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Investment Highlights 

► การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย ยอดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ในประเทศ

ไทยยังคงปรับเพิม่ขึน้ดว้ยอดทีย่นืยันแลว้ 250 เคสในวันที ่6 เม.ย. 2564 โดยมสีัดส่วนของผู ้

ตดิเชือ้เกอืบ 2 ใน 3 ในรอบใหมน่ีท้ ีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพฯ องิขอ้มลูจากหนังสอืพมิพเ์ดอะ เนชัน่ 

ไทยแลนด ์จากยอดผูต้ดิเชือ้รอบใหม ่พบวา่ม ี245 เคสทีเ่ป็นการตดิเชือ้ภายในประเทศและอกี 

5 รายจากการเดนิทางกลับจากต่างประเทศ จากเคสภายในประเทศพบว่ามจี านวนราวๆ 156 

เคสทีย่นืยันแลว้ว่าอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และ 68 เคสในพืน้ทีต่่างจังหวัด โดยเคสในกรุงเทพฯ 

พบว่า 119 เคสไดร้ับการยนืยันจากการทดสอบแบบ active testing ซึง่ส่วนใหญ่ไม่ไดแ้สดง

อาการของโรค ขณะทีเ่คสสว่นใหญ่รายงานว่าเป็นการแพร่ระบาดแบบกลุ่มกอ้นใหญ่ (cluster) 

จากสถานบันเทงิในกรงุเทพฯ และจังหวัดใกลเ้คยีง เราคาดวา่จ านวนยอดผูต้ดิเชือ้จะปรับสงูขึน้

ต่อเนื่องในชว่ง 2-3 วันหลังจากนี้ เพราะปัจจุบันมกีารยนืยันยอดผูต้ดิเชือ้รายใหม่แลว้จ านวน

มาก องิขอ้มลูจากโพสตเ์มือ่วานนี ้(6 เม.ย. 2564) ของ ศ.นพ.ธรีะวัฒน ์เหมะจุฑา หัวหนา้ศนูย์

วทิยาศาสตรส์ุขภาพโรคอุบัตใิหม ่คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เราคาดว่าการ

แพร่ระบาดระลอกนีจ้ะมชีว่งทีส่งูทีส่ดุหลังเทศกาลสงกรานตเ์มือ่ผูค้นเดนิทางออกจากรงุเทพฯ 

ไปยังตา่งจังหวัด ทีอ่าจท าใหเ้กดิการแพรร่ะบาดไปยังพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ของประเทศได ้

► ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจด้านมาตรการล็อกดาวน์และ

ประสทิธภิาพจากรฐับาล รัฐบาลรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวดว้ยการปิดสถานบันเทงิ

กลางคืนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีค าสั่งหา้มรา้นอาหาร ผับ และบาร์จ าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแ์ละปิดใหบ้รกิารภายใน 21:00 น. ส าหรับกรุงเทพฯ และเมอืงใหญ่ๆ เราเชือ่ว่า

รัฐบาลจะเลอืกด าเนนิมาตรการล็อกดาวนเ์ป็นบางพืน้ทีม่ากกว่าล็อกดาวนท์ัง้ประเทศ โดยจะจัด

พืน้ทีเ่สีย่งออกเป็นโซน สบืเนือ่งจากความตืน่ตระหนกทีน่อ้ยลงรวมถงึมจี านวนเตยีงรองรับและ

เครื่องช่วยหายใจที่เพียงพอต่อการรักษาผูต้ ิดเชือ้โควิด-19 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีก าลัง

ตรวจหาเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ที ่50,000 ราย และมจี านวนเตยีงรองรับผูป่้วยโควดิ-19 ที ่20,000 

เตยีง เทยีบกับจ านวนผูป่้วยปัจจุบันที ่1,528 ราย ณ วันที ่6 เม.ย.2564 และจากการทยอยฉีด

วัคซนีโควดิ-19 ในไตรมาส 2/2564 และประสทิธภิาพของนโยบายป้องกันในช่วงทีเ่กดิการ

แพร่ระบาดระลอกสอง เราจงึคาดว่าจะไดร้ับผลกระทบจ ากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควดิ-19 ระลอกสามในประเทศไทย 

► คาด SET Index จะปรบัลดลงมาแตะระดบัแนวรบัหลกัที่ 1 ,555 จุดหากมีการ

ประกาศล็อกดาวนบ์างพืน้ที ่เราคาดว่า SET Index จะปรับลดลงมาแตะระดับแนวรับหลักที ่

1,555 จุด (-1SD EYG) หากมีการประกาศล็อกดาวน์บางพื้นที่และแตะระดับ 1,503 จุด (-

0.875SD EYG) หากมกีารล็อกดาวนท์ั่วประเทศซึง่มทีศิทางเดยีวกับกับตลาดหุน้ประเทศอืน่ ๆ 

ทีป่รับลดลง 2.9% โดยเฉลีย่จากการล็อกดาวน์ประเทศเพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดระลอกสาม

ซึง่จะเป็นโอกาสดทีีจ่ะสะสมหุน้เก็บไวโ้ดยเฉพาะหุน้กลุ่ม “ไดป้ระโยชน์จากวัคซนี” ทีไ่ดร้ับ

ผลกระทบจากการล็อกดาวน์เพราะเราคาดว่าจ านวนเคสทีต่ดิเชือ้โควดิ-19 จะลดลงหลังล๊อก

ดาวน์ และรัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หลังสามารถควบคุมสถานการณ์ไดใ้น 2 

เดอืน เราคาดว่ากลุ่มทีจ่ะไดร้ับผลกระทบคอืกลุ่มท่องเทีย่ว (MINT AWC CENTEL SPA AAV 

และ AOT) กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน (TOP PTTGC SPRC BCP PTTEP PTT BAFS OR และ 

PTG) กลุ่มอสังหาฯ เชงิพาณิชย ์(CPN) กลุ่มรา้นอาหาร (M และ ZEN) กลุ่มพาณิชย ์(CRC 

BJC และ CPALL) กลุ่มขนส่งมวลชน (BEM และ BTS) กลุ่มนคิมอุตสาหกรรม (AMATA) และ

กลุ่มสือ่ (MAJOR) อย่างไรก็ด ีเราคาดว่าจะมกีารเก็งก าไรผูเ้ล่นในกลุ่มโควดิ-19 ในระยะสัน้

ไดแ้ก่ กลุ่มถุงมอืยาง (STGT และ STA) บรษัิททีไ่ดป้ระโยชน์จากการท างานทีบ่า้น (COM7 

และ SYNEX) บรษัิทในกลุ่มโลจสิตกิส ์(KEX) บรษัิทในกลุ่มประกันและกลุ่ม AMC (JMT และ 

CHAYO) 
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Fig. 1 Thailand’s new COVID-19 cases  
 

 
Source: Department of Disease Control 

 
Fig. 2 Thailand’s vaccination plan in 2021 
 

 
 

  

Source:  Ministry of Public Health, KS Research 

 
Fig. 3 Impact of 3rd wave on stock markets 
 

 
  

 
  

Source: KS Research 
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ประเทศไทยในหว้งเวลาการแพรร่ะบาดระลอก 3 
► ประเทศไทยประสบกบัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ระลอก 3 โดยเราคาดวา่จะ

มยีอดผูต้ดิเชือ้มากทีส่ดุของรอบนีห้ลงัเทศกาลสงกรานต ์

► ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิจะขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจดา้นมาตรการล็อกดาวนข์องรฐับาล

และประสทิธภิาพโดยรวม สว่นมาตรการกระตุน้จะชว่บรรเทาผลกระทบไดอ้กีทาง 

► คาด SET Index จะย่อตวัลงมาทดสอบแนวรบัส าคญัที ่1,555 ในกรณีทีม่กีารล็อก

ดาวนบ์างพืน้ที ่เล็งเห็นโอกาสในการเขา้ซือ้จากการแพรร่ะบาดระลอกใหม ่
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Analyst Certification 

The views expressed in this research report accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject security(ies) and subject company(ies); and 

no part of the compensation of the research analyst(s) was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in 

the report. 

Investment Ratings 

Outperform: Expected total return of 10% or more within a 12-month period 

Neutral: Expected total return between -10% and 10% within a 12-month period 

Underperform: Expected total return of -10% or worse within a 12-month period 

General Disclaimer 

This document is prepared by Kasikorn Securities Public Company Limited (“KS”). This document has been prepared for individual clients of KS only and must 

not, either in whole or in part, be copied, photocopied or duplicated in any form or by any means or distributed to any other person. If you are not the intended 

recipient you must not use or disclose the information in this research in any way. If you received it in error, please immediately notify KS by return e-mail and 

delete the document. We do not guarantee the integrity of any e-mails or attached files and are not responsible for any changes made to them by any other 

person.   

This document, including  information, data, statements, forecasts, analysis and projections contained herein, including any expression of opinion, is based on 

public available information or information obtained from sources believed to be reliable, but KS does not make any representation or warranty on, assumes no 

responsibilities for nor guarantees the accuracy, completeness, correctness or timeliness of such information. KS accepts no obligation to correct or update the 

information or opinions in it. The statements or expressions of opinion herein were arrived at after due and careful consideration and they were based upon 

such information or sources then, and in our opinion are fair and reasonable in the circumstances prevailing at the time. The information or expressions of 

opinion contained herein are subject to change without notice. 

Nothing in this document shall be construed as an offer or a solicitation of an offer to buy or sell any securities or products, or to engage in or refrain from 

engaging in any transaction. In preparing this document, KS did not take into account your specific investment objectives, financial situation or particular needs. 

This document is for your information only and is not to be taken in substitution for the exercise of your judgment. KS salespeople, traders and other 

professionals may provide oral or written market commentary or trading strategies to our clients that reflect opinions which are contrary to the opinions 

expressed in this document. Before making an investment decision on the basis of this document, you should obtain independent financial, legal or other advice 

and consider the appropriateness of investment in light of your particular investment needs, objectives and financial circumstances. There are risks involved in 

the investment in securities. KS accepts no liability whatsoever for any direct, indirect, consequential or other loss (including claim for loss of profit) arising from 

any use of or reliance upon this document and/or further communication given in relation to this document. 

Any valuations, opinions, estimates, forecasts, projections, ratings or risk assessments herein constitute a judgment as of the date of this document, and there 

can be no assurance that future results or events will be consistent with any such valuations, opinions, estimates, forecasts, projections, ratings or risk 

assessments. Any valuations, opinions, estimates, forecasts, projections, ratings or risk assessments described in this document were based upon a number of 

estimates and assumptions and are inherently subject to significant uncertainties or contingencies. It can be expected that one or more of the estimates on 

which the valuations, opinions, estimates, forecasts, projections, ratings or risk assessments were based will not materialize or will vary significantly from actual 

results. Therefore, the inclusion of the valuations, opinions, estimates, forecasts, projections, ratings or risk assessments described herein is not to be relied 

upon as a representation and/or warranty by KS (i) that such valuations, opinions, estimates, forecasts, projections, ratings or risk assessments or their 

underlying assumptions will be achieved, or (ii) that there is an assurance that future results or events will be consistent with any such valuations, opinions, 

estimates, forecasts, projections, ratings or risk assessments stated therein. 

KS along with its affiliates and/or persons associated with it may from time to time have interests in the securities mentioned in this document. KS and its 

associates, their directors and/or employees may have positions in, and may effect transactions in securities mentioned herein and may also perform or seek to 

perform broking, investment banking, advisory and other securities services for companies mentioned in this document.  

Corporate Governance Report Disclaimer 

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the 

Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of companies listed on the Stock Exchange of Thailand 

and the Market of Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor at http://www.thai-

iod.com/en/publications-detail.asp?id=170 . The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based 

on inside information. 

The survey result is as of the data appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after 

that date. KS does not confirm nor certify the accuracy of such survey result. 

Structured Notes and Derivative Warrants Disclaimer 

KS may be the issuer of structured notes on these securities. 

KS acts as market maker and issuer of Derivative Warrants (“DWs”) on the underlying stocks listed below. Investors should carefully read the details of the DWs 

in the prospectus before making any investment decisions. 

DWs Underlying Stocks: ADVANC, AMATA, AOT, AWC, BAM, BANPU, BBL, BCP, BDMS, BEM, BGRIM, BJC, BTS, CBG, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, CRC, 

DOHOME, EA, GPSC, GULF, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JMT, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MINT, MTC, OR, OSP, PLANB, PRM, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, 

RATCH, SAWAD, SCB, SCC, SET50, SPRC, STEC, TASCO, TISCO, TMB, TOP, TQM, TRUE, TU, VGI and WHA. 
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