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- Universe ไดแ้ก่ หุน้ในดชันี SET Index และ MAI

- ปัจจยัหลกัที%ใชใ้นการคดัเลอืกหุน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัพื-นฐานและปัจจยัเชงิคุณภาพ

- มจีาํนวนหุน้ลงทุนทั -งหมดไมเ่กนิ 5 บรษิทั

- เป็นพอรต์โฟลโิอที%เน้นความผนัผวนตํ%า

- มจีุดมุง่หมายเพื%อสรา้งผลตอบแทนที%ชนะตลาดในระยะยาว

- มกีารหมนุเวยีนของหุน้ตํ%า

- เหมาะกบันกัลงทุนระยะกลางถงึระยะยาว

- หากมบีรษิทัใดบรษิทัหนึ%งในพอรต์ใหผ้ลตอบแทน Total return ถงึระดบั 10% จะมกีาร
พจิารณาขายทาํกาํไรในหุน้ตวันั -น และอาจมกีารเลอืกลงทุนในหุน้ตวัใหมท่ี%อยูใ่น Universe 
แทน

คาํนิยามของ “พอรต์ม ั �นคง”
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หุ้นม ั �นคง Trinity Portfolio

IT เขา้สูว่ฏัจกัรเปลี	ยนอปุกรณ์รอบใหม,่ Forward PE ยงัตํ	ากวา่
คูแ่ขง่ ในขณะที	 Gross Margin สงูกวา่

BUY TP 23.50 บาท Valuation: PE

• Economy of Scale จุดเริ�มตน้ของกําไรกา้วกระโดด ผ่าน
จุดคุม้ทุนของค่าใชจ้่าย มียอดขายที�เพิ�มขึ-น ในขณะที�
คา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ-นนอ้ยกวา่ยอดขายที�เตบิโต และทําใหม้ ีGross 
Margin เหนอืกวา่คูแ่ขง่

• ปี  2022-2023  เข า้สู่ วั ฏ จักร เปลี�ยนอุปกรณ์ รอบใหม ่
Replacement Cycle ปกตแิลว้อายุการใชง้านของอุปกรณ์
คอมพวิเตอรจ์ะมอีายรุาว 5-6 ปี

• ประเมนิกําไรปี 2022 ที� 344 ลา้นบาท +68% YoY เป็นการ
เตบิโตอย่างกา้วกระโดดประเมนิรายไดจ้ะเตบิโตราว 20% 
โดยแนวโนม้ตลาด Notebook เป็น cycle รอบใหม่และ
ประเมนิ Gross Margin ที�ระดับ 17% ใกลเ้คยีงกับปี 2021 
จากบรษิัทไดป้ระโยชนจ์าก Economy of scale สง่ผลใหก้ําไร
เตบิโตมากกวา่คา่ใชจ้า่ย

• ความเสี	ยง: การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค, การ
เปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี

Assumptions

2023 Estimation:

Revenue growth 20%

Profit growth 68%

Core profit growth 29%

EPS 0.94

PER 27x
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หุ้นม ั �นคง

Stock Date of entry Weight Entry price
Current 

price

% Weighted 

returns
Comment

IP 20-Jul-21 20% 22.91 20.00 -2.37 ปลดล็อคกระทอ่ม ธรุกจิ Mega Trend

PTG 22-Nov-21 20% 15.79 13.30 -2.76
คาดผลประกอบการผา่นจดุตํ�าสดุแลว้ 
ปรมิาณขายและคา่การตลาดเห็นสญัญาณ
ฟื-นตัว

BCH 07-Mar-22 20% 20.09 21.40 1.20 1Q65 ไดร้ับอานสิงส ์Omicron ระบาด

IT 08-Apr-22 20% - - -
เขา้สูว่ัฏจักรเปลี�ยนอปุกรณ์รอบใหม,่ 
Forward PE ยงัตํ�ากวา่คูแ่ขง่ ในขณะที� 
Gross Margin สงูกวา่

Cumulative realized returns -3.93%

Trinity Portfolio
ADD IT - - - -

TAKE - - - - -
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ีE จํากดั, 179 อาคารบางกอก ซติีE ทาวเวอร ์ช ัEน 25-26, 29 ถนนสาทรใต ้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120                    

โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบบันี-จัดทําขึ-นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้ แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยันความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั-นๆ 

โดยบรษิัทหลกัทรัพย ์ ทรนีตีี- จํากดั ผูจ้ัดทําขอสงวนสทิธิeในการเปลี�ยนแปลงความเห็น  หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี-โดยไม่

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายงานฉบบันี-มวีตัถปุระสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี-นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซื-อหรอื

ขายหลกัทรัพย ์หรอื  ตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
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