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ปรบั SET Target ลง 30 จดุเป็น 1,870 จดุหลงัปรบัก ำไรแบงกล์ง ยงัไม่รวม upside จำกกลุ่มอ่ืน  
o เราปรบั SET Target ลง 30 จุดจากเดมิ 1,900 จดุเป็น 1,870 จดุ เป็นผลจากการปรบัประมาณการก าไรกลุ่ม

ธนาคารลง 4% และกลุ่มเกษตรอาหารลงประมาณ 5% ทัง้น้ี ก าไรของกลุ่มธนาคารและกลุ่มเกษตรอาหารมี
น ้าหนกัต่อก าไรของตลาด 19% และ 5% ตามล าดบั การปรบัประมาณการลงท าให ้ EPS ของตลาดลดลงจาก
คาดการณ์เดมิ 1.5% จาก 111.07 บาท/หุน้ เป็น 109.45 บาท/หุน้ เท่ากบัวา่ EPS growth ปี 2018 ชะลอ
เลก็น้อยจากเดมิ +11.7% Y-Y เป็น +10.1% Y-Y ทัง้น้ี เราไมไ่ดร้วมประเดน็สงครามการคา้เพราะเชื่อวา่ไม่
เกดิขึน้  

o แมจ้ะปรบัลงแต่การเตบิโตแบบ double digit ถอืวา่อยูใ่นเกณฑด์แีละมากกวา่ปีก่อนทีโ่ตเพยีง 6% Y-Y ทัง้น้ี 
ประเดน็กลุ่มโรงกลัน่และโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เราเชื่อวา่มผีลกระทบจ ากดั ขณะทีเ่ราไมไ่ดร้วม Upside ที่
อาจมใีนกลุ่มยานยนต ์ กลุ่มโทรศพัทม์อืถอื กลุ่มทวีดีจิติอล และกลุ่มโรงพยาบาล (มนี ้าหนักรวม 11% ของก าไร
ทัง้ตลาด) จงึเชื่อวา่ประมาณการทีป่รบัแลว้ conservative เพยีงพอ นอกจากน้ี เราเหน็ความแขง็แกรง่ของผล
ประกอบการกลุ่มคา้ปลกี  

o แม ้SET ปัจจบุนัที ่1,760 จดุจะม ีupside เพยีง 6% จากเป้าใหม ่แต่หุน้โดยเฉพาะในตลาด EM ยงัเป็นสนิทรพัย์
ทีใ่หผ้ลตอบแทนดตีามทศิทางเศรษฐกจิโลกที่เป็นขาขึน้          

o ก าไรของกลุ่มธนาคารที่เราปรบัลง 4% ก่อนหน้าน้ี (จากเตบิโต 9% Y-Y เป็นโต 6% Y-Y) เป็นการปรบัลดรายได้
คา่ธรรมเนียมและรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ลง 5-8% ใหส้อดคลอ้งกบัการฟรคี่าธรรมเนียมการโอนผา่นช่องทางดิ
จติลั แมว้า่ในอนาคตอาจมคีา่ธรรมเนียมอื่นทีอ่าจถูกยกเลกิ รวมไปถงึการ migrate ลูกคา้ทีถ่อืบตัร ATM มาอยู่
บน Digital banking แทน เป็นต้น แต่ฐานลูกคา้ทีแ่ต่ละธนาคารก าลงัแยง่ชงิกนัอยู่ในขณะน้ี มขีนาดใหญ่ขึน้บน 
Digital platform สามารถกลายเป็นแหล่งรายไดใ้นรปูแบบอื่นของธนาคารไดเ้ช่นกนั รวมถงึธนาคารสามารถลด
ตน้ทุนการจดัการเงนิสดและคา่ใช้จา่ยสาขาไดอ้กีมาก  

o กลุ่มเกษตรอาหารมคีวามเสีย่งจากราคาสนิคา้เกษตรและราคาเน้ือสตัว ์ (ไก่ หม ู กุง้) ทรงถงึปรบัลง นอกจากน้ี 
คา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่มานานเริม่สง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ แมว้า่ปัจจบุนัค่าเงนิบาทจะเริม่น่ิงทีร่ะดบั 31 บาท/
ดอลลาร ์แต่ผลก าไรทีเ่กดิจากการแปลงงบการเงนิใหเ้ป็นเงนิบาทกล็ดลงจากปีก่อน  

o การปรบัสูตรโครงสรา้งราคาน ้ามนัใหมเ่พื่อใหร้าคาขายปลกีน ้ามนัลดลง เราคาดวา่มผีลกระทบจ ากดัต่อโรงกลัน่ 
หากมกีารยกเลกิสตูรเดมิทีอ่งิหน่วยปรบัคณุภาพน ้ามนัทีแ่ต่ละโรงกลัน่ลงทุนมานานจนคนืทุนไประดบัหน่ึงแลว้ 
หรอืการใชร้าคาน ้ามนัดบิในการค านวณคา่ขนสง่และคา่ประกนั แทนทีจ่ะใชร้าคาน ้ามนัส าเรจ็รปู เพื่อใหไ้ดร้าคาที่
สะทอ้นราคาตลาดมากขึน้ จะใกล้เคยีงกบัราคาขายของแต่ละโรงกลัน่ซึง่องิราคาตลาดและ Demand/Supply ใน
ตลาด ซึง่ส่วนใหญ่ต ่ากว่าราคาตามสตูรดงักล่าว  

o แนวคดิชะลอการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนใหม่ในระยะ 5 ปีขา้งหน้าทัง้แบบ SPP และ VSPP เพราะก าลงั
การผลติไฟฟ้าในปัจจบุนัมเีพยีงพอกบัความตอ้งการใช้แลว้นัน้ ไมก่ระทบต่อประมาณการก าไรของกลุ่มโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวยีน เพราะสมมตฐิานในการประมาณการกลุ่มน้ี นกัวเิคราะหค์ านึงถงึเฉพาะก าลงัการผลติทีไ่ดร้บั
สญัญาแลว้เท่านัน้ ซึง่พบวา่ก าไรในช่วง 1-3 ปีขา้งหน้ายงัเหน็การเตบิโตจากโรงไฟฟ้าทีท่ยอยสรา้งเสรจ็และเริม่
ขายไฟ แต่อาจกระทบ Long term growth หากไมไ่ดส้ญัญาใหมเ่พิม่ (หาจากต่างประเทศได)้ ท าให ้PE ทีต่ลาด
เคยใหก้บักลุ่มน้ีตอ้งลดทอนลง อยา่งไรกต็าม ราคาหุน้ในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนปรบัลงจนม ี PE เหลอื
เฉลีย่ 21 เท่า จากก่อนหน้าน้ีที ่28-35 เท่า เทยีบกบัก าไรเตบิโตของก าไรในระยะ 3 ปีขา้งหน้าเฉลีย่ 25% ถอืวา่
ราคาหุน้ถูกกวา่พืน้ฐานมากเกนิไป    

o ในทางตรงกนัขา้ม เราเหน็ Upside ของประมาณการก าไรในกลุ่มยานยนต ์ กลุ่มโทรศพัทม์อืถอื กลุ่มทวีดีจิติอล 
และกลุ่มโรงพยาบาล ส าหรบักลุ่มยานยนต ์ ยอดสง่ออกรถเตบิโตดมีากจากการฟ้ืนตวัของตลาดหลกัทัง้สหรฐั 
ออสเตรเลยี และตะวนัออกกลาง ส่วนยอดขายในประเทศมทีศิทางทีด่หีลงัเหน็ยอดจองรถยนตแ์ละรถมอเตอรไ์ซค์
ในงาน Motor show ที ่+25% Y-Y จากก าลงัซือ้ทีฟ้ื่นตวัและการจดัโปรโมชัน่  

o กลุ่มมอืถอืและกลุ่มทวีดีจิติอล มปีระเดน็การยดืช าระคา่ใบอนุญาต (เราคดิวา่เป็นไปไดม้ากส าหรบักลุ่มทวีดีจิติอล 
แต่เป็นไปไดน้้อยส าหรบักลุ่มมอืถอื) สว่นกลุ่มโรงพยาบาล ม ี upside จากโรคระบาดและค่าใชจ้า่ยด าเนินงานที่
อาจต ่ากวา่ทีเ่ราคาด 



 
 
 
 
 

 

หน้า 2 จาก 3 
 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  

ส านักงานใหญ่ ส านักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร์  สาขา อัลม่าลิงค์ สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/ 9 า แ รศเ าาฟฟอดิดร คาอ  (ร ยส สรสนารสุส ) 1768  25 า แ ราน่มล เ่สแอ าน้ส 9 ,14,15 496/ 502 า แ รานมรเสอรอ อ าิาารอ  7/129-221 า แ ริซ็สอรน่ ปอ่สิก่้   

ิซ็สอรน่ิาเ่ศอ าน้ส 18 , 25 า แ รไอยซนมมเอ อ าิาารอ าน้ส 5, 31  ซ .าเศ่ม ช.ิพ เ่สลเเ  คขาสุ่มพเสี าน้ส 20 ช.ิพ เ่สลเเ คขาสุ่มพเสี  อ าิาารอ าน้สอี่ 16 ห้าส 2160/1 

ช .พรรร ม 1 คขาสปอุมานส  ช .ิพาราุรีเนศ หมล คขาสา สกรปอ  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ช.ารมร าาสสี คขาส ารุณามรเสอรอ   

ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเห้ายขา ส ล .กรุสิอพมห สแร    ิขเ า สกากส้าย ล.กรุสิอพมห สแร 

     
สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2)  สาขา สินธร 3 

3105 า แ ริา็สม รอแ าน้ส 3  589 หมูล 12 า แ ราุศอ าิาารอ 1 130- 132 า แ รรเส ร อ าิาารอ 1  140/ 1 า แ ริแ่ียสหสาส 2 าน้ส 18  130- 132 า แ รรเส ร อ าิาารอ 3  

ห้าสิ่ขอี่ A3R02  ช .่ ศพร้ า  าาฟฟอด าน้ส 19 ห้าสิ่ขอี่ 589 /105 าน้ส 2 ช .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  ช .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  าน้ส 19 ช.าเอยุ คขาสุ่มพเสี  

คขาสแ่าสลน่ส ิขเา สกรปอ (ิศเม 1093 /105(  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  

ล .กรุสิอพมห สแร  ช .า สส -เร ศ(กม. 3  )คขาสา สส      

 ิขเา สส  ล .กรุสิอพมห สแร     

     

สาขา ลาดพร้าว สาขา ประหาหื่น สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ 

555 า แ รรร  อ าิาารอ 2  105/ 1 า แ ราี าน้ส 4  1/ 832 าน้ส 2 , 2.5, 3 หมูห 17  990 า แ รานาศุ่ร รเมิพ่ร าน้ส 12  576 ช.รนเส  เิาดรอ  

ยูสเเ 1106 าน้ส 11 ช.พห่ยย เส  ช .ิอดา ่รสิแร รหอ คขาส่ ศย า  เ .แูแเ า.ก่ ู่กก  ห้าส 1210 ช.พรรร ม 4 คขาสรี่ม  เ .า สกรรรา า.ิมืาสสสอาุรี  

คขาสลเุลนกร ิขเลเุลนกร ิขเลเุลนกร ล .กรุสิอพมห สแร  ล .ปอุม  สี  ิขเา สรนก ล .กรุสิอพมห สแร  ล .สสอาุรี  

ล .กรุสิอพมห สแร      

     

สาขา ศรีราหา สาขา ขอนแก่น  1  สาขา ขอนแก่น  2  สาขา ขอนแก่น  3  สาขา อุดรธานี 

135/ 99 )เึกแาม าน้ส G) 311/ 16 าน้ส 2 ช.ก่ สิมืาส ิ่ขอี่ 26/ 9 หมูลอี่ 7 าน้ส 2  311/1 197/29, 213/3 

ชสสรุขุมาเอ เ. สิมืาส า.ิมืาสขาสคกลส ช.ดรีลนสอรอ หมล ช .ก่ สิมืาส  (ฝึ่สรเมาึส)  ช .าุศรศุดรี เ .หม กคข้ส  

เ .ดรีร า  า.ดรีร า  ล.ขาสคกลส เ  . สิมืาส  เ  . สิมืาส  า .ิมืาสาุศร  สี ล.าุศร  สี  

ล .า่าุรี   า .ิมืาสขาสคกลส ล.ขาสคกลส  า .ิมืาสขาสคกลส ล.ขาสคกลส   

     

สาขา เหียงใหม่ 1 สาขาเหียงใหม่  2  สาขาเหียงใหม่  3  สาขา เหียงราย  สาขา แม่สาย 

308  310  า แ รมร เ่ิพ่ร 32/ 4 หมูลอี่ 2 าน้ส 1  353/ 15 หมูล 4 เ.รเมกก  119 หมูล 10 เ.คมลร ย  

หมูลา้ สิาียส หมลค่สศอ หมูลา้ สิาียส หมลค่สศอ ห้าส B1-1, B1-2  า .ิมืาสิาียสร ย ล.ิาียสร ย  า .คมลร ย ล.ิาียสร ย  

ช .า้ สแ่ ส เ.า้ สแ่ ส  ช .า้ สแ่ ส เ.า้ สแ่ ส  เ .คมลิหียร า.ิมืาสิาียส หมล    

า .ิมืาสิาียส หมล ล.ิาียส หมล  า .ิมืาส ล.ิาียส หมล  ิาียส หมล   

     

สาขา นครราหสีมา สาขา สมุทรสาคร สาขา ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 1 สาขา หาดใหญ่ 2 

1242/ 2 ห้าส  A3 าน้ส 7 813/ 30 ช.สรรเสหอ  22/18 200/221, 200/223 106 าน้ส่าย ช.ปรรา  เปึเยอ  

รก สนกส สิศารมา่ อ่ สแรร ารีม  เ .มห านย า.ิมืาสรมุอรร แร  ช.ห่าสพลาานศฉ่าส า แ รลุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 เ .ห ศ หญล า.ห ศ หญล ล.รสข่  

ช .มเเรภ พ เ. สิมืาส  ล .รมุอรร แร  เ.เ่ ศ หญล า .ิมืาสภูิก็เ  ช .สเพนอ อาุอเด 3 เ.ห ศ หญล   

า .ิมืาสสแรร ารีม  ล.สแรร ารีม   ล .ภูิก็เ  า .ห ศ หญล ล.รสข่   

     

สาขา หาดใหญ่ 3 สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

200/222, 200/224, 200/226 59/ 28 ช.ห้ายยาศ เ.อนาิอี่ยส  173/83- 84 หมูล 1 ช.านศยพ เว-า ส หญล  300/69- 70 หมูล 4 เ.รูรรมเค่   

า แ รลุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 า .ิมืาสเรนส ล.เรนส  เ .มรข มิเ้ีย า.ิมืาสรุร ดสอ  สี  า .ิมืาส ล.ปึเเ สี   

ช .สเพนอ อาุอเด 3 เ.ห ศ หญล   ล .รุร ดสอ  สี    

า .ห ศ หญล ล.รสข่      

     
                                            

ค านิยามของค าแนะน าการลงทุน 

BUY “ซื้า”    ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส ต่ ากว่า มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 10% 

HOLD “ชืา”    ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส ต่ ากว่า มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส  สูงกว่า มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

TRADING BUY “ซื้าิก็สกก ไรรรยรรน้ส”   ิสื่าสล กมีปรริศ็สอี่มีผ่าากเลาร แ หุ้ส สรรยรรน้ส คม้าล ร แ ปึลลุานสลรรูสกาล มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

OVERWEIGHT “่สอุสม กกาล เ่ ศ”   ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “่สอุสิอล กนาเ่ ศ”     ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ เท่ากับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “่สอุสส้ายกาล เ่ ศ”   ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ ต่ ากว่า ตลาด 

หม ยิหเุ  :ผ่เาาคอสอี่แ ศหานสา ลิป่่ียสคป่สเ มแา มิรี่ยสขาสเ่ ศอี่ิพเ่มขึ้ส หรืา่ศ่ส สขณรสน้ส  
 

DISCLAIMER: ร ยส สฉานาสี้ลนศอก ยศยารเดนอห น่กอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร ลก กนศ (มห าส ) “ารเดนอ” ข้ามู่อี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ชูกลนศอก ขึ้สาสพ้ืสฐ สขาส

คห ล่สข้ามู่อี่ิาื่าาล หรืาแาริาื่าาล มีแา มสล ิาื่าชืา ค่ร /หรืามีแา มชูกเ้าส ายล สไรก็เ มารเดนอไมลรนาราสแา มชูกเ้าสแราช้าสขาสข  ้ามู่ศนสก ล่ า ข้ามู่ค่รแา มิห็ส

อี่ปร กรายูล สร ยส สฉานาสี้า ลมีก ริป่่ียสคป่ส คก้ไข หรืาิพเ่มิเเมไศ้เ่าศิา่ ยศยไมลเ้าสคล้ส ห้อร า ล่าสหส้  ารเดนอไมลมีแา มปรรรสแออี่ลรานกลูสหรืาาี้าาส ห้ผู้

่สอุส ่สอุสซื้าหรืาข ยห น่กอรนพยอเ มอี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ รามอน้สารเดนอไมลไศ้รนาปรรกนสผ่เาาคอสหรืาร แ ขาสห น่กอรนพยอเ มข้ามู่อี่ปร กรคเลายล ส ศ 

ารเดนอลึสไมลรนาผเศาาาเลาแา มิรียห ย ศๆ อี่ิกเศขึ้สล กก รสก ข้ามู่หรืาแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ไมลาล กรณี ศก็เ ม ผู้่สอุสแาร ดึกด ข้ามู่ค่ร า้ศุ่ยพเสเล

ายล สราาแาา สก รเนศรเส ล่สอุส 

ารเดนอขารสาส เ่ขรเอ เว สข้ามู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล สร ยส สฉานาสี้ ห้ มมเ ห้ผู้ ศสก ข้ามู่ค่รแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ปรรยยาสอ แนศ่าก ศนศคป่ส อก ซ้ก  

สก าากครศสหรืาิผยคพรลเลาร   รณาสไมลาล อน้สหมศหรืาา สรลาส ยศยไมลไศ้รนาาสุญ เิป็ส่ ย น่กดณอานกดรล การเดนอ ล่าสหส้  ก ร่สอุส สห น่กอรนพยอมีแา มิรี่ยส ผู้

่สอุสแารดึกด ข้ามู่ค่รพเล รณ ายล สราาแาากลาสก รเนศรเส ล่สอุส 

ารเดนอห น่กอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร ลก กนศ (มห าส )า ลิป็สผู้ศูค่รภ พแ ล่าส ( Market Maker) ค่รผู้าาก ารก แนญครศสรเอ เาสุพนส อ (Derivative Warrants) าส

ห น่กอรนพยออี่ปร กสายูล สร ยส สฉานาสี้ ยศยารเดนอฯ า ลลนศอก าอาเิแร รหอขาสห น่กอรนพยอา้ สาเสศนสก ล่ าสี้ ศนสสน้ส สนก่สอุสแารดึกด ร ย่ริาียศ สหสนสรืาาี้าาสขาส

 ารก แนญครศสรเอ เาสุพนส อศนสก ล่ ากลาสเนศรเส ล่สอุส 
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สัญลักษณ์ N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏหื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่รก ราลก รกก กนาศูค่กเลก รารเดนอลศอริาียสอี่ครศสไา้สี้ ิป็สผ่อี่ไศ้ล กก รรก ราลค่รปรริมเสข้ามู่อี่ารเดนอลศอริาียส สเ่ ศห น่กอรนพยอคหลสปรริอดไอย 

ค่รเ่ ศห น่กอรนพยอ ิา็ม ิา ไา "(ารเดนอลศอริาียส )"ิปอศิผยเลาร   รณร ค่ริป็สข้ามู่อี่ผู้่สอุสอน่าไปร ม รชิข้ ชึสไศ้ ผ่รก ราลศนสก ล่ าลึสิป็สก รสก ิรสาข้ามู่

 สมุมมาสขาสาุแแ่ภ ยสากเลาม เรฐ สก รกก กนาศูค่กเลก รขาสารเดนอลศอริาียส ยศยไมลไศ้ิป็สก รปรริมเสผ่ก รปรเานเเส สหรืาก รศก ิสเสกเลก รขาสารเดนอลศ

อริาียส าีกอน้สมเไศ้ า้ข้ามู่ภ ย สขาสารเดนอลศอริาียส สก รปรริมเส ศนสสน้ส ผ่รก ราลอี่ครศสสี้ลึสไมลไศ้ิป็สก รรนาราสชึสผ่ก รปรเาน เเส สหรืาก รศก ิสเสก รขาส

ารเดนอลศอริาียส ค่รไมลชืาิป็สก ร ห้แก คสรสก  สก ร่สอุส สห น่กอรนพยอขาสารเดนอลศอริาียสหรืาแก คสรสก  ศๆ ผู้ า้ข้ามู่ลึสแาร า้าเล รณญ ณขาสเสิาส สก ร

าเิแร รหอค่รเนศรเส ล สก ร า้ข้ามู่ ศ ๆ อี่ิกี่ยากนาารเดนอลศอริาียสอี่ครศส สผ่รก ราลสี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกหนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้ามู่ CG Score ปรรลก ปี 2560 ล ก รม แมรลสิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย 

2 ข้ามู่ารเดนออี่ิข้ รลามยแรสก รคสารลามปรเานเเขาสภ แิากาสไอย สก รเลาเ้ สอุลรเเ (Thai CAC) ขาสรม แมรลสิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย  

   (ข้ามู่ ณ านสอี่ 31 กรกร แม  2560 )มี 2 กุ่ลม แืา  

   - ไศ้ปรรก ดิลเส รมณอิข้ รลาม CAC (Declared) 

   - ไศ้รนาก รรนาราส CAC (Certified) 
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