
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร  0-2088-9399 
รายงานฉบบันี
จดัทาํขึ
นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเ�ป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ � ทรนีตีี
 จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ด้�เป็ �นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้กัลงทนุทาํการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย์ � หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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Anti-corruption Progress Indicators 
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