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Major Indices Close Chg. %Chg 

SET 1,653.50 +0.09 +0.01 

SET50 1,095.52 -1.62 -0.15 

SET P/E (x) 17.80     

SET P/BV (x) 1.80     

SET Div. Yield (%) 3.10     

Market Cap (Btmn) 16,945,383     

Trading Value (Btmn) 36,708     

US    

Dow Jones 25,983.94 +263.3 +1.0 

S&P 500 2,873.34 +29.9 +1.0 

NASDAQ 7,742.10 +126.5 +1.7 

EU       

UK 7,331.94 +72.1 +1.0 

Germany 12,045.38 +92.2 +0.8 

France 5,364.05 +85.6 +1.6 

ASIA    

Japan 20,884.71 +110.7 +0.5 

China 2,827.80 -33.6 -1.2 

Indonesia 6,209.12 +105.0 +1.7 

Philippines 7,983.98 +24.1 +0.3 

Commodity Futures    

US Crude ($/barrel) 53.99 +1.4 +2.7 

Brent Crude($/barrel) 63.29 +1.6 +2.6 

Gold($/ounce) 1346.10 +3.4 +0.3 

FX Rates    

USD/THB 31.24 -0.1 -0.2 

Most Active Value    

PTT, PTTEP, AOT, KTC, SCC 

Sector: Top Gainer Top% Change 

MINE, MEDIA, TRANS, PKG, PETRO 

Sector: Top Loser  Top% Change 

BANK, ETRON, PAPER, FOOD, CONS 

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net 

Institution 2,640  3,285  -646  

Proprietary  6,170  4,860  1,310  

Foreign 13,899  14,192  -293  

Individuals 13,999  14,370  -371  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

Stock Comment  
ANAN Pick of the day  
JKN (AWS TP 11.00 บาท) JKN ร่วมมือ GMM Grammy น ำ

รำยกำรข่ำวระดบัโลก CNBC ภำยใต้แบรนด์ JKN-CNBC 
มำสู่สำยตำคนไทย เร่ิมออกอำกำศในวนัที่ 1 ก.ค. 62 ทำง
ช่อง GMM 25 (ข่ำวหุ้นอินไซด์) ความเห็น: เป็นมุมมอง
เชิงบวกต่อ Fundamental ของบริษัท 

 

NOBLE (AWS TP 24.30 บาท) คำดว่ำเป็นหุ้ นอสังหำริมทรัพย์ที่
กลับมำท ำธุร กิจที่ เ ป็น  Continuous และน่ำจับตำมอง
เนื่องจำก PER ต ่ำมำก และปันผลสงูรำว 8% ตอ่ปี   

 

หุ้นเด่นวันน้ี ANAN (ปิด 3.74 บาท; ซ้ือ; AWS TP 6.00 บาท)       
 ANAN เป็นหุ้นเด่นประจ ำเดือน มิ.ย.ของ AWS เรำคำดวำ่ ANAN จะได้

ประโยชน์จำก (1) อัตรำดอกเบีย้ทั่วโลกและในประเทศมีแนวโน้ม
ปรับตวัลง (2) Fund Flow ที่ไหลเข้ำลงทนุในตลำดหุ้นไทยในกลุม่ธุรกิจ
ที่มี PER ต ่ำ ปันผลสงู ซึง่ ANAN มีปันผลสงูรำว 7% ต่อปี และยงัมีกำร
เติบโตของก ำไรที่ดี เรำคำดวำ่ปี 2562 ยงัมีกำรเติบโตของก ำไรสทุธิรำว 
18%YoY นอกจำกนี ้เรำคำดว่ำผลกำรด ำเนินงำนในช่วงที่เหลือของปี 
2562 จะมีกำรฟืน้ตวัอย่ำงต่อเนื่องโดยมีปัจจยับวกจำก (1) แคมเปญ 
“อนนัดำฯ จ่ำยให้อยู่ฟรี 2 ปี” จะช่วยเร่งยอดกำรขำย ซึ่งควบคู่ไปกับ
มำตรกำรกระตุ้นอสงัหำฯ จำกทำงภำครัฐ (2) กำรโอนโครงกำรท่ีจะแล้ว
เสร็จในช่วง 2H62 มีมำกกวำ่ 17,600 ล้ำนบำท รวมทัง้กำรเปิดโครงกำร
ที่มำกขึน้ในช่วง 2H62 จะช่วยเพิ่มรำยได้จำกกำรบริหำรโครงกำรให้
สงูขึน้ โดยเฉพำะ กำรเปิดตวัโครงกำร IDEO Q พหล-สะพำนควำย มี
มลูคำ่โครงกำรถึง 10,000 ล้ำนบำท ในช่วงปลำยเดือน พ.ค. 62 ถือเป็น
โครงกำรไฮไลท์ในปี 2562 ได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผู้ซือ้ เนื่องจำกท ำเล
ที่ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำสะพำนควำยเพียง 0 เมตร บริษัทมียอด Presales 
สงูกว่ำ 1,100 ล้ำนบำท แนะน ำซือ้ รำคำเป้ำหมำย 6.00 บำท อิงค่ำ 
PER 7.8 เทำ่ 

 

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 
 
 

Selective Buy รอ Fund Flow หนุน 
 

ตลาดหุ้นไทยวันนี:้ สัปดำห์นีย้ังมีควำมคำดหวังเร่ืองกำรปรับลด
อตัรำดอกเบีย้ของเฟดและประเทศตำ่ง ๆ ทัว่โลก ปัจจยัท่ีต้องติดตำม 
(1) ประชมุเฟดวนัท่ี 18-19 มิ.ย. (2) กำรประชมุ กนง.ของ ธปท. วนัท่ี 
26 มิ.ย. คำดว่ำทิศทำงดอกเบีย้ในกำรประชุมเดือนนีอ้ำจจะยังไม่
ปรับลดลง แต่มีแนวโน้มท่ีจะปรับลดลงในช่วง 2H62 (3) กำรประชุม
ของกลุ่มประเทศโอเปค 25-26 มิ.ย.62 คำดว่ำจะยังคงลดก ำลงักำร
ผลิตน ำ้มนัดิบต่อไปในช่วง 2H62 เพ่ือตรึงรำคำน ำ้มนัในระดบั 60-65 
เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บำร์เรล (4) กำรประชุม G20 ช่วงปลำยเดือน มิ.ย.
ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ต้องรอดทู่ำทีของ ปธน.ทรัมป์ จะเก็บภำษีน ำเข้ำจำก
จีนเพ่ิมหรือไม ่อย่ำงไรก็ตำม ท่ำทีของสหรัฐฯ-จีนยงัไมช่ดัเจน   
คาดการณ์กรอบดัชนีสัปดาห์นี ้1,635-1,675 จุด หุ้นแนะน า 
ANAN, KKP, EPG, GPSC  
คาดการณ์กรอบดัชนีวันนี ้1,645-1,665 จุด หุ้นแนะน า ANAN, 
JKN, NOBLE 
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 Price Pattern ของ ANAN ยงัคงมีแนวโน้มหลกัอยูใ่นแนวโน้มขำขึน้ (Uptrend) อยำ่งเต็มตวัจำกกำรเกิด
ทัง้ Daily, Weekly, & Monthly Buy Signal เมื่อพิจำรณำ Price Pattern ของ ANAN มีเป้ำหมำยแรกอยูท่ี่ 
3.90 บำท และเป้ำหมำยถดัไปที่ 4.40 บำท ตำมล ำดบั ทัง้นีจุ้ด Stop Loss ระยะสัน้ส ำหรับ ANAN อยู่ที่ 
3.62 บำท (Resistance: 3.76, 3.80, 3.82; Support: 3.72, 3.70, 3.66) 

 
ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์): 
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดำวโจนส์พุ่งขึน้ 263.28 จุด หรือ +1.02% ขณะที่ดชันี S&P500 เพิ่มขึน้ 29.85 จุด 
หรือ +1.05% และดชันี Nasdaq เพิ่มขึน้ 126.55 จุด หรือ +1.66% โดยได้แรงหนุนจำกกำรที่บรรดำนกั
ลงทุนคำดกำรณ์ว่ำ ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตรำดอกเบีย้เร็วกว่ำที่คำดไว้ โดยจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงเร็วที่สดุในเดือนหน้ำ หลงักำรเปิดเผยตวัเลขกำรจ้ำงงำนที่อ่อนแอเกินคำดของสหรัฐฯ 
โดยกระทรวงแรงงำนสหรัฐฯ รำยงำนวำ่ ตวัเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 75,000 ต ำแหนง่
ในเดือน พ.ค. ต ่ำกว่ำที่นกัวิเครำะห์คำดกำรณ์ไว้ที่ระดบั 180,000 ต ำแหน่ง และต ่ำกว่ำระดบั 224,000 
ต ำแหนง่ในเดือน เม.ย. นอกจำกนี ้แนวโน้มควำมคืบหน้ำด้ำนกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กบัจีน และเม็กซิโก 
ช่วยหนนุตลำดขึน้ โดยผู้แทนกำรค้ำสหรัฐฯ (USTR) แถลงวำ่ สหรัฐฯ ได้เลือ่นก ำหนดเวลำในกำรเรียกเก็บ
ภำษีตอ่สนิค้ำน ำเข้ำจำกจีน จำกวนัท่ี 1 มิ.ย. เป็นวนัท่ี 15 มิ.ย. และคณะท ำงำนของประธำนำธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ ได้เลื่อนก ำหนดกำรบงัคบัใช้มำตรกำรเรียกเก็บภำษีน ำเข้ำสนิค้ำจำกเม็กซิโกในอตัรำ 5% จำกวนั
จนัทร์ที่ 10 มิ.ย.ตำมที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำนี ้เนื่องจำกสหรัฐฯ เลง็เห็นวำ่ เม็กซิโกมีควำมพยำยำมอยำ่ง
จริงจงั และด ำเนินกำรอยำ่งรวดเร็วในกำรแก้ไขปัญหำที่เป็นข้อกงัวลของปธน.ทรัมป์ 

 
สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์): 
 ราคาน า้มันดิบ: WTI สง่มอบเดือน ก.ค. พุ่งขึน้ 1.40 ดอลลำร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 53.99 ดอลลำร์/บำร์เรล; 
เบรนท์สง่มอบเดือน ส.ค. พุ่งขึน้ 1.62 ดอลลำร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 63.29  ดอลลำร์/บำร์เรล รำคำน ำ้มนัดิบ
ทัง้สองประเภทห่ำงกนัมำกถึงเกือบ 10 เหรียญสหรัฐฯ กำรเปิดเผยข้อมลูแท่นขดุเจำะน ำ้มนัในสหรัฐฯ ที่
ลดลงในสปัดำห์นี ้ช่วยคลำยควำมวิตกเก่ียวกบัสต็อกน ำ้มนัที่เพิ่มขึน้ในสหรัฐฯ และตลำดยงัได้แรงหนนุ
จำกกำรที่ซำอุดีอำระเบียเปิดเผยว่ำ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ำ้มนั (โอเปก) ใกล้บรรลขุ้อตกลงขยำยเวลำ
กำรปรับลดก ำลงักำรผลติน ำ้มนั 

 
ปัจจัยในประเทศ 
 AOT (AWS TP 75.00 บาท) เตรียมเปิดข้อเสนอกำรเงินดิวตีฟ้รีสนำมบินภมูิภำค 3 แห่งวนันี ้ลุ้นผู้ชนะ   

3 คูแ่ขง่รำยเดิม King Power BA และ ROH (ขำ่วหุ้น) 
 XO (AWS TP 10.80 บาท) จำกงำนประชมุนกัวิเครำะห์ ได้ควำมวำ่ สะดดุยอดขำยไตรมำส 2/62 ที่เคย
คำดว่ำจะได้ 300 ล้ำนบำท แต่ตอนนีค้ำดว่ำท ำได้เพียง 250 ล้ำนบำท เพรำะหนึ่งในลูกค้ำรำยใหญ่ 
(TESCO UK) ยงัมีของค้ำงในสต๊อกมำกเลยไมไ่ด้สัง่ซือ้ในไตรมำส 2/62 แตค่ำดวำ่ Delay กำรสัง่ซือ้ท ำให้
ยอดขำยคำดว่ำจะไปอยู่ในไตรมำส 3/62 หรือ 4/62 แทน เรำคำดว่ำก ำไรสทุธิในไตรมำส 2/62 จะเทำ่กบั 
42 ล้ำนบำทไม่เติบโตขึน้ YoY จำกปีก่อนที่ก ำไร 43 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้เรำปรับลดประมำณกำรก ำไร
สทุธิปี 2562 ลงจำก 267 ล้ำนบำท เป็น 247 ล้ำนบำท EPS รวม Dilution Effect จำกกำรแปลงสภำพ 
XO-W1 แล้วจะอยู่ที่ 0.61 บำท เรำปรับลด Target PER จำกเดิม 20 เท่ำ เป็น 17.5 เท่ำ จึงได้รำคำ
เป้ำหมำยใหม่ที่ 10.80 บำท อย่ำงไรก็ตำม เรำคำดว่ำเรำไม่ได้ปรับลดประมำณกำรก ำไรในปี 2563 ลง 
เนื่องจำกปัจจยัเร่ืองยอดขำยสะดดุนัน้คำดว่ำไม่ได้เกิดอย่ำงต่อเนื่องในปี 2563 นอกจำกนี ้บริษัทมีกำร
ขยำยตลำดตำ่งประเทศเพิ่มไปได้อยำ่งมำกมีโอกำสกำรเติบโตที่ดีตอ่ไปในยโุรป และเร่ิมโฟกสักำรขำยใน
ประเทศจีนแล้วคำดว่ำจะเห็นผลดีในไตรมำส 4/62 เรำยงัคงแนะน ำซือ้ เนื่องจำกยงัมี Upside 19% จำก
รำคำปัจจบุนั 



 
      
 

 

3 

 

10 มิ.ย.  2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข่าวอ่ืน ๆ 
 BTS เผยในปี 62/63 จ่อบุ๊กก ำไรพิเศษกว่ำ 4,000 ล้ำนบำท จำกกำรขำยหุ้น "เบย์วอเตอร์" 3,000 
ล้ำนบำท และ ย ูซิตี ้ขำยหุ้น "หมอชิตแลนด์" อีก 1,000 ล้ำนบำท สว่นรำยได้รวมปี 62/63 ดีกวำ่ปี
ก่อน 48,947 ล้ำนบำท รับทกุธุรกิจโต (ข่ำวหุ้น/ทนัหุ้น) 

 IFEC เตรียมร้องศำลฟ้องอดีตกรรมกำร เรียกค่ำเสียหำย หลงัมีพฤติกรรมสอ่ทจุริตชดั จงใจปลอ่ย
พรรคพวกยึดทรัพย์สินบริษัท พร้อมค้ำนหรือเพิกถอนผลกำรขำยทอดตลำดสินทรัพย์บริษัทเมื่อ
วนัท่ี 6 มิ.ย. ท่ีผ่ำนมำ (ข่ำวหุ้น) 

 UV ไฟเขียวขำยหุ้น GOLD ท่ีถืออยู่ทัง้หมด 39.28% ให้ FPT ผ่ำนกำรท ำเทนเดอร์ฯ ในรำคำหุ้นละ 
8.50 บำท มูลค่ำรวม 7,759.05 ล้ำนบำท คำดบุ๊กก ำไรพิเศษรำว 2,463 ล้ำนบำท ในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร เลง็จ่ำยปันผลพิเศษ (ข่ำวหุ้น/ทนัหุ้น) 

 PTTGC เร่ิมทยอยซือ้หุ้ นคืนไม่เกิน 50 ล้ำนหุ้ น ตัง้แต่วันท่ี 11 มิ.ย.-9 ธ.ค.นี ้หวังบริหำรสภำพ
คล่องส่วนเกินหนุนก ำไรสุทธิต่อหุ้ น (EPS) สูงขึน้ พร้อมส่งสัญญำณรำคำตลำดต ่ำกว่ำมูลค่ำ
พืน้ฐำน (ข่ำวหุ้น) 

 FORTH เตรียมประมูลงำนใหม่ มูลค่ำกว่ำ 1.2 หมื่นล้ำนบำท คำดได้งำน 30-40% สรุปผลไตร
มำส 3-4 นี ้หลงัตุน แบ็กล็อกมูลค่ำกว่ำ 1,342 ล้ำนบำท จ่อบันทึกรำยได้ในปีนี ้80% ล่ำสุดตัง้
บริษัทย่อย "ฟอร์ท อีเอม็เอส" ลยุผลิต อิเลก็ทรอนิกส์ครบวงจร เจำะตลำดอเมริกำเหนือ-ยโุรป คำด
รำยได้เข้ำมำในปีหน้ำ (ข่ำวหุ้น) 

 TOG อำนิสงส์สงครำมกำรค้ำหนนุยอดขำยในสหรัฐพุ่ง เล็งปรับเป้ำปี 2562 ทะล ุ2 ล้ำนดอลลำร์ 
พร้อมเดินหน้ำขยำยตลำดใหม่แอฟริกำเหนือ คำดสรุปได้ปลำยปีนี ้ขณะท่ีทุ่มงบ 120 ล้ำนบำท 
อพัแกร่งก ำลงัผลิตเลนส์ชนิดพิเศษเฟส 2 เพ่ิม คำด COD ได้เดือนเมษำยน 2563 ย ำ้เป้ำยอดขำย
รวมทัง้ปีโต 8% (ทนัหุ้น) 

 SPVI เดินหน้ำเจำะกลุ่มสถำนศกึษำ เล็งเปิด U-Store แห่งท่ี 3 ในปีนี ้หลงัก ำลงัซือ้พุ่งถึง 200% 
ฟำกผู้บริหำร "ไตรสรณ์ วรญำณโกศล" แย้มคว้ำออเดอร์อปุกรณ์ไอทีแล้ว 10 ล้ำนบำท จ่อสง่มอบ
ไตรมำส 3 เช่ือดนัสดัสว่นว่ิงชน 15% เลง็อพัเป้ำยอดขำยทะล ุ10% หลงัผลงำนไตรมำสแรกเติบโต
สงู (ทนัหุ้น) 
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CG Report 
 

รำยงำนนีจ้ดัท ำโดยฝ่ำยวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกดั เพื่อใช้ภำยในบริษัทเท่ำนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมลูที่อ้ำงอิงในรำยงำนนีไ้ด้มำจำกสว่นวิจยัพืน้ฐำนท่ีผู้จดัท ำได้พิจำรณำแล้วว่ำ
เชื่อถือได้ ซึง่ทศันะต่ำงๆ ในรำยงำนนีอ้ิงอยู่บนพืน้ฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมลูดังกลำ่ว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดัท ำไม่อำจยืนยนัถงึข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูดงักลำ่วได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมไปถึงอำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพิ นิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำที่ปรำกใในรำยงำนนีเ้ป็น
ควำมเห็นสว่นตวัของนักวิเครำะห์ ซึง่บริษัทไม่จ ำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจงึไม่รับผิดชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึน้ทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี ้กำรลงทุนในหลกัทรัพย์มีควำมเสีย่ง นักลงทนุควรท ำ
ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลกัษณะของหลกัทรัพย์แต่ละประเภทและควรศกึษำข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์และข้อมลูอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตดัสนิใจซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  

 
รำยงำนกำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (CGR) 
กำรเปิดเผยผลกำรส ำรวจของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) ในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance) นีเ้ป็น
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดลกัทรัพย์ โดยกำรส ำรวจของ IOD เป็นกำรส ำรวจ และประเมิน
จำกข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลำดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ และเป็นข้อมลูที
ผู้ลงทนุทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ดงันัน้ ผลส ำรวจดงักลำ่วจึงเป็นกำรน ำเสนอในมมุมองของบคุคลภำยนอก โดยไมไ่ด้เป็นกำรประเมินกำรปใิบตัิ และ
มิได้มีกำรใช้ข้อมลูภำยในในกำรประเมิน อนึ่ง ผลกำรส ำรวจดงักลำ่ว เป็นผลกำรส ำรวจ ณ วนัที่ปรำกใในรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียนไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ ผลกำรส ำรวจจึงอำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลงัวนัดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกดั มิไ ด้ยืนยนัหรือ
รับรองถึงควำมถกูต้องของผลส ำรวจดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator  

 
กำรเปิดเผยกำรประเมินดชันีชีว้ดัควำมคืบหน้ำกำรป้องกนักำรมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท ำโดยสถำบันที่เก่ียวข้องซึ่งมีกำรเปิดเผยโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์นี ้เป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และตำมแผนพฒันำควำมยัง่ยืนส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลกำรประเมินดงักลำ่ว สถำบนัที่เก่ียวข้องอำศยัข้อมูลที่ได้รับจำกบริษัทจดทะเบียนตำมที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบ
แสดงข้อมลูเพื่อกำรประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้ำงอิงข้อมลูมำจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี แบบ (56-1) รำยงำนประจ ำปี แบบ
(56-2) หรือในเอกสำรหรือรำยงำนอื่นที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแตก่รณี ดงันัน้ ผลกำรประเมินดงักลำ่วจึงเป็นกำรน ำเสนอใน
มุมมองของสถำบนัที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก โดยมิได้เป็นกำรประเมินกำรปใิบตัิของบริษัทจดทะบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมลูภำยในเพื่อกำรประเมิน 

เนื่องจำกผลกำรประเมินดงักลำ่วเป็นเพียงผลกำรประเมิน ณ วนัท่ีปรำกใในผลกำรประเมินเทำ่นัน้  ดงันัน้ ผลกำรประเมินจึงอำจ
เปลีย่นแปลงได้ภำยหลงัวนัดงักลำ่ว หรือรับรองควำมถกูต้องครบถ้วนของผลประเมินดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 
 


