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29 กันยายน 2564

Sector : SET / Services / Transportation & Logistics

ราคาปิ ด 0.89 บาท

NON- RATE

BEGISTICS PLC. (B)
EARNINGS FORECAST
Year to Dec
Net profit (Btm)
EPS (Bt)
Growth (%)
P/E (x)
BV (Bt)
P/BV (x)
DPS (Bt)
Yield (%)

2560

2561

2562

2563

-56.1
-0.01
N/A
N/A
0.63
1.42
0.0
0.0

-49.0
-0.06
N/A
N/A
0.64
0.62
0.0
0.0

-28.6
-0.03
N/A
N/A
0.52
0.42
0.0
0.0

-57.1
-0.04
N/A
N/A
0.49
0.84
0.0
0.0

1H64

98.3
0.07
N/A
35.1
0.51
2.15
0.0
0.0

Source: Financial Statement and Globlex Securities

PERTINENT INFORMATION
SET Index
1,616.50
Market Cap.
Bt12,029 Mn
Total Shares
2,114.4m common share Par Bt.0.68
Major Shareholders (As of 14 June 21)

บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
นายณรงค์ชยั สิ มะโรจน์
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสิ ทธิชยั ลีสวัสดิ์ตระกูล
% Free float

22.66%
6.19%
4.07%
3.65%
66.29%

Source: SET Smart
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Anti-Corruption score : N/A

CORPORATE GOVERNANCE :

ตารางแสดงยอดขาย ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิ

Source: Setsmart

ผลการดาเนินงานปรับตัวดีขนึ้ จากการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
 B ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 รายงานกาไร 2Q64 ที่ 20 ลบ. -74%QoQ แต่ เติบโตอย่ างมีนัยสาคัญจากปี 63
 เข้ าถือหุ้น 36.34% ในบริษัท Megawat (MGW) ซึ่งลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน 60 MW และมี Upside อีก 110 MW
 ประเมินราคาเหมาะสมสาหรับปี 65 อยู่ในช่ วง 0.84-1.55 บาทต่ อหุ้น

ประเด็นสาคัญในการลงทุน :
 B ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ และโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน : บริ ษทั บีจิสติกส์
จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จหลัก 1) ธุ รกิ จขนส่ ง ตั้งอยู่ที่อ าเภอ ศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี โดยมี รถเทรลเลอร์ จานวน 37 คันและ เครนเคลื่อนที่ 2 คัน 2)
บริ การขนส่ ง E-commerce ภายใต้สัญญารับจ้างขนส่ ง โดยบริ ษทั มีรถบรรทุก 4
ล้อขนาดใหญ่ ให้บริ การ จานวน 16 คัน รวมทั้งบริ การพิธีการศุลกากร 3) ธุ รกิจ
บริ หารจัดการน้ าดิบ ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน 51% ในบจ. เทพฤทธา ซึ่ งมี
สัญญาขายน้ าให้กบั บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก (EASTW)
และ 4) ธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ผ่านบริ ษทั Megawatt (MGW) (B ถือ
หุน้ จานวน 36.34%) ซึ่งแสดงในตาราง Appendix ด้านล่าง
 รายงานกาไร 2Q64 ที่ 20 ลบ. -74%QoQ แต่ เติบโตอย่ างมีนัยสาคัญจากปี 63 :
บริ ษทั มีรายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจ 54 ลบ. เติบโต 8%QoQ แต่ลดลง 28%YoY
เนื่ องจากการเลิกประกอบธุ รกิจท่าเรื อตั้งแต่ 1Q64 ที่ผ่านมา ขณะที่อตั รากาไร
ขั้นต้นปรับตัวดีข้ ึนจาก 9.2% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อนสู่ ระดับ 14.8% จากการ
ควบคุ ม ต้น ทุ น ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลให้ ต้น ทุ น บริ การลดลง ด้า น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารทรงตัวที่ระดับ 14.7 ลบ. ใกล้เคียงกับปี 63 ส่ งผล
ให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิที่ 20 ลบ. ลดลง 74%QoQ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญจากปี
63 ที่มีผลขาดทุน ทั้งนี้ บริ ษทั รายงานกาไร 1H64 ที่ 98 ลบ. เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญจากปี 63 เนื่ องจากมีกาไรจากการขายท่าเรื อใน 1Q64 ราว 111.9 ลบ.
หากตัดรายการพิเศษออก จะมีผลขาดทุนสุ ทธิ ใน 1H64 ที่ -14 ลบ.
 เข้ าถือหุ้น 36.34% ในบริ ษัท Megawatt (MGW) ซึ่ งลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ทดแทน 60 MW และมี Upside อีก 110 MW : บริ ษทั ขยายการลงทุนในการเข้าถือ
หุ ้น 36.34% ใน The Megawatt (MGW) ลงทุ นในโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
ปั จจุบนั มีกาลังการผลิตรวม 60MW แบ่งเป็ น 1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ไทย (Siam Solar Generation กาลังการผลิ ต 27MW, MGW ถือหุ ้น 90%) 2)
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในเวียดนาม (GA power กาลังการผลิต 29MW,
MGW ถือหุ ้น 60%) และ 3) Private PPA Solar (กาลังการผลิต 3 MW และ 1 MW
ตามลาดับ MGW ถือหุ ้น 60% และ 100% ตามลาดับ) นอกจากนี้ ผลการดาเนิ นงาน
ในอนาคตยังมี upside จาก 1) เข้าประมูลโรงไฟฟ้ าขยะผ่านบริ ษ ัท Powertech
Energy กาลังการผลิต 9.5 MW, MGW ถือหุ ้น 90% และ 2) โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในเมียนมา กาลังการผลิต 360 MW ซึ่ งคาดว่าจะแบ่งเป็ น 7 เฟส เฟสละ
50-60 MW ซึ่งอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ (MGW ถือหุน้ 90%)

Disclaimer : ความคิ ดเห็นที่ ปรากฏในรายงานนี้ เป็ นเพียงการนาเสนอในมุมมองของบริ ษทั และเป็ นความคิ ดเห็ น ณ วันที่ ที่ป รากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่ งอาจเปลี่ ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ท ราบ รายงานนี้ จดั ท าขึ้ นเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มู ลให้แก่นักลงทุ นเท่านั้น บริ ษทั ไม่รับผิ ดชอบต่อการนาข้อมูลหรื อ ความคิ ดเห็นใดๆไปใช้ในทุ กกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึ งควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิ นใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรื อผลประโยชน์ใดๆกับบริ ษทั ใดๆที่ถูกกล่าวถึ งในรายงานนี้ ก็ได้
การเปิ ดเผยผลสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็ นการดาเนิ นการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็ นการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บ ริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นข้อมู ลที่ ผลู ้ งทุ นทัว่ ไปสามารถเข้าถึ งได้ ดังนั้น ผลสารวจที่ แสดงนี้ จึ งไม่ ได้เป็ นการ
รับรองผลการปฏิบตั ิ งานและไม่ถือเป็ นการให้คาแนะนาในการลงทุน ผูใ้ ช้ขอ้ มูลจึ งควรใช้วิจารณญาณในการวิ เคราะห์และตัดสิ นใจลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด มิได้ยินยันหรื อรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
การเปิ ดเผยผลการประเมิ นดัชนี ช้ ี วดั ความคื บ หน้าการป้ องกันการมี ส่วนที่เกี่ ยวข้อ งกับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริ ษทั จดทะเบียนที่จดั ท าโดยสถาบันที่เกี่ ยวข้อง เป็ นเพียงการนาเสนอผลการประเมินโดยมิ ได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนและมิ ได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมิ นดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ ป รากฏในผลการประเมิ นเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมิ นจึ งอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่ าวหรื อเมื่ อข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อ งมี การเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด มิ ได้ยินยัน ตรวจสอบ หรื อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ที่ม า : www.cgthailand.org

.

ความเสี่ ยง : COVID-19 กลับมาระบาดรุ นแรงและยืดเยื้อ
: เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
: ปัญหาการเมืองในเมียนมาอาจส่ งผลให้โครงการ
ที่ไปลงทุนเกิดความล่าช้าหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานได้
: การล็อคดาวน์ในหลายประเทศที่ส่งผลต่อการ
เดินทางข้ามประเทศ
: การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจขนส่ ง
: ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
: ความเสี่ ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชาระ
ค่าบริ การได้
: ความเสี่ ยงจากธุรกิจขนส่ งที่ยงั มีผลขาดทุน
: ข้อพิพาททางกฎหมาย

 ประเมินราคาเหมาะสมสาหรั บปี 65 อยู่ในช่ วง 0.84-1.55 บาทต่ อหุ้น : ฝ่ ายวิจยั
ประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยวิธี Sum of the Part (SOTP) โดยแบ่งเป็ น 2 หมวด
ธุรกิจได้แก่ 1) ธุรกิจขนส่ งประเมินด้วยวิธี Price to Book value อิง Prospective
PBV ที่ระดับ 1 เท่า ได้มูลค่าเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ ้น และ 2) ธุ รกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนด้วย Prospected P/E Ratio ที่ระดับ 10 เท่าได้ราคาเหมาะสม

ของโรงไฟฟ้ าในปั จจุ บันเท่ ากับ 0.57 บาทต่ อหุ ้น และมี Upside จาก
โครงการในอนาคตอี ก 0.71 บาทต่ อหุ ้น (โรงไฟฟ้ าขยะ 9.5MW และ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พม่า 100 MW จาก 360 MW) ดังนั้น ราคา
เหมาะสมสาหรับปี 65 อยูใ่ นช่วง 0.84-1.55 บาทต่อหุน้

Business
Logistic
Current project Solar
Future project Solar
Total

Base case
Valuation
(บาท/หุน้ )
0.27
0.57
0.84

โครงการปั จจุบนั
Solar ไทย (Adder)
Solar เวียดนาม
Private PPA ไทย
โครงการในอนาคต
Waste ไทย
Solar เมียนมา

Best case
วิธีประเมิน
Valuation
มูลค่า
(บาท/หุน้ )
0.27
PBV
0.57
P/E Ratio
0.71
P/E Ratio
1.55
SOTP
ที่มา : บล.โกลเบล็ก
สมมติฐานกาไร/MW (ลบ.)
8.0-8.9
2.7-3.0
1.4-1.7
สมมติฐานกาไร/MW (ลบ.)
14.6-16.2
2.9-3.2
ที่มา: บล.โกลเบล็ก และบมจ. บี จีสติกส์

-2Disclaimer : ความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานนี้เป็ นเพียงการนาเสนอในมุมมองของบริษทั และเป็ นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ รายงานนี้จดั ทาขึ้นเพือ่ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่นกั ลงทุนเท่านั้น บริษทั ไม่รับผิดชอบต่อการนาข้อมูลหรื อความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษทั และ/หรือ บริษทั ในกลุ่มของบริ ษทั อาจมีส่วนเกีย่ วข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกบั บริษทั ใดๆทีถ่ ูกกล่าวถึงในรายงานนี้กไ็ ด้ การเปิ ดเผยผลสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในเรื่ องการกาก ับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากบั หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยเป็ นการสารวจและประเมิ นข้อมูลทีบ่ ริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นข้อมูลที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็ นการรับรองผลการปฏิบตั ิงานและไม่ถือเป็ นการให้คาแนะนาในการลงทุน ผูใ้ ช้ขอ้ มูลจึงควรใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากดั มิได้ยนิ ยันหรื อรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีช้ ีวดั ความคืบหน้าการป้องกนั การมีส่วนที่เกีย่ วข้องกบั การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริ ษทั จดทะเบียนที่จดั ทาโดยสถาบันที่เกีย่ วข้อง เป็ นเพียงการนาเสนอผลการประเมินโดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั
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Appendix
1.โครงสร้ างบริษัท The Magawatt (MGW)

Source: Company Data

2.โครงการ Siam Solar

Source: Company Data

-3Disclaimer : ความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานนี้เป็ นเพียงการนาเสนอในมุมมองของบริษทั และเป็ นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ รายงานนี้จดั ทาขึ้นเพือ่ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่นกั ลงทุนเท่านั้น บริษทั ไม่รับผิดชอบต่อการนาข้อมูลหรื อความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษทั และ/หรือ บริษทั ในกลุ่มของบริ ษทั อาจมีส่วนเกีย่ วข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกบั บริษทั ใดๆทีถ่ ูกกล่าวถึงในรายงานนี้กไ็ ด้ การเปิ ดเผยผลสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในเรื่ องการกาก ับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากบั หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยเป็ นการสารวจและประเมิ นข้อมูลทีบ่ ริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นข้อมูลที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็ นการรับรองผลการปฏิบตั ิงานและไม่ถือเป็ นการให้คาแนะนาในการลงทุน ผูใ้ ช้ขอ้ มูลจึงควรใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากดั มิได้ยนิ ยันหรื อรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีช้ ีวดั ความคืบหน้าการป้องกนั การมีส่วนที่เกีย่ วข้องกบั การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริ ษทั จดทะเบียนที่จดั ทาโดยสถาบันที่เกีย่ วข้อง เป็ นเพียงการนาเสนอผลการประเมินโดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั
จดทะเบียนและมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าวหรื อเมื่อข้อมูลที่เกีย่ วข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาก ัด มิได้ยนิ ยัน ตรวจสอบ หรื อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ที่มา :
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3. โครงการ GA Power (GAP)

4. โครงการ Energy Innovation

Source: Company Data

Source: Company Data

5. โครงการ Solar Igen Co., Ltd

Source: Company Data

-4Disclaimer : ความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานนี้เป็ นเพียงการนาเสนอในมุมมองของบริษทั และเป็ นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ รายงานนี้จดั ทาขึ้นเพือ่ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่นกั ลงทุนเท่านั้น บริษทั ไม่รับผิดชอบต่อการนาข้อมูลหรื อความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษทั และ/หรือ บริษทั ในกลุ่มของบริ ษทั อาจมีส่วนเกีย่ วข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกบั บริษทั ใดๆทีถ่ ูกกล่าวถึงในรายงานนี้กไ็ ด้ การเปิ ดเผยผลสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในเรื่ องการกาก ับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากบั หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยเป็ นการสารวจและประเมิ นข้อมูลทีบ่ ริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นข้อมูลที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็ นการรับรองผลการปฏิบตั ิงานและไม่ถือเป็ นการให้คาแนะนาในการลงทุน ผูใ้ ช้ขอ้ มูลจึงควรใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากดั มิได้ยนิ ยันหรื อรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีช้ ีวดั ความคืบหน้าการป้องกนั การมีส่วนที่เกีย่ วข้องกบั การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริ ษทั จดทะเบียนที่จดั ทาโดยสถาบันที่เกีย่ วข้อง เป็ นเพียงการนาเสนอผลการประเมินโดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั
จดทะเบียนและมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าวหรื อเมื่อข้อมูลที่เกีย่ วข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาก ัด มิได้ยนิ ยัน ตรวจสอบ หรื อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ที่มา :
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