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Rating CGR 2018 Thai CAC 
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Major Indices Close Chg. %Chg 

SET 1,620.22  -1.35 -0.08 

SET50 1,074.87  -1.98 -0.18 

SET P/E (x)      17.45     

SET P/BV (x) 1.77     

SET Div. Yield (%) 3.17     

Market Cap (Btmn) 16,602,699     

Trading Value (Btmn) 57,812     

US    

Dow Jones 24,819.78 +4.7 +0.0 

S&P 500 2,744.45 -7.6 -0.3 

NASDAQ 7,333.02 -120.1 -1.6 

EU       

UK 7,184.80 +23.1 +0.3 

Germany 11,792.81 +66.0 +0.6 

France 5,241.46 +33.8 +0.6 

ASIA    

Japan 20,601.19 -341.3 -1.63 

China 2,898.70 -7.1 -0.24 

Indonesia 6,209.12 +105.0 +1.72 

Philippines 7,970.02 +133.5 +1.70 

Commodity Futures    

US Crude ($/barrel) 53.50 -3.1 -5.5 

Brent Crude($/barrel) 64.49 -2.4 -3.6 

Gold($/ounce) 1311.10 +18.7 +1.4 

FX Rates    

USD/THB 31.31 -0.1 -0.3 

Most Active Value    

AOT. PTT, PTTEP, CPALL, CPN 

Sector: Top Gainer Top% Change 

ETRON, PERSON, FOOD, MINE, ICT 

Sector: Top Loser  Top% Change 

TRANS, TOURISM, HELTH, PETRO, MEDIA 

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net 

Institution 4,091  5,461  -1,370  

Proprietary  8,268  9,001  -734  

Foreign 25,908  24,400  1,508  

Individuals 19,546  18,950  596  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

Stock Comment  
CKP Pick of the day  
TIPCO (AWS TP Under Review) จ ากการที่  TIPCO ถื อหุ้ น 

23.5% เราคาดว่าจะมี  Contribution ของก าไรมาจาก 
TASCO ในปี 2562 ประมาณ 470 ล้านบาท คิดเป็น
ประมาณ 0.97 บาทต่อหุ้น และในปี 2562 คาดว่าธุรกิจ
เคร่ืองดื่มของ TIPCO จะฟื้นตัวขึน้มาจากปีก่อนได้มาก
หลงัจากที่เพิ่มก าลงัการผลติน า้ดื่มออร่าจากเดิม 1 เทา่ตวั 

 

CPF (AWS TP 30.00 บาท ) แนะน าซื อ้ต่อเนื่องจากธุรกิจ 
CPALL ที่เร่ิมเห็นการเติบโตในอนาคตได้อีก 

 

หุ้นเด่นวันน้ี CKP (ราคาปิด 6.10 บาท; ซ้ือ; AWS TP 7.20 บาท)       
 เราปรับราคาเป้าหมายของ CKP เพิ่มขึน้ จาก 6.50 บาท เป็น 7.20 บาท 

โดยเพิ่ม Terminal Growth Rate จาก 0% เป็น 1% เรามีมุมมองเป็น
บวกมากต่อโครงการไซยะบรีุ ซึ่งคาดวา่หลงัจาก COD ในวนัท่ี 29 ต.ค.
62 แล้วจะสามารถปันสว่นก าไรให้กบั CKP ได้มากถึง 1,500 ล้านบาท
ในปี 2563 และแนวโน้มก าไรจะเพิ่มขึ น้ได้ในอนาคตจากการ 
Refinance ลดหนีล้ดดอกเบีย้ เราคงการคาดการณ์ก าไรสทุธิในปี 2562 
เติบโตขึน้ 90%YoY เป็น 1.1 พนัล้านบาท และปี 2563 เติบโต 84%YoY 
เป็น 2.1 พันล้านบาท นับว่าเป็นบริษัทที่มีก าไรเติบโตดีจากธุรกิจที่มี  
Recurring Income ในช่วงปี 2562-2563 
 

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 

Veeraya Rattanaworatip (No.86645) Tel: 0-2680-5042 
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ระวังราคาน า้มันทรุดเป็นปัจจัยฉุดตลาดหุ้นไทย 
 

ตลาดหุ้นไทยวันนี ้:  สงครามการค้าสหรัฐฯ-ประเทศคู่ค้า เ ร่ิมฉุด
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้อ่อนแอลง เห็นชัดจาก (1)ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ 
(Dollar Index: DXYO) อ่อนตวัหนกัตัง้แต่วนัศุกร์ โดยปรับลดจาก 98.2 
มาอยู่ที่ 97.1 และมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อ ท าให้ค่าเงินบาทกลบัมาแข็งค่า
เมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ คืออยูท่ี่ 31.3 บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ จาก
สปัดาห์ก่อนอยู่ที่ราว 31.7 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มอุปสรรคในการ
ส่งออกของไทย (2)U.S. Bond Yield อายุ 10 ปี ตกต ่ามาอยู่ที่ 2.09% 
ในขณะที่ U.S. Bond Yield อาย ุ3 เดือน อยูท่ี่ 2.29%-2.35%  ท าให้เกิด
ภาวะ Inverted Yield Curve บ่งบอกถึงการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ในไมช้่า (3)ข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออ่นแอ PMI ภาคการผลติของสหรัฐฯ 
เดือน พ.ค.อ่อนตวัลงสูร่ะดบั 50.5 ต ่าสดุในรอบเกือบ 10 ปี และต ่ากว่า
เดือน เม.ย.ที่ 52.6 และ ISM ภาคการผลติในเดือน พ.ค.ลดสูร่ะดบั 52.1 
จากเดือน เม.ย.ที่ 52.8 นอกจากนีปั้จจัยในประเทศต้องติดตามการ
ประชุม ร่วมรัฐสภาวันที่  5  มิ .ย.โดยมีวาระส าคัญคือโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี ตลาดหุ้นยงัเผชิญภาวะผนัผวนจากปัจจยัความไมแ่นน่อน
ที่เข้ามากระทบ โดยเฉพาะจากราคาน า้มนัที่ทรุดตวัอย่างรวดเร็วในช่วง
สิน้เดือน เราแนะน าเลอืกหุ้น Defensive Stock เช่นกลุม่ไฟฟ้า ซึง่ Fix ค่า
ไฟฟ้าไว้แล้ว โดดเด่นที่ CKP และเลือกลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์
จากราคาน า้มนัลดลง เช่น TASCO, TIPCO 
กรอบดัชนีในเดือน มิ.ย.62 คาดการณ์ไว้ที่  1,590-1,650 จุด หุ้น
แนะน า GUNKUL, ANAN, AMATA 
กรอบดัชนีสัปดาห์นี ้คาดการณ์ไว้ที่  1,600-1,640 จุด หุ้นแนะน า 
CKP, GUNKUL, ANAN, AOT 
กรอบดัชนีวันนี ้คาดการณ์ไว้ที่  1,610-1,630 จุด หุ้นแนะน า CKP, 
TIPCO, CPF 
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 Price Pattern ของ CKP มีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มหลกัที่เป็นแนวโน้มขาขึน้ (Uptrend) อย่าง
เต็มตัวจากการเกิดทัง้ Daily, Weekly, & Monthly Buy Signal เมื่อพิจารณา Price Pattern ของ CKP บ่ง
บอกวา่จะได้เห็นการท า New High ได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีเป้าหมายส าคญัของการท า New High อยูท่ี่ 7.30 
บาท ทัง้นีจุ้ด Stop Loss ระยะสัน้ส าหรับ CKP อยู่ที่ 5.60 บาท  (Resistance: 6.15, 6.25, 6.30; Support: 
6.05, 6.00, 5.90)  

ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์): 
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดาวโจนส์เพิ่มขึน้ 4.74 จุด หรือ +0.02% ขณะที่ดัชนี S&P500 ลดลง 7.61 จุด หรือ           
-0.28% และดชันี Nasdaq ลดลง 120.13 จุด หรือ -1.61% ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน เนื่องจากนัก
ลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัตวัเลขภาคการผลิตที่อ่อนแอของสหรัฐฯ และผลกระทบของสงครามการค้า ขณะที่
ดชันี Nasdaq เข้าสูภ่าวะพกัฐาน หลงัจากหุ้นกลุม่เทคโนโลยีร่วงลงอย่างหนกั อนัเนื่องมาจากรายงานข่าว
ที่วา่ กระทรวงยตุิธรรมสหรัฐฯ ก าลงัสอบสวนบริษัทอลัฟาเบท เฟซบุ๊ก แอปเปิล และอเมซอน ในข้อหาผกูขาด
ตลาด นอกจากนี ้ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของสงครามการค้า หลงัจาก
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก ในอตัรา 5% เพื่อกดดันให้
รัฐบาลเม็กซิโกสกดัการหลัง่ไหลของผู้อพยพผิดกฎฝหมายที่ข้ามพรมแดนเข้าสูส่หรัฐฯ 

 
สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
 ราคาน า้มันดิบ: ร่วงหนกัในช่วงวนัที่ 31 พ.ค.โดย WTI สง่มอบเดือนก.ค. ดิ่งลง 3.09 ดอลลาร์ หรือ 5.5% 
ปิดที่ 53.50 ดอลลาร์/บาร์เรล; เบรนท์ส่งมอบเดือน ก.ค. ร่วงลง 2.38 ดอลลาร์ หรือ 3.6% ปิดที่ 64.49 
ดอลลาร์/บาร์เรล และลดลงต่อเนื่องอีกในวนัที่ 3 มิ.ย.62 โดย  WTI สง่มอบเดือน ก.ค. ลดลง 25 เซนต์ หรือ 
0.5% ปิดที่ 53.25 ดอลลาร์/บาร์เรล; เบรนท์ส่งมอบเดือน ส.ค. ลดลง 71 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 61.28 
ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากราคาน า้มนัถูกกดดนัจากความกังวลเก่ียวกับการท าสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯและประเทศคู่ค้าทัง้จีน และเม็กซิโก ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก และความ
ต้องการใช้น า้มนั นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากข้อมลูภาคการผลติที่ออ่นแอของสหรัฐฯ โดยไอเอช
เอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติ
ของสหรัฐ ปรับตวัลงสูร่ะดบั 50.5 ในเดือน พ.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 10 ปี นบัตัง้แต่เดือนก.ย.52 
และลดต ่าจากระดบั 52.6 ในเดือน เม.ย. ขณะที่ผลส ารวจของสถาบนัจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM) 
ระบวุ่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ลดลงสูร่ะดบั 52.1 ในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ ต.ค.59 
และสวนทางนกัวิเคราะห์ที่คาดวา่ดชันีจะดีดตวัสูร่ะดบั 53.0 จากระดบั 52.8 ในเดือน เม.ย. 

 
ปัจจัยในประเทศ 
 AOT (AWS TP 75.00 บาท) คาดรายได้งวดปี 61/62 โต 5-6% ต ่ากว่าเป้าหมายเดิมที่คาดว่าเติบโตไม่ต ่า
กว่า 10% สาเหตุจากนกัท่องเที่ยวจีนหด – สงครามการค้าท าพิษ นอกจากนี ้AOT คาดได้ข้อสรุปโครงการ
แอร์พอร์ตซิตีป้ลายปีนี ้AOT ถือหุ้น 49% เจรจาพนัธมิตรกว่า 4-5 ราย งบลงทนุรวม 1.1 หมื่นล้านบาท และ
เร่ืองเด่นประจ าสปัดาห์นีค้ือ AOT เปิดเผยว่า บริษัท คิงเพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จ ากดั (คิงเพาเวอร์ฯ) เป็นผู้ชนะ
ได้สิทธิบริหารพืน้ที่เชิงพาณิชย์สนามบินสวุรรณภูมิ และเสนอบอร์ด 19 มิ.ย.นี ้ทัง้นี ้คิงเพาเวอร์ฯ เป็นผู้ที่
ได้รับคะแนนสงูสดุในการเปิดซองเสนอค่าตอบแทน เป็นราคาที่เสนอสงูกว่าเดิมที่จ่ายอตัราผลตอบแทนให้ 
AOT ปีละ 2 พนัล้านบาท ตามเง่ือนไขในทีโออาร์ตลอดสญัญา 10 ปี ซึง่เป็นอตัราที่สงูกวา่ที่ AOT คาดหมาย 
สว่น CPN ได้คะแนนเป็นอนัดบัสอง (InfoQuest) ความเห็น: เรามองเป็นปัจจัยบวกที่คาดหวังไว้แล้วต่อ 
AOT การปรับเปลี่ยนสัญญาบริหารพืน้ที่เชิงพาณิชย์ใหม่ท าให้มูลค่า AOT เพิ่มขึน้ราว 4-5 บาทต่อ
หุ้นจากเดิม 70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเราปรับเพิ่มไว้ในประมาณการใหม่แล้ว แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลง
สวนทางปัจจัยบวกนี ้คาดว่าเกิดจาก (1)ผิดหวังกับ Guidance ใหม่ของผู้บริหาร AOT ที่ ว่าการ
เติบโตต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมเน่ืองจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ (2)ตลาดไม่ตื่นเต้นที่ ผู้ได้
สิทธ์ิบริหารพืน้ที่เชิงพาณิชย์เป็นผู้ประกอบการรายเดิม ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมาย เราแนะน า
ซือ้ AOT โดยแนะน าให้หาจังหวะในการเข้าซือ้ที่ระดับราคาประมาณ 61-62 บาท 

 ADVANC (AWS TP 225.00 บาท) DTAC (IAA Consensus 54.00 บาท) และ TRUE (IAA Consensus 
5.80 บาท) 3 ค่ายมือถือรับข่าวดี หลังศาลปกครองยกฟ้องคดี TOT โดยศาลปกครองยกฟ้องคดี TOT 
เรียกร้องค่าเช่ือมโยงโครงข่ายพร้อมดอกเบีย้จาก DTAC เป็นจ านวน 245,638 ล้านบาท TRUE จ านวน 
59,628 ล้านบาท และ ADVANC จ านวน 5,454 ล้านบาท ทัง้นี ้TOT มีสิทธิอทุธรณ์ค าพิพากษาภายใน 30 
วนั (ขา่วหุ้น) 

 5 มิ.ย. 62 (พรุ่งนี)้ มีการประชุมสภาฯเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี โดยส านกังานเลขาธิการสภาฯ ได้ส่ง
หนงัสือเชิญประชุมสภาฯ ในวนัที่ 5 มิ.ย.62  โดยมีวาระส าคญัที่จะพิจารณาเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี (ไทยรัฐ) 



 
      
 

 

3 

 

4 มิ.ย.  2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ยอด FDI รวม 4M62 พุ่ง 187%YoY อยู่ที่ 1.04 แสนล้านบาท โดยญ่ีปุ่ นยงัเป็นประเทศที่ลงทนุอนัดบั      
แรก 3 หมื่นล้านบาท ตามด้วยสวิตเซอร์แลนด์ 1 หมื่นล้านบาท และจีน 9 พันล้านบาท ตามล าดับ 
(บางกอกโพสต์) 

 
ข่าวอ่ืน ๆ 
 PTTEP เตรียมสรุปแผนลงทนุโรงไฟฟ้าก๊าซภายใต้ธุรกิจโรงไฟฟ้า (Gas to Power) ในเมียนมา ก าลงัการ
ผลติ 600 เมกะวตัต์ในเร็วๆ นี ้เลง็ขยายก าลงัการผลติก๊าซแหลง่เอ็ม 3 และซอติก้าเพิ่ม จากปัจจบุนัอยูท่ี่ 
400 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั (ขา่วหุ้น) 

 JKN จับมือสถานีโทรทัศน์ GMM25 น าคอนเทนต์ข่าวภายใต้ลิขสิทธ์ิ CNBC จ านวน 3 รายการ คือ 
"Squawk Box, Power Lunch และ Street Signs" จาก JKN News ออกอากาศช่อง GMM25 ดีเดย์ออน
แอร์วนัท่ี 1 ก.ค.นี ้(ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 SENA เตรียมชงบอร์ดไตรมาส 3/62 อนมุตัิลงทนุธุรกิจใหม่ "โรงแรม-ออฟฟิศให้เช่า-แวร์เฮาส์" หวงัเพิ่ม
สดัสว่นรายได้ประจ า แถมเดินหน้าเปิด 15 โครงการใหม ่พร้อมลัน่ 3 ปียอดโอนอสงัหาฯ โตทกุปี หลงัตนุ
แบ็กลอ็ก 11,704 ล้านบาท และมีสต็อกกวา่ 21,547 ล้านบาท (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 PF ผนึก Sumitomo ตัง้บริษัทร่วมทุน "พีเอส ฟอเรสทรี" เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ หวงัขยายลกูค้าญ่ีปุ่ น (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 BAFS มัน่ใจคว้างานประมูลโครงการบริการจัดเก็บและเติมน า้มนัในสนามบินอู่ตะเภา รอบอร์ด EEC 
เปิด TOR มิ.ย.นี ้ขณะที่เป้ารายได้ปีนีย้งัเติบโต 8-9% จากปีก่อน หลงับุ๊กรายได้โครงการทอ่สง่น า้มนัสาย
เหนือเพิ่ม (ขา่วหุ้น) 

 FORTH แจ้งข่าวดีคว้างานจ้างเหมา ออกแบบจัดหา พร้อมติดตัง้ระบบ INMS ของกฟภ. มูลค่า 237 
ล้านบาท ส่วนปีนี ้จ่อประมูลงานใหม่ มูลค่า 6,000-7,000 ล้านบาท คาดหวัง 30-40% พร้อมตัง้เป้า
รายได้โต 15% จากปีก่อน (ขา่วหุ้น) 

 SSP กดปุ่ ม COD โซลาร์ฟาร์ม Binh Nguyen เวียดนาม ขนาด 49.61 เมกะวตัต์แล้ว หนนุก าลงัการผลติ
พุ่งขึน้ 140 เมกะวตัต์ แถมจ่อ COD โซลาร์ฟาร์มมองโกเลีย ขนาด 16.4 เมกะวตัต์ในเร็วๆ นี ้ดนัสิน้ปี
ก าลงัการผลติแตะ 157 เมกะวตัต์ มัน่ใจรายได้รวมปีนีต้ามนดั โต 30-40% (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 
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CG Report 
 

รายงานนีจ้ดัท าโดยฝ่ายวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านัน้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมลูที่อ้างอิงในรายงานนีไ้ด้มาจากสว่นวิจยัพืน้ฐานท่ีผู้จดัท าได้พิจารณาแล้วว่า
เชื่อถือได้ ซึง่ทศันะต่างๆ ในรายงานนีอ้ิงอยู่บนพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมลูดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัท าไม่อาจยืนยนัถงึข้อเท็จจริงหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพิ นิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากใในรายงานนีเ้ป็น
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 โดยไมไ่ด้เป็นการประเมินการปใิบตัิ  และ
มิได้มีการใช้ข้อมลูภายในในการประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดงักลา่ว เป็นผลการส ารวจ ณ วนัที่ปรากใในรายงานการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัวนัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั มิได้ ยืนยนัหรือ
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 โดยมิได้เป็นการประเมินการปใิบตัิของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดงักลา่วเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากใในผลการประเมินเทา่นัน้  ดงันัน้ ผลการประเมินจึงอาจ
เปลีย่นแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของผลประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 


