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Major Indices Close Chg. %Chg 

SET 1,731.59 -8.86 -0.51 

SET50 1,143.08 -7.12 -0.62 

SET P/E (x) 18.64     

SET P/BV (x) 1.89     

SET Div. Yield (%) 2.96     

Market Cap (Btmn) 17,778,096     

Trading Value (Btmn) 70,717     

US    

Dow Jones 27,332.03 +243.9 +0.9 

S&P 500 3,013.77 +13.9 +0.5 

NASDAQ 8,244.14 +48.1 +0.6 

EU      

UK 7,505.97 -3.8 -0.1 

Germany 12,323.32 -8.8 -0.1 

France 5,572.86 +20.9 +0.4 

ASIA      

Japan 21,685.90 +42.4 +0.2 

China 2,930.55 +12.8 +0.4 

Indonesia 6,373.35 -43.7 -0.7 

Philippines 8,141.82 -12.7 -0.2 

Commodity Futures       

US Crude ($/barrel) 60.21 +0.0 +0.0 

Brent Crude ($/barrel) 66.72 +0.2 +0.3 

Gold ($/ounce) 1412.20 +5.5 +0.4 

GRM ($/bbl)  - -  -  

FX Rates       

USD/THB 30.90 +0.2 +0.5 

Most Active Value    

BEM, TOP, TRUE, PTT, PTTGC 

Sector: Top Gainer Top% Change 

IMM, MEDIA, INSUR, CONS 

ICT, MEDIA COMM, ENERG, AGRI 
HELTH, ICT, PF&REIT, AGR, FIN 

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net 

Institution 5,823  9,178  -3,355  

Proprietary  9,903  9,830  73  

Foreign 28,001  27,544  457  

Individuals 26,991  24,166     2,824  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

Stock Comment  
KKP Pick of the day  
SQ (AWS TP 5.10 บาท)  
SSP (AWS TP 11.00 บาท)  

หุ้นเด่นวันน้ี: KKP (ปิด 71.25 บาท; ซ้ือ; AWS TP 80.00 บาท) 
    ∙  เรามีมมุมองเป็นบวกกบัผลประกอบการในปี 2562 ของ KKP โดยเรา

คาดการณ์ก าไรสุทธิในไตรมาส 2/62 เท่ากับ 1.67 พันล้านบาท 
(+8%YoY และ +36%QoQ) ก าไรที่ดีเกิดจาก 1.รายได้ธุรกิจสินเช่ือท่ี
มีการเติบโตท่ีดี 2.คาดว่าผลประกอบการจากธุรกิจตลาดทนุดีขึน้จาก
การที่ตลาดหุ้นปรับตวัดีขึน้ คาดหวงัก าไรจาก บล.ภทัร เพ่ิมขึน้ QoQ 
และ YoY นอกจากนี ้คาดว่าธุรกิจท่ีปรึกษาการเงินจะมีรายได้จากดี
ลการควบรวม TMB กบั TCAP และการควบรวม GPSC และ GLOW 
เข้ามาอย่างมีนยัยะในไตรมาส 2/62 และ 3/62 

ป • KKP มีความแข็งแกร่งทัง้ในระยะสัน้และระยะกลางจากการเกิดทัง้ 
Daily & Weekly Buy Signal โดย KKP จะสามารถเปลี่ยนกลับสู่
แนวโน้มขาขึน้ (Uptrend) ได้ส าเร็จเมื่อสามารถปิดตลาดรายเดือนได้
เหนือ 70.50 บาทเป็นอย่างน้อย เพราะจะท าให้เกิด Monthly Buy 
Signal ครัง้ใหม่ KKP มีเป้าหมายถดัไปอยู่ท่ี 81 บาท และ 100 บาท 
ตามล าดับ  ทั ง้ นี  ้ มี จุด  Stop Loss ระยะสั น้ อยู่ ท่ี  67.50 บาท 
(Resistance: 71.75, 72.25, 72.75; Support: 71.00, 70.50, 70.00) 

 
 
 
 
 
 

ตลาดหุ้นในภูมิภาคไม่สดใส สหรัฐฯ ดีอยู่ท่ีเดียว 
 

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี ้ตดิตาม:  
 ผลประกอบการของ บจ.ในงวด 2Q62 คาดว่าผลออกมาไม่

น่าประทับใจ  เน่ืองจาก 1.คาดว่าจะมีการบันทึกค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานในหลาย บจ. 2.สงครามการค้าสง่ผลกระทบ
ให้เห็นในหลายธุรกิจส่งออก โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์      
ยานยนต์ส่งออก และธนาคาร 3.กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี       
คาดว่าผลประกอบการอ่อนแอตามความผันผวนของราคาน า้มัน 
และสเปรดท่ีออ่นตวั เน่ืองจากซพัพลายมาก 

 คาด GDP จีนในไตรมาส 2/62 เติบโตเพียง 6.2% เทียบกับ
ไตรมาส 1/62 ที่เตบิโต 6.4% 

 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังสดใส เหน็ได้จาก VIX ปรับตัวลง 4% ลง
มาต ่าเหลือ 12.39 จุด 

 การเตรียมปรับขึน้ค่าจ้างแรงงานขั ้นต ่ าเป็น  400 บาท 
+25%YoY กระทบหลายธุรกิจโดยเฉพาะรับเหมาฯ และ
ส่งออก 

 กลยุทธ์การลงทุน เน้น Selective Buy หุ้นรายตัวที่ มีปัจจัย
เด่น ราคายังถูก Outlook ยังด ี

 Review หุ้นเด่นประจ าเดือน ก.ค. NOBLE, SQ, SSP 
 คาดการณ์กรอบดัชนีวันนี ้1,720-1,740 จุด แนะน า KKP, SQ, 

SSP 
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ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์) 
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ : ดาวโจนส์ +243.95 จุด หรือ +0.90% ขณะท่ีดัชนี S&P500 +13.86 จุด หรือ 
+0.46% ส่วนดัชนี Nasdaq +48.10 จุด หรือ +0.59% ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงในเดือนนี ้และจากการเปิดเผยข้อมลูดชันีราคาผู้ผลิต 
(PPI) ท่ีบ่งชีว้า่ อตัราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ขณะท่ีบรรดานกัลงทนุจะจบัตาการเปิดเผย
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ซึง่จะเร่ิมขึน้ในสปัดาห์หน้า  

สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
 ราคาน า้มันดบิ: WTI สง่มอบเดือน ส.ค. ขยบัขึน้ 1 เซนต์ ปิดท่ี 60.21 ดอลลาร์/บาร์เรล เบรนท์สง่มอบ
เดือน ก.ย. ขยบัขึน้ 20 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดท่ี 66.72 ดอลลาร์/บาร์เรล เน่ืองจากความตงึเครียดอย่าง
ตอ่เน่ืองในตะวนัออกกลางยงัคงช่วยหนนุตลาด แตค่วามวิตกเก่ียวกบัปริมาณน า้มนัดิบสว่นเกินทัว่โลก
นัน้ได้สกดักัน้การปรับตวัขึน้ของราคาน า้มนั 

 ราคาทองค า: ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ส.ค. เพ่ิมขึน้ 5.50 ดอลลาร์ 
หรือ 0.39% ปิดท่ี 1,412.20 ดอลลาร์/ออนซ์ เน่ืองจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
สกุลอื่น เน่ืองจากนักลงทุนคาดว่า มีความเป็นไปได้ท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ลงในเดือนนี ้

 
ปัจจัยในประเทศ 
 ครม.ใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏญิาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 16 ก.ค.นี ้ในเวลา 18.00 น. (ข่าวหุ้น) 
 ค่าจ้างแรงงานเตรียมปรับขึน้: นโยบายรัฐบาลใหมล่งตวั ขานรับการปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 400 บาท 
และนโยบายลดภาษีบุคคลธรรมดาร้อยละ 10 เว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปีแรก เด็กจบใหม่ไม่
ต้องเสียภาษี 5 ปี (ประชาชาติธุรกิจ) ความเห็น: การปรับขึน้ค่าแรง 400 บาท เป็นปัจจัยลบใน
การเพิ่มต้นทุนต่อภาคธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และส่งออกมากที่ สุด แนะน า  Underweight 
รับเหมาก่อสร้างประเภทงาน Civil Engineering เช่น STEC, CK ก่อน ส่วนรับเหมาก่อสร้าง
เฉพาะทางเช่น SQ, SEAFCO, PYLON เน่ืองจากมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่นรับงานใหม่
เพิ่มขึน้ได้มาก ยังคงแนะน าซือ้ต่อไป 

 PSH (AWS 20.00 บาท) เปิด 2 โครงการใหม่ในท าเล EEC โดยทางบริษัทได้เปิด 2 โครงการ ซึง่มี
มูลค่าโครงการรวม 2,000 ล้านบาท ตัง้อยู่บริเวณ หนองมน-ชลบุรี โดยเพียง 2 วนัสามารถท ายอด 
Presales ได้ 400 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) 

 DTAC (IAA Consensus 51.50 บาท) คาดงบไตรมาส 2/62 มีก าไรสุทธิที่  1,437 ล้านบาท โดย
หนุนจากไม่ต้องบนัทึกค่าตดัจ าหน่าย หลงัสิน้สุดสมัปทานกับ TOT รวมทัง้รับรู้รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์
จาก TOT-CAT (ข่าวหุ้น) 

 SCB (AWS TP 148 บาท) เผยยอดขายค าขอสินเช่ือผ่านออนไลน์ 1H62 แตะ 5 แสนรายการ สูง 8 
พันล้านบาท มั่นใจคร่ึงปีหลังยอดขอทะลุ 1 ล้านรายการ ดนัสินเช่ือแตะ 2 หมื่นล้านบาท (กรุงเทพ
ธุรกิจ) 

 ยืดอายุแผนส่งเสริมอีอีซี คณะกรรมการอีอีซีหารือบีโอไอขยายสิทธิประโยชน์ท่ีก าลงัจะหมดอายุใน
ปลายปีนีอ้อกไป เพ่ือกระตุ้นการลงทนุเพ่ิม ปัจจบุนัตวัเลขขอรับการสง่เสริมการลงทนุปี 2562 อยู่ท่ี 6.8 
แสนล้านบาท เพ่ิมขึน้ 137%YoY (ข่าวสด) ความเหน็: หนุนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ AMATA 
(AWS TP 24.50 บาท) และ WHA (AWS TP 5.00 บาท) โดยทัง้สองมีที่ดนิพร้อมขายอยู่ราว 2-
3 พันไร่ พร้อมที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาอีกกว่า 1 หม่ืนไร่ ทัง้นี ้AMATA ตัง้เป้ายอดขายที่ดินปี 
2562 ที่ประมาณ 1,100 ไร่ ในขณะที่ WHA ตัง้เป้ายอดขายที่ดนิที่ 1,600 ไร่ 
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ข่าวอ่ืน ๆ 
 PTTEP ปรับแผน 5 ปี เพิ่มเงินลงทุนเป็น 6.85 แสนล้านบาท พร้อมขยบัเป้าการผลิตปีนีแ้ตะ 3.45 แสน
บาร์เรล/วนั และอพัปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยขึน้ 8.5% นอกจากนีค้าดปริมาณการขายปิโตรเลียม
เฉลีย่ตอ่วนัของปี 62-66 เพิ่มขึน้ 7% (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 BANPU เตรียมสรุปแผนขยายลงทนุแหล่งก๊าซในสหรัฐฯ ใช้เงินอีก 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในช่วงคร่ึง
หลงัปีนี ้หนนุก าลงัการผลิตก๊าซเพิ่มเท่าตวัภายในปี 64 ขณะที่ธุรกิจพลงังานทดแทนยงัเน้นลยุขยายลงทนุ
จีนและญ่ีปุ่ นเพิ่ม (ขา่วหุ้น) 

 BEM ราคาหุ้นรูดหนกั 3.64% หลงัเจอมรสมุรุมค้านขยายสมัปทาน 30 ปี แลกยตุิข้อพิพาท 1.37 แสนล้าน 
ขณะที่รัฐมนตรีคมนาคม สัง่ทบทวนโยนรัฐบาลชุดใหม่ ด้าน "ไพรินทร์" แจงท าตามมติครม. ที่ให้หาทางยตุิ
ข้อพิพาท ก่อนโดนคา่โง่บาน ขณะที่นกัวิเคราะห์มอง BEM ยงัได้เปรียบ ชีห้ากต้องปรับเง่ือนไข รัฐบาลต้องมี
อะไรแลก (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 EA ออกหุ้นกู้  3 พนัล้านบาท อาย ุ3 ปี ดอกเบีย้ 2.61% และอายุ 10 ปี ดอกเบีย้ 3.61% เสนอขายผู้ลงทุน
สถาบนั-รายใหญ่ (ทนัหุ้น) 

 TPCH เซ็นสญัญาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน องค์การบริหารสว่นจงัหวดันนทบรีุ ขนาดก าลงัผลิตติดตัง้ 
9.5 เมกะวตัต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 8 เมกะวตัต์ มลูคา่ 1.5 พนัล้านบาท คาดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ได้ในปี 64 หวงัอตัราผลตอบแทน EIRR อยูท่ี่ 18-23% ตอ่ปี (ทนัหุ้น) 

 NCH ตัง้เป้ายอดขายไตรมาส 3/62 ที่ 200 ล้านบาท เตรียมเปิดขายโครงการ "บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ทิวา ป่ิน
เกล้า สาย 5" มูลค่า 750 ล้านบาท ล่าสุดตัง้บริษัทร่วมทุนพันธมิตร ลุยธุรกิจ Intermediate care และ 
Wellness (ขา่วหุ้น) 

 WICE จ่อรับทรัพย์ 2 ช่องทางใหม่ จากขนส่งสินค้าข้ามแดนประมาณ 300 ล้านบาท ลา่สดุตัง้ส านกังาน
ลุยโลจิสติกส์ในเซินเจิน้และจีนตอนใต้ เผยทิศทางคร่ึงปีหลังงานไหลเข้าเพียบ ระบุอยู่ระหว่างเจรจา
พนัธมิตรทัง้การเข้าซือ้กิจการ (M&A) หรือควบรวมกิจการ (JV) คาดสรุปปลายปี มัน่ใจรายได้ปี 2562 เติบโต
ที่ 25% ตามเป้า (ทนัหุ้น) 

 SAAM เตรียมสง่มอบโครงการชีวมวล 2 โครงการ ก าลงัผลิตรวม 40 เมกะวตัต์ โกยรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 
120 ล้านบาท พร้อมฉายภาพคร่ึงปีหลงัดีกว่าคร่ึงปีแรก ตัง้เป้ามีโครงการพัฒนาในมือ 100 เมกะวัตต์ 
ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า (ทนัหุ้น) 

 KUMWEL ลยุเสนอขายหุ้นไอพีโอ 130 ล้านหุ้น จ่อเปิดจองภายในเดือน ก.ค.นี ้เล็งเข้าเทรดในตลาด mai 
ในช่วงไตรมาส 3/62 หวงัระดมทนุขยายธุรกิจตอ่เนื่อง ลา่สดุโรดโชว์ใน 13 จงัหวดั นกัลงทนุให้การตอบรับ
คกึคกั (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 
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Date Regions

15-Jul-19 CH

16-Jul-19 EU

17-Jul-19 EU

18-Jul-19 JP

19-Jul-19 JP

19-Jul-19 US

Economic Indicators

ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (2Q)

ดลุการคา้ (พ.ค.)

ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (ม.ิย.)

ดลุการคา้ (ม.ิย.)

ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (ม.ิย.)

ดัชนีความเชือ่มั่นผูบ้รโิภครัฐมชิแิกน (ม.ิย.)
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รายงานนีจ้ดัท าโดยฝ่ายวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านัน้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมลูที่อ้างอิงในรายงานนีไ้ด้มาจากสว่นวิจยัพืน้ฐานท่ีผู้จดัท าได้พิจารณาแล้วว่า
เชื่อถือได้ ซึง่ทศันะต่างๆ ในรายงานนีอ้ิงอยู่บนพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมลูดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัท าไม่อาจยืนยนัถงึข้อเท็จจริงหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์ การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากฏในรายงานนีเ้ป็น
ความเห็นสว่นตวัของนักวิเคราะห์ ซึง่บริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจงึไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี ้การลงทุนในหลกัทรัพย์มีความเสีย่ง นักลงทนุควรท า
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลกัษณะของหลกัทรัพย์แต่ละประเภทและควรศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์และข้อมลูอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตดัสนิใจซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 

CG Report 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  

 
รายงานการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) นี ้
เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดลกัทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ 
และประเมินจากข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณะ 
และเป็นข้อมลูทีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมมุมองของบคุคลภายนอก โดยไมไ่ด้เป็นการ
ประเมินการปฏิบตัิ และมิได้มีการใช้ข้อมลูภายในในการประเมิน อนึง่ ผลการส ารวจดงักลา่ว เป็นผลการส ารวจ ณ วนัท่ีปรากฏในรายงานการ
ก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเทา่นัน้ ดงันัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลีย่นแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย 
เวลท์ จ ากดั มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator  

 การเปิดเผยการประเมินดัชนีชีว้ ัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption 
Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพฒันาความยัง่ยืนส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนโดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัท่ีเก่ียวข้องอาศยัข้อมลูที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุ
ในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงาน
ประจ าปี แบบ(56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจึงเป็น
การน าเสนอในมุมมองของสถาบนัที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดงักลา่วเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเทา่นัน้  ดงันัน้ ผลการประเมินจึงอาจ
เปลีย่นแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของผลประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 


