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Case Studies : Profit Test

บรษิทัประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทีผ่า่นมาไดด้ าเนินธุรกจิพฒันาโครงการอาคารชุด หรอืบา้นเดีย่วเพือ่ขาย ยืน่ค าขอ
เขา้จดทะเบยีนใน SET โดยมกี าไรสทุธใินปีล่าสุด 60 ลา้นบาท ในช่วง 1 ปีก่อนยืน่ค าขอ บรษิทัมกี าไรจากการขายทีด่นิเปล่า 
2 ผนื มลูคา่ 120 ลา้นบาท โดยใหเ้หตุผลวา่การขายทีด่นิน่าจะคุม้คา่กวา่การพฒันาโครงการอาคารชุดตามแผนเดมิ

ตามขอ้บงัคบั ตลท. ก าหนดใหบ้รษิทัทีย่ ืน่ค าขอเขา้จดทะเบยีนใน SET ตอ้งมกี าไรสทุธใินระยะเวลา 2 ปี หรอื 3 ปีล่าสุด ก่อน
ยืน่ค าขอรวมกนัไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยืน่ค าขอมกี าไรไมน้่อยกวา่ 30 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวด
สะสมก่อนยืน่ค าขอ ซึง่ตอ้งเป็นก าไรสทุธจิากการด าเนินงานตามปกตนิัน้ 

ในกรณนีี้ เนื่องจากธุรกจิปกตขิองบรษิทัคอืการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย ดงันัน้ก าไรจากการขายทีด่นิดงักล่าวจงึ
ถอืเป็นรายการพเิศษ ไมใ่ชก่ าไรจากการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั เนื่องจากเป็นรายการทีไ่มแ่สดงความต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
และไมส่ะทอ้นความสามารถในการประกอบธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้ ในกรณนีี้หากไมน่บัรวมรายการดงักล่าวบรษิทัจะมกี าไร
ไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด จงึพจิารณาไดว้า่บรษิทัมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นในการเขา้จดทะเบยีนใน SET
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Case Studies : Profit Test

บรษิทัประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้ IT และคอมพวิเตอร ์มกีารเตบิโตของธุรกจิโดยมกีารขยายสาขาอยา่งต่อเนื่อง บรษิทั
ประสงคย์ืน่ค าขอเขา้จดทะเบยีนใน SET โดยในปีล่าสุดก่อนยืน่ค าขอ บรษิทัไดปิ้ดสาขาทีข่าดทุน และตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ใน
สาขาทีปิ่ดกจิการท าใหม้กี าไรจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 30 ลา้นบาท ในขณะทีม่กี าไรสทุธปิระจ าปี 40 ลา้นบาท

ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการรบัหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน SET ก าหนดคุณสมบตัขิอ้หนึ่งใหบ้รษิทัตอ้งมกี าไรสทุธใิน
ระยะเวลา 2 ปี หรอื 3 ปีล่าสุด ก่อนยืน่ค าขอรวมกนัไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยืน่ค าขอมกี าไรไมน้่อยกวา่ 30 
ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวดสะสมก่อนยืน่ค าขอ ซึง่ตอ้งเป็นก าไรสทุธจิากการด าเนินงานตามปกตนิัน้ 

ก าไรจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ของสาขาทีปิ่ดกจิการไมถ่อืเป็นก าไรสทุธจิากการด าเนินงานตามปกต ิเนื่องจากไมใ่ชร่ายการ
จากการด าเนินงานปกตทิีม่คีวามต่อเนื่องสม ่าเสมอ ดงันัน้ ในกรณนีี้หากไมน่บัรวมรายการดงักล่าวบรษิทัจะมกี าไรไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด จงึพจิารณาไดว้า่บรษิทัมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นในการเขา้จดทะเบยีนใน SET
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บรษิทัประกอบธุรกจิผลติอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและสง่ออกอาหารทะเล บรษิทัเริม่ก่อตัง้ในปี 2550 และยืน่ค าขอเขา้จด
ทะเบยีนใน SET ต่อมาในปี 2555 บรษิทัเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัท าธุรกจิผลติกระป๋องเปล่าบรรจอุาหารและถุงบรรจภุณัฑใ์นสดัสว่น 
35% โดยเหน็วา่จะเป็นธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนักบัธุรกจิหลกัของบรษิทั  โดยในปี 2558-2560 บรษิทัมกี าไรสทุธติามงบ
การเงนิรวม 35, 40 และ 38 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นเงนิปันผลจากบรษิทัรว่มเฉลีย่ปีละประมาณ 10 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 
30% ของก าไรสทุธขิองบรษิทั

ตามขอ้บงัคบั ตลท. ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกี าไรสทุธใินระยะเวลา 2 ปี หรอื 3 ปีล่าสดุ ก่อนยืน่ค าขอรวมกนัไมน้่อยกวา่ 50 
ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยืน่ค าขอมกี าไรไมน้่อยกวา่ 30 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวดสะสมก่อนยืน่ค าขอ ซึง่ตอ้งเป็น
ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานตามปกตนิัน้

เงนิปันผลทีไ่ดจ้ากบรษิทัรว่มดงักล่าว ถอืเป็นสว่นหนึ่งของก าไรจากการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทั เนื่องจากเป็นรายการ
จากการด าเนินงานปกตทิีม่คีวามต่อเนื่องสม ่าเสมอ ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีุณสมบตัผิา่นเกณฑก์ าไรสทุธใินการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนตามเกณฑ์ SET
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บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายสนิคา้โภคภณัฑ ์บรษิทัยืน่ค าขอเขา้จดทะเบยีนใน mai โดยใชผ้ลประกอบการในปี 2559 
ซึง่แสดงก าไรสทุธใินปีล่าสุด 29 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัมรีายการโอนกลบัคา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้จ านวน 36 ลา้นบาท เนื่องจาก
สนิคา้คงเหลอืมมีลูคา่เพิม่ขึน้จากราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ีเ่ป็นวตัถุดบิหลกัมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้

ตามขอ้ก าหนด ตลท. ก าหนดใหบ้รษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนใน mai ตอ้งมกี าไรสทุธใินปีล่าสุดไมน้่อยกวา่ 10 ลา้นบาท และมกี าไร
สุทธใินงวดสะสมก่อนยืน่ค าขอ ซึง่ตอ้งเป็นก าไรสทุธจิากการด าเนินงานตามปกตนิัน้ เนื่องจากในกรณนีี้รายการโอนกลบัคา่เผือ่ฯ
ไมส่ะทอ้นความสามารถในการประกอบธุรกจิหลกัได ้ดงันัน้ ในกรณนีี้หากไมน่บัรวมรายการดงักล่าวบรษิทัจะมกี าไรไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด จงึพจิารณาไดว้า่บรษิทัมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นในการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน mai

Case 4

Case Studies : Profit Test 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ลบ.) ปี 57 ปี 58 ปี 59

รายไดจ้ากการขาย 1,495 1,064 1,353
ก าไรขัน้ตน้ 85 56 138
คา่เผือ่(กลบัรายการ)การลดมลูคา่สนิคา้ 12 36 (36)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ (5) (36) 29
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บรษิทัประกอบธุรกจิรบัจา้งตดิตัง้ระบบสือ่สาร ยืน่ค าขอเขา้จดทะเบยีนใน mai โดยใชผ้ลประกอบการของปี 2559 และงบไตรมาส 1 
ปี 2560 อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาจากงบไตรมาส 1/2560 บรษิทัมกี าไรสทุธ ิ1 ลา้นบาท โดยมรีายไดอ้ื่น 5 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการ
โอนกลบัคา่ incentive ส าหรบัจา่ยใหพ้นกังานทีท่ างาน project พเิศษของบรษิทัทีเ่ริม่มขีึน้ในปี 2559 ซึง่พนกังานสว่นหนึ่งไดล้าออก
ก่อนถงึก าหนดการจา่ยคา่ตอบแทน จงึไมไ่ดร้บั incentive ดงักล่าว

ตามขอ้ก าหนด ตลท. ก าหนดใหบ้รษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนใน mai ตอ้งมกี าไรสทุธใินปีล่าสุดไมน้่อยกวา่ 10 ลา้นบาท  และมกี าไรสทุธิ
ในงวดสะสมก่อนยืน่ค าขอ ซึง่ตอ้งเป็นก าไรสทุธจิากการด าเนินงานตามปกตนิัน้ เนื่องจากรายไดจ้ากการโอนกลบัค่า incentive เป็น
รายการทีเ่พิง่เกดิขึน้ก่อนยืน่ค าขอและมนียัส าคญัซึง่มผีลต่อคุณสมบตัดิา้นก าไร ดงันัน้ ในกรณนีี้หากไมน่บัรวมรายการดงักล่าวบรษิทั
จะมกี าไรไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด จงึพจิารณาไดว้า่บรษิทัมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นในการเขา้จดทะเบยีนใน mai

Case 5

Case Studies : Profit Test 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย :ลบ.) 57 58 59 Q1/60
รายไดจ้ากการบรกิาร 431 460 543 33
ก าไรขัน้ตน้ 82 114 179 6
รายไดอ้ื่น 1 3 3 5

Incentive ของพนกังานทีล่าออก - - - 5
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 35 66 116 1
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บรษิทัประกอบธุรกจิการเงนิทีไ่มใ่ชธ่นาคาร (Non-Bank) โดยยืน่ค าขอเขา้จดทะเบยีนใน mai เมือ่เดอืนมนีาคม 2561 จากการ
พจิารณางบการเงนิพบวา่บรษิทัมกี าไรจากการกลบัรายการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิและการขายสนิทรพัยร์อการขาย (NPA) เป็นจ านวนทีม่ี
นยัส าคญั

ตามขอ้ก าหนด ตลท. ก าหนดใหบ้รษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนใน mai ตอ้งมกี าไรสทุธใินปีล่าสุดไมน้่อยกวา่ 10 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธิ
ในงวดสะสมก่อนยืน่ค าขอ ซึง่ตอ้งเป็นก าไรสทุธจิากการด าเนินงานตามปกตนิัน้ 

เนื่องจากการกลบัรายการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิและก าไรจากการขาย NPA เป็นรายการทีม่นียัส าคญัซึง่ไมส่ะทอ้นความสามารถในการ
ปล่อยสนิเชือ่ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั และมผีลต่อคุณสมบตัดิา้นก าไร จงึไมใ่ชร่ายการจากการด าเนินงานตามปกต ิซึง่หากไมน่บั
รวมรายการดงักล่าว จะสง่ผลใหบ้รษิทัมกี าไรไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด จงึพจิารณาไดว้า่บรษิทัมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นในการเขา้
จดทะเบยีนใน mai

Case 6

Case Studies : Profit Test

งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ลบ.) ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60
ก าไรจากการขายสนิทรพัยร์อการขาย 12 - 30 55
การกลบัรายการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิ 13 33 4 -
ก าไรสทุธติามงบการเงนิ 23 22 39 39
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บริษทั ก. จดัตัง้ขึน้เพือ่ด าเนินกจิการโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะในปี 2557 ตอ้งการเขา้จดทะเบยีนใน mai ดว้ย profit test อยา่งไรก็
ตาม บรษิทัยงัไมไ่ดเ้ริม่ด าเนินกจิการโรงไฟฟ้า โดยอยูร่ะหวา่งก่อสรา้งโรงงานขยะและรอสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) อยา่งไรกต็าม 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีต่ ัง้แต่ปี 2556 โดยงบการเงนิประจ าปี 2556 ปรากฏผลก าไรที ่2 ลา้นบาท
บริษทั ข. ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ตัง้แต่ปี 2557 ต่อมาเริม่ประกอบธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์
แผงโซลาร ์โดยรายไดจ้ากธุรกจิน้ีเริม่ปรากฏในงบปี 2558 ในสดัสว่นประมาณ 5-10% ของรายไดแ้ละก าไรรวม  บรษิทั ข. ตอ้งการเขา้
จดทะเบยีนใน SET ในปี 2560 มกี าไรสทุธใินปี 2557-2559 จากธุรกจิทัง้สองรวมทัง้สิน้  27, 29 และ 31 ตามล าดบั 

เนื่องจากขอ้บงัคบั ตลท. ก าหนดใหบ้รษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนใน mai ตอ้งมผีลการด าเนินงานไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนยืน่ค าขอโดยมกี าไร
สุทธใินปีล่าสุดไมน้่อยกวา่ 10 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวดสะสมก่อนยืน่ค าขอ ซึง่ตอ้งเป็นก าไรสทุธจิากการด าเนินงานตามปกตนิัน้ 
ในกรณนีี้บรษิทั ก. ธุรกจิทีจ่ะมาจดทะเบยีน คอื โรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ ดงันัน้การนบั Track Record จะพจิารณาจากการเริม่มี
รายไดเ้ชงิพาณชิยจ์ากธุรกจิดงักล่าว คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า  ซึง่รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่ไมใ่ชร่ายไดท้ีส่ะทอ้น
ความสามารถในการประกอบธุรกจิหลกั จงึไมอ่าจนบัเป็น Track Record ได ้

ในขณะที ่บรษิทั ข. ม ีtrack record จากธุรกจิหลกั คอื การจ าหน่ายไฟฟ้าในระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปีตามเกณฑท์ีก่ าหนด  โดยธุรกจิ
จ าหน่ายอุปกรณ์เป็นธุรกจิเสรมิ ซึง่บรษิทัมกีารด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง จงึนบัเป็นรายการจากธุรกจิปกตดิว้ยเชน่กนั ดงันัน้ บรษิทั ข. 
จงึมคีุณสมบตัใินดา้น track record ส าหรบัการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน SET ได้

Case 7
Case Studies : Track Record 
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บรษิทัประกอบธุรกจิโรงงานไฟฟ้า มกีารขายไฟใหแ้ก่ กฟภ. โดยแบง่ COD เป็น 2 ชว่งคอื
ช่วงท่ี 1 – เริม่ขายไฟแต่ยงัไมไ่ดบ้นัทกึวา่เป็นรายไดต้ามงบก าไรขาดทุน เนื่องจากบรษิทั ก. ยงัไมไ่ดร้บัมอบโรงไฟฟ้า เป็นการ

เดนิเครือ่งและขายไฟฟ้าของผูร้บัเหมาก่อสรา้งเพือ่ทดสอบ (Test Run) โดยบรษิทัจะรบัมอบโรงไฟฟ้ากต็่อเมือ่
ผูร้บัเหมาสามารถท าใหโ้รงไฟฟ้าเดนิเครือ่งและขายไฟฟ้าไดเ้ตม็ประสทิธภิาพเป็นเวลาอยา่งน้อย 14 วนัตดิต่อกนั

ช่วงท่ี 2 – รบัมอบโรงไฟฟ้าและขายไฟ

เนื่องจากขอ้บงัคบั ตลท. ก าหนดใหบ้รษิทัทีจ่ะยืน่ค าขอเขา้จดทะเบยีนใน SET ตอ้งมผีลการด าเนินงาน (Track Record) จาก
การด าเนินงานตามปกตไิมน้่อยกวา่ 3 ปี ในกรณนีี้ การเริม่นบั Track Record จะพจิารณาจากการทีบ่รษิทัเริม่มรีายไดเ้ชงิ
พาณชิยจ์ากธุรกจิดงักล่าว โดยจะเริม่นบัตัง้แต่ชว่งที ่2 เป็นตน้ไป เนื่องจากชว่งที ่1 เป็นชว่ง Test Run โรงไฟฟ้าตามเงือ่นไข
การรบัมอบตามสญัญา ซึง่หากเกดิเหตุทีท่ าใหโ้รงไฟฟ้าไมส่ามารถเดนิเครือ่งและขายไฟเป็นระยะเวลา 14 วนัตามสญัญาจะท า
ให ้บรษิทั ก. ไมส่ามารถด าเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าต่อไปได้

Case 8

Case Studies : Track Record



10

บรษิทัก่อตัง้โดยครอบครวันาย ก. ตัง้แต่ปี 2540 เพือ่ประกอบธุรกจิรา้นอาหาร ต่อมาในปี 2555 บรษิทัเริม่ขยายไปยงั
ธุรกจิแฟรนไชส ์และธุรกจิเกีย่วเนื่องอื่น เชน่ จดัสง่ จดัเลีย้ง เป็นตน้ บรษิทัยืน่ค าขอเขา้จดทะเบยีนใน SET เมือ่ปี 2561 
โดยในช่วง 1 ปีก่อนยืน่ค าขอ บรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งผูบ้รหิารโดยวา่จา้งผูบ้รหิารทีเ่ป็นมอือาชพี โดยแต่งตัง้กรรมการ
และผูบ้รหิารรายใหมจ่ านวน 5 คนจากทัง้หมด 9 คน ทัง้นี้ 1 ใน 5 คนเป็นผูบ้รหิารเดมิของธุรกจิทีบ่รษิทัเพิง่ซือ้มาในปี
ล่าสุด โดยปัจจบุนัครอบครวันาย ก. ยงัคงเป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั และยงัคงมตีวัแทนกลุ่มซึง่ถอืเป็น key persons 
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารอยูท่ ัง้ 2 คน

Case 9

Case Studies : Same Management

ประธานกรรมการ
อายงุาน 3 ปี + เป็นผูก่้อตัง้

กรรมการ
อายงุาน 3 ปี 

กรรมการ
อายงุาน 3 ปี 

กรรมการ/CEO
อายงุาน < 1 ปี

รอง CEO
อายงุาน <1 ปี

รอง CEO  เจ้าของธรุกิจท่ีเพ่ิงซ้ือ
อายงุานในบ.เก่า มากกว่า 3 ปี

กรรมการ/รอง CEO
อายงุาน 3 ปี + เป็นผูก่้อตัง้

รอง CEO
อายงุาน <1 ปี



กรรมการ กรรมการ

รอง CEO
(เป็นผูก่้อตัง้)

ก่อนการปรบัโครงสรา้ง หลงัการปรบัโครงสรา้ง



ประธานกรรมการ
(เป็นผูก่้อตัง้)

รอง CEO
อายงุาน <1 ปี

 

ผูท่ี้ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่
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ขอ้บงัคบั ตลท. ก าหนดให้บรษิทัมผีลการด าเนินงานภายใต้การจดัการของกรรมการและผูบ้รหิารส่วนใหญ่กลุ่ มเดยีวกนั
(Same Management) มาอย่างต่อเนื่องไมน้่อยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ โดยการพจิารณาจ านวนกรรมการจะไมร่วมกรรมการ
ตรวจสอบ (AC) และกรรมการอสิระ (ID) ในกรณนีี้ บรษิทัมกีรรมการ (ไมร่วม AC และ ID) ทีด่ ารงต าแหน่งมาไมน้่อยกวา่ 1 
ปีจ านวน 4 จาก 5 คน ในขณะทีโ่ครงสรา้งผู้บริหารก่อนการเขา้จดทะเบยีน ท าใหผู้บ้รหิารส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งมาน้อย
กวา่ 1 ปี  อยา่งไรกต็ามกลุ่มผูก้่อตัง้บรษิทัจ านวน 2 คน ยงัคงเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัอยู่ อกีทัง้ยงัคงเป็นกลุ่มผู้
ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิทัแมภ้ายหลงัเขา้จดทะเบยีนแล้ว ประกอบกบัผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 1 คนเป็นผูบ้รหิารเดมิของ
ธุรกจิทีบ่รษิทัไดม้า จงึพจิารณาไดว้า่บรษิทัม ีSame Management เป็นไปตามขอ้บงัคบั ตลท.

Case 9  (ต่อ) 

Case Studies : Same Management
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“ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) ไดจ้ดัท าเอกสารฉบบันี้ข ึน้เพือ่วตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มลูและเพือ่การศกึษาเท่านัน้ อยา่งไรกด็ ีตลาด
หลกัทรพัยไ์มไ่ดใ้หก้ารรบัรองหรอืรบัประกนัใด ๆ ถงึแนวทางด าเนินงานทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตซึง่อาจสอดคลอ้งหรอืแตกต่างโดยสิน้เชงิกบัเนื้อหาทีป่รากฏใน
เอกสารฉบบันี้ ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยจ์งึไมม่คีวามรบัผดิชอบใด ๆ กรณมีบีุคคลกล่าวอา้งว่าไดร้บัความเสยีหายจากการด าเนินการใด ๆ ตามเนื้อหาทีป่รากฏ
ในเอกสารนี้ รวมทัง้ ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ้นอนัเนือ่งมาจากการน าขอ้มูลไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทัง้หมด ในเอกสารฉบบันี้ไปใช ้ท าซ ้า 
ดดัแปลง อา้งองิ หรอืเผยแพรไ่มว่า่ในลกัษณะใด ๆ 

อนึง่ เอกสารฉบับนี้ถือเป็นสทิธิของตลาดหลกัทรพัย์ ห้ามมใิห้ผู้ใดท าซ ้ า ดดัแปลง หรอืน าออกเผยแพร่ โดยไม่ได้รบัอนุญาต และ ขอสงวนสทิธิในการ
เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิเนื้อหาไมว่า่สว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดตามทีเ่หน็สมควรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า”

Disclaimer




