
 
     
 

 

1 

 

17 มิ.ย. 2562 

 

Rating CGR 2018 Thai CAC 

WHA  Certified 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Major Indices Close Chg. %Chg 

SET 1,672.33 -1.81 -0.11 

SET50 1,107.36 -1.87 -0.17 

SET P/E (x) 18.03     

SET P/BV (x) 1.83     

SET Div. Yield (%) 3.06     

Market Cap (Btmn) 17,142,963     

Trading Value (Btmn) 42,432     

US    

Dow Jones 26,089.61 -17.2 -0.1 

S&P 500 2,886.98 -4.7 -0.2 

NASDAQ 7,796.66 -40.5 -0.5 

EU       

UK 7,345.78 -22.8 -0.3 

Germany 12,096.40 -72.6 -0.6 

France 5,367.62 -8.0 -0.1 

ASIA    

Japan 21,116.89 +84.9 +0.4 

China 2,881.97 -28.8 -1.0 

Indonesia 6,250.27 -22.8 -0.4 

Philippines 7,990.20 -61.6 -0.8 

Commodity Futures    

US Crude ($/barrel) 52.51 +0.2 +0.4 

Brent Crude($/barrel) 62.01 +0.7 +1.1 

Gold($/ounce) 1344.50 +0.8 +0.1 

FX Rates    

USD/THB 31.24 +0.1 +0.2 

Most Active Value    

WHA, SCC, CPALL, BTS, BDMS 

Sector: Top Gainer Top% Change 

AGRI, PROF, STEELS, TRANS, INSUR 

Sector: Top Loser  Top% Change 

PERSON, MEDIA, CONMAT, ICT, FIN 

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net 

Institution 3,212  3,532  -320  

Proprietary  6,164  6,300  -136  

Foreign 18,050  17,700  350  

Individuals 15,006  14,899  107  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

Stock Comment  
WHA Pick of the day  
CPALL (AWS TP 89.00 บาท ) คาดเ พ่ิมรายไ ด้จากการ เ ป็น 

Banking Agent ของธนาคารหลกัหลายธนาคาร และธุรกิจ 
Speedy รับสง่พสัดไุปรณีย์ 

 

KKP (AWS TP 80.00 บาท) คาดว่าได้รับผลบวก หากอัตรา
ดอกเบีย้ทรงตวัหรือปรับตวัลง  

 

หุ้นเด่นวันน้ี WHA (ปิด 4.56 บาท; ซ้ือ; AWS TP 5.00 บาท)       
 เราคาดว่า WHA ได้รับประโยชน์จาก (1) ความเช่ือมัน่อตุสาหกรรม

ท่ีปรับตวัดีขึน้จาก 95.0 เป็น 95.9 (2) การเร่งสานต่อนโยบาย EEC 
จากรัฐบาลใหม่ และ (3) สถานการณ์สงครามการค้าท่ีมีท่าทียืดเยือ้
ต่อ โดยยอดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 3 เดือนแรกของปี 
2562 เติบโตถึง 253%YoY นอกจากนีก้ารเดินสายโรดโชว์ใน
ต่างประเทศของรัฐบาล ช่วยหนุนความสนใจ และความต้องการ
ท่ีดินในเขต EEC ให้เพ่ิมขึน้ โดยล่าสดุบริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ น 5 รายมี
แผนย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนมายังไทย  เราคาดผล
ประกอบการของ WHA ในไตรมาส 2/62 จะเติบโตทัง้ YoY และ 
QoQ จากการกลับมาเปิดด าเนินการโรงไฟฟ้า Gheco-I และจะ
เติบโตอย่างมากในช่วง 2H62 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรม ประกอบกับในไตรมาส 4/62 มีการขายสินทรัพย์เข้า
กอง REIT มลูค่า 5.7 พนัล้านบาท เราแนะน าซือ้ ให้ราคาเป้าหมาย 
5.00 บาท อิงวิธี SOTP 

 

Thailand Research Department 

----------------------------------------------------------------- 
Vajiralux Sanglerdsillapachai (No.17385) Tel: 0-2680-5077 

Krit Suwanpibul (No.17968) Tel: 0-2680-5090 

Adisak Prombun (No.14543) Tel: 0-2680-5056 

📲Line > line://ti/p/@bqi7232c 

 

 

สัญญาณบวกจากทศิทางอัตราดอกเบีย้เป็นขาลง 
 

ตลาดหุ้นไทยวันนี:้ สปัดาห์นีปั้จจัยท่ีต้องติดตามคือ (1) การประชุม
เฟดวนัท่ี 18-19 มิ.ย. คาดว่าจะมีการกล่าวถึงแนวโน้มการลดอัตรา
ดอกเบีย้ Fed Funds Rate ลงภายในปี 2562 ท าให้เกิดความแน่ชดัวา่
ทิศทางอตัราดอกเบีย้ของไทยคงไมป่รับขึน้อีกแล้วและมีโอกาสจะปรับ
ลดลง 0.25% ด้วย เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่าซือ้ 
และอสงัหาริมทรัพย์ แต่ไม่บวกกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (2) ทิศทาง
ราคาน า้มันดิบท่ีดีดตัวดีขึน้ในช่วงปลายสัปดาห์ จากสถานการณ์
ความตงึเครียดจากการโจมตีเรือบรรทุกน า้มนั 2 ล า ในอ่าวโอมาน แต่
สถานการณ์ยงัไมบ่านปลายถงึขัน้ปิดช่องแคบฮอร์มซุ เราคาดวา่ราคา
น า้มนัดิบทรงตวั แต่หากราคาน า้มนัดิบดไูบอยู่ต ่ากว่า 66-67 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงปลายไตรมาส 1/62 จะท าให้ บจ.ในกลุ่ม
พลังงานโดยเฉพาะโรงกลั่นเกิด Stock Loss ฉุดผลประกอบการ       
ไตรมาส 2/62 ให้อ่อนแอลง (3)จบัตาการคาดการณ์ผลประกอบการ
ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีแนวโน้มว่าจะไมส่ดใสและมีการตัง้ส ารอง
ผลประโยชน์พนักงานในไตรมาส 2/62 ถ่วงก าไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจยับวกส าคญัคือ Fund Flow คาดว่ายงัไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้น
ไทยอย่างตอ่เน่ือง 
คาดการณ์กรอบดัชนีสัปดาห์นี ้1,640-1,695 จุด หุ้นแนะน า 
CPALL, CPF  
คาดการณ์กรอบดัชนีวันนี ้1,660-1680 จุด หุ้นแนะน า WHA, 
CPALL, KKP 
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 Price Pattern ของ WHA ยงัมีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มหลกัที่เป็นแนวโน้มขาขึน้ (Uptrend) 
อยา่งเต็มตวัจากการเกิดทัง้ Daily, Weekly, & Monthly Buy Signal เมื่อพิจารณา Price Pattern ของ WHA 
ยงับ่งบอกถึงการท า New High ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายส าคญัของการท า New High อยู่ที่ 4.98 
บาท ทัง้นีจุ้ด Stop Loss ระยะสัน้ส าหรับ WHA อยู่ที่ 4.34 บาท (Resistance: 4.64, 4.74, 4.86; Support: 
4.54, 4.44, 4.32) 

 
ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์): 
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดาวโจนส์ลดลง 17.16 จุด หรือ -0.07% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ลดลง 40.47 จุด หรือ       
-0.52% และดชันี S&P500 ลดลง 4.66 จดุ หรือ -0.16% ตลาดถกูกดดนัจากการร่วงลงของหุ้นกลุม่ชิพและ
กลุม่เทคโนโลยี หลงับริษัทบรอดคอม ซึง่เป็นผู้ผลติชิพในธุรกิจสื่อสาร เปิดเผยรายได้ต ่ากวา่คาด ฉดุหุ้นอื่น
ในกลุม่ชิพลงด้วย ส าหรับข้อมลูเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี ้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยวา่ ยอด
ค้าปลกีเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือน พ.ค. แตต่ ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่จะเพิ่มขึน้ 0.6% 

 
สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
 ราคาน า้มันดิบ: WTI สง่มอบเดือน ก.ค. เพิ่มขึน้ 23 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 52.51 ดอลลาร์/บาร์เรล; เบรนท์
สง่มอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 70 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 62.01 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนนุจากการที่ตลาด
ยงัคงมุง่ความสนใจไปที่ความตงึเครียดในตะวนัออกกลาง และมีความตึงเครียดระหวา่งสหรัฐและอิหร่าน 
หลงัเหตุการณ์เรือบรรทุกน า้มัน 2 ล าถูกโจมตีในอ่าวโอมานใกล้กับอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดี ความวิตก
เก่ียวกบัภาวะชะงกังนัของการผลิตน า้มนัได้ช่วยหนุนราคาน า้มนัดิบ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนุนจาก
จ านวนแท่นขดุเจาะน า้มนัท่ีลดลง โดยเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการขดุเจาะน า้มนัของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า 
แท่นขุดเจาะน า้มนัในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนลดลง 1 แท่นในสปัดาห์นี ้สู่ระดบั 788 แท่น หลงัจาก
ลดลง 11 แทน่ในสปัดาห์ที่แล้ว ซึง่เป็นการลดลงมากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือน เม.ย.62 

 
ปัจจัยในประเทศ 
 พิจารณาต่ออายุสิทธิประโยชน์ LTF ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัอาจพิจารณาต่ออายุสิทธิลดหย่อน
ภาษีจาก LTF ซึ่งจะสิน้สดุในสิน้ปีนี ้หากกองทนุสามารถลดความเหลือ่มล า้ของรายได้ และเพิ่มเงินสดเพื่อ
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ได้ (บางกอกโพสต์) 

 โซลาร์เซลล์ลอยน า้เร่ิมเปิดประมูล 20 ส.ค. 62 นี ้จบัตาเอกชนร่วมประมลูโซลาร์ลอยน า้ก าลงัการผลิต 
45 MW  หลงั กฟผ. ประกาศโครงการน าร่อง เขื่อนสิรินธร จ. อุบลราชธานี (ทันหุ้น) ความเห็น: เรามี
มุมมองเป็นกลางต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าจากข่าวดังกล่าว เน่ืองเป็นโครงการโซลาร์ลอยน า้โครงการแรก
ที่เพิ่งเปิดประมูล ท าให้เราคาดว่ามีการแข่งขันสูงมาก 
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ข่าวอ่ืน ๆ 
 เอกชนแห่ยื่นประมูลโซลาร์ลอยน า้เขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์ กฟผ.วนัท่ี 20 มิ.ย.-26 ก.ค.นี ้SCC-

GPSC-BCPG-SPCG-GUNKUL น าทีมเตรียมพร้อมยื่นแขง่ขนัราคา (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 
 ROJNA เด่นสดุหุ้นกลุม่นิคมฯ กว้านซือ้ที่ดินกว่า 8,955 ไร่ รองรับการขยายลงทุนในพืน้ที่ EEC แถมจุด
แข็งสดัส่วนรายได้ประจ าสงูถึง 66% หนุนกระแสเงินสดมัน่คงจ่ายปันผลยีลด์สงู 6.5% นอกจากนีย้งัมี
มูลค่าซ่อนเร้นจากหุ้น GULF ที่ถืออยู่ 19.40 ล้านหุ้น ฟันก าไรส่วนต่างราคาหุ้นล่าสุด 1,251 ล้านบาท 
(ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 THAI ได้เซ็นสญัญาขายเคร่ืองบินเก่า 8 ล า มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาทแน่! ล่าสุดตกลงค่าซ่อมบ ารุง
เรียบร้อย รอแค่เก็บรายละเอียดสญัญาก่อนลงนาม พร้อมเปิดบินตรงเส้นใหม่กรุงเทพฯ-เซนได 29 ต.ค.นี ้
(ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 KTC มีมติให้ "ระเฑียร ศรีมงคล" รับต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอ่อีก 3 ปี หลงัจะครบวาระในช่วง
สิน้เดือนพ.ย.62 ด้านโบรกฯ มองเป็นปัจจัยบวกต่อเคทีซี โดยเฉพาะการเดินหน้าเร่ืองพิโกฯและนาโน
ไฟแนนซ์ จบัตาไตรมาส 2 ก าไร 1.6 พนัล้านบาท เพิ่ม 32% (ขา่วหุ้น) 

 BEAUTY รับดีลตัง้ตวัแทนจ าหน่ายจีนจบ 6 ราย ดนัจุดขายขึน้แสนจุดในจีน 10 รายการได้รับ อย. แล้ว
พร้อมเดินหน้าขยายต่อญ่ีปุ่ น มัน่ใจสดัสว่นยอดขายต่างประเทศปรับขึน้เป็น 40% ของรายได้รวม พร้อม
ผนกึ 20 แบรนด์ยกัษ์ลงร้านบิวตีใ้นไทยกรกฎาคมนี ้ชีไ้ด้สองเด้ง ทัง้คา่ธรรมเนียมและกลุม่ลกูค้าใหม ่แย้ม
ไตรมาส 2 ดีกวา่ไตรมาสแรก ไตรมาส 3 เทกออฟ (ทนัหุ้น) 

 BCPG ยื่นร่วมโครงการ ERC Sandbox 2 โครงการ "Town 77 และ Smart City" รอกกพ.ประกาศรายช่ือผู้
ผ่านการพิจารณา 30 สิงหาคมนี ้โบรกฯชีมุ้มมองเชิงบวกผลประกอบการ 3 ปีข้างหน้า เตรียม COD 
โรงไฟฟ้าอีก 158 เมกะวตัต์ (ขา่วหุ้น) 

 AGE โชว์ออเดอร์ถ่านหินรอสง่มอบกว่า 1 ล้านตนักินยาวถึงต้นปีหน้า หนุนทิศทางคร่ึงปีหลงัไปได้สวย 
พร้อมเดินเกมรุกธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ลยุเพิ่มรถ-เรือ ตามแผน ป๊ัมมาร์จิน้ พุ่ง ปักธงยอดขายปีนีโ้ต 20-
30% (ทนัหุ้น) 

 III คาดสรุปต่อสญัญาธุรกิจขายระวางขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (GSA) กบัสายการบินไทย
แอร์เอเชียภายในเดือน มิ.ย.นี ้พร้อมลุ้นพันธมิตรลงทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2562 
เดินหน้ารับทรัพย์จากการลงทนุเต็มปีมัน่ใจรายได้ปี 2562 เติบโต 20% (ทนัหุ้น) 
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Date Regions

18-Jun-19 EU

19-Jun-19 US

19-Jun-19 TH

20-Jun-19 JP

21-Jun-19 EU

21-Jun-19 JP

Economic Indicators

ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (ม.ิย.)

การก าหนดนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ

การก าหนดนโยบายการเงนิของธนาคารแหง่ญีปุ่่ น

การก าหนดนโยบายการเงนิของธนาคารแหง่ประเทศไทย



 
 

CG Report 
 

รายงานนีจ้ดัท าโดยฝ่ายวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านัน้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมลูท่ีอ้างอิงในรายงานนีไ้ด้มาจากสว่นวิจยัพืน้ฐานท่ีผู้จดัท าได้พิจารณาแล้วว่า
เชื่อถือได้ ซึง่ทศันะต่างๆ ในรายงานนีอ้ิงอยู่บนพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมลูดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัท าไม่อาจยืนยนัถงึข้อเท็จจริงหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงแ ละใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากฏในรายงานนีเ้ป็น
ความเห็นสว่นตวัของนักวิเคราะห์ ซึง่บริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจงึไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี ้การลงทุนในหลกัทรัพย์มีความเสีย่ง นักลงทนุควรท า
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลกัษณะของหลกัทรัพย์แต่ละประเภทและควรศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์และข้อมลูอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตดัสนิใจซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  

 
รายงานการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) นีเ้ป็น
การด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดลกัทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมิน
จากข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมลูที
ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมมุมองของบคุคลภายนอก โดยไมไ่ด้เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และ
มิได้มีการใช้ข้อมลูภายในในการประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดงักลา่ว เป็นผลการส ารวจ ณ วนัที่ปรากฏในรายงานการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัวนัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั มิได้ยืนยนัหรือ
รับรองถึงความถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator  

 
การเปิดเผยการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหน้าการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพฒันาความยัง่ยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวข้องอาศยัข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบ
แสดงข้อมลูเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมลูมาจากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ
(56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอใน
มุมมองของสถาบนัที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดงักลา่วเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเทา่นัน้  ดงันัน้ ผลการประเมินจึงอาจ
เปลีย่นแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของผลประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 


