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Major Indices Close Chg. %Chg 

SET 1,653.41 +5.0 +0.3 

SET50 1,097.14 +1.7 +0.2 

SET P/E (x) 17.81     

SET P/BV (x) 1.80     

SET Div. Yield (%) 3.10     

Market Cap (Btmn) 16,945,219     

Trading Value (Btmn) 49,879     

US    

Dow Jones 25,720.66 +181.1 +0.7 

S&P 500 2,843.49 +17.3 +0.6 

NASDAQ 7,615.55 +40.1 +0.5 

EU       

UK 7,259.85 +39.6 +0.5 

Germany 11,953.14 -27.7 -0.2 

France 5,278.43 -13.6 -0.3 

ASIA    

Japan 20,774.04 -2.1 -0.0 

China 2,827.80 -33.6 -1.2 

Indonesia 6,209.12 +105.0 +1.7 

Philippines 7,959.86 +14.5 +0.2 

Commodity Futures    

US Crude ($/barrel) 52.59 +0.9 +1.8 

Brent Crude($/barrel) 61.67 +1.0 +1.7 

Gold($/ounce) 1342.70 +9.1 +0.7 

FX Rates    

USD/THB 31.30 -0.1 -0.3 

Most Active Value    

PTTEP, CK, AOT, LH, CPALL 

Sector: Top Gainer Top% Change 

GAINER, CONS, PROF, MEDIA, MINE 

Sector: Top Loser  Top% Change 

LOSER, PETRO, PERSON, ENERG, ETRON 

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net 

Institution 6,430  4,628  1,802  

Proprietary  6,444  6,718  -274  

Foreign 21,259  20,211  1,048  

Individuals 15,746  18,321  -2,575  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

Stock Comment  
KKP Pick of the day  
TCAP (AWS TP 61.00บาท) คาดได้ผลบวกหากเทรนด์อตัรา

ดอกเบีย้ทัว่โลกปรับตวัลดลง  
 

EPG (AWS TP 6.50 บาท) มองแนวโน้มผลก าไรฟืน้ตวั QoQ 
เมื่อไม่มี One-Time Expenses เข้ามารบกวนอีก และ
ได้ผลบวกจากราคาวตัถดุิบคือเม็ดพลาสติกท่ีปรับตวัลง
แล้ว การปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของออสเตรเลีย 
คาดวา่ท าให้เศรษฐกิจออสเตรเลียฟืน้ดีขึน้ ช่วย TJM ใน
ออสเตรเลียให้ผลการด าเนินการฟืน้ตวั 

 

หุ้นเด่นวันน้ี KKP (ปิด 68.25 บาท; ซ้ือ; AWS TP 80.00 บาท)       
 จดุเด่นของ KKP คือเป็นหุ้นปันผลดีราว 6%-7% ตอ่ปี PER ต ่าราว 

9-10 เท่า และคาดมีการเติบโตของสินเช่ือและก าไรในเกณฑ์
ประมาณ 10% ในปี 2562-2563 NPLs ratio ลดลงต่อเน่ืองราว     
5-6 ไตรมาสแล้ว คาดว่า KKP จะได้ผลบวกหากทิศทางดอกเบีย้
ต่างประเทศและในประเทศเร่ิมกลับเข้าสู่ขาลง เราจึงแนะน าซือ้ 
ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท 

 

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 

 

 

คาดตลาดอยู่ในช่วงผ่อนคลายกังวลช่ัวคราวจาก
ปัจจัยทัง้ในและนอกประเทศ 
 

ตลาดหุ้นไทยวันนี:้ จบัตาปัจจยัในประเทศ คือการจดัตัง้คณะรัฐบาล 
และจบัตาปัจจยัตา่งประเทศ คือ (1) รัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะเลื่อนการ
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากเมก็ซิโก ในอตัรา 5% ในวนัจนัทร์ท่ี 10 มิ.ย.
ตามท่ีได้ประกาศไว้ก่อน ซึ่งข่าวดงักล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายจาก
ความกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดทุน ท าให้ตลาดหุ้ น
สหรัฐฯ ปิดบวกติดต่อกัน 4 วันท าการ (2) ประเด็นการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ล่าสุดทรัมป์เปิดเผยในระหว่างการประชุมร่วมกับ
ประธานาธิบดีฝร่ังเศสเมื่อวานนีว้่า เขาจะตัดสินใจว่าจะเรียกเก็บ
ภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนอีก 3.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือไม่ 
ภายหลงัการประชุมสดุยอดผู้น ากลุ่ม G20 ซึ่งจะจดัขึน้ในช่วงปลาย
เดือนนีท่ี้ประเทศญ่ีปุ่ น  ประเด็นหลังอาจจะท าให้ผ่อนคลายใน
ระยะใกล้ ๆ สปัดาห์หน้า แตว่างใจไมไ่ด้ เพราะหากเก็บอีก 3.25 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่ากับเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนทัง้หมดใน
อตัรา 25% คาดว่าจะท าให้ราคาสินค้าและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ พุ่ง
พรวด จนเศรษฐกิจอาจจะเกิดความเสียหาย เราแนะน านักลงทุน
ลงทุนในหุ้น Defensive ท่ีอาจจะมีข่าวดีเร่ืองอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ของประเทศส าคญัเช่น สหรัฐฯ อาจจะถกูปรับลดลงในไมช้่านี ้ขณะท่ี
บางประเทศเช่น ออสเตรเลียมีการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 
0.25% แล้วหวัน่เกิดปัญหาเศรษฐกิจ  
คาดการณ์กรอบดัชนีวันนี ้1,645-1,660 จุด หุ้นแนะน า KKP, 
TCAP, EPG 
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 Price Pattern ของ KKP ยงัคงมีแนวโน้มหลกัอยูใ่นแนวโน้มขาลง (Downtrend) จากการเกิดทัง้ Weekly 
& Monthly Sell Signal โดยปัจจุบนั Price Pattern ของ KKP มีเพียงความแข็งแกร่งในระยะสัน้จากการ
กลับมาเกิด Daily Buy Signal ครัง้ใหม่เท่านัน้ อย่างไรก็ตามหาก Price Pattern ของ KKP สามารถ
ปรับตวัขึน้ได้อยา่งตอ่เนื่องและปิดตลาดรายเดือนได้เหนือ 70.50 บาท ก็จะท าให้แนวโน้มหลกัเปลีย่นจาก
แนวโน้มขาลง (Downtrend) ไปสู่แนวโน้มขาขึน้ (Uptrend) ทันทีจากการกลับมาเกิด Monthly Buy 
Signal ครัง้ใหม่ เมื่อพิจาณา Price Pattern ของ KKP มีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 81 บาท และมีเป้าหมาย
ส าคญัอยูท่ี่ 100 บาท ตามล าดบั ทัง้นีจ้ดุ Stop Loss ระยะสัน้ส าหรับ KKP อยูท่ี่ 65.50 บาท  (Resistance: 
68.75, 69.25, 70.25; Support: 67.75, 67.25, 66.25) 

 
ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์): 
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:  ดาวโจนส์เพิ่มขึน้ 181.09 จดุ หรือ +0.71% ขณะที่ดชันี S&P500 เพิ่มขึน้ 17.34 จุด 
หรือ +0.61% และดชันี Nasdaq เพิ่มขึน้ 40.08 จดุ หรือ +0.53% ดาวโจนส์ปิดบวก 181.09 จุด ขานรับ
ขา่วรัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะเลื่อนการเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากเม็กซิโกในอตัรา 5% ในวนัจนัทร์ที่ 10 มิ.ย.
ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อน ขณะที่การเจรจาของเจ้าหน้าที่ทัง้สองฝ่ายยงัคงด าเนินอยู่ในขณะนี ้โดยข่าว
ดงักลา่วช่วยให้นกัลงทนุคลายความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของข้อพิพาทการค้า และยงัเป็นปัจจัยหนนุ
ดชันีดาวโจนส์ท าสถิติปิดในแดนบวกติดตอ่กนัเป็นวนัที่ 4 สว่นประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนนัน้ 
ลา่สดุประธานาธิปดีทรัมป์เปิดเผยในระหวา่งการประชมุร่วมกบันายเอมมานเูอล มาครอง ประธานาธิบดี
ฝร่ังเศสเมื่อวานนีว้่า เขาจะตดัสินใจว่าจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนอีก 3.25 แสนล้านดอลลาร์
หรือไม ่ภายหลงัการประชมุสดุยอดผู้น ากลุม่ G20 ซึง่จะจดัขึน้ในช่วงปลายเดือนนีท้ี่ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
 ราคาน า้มันดิบ: WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. เพิ่มขึน้ 91 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดที่ 52.59 ดอลลาร์/บาร์เรล;       
เบรนท์สง่มอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 1.04 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 61.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนนุจาก
รายงานข่าวที่วา่ รัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะเลือ่นการเก็บภาษีน าเข้าสนิค้าจากเม็กซิโก ซึง่ข่าวดงักลา่วช่วยให้
นกัลงทนุคลายจากความกงัวลที่ว่า ข้อพิพาทการค้าอาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้
น า้มนั 

 
ปัจจัยในประเทศ 
 ธนาคารโลกปรับลดประมาณการ GDP ไทยปี 2562 เหลือ 3.5% จาก 3.8% ที่ประมาณการไว้เดือน 
ม.ค. 62 และมีแผนทบทวนสภาพเศรษฐกิจไทยอีกครัง้ หลงัจากได้รัฐบาลใหมอ่ยา่งเป็นทางการ (บางกอก
โพสต์) 

 ความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือน พ.ค. 62 ดิ่งสูร่ะดบั 77.7 จาก 79.2 ในเดือน เม.ย. ลดลงตอ่เนื่องเป็นเดือน
ที่ 3 ต ่าสดุในรอบ 19 เดือน จากความกงัวลสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ รวมถึงปัญหาสงคราม
การค้าสหรัฐ-จีน (บางกอกทเูดย์/บางกอกโพสต์) 

 STEC (AWS TP 27.00 บาท) คาดรัฐบาลใหมเ่ร่งสานตอ่โครงการ ตัง้เป้ารายได้ปี 2562 ที่ 3.2 หมื่นล้าน
บาท สว่นงานท่ีเข้าร่วมประมลูมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 1 แสนล้านบาท ตัง้เป้าได้งานท่ี 3.5 หมื่นล้านบาท ลุ้นไตร
มาส 3/62 ทราบผลการประมลูสนามบินอู่ตะเภา มลูค่า 9 หมื่นล้านบาท (ทนัหุ้น) ความเห็น: ข่าวการ
เลือกตัง้ส่งผลดีต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง โดยคาดว่าโครงการต่าง ๆ ที่ยงัไม่ผ่าน ครม. ในรัฐบาล
ที่ผ่านมา จะทยอยเร่งออกมาให้เห็นมากขึน้ เราแนะน าเพียงถือส าหรับ STEC เน่ืองจาก Upside 
มีจ ากัด 

 LH (AWS TP 12.10 บาท) ตา่งชาติและกองทนุ ไลเ่ก็บหุ้น LH ตามการเพิ่มน า้หนกัการลงทนุของ MSCI 
(ขา่วหุ้น) ความเห็น: เราคาดผลประกอบการในไตรมาส 1/62 เป็นไตรมาสที่ต ่าที่ สุดของปี 2562 
โดยจะเห็นการฟ้ืนตัวของผลประกอบการในไตรมาส 2/62 นอกจากนี ้LH ยงัมี Recurring Income 
และส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทัง้ LH ยงัมีอัตราปันผลที่สูงถงึ 7.0% ต่อปี 

 ADVANC (AWS TP 225.00 บาท) TRUE (IAA Consensus 5.80 บาท) และ DTAC (IAA Consensus 
54.00 บาท) เตรียมรับเอกสารค าขอใบอนญุาตคลืน่ 700 MHz โดยทางกสทช.เปิดให้ผู้ประกอบการทัง้ 3 
ค่ายมือถือรับเอกสารค าขอใบอนุญาตคลื่น 700 MHz ซึ่งมีราคาต่อใบอนุญาตที่ 17,600 ล้านบาท ได้
ตัง้แตว่นัท่ี 7-14 มิ.ย. 62 และเปิดยื่นค าขอรับจดัสรร ในวนัท่ี 19 มิ.ย.62 (ขา่วหุ้น) 
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ข่าวอ่ืน ๆ 
 PF เผย GRAND เตรียมขายหุ้น ROH จ านวน 40% ในราคาหุ้น 75-80 บาท จากต้นทนุ 35-41 บาท คาด
มีก าไรหุ้นละ 34-45 บาท หรือมีก าไรประมาณ 1,255-1,662 ล้านบาท หลงัซุม่เจรจาผู้ซือ้อยู่ 2 ราย คาด
สรุปได้ภายในปีนี ้คาดไตรมาส 2/2562 เตรียมเปิด 4 โครงการใหมต่อ่ยอด (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 SENA คาด "เสนาโซลาร์ฯ" ป๊ัมรายได้ปีนี ้600 ล้านบาท โต 15-20% พร้อมตัง้เป้าสดัสว่นรายได้เพิ่มขึน้
เป็น 20% ใน 5 ปีข้างหน้า รับผลดีนโยบายพลงังานหนนุโซลาร์ภาคประชาชน (ขา่วหุ้น) 

 SIRI คงเป้ายอดขายโครงการแนวราบปีนีม้าตามนดั 14,400 ล้านบาท หลงัภาพรวมตลาดบ้านเดี่ยว
พร้อมอยู่โตต่อเนื่อง ลา่สดุเปิดตวัโครงการ สราญสิริ ชยัพฤกษ์-แจ้งวฒันะ มลูค่าเกือบ 3,000 ล้านบาท 
ลกูค้าให้การตอบรับท่ีดี (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 SET50-SET100 รอบคร่ึงปีหลงัปี 62 รอบนี ้SAWAD, OSP, VGI ตวัเต็งเข้าชิงเซต 50 สว่น OSP, VGI, 
JAS, JMT, ITD, THG, BA, S เข้าเซต 100 (ขา่วหุ้น) 

 AI-AIE ดีเดย์กลบัมาเทรดในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 10 มิ.ย.นี ้ฟากผู้บริหารการันตีแนวโน้มผลงานปีนีส้ดใส 
ขานรับปัจจยับวกเพียบ AI โชว์ยอดขายลกูถ้วยไฟฟ้าพุ่งรองรับงานกฟน.-กฟภ.ในพืน้ที่ EEC ฟาก AIE 
อวดยอดขายบี 100 โตตามนโยบายกระทรวงพลงังานหนนุใช้บี 10 (ขา่วหุ้น) 

 ACG เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 156 ล้านหุ้น เล็งโรดโชว์จังหวดัแรกที่สริุนทร์ 10 มิ.ย.นี ้คาดเข้าเทรด
ตลาด mai ภายในไตรมาส 3/62 หวงัน าเงินไปขยายธุรกิจ – ช าระคืนเงินกู้  (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 ILM เตรียมขายหุ้นไอพีโอ จ านวน 105 ล้านหุ้น คาดเข้าเทรดในตลาด SET ได้ภายในไตรมาส 3/62 หวงั
ระดมทนุช าระหนี-้ขยายธุรกิจตอ่เนื่อง (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 TMB ปล่อยกู้ เอสเอ็มอีไตรมาส 1/62 โต 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 5.4 พันล้านบาท คาดสินเช่ือ
วงเงินใหม่ปีนีโ้ตตามเป้า 60% ดันสินเช่ือคงค้างทัง้ปีแตะ 9.8 หมื่นล้านบาท ขณะที่หนีเ้สียคาดทัง้ปี
แนวโน้มดีขึน้ตอ่เนื่อง (ขา่วหุ้น) 

 GUNKUL เร่งเคร่ืองลยุธุรกิจรับเหมา ชีโ้ครงการเตรียมประมลูพรึบ เฉพาะการไฟฟ้า 3 หมื่นล้านบาท เลง็
เข้าประมลูงานอีก 5,000-6,000 ล้านบาท ตัง้เป้าคว้างานไมต่ ่ากวา่ 50% มัน่ใจซิวงานเคเบิลใต้น า้เกาะส
มยุ ชีคู้แ่ขง่ที่เช่ียวชาญไมม่าก พร้อมอพัสดัสว่นรายได้ธุรกิจรับเหมาเพิ่มขึน้เป็น 30% ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าปี
นี ้COD เพิ่มอีก 100 เมกะวตัต์ ชีอ้ตัราผลติไฟสงูกวา่เดิม (ทนัหุ้น) 

 TPOLY แย้มอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญารับโปรเจ็กต์ใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านบาท 
คาดหวงัแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี ้พร้อมเดินหน้าประมลูงานทัง้รัฐ-เอกชน มลูค่ารวมกว่า 1.5 
หมื่นล้านบาท คาดหวังได้รับงานไม่น้อยกว่า 3.6 พันล้านบาท ย า้เป้าผลงานโต 10% รายได้ทะลุ 4 
พนัล้านบาท (ทนัหุ้น) 

 PLANB ฉายภาพผลงานคร่ึงปีหลงัโตเด่น เข้าไฮซีซนั-ความชัดเจนทางการเมืองสร้างความเช่ือมัน่การ
ลงทนุ หนนุลกูค้าแหจ่องซือ้พืน้ท่ีสือ่เพิ่ม พร้อมเดินหน้าเจรจา M&A และ JV ในธุรกิจเก่ียวเนื่องหนนุแกร่ง 
คาดช่วงที่เหลอืของปีนีไ้ด้ข้อสรุปไมน้่อยกวา่ 2 ดีล มองรายได้รวมทัง้ปี 2562 ยงัเติบโตตามเป้า 15-20% 
แตะ 4.5-4.8 พนัล้านบาท (ทนัหุ้น) 

 QH รับผลงานไตรมาส 2/2562 โตจากยอดขาย-โอนแนวราบ ลัน่คงเป้ารายได้รวมโต 8-10% ยอดขายโต 
10% คร่ึงหลงัเดินหน้าเปิดตวัแนวราบ 10 โครงการ ย า้กระจายความเสีย่งทัง้รายได้ประจ า และเงินลงทนุ
ในระดบัท่ีเหมาะสม (ทนัหุ้น) 
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Date Regions

3-Jun-19 US

4-Jun-19 EU

4-Jun-19 TH

5-Jun-19 US

6-Jun-19 EU

6-Jun-19 TH

อตัราเงนิเฟ้อ (พ.ค.)

ดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ นอกภาคการผลติ (พ.ค.)

Economic Indicators

ดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลติ (พ.ค.)

ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (ไตรมาส 1/62)
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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 
 

ช่วงคะแนน สัญลักษณ ์ ความหมาย 
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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 
 


