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รายงานฉบบันี
จดัทาํขึ
นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี
 จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้กัลงทนุทาํการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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Figure 1: Bidders shareholding structure   

 Source: Company, Trinity Research 

 

Figure 2: High speed rail time line   

 
Source: Company, Trinity Research 
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Anti-corruption Progress Indicators 

 
�������3%��=�����7���ก��'�������F���6����E����กG���
#�ก��6��6=���C���6 (Thai CAC) ����������������������ก���ก��

��������
 '�����5� 2 ก�C�� �$� 
• ����� ก"#$%&'"�()*$+�"�,-( CAC 

• ����./ก"��./�01 CAC 

 
 

Disclaimer : ก�������	
	�ก����9������G�3G34��������$�:�=�ก���L��ก��ก���3�����ก3%
��=��ก��ก���C���6���<���G�� (Anti-Corruption 
Progress Indicators) ������������9��3
�#�6���:��ก���;
<':����9��>��
�3%�����7�
�������3%�ก3%
��=��SD%��3ก�������	
7�

����ก����89ก���ก��ก�ก��:��ก���;
<'�96���:��ก���;
<�34 ��5�ก��������ก��6���7
��
'�96��'	�;�T������
�%�
$���:���
���������9��3
� 7�
	�ก����9�������ก���� �������3%�ก3%
��=����>�
�=��&��3%��=�����ก���������9��3
�6���3%���������9��3
���=�9�C
#�'��'����=��&��;$%�ก����9���� Anti-Corruption SD%���=�=������=��&�����ก'��'�����
ก���=��&���9���U ('�� 56-1) ��
���
��9���U ('�� 56-2) :�$�#���ก���'�9:�$���
����$%��3%�ก3%
��=��������������9��3
���4� '�=�'6�ก�83 �����4� 	�ก����9�������ก�����D�
��5�ก��������#��C��������������3%�ก3%
��=��SD%���5��C���E�
��ก 7�
����=��5�ก����9����ก���F���6�������������9��3
�#�6���
:��ก���;
<':����9��>��
 '�9����=#G=�=��&�E�
#��;$%�ก����9���� 

��$%����ก	�ก����9�������ก������5��;3
�	�ก����9���� 8 ����3%���กF#�	�ก����9����������4� �����4� 	�ก����9�����D����
���3%
�'�����=E�
:���������ก���� :�$���$%��=��&��3%�ก3%
��=���3ก�����3%
�'��� ��4��34 ������:��ก���;
< ��3�3634 ��ก�� ����=
$�
�� 6������ 
:�$������������&ก6=������=�����	�ก����9�������ก����'6��
���#� 

 


