
4 เซยีนหุ้น ประสานเสยีงซื้อ TACC หยวนต้าฯ 
ใจถึงใหเ้ป้าสงูสดุ 9.50 บาท พรอ้มจับตาดลี M&A 
ทีจ่ะเหน็ความชดัเจนภายในปี 202 แถมซุม่เจรจา 
รา้นกาแฟพันธ์ุไทย  ขายเครื่องด่ืมนอก CPALL 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีวีไอ จ�ากัด (มหาชน) SPVI เปิดเผยว่า ส�าหรับภาพรวมผลประกอบ

การในไตรมาสท่ี4/2563 บริษัทคาดว่าจะสามารถท�ารายได้ดีกว่าช่วงไตรมาส3/2563 เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นยอดลูกค้าท่ีสั่ง

จองสินค้าใหม่ iPhone 12 เข้ามาอย่างมาก ซึ่งได้มีการเปิดจองไปแล้วในช่วงเมื่อคืน

บรษัิทหลักทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ�ากัด ออกบทวิเคราะห ์เปิดเผย
ว่า บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) TACC ยังคงค�าแนะน�า 
ซ้ือ และราคาเป้าหมายท่ี 8.30 บาท อิง 2021E PER ท่ี 21.6x (เทียบเท่า 
-0.75SD below 5-yr average PER ท่ี 31.2x) เรามมุีมมองเป็นบวกจาก
การประชุมนักวิเคราะห์วานนี้

TACC สตอรี่เพียบ!!
4 เซียนหุ้น ประสานเสียงซื้อ

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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SPVI ส่งซิก iPhone 12
ดันผลงานQ4/63 โตสวย

ยื้อสุดใจ!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันน้ีปิดท่ี 1,369.42 จุด บวก 4.83 จุด 
หรือ บวก 0.35% สวนทางกับตลาดต่างประเทศเจ้าค่ะ โดยมีหุ้น
กลุ่มแบงค์และปิโตร เคมีดันตลาดไว้ในจุดนี้ เรียกได้ว่าเหนียวแน่น
หนึบกันสุดๆเจ้าค่ะ ด้านขา SHORT

ILINK เผยรายได้ 9 เดือนโกย 3,942.38 ลบ. ผลประกอบการ Q3/63 
รายได้รวม 1,329.21 ลบ. บริหารต้นทุนสร้างก�าไร 74.22 ลบ. โตเพิ่มขึ้น 
76.56% แข็งแกร่งไม่หว่ัน COVID-19 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณแตก
ไลน์สินค้าใหม่ตามเทรนด์ดิจิทัล ส่ง Networking Product รุกตลาดใหญ ่
ธุรกิจโทรคมนาคมก�าไรพุ่ง แย้มงานใหม่เพียบ ตุน Backlog ยาว ธุรกิจ
วิศวกรรม ปิดงาน CC3 ลุยส่งมอบรถไฟฟ้า APM ครบ 6 ขบวนรับปีใหม ่
และปลายปีนี้เตรียมลุยลงนามเพิ่มอีก 2 สัญญา

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 10อ่านต่อหน้า 8

บิ๊ก ILINK แย้มงานใหม่เพียบ
ตุน Backlog ยาว มั่นใจก�าไรทั้งปี63 โตดี ยื้อสุดใจ!!

SPVI มั่นผลงาน Q4/63 สดใสกว่า Q3/63 หลังกระแสจอง  iPhone 12 ลกูค้าตอบรบัด ี  
แยม้ช่วงทีเ่หลือปีน้ึ คาดว่าจะเปิดอกี 2 สาขายอ่ย Telewiz Lotus ชลบุร ีและ A-Store 
มหาวิทยาลัยศาลายา ช่วงธ.ค.นี้  หนุนสาขาท้ังปีของ SPVI มีจ�านวนรวม 58 สาขา

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท เอสพวีไีอ จ�ากัด (มหาชน) SPVI 

ฉบับที่ 1172 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
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SPVI มั่นผลงาน Q4/63 สดใสกว่า Q3/63 หลัง

กระแสจอง  iPhone 12 ลูกค้าตอบรับดี แย้มช่วง

ท่ีเหลือปีนึ้ คาดว่าจะเปิดอีก 2 สาขาย่อย Telewiz 

Lotus ชลบุรี และ A-Store มหาวิทยาลัยศาลายา 

ช่วงธ.ค.นี้  หนุนสาขาท้ังปีของ SPVI มีจ�านวนรวม 

58 สาขา 

 นายไตรสรณ ์วรญาณโกศล กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษัิท เอสพีวไีอ จ�ากดั (มหาชน) 
SPVI เปิดเผยว่า ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการ

ในไตรมาสท่ี4/2563 บริษัทคาดว่าจะสามารถท�า

รายได้ดีกว่าช่วงไตรมาส3/2563 เน่ืองจากบริษัทฯ 

มองเห็นยอดลูกค้าท่ีสั่งจองสินค้าใหม่ iPhone 12 

เข้ามาอย่างมาก ซึ่งได้มีการเปิดจองไปแล้วในช่วง

เม่ือคืนท่ีผ่านมาซึ่งได้รับผลตอบรับดี ซ่ึงจะท�าให้

รายได้ในช่วงท่ีเหลือของปีนี้เติบโต ขณะท่ียอดขาย

จากสินค้าใหม่ iPad Gen8 ท่ีเริ่มขายต้ังแต่ วันท่ี 3 

ต.ค.ท่ีผ่านมาน้ัน ก็เริ่มมองเห็นยอดค�าสั่งซ้ือจาก

ลกูค้าทยอยเขา้มาแล้ว ซึ่งในชว่งวันท่ี 26-29 พ.ย. นี้ 

บริษัทจะน�าสินค้าต่างๆเข้าไปจัดแสดงสินค้าท่ีงาน 

Commart ซึ่งวันท่ี 27 พ.ย. เริ่มเปิดขาย iPhone 

12 อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่ายอดขายจากงานดัง

กล่าวจะช่วยหนุนรายได้ในไตรมาสท่ี4นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประเมินภาพรวมการด�าเนิน

งานท้ังปี2563 คาดว่าจะมีรายได้เติบโตใกล้เคียง

กับปีก่อน ท่ีท�าได้ 3,600 ล้านบาท เนื่องจากการ

เปิดตัว iPhone 12 ช้าไปประมาณ 40 วันเมื่อเทียบ

กับช่วงการเปิดตัว iPhone 11 ในปีก่อนท่ีเปิดตัว

ปลายต.ค.สง่ผลใหย้อดขายเกิดขึ้นล่าชา้กว่า ซึ่งต้อง

ติดตามการขายในส่วนดังกล่าว รวมถึงเมื่อช่วงครึ่ง

ปีแรกได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้สาขา

ต้องปิดจ�าหน่ายประมาณ 1 เดือน 

"ต้องยอมรบัว่าในชว่งไตรมาส3/63 ผลประกอบการ

ของเราไม่ค่อยดี เนื่องจากลูกค้ามีการชะลอค�าสั่ง

ซื้อ iPad Gen7 ออกไปเพราะมีข่าวลือว่าจะมี Gen8 

ออกมาจ�าหน่ายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน รวมถึง

สินค้าจากซัพพลายท่ีจะเข้าช่องทางของบริษัทลด

ลงด้วย แต่ไตรมาส4/63 เราหวังว่าจะดีข้ึนกว่าเดิม

เพราะเป็นช่วงท่ีมีสินค้า iPhone 12 ออกจ�าหน่าย 

เราคาดว่ายอดค�าส่ังซื้อiphone12 จะช่วยหนุนผล

การด�าเนินงานไตรมาสสุดท้าของปีนี้ให้เติบโตดีข้ึน 

" นายไตรสรณ์กล่าว 

ท้ังนี้ บริษัทได้มองว่าภาพรวมการด�าเนินงานใน

ช่วงท่ีเหลือปีนึ้ คาดว่าจะเปิดอีก 2 สาขาย่อยได้แก่ 

Telewiz Lotus ชลบุรี และA-Store มหาวิทยาลัย

ศาลายา ช่วงธ.ค.น้ีจะหนุนสาขาท้ังปีของ SPVI มี

จ�านวนรวม 58 สาขา ส่วนทิศทางการเปิดสาขาในปี

หน้าบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ และ

งบการลงทุน

SPVI ส่งซิก iPhone 12
ดันผลงานQ4/63 โตสวย
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4 เซียนหุ้น ประสานเสียงซื้อ TACC หยวนต้าฯ ใจถึงให้

เป้าสูงสุด 9.50 บาท   พร้อมจับตาดีล M&A ท่ีจะเห็น

ความชัดเจนภายในปี 202   แถมซุ่มเจรจา ร้านกาแฟ

พันธุ์ไทย  ขายเครื่องด่ืมนอก CPALL  

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า บริษัท ที.เอ.

ซี. คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) TACC ยังคงค�าแนะน�า 

ซ้ือ และราคาเป้าหมายท่ี 8.30 บาท อิง 2021E PER 

ท่ี 21.6x (เทียบเท่า -0.75SD below 5-yr average 

PER ท่ี 31.2x) เรามีมุมมองเป็นบวกจากการประชุม

นักวิเคราะห์วานนี้ (19 พ.ย.20) โดยมีประเด็นส�าคัญ

ดังน้ี 1) บริษัทต้ังเป้ารายได้ปี 2021E โต +20% YoY 

(ซึ่งสูงกว่าท่ีตลาดคาดไว้ท่ี +12% YoY) การเติบโต

มาจากการขยายสาขา All cafe  อีก 700-800 สาขา

ในปี 2021, 2) มีแผนท�า M&A ซึ่งจะเห็นความชัดเจน

ภายในป ี2021 และจะเปน็ดีลในกิจการท่ีมกี�าไรอยูแ่ล้ว 

ซ่ึงจะเป็น upside ต่อก�าไรปี 2021E, 3) บริษัทคาดจะ

ออก new products ใน 1H21 โดยเป็น products ท่ีมี 

margin ใกล้เคียงปัจจุบันท่ี 32%

ประเมินก�าไรสุทธิปี 2020E ท่ี 188 ล้านบาท (+16% 

YoY) และปี 2021E ท่ี 233 ล้านบาท (+24% YoY) ซึ่ง

ยังไม่รวมดีล M&A

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นและ outperform SET +8% ในช่วง 

3 เดือน จากการยกเลิกเคอร์ฟิว ท�าให้ช่ัวโมงการขาย

เครื่องด่ืมใน 7-11 เพิ่มขึ้น ปัจจุบันเทรดท่ี 2021E PER 

= 17x (-1SD below 5-yr average PER) ขณะท่ีก�าไรปี 

2020E/21E จะยังคงเติบโตท่ี +16%/+23% ตามการ

ขยายตัวของสาขา 7-11

---Event: Analysts meeting---

ปี 2021E ยังโตต่อ ปัจจัยบวกรอหนุนอีกเพียบ เรามี

มุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ (19 

พ.ย.20) โดยมีประเด็นส�าคัญดังนี้

 1)  ผู้บริหารต้ังเป้ารายได้ปี  2021 โต +20 

YoY(ยังไม่รวมการขยายสาขา 7-11 ไปต่างประเทศ 

และ tesco lotus) การเติบโตหนุนโดยการขยายตัวของ

สาขา 7-11 ภายในประเทศ โดยเฉพาะ All caf? ท่ีคาด

ว่าจะเห็นการขยายตัวอีก 700-800 สาขาในปี 2021E 

จากปกติท่ีขยายสาขาประมาณ 400-500 สาขา/ปี 

(ปัจจุบันมี All caf? ท้ังหมดประมาณ 7,800 สาขาท่ัว

ประเทศ) และบริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจะเข้ามาช่วย

หนุนรายได้ โดยคาดว่าจะสามารถออกจ�าหน่ายได้ใน 

1H21

 2) Gross profit margin 4Q20E มีแนวโน้มดีกว่า 

3Q20 เน่ืองจากเป็น high season ของธุรกิจ การเข้าสู่

ช่วงเทศกาลหยุดยาว ท�าให้มีผู้เข้าใช้บริการ 7-11 เพิ่ม

ขึ้น

 3) ปี 2021 มีแนวโน้มท่ีจะได้เห็นดีล M&A เพื่อ

เสริมศักยภาพธุรกิจ โดยเราคาดว่าดีล M&A จะใช้เงิน

ลงทุนไมเ่กินเงินสดในมือท่ีมอียู ่(ปจัจุบนับรษัิทมเีงินสด

ในมือประมาณ 400 ล้านบาท)

 4) บริษัทมีแผนจะเข้า SET แต่เราคาดว่าจะยังคง

ใช้เวลาอีก 3-5 ปี เนื่องจากยังขาดคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ 

SET อีก 2-3 ปัจจัย เช่น

 4.1) market cap > 7,500 ล้านบาท (ปัจจุบัน 

TACC มี market cap. = 4,000 ล้านบาท)

 4.2) มูลค่าพาร์ > 0.50 บาท (ปัจจุบัน TACC มี 

มูลค่าพาร์ = 0.25 บาท)

 4.3) มีทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้ว > 300 ล้านบาท 

(ปจัจุบัน TACC มทุีนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้ว = 152 ล้าน

บาท)

ฉบับที่ 1172 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

TACC สตอรี่เพียบ!!
4 เซียนหุ้น ประสานเสียงซื้อ
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คงก�าไรสุทธิปี 2020E/21E เราคงก�าไรสุทธิปี 2020E 

ท่ี 188 ล้านบาท (+16% YoY) ขณะท่ี 4Q20E คาด

ว่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากการรับรู้ Project upsize 

strategy (แก้วใหญ่ 22 ออนซ์) ของเครื่องด่ืม All caf? 

เต็มไตรมาส และเราคงก�าไรสุทธิปี 2021E ท่ี 233 

ล้านบาท (+23% YoY) โดยปีน้ีเราได้รวมสมมติฐาน

การขยายสาขา 7-11 ไปยังประเทศกัมพูชาและลาว 

มีรายได้จากท้ัง 2 ประเทศประมาณ 12 ล้านบาท โดย

เบ้ืองต้นเราได้สมมติฐานการเปิดสาขาในกัมพูชา 100 

สาขา และลาว 100 สาขา โดยช่วงเริ่มต้นคาดรายได้

เฉล่ียของ TACC/สาขา/ปี เฉล่ียอยู่ท่ี 60,000 บาท (ปี 

2021E ประเทศไทย รายได้เฉล่ียของ TACC/สาขา/ปี 

=109,600 บาท) เรามีแนวโน้มปรับก�าไรสุทธิปี 2021E 

ขึ้น หากมีความชัดเจนดีล M&A เรายังคง

ประเมินราคาเป้าหมาย TACC ท่ีราคา 8.30 บาท อิง 

2021E PER ท่ี 21.6x (เทียบเท่า -0.75SD 5-yr average 

PER 31.2x) ขณะท่ีความเสี่ยงคือ รายได้หลัก ณ 2Q20 

ยังคงพ่ึงพิงรายได้จาก 7-11 มากถึง 95% และการ

ขยายสาขาของ 7-11 น้อยกว่าท่ีคาด

 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ หลักทรัพย์

ว่า คาดว่าผลประกอบการของ TACC จะยังดีต่อเน่ือง

ใน 4Q63 โดยในเบื้องต้น เราคาดว่าก�าไรของ TACC ใน 

4Q63 จะท�าสถิติสูงสุดใหม่ท่ี 52 ล้านบาท นอกจากนี้ 

บริษัทก็ยังมีแผนจะท�าดีล M&A ในอนาคตด้วย ซึ่งคาด

ว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนท่ีจะได้ข้อสรุปในปีหน้า 

เราคงประมาณการก�าไรป ี2563-64 เอาไว้เท่าเดิม และ

คงค�าแนะน�าซ้ือ โดยให้ราคาเป้าหมายปี 8.00 บาท (อิง

จาก P/E ปี FY64F ท่ี 21.8x)

หลังจากท่ีผลประกอบการ 3Q63 ออกมาน่าพอใจ โดย

มีก�าไรสุทธิ 47 ล้านบาท (+13.0% YoY, -2.2% QoQ) 

คิดเป็น 25% ของประมาณการก�าไรปีน้ีของเราท่ี 

189 ล้านบาท ในขณะท่ีก�าไรงวด 9M63 คิดเป็น 72% 

ของประมาณการก�าไรปีนี้ของเรา ท้ังนี้ เราคาดว่าผล

ประกอบการของ TACC จะยังคงดีต่อเนื่องใน 4Q63 

โดยเบื้องต้น เราคาดว่าก�าไรของ TACC ใน 4Q63 จะ

ท�าสถิติสูงสุดใหม่ท่ี 52 ล้านบาท เนื่องจาก i) ธุรกิจมี

แนวโน้มดีขึ้น และ ii) margin เพิ่มข้ึน (เช่นเดียวกับ

สามไตรมาสท่ีผ่านมา ซ่ึง TACC ท�าอัตราก�าไรข้ันต้น

ในช่วง 32.2-34.2%)

แนวโน้มธุรกิจ B2C เป็ยไปในทิศทางท่ีดีข้ึนจากจุดท่ีแย่

ท่ีสุดใน 2Q-3Q63 หลังจากท่ีมีการผ่อนคลายมาตรการ 

lockdown โดยลูกค้าหลายรายก�าลังพยายามกระตุ้น

ยอดขาย ท�าให้ธุรกิจ B2C ของบริษัทมีแนวโน้มเป็น

บวกมากขึ้น ท้ังนี้ รายได้จากธุรกิจ B2C คิดเป็นสัดส่วน

แค่ 5% ของรายได้รวมใน 9M63 ลดลงจากก่อนหน้านี้

ท่ี 10-15% ซ่ึงเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 

ส�าหรับในระยะต่อไป เราคาดว่า การเติบโตของ TACC 

ในอนาคตจะมาจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจ 

B2B และ B2C นอกจากนี้ บริษัทก็ยังมีแผนจะท�าดีล 

M&A ในอนาคตด้วย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะ

หนึ่งก่อนท่ีจะได้ข้อสรุปในปีหน้า โดยเกณฑ์ของบริษัท

คือ จะต้องท�าให้ยอดขายและก�าไรเพิ่ม โดยไม่ท�าให้ 

margin ลดลง ท้ังน้ี บริษัทจะใช้เม็ดเงินท่ีระดมทุนได้

จาก IPO ในห้าปีท่ีผ่านมาส�าหรับดีลดังกล่าว นอกจาก

นี้ TACC ยังต้ังเป้าจะเข้าจดทะเบียนใน SET ในอนาคต

อันใกล้

ฉบับที่ 1172 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

TACC สตอรี่เพียบ!!
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

ยังคงประมาณการก�าไรสุทธิปีนี้เอาไว้ท่ี 189 ล้าน

บาท (+16.8% YoY) และปี 2564F ไว้ท่ี 222 ล้านบาท 

(+17.2% YoY) โดยคาดว่าจะได้แรงหนุนจาก i) การ

เพ่ิมจ�านวนจุดจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ii) การขยายจุด

จ�าหน่ายในร้าน 7-Eleven เป็น 12,400 ร้าน ในปี 2563 

และ 13,100 ร้านในปี 2564 iii) มีการวางจ�าหน่าย

สินค้าใหม่ และ iv) การท่ี margin เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี้ สถานะทางการเงินของบริษัทก็ยังแข็งแกร่ง

โดยมีสถานะเงินสดสุทธิ ในขณะท่ี ROE ก็มีแนวโน้มดี

ขึ้นเร่ือย ๆ จาก 24.5% ในปี 2562 เป็น เฉล่ีย 26.3% 

ในอีกสองปีข้างหน้า

TACC ยังคงเป็นหุ้นท่ีเราชอบมากท่ีสุดตัวหนึ่ง จากแนว

โน้มก�าไรท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะโตถึง 

17% CAGR ในช่วงสองปีข้างหน้า ดังนั้น เราจึงยังคงค�า

แนะน�าซื้อ และให้ราคาเป้าหมายปี 2564 ท่ี 8.00 บาท 

(อิงจาก P/E ปี FY21F ท่ี 21.8x คิดเป็น PEG ท่ี 1.26x)

Risks เศรษฐกิจฟื้ นตัวช้าเกินคาด และปัญหาความขัด

แย้งทางการเมือง

 บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์  ห ย ว น ต้ า 
(ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า คาด

ก�าไรเบื้องต้น TACC ใน 4Q63 ท่ีไม่ต�ากว่า 2Q63 ท่ี

ท�าระดับสูงสุดใหม่ อาจสูงถึง 53 55 ลบ. จากผลของ

ฤดูกาล ขนาดแก้วร้าน All caf? ท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลเต็ม

ท่ี การบริโภคฟื้ นตัว และเน้นขายสินค้าอัตราก�าไร

สูง แม้ว่ารายได้ท้ังปี 2563 จะต�ากว่าท่ีเราคาดเพราะ 

COVID-19 เราจึงมีการปรับประมาณการรายได้ปีนี้ลง 

แต่ปรับเพิ่ม GPM จาก 30.6% เป็น 34.0% ส่งผลให้

ก�าไรปกติปี 2563 เพิ่มขึ้นจากเดิม 5% เป็น 188 ลบ. 

(+12.7% YoY) ท�าระดับสูงสุดใหม่ ขณะท่ีปี 2564 เรา

คาดรายได้จาก All caf? จะเพิ่มข้ึน 35% YoY จาก

ผลของแก้วขนาด 22 onz. เต็มปี รายได้จากโถกด 

7-Eleven โต 27% YoY จากท่ีคาดว่าจะหดตัวราว 21% 

YoY ในปีนี้ ตามการฟื้ นตัวของการบริโภค รวมถึงเครื่อง

ด่ืมตามฤดูกาลจะกลับมามี 5 ตัวเหมือนปกติจากปีนี้

ท่ีลดเหลือเพียง 3 ตัว และรายได้ลิขสิทธิ์การ์ตูนคาด

เติบโต 80% YoY เป็น 63 ลบ. (เป้าบริษัท 100% YoY)

ปรับ GPM ขึ้นจาก 30.6% เป็น 34.4% ปรับก�าไรสุทธิ

ปี 2564 ขึ้น 7% เป็น 232 ลบ. (+23.4% YoY) และ

กลับมาประเมินมูลค่าด้วย PER ท่ี 25x จากท่ีลดไปใช้ท่ี 

22x จาก COVD-19 ได้ราคาเป้าหมายส้ินปี 2564 เพิ่ม

ขึ้นเป็น 9.50 บาท จากเดิม 7.85 บาท คงค�าแนะน�า ซื้อ 

ปัจจุบันซื้อขายด้วย PER 2564 ต�าเพียง 18.1x

ฉบับที่ 1172 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

TACC สตอรี่เพียบ!!
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

TACC เคยท�าระดับสูงสุดตลอดกาลท่ี 10.50 บาท เมื่อ

วันท่ี 27 ต.ค. 2559 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีก�าไรแตะระดับ 100 

ลบ. ก่อนจะร่วงลงหนักในปี 2560 2561 จากผลกระ

ทบของภาษีน�าตาลและธุรกิจในกัมพูชา แต่นับจากน้ี

ไปเรามองว่าบริษัทมีโอกาสเติบโตมาก คือ การเติบโต

ควบคู่ไปกับ CPALL ท้ังในประเทศ และประเทศเพื่อน

บ้าน การซื้อกิจการ Tesco (ปัจจุบัน Lotus express 

ยังไม่มีเคร่ืองด่ืมในโถกด) การขยายสาขาของ All cafe 

และธุรกิจลิขสิทธิ์การ์ตูนย์ท่ียังมีโอกาสจ�านวนมากใน

ต่างประเทศท่ียังถูกจ�ากัดไว้ด้วย COVID-19 ในปีนี้ ซึ่ง

ปัจจุบันมีลูกค้าจ�านวนมากเริ่มกลับมา เราจึงมองว่า

ก�าไรรายปีของ TACC มีโอกาสท�าระดับสูงสุดใหม่ได้ต่อ

เน่ือง โดยเรายังมองไม่เห็นว่าจะจบเมื่อใด ความเสี่ยงท่ี

เรากังวลประการเดียวคือ TACC จะมกี�าลังการผลิตมาก

พอรองรับอุปสงค์ท่ีเข้ามาได้หรือไม่เพราะตลาดของ 

TACC จะใหญ่ขึ้นอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งบริษัท

คาดว่ายังเพียงพอเพราะปัจจุบันอัตราการใช้ก�าลัง

กาผลิตอยู่ท่ี 60 70% และหากมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ยังสามารถ OEM ได้ เรามองว่าราคาตลาดของ TACC 

ยังสวนทางกับแนวโน้มผลประกอบการของ TACC 

และบรรยากาศการลงทุนในปี 2564 คาดว่าจะดีกว่า

ปี 2559 ราคาตลาดของ TACC จึงควรท�าระดับสูงสุด

ใหม่เช่นกัน ซึ่งเรายังไม่รวมโอกาสใน Tesco โอกาสใน

กัมพูชาในประมาณการ นอกจากน้ีบริษัทมีโอกาสปิด

ดีล M&A อย่างน้อย 1 ดีลภายใน 1 2 เดือนข้างหน้านี้

เป็นอีก Upside risk

New brand, New product, New customer ปี 2564 

มีโอกาสได้เห็นการเป็นต้วแทนจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมชั้น

น�าจากต่างประเทศมาจ�าหน่ายในประเทศอย่างน้อย 1 

แบรนด์ มาทดแทน Hershey ท่ีตัวแทนลิขสิทธิใ์นเอเชยี

ปิดการด�าเนินงานไป จะได้เห็นการออกสินค้าใหม่ท้ัง

เครื่องด่ืมและไม่ใช่เครื่องด่ืม ส่วนธุรกิจลิขสิทธิ์จะเพิ่ม

พอร์ตตัวการ์ตูนอีกอย่างน้อย 1 ตัว ส่วนเครื่องด่ืมนอก 

CPALL อยู่ระหว่างเจรจาอีกหลายราย 1 ในนั้นคือร้าน

กาแฟพันธุ์ไทย ... แนะน�า ซื้อ

 บรษิทัหลกัทรพัยฟ์ลิลปิ (ประเทศไทย) 

แนะน�าซื้อ TACC ราคาพื้นฐาน ท่ี 8.00 บาท  คาด 4Q63 

ปรับตัวดีขึ้นตามรายได้และมาร์จ้ินท่ีดีข้ึน: การด�าเนิน

งาน 4Q63 คาดปรับตัวดีขึ้น y-y, q-q ตามแนวโน้มราย

ได้และมาร์จ้ินท่ีดีขึ้น แม้ยอดขายชะลอตัว y-y จากได้

รับผลกระทบ COVID-19 แต่ค่อยฟ้ืนตัวขึ้น q-q ตาม

การฟื้ นตัวของ 7-11, สู่ช่วง High Season ของธุรกิจ, 

ออกเมนูใหม่ เช่น ในกลุ่มเครื่องด่ืม Hojicha (ท้ังร้อน

และเย็น) และรับรู้รายได้เครื่องด่ืม 22 oz จานวน 7.8 

พันสาขาท่ัวประเทศเต็มไตรมาส รวมถึง Character 

Business ท่ีค่อยดีขึ้น แต่ว่า Margin คาดจะดีข้ึนมาก

ท้ัง y-y, q-q จาก Product Mix และขายสินค้ามาร์จ้ิน

สูงได้เพ่ิมข้ึน บวกกับไมม่ ีOne time item กดดันเหมอืน

ไตรมาสก่อน โดยยังคุม SG&A ได้ดี คาดกาไรท้ังปี 190 

ลบ. +17.4% y-y

คงประมาณการและราคาพ้ืนฐาน 8 บ.: ทางฝ่าย

คงประมาณการก�าไรและราคาพ้ืนฐานปี 64 เดิมซึ่ง

สอดคล้องกับมุมมองผู้บริหารมองเป้ารายได้ปี 64 พลิก

+ 20% y-y ท้ังนี้ยังไม่รวมโอกาสเป็น Supplier ให้กับ 

7-11 ในกัมพูชา, Tesco Lotus (หากกลุ่ม CP ซื้อส�าเร็จ) 

และ เข้าท�า M&A คงคาแนะน�า ซื้อ

ฉบับที่ 1172 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
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ILINK เผยรายได้ 9 เดือนโกย 3,942.38 ลบ. ผล

ประกอบการ Q3/63 รายได้รวม 1,329.21 ลบ. 

บริหารต้นทุนสร้างก�าไร 74.22 ลบ. โตเพิ่มขึ้น 

76.56% แข็งแกร่งไม่หว่ัน COVID-19 ธุรกิจจัด

จ�าหน่ายสายสัญญาณแตกไลน์สินค้าใหม่ตามเท

รนด์ดิจิทัล ส่ง Networking Product รุกตลาดใหญ ่

ธุรกิจโทรคมนาคมก�าไรพุ่ง แย้มงานใหม่เพียบ ตุน 

Backlog ยาว ธุรกิจวิศวกรรม ปิดงาน CC3 ลุยส่ง

มอบรถไฟฟ้า APM ครบ 6 ขบวนรับปีใหม่ และ

ปลายปีนี้เตรียมลุยลงนามเพิ่มอีก 2 สัญญา

 นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้น�าเข้าและจัด

จ�าหน่ายสายสัญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียนและ 

ผูน้�าเขา้และค้าสง่อุปกรณเ์ครอืขา่ยสง่สญัญาณ เปิด

เผยว่า "ผลประกอบการไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2563 น้ัน กลุ่มบริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ฯ มี

รายได้รวมจ�านวน 1,329.21 ล้านบาท ลดลง 27.57 

% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้ 

1,835.04 ล้านบาท ในขณะท่ีก�าไรสุทธิจากการ

ด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ฯ มีจ�านวน 

74.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.56% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปก่ีอนหนา้ท่ีมกี�าไร 32.18 ล้านบาท ตุน

รายได้รวม 9 เดือน 3,942.38 ล้านบาท หลังบริษัทฯ 

มีงานเพิ่มข้ึน มีการบริหารจัดการต้นทุนท่ีดี ขับ

เคล่ือนองค์กรด้วยเทคโนโลยดิีจิทัล ท้ังในแง่ของการ

เพ่ิมประสทิธภิาพการท�างาน และการชว่ยลดต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ มั่นใจแนวโน้มโค้งสุดท้ายไตรมาส 4 

หนุนก�าไรท้ังปี 2563 เติบโตดีอย่างแน่นอน"

ส�าหรับธุรกิจจัดจ�าหน่าย (Distribution) ไตรมาส 

3/63 มรีายได้รวมอยูท่ี่ 558.59 ล้านบาท และมกี�าไร

สุทธิ 44.97 ล้านบาท ภาพรวมรายได้ลดลงเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เน่ืองจาก

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

น่า (COVID-19) ยังคงยืดเยื้อ รวมท้ังในช่วงเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนท่ีผ่านมา รัฐบาลมีการ

ประกาศวันหยุดชดเชยหรือวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

หลายครั้ง จึงท�าใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถเข้าถึงลกูค้าได้

อย่างสม�าเสมอตามแผนท่ีวางไว้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์

แบรนด์ LINK เป็นผู้น�าตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการ

ตลาดสงูท่ีสุดในประเทศไทย มสีนิค้ามากกว่า 5,000 

รายการ ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจนี้ ร้อยละ 78% 

มาจากการขายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร (Cabling) ส่วนสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เครือข่าย

ส่งสัญญาณ (Networking) มีรายได้ 6% ของราย

ได้ท้ังหมด บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าวางแผนกลยุทธ์

การท�าตลาดเชิงรุกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Networking 

นี้ เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ มีจ�านวนความ

ต้องการในสินค้ามาก อีกท้ังผลิตภัณฑ์ยังมีอัตรา

ก�าไรขั้นต้นสูง โดยเฉพาะอุปกรณ์สวิตช์ ท่ีมีอัตรา

การเติบโตของยอดขายแข็งแกร่งตลอด 2 ปีท่ีผ่าน

มา สามารถท�ารายได้สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของ

ปีท่ีแล้วมากกว่า 100% ขณะเดียวกัน บริษัทฯ  ได้

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายเพื่อมุ่งตอบโจทย์ความ

ต้องการลูกค้าท่ีหลากหลาย อาทิ สายไฟโซล่าเซล 

และสายไฟส�าหรับติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ท่ี

จะเป็นไฮไลท์ในไตรมาส 4 พร้อมผลักดันให้ก้าวขึ้น

เป็นผู้น�าตลาดในอนาคตอีกด้วย

บิ๊ก ILINK แย้มงานใหม่เพียบ
ตุน Backlog ยาว มั่นใจก�าไรทั้งปี63 โตดี
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ส�าหรบัธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) ไตรมาส 3/63 
มีรายได้รวมอยู่ท่ี 470.87 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 
29.49 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.52 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้น 23% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  โดย
บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากงานบริการโครงข่ายคิด
เป็น 60% ของรายได้รวมท้ังหมด ส่วนรายได้จาก
การให้บริการติดต้ังโครงข่ายคิดเป็น 35% ของราย
ได้รวมท้ังหมด และรายได้จากธุรกิจให้บริการพื้นท่ี
ดาต้า เซ็นเตอร์ คิดเป็น 5% ของรายได้รวมท้ังหมด 
บริษัทฯ รับรู้รายได้งานโครงการติดต้ังโครงข่ายท่ี
ส�าคัญในงวดนี้ ได้แก่ โครงการงานจัดซ้ือพร้อมติด
ต้ังเคเบิลใยแก้วน�าแสง ระยะทาง 3,140 กิโลเมตร 
จ�านวน 68 ล้านบาท โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในพื้นท่ีห่างไกล (USO Phase 2) จ�านวน 42 ล้าน
บาท และงานรับเหมาติดต้ังโครงข่ายไฟเบอร์ออพ
ติกให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่ง จ�านวน 
27 ล้านบาท และยังมีงานในมือ (Backlog)  อาทิ
เช่น งานโครงการอินเทอร์เน็ตพื้นท่ีชายขอบ (USO 
Phase 1) โครงการอินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีห่างไกล 
(USO Phase 2) โครงการจัดหาบริการคู่สายวงจร
เช่า (Link) ส�าหรับธนาคารกรุงไทยท่ัวประเทศ 
โครงการจ้างเหมาออกแบบและติดต้ังเคเบิลใยแก้ว

น�าแสงระยะทาง 3,600 กิโลเมตร ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทยอยรับรู้ในปีนี้และปีถัดๆ ไป 
ส�าหรับแนวโน้มไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ การด�าเนิน
ธุรกิจยงัอยูใ่นทิศทางท่ีดี พร้อมแสวงหาโอกาสใหม่ๆ  
ในการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

ส�าหรับธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) ไตรมาส 
3/63 มีรายได้รวมอยู่ท่ี 295.64 ล้านบาท โดย
รายได้หลักท่ีรับรู้ในงวดนี้  มาจากงานโครงการ
ท่ีส�าคัญ คือ  (1) โครงการ CC4 หรืองานจัดซ้ือ
พร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งมอบรถไฟฟ้า APM ให้กับท่า
อากาศยานไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วท้ังสิ้น 4 ขบวน 
(จ�านวนรวม 8 โบก้ี) และคาดว่าจะทยอยส่งมอบ
รถไฟฟ้า APM อีก 2 ขบวนสุดท้ายในช่วงต้นเดือน
มกราคม 2564 นี ้ (2) โครงการก่อสรา้งสายสง่เคเบลิ
ใต้ดินท่ีจังหวัดเชยีงใหมใ่ห้กับการไฟฟา้สว่นภูมภิาค 
(กฟภ.)  (3) โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เค
วี สถานีไฟฟ้าปัว และสถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง จังหวัด
น่าน ซึ่งได้เร่ิมท�างานมาต้ังแต่ต้นเดือนกันยายน
ท่ีผ่านมา (4) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยท่ี
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ (5) โครงการ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยท่ีอ�าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร ส�าหรับงานโครงการ Satellite Terminal 
(CC3) หรืองานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
และสาธารณูปโภค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 
2 น้ัน บริษัทฯ ได้ท�าการส่งมอบงานซ่ึงเสร็จสมบูรณ์
ท้ังสิ้น 97% ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม 
งานคงเหลืออีก 3% ติดปัญหาพื้นท่ีหน้างานของ
บ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินระบบ pipe jacking 
115 เควี จ�านวน 2 จุด ซึ่งยังไม่สามารถด�าเนินการ
ต่อได้และเป็นเหตุสุดวิสัย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยื่นขอ
อนุมติัขยายเวลากับทาง AOT และอยูใ่นขั้นตอนการ
พิจารณา ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เตรียมลงนามเพิ่ม
อีก 2 สัญญาภายในสิ้นปี 2563 น้ี ได้แก่ โครงการ
เคเบิลใต้น�า (Submarine Cable) ระบบ 33 เควี ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกาะปันหยี จ.พังงา 
มูลค่า 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสายส่ง 
(Transmission Line) ระบบ 115 เควี จ.ตรัง มูลค่า 
317 ล้านบาท ดังนั้น จากการย่ืนปิดโครงการ CC3 
และงานโครงการอ่ืนๆท่ีรอรบัรู้รายได้ (Backlog) จะ
สะท้อนภาพรวมของผลประกอบการและอัตราก�าไร
ขั้นต้นของธุรกิจวิศวกรรมโครงการพเิศษมทิีศทางท่ี
ดีขึ้นต้ังแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป 

บิ๊ก ILINK แย้มงานใหม่เพียบ
ตุน Backlog ยาว มั่นใจก�าไรทั้งปี63 โตดี



www.hooninside.com

 ยื้อสุดใจ!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,369.42 จุด บวก 4.83 จุด 
หรือ บวก 0.35% สวนทางกับตลาดต่างประเทศเจ้าค่ะ โดยมีหุ้นกลุ่ม
แบงค์และปิโตร เคมีดันตลาดไว้ในจุดนี้ เรียกได้ว่าเหนียวแน่นหนึบ
กันสุดๆเจ้าค่ะ ด้านขา SHORT ท่ีรอจังหวะกันอยู่วันนี้ยังคงรอเก่อกัน
อีกวันส�าหรับตลาดบ้านเราในช่วงนี้เรียกได้ว่าข้ึนได้สุดใจ เวลาลงก็
ลึกได้สุดโหด จับตาลุ้นทิศทางกันต่อในวันพรุ่งนี้หลังมีข่าวดีความคืบ
หน้าวัคซีนมาหนุนตลาดอีกครั้งเจ้าค่ะ

 มากันท่ีหุ้น MICRO เจ้าค่ะวันนี้ปิดท่ี 5.20 บาท บวก 7.00% พัก
ตัว 1 วันก่อนจะกลับมาว่ิงแรงให้ได้เห็นเจ้าค่ะ โดยจุดนี้ราคาหุ้นถ้า
ยังยืนเหนือ 5.00 บาทได้ มีลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมท่ีท�าไว้ 5.75 
บาท ผ่านได้ท�า ATH ใหม่เจ้าค่ะ หลังก�าไรงวด 9 เดือน แตะ 97.47 

ล้านบาท เติบโตกว่า 21% มองแนวโน้มไตรมาส 4/63 ดีต่อเนื่อง รับยอดเช่าซ้ือรถบรรทุกมือสองคึกคัก มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ลุ้นเก็งก�าไรกันเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น STARK ล่าสุดขยับมาปิดท่ี 1.83 บาท  บวก 1.67% มาลุ้นผ่านแนวต้านแรกท่ี 1.85 บาทซึ่งตรงจุดนี้กระแทก
มาหลายรอบใครไม่มีแนะย่อตัวมาสะสมลุ้นได้เจ้าค่ะ หากหลุด 1.74 บาท ก็ถอยออกมาก่อนเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น STARK ท่ีน่าจับตามองกันในช่วง
นี้หลังผลงานเทิร์นอะราวด์ในรอบ 9 เดือน อีกท้ังยังมีประเด็นในส่วนของการรวมพาร์ให้จับตาลุ้นกันอีกด้วย เรียกได้ว่าน่ารักน่าลุ้นกันเลยทีเดียว
เจ้าค่ะ

 ต่อกันด้วยหุ้น ASIAN เจ้าค่ะยืนแนวรับไม่หลุด 11.00 บาทได้สวยงามวันนี้กลับมาปิดบวกท่ี 11.40 บาท บวกขึ้นมา 1.40% ปิดบวกวันแรก
ในรอบ 6 วันท�าการมีสัญญาณรีบาวด์ลุ้นไปต่อเจ้าค่ะ ซึ่งก็น่าจับตาลุ้นเก็งก�าไรเช่นเดียวกันหลังแรงขายเริ่มลดแรงซ้ือเริ่มกลับมา งานน้ีขาซิ่ง
จับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันในสัปดาห์น้ีเจ๊หันกลับมามองในกลุ่มหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กท่ียังน่าสนใจกว่าหุ้นกลุ่มใหญ่เจ้าค่ะ ซ่ึงหุ้นใหญ่หลายๆตัวก็เริ่ม
อ้ันๆกันแล้ว และก็มีโอกาสท่ีตลาดจะพักตัวได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะเม่ือเราตายใจว่ามันจะไม่ลงมาแรงกันอีกแล้ว ซึ่งหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก
ก็ถือเป็นหุ้นท่ีได้รับผลกระทบน้อยกว่าหุ้นใหญ่เมื่อตลาดลง พูดแล้วเด่ียวจะหาว่าเจ๊ไม่เตือนนะเจ้าคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

******การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
******ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอ
ให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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