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Major Indices Close Chg. %Chg 

SET 1,667.23 -5.10 -0.30 

SET50 1,103.64 -3.72 -0.34 

SET P/E (x) 17.96     

SET P/BV (x) 1.82     

SET Div. Yield (%) 3.08     

Market Cap (Btmn) 17,090,867     

Trading Value (Btmn) 49,425     

US    

Dow Jones 26,112.53 +22.9 +0.1 

S&P 500 2,889.67 +2.7 +0.1 

NASDAQ 7,845.02 +48.4 +0.6 

EU       

UK 7,357.31 +11.5 +0.2 

Germany 12,085.82 -10.6 -0.1 

France 5,390.95 +23.3 +0.4 

ASIA    

Japan 21,124.00 +7.1 +0.0 

China 2,887.62 +5.6 +0.2 

Indonesia 6,190.52 -59.7 -1.0 

Philippines 7,908.99 -81.2 -1.0 

Commodity Futures    

US Crude ($/barrel) 51.93 -0.6 -1.1 

Brent Crude($/barrel) 60.94 -1.1 -1.7 

Gold($/ounce) 1342.90 -1.6 -0.1 

FX Rates    

USD/THB 31.32 +0.1 +0.3 

Most Active Value    

LH, CPALL, PTT, WHA, EA 

Sector: Top Gainer Top% Change 

FIN, PROF, ENERG, PKG, INSUR 

Sector: Top Loser  Top% Change 

PERSON, FOOD, MINE, ETRON, HELTH 

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net 

Institution 5,762  5,046  715  

Proprietary  6,898  5,658  1,240  

Foreign 22,771  25,883  -3,112  

Individuals 13,994  12,837  1,157  

Source: Bisnews, Bloomberg  
 

  

 
 
 

Stock Comment  
CPALL Pick of the day  
CPF  (AWS TP 30 บาท) สงครามการค้าท่ียืดเยือ้ช่วยให้ราคา

ถัว่เหลืองซึง่เป็นต้นทนุอาหารเลีย้งสตัว์ปรับตวัลง 
 

SCC (AWS TP 500 บาท) ราคาขายและปริมาณปูนซีเมนต์
ปรับตวัดีขึน้มาก 

 

หุ้นเด่นวันน้ี CPALL (ปิด 82.50 บาท; ซ้ือ; AWS TP 89 บาท)       
 เราชอบกลลุทธ์การออกสินค้าและบริการใหม่ของบริษัทต่อเน่ือง 

ลา่สดุบริษัทขยายบริการจดัส่งพสัดภุณัฑ์ Speed-D ไปทัว่ประเทศ 
คาดผลประการไตรมาส 2/62 เติบโต YoY จาก (1) สภาพอากาศ
ร้อนจัดช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 62 ช่วยหนุนยอดขายเคร่ืองดื่มซึ่งมี
อตัราก าไรขัน้ต้นสงู และ (2) การเร่งเปิดสาขาในช่วง 1H62 ช่วยให้
สามารถรับรู้รายได้เพ่ิมมากขึน้ โดยสิน้ไตรมาส 1/62 บริษัทเปิด
สาขาใหม ่311 สาขา คิดเป็นสดัสว่น 44% ของเป้าหมายทัง้ปี 

 Price Pattern ของ  CPALL ยังมีความแข็งแกร่งอย่างมากใน
แนวโน้มหลกัท่ีเป็นแนวโน้มขาขึน้ (Uptrend) อย่างเต็มตวัจากการ
เกิดทัง้ Daily, Weekly, & Monthly Buy Signal เม่ือพิจารณา Price 
Pattern ของ CPALL มีเป้าหมายหลักอยู่ท่ี 84 บาท มีเป้าหมาย
ถัดไปเพ่ือทดสอบ High เดิมท่ี 90 บาท และมีเป้าหมายแรกของ
การท า New High อยู่ท่ี 97.25 บาท ตามล าดบั ทัง้นีจ้ดุ Stop Loss 
ระยะสัน้ส าหรับ CPALL อยู่ท่ี 78.75 บาท  (Resistance: 82.75, 
83.25, 84.00; Support: 82.25, 81.75, 81.00) 

 

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 

 

 

ระวัง Sell on Fact 
 

ตลาดหุ้นไทยวันนี:้ ดชันี SET Index ปรับตวัลดลง 5.10 จดุ หรือลดลง 
-0.30% ปิดท่ี จุด 1,667.23  จุด ด้านดชันีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัว
สงูขึน้เลก็น้อย โดยดชันี Dow Jones ปิดเพ่ิมขึน้ 0.1% เป็น 26,112.53 
จุด โดยนักลงทุนชะลอการลงทุนในช่วงนีเ้พ่ือรอดูผลการประชุมเฟด
วนัท่ี 18-19 มิ.ย. 62 โดยตลาดคาดหวงัวา่จะมีการสง่สญัญาณการลด
อตัราดอกเบีย้ Fed Funds Rate ลงภายในปี 2562 ท าให้มีโอกาสสงูท่ี
อตัราดอกเบีย้ของไทยคงไมป่รับขึน้อีก นอกจากนีย้งัมีโอกาสท่ีจะปรับ
ลดลง 0.25% ด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้า เช่าซือ้ และ
อสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่บวกกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์  จึงแนะน า          
นกัลงทนุระมดัระวงัการลงทนุหุ้นกลุม่ธนาคารพาณิชย์ รวมถงึกลุม่โรง
กลัน่ท่ีคาดว่าจะได้รับผลลบจากราคาน า้มนัท่ีทรงตวัในระดบัต ่า จน
อาจเกิด Stock Loss ได้ แม้เรายงัมีมมุมองเป็นบวกตอ่ SET Index ซึง่
มีปัจจัยบวกส าคญัคือ Fund Flow ท่ีคาดว่ายงัไหลเข้าลงทุนในตลาด
หุ้นไทยอย่างต่อเน่ือง แต่เราคาดว่าระยะสัน้อาจมีแรงขายท าก าไร
ออกมาหลงัจากทราบผลการประชุม FED ในวนัพุธท่ี 19 มิ.ย. 62 นี ้
กลยุทธ์การลงทุนในวันนีจ้ึงเน้นหุ้ นท่ีมีปัจจัยพืน้ฐานแข็งแรง ได้แก่ 
CPALL, CPF, SCC  
คาดการณ์กรอบดัชนีสัปดาห์นี ้1,640- 1,695 จุด หุ้นแนะน า 
CPALL, CPF  
คาดการณ์กรอบดัชนีวันนี ้1,650- 1,680 จุด หุ้นแนะน า CPALL, 
CPF, SCC 
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ตลาดต่างประเทศ 
 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดชันีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อยในวนัจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา โดย
ได้รับแรงหนนุจากหุ้นในกลุม่เทคโนโลยี ในขณะที่นกัลงทนุรอดผูลการประชุม  FED ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัใน
สปัดาห์นี ้โดยดัชนี Dow Jones ปิดเพิ่มขึน้ +0.1% เป็น 26,112.53 จุด ในขณะที่ S&P 500 ปิดเพิ่มขึน้ 
+0.1% เช่นกนั ท่ี 2,889.67 จุด ด้านดชันี Nasdaq ปรับตวัเพิ่มขึน้ +0.6% เป็น 7,845.02 จุด ทัง้นี ้FED มี
ก าหนดจะเร่ิมการประชมุนโยบายการเงินระหวา่งวนัท่ี 18-19 มิ.ย. 62 นี ้แม้ตลาดมองวา่โอกาสในการปรับ
ดอกเบีย้นโยบายในครัง้จะนีอ้ยู่ในระดบัต ่า แต่คาดหวงัว่า FED จะเร่ิมส่งสญัญาณเก่ียวกับการลดอตัรา
ดอกเบีย้ที่อาจเกิดขึน้ในเดือน ก.ค. 62 หรือช่วงที่เหลอืของปี 2562 (CNBC) 

 
สินค้าโภคภัณฑ์ 
 ราคาน า้มันดิบ: ราคาน า้มนัปรับตวัลดลงในวนัจนัทร์ที่ 17 มิ.ย. 62 ท่ีผา่นมา หลงัจากตวัเลขเศรษฐกิจจีน
ที่แย่ลงสง่ผลให้ความต้องการใช้น า้มนัทัว่โลกชะลอตวัลง อย่างไรก็ตามราคาน า้มนัปรับลดลงอย่างจ ากดั 
เนื่องจากมีปัจจัยหนุนจากความกังวลเก่ียวกับอุปทานและความตึงเครียดที่เ พิ่มขึน้ในตะวนัออกกลาง 
หลงัจากเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน า้มันสองล าในอ่าวโอมานเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว ในขณะที่สหรัฐฯ 
ต าหนิการโจมตีอิหร่าน แต่ทางอิหร่านปฏิเสธการมีส่วนร่วมในกรณีดังกล่าว  สญัญาน า้มนัดิบล่วงหน้า 
Brent สง่มอบเดือน ส.ค. 62 ร่วงลง 1.18 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 60.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่
ราคาน า้มนัดิบลว่งหน้า WTI ของสหรัฐฯ ลดลง 1.1% สูร่ะดบั 51.93 ดอลลาร์สหรัฐตอ่บาร์เรล (CNBC) 

 
ปัจจัยในประเทศ 
 หัวเว่ยประกาศลดก าลังการผลิต ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ลดลงประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ
ราว 9.4 แสนล้านบาท) จากเดิมที่มีรายได้กว่า 1 แสนล้านบาท (ประมาณ 3.12 ล้านล้านบาท) บลมูเบิร์ก
คาดพิษผลจากสงครามการค้าฉดุยอดขายสมาร์ทโฟนทัว่โลกของหวัเวย่ลดลง 40-60 ล้านเคร่ืองในปีนี ้หรือ
ราว 60% (กรุงเทพธุรกิจ/แนวหน้า) ความเห็น: การประกาศลดการผลิตส่งผลลบต่อผู้ผลิตชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง HANA (IAA Consensus 26.40 บาท) และผู้แทนจ าหน่าย อย่าง SYNEX (IAA 
Consensus 12.00 บาท) อย่างไรก็ตาม เรามองว่าส่งผลกระทบลบไม่นาน เน่ืองจากผู้ประกอบการ
ต่างมีการ Diversify ประเภทสินค้าในระดับหน่ึงแล้ว และปัจจุบันบริษัทต่างอยู่ในระหว่างปรับปรุง 
Portfolio แล้ว 

 PTTEP (AWS TP 155.00 บาท) ประกาศเข้าซือ้บริษัท พาร์เท็กซ์ โฮลดิง้ บี.วี. มลูค่า 622 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือราว 1.9 หมื่นล้านบาท ผู้ด าเนินธุรกิจปิโตรเลียมในตะวนัออกกลาง เพื่อเป็นการขยายฐานการ
เติบโตในตะวนัออกกลางตามกลยทุธ์ของบริษัท คาดดีลการซือ้ขายจะเสร็จสิน้ในไตรมาส 4/62 (ขา่วหุ้น/ทนั
หุ้น) 

 STEC (AWS TP 27.00 บาท) คาดบริษัทจะมีรายได้จากผลก าไรส่วนต่างราคาหุ้น GULF (บริษัทถืออยู่ 
40 ล้านหุ้น) มลูคา่ 2.6 พนัล้านบาท (ขา่วหุ้น) 

 SQ (AWS TP 2.90 บาท) ยกเลิกสญัญาแจ้งงานโครงการเหมืองแร่ดีบกุในเมียนมาร์ มลูค่า 3.6 พนัล้าน
บาท เนื่องจากผู้ ว่าจ้างไม่สามารถต่อสมัปทานระยะยาวกับทางรัฐบาลได้ (ข่าวหุ้น) ความเห็น: เรามี
ความเห็นเป็นกลางต่อข่าวข้างต้น เน่ืองจากว่าหากหักงานเหมืองแร่ดีบุก มูลค่า 3.6 พันล้านบาท 
บริษัทยังมี Backlog สูง 3 หม่ืนล้านบาท เพียงพอรับรู้รายได้ประมาณ 7-8 ปี ในขณะเดียวกัน
บริษัทคงเข้าประมูลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

 LH (AWS TP 12.10 บาท) ราคาหุ้นปรับตวัลดลง 3.54% หลงัขา่วลอื กองทนุ GIC เทขายหุ้น ทัง้นีก้องทนุ 
GIC จากสิงค์โปร์เลง็ขายหุ้นทิง้ทัง้หมด 836 ล้านหุ้น ในราคาราว 10.83-11.00 บาท หรือคิดเป็นมลูค่ากว่า 
9,100 ล้านบาท ซึ่ง GIC เคยมีการขายหุ้นออกมาบางส่วนในช่วงต้นปี 2562 โดยการขายไม่เกิดเพราะ
บริษัทไม่มีอตัราการเติบโต แต่เกิดเพราะ GIC ถือหุ้น LH มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และได้ผลตอบแทนที่น่า
พอใจแล้ว (ขา่วหุ้น) 

 ADVANC (AWS TP 225.00บาท) DTAC (IAA Consensus 54.00 บาท) และ TRUE (IAA Consensus 
5.70 บาท) จบัตาเข้ารับจดัสรรคลื่น 700 MHz หรือไม ่หลงักสทช. เปิดรับค าขอใบอนญุาตและจดัสรรคลื่น 
700 MHz 3 ใบ ใบอนญุาตละ 10 MHz ที่ราคา 17,584 ล้านบาท / ใบอนญุาต (ขา่วหุ้น) 

 BGRIM (AWS TP 35 บาท) บันทึกโซลาร์เวียดนามเพิ่ม 677 MW หนุนก าลงัการผลิตเติบโต 31% 
พร้อมดนัสดัสว่นก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพิ่มเป็น 30%(ขา่วหุ้น) ความเห็น: ราคาหุ้น
ปรับขึน้รับข่าวดีดังกล่าวแล้ว Upside จ ากัด ปรับลดค าแนะน าเป็น “ถือ” คงราคาเป้าหมาย 35 
บาทต่อหุ้น 
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ข่าวอ่ืน ๆ 
 PTTOR เดินหน้าขยายร้านคาเฟ่อเมซอนในไทยและต่างประเทศไม่หยุด ล่าสดุรุกเปิดสาขาที่มาเลเซีย 
พร้อมจบัมือพาร์ตเนอร์เมียนมาขยายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน ตัง้เป้า 100 แหง่ภายในปี 66 จากปัจจุบนั
เปิดบริการแล้ว 7 สาขา (ขา่วหุ้น) 

 THG ผลงานคร่ึงปีหลงัโตแรง เปิดโรงพยาบาลใหมทุ่ง่สง-บรูณา หนนุ บวกโครงการ Jin Wellbeing กระแส
ดี ยอดจองพุ่งกวา่ 200 ยนิูต ปัจจุบนัโอนกรรมสทิธ์ิกว่า 65 ยนูิต ตัง้เป้ายอดโอนปีนีไ้ม่น้อยกวา่ 200 ยนูิต 
ดนัรายได้รวมเข้าเป้าโต 20% (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 SUPER เร่งเคลยีร์ปัญหาโซลาร์ฟาร์ม 2 โครงการ หวงัได้รับใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร(อ.6) ภายในมิ.ย.นี ้
พร้อมคลอดกองทุน SUPEREIF มูลค่า 8,000 ล้านบาท โดยเร็ว ชูจุดเด่นมีรายได้แน่นอน คาดการณ์
ผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปีสงู 7% (ขา่วหุ้น/ทนัหุ้น) 

 PROUD ประกาศท าเทนเดอร์ฯ หุ้น PROUD จ านวน 190.08 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.63% ในราคา 1.44 
บาท/หุ้น รวมมลูคา่ 273.71 ล้านบาท ตัง้แต่วนัท่ี 29 พ.ค.-3 ก.ค.นี ้(ขา่วหุ้น) 

 NER รับผลดีราคายางพาราปรับเพิ่มขึน้ หลงัออเดอร์แน่น หนนุไตรมาส 2/62 รายได้โต หลงัมีก าลงัการ
ผลิตเพิ่มอีก 60,000 ตันต่อปี หนุนก าลงัผลิตทัง้ปีพุ่ง 260,000 ตันต่อปี พร้อมย า้รายได้ปีนีโ้ตตามนัด 
13,500 ล้านบาท (ขา่วหุ้น) 

 CRANE ซุ่มดีลขายรถเครนมือสองไซซ์บิ๊ก 500 ตนั ให้ผู้ รับเหมาในไทย หวงัรับทรัพย์เข้ากรุก้อนโตเพิ่ม 
คาดชดัเจนเดือนกรกฎาคมนี ้หนนุรายรับพุ่ง พร้อมเดินหน้าสอยงานใหม่ 7 พนัล้านบาท เติม Backlog 
เพิ่ม จากเดิมกว่า 600 ล้านบาท กินยาวสิน้ปีนี ้สว่นปีนีย้ืนเป้ารายได้ 1.39 พนัล้านบาท ดีมานด์พุ่ง-งาน
เข็มเจาะหนนุ (ทนัหุ้น) 
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Date Regions

18-Jun-19 EU

19-Jun-19 US

19-Jun-19 TH

20-Jun-19 JP

21-Jun-19 EU

21-Jun-19 JP

Economic Indicators

ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (พ.ค.)

ดัชนีผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (ม.ิย.)

การก าหนดนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ

การก าหนดนโยบายการเงนิของธนาคารแหง่ญีปุ่่ น

การก าหนดนโยบายการเงนิของธนาคารแหง่ประเทศไทย



 
 

CG Report 
 

รายงานนีจ้ดัท าโดยฝ่ายวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านัน้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมลูที่อ้างอิงในรายงานนีไ้ด้มาจากสว่นวิจยัพืน้ฐานท่ีผู้จดัท าได้พิจารณาแล้วว่า
เชื่อถือได้ ซึง่ทศันะต่างๆ ในรายงานนีอ้ิงอยู่บนพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมลูดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัท าไม่อาจยืนยนัถงึข้อเท็จจริงหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักล งทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 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 เว ลท์ 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 
 


