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 Major Indices        Close       Chg  %Chg 

 SET 1,207.94 -1.0 -0.1 

 SET50 756.02 -2.7 -0.4 

 SET P/E (x) 20.8     

 SET P/BV (x) 1.4     

 SET Div. Yield (%) 4.1     

 Market Cap (Btmn) 13,292,783     

 Trading Value (Btmn) 55,081     

US    

Dow Jones 26,519.95 -943.2 -3.4 

S&P 500 3,271.03 -119.6 -3.5 

NASDAQ 11,004.87 -426.5 -3.7 

Europe     

UK 5,582.80 -146.2 -2.6 

Germany 11,560.51 -503.1 -4.2 

France 4,571.12 -159.5 -3.4 

ASIA    

Japan 23,418.51 -67.3 -0.3 

China 3,269.24 +14.9 +0.5 

Indonesia 5,128.23 -15.8 -0.3 

Philippines 6,377.79 -37.3 -0.6 

Commodity Futures      

WTI Crude ($/barrel) 37.39  -2.18  -5.5 
Brent Crude ($/barrel) 39.12  -2.08  -5.1 

Gold ($/ounce) 1,879.20  -32.70  -1.7 

FX Rates     

 USD/THB 31.22 +0.0 +0.1 

Most Active Value    

SCGP, STA, PTT, AOT and BBL 

Sector: Top Gainer  

AGRI, ETRON, CONS, FIN and FASHION 

Sector: Top Loser 

IMM, PAPER, PKG, TRANS and ENERG 

Trading Summary (Btmn)   Buy   Sell Net 

  Institution  6,307  4,539  +1,768  

  Proprietary  8,663  7,375  +1,288  

  Foreign 19,500  22,846  -3,346  

  Individuals 20,612  20,322  +290  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

ตลาดหุ้นไทยยังผันผวน...ศึกในเบาลง ศึกนอกยังหนักอยู่ 
 

Investment Ideas: 
• ภาพรวมการลงทุนวันน้ี – เราคาดว่า SET วันน้ี (29 ต.ค.) ยังคงผันผวนต่อเน่ืองจากวานน้ี (28 ต.ค.) 

จากปัจจัยต่างประเทศที่เป็นลบ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐฯ 
และยุโรป จนน าไปสู่การประกาศยกระดับการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  
ในฝรั่งเศสและเยอรมัน หลังพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วยุโรปพุ่งขึ้นเกือบ 40% ภายใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซ ้าเติมภาพรวมการลงทุนที่ยังมีปจัจัยลบเดมิจากความล่าช้าในการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจัยบวกในประเทศอยู่ที่สถานการณ์การเมืองภายในที่ลดความ
ร้อนแรงลง ประกอบกับจะมีการประกาศผลประกอบการ 3Q63 ของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง PTTEP 
และ SCC ที่ถูกคาดหมายว่าก าไรสุทธิ 3Q63 จะยังแข็งแกร่ง กลยุทธ์การลงทุน ยังคงแนะน าลดพอร์ต
การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง เน้นลงทุนตามพอร์ต Core Investment ของเรา ระยะสั้น แนะน าเก็ง
ก าไร หุ ้นที ่ได้ประโยชน์จากราคาน ้ามันดิบที ่ปรับตัวลดลง ระยะยาว แนะน าเข้าทยอยสะสมหุ้น 
Dividend play และ DCA 

• ความไม่แน่นอนของการเมืองสหรัฐฯ กดดันภาพรวมการลงทุน – นักลงทุนยังคงติดตามผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ (3 พ.ย.) ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน ขณะที่ผลของการเลือกตั้งไม่ว่าจะออกทางใด ยังคง
มีปัจจัยที่ต้องติดตาม ซึ่งหาก นายโจ ไบเดน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั ้ง ก็อาจจะเกิดภาวะที่พรรค  
เดโมแครตครองอ านาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรส (Blue Wave) ขณะที่อีกด้านหนึ่ง หาก ปธน. ทรัมป์ ชนะ
การเลือกตั้ง ข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ก็จะยังคงด าเนินต่อ นอกจากนี้ ภาพรวมการลงทุน
ย ังคงถูกกดดันจากการที ่สหรัฐฯไม่สามารถออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจได้ก ่อนการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี เนื่องจากท าเนียบขาวไม่สามารถประสานความคิดเห็นที่แตกต่างกับบรรดาสมาชิกพรรค  
รีพับลิกันในวุฒิสภา และสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรส โดยล่าสุดผู้น าสหรัฐฯ เป็นผู้ออกมา
ยอมรับเอง 

• ราคาน ้ามันดิบปรับลดลง สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอ - ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของ
รัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า ปริมาณส ารองน ้ามันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา (สิ ้นสุดวันที ่ 23 ต.ค.) มากกว่าที ่ Market Consensus ประเมินไว้ก่อนหน้านี ้ว ่าจะเพิ ่มขึ ้นเพียง 
200,000 บาร์เรล ท าให้ตลาดน ้ามันดิบกลับมากังวลต่อสถานการณ์อุปทานล้นตลาด แม้ปัจจุบั นบริษัท
พลังงานที่ด าเนินการในอ่าวเม็กซิโก จะได้รับผลกระทบของพายุเฮอร์ริเคน "ซีต้า" ที่ก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่
อ่าวเม็กซิโก โดยส านักงานนิรภัยและการบังคับใช้สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Bureau of Safety 
and Environmental Enforcement - BSEE) ระบุในรายงานเมื ่อวันที ่ 28 ต.ค. ที ่ผ่านมาว่า มีบริษัท
พลังงานที่ด าเนินการในอ่าวเม็กซิโกได้ระงับการผลิตน ้ามันดิบลงราว 67% และระงับการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ลง 45% เพื่อเตรียมรับมือกับพายุเฮอร์ริเคนซีต้า นอกจากนี้ราคาน ้ามันยังได้รับแรงกดดันจากความกังวล
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะท าให้หลายประเทศกลับมาประกาศมาตรการล็อก
ดาวน์ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น ้ามัน ข้อมูลล่าสุดจาก Worldometer ระบุ
ว่าปัจจุบันมีจ านวนผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลก  44.7 ล้านคน โดยสหรัฐฯ ยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดเฉลี่ย 75,000-80,000 คนต่อวัน ขณะที่สหภาพยุโรปยังคงเป็นฝร่ังเศส อิตาลี สเปน และเยอรมัน ที่ยัง
มีจ านวนผู้ติดเช้ือใหม่รายวันเพิ่มขึ้นติด Top10 รวมไปถึงในประเทศอังกฤษ และอินเดีย กลยุทธ์การลงทุน 
เลือกลงทุนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน ้ามันดิบปรับตัวลดลง ตาม Core Investment ของเรา 

• ติดตามรายงานเศรษฐกิจส าคัญวันนี้ - รายงานเศรษฐกิจที่ส าคัญของญี่ปุ่น ได้แก่ ดัชนียอดค้าปลีก (Retail 
Sales) เดือน ส.ค. / รายงานเศรษฐกิจที่ส าคัญของเยอรมนี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงาน 
(German Unemployment Change) เดือน ต.ค. (คาดลดลง 8,000 คน) อัตราการว่างงาน (German 
Unemployment Rate) เดือน ต.ค. (คาดเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 6.4%) และ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. 
(คาดลดลง 0.2%YoY) / รายงานเศรษฐกิจที่ส าคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ตัวเลข GDP ในช่วง 3Q63 (คาดว่า
จะขยายตัว 32.5%QoQ) ตัวเลขการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจ าสัปดาห์ ( Initial Jobless 
Claims) และ ยอดขายบ ้านท ี ่รอป ิดการขาย (Pending Home Sales) เด ือน ก.ค. (คาดเพ ิ ่มขึ้น 
3.4%MoM) 

• บทวิเคราะห์วันนี้ – Earnings Preview: ANAN และ CHG 
• มุมมองทางเทคนิค - เราคาดว่า SET Index วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,190-1,233 จุด หุ้นแนะน าทาง

เทคนิควันนี้ได้แก่ PTG SPCG STA INET และ SAWAD 

 
 
 
 

1. ได้ประโยชน์จากราคาน ้ามันดิบลดลง เราเลือก CK ITD STEC UNIQ SCC TOA TASCO GULF BGRIM GPSC EPG OSP และ BJC 
2. Dividend Play (ซื้อขายระยะกลาง 6-12 เดือน) เราเลือก KKP TISCO QH LH SC ORI NOBLE DIF INTUCH HANA SCCC EASTW และ TTW 
3. หุ้นสะสมระยะยาว (DCA) (ซื้อขายระยะยาว มากกว่า 1 ปี) เราเลือก ADVANC AOT BDMS BEM CPALL DIF และ PTT 
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ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์): 
• ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,519.95 จุด ลดลง 943.24 จุด (-3.43%) ดัชนี S&P500 

ปิดที ่ 3,271.03 จุด ลดลง 119.65 จุด (-3.53%) และดัชนี Nasdaq ปิดที ่ 11,004.87 จุด ลดลง 426.48 จุด  
(-3.73%) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จะท าให้หลายประเทศประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 
นอกจากนี้นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้ งสหรัฐฯ และความล่าช้าในการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

• ตลาดหุ้นยุโรป: ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 342.17 จุด ลดลง 2.95% ตลาดหุ้นยุโรปปรับลดลง โดยเฉพาะ
ตลาดหุ้นเยอรมนี ที่ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. หลังรัฐบาลตกลงใช้มาตรการล็อกดาวน์ฉุกเฉินเพื่อรับมือ
กับโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดยุโรปอื่น ปรับลดลงตามจากความวิตกว่าจะมีมาตรการควบคุม
เพิ่มขึ้นท่ัวท้ังทวีปยุโรป จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ 

 
สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
• ราคาน ้ามันดิบ: สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ธ.ค. ปิดที่ 37.39 เหรียญต่อบาร์เรล ลดลง 2.18 เหรียญ  

(-5.5%) และสัญญาน ้ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือน ธ.ค. ปิดที่ 39.12 เหรียญต่อบาร์เรล ลดลง 2.08 เหรียญ 
(-5.1%) สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับ (1) ภาวะน ้ามันล้น
ตลาด หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยปริมาณส ารองน ้ามันดิบเพิ่มขึ้น มากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา และ (2) แรงกดดัน
จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ และยุโรป 

• ราคาทองค า: สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ธ.ค. ปิดที่ 1,879.2 เหรียญต่อ
ออนซ์ ลดลง 32.7 เหรียญ (-1.71%) สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปรับลดลง จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ สร้างแรงกดดันต่อราคาทองค า โดยดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อ เทียบกับ
สกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ล่าสุดอยู่ที่ ระดับ 93.4036 เพิ่มขึ้น 0.50% 

• ราคาถ่านหิน: ราคาถ่านหินตลาดล่วงหน้า (Newcastle) ส่งมอบเดือน ธ.ค. ล่าสุด ปิดที่ 60.4 เหรียญต่อตัน เพิ่มขึ้น 
0.40 เหรียญ (+0.67%) 

• ค่าระวางเรือ: Baltic Dry Index (BDI) ล่าสุดปิดที่ 1,384 จุด ลดลง 29 จุด (-2.05%) 
 

ข่าวอื่น ๆ 
• SFT เทรดวันนี้ หนึ่งในผู้น าการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ลงสนามเทรดใน mai วันนี้ ลุ้นราคา

วิ่งเหนือจองไอพีโอ 3.80 บาท เดินหน้าลงทุนขยายฐานการผลิตแห่งใหม่-เพิ่มไลน์สินค้า หนุนศักยภาพการผลิตฟิล์ม
หดรัดรูปแบบครบวงจร มั่นใจแนวโน้มผลงานปีนี้เติบโตเป็นเลข 2 หลัก (ข่าวหุ้น)  

• STARK ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กล็อต 2,250 ล้านหุ้นให้กองทุน-สถาบัน-VI ปลดล็อกปัญหาฟรีโฟลต โดยขายที่ราคา 1.40 
บาท จากต้นทุนหุ้นละ 0.60 บาท ฟาดก าไรอื้อกว่า 1,800 ล้านบาท พร้อมลั่นเตรียมถูกดึงเข้าค านวณในดัชนี SET50 
และ MSCI (ข่าวหุ้น) 

• AGE ย้ายเข้าเทรดใน SET เปิดทางนักลงทุนสถาบันเข้าลงทุนเพิ่มสภาพคล่อง หลังขับเคลื่อนธุรกิจถ่านหิน-โลจิสติกส์
น ้า-บก-พลังงานครบวงจร (ข่าวหุ้น) 
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Mon Tue Wed Thu Fri

1 2

5 6 7 8 9

XD

MODERN @ 0.05 (16/10/20)

XD

CHAYO @ 0.0027778 

(21/10/20)

CHAYO @ 20 : 1 (21/10/20)

12 13 14 15 16

HOLIDAY

XD

MK @ 0.11 

SSP @ 0.11 (4/11/20)

XD

TLHPF @ 0.25 (3/11/20)

XD

LHSC @ 0.10 (5/11/20) 

QHPF @ 0.154 (5/11/20)

19 20 21 22 23

XD

AEONTS @ 1.85 (5/11/20)

XD

TLGF @ 0.1894 (12/11/20)

XD

HANA @ 0.65 (9/11/20)

WIIK @ 0.10 (9/11/20)

HOLIDAY

26 27 28 29 30

XD

LANNA @ 0.15 (18/11/20)

*Remark: Stock @ Dividend Baht per Share (Payment Date)

**Remark: Stock @ Existing Share:Stock Dividend (Payment Date)

Oct-20

Date Regions

27 Oct 20 EU

27 Oct 20 US

27 Oct 20 US

29 Oct 20 JP

29 Oct 20 JP

29 Oct 20 US

29 Oct 20 EU

29 Oct 20 EU

30 Oct 20 EU

30 Oct 20 EU

31 Oct 20 CH

ยอดค ำสัง่ซือ้สนิคำ้คงทน (ก.ย.)

ตัวเลขค ำสัง่ซือ้สนิคำ้คงทนหลัก ไม่รวมกำรขนสง่ (ก.ย.)

ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ไตรมำส 3)

ดัชนีรำคำผูบ้รโิภค (ต.ค.)

ดัชนีผูจั้ดกำรฝ่ำยจัดซือ้ภำคบรกิำร (ต.ค.)

Economic Indicators

ผลกำรส ำรวจกำรใหกู้ย้ ืมเงนิของธนำคำรพำณชิย์ในยุโรป

แถลงกำรณ์นโยบำยกำรเงนิของธนำคำรกลำงญีปุ่่ น

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้นโยบำยของธนำคำรกลำงญีปุ่่ น

ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ไตรมำส 3)

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้นโยบำยของธนำคำรยุโรป

แถลงกำรณ์นโยบำยกำรเงนิของธนำคำรยุโรป



          
 

 รายงานน้ีจัดทำโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่าน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานน้ีได้มาจากส่วนวิจัยพื้นฐานที่ผู้ จัดทำได้พิจารณาแล้ว
ว่าเชื่อถือได้ ซ่ึงทัศนะต่างๆ ในรายงานน้ีอิงอยู่บนพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดย
ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและคำแนะนำที่ปรากฏในรายงานน้ีเป็น
ความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซ่ึงบริษัทไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานน้ี การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรทำ
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องก่อนการตัดสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 
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รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้
เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และ
ประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และ
เป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการประเมนิ อน่ึง ผลการส ารวจดงักล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ วันท่ีปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้
ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

ช่วงคะแนน สัญลักษณ ์ ความหมาย 
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator  

 การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress 
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที ่จัดท าโดยสถาบันที่เกี ่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) 
หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น  ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมอง
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏบิัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
มิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด  ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์  เอเชีย เวลท์ 
จ ากัด มิได้ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการส ารวจ 


