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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่รัฐบาลต้องต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือควบคุมการระบาดของ Covid-19 ส่วนการผ่อนคลายเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเปิด
ดําเนินการได้อาจน้อย หรือช้ากว่าที่คาด กรณีดังกล่าวประกอบกับ Valuation ของ SET Index ที่เริ่ม
เต็ม อาจทําให้เห็นแรงขายทํากําไร แนะนําปรับพอร์ตโดยขาย SF และเข้าลงทุนใน RATCH ส่วน Top
Picks เลือก RATCH (FV@B 75) และ DOHOME (FV@B 7.90)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นเด่นกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้ าน จากจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ ้นใน
ระดับตํ่าลงเรื่ อยๆ บวกกับความคาดหวังเชิงบวกในเรื่ อง การผ่อนคลายมาตรการการควบคุมตาม พรก.
ฉุกเฉิน อนุญาติให้ ภาคธุรกิจสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจในประเทศตามปกติได้ อาทิ ศูนย์การค้ า เป็ นต้ น
จึงทําให้ ตลาดหุ้นปิ ดในแดนบวกที่ระดับ 1,266.40 จุด เพิ่มขึ ้น 27.16 จุด หรื อ +2.19% มูลค่าการซื ้อขาย
6.72 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงานได้ แก่ PTT(+2.92%) PTTEP(+3.27%)
GULF(+5.11%) GPSC(+3.16%) กลุม่ ขนส่งช่น AOT(+5.98%) BEM(+2.79%) BTS(+2.68%)
THAI(+6.43%) และกลุม่ ธ.พ. อาทิ BBL(+3.48%) KBANK(+4.55%) SCB(+3.61%) รวมถึงหุ้นขนาด
ใหญ่อย่างเช่น BJC(+10.06%) CRC(+5.97%) และ CPF(+2.80%) เป็ นต้ น
ประเมินจากสถานการณ์แวดล้ อม เชื่อว่ารัฐบาลยังน่าจะมีความจําเป็ นที่ต้องขยายระยะเวลาการบังคับใช้
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีกอย่างน้ อย 1 เดือน เนื่องจากยังมีความจําเป็ นต้ องอาศัยอํานาจบางประการตาม
พ.ร.ก.ดังกล่าวฯ เช่นการกําหนดเวลาเคอร์ ฟิว หรื อการปิ ดพรมแดน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการระบาด
ของ Covid-19 ส่วนการทยอบเปิ ดดําเนินการของภาคธุรกิจ คาดทําแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยทยอยเปิ ดใน
บางพื ้นที่ตามระดับความเสี่ยง ตังแต่
้ 1 พ.ค. จนถึง 1 มิ.ย. โดยกําหนดให้ เปิ ดในกิจการที่ไม่ทําให้ เกิดการ
รวมตัวของกลุม่ คนมากนัก และ สามารถกําหนดมาตรการในการป้องกับการติดต่อของโรคได้ หากออกมา
ตามแนวทางดังกล่าวอาจอยู่ในระดับการผ่อนคลายที่น้อยกว่านักลงทุนคาดหวัง จึงอาจทําให้ เห็นแรงขาย
ทํากําไรออกมาในบางกลุม่ อุตสาหกรรม ส่วน SET Index ซึง่ วานนี ้ปรับตัวขึ ้นมาเหนือ 1266 จุด ซึง่ สูงกว่า
เป้าหมายที่ฝ่ายวิจยั กําหนดไว้ โดยอ้ างอิงค่า PER 17.4 เท่า บน Market Earning Yielfd Gap 5% นับเป็ น
ระดับที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกขายทํากําไรออกมาเช่นกัน สําหรับประเด็นที่ต้องติดตามต่อเนื่องในช่วง
นี ้ ได้ แก่ การประกาศผลประกอบการ 1Q63 ซึง่ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ เริ่ มทยอยประกาศออกมาแล้ ว โดยผล
ส่วนใหญ่ออกมาสูงกว่าคาด เหตุเพราะการปรับปรุงรายการเงินนําส่ง FIDF ย้ อนหลังไปจนถึงต้ นปี 2563
ขณะที่การปรับลดอัตรดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ ลกู ค้ าตามเหตุปัจจัยดังกล่าวเกิดชึ ้นในงวด 2Q63 แต่อย่างไรก็ตาม
ยังเห็นกาตังสํ
้ ารองหนี ้สูญ ในระดับที่คอ่ นข้ างสูง สําหรับกลุม่ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จะทยอยประกาศตามกัน
ออกมา คาดว่าหลายกลุม่ อุตสาหกรรมจะมีฐานกําไรอยู่ในภาวะชะลอตัว เฉพาะอย่างยิ่ง กลุม่ พลังงานปิ โตรเคมี, กลุม่ ท่องเทีย่ ว-โรงแรม, กลุม่ ขนส่ง ซึง่ น่าจะทําให้ ภาพรวมของกําไรบริ ษัทจดทะเบียน 1Q63
ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ เมื่อเทียบกับ 1Q62 ซึง่ มีกําไรสุทธิรวม 2.66 แสนล้ านบาท หรือ 4Q62 ซึง่ มีกําไรสุทธิ
รวม 2.24 แสนล้ านบาท กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ แนะนําให้ ปรับพอร์ ตการลงทุน โดยขายทํากําไรหุ้น SF และ
นําเงินเข้ าลงทุนใน RATCH ส่วน Top Picks เลือก DOHOME และ RATCH
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ประชุม ครม. วันนี้ คาดยังต้องต่ออายุ พรก. ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน
วันนี ้ตลาดให้ นํ ้าหนักการประชุม ครม. โดยยังคงติดตามประเด็นสําคัญ คือ
1.การพิจารณาการต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดต่างๆ
โดยเบื ้องต้ น คาดว่าจะมีการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกอย่างน้ อย 1 เดือน เนื่องจากมาตรการควบคุม
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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
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บางมาตรการต้ องในอํานาจของ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เช่นการประกาศ Curfew เป็ นต้ น รวมถึงการบินสนามบิน
และการปิ ดพรมแดน คาดว่าจะยังคงมีอยู่เช่นกัน
2. การพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมในแต่ละพื ้นที่ คาดจะดําเนินการแบบค่อยเป็ นค่อยไป ดังนี ้
 กลุ่ม 1: จังหวัดที่ไม่ มีผ้ ตู ดิ เชือ้ ในช่ วง 14 วัน รวม 32 จังหวัด ได้ แก่ น่าน, กําแพงเพชร, พิจิตร
, สิงห์บรุ ี, อ่างทอง, ชัยนาท, บึงกาฬ, ตราด, ระนอง, จันทบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, มหาสารคาม,
มุกดาหาร, ยโสธร, ร้ อยเอ็ด, สุโขทัย, อุทยั ธานี, กาฬสินธุ์, ชัยภูม,ิ นครนายก, นครพนม, พังงา,
สกลนคร, สตูล, หนองบัวลําภู, อํานาจเจริ ญ, อุดรธานี, พิษณุโลก, แม่ฮ่องสอน, ลพบุรี, สระบุรี
จังหวัดในกลุ่มนีค้ าดจะให้ ธุรกิจกลับมาเปิ ดได้ ราววันที่ 1 พ.ค. 2563
 กลุ่ม 2: จังหวัดที่พบผู้ตดิ เชือ้ ในช่ วง 14 วันล่ าสุด และสามารถหาความเชื่อมโยงของผู้
ติดเชือ้ แต่ ละรายได้ รวม 38 จังหวัด ได้ แก่ ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, เชียงใหม่, นราธิวาส, กระบี่
, กาญจนบุรี, ขอนแก่น, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครปฐม, นครราชสีมา, นครศรี ธรรมราช,
นครสวรรค์, บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขนั ธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรี อยุธยา, พะเยา, พัทลุง, เพชรบุรี,
ระยอง, ราชบุรี, ลําปาง, ลําพูน, เลย, ศรี สะเกษ, สงขลา, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระแก้ ว,
สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ ธานี, สุรินทร์ , หนองคาย, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี จังหวัดในกลุ่มนีค้ าดจะ
ให้ ธุรกิจกลับมาเปิ ดได้ ราวช่ วงกลางเดือน พ.ค. 2563
 กลุ่ม 3: จังหวัดที่พบผู้ตดิ เชือ้ ในช่ วง 14 วันล่ าสุด รวม 38 จังหวัด แต่ ไม่ สามารถหา
ความเชื่อมโยงของผู้ตดิ เชือ้ แต่ ละรายได้ รวม 7 จังหวัด ได้ แก่ กรุงเทพฯ, ชลบุรี, นนทบุรี,
ภูเก็ต, สมุทรปราการ, ปั ตตานี, ยะลา จังหวัดในกลุ่มนีค้ าดจะให้ ธุรกิจกลับมาเปิ ดได้ ราว
วันที่ 1 มิ.ย. 2563
อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายผ่อนคลายข้ างต้ นจะอนุญาตในบางธุรกิจก่อนเท่านัน้ เช่น ร้ านอาหาร, ร้ านตัด
ผม, ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น และเป็ นที่สงั เกตว่าจังหวัดที่อยู่กลุม่ 1 มักจะเป็ นเมืองรองเป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่
จังหวัดที่เป็ นเมืองหลัก ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุม่ 2 และ 3 ซึง่ อาจจมองได้ วา่ การผ่อนคลายในระยะแรกๆ อาจ
ช่วยประคองเศรษฐกิจได้ จํากัด
จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ ข้างต้ น ASPS จึงคาดว่าน่าจะเป็ นเพียง
Sentiment บวกเฉพาะหุ้นที่ได้ รับประโยชน์เพียงบางกลุม่ เท่านัน้ เช่น DCC (FV@B 2.28), DOHOME
(FV@B 7.90) และอาจส่งผลให้ SET Index ถูกขายทําไร (Take Profit) ได้ ภายหลังจากที่ SET Index ฟื น้
ตัวมากว่า 30% จากจุดตํ่าสุดที่ 969.08 จุด และหากนับตังแต่
้ ต้นปี SET Index ติดลบเพียง 22.4%ytd

ราคาน้ํามันดิบ WTI Future เดือน พ.ค. ปรับตัวลดลงมีที่ -37.6 เหรียญฯ
ราคานํ ้ามันดิบปิ ดวานนี ้ปรับตัวลงทุกตลาด โดยเฉพาะดัชนี ้อ้ างอิงในสหรัฐฯ WTI ทีป่ รับตัวลดลงมีนยั ฯมา
อยู่ที่ -37.6 เหรียญฯต่อบาร์ เรล หรื อลดลง -306%dod เพราะเป็ นการซื ้อขายวันสุดท้ ายของราคานํ ้ามัน
Future เดือน พ.ค. จึงต้ องมีการปิ ด position ซึง่ อาจมีการเก็งกําไรก่อนหน้ ามากเกินไป ทําให้ มีความผัน
ผวนสูง ซึง่ เป็ นลักษณะของการซื ้อขาย Future ทัว่ ไป
ASPS ถือเป็ น sentiment เชิงลบช่วงสันต่
้ อกลุม่ นํ ้ามัน เพราะเป็ นการปรับตัวลดลงแรงเป็ นประวัติการณ์ แต่
ทังนี
้ ้ในวันนี ้การซื ้อขายนํ ้ามันดิบอ้ างอิง WTI ก็จะเปลี่ยนเป็ นการซื ้อขายด้ วยสัญญาใหม่ของเดือน มิ.ย. ซึง่
ราคาล่าสุดเช้ านี ้ก็กลับมาอยู่ในกรอบปกติ 21-22 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล อีกทังหากพิ
้
จารณาราคาปิ ด
นํ ้ามันดิบอ้ างอิงตลาดอื่นๆ อาทิ Brent และ Dubai พบว่าการปรับตัวลดลงยังคงอยู่ในกรอบปกติตาม
โดยเบื ้องต้ นฝ่ ายวิจยั ยังคงอิงสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบดูไบในปี 2563 ที่ 40 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล (ภายใต้
YTD ที่ 47.5 เหรี ยญฯ) แต่หากมีการปรับลดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบลดลงทุก 5 เหรียญฯต่อบาร์ เรล ใน
ระยะยาว จะกระทบมูลค่าพื ้นฐาน PTTEP และ PTT ราว 10-12 และ 2-3 บาทต่อหุ้น ตามลําดับ
สําหรั บคําแนะนําการลงทุนในหุ้นกลุ่มนํา้ มันทัง้ PTT และ PTTEP นัน้ ในภาพระยะยาวยังคงแนะนํา
ซื ้อ ด้ วยมูลค่าพื ้นฐานที่ 42 และ 100 บาทต่อหุ้น แต่ในช่วงสันนั
้ นราคาหุ
้
้ นอาจยังได้ รับแรงกดดันจาก
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ราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจากความต้ องการใช้ ที่หดตัวอย่างรุนแรง ดังนันการเข้
้
าลงทุน
อาจต้ องใช้ ความระมัดระวังมากขึน้ หาจังหวะเข้ าลงทุนเมื่อราคาหุ้นอ่อนตัว

ติดตามยอดส่งออก นําเข้า ไทยเดือน มี.ค.
วันนี ้ปั จจัยในประเทศอีกประเด็น คือ ตลาดให้ นํ ้าหนักรายงานตัวเลขการค้ าระหว่างประเทศ เดือน มี.ค. คือ
ยอดส่งออก(X) Consensus คาดติดลบ 7%yoy และยอดนําเข้ า(M)คาดติดลบ 10%yoy เป็ นประเด็นที่
ต้ องติดติดตาม
ทังนี
้ ้แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ASPS ยังคงมุมมองเดิมจะเข้ าสูภ่ าวะ Recession (GDP หดตัวเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า 2 ไตรมาส) โดยคาด GDP ทังปี
้ 2563 จะติดลบ 1.4% อย่างไรก็ตามรอการ
ประกาศ GDP 1Q63 จากสภาพัฒน์ฯ วันที่ 18 พ.ค.2563
เบื ้องต้ น ASPS ได้ ประมาณการณ์ GDP ไทยงวด 1Q63 โดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ในปั จจุบนั อิงจาก Leading
Economics Indicator ของไทย ในช่วง 2M2563 จะออกมาติดลบ 8-8.9% ถือเป็ น Downside ต่อ
ประมาณการร์ GDP ปี 2563 ที่ปัจจุบนั คาด -1.4% เนื่องจาก ASPS ยังมีมมุ มองงวด 2Q63 คาดจะเป็ น
งวดที่ GDP จะติดลบมากที่สดุ และน่าจะเป็ น Bottom ของปี และคาดจะกลับค่อยๆดีขึ ้นในงวดไตรมาส 3
เป็ นต้ นไป
Leading Economics Indicator ของไทย งวด 1Q2562 เทียบกับ 2M2563

การบริโภคครัวเรือน(C)

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) %yoy
ปริมาณจําหน่ายรถยนต์นั่ง %yoy
ปริมาณจําหน่ายรถจักรยานยนต์ใ หม่ %yoy
รายไดเกษตรกรที
้
แ
่ ทจริ
้ ง %yoy
การจางงานภาคเกษตร
้
%yoy
การจางงานภาคอุ
้
ตสาหกรรม %yoy

การใชจ่้ ายภาครัฐ(G)

การเบิกรายจ่ายประจํา (พั นลานบาท)
้

ลงทุนรัฐ

การเบิกจ่ายงบลงทุน(พั นลานบาท)
้

ลงทุนเอกชน

1Q2562 2M2563
1.7%
0.9%
14.0%
‐7.8%
‐0.1%
‐2.8%
0.7%
2.7%
‐3.7%
‐2.7%
2.4%
0.5%
893
186
0.9%
‐14.5%
75.2
15.0
‐13.7%

‐69%

ภาษีจากการทํา ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์รวม

4.9%

‐18.2%

ยอดขายปูนซีเมนต์ %yoy

‐5.2%

‐3.5%

ดัชนีราคาวัสดุก่อสราง
้ %yoy

0.0%

‐1.9%

อัตราการใช ้กําลังการผลิต %yoy

71.3%

65.9%

ส่งออก(X)

มูลค่าการส่งออก(X)%yoy

‐1.9%

‐0.8%

นําเข ้า(M)

มูลค่าการนําเขา(M)%yoy
้

‐1.4%

‐6.3%

ทีม่ า : สํานักงานเศรษฐกจิ การคลัง, ASPS รวบรวม

คาดการณ์ GDP Growth งวด 1Q2563
GDP Growth
การบริโภคครัวเรือน C )
การใชจ่้ ายภาครัฐ(G)
ลงทุนรัฐ
ลงทุนเอกชน
ส่งออก(X)
นําเข ้า(M)

1Q2562
2.9%
4.8%
3.5%
0.0%
4.3%
‐1.9%
‐1.4%

2Q2562
2.4%
4.7%
1.5%
1.5%
2.1%
‐3.8%
‐4.2%

3Q2562
2.6%
4.3%
1.7%
3.7%
2.3%
‐0.5%
‐6.1%

4Q2562
1.6%
4.1%
‐0.9%
‐5.1%
2.6%
‐4.5%
‐6.8%

1Q2563F
‐8.9%
‐8.0%
‐2.5%
‐1.5%
‐5.0%
‐4.5%
‐40.0%
‐35.0%
‐2.0%
‐1.5%
‐3.0%
‐2.5%
‐6.0%
‐5.5%

ทีม่ า : ASPS

ตลาดหุ้นไทยขึ้นแรง แต่ยังไร้ Fund Flow หนุน
นับตังแต่
้ จดุ ตํ่าสุดของ SET Index ณ วันที่ 13 มี.ค. 63 จนถึงปั จจุบนั ตลาดหุ้นปรับตัวขึ ้นมาเรื่ อยๆ แทบ
ไม่ได้ พกั หายใจกว่า 30.7% ขณะที่แรงขับเคลื่อนมาจากนักลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว คือ พอร์ ตโบ
รกเกอร์ ซื ้อสุทธิ 3.3 พันล้ านบาท, รายย่อย 1.6 หมืน่ ล้ านบาท และนักลงทุนสถาบันฯ ซื ้อสุทธิสงู ถึง 5.47
หมื่นล้ านบาท
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มูลค่ าซือ้ ขายสุทธิสะสมของสถาบัน-ต่ างชาติ กับ SET Index (13 มี.ค.63-ปั จจุบัน)

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

อย่างไรก็ตามการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของดัชนียงั ไม่คอ่ ยแข็งแรงนัก เนื่องจากต่างชาติยงั ขายสุทธิห้ นุ ไทยกว่า
7.4 หมืน่ ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ ยอดขายสุทธิตงแต่
ั ้ ต้นปี 2563 ราว 3 เดือนกว่าๆ สูงถึง 1.44
แสนล้ านบาท (ซึง่ เป็ นระดับที่สงู เกินกว่าครึ่งหนึง่ ของยอดขายสุทธิจากต่างชาติปี 2561 ซึง่ มากสุดเป็ น
ประวัติการณ์ที่ 2.82 แสนล้ านบาท)
ดังนันยามที
้
่ตลาดยังขาด Fund Flow หนุนถือเป็ นความเสี่ยงต่อตลาดที่อาจจะถูกขายทํากําไรออกมาได้ ใน
บางจังหวะ ดังนันกลยุ
้
ทธ์เน้ นลงทุนในหุ้นที่มปี ั จจัยบวกเฉพาะตัว แนะนํา 2 บริ ษัท คือ
DOHOME(FV @ 7.90) เนื่องจากมีแนวโน้ มจะกลับมาเปิ ดกิจการได้ เร็วๆนี ้ เนื่องจากมีสดั ส่วนสาขาใหญ่
ถึง 90% ที่มีโอกาสจะกลับมาเปิ ดได้ ในระยะที่ 1 (ต้ นเดือน พ.ค.) 1 สาขา ที่จงั หวัดอุดรธานี และระยะที่ 2
(กลางเดือน พ.ค.) อีกกว่า 8 สาขา อาทิ ที่โคราช อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ฯลฯ นอกจากนี ้หุ้น
DOHOME ยังเป็ นหุ้นที่มีโอกาสเข้ าคํานวณในดัชนี SET100 ในรอบทีจ่ ะถึงสูง
RATCH(FV @ 75.00) เป็ นหุ้นที่ผนั ผวนตํ่า ปั นผลสูงกว่า 4% ต่อปี พร้ อมทังยั
้ งได้ รับ Sentiment เชิงบวก
จากความต้ องการใช้ ไฟฟ้าที่มากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั จากการเข้ าสูช่ ว่ งหน้ าร้ อน รวมถึงการ Work From
Home นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีโอกาสเรี ยกรับซื ้อไฟในส่วน IPP เพิ่มจากทาง EGATIF เนื่องจากเข้ าสูช่ ว่ ง
High Season และยังไม่มีรับผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ ไฟฟ้าของรัฐบาล เนื่องจาก สัดส่วน
รายได้ มากจาก IPP(โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่) มากกว่า 90% ซึง่ คาดช่วงหนุนกําไรงวด 2Q63 เพิ่มเติม ขณะที่
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจนมี upsideเปิ ดกว้ างกว่า 25% จากมูลค่าทางพื ้นฐาน ถือเป็ นโอกาสเข้ าสะสม
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