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

SET 1,637.69  +17.47 +1.08 

SET50 1,088.03  +13.16 +1.22 

SET P/E (x)      17.64     

SET P/BV (x) 1.79     

SET Div. Yield (%) 3.13     

Market Cap (Btmn) 16,782,457     

Trading Value (Btmn) 65,213     

US    

Dow Jones 25,332.18 +512.4 +2.1 

S&P 500 2,803.27 +58.8 +2.1 

NASDAQ 7,527.12 +194.1 +2.6 

EU       

UK 7,214.29 +29.5 +0.4 

Germany 11,971.17 +178.4 +1.5 

France 5,268.26 +26.8 +0.5 

ASIA    

Japan 20,408.54 -2.3 -0.0 

China 2,862.28 -27.8 -1.0 

Indonesia 6,209.12 +105.0 +1.7 

Philippines 7,945.37 -139.5 -1.7 

Commodity Futures    

US Crude ($/barrel) 53.48 +0.2 +0.4 

Brent Crude($/barrel) 61.97 +0.7 +1.1 

Gold($/ounce) 1328.70 +0.8 +0.1 

FX Rates    

USD/THB 31.31 +0.0 +0.0 

Most Active Value    

CPALL, AOT, PTT, PTTEP, SCC 

Sector: Top Gainer Top% Change 

MINE, HELTH, TOURISM, TRANS, COMM 

Sector: Top Loser  Top% Change 

PERSON, HOME, PROF, PKG, ETRON 

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net 

Institution 5,795  7,562  -1,768  

Proprietary  8,906  8,525  381  

Foreign 33,150  27,324  5,826  

Individuals 17,363  21,802  -4,440  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

Stock Comment  
NOBLE Pick of the day  
GSPC (AWS TP 72.00 บาท) ได้รับประโยชน์จากการถือหุ้น 25% 

ในโครงการไซยะบรีุเช่นเดียวกบั CKP ที่ถือหุ้น 37.5% 
 

AMATA (AWS TP 24.50 บาท) คาดได้รับประโยชน์รัฐบาลมั่นคง 
EEC เดินหน้าตอ่ 

 

KKP (AWS TP 80 .00 บาท ) คาดได้ประโยชน์หากทิศทาง
ดอกเบีย้ไมป่รับตวัขึน้ตอ่และอาจปรับตวัลง 

 

หุ้นเด่นวันน้ี NOBLE (ปิด 17.60 บาท; ซ้ือ; AWS TP 24.30 บาท)       
 หลงัจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหม่ เราคาดว่าหุ้น NOBLE โดด
เดน่มากจากปัจจยัพืน้ฐานท่ีเปลีย่นแปลงไปในทางบวก เนื่องจาก (1) การ
ยกฐานรายได้เพิ่มขึน้กวา่ฐานเดิมมากกวา่ 1 เทา่ตวั จากรายได้ราว 5,000 
ล้านบาทในปี 2561 เป็น 12,000 ล้านบาทในปี 2562 เป็นต้นไป (2) 
ระบายสต๊อกโครงการเก่า-เปิดตวัโครงการใหม ่โดยมีแผนจะระบายสต๊อก
โครงการจ านวน 5,000 ล้านบาท โดยคาดวา่จะรับรู้เป็นรายได้สว่นใหญ่ใน
ปีนี ้และเตรียมเปิดตวัโครงการใหม่ 4 แห่ง มูลค่ารวมประมาณ 18,000  
ล้านบาท คาดว่าช่วยหนุนยอดขายและ Backlog ให้กลับมาเป็น
อสงัหาริมทรัพย์ที่ด าเนินธุรกิจแบบ  Continuous Developer จากเดิมที่
เป็นการท าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ Interval Developer (3) เพิ่ม
สดัส่วนลูกค้าชาวต่างชาติให้เป็น 40% ของยอดขายทัง้หมด ภายในปี 
2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ทัง้  nCrowne และ 
BTSG ในการรุกตลาดต่างชาติโดยเฉพาะจีนและฮ่องกง (4) NOBLE มี 
Backlog อยู่ในระดบัสงูที่ 18,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้ไปถึงปี 2565 (5) 
เห็นทิศทางดอกเบีย้ทัว่โลกและในประเทศเร่ิมมีแนวโน้มปรับตวัลง จาก
การที่เฟดสง่สญัญาณว่าอาจจะลดอตัราดอกเบีย้ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.
62 รวมทัง้อาจน ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ  (QE) โดยการเข้าซือ้
พนัธบตัรมาปรับใช้อีกครัง้ เป็นปัจจยับวกตอ่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 

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 

📲Line > line://ti/p/@bqi7232c 

 

 

คาดตลาดบวกเพิ่มจากการเมืองชัดเจนมากขึน้ 
 

ตลาดหุ้นไทยวันนี:้ แม้ตลาดหุ้นไทยวานนีบ้วกไปแล้วประมาณ 1% และ
มีแรงซือ้จากต่างประเทศมากถึงกว่า 5 พนัล้านบาท ซึ่งถือว่าสวนทางกบั
ตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงวานนี ้คาดว่าตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจาก
ความชดัเจนเร่ืองการเมือง โดยวนันี ้11.00 น.จะมีการเปิดประชมุสมาชิก
สภา 750 คน จากสภาลา่ง ส.ส. 500 คน และ สภาบน ส.ว. 250 คน เพื่อ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หลงัจากมีแถลงการณ์มติพรรคประชาธิปัตย์ว่า
พรรคเข้าร่วมรัฐบาลกบัพลงัประชารัฐ คาดว่าเป็นปัจจยัที่ท าให้การเมือง
ในการจดัตัง้รัฐบาลเกิดความชดัเจนมากขึน้ นอกจากนีปั้จจยัตา่งประเทศ
หนุนในทางบวกเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสญัญาณว่าอาจจะ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และอาจน ามาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) กลบัมาใช้อีกครัง้ และสภาคองเกรสสหรัฐฯ เตรียม
ลงมติคัดค้านแผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการปรับขึน้
อตัราภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก ตลาดวนันีค้าดว่าได้แรงหนุนการซือ้
หุ้ นขนาดใหญ่ คาดว่ายังมี Fund Flow ไหลเข้าต่อ น่าสนใจมากที่กลุ่ม
สาธารณูปโภค ในขณะเดียวกันเราแนะน าหุ้นน้องใหม่ คือ NOBLE ซึ่ง
พลิกโฉมการท าธุรกิจหลงัมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและโครงสร้างการ    
ถือหุ้น  
คาดการณ์กรอบดัชนีวันนี ้1 ,620-1,657 จุด หุ้นแนะน า NOBLE, 
GPSC, AMATA, KKP 
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 Price Pattern ของ NOBLE ยงัมีความแข็งแกร่งในแนวโน้มหลกัที่เป็นแนวโน้มขาขึน้ (Uptrend) จากการ
เกิดทัง้ Weekly & Monthly Buy Signal เพียงแต ่Price Pattern ของ NOBLE ยงัมีความออ่นแอในระยะสัน้
จากการเกิด Daily Sell Signal โดย Price Pattern ของ NOBLE จะกลบัมาเกิดความแข็งแกร่งในระยะสัน้
อีกครัง้ด้วยการเกิด Daily Buy Signal ครัง้ใหม่เมื่อสามารถปิดตลาดเหนือ 17.90 บาทได้เป็นอย่างน้อย 
เมื่อพิจารณา Price Pattern ของ NOBLE มีเป้าหมายเบือ้งต้นอยูท่ี่ 18.20 บาท เป้าหมายถดัไปอยูท่ี่ 19.60 
บาท และ 21.10 บาท ตามล าดบั (Resistance: 17.70, 17.80, 18.00; Support: 17.50, 17.40, 17.20) 

 
ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์): 
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดาวโจนส์พุง่ขึน้ 512.40 จุด หรือ +2.06% ขณะที่ดชันี S&P500 เพิ่มขึน้ 58.82 จดุ หรือ 
+2.14% และดชันี Nasdaq เพิ่มขึน้ 194.10 จุด หรือ +2.65% ขานรับสญัญาณบวกที่ว่า ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้ให้ค ามัน่ว่า เฟด
จะด าเนินการในสิง่ที่จ าเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และอาจน ามาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) กลบัมา
ใช้อีกครัง้ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับปัจจยัหนนุจากข่าวว่า สภาคองเกรสเตรียมลงมติคดัค้านแผนการของ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ในการปรับขึน้อตัราภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก หุ้นกลุ่มรถยนต์ดีดตวัขึน้
อย่างแข็งแกร่ง โดยหุ้นเจเนรัล มอเตอร์ (GM) และฟอร์ด มอเตอร์ พุ่งขึน้ 6.02% และ 3.23% ตามล าดบั 
หลงัจากนักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโก หุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีฟืน้ตวัขึน้ หลงัจากที่ร่วงลงอย่างหนกัเมื่อวนัจนัทร์ที่ผา่นมา หุ้นกลุม่ธนาคารปรับตวัขึน้ หลงัจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีดีดตวัขึน้เป็น 2.13% หลงัจากดิ่งไปที่ 2.06% เป็นระดบั
ต ่าสดุในรอบ 3.5 ปี 

 
สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
 ราคาน า้มันดิบ: WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. เพิ่มขึน้ 23 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 53.48 ดอลลาร์/บาร์เรล ;        
เบรนท์สง่มอบเดือน ส.ค. เพิ่มขึน้ 69 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 61.97 ดอลลาร์/บาร์เรล  นกัลงทนุเข้าช้อนซือ้
เก็งก าไรหลงัราคาน า้มนัดิบร่วงลงติดต่อกนั 4 วนัท าการก่อนหน้านี ้นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับปัจจัยหนุน
จากการท่ีประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สง่สญัญาณปรับลดอตัราดอกเบีย้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
ซาอดุีอาระเบียได้ออกมาแสดงความตัง้ใจที่จะเดินหน้าสร้างเสถียรภาพในตลาดน า้มนัต่อไป นกัลงทนุจบั
ตาการประชุมกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) ที่กรุงเวียนนาในวันที่ 25-26 มิ.ย.นี ้เพื่อพิจารณา
นโยบายการผลิตน า้มนัในช่วงคร่ึงปีหลงั หลงัจากที่โอเปกและกลุม่ประเทศนอกโอเปก น าโดยรัสเซีย เห็น
พ้องกนัในการปรับลดก าลงัการผลติน า้มนั 1.2 ล้านบาร์เรล/วนั จนถึงเดือนมิ.ย.ปีนี ้เพื่อป้องกนัการทรุดตวั
ของราคาน า้มนั 

 
ปัจจัยในประเทศ 
 AMATA (AWS TP 24.50 บาท) คาดสถานการณ์การเมืองชดัเจน หนนุการลงทนุ EEC ตอ่เนื่อง ประกอบ
กบัดีมานด์ที่ดินโตต่อเนื่อง จากนกัลงทุนจีนย้ายฐานการผลิตเข้าไทย ปัจจุบนับริษัทอยู่ในระหว่างเจรจา
ขายที่ดินประมาณ 600-800 ไร่ คาดรายได้จากการขายที่ดินไตรมาส 2/62 ดีขึน้ ตัง้เป้าขายที่ดินทัง้ปี 2562 
ที่ 1,075 ไร่ (ทนัหุ้น) ความเห็น: เรายังเห็นความต้องการที่ดินของผู้ประกอบการจีนต่อเน่ือง ซ่ึง 
AMATA มีความได้เปรียบ เน่ืองจากบริษัทมีต้นทุนที่ดินที่ต ่า และมีนิคมความร่วมมือไทย - จีน   
ซ่ึงจะดึงดูดนักลงทุนชาวจีนได้ดียิ่งขึน้ เรายงัแนะน าซือ้ 

 TRUE (IAA Consensus 5.80 บาท) รับข่าวดีหลังชนะคดีพิพาทกับทาง CAT หลงัจากอนญุาโตฯ ชี ้
ขาดให้ทรูมฟูชนะคดีข้อพิพาทกบัทาง CAT ที่เรียกร้องให้ทรูมฟูจ่ายคา่ผลประโยชน์ตอบแทนกรณีหกัคา่ IC 
เป็นจ านวนเงิน 11,900 ล้านบาท (ขา่วหุ้น) 

 BTS (IAA Consensus 11.85 บาท), STEC (AWS TP 27.00 บาท), และ RATCH (IAA Consensus 
62.00 บาท) ธนาคาร ADB ได้ลงสญัญาเงินกู้มลูค่า 9.9 พนัล้านบาทในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี
ชมพ ูและสายสเีหลอืง ให้กบั บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล ซึ่ง
ตอ่ตัง้โดยกลุม่กิจการร่วมค้า BSR (แนวหน้า) 
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ข่าวอ่ืน ๆ 
 FPT ทุม่ 1.98 หมื่นล้านบาท ตัง้โต๊ะเทนเดอร์ฯ GOLD ในราคาหุ้นละ 8.50 บาท ระหว่างวนัที่ 5 มิ.ย.-8 
ส.ค.62 หาก UV ตอบรับขาย GOLD จ านวน 912.83 ล้านหุ้น คาดฟันก าไร 2.7 พนัล้านบาท เหตมุีต้นทนุ
ซือ้ GOLD หุ้นละ 5.50 บาท (ขา่วหุ้น) 

 BGRIM จ่อ COD โครงการโซลาร์เวียดนาม 677 เมกะวัตต์ ในเดือน มิ.ย. นี ้หลงัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
โครงการน า้แจ 15 เมกะวตัต์ที่ลาวแล้ว คาดบุ๊ กรายได้ปีละ 150 ล้านบาท เผยเตรียมสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานน า้เพิ่มอีก 98 เมกะวตัต์ มองโอกาสธุรกิจในลาวยงัโตตอ่เนื่อง เลง็รายได้ปี 2562 โตตามเป้า 15-
20% (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 RATCH เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจีน ก าลงัการผลิตตามสดัส่วน 236 MW พร้อมรุกลงทุน
โรงไฟฟ้าในอินโดฯและออสเตรเลีย ลา่สดุ COD โรงไฟฟ้าเบิกไพรฯ 100 MW และจ่อ COD โรงไฟฟ้าเซ
เปียน-เซน า้น้อยในลาวปลายปีนี ้(ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 MACO สง่บริษัทย่อยทุ่มงบ 160 ล้านบาท เข้าซือ้หุ้น "โคแมส" เพิ่มอีก 30% ดนัสดัสว่นการถือหุ้นครบ 
100% คาดแล้วเสร็จ มิ.ย.นี ้หนุนส่วนแบ่งก าไรเพิ่ม พร้อมอนุมัติ VGM ซือ้หุ้ น PBSB เพิ่ม 40% ดัน
สดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มเป็น 65% คาดแล้วเสร็จ ส.ค.นี ้(ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 DDD ซุม่เจรจาซือ้กิจการเฮลท์แคร์ จ่อปิดดีลปีนี ้1 ราย มลูค่าลงทนุ 100-1,000 ล้านบาท สง่ซิกผลงาน
คร่ึงปีหลงัเติบโต เหตุได้สินค้าใหม่หนนุ เตรียมสรุปตวัแทนจ าหน่ายในจีน 1 รายในช่วงคร่ึงปีหลงั หวงั
กระจายสนิค้าให้ครอบคลมุ (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 VL มัน่ใจพืน้ฐานธุรกิจแข็งแกร่งรายได้-ก าไร เติบโตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าซือ้เรือเพิ่ม 2 ล า ตามแผน 
จากปัจจุบนัที่ 13 ล า แย้มทิศทางไตรมาส 2/2562 โตต่อ เตรียมรับรู้รายได้จากเรือล าใหม่ VL.21 แถม
มาร์จิน้พุง่สงูขึน้ หลงัควบคมุบริหารต้นทนุดีขึน้ (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 
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อตัราเงนิเฟ้อ (พ.ค.)

ดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ นอกภาคการผลติ (พ.ค.)

Economic Indicators

ดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลติ (พ.ค.)

ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (ไตรมาส 1/62)



 
 

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 
 


