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Universe ได้แก่ หุน้ ในดัชนี SET Index และ MAI
ปั จจัยหลักทีใ% ช้ในการคัดเลือกหุน้ ได้แก่ ปั จจัยพืน- ฐานและปั จจัยเชิงคุณภาพ
มีจาํ นวนหุน้ ลงทุนทัง- หมดไม่เกิน 5 บริษทั
เป็ นพอร์ตโฟลิโอทีเ% น้นความผันผวนตํ%า
มีจุดมุง่ หมายเพือ% สร้างผลตอบแทนทีช% นะตลาดในระยะยาว
มีการหมุนเวียนของหุน้ ตํ%า
เหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว
หากมีบริษทั ใดบริษทั หนึ%งในพอร์ตให้ผลตอบแทน Total return ถึงระดับ 10% จะมีการ
พิจารณาขายทํากําไรในหุน้ ตัวนัน- และอาจมีการเลือกลงทุนในหุน้ ตัวใหม่ทอ%ี ยูใ่ น Universe
แทน
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ั น
คาดกําไรฟื นต ัวต่อเนืองหล ังปัจจ ัยหนุนเริมเด่นชดขึ
Valuation: DCF

TP 25 บาท

ผ่านช ่วงปี 63-64 ทีถูกกดดัน โดยการปิ ดเมืองและปิ ดกรม
บังคับคดีไปแล ้ว คาดว่าจะเห็นการฟื* นตัวทีดีของกระแสเงินสด
จาก NPL (ส่วนหนึงผ่านกรมบังคับคดี) และการฟื* นตัวของ
กําไรจาก NPA (หลังไม่มก
ี ารปิ ดเมือง)
อาจเห็นการจัดตัง* JV ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยปั จจุบัน
อยู่ระหว่างการพูดคุย และคาดจะเห็นความชัดเจนมากขึน
* ใน
2H65
ประเมินกําไรปี 2022 ที 3,421 ล ้านบาท +32% YoY ฟื* นตัว
ต่ อ เนื องจากการฟื* นตั ว ของรายได ้ และการตั ง* สํ า รองหนี* ท ี
น ้อยลง
ื* ขายกันที PBV ไม่ถงึ 1.5 เท่า ตําสุดใน
ในแง่ Valuation ซอ
กลุม
่ AMC
ความเส ียง: การเปลี ยนแปลงพฤติก รรมผู บ
้ ริ โ ภค, การ
เปลียนแปลงด ้านเทคโนโลยี
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Assumptions
2023 Estimation:
Revenue growth 12.5%
Profit growth 27%
NPL Investment 12.7 bn
EPS 1.35
PBV 1.42x
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Stock

Date of entry

Weight

Entry price

Current
price

% Weighted
returns

IP

20-Jul-21

20%

22.91

19.50

-2.77

PTG

22-Nov-21

20%

15.79

13.20

-2.88

IT

08-Apr-22

20%

18.26

19.70

1.44

IMH

08-Apr-22

20%

16.34

15.10

-1.14

BAM

19-Apr-22

20%

-

-

-

Cumulative realized returns
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-5.35%
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Comment
ปลดล็อคกระท่อม ธุรกิจ Mega Trend
คาดผลประกอบการผ่านจุดตําสุดแล ้ว
ปริมาณขายและค่าการตลาดเห็นสัญญาณ
ฟื* นตัว
เข ้าสูว่ ัฏจักรเปลียนอุปกรณ์รอบใหม่,
Forward PE ยังตํากว่าคูแ
่ ข่ง ในขณะที
Gross Margin สูงกว่า
Vaccine distribution
คาดกําไรฟื* นตัวต่อเนืองหลังปั จจัยหนุนเริม
เด่นชัดขึน
*

ั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ทรีนต
ี ี จําก ัด, 179 อาคารบางกอก ซิต ี ทาวเวอร์ ชน
ั
โทรศพท์
0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399
รายงานฉบับนีจ
* ัดทําขึน
* โดยข ้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได ้

แต่ไม่ถอ
ื เป็ นการยืนยันความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลนัน
* ๆ

โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี* จํากัด ผู ้จัดทําขอสงวนสิทธิใe นการเปลียนแปลงความเห็น

หรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโ* ดยไม่

* ํ าหรือชักชวนให ้นักลงทุนทําการซือ
* หรือ
ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า รายงานฉบับนีม
* วี ต
ั ถุประสงค์เพือใช ้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได ้เป็ นการชีน
ขายหลักทรัพย์ หรือ ตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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