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กลยุทธ์การลงทุน

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การปรับขึ้นของ SET Index วานนี้เป็นลักษณะ Technical Rebound ซึ่งวันนี้จะเหลือ Upside ที่จํากัด
ประเด็นที่ต้องติดตามนอกจากผลกระทบของโคโรนาไวรัส ได้แก่ การประชุม กนง. ซึ่งถูกคาดหวังว่าจะ
เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากเกิดขึ้นจริงจะดีต่อหุ้น High Dividend Yield หุ้นเช่าซื้อ
รวมถึง อสังหาฯ แนะนําปรับพอร์ต โดยลดหุ้น CPF และ BCH ลงอย่างละ 5% นําไปลงทุนใน KKP หุ้น
Top Picks เลือก KKP (FV@B79.50) และ MCS (FV@B 14.20)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นแรง จากความคาดหวังลดดอกเบี ้ยนโยบายของการประชุม กนง. ในวันพรุ่งนี ้
รวมถึง SET Index ปรับฐานแรงกว่า 60 จุดและยังไม่มีปัจจัยกดดันมาเพิ่มเติม จึงทําให้ ตลาดปิ ดตัวที่ระดับ
1519.38 จุด เพิม่ ขึ ้น 23.32 จุด หรื อ +1.56% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 5.86 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุน
ตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ EA(+5.81%) GPSC(+2.46%) GULF(+2.34%) กลุม่ ค้ าปลีกเช่น
CPALL(+2.57%) HMPRO(+2.82%) BEAUTY(+5.56%) และกลุม่ อาหารอย่าง CPF(+5.36%)
MINT(+6.56%) OSP(+2.31%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น BAM(+6.80%) BDMS(+2.46%) และ
IVL(+7.02%) เป็ นต้ น
การดีดตัวกลับของ SET Index วานนี ้ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าน่าจะเป็ นลักษณะของ Technical Rebound
เนื่องจากยังไม่เห็นปั จจัยบวกที่มีนํ ้าหนักชัดเจนเข้ ามาสนับสนุน จะมีก็เพียงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ
ที่สง่ ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบาจากการระบาดของโคโลนาไวรัส ผสมกับการปรับตัวขึ ้นแรงของ
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ บนความคาดหวังเรื่ องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จีนจะขับเคลื่อนออกมา ทังนี
้ ้ในส่วน
ของมาตรการภาครัฐที่สง่ ผลต่อผู้ประกอบการชัดเจนที่สดุ ก็คือเรื่ องของการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต
นํ ้ามันสําหรับเครื่ องบิน (เฉพาะเทีย่ วบินในประเทศ) จาก 4.726 บาท/ลิตร เหลือ 0.20 บาท/ลิตร ซึง่ น่าจะ
ทําให้ ต้นทุนของธุรกิจสายการบินปรับลดลง แต่ไม่นา่ จะชดเชยได้ กบั Cabin Factor ของแต่ละเทีย่ วบินที่
ลดลงได้ จึงไม่น่าจะนําไปสูก่ ารปรับเพิ่มประมาณการกําไรของกลุม่ ธุรกิจสายการบิน ส่วนมาตรการอื่นๆ
เช่นเลือ่ นกําหนดการชําระภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาจากภายใน มี.ค.63 เป็ น มิ.ย.63 น่าจะมีสว่ นช่วย
ในทางจิตวิทยา หรื อ อาจทําให้ กําลังซื ้อของภาคครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นในระยะสัน้ สําหรับประเด็นที่ต้องติดตาม
ในวันนี ้มี 2 เรื่ องได้ แก่ การประชุม กนง. ซึง่ มีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจาก 1.25%
ลงมาเหลือ 1% หากเป็ นไปตามคาดก็น่าจะเป็ นผลดีตอ่ หุ้นประเภท High Dividend Yield รวมถึงเช่าซื ้อ
และ อสังหาฯ อีกเรื่ องหนึง่ เป็ นข่าว การระบาดของไข้ หวัดหมูในไต้ หวัน ซึง่ อาจส่ง Sentiment เชิงลบใน
ระยะสันในหุ
้ ้ นกลุม่ เกษตร
เพราะหากพิจาณาจากข้ อเท็จจริ งแล้ ว
ไม่น่าจะเป็ นผลกระทบในทาง
ปั จจัยพื ้นฐาน เนื่องจากไข้ หวัดหมู คือ ไข้ หวัด H1N1 ซึง่ ติดต่อจากคนสูค่ น เป็ นโรคประจําฤดูกาล และใน
ปั จจุบนั ไม่ได้ ติดเชื ้อในหมู ประเมินว่า SET Index น่าจะผันผวน มีแนวต้ านสําคัญที่ 1525 -1530 จุด และ
แนวรับที่ 1500 จุด กลยุทธ์การลงทุน ให้ ปรับพอร์ ตเล็กน้ อย โดยลดนํ ้าหนัก CPF และ BCH ที่มอี ยู่ในพอร์ ต
อย่างละ 15% มาอย่างละ 5% แล้ วนําเงินเข้ าลงทุนใน KKP นํ ้าหนัก 10% หุ้น Top Pick เลือก KKP และ
MSC ซึง่ ให้ Dividend Yield สูง

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,519.38
23.32
58,699

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
450.45
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
-8.73
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
1,898.35
นักลงทุนรายย่อย
-2,340.07
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ความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน หนุนตลาดหุ้นโลก Rebound
การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ยงั แพร่กระจาย ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น 24,551 ราย เพิ่มขึ ้นเฉลี่ย
วันละ 10% และจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 492 ราย แต่วานนี ้ตลาดหุ้นโลกพลิกกลับมาฟื น้ ตัว นําโดยตลาด
หุ้นสหรัฐ คือ ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ ้น 1.44%, S&P 500 เพิ่มขึ ้น 1.5%, NASDAQ เพิ่มขึ ้น 2.1% ส่วนนึง
เกิดจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสําคัญจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบของ
ไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะจีน Reuters เผยว่าธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดสภาพคล่องเข้ าสูร่ ะบบการเงิน
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนี ้หรื อไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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ราว 1.7 ล้ านล้ านหยวน (2.43 แสนล้ านเหรี ยญ) และล่าสุด คาดว่า PBOC เตรี ยม 1.) ปรับอัตราดอกเบี ้ย
Loan Prime Rate (LPR) ลงในวันที่ 20 ก.พ. นี ้ ภายหลังจากปี 2562 ปรับลดไปแล้ ว 3 ครัง้ รวม 0.15% จน
ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 4.15% 2.) เตรี ยมลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ (Reserve
Requirement Ratio: RRR) ต่อเป็ นครัง้ ที่ 2 ของปี นี ้ หลังจากที่เดือน ม.ค. 2563 ลดไปแล้ ว 1 ครัง้ 0.5%
เหลือ 12.5% แต่ ASPS คาดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ น่าจะทําได้ แค่ช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ ้น
จึงคาดว่าการฟื น้ ตัวของตลาดหุ้นโลกอาจเป็ นเพียง Technical Rebound

ดอกเบี้ยฯไทย มีโอกาสลด แต่จะวันไหน??
ฟั นเฟื องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2563 เกือบทุกๆตัวเห็นสัญญาณชะลอ ดังที่ ASPS นําเสนอมาตลอด
ทังภาคส่
้
งออกและท่องเทีย่ วที่ได้ รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า และกําแพงภาษีสหรัฐ-จีนที่ยงั มีอยู่ 4 รอบ ,
การลงทุนคาดชะลอจากงบประมาณปี 2563 ล่าช้ า และการบริโภคครัวเรื อน จากภัยแล้ งและฝุ่ น PM2.5
ฯลฯ ทําให้ มีโอกาสสูงที่ GDP Growth ปี 2563 จะขยายตัวตํ่ากว่า ASPS คาด 2.8%yoy ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยยังต้ องหวังแรงกระตุ้นจากนโยบายการคลัง แต่รัฐบาลยังมีจํากัดจากงบประมาณปี 2563
อย่างไรก็ตามวานนี ้ ครม. ออกมาตการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปทางการเงิน และทางภาษีออกมา (ดังรูป)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ ครม.อนุมัติ 4 ก.พ. 2563

ทีม่ า : กระทรวงการคลัง

ASPS ประเมินว่ามาตรการการคลังที่ออกมา น่าจะช่วยในเชิง Sentiment มากกว่า คาดยังไม่เพียงพอโดย
ยังหวังการกระตุ้นผ่านนโยบายการเงินคาด มีโอกาสสูงทีก่ ารประชุม กนง. ในวันนี้ ตลาดให้ นํ้าหนัก
จะมีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายลงราว 0.25% อยู่ที่ 1% หากลงครั้ งนี้จะเป็ นระดับตํา่ เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ แต่ หาก กนง.ยังไม่ ลดดอกเบี้ยในรอบนี้ ยังเชื่อว่ า กนง.มีโอกาสสูงทีจ่ ะปรั บลด
ดอกเบี้ยในช่ วง 1 H2563 และหากมองไปในอนาคต การปรั บลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะมี
โอกาสปรั บลงได้ จาํ กัด เพราะหากพิจารณา อัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้ จริงของไทย (Net interest rate)
ของไทยปั จจุบันเหลือราว 0.3% หากปรั บลงในครั้ งนี้ 0.25% จะทําให้ Net interest rate เหลือ
ช่ องว่ างในการลงน้ อยมาก
Consensus คาดอัตราดอกเบีย้ นโยบายไทยในรอบนี ้

ทีม่ า : Bloomberg
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อัตราดอกเบีย้ ฯไทย Vs. เงินเฟ้อ

ทีม่ า : Bloomberg

Timline การประชุม กนง.ประจําปี 2563

ทีม่ า : ธปท., ASPS

ไข้หวัดใหญ่ระบาดในไต้หวัน...ไม่เกี่ยวกับหมูและ CPF
สํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ชนิด A H1N1 ระบาดในไต้ หวัน ทําให้ มีผ้ เู สียชีวิต
ไปแล้ ว 56 คน ในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่และ
ส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุที่มีโรคประจําตัวอื่นที่ร้ายแรงอยูแ่ ล้ ว ทังนี
้ ้ โรคไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ชนิด A H1N1
เป็ นโรคท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้นประจําปี เดิมชื่อว่าไข้ หวัดหมู หรื อ Swine Flu เพราะเคยเกิดจากหมูมาก่อนในปี
2552 และติดต่อสูค่ น แต่ปัจจุบนั โรคดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากหมูหรื อเกี่ยวข้ องกับหมูแล้ ว แต่เป็ นการติดต่อ
จากคนสูค่ นแทน ทําให้ องค์การอนามัยโลกได้ เปลีย่ นชื่อโรคดังกล่าวเป็ นไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ชนิด A H1N1
แล้ ว โดยโรคดังกล่าวก็ได้ ระบาดในสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นโรคระบาดตามฤดูกาลทุกปี เช่นกัน มีประชากรมากถึง 19
ล้ านคน ป่ วยจากโรคไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ชนิด A H1N1 และมีผ้ เู สียชีวิตราว 1 หมื่นคน ในช่วง 3 เดือนที่
ผ่านมาเช่นกัน ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับหมูเลยและไม่สง่ ผลกระทบต่อ CPF เลย ทังนี
้ ้ CPF มีสดั ส่วนรายได้ จาก
ธุรกิจในไต้ หวันราว 4% ของรายได้ รวม โดยเป็ นธุรกิจจากฟาร์ มหมูในไต้ หวันราว 2% ของรายได้ รวม โดย
ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าโรคไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ชนิด A H1N1 จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการบริ โภคหมูในไต้ หวัน
เพราะผู้บริ โภคมีความเข้ าใจต่อโรคดังกล่าวอยู่แล้ ว และโรคดังกล่าวก็ไม่ได้ ติดต่อสูค่ น หากบริ โภคเนื ้อหมู
สุก
องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานว่ามีโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ระบาดในเวียดนาม ทําให้ มีการ
ทําลายไก่ไปราว 3 พันตัว นอกจากนี ้ ยังมีโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ระบาดในซาอุดิอาระเบีย ทําให้ มี
การทําลายไก่ไปราว 3.9 แสนตัว ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าผู้ประกอบการไทยจะไม่ได้ รับผลกระทบจากโรค
ไข้ หวัดนกระบาดในต่างประเทศ เพราะโครงสร้ างการเลี ้ยงไก่ในไทยเป็ นผู้เลี ้ยงรายใหญ่กว่า 90% ซึง่ เลี ้ยง
ในฟาร์ มปิ ด สามารป้องกันโรคได้ ดี และจะได้ รับผลบวกทางอ้ อมให้ ตลาดส่งออกไก่ของไทยดีขึ ้นด้ วย หาก
เกิดปั ญหาขาดแคลนไก่ในต่างประเทศ จึงแนะนําซื ้อ CPF (FV@B40)
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แนะนําหุ้นที่ได้ประโยชน์ดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ํา และมีแรงหนุนหากมีการลดดอกเบี้ย ชอบ MCS KKP
การใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลายยังคงเป็ นหนึง่ ในความหวังที่จะเยียวยาเศรษฐกิจจากหลากหลายปั จจัย
แวดล้ อมที่รุมเร้ า ทังในไทยและต่
้
างประเทศ ดังนันฝ่
้ ายวิจยั เชื่อว่า มีโอกาสสูงที่ทาง กนง. จะลดดอกเบี ้ย
นโยบายในช่วงครึ่งแรกของปี 2563
ดังนั้นฝ่ ายวิจัยได้ ทาํ การคัดกรองหุ้นทีไ่ ด้ ประโยชน์ จาก ดอกเบี้ยทีอ่ ยู่ในระดับตํา่ และยังมีแรง
หนุนหากมีการลดดอกเบี้ยเพิม่ เติม 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มเช่ าซือ้ -ลิสซิ่ง เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่มีโครงสร้ างสินเชื่อทีเ่ ป็ นอัตราคงที่สงู (ยกเว้ น IFS) ขณะที่
ต้ นทุนการกู้ยืมของกลุม่ ฯ ส่วนใหญ่เป็ นหุ้นกู้หรื อเงินกู้ยืมจาก ธ.พ. ดังนันเมื
้ ่อดอกเบี ้ยปรับตัวลดลงทําให้
ต้ นทุนของกลุม่ เช่าซื ้อถูกลง โดยชื่นชอบ MTC(FV@B 71) มากสุดในกลุม่ ฯ โดยคาดว่าธุรกิจสินเชื่อจํานํา
ทะเบียนรถของบริ ษัทฯ ยังเติบโตได้ จากความต้ องการใช้ เงินเพิ่มขึ ้นในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ต้นทุน
ดอกเบี ้ยจ่ายจะทยอยลดระดับลง จากการออกหุ้นกู้ใหม่ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยน้ อยกว่า 3.5% เพื่อเพิม่ การ
เติบโตของพอร์ ตสินเชื่อ รวมถึงทดแทนหุ้นกู้ที่ใกล้ จะครบกําหนดในปี 2563 มูลค่ารวมกว่า 8.7 พันล้ านบาท
ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยเฉลี่ยสูงระหว่าง 3.6 – 4.2%
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (ขนาดเล็ก) มีโครงสร้ างสินเชื่อที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่สงู แต่มีโครงสร้ างเงินฝาก
บางส่วนที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวจึงเป็ นบวกต่อNIM อาทิTISCO(SwitchFV@B91.0)
และ
KKP(FV@B79.5)
กลุ่มอสังหาริมทรั พย์ อัตราดอกเบี ้ยที่ลดลงจะทําภาระในการผ่อนชําระต่องวดของผู้ก้ ทู อี่ ยูอ่ าศัยลดลง
ช่วยกระตุ้นกําลังซื ้อของผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้น และได้ Sentiment เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้น คือ บ้ านดีมดี าวน์
รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จากเดิม 2% ของราคาประเมิน และค่าจดจํานองจากเดิม 1%
ของมูลค่าที่จํานองเหลือ 0.01% สําหรับการซื ้อทีอ่ ยูอ่ าศัยดีตอ่ LH(FV@B12.30), PSH(FV@B18.5) และ
AP(FV@B8.9)
หุ้นปั นผลสูง การปรับลดดอกเบี ้ยนโยบาย จะกดดันให้ ผลตอบแทนจากตราสารหนี ้ลดลง ในทางตรงข้ าม
มีโอกาสทีเ่ ม็ดเงินจะโยกย้ ายมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น หุ้นปั นผลสูง รวมถึงกองทุน
โครงสร้ างพื ้นฐาน และกองทุนอสังหาฯ ชื่นชอบ MCS, PSH, KKP, DIF และ POPF อีกทังหุ
้ ้ นปั นผลมักจะ
Outperform ตลาดได้ ดีในช่วงก่อนการขึ ้นเครื่ องหมาย XD ราว 2 เดือน โดยให้ ผลตอบแทนเฉลีย่ สูงถึง 8%
และมีดอกาสให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกกว่า 80%
Top Pick ในวันนี้เลือก MCS, KKP น่ าจะเป็ นทางเลือกในการลงทุนระดับต้ นๆ ในภาวะทีด่ อกเบี้ย
อยู่ในระดับตํา่ โดยมีรายละเอียดทางพื้นฐานทีน่ ่ าสนใจ ดังนี้
MCS(FV @ 14.20) ราคาหุ้นทรงตัว สวนทางกับ Earning Momentum ที่กําลังไต่ระดับขึ ้น ตังแต่
้ 4Q62
โดยคาดกําไรสุทธิเติบโตกว่า 46%YoY สนับสนุนด้ วย Gross Margin ที่เพิ่มขึ ้นกว่า 5% YoY จากจํานวน
งานส่งออกที่มากขึ ้นในหลายเมืองของญี่ปนุ่ เช่น Shibuya, Toranomon, Mita, และ Omiya เป็ นต้ น ส่วน
แนวโน้ มผลประกอบการงวด 1Q63 เติบโตโดดเด่นทัง้ QoQ และ YoY โดยได้ แรงหนุนจากงานขนาดใหญ่
อย่าง Toranomon หากพิจารณาทางด้ าน Valuation มีความน่าสนใจ ทัง้ PER ปี 2563 ที่อยู่ในระดับตํ่า
เพียง 7 เท่า และ Dividend yield สูงกว่า 7% ต่อปี
KKP(FV @ 79.50) ราคาหุ้นในปี นี ้ปรับตัวขึ ้น 3.5%ytd (Outperform กลุม่ ฯและตลาด) และยังคาดหวังปั น
ผลได้ สงู ถึง 6.6%ต่อปี โดยธุรกิจมีโครงสร้ างรายได้ เป็ นดอกเบี ้ยคงที่สงู ถึง 60% ขณะทีโ่ ครงสร้ างต้ นทุนส่วน
ใหญ่เป็ นดอกเบี ้ยลอยตัวกว่า 50% ทําให้ ธรุ กิจมีความได้ เปรี ยบธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในภาวะ
ดอกเบี ้ยลดลง (โครงสร้ างรายได้ เป็ นดอกเบี ้ยลอยตัวราว 60%) ในมุมของพื ้นฐาน คาดกําไรสุทธิ ปี 2563
รายได้ คา่ ธรรมเนียมฯยังมีแรงหนุนจากงานวาณิชธนกิจ (IB) ที่มีขนาดใหญ่สดุ ในประวัติศาสตร์ อย่าง CRC
นอกจากนี ้หากดู Market Cap ล่าสุดอยู่ที่ 5.5 หมืน่ ล้ านบาท (อยู่อนั ดับที่ 47 ของหุ้นใน SET50) ทําให้ มี
โอกาสถูกคัดเข้ าคํานวณในดัชนี SET50 ในรอบ 2H62 นี ้สูง
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