
 
 

 
 Comments: 

 ราคาน ้ามนัดบิ WTI ปรบัตวั     +1.0% W-W 
บนความหวงัที ่OPEC จะลดก าลงัการผลติลง   
(เป็นบวกต่อ PTT, PTTEP, PTTGC) 

 ค่าการกลัน่สงิคโปรล์ดลง -30.9% W-W มาอยู่ที ่
US3.25/บารเ์รล (เป็นลบต่อโรงกลัน่ TOP, 
SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) 

 ราคาปิโตรเคมตีน้น ้าสายโอเลฟินสป์รบัตวัลง 
โดย Propylene ลดลง -4.6% W-Wและ 
Ethylene ลดลง -6.1% W-W (เป็นลบต่อ 
PTTGC, SCC) 

  ราคาอะโรเมตกิสป์รบัตวัลง โดย Benzene 
ลดลง -3.1% W-W และ Paraxylene ลดลง      
-4.3%  (เป็นลบต่อ PTTGC, TOP) 

  ราคาเมด็พลาสตกิ HDPE ลดลง -6.8% จาก
สปัดาหก์่อนหน้า (เป็นลบต่อ PTTGC, SCC) 

  ราคาเมด็พลาสตกิ PVC ทรงตวั W-W (เป็น
กลางต่อ VNT, TPC) 

 ราคา MEG ทรงตวั W-W (เป็นกลางต่อ IVL) 
 ราคา PTA ลดลง -2.9 %W-W (เป็นลบต่อ IVL) 
 ราคาหมปูรบัลง W-W หลงัจากทรงตวั 3 

สปัดาหก์่อนหน้า (เป็นลบต่อ CPF TFG) 
 ราคาไก่ทรงตวั W-W เป็นสปัดาหท์ี ่9 (เป็น

กลางต่อ CPF GFPT TFG) 
 ราคากุง้ขาวปรบัขึน้ W-W หลงัจากปรบัลง

สปัดาหก์่อน (เป็นบวกต่อ CPF TU) 
 ราคาปลาทนู่าเดอืน พ.ย. ปรบัลง -8.2% M-M ที ่

US$1,400 ต่อตนั ตามฤดกูาล (เป็นลบต่อ TU) 
 ราคายางพารากลบัมาปรบัขึน้ โดย SICOM 

ปรบัขึน้ W-W หลงัจากปรบัลง 8 สปัดาหก์่อน
หน้า เช่นเดยีวกบัราคาตลาดสงขลากลบัมาปรบั
ขึน้ หลงัจากปรบัลงสปัดาหก์่อน (เป็นบวกต่อ 
STA NER TRUBB) 

 ราคาถัว่เหลอืงปรบัขึน้ W-W หลงัจากปรบัลง
สปัดาหก์่อนหน้า (เป็นบวกต่อ TVO) 

 ราคาน ้าตาลปรบัขึน้ W-W หลงัจากปรบัลง 5 
สปัดาหก์่อนหน้า (เป็นบวกต่อ KSL KBS KTIS 
BRR) 

 ดชันีค่าระวางเรอื BDI เพิม่ขึน้ +12.6%  
W-W มาอยู่ที ่US$ 1,231  ( เป็นบวกต่อ TTA, 
PSL) 

    

 

Last Price Net Change %change % change Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg.

30-Nov-18 W-W W-W YTD 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18

Oil and Gas

PTTEP

Brent (USD/BBL) 58.7 -0.1 -0.2% -12.2% 52.5 62.0 67.5 75.2 75.9 72.1

WTI (USD/BBL) 50.9 0.5 1.0% -15.7% 48.3 55.8 63.2 68.1 69.6 62.6

Dubai (USD/BBL) 65.6 0.2 0.3% 6.4% 50.3 59.1 63.5 71.6 73.7 73.6

Naphtha (USD/BBL) 53.2 0.2 0.4% -20.2% 51.0 62.5 63.5 70.5 72.7 65.3

Refinery & Petrochemical

IRPC&TOP

Propylene (USD/Ton) 830.0 -40.0 -4.6% -12.6% 887.7 918.5 1,028.8 1,057.7 1,084.2 1,018.9

Ethylene (USD/Ton) 920.0 -60.0 -6.1% -30.8% 1,138.5 1,264.6 1,299.2 1,287.7 1,326.2 997.8

Dubai (USD/BBL) 65.6 0.2 0.3% 6.4% 50.3 59.1 63.5 71.6 73.7 73.6

GRM - Singapore refinery 3.3 -1.5 -30.9% -50.6% 8.4 7.2 7.0 5.9 6.1 4.7

Paraxylene(USD/Ton) 900.0 -40.0 -4.3% 6.5% 744.6 802.7 863.1 914.6 1,103.8 1,082.2

Benzene(USD/Ton) 635.0 -20.0 -3.1% -27.4% 758.5 838.1 885.4 842.3 858.1 735.6

Spread Paraxylene - Naptha 410.5 -42.0 -9.3% 77.5% 275.7 227.9 279.1 266.4 434.9 481.9

Spread Benzene - Naptha 145.5 -22.0 -13.1% -44.3% 289.6 263.3 301.5 194.1 189.1 135.2

Petrochemical&Plastics

PTTGC

Ethylene(USD/Ton) 920.0 -60.0 -6.1% -30.8% 1,138.5 1,264.6 1,299.2 1,287.7 1,326.2 997.8

HDPE(USD/Ton) 1,100.0 -80.0 -6.8% -13.7% 1,150.8 1,259.6 1,356.2 1,357.7 1,308.1 1,226.1

MEG(USD/Ton) 695.0 0.0 0.0% -27.6% 886.5 913.1 984.6 979.2 944.2 793.9

Paraxylene (USD/Ton) 900.0 -40.0 -4.3% 6.5% 744.6 802.7 863.1 914.6 1,103.8 1,082.2

Benzene(USD/Ton) 635.0 -20.0 -3.1% -27.4% 758.5 838.1 885.4 842.3 858.1 735.6

Spread Ethylene - Naptha 430.5 -62.0 -12.6% -39.9% 669.6 689.9 715.3 639.5 657.2 397.4

Spread HDPE - Naptha 610.5 -82.0 -11.8% -7.7% 681.9 684.9 772.2 709.5 639.1 625.8

Spread MEG - 0.63Ethylene 115.4 37.8 48.7% -5.5% 169.3 116.4 166.1 168.0 108.8 165.3

Spread Paraxylene - Naptha 410.5 -42.0 -9.3% 77.5% 275.7 227.9 279.1 266.4 434.9 481.9

Spread Benzene - Naptha 145.5 -22.0 -13.1% -44.3% 289.6 263.3 301.5 194.1 189.1 135.2

TPC&VNT

PVC(USD/Ton) 860.0 0.0 0.0% -2.3% 907.7 878.8 948.8 935.0 937.3 855.6

Spread PVC - 0.5Ethylene 324.5 9.7 3.1% -23.2% 456.9 423.7 456.7 399.5 359.2 323.6

IVL

PTA (USD/Ton) 845.0 -25.0 -2.9% 15.8% 661.9 700.4 772.7 827.3 962.3 950.0

Agiculture&Food

CPF&GFPT&CFRESH

Shrimp  (Bt/Kg) 140.0 5.0 3.7% -22.2% 175.8 176.2 184.6 136.9 157.3 138.9

Swine (Bt/Kg) 65.5 -2.0 -3.0% 57.8% 60.3 48.7 47.5 60.7 63.3 65.7

Chicken (Bt/Kg) 32.5 0.0 0.0% 3.2% 37.7 32.1 31.5 31.5 33.7 32.5

TUF

Tuna (US$/Ton) 1,400.0 -125.0 -8.2% -30.0% 1,947.7 2,123.1 1,674.6 1,692.3 1,465.4 1,566.7

STA&TRUBB

TSR20 - SICOM (Cent/kg) 122.4 0.7 0.6% -16.7% 153.0 143.8 145.6 140.0 132.7 127.3

RSS3 - Songkhla (Bt/Kg) 40.6 1.3 3.4% -15.5% 55.7 47.9 47.9 49.7 44.2 41.4

KSL

Sugar (Cent/lb) 12.8 0.4 3.0% -18.2% 15.8 15.4 14.7 13.2 11.6 13.1

TVO

Soybean (US$/bushel) 8.9 0.1 1.6% -9.0% 9.9 10.0 10.2 10.1 8.7 8.8

Shipping

TTA & PSL

BDI (Avg all main sizes) 1,231.0 138.0 12.6% -9.9% 1,156.1 1,497.1 1,170.1 1,271.4 1,609.6 1,352.1  
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาหน)  

ส านกังานใหญ ่ ส านกังานไทยซมัมทิ ทาวเวอร ์ สาขา อลัมา่ลงิค ์ สาขา อมัรนิทร ์ทาวเวอร ์ สาขา เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 1 

999/9 า แ รศอ าาฟฟอดิดร คาอ  (ร ยส สรสนารสุส )1768  25 า แ ราน่มล ่อสแอ านส้ 9114115  496/502 า แ รานมรอสอรอ อ าิาารอ  7/129-221 า แ ริซ็สอรน่ ปอ่สิก่ ้  

ิซ็สอรน่ิาอ่ ศอ านส้ 18 , 25 า แ รไอยซนมมออ อ าิาารอ านส้ 5 131  ซ .าอศ่ม ช.ิพ่อสลอเ  คขาส่มุพอสี านส้ 20 ช.ิพ่อสลอเ คขาส่มุพอสี  อ าิาารอ านส้อี ่16 หา้ส 2160/1 

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

ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเหา้ยขา ส ล .กรุสิอพมห สแร    ิขเ า สกากสา้ย ล.กรุสิอพมห สแร 

     
สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สนิธร 1 สาขา เคีย่นหงวน (สนิธร 2)  สาขา สนิธร 3 

3105 า แ ริา็สม รอแ านส้ 3  589 หมูล 12 า แ ราศุอ าิาารอ 1 130-132 า แ รรอส ร อ าิาารอ 1  140/1 า แ ริแีย่สหสาส 2 านส้ 18  130-132 า แ รรอส ร อ าิาารอ 3  

หา้สิ่ขอี ่A3R02  ช .่ ศพร ้า  าาฟฟอด านส้ 19 หา้สิ่ขอี่ 589/105  านส้ 2 ช .าออย ุคขาส่มุพอสี  ช .าออย ุคขาส่มุพอสี  านส้ 19 ช.าออย ุคขาสุ่มพอสี  

คขาสแ่าสลน่ส ิขเา สกรปอ  (ิศอม 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 ลาดพรา้ว สาขา ประหาหืน่ สาขา รงัสติ สาขา อบัดลุราฮมิ สาขา รตันาธเิบศร ์

555 า แ รรร  อ าิาารอ 2  105/1 า แ รา ีานส้ 4  1/832 านส้ 2 12.5 13 หมูห 17  990 า แ รานาศุ่ ร รอมิพ่ร านส้ 12  576 ช.รนเส  อิ าดรอ  

ยสูอเ 1106 านส้ 11 ช.พห่ยย อส  ช .ิอดา ่รสิแร รหอ คขาส่ ศย า  เ .แแูเ า.ก่ ู่กก  หา้ส 1210 ช.พรรร ม 4 คขาสรี่ ม  เ .า สกรรรา า.ิมาืสสสอารุี  

คขาสลเลุนกร ิขเลเลุนกร ิขเลเลุนกร ล .กรุสิอพมห สแร  ล .ปอุม  สี  ิขเา สรนก ล .กรุสิอพมห สแร  ล .สสอารุี  

ล .กรุสิอพมห สแร      

     

สาขา ศรรีาหา สาขา ขอนแกน่  1  สาขา ขอนแกน่  2  สาขา ขอนแกน่  3  สาขา อุดรธาน ี

135/99 ( เกึแาม านส้ G) ชสสรขุมุาออ 311/16 านส้ 2 ช.ก่ สิมาืส ิ่ขอี ่ 26/9 หมูลอี่ 7 านส้ 2  311/1  197/29 1213/3  

เ .ดรีร า  า .ดรรี า  เ. สิมาืส า.ิมาืสขาสคกลส ช.ดรลีนสอรอ หมล ช .ก่ สิมาืส  (ฝน่สรอมาสึ)  ช .าศุรศุดร ีเ .หม กคขส้  

ล .า่ารุี  ล.ขาสคกลส เ  . สิมาืส  เ  . สิมาืส  า .ิมาืสาุศร  สี ล.าศุร  สี  

  า .ิมาืสขาสคกลส ล.ขาสคกลส  า .ิมาืสขาสคกลส ล.ขาสคกลส   

     

สาขา เหยีงใหม ่1 สาขาเหยีงใหม่  2  สาขาเหยีงใหม่  3  สาขา เหยีงราย  สาขา แมส่าย 

308  310  า แ รมร่อิ พ่ร 32/4 หมูลอี่ 2 านส้ 1  353/15 หมูล 4 เ.รอมกก  119 หมูล 10 เ.คมลร ย  

หมูลา ้สิายีส หมลค่สศอ หมูลา ้สิายีส หมลค่สศอ หา้ส B1-1, B1-2  า .ิมาืสิายีสร ย ล.ิายีสร ย  า .คมลร ย ล.ิายีสร ย  

ช .า ้สแ่ ส เ.า ้สแ่ ส  ช .า ้สแ่ ส เ.า ้สแ่ ส  เ .คมลิ หยีร า.ิมาืสิายีส หมล    

า .ิมาืสิายีส หมล ล.ิายีส หมล  า .ิมาืส ล.ิายีส หมล  ิายีส หมล   

     

สาขา นครราหสมีา สาขา สมทุรสาคร สาขา ภเูก็ต สาขา หาดใหญ ่1 สาขา หาดใหญ ่2 

1242/2 หา้ส  A3 านส้ 7 813/30 ช.สรรอสหอ  22/18  200/221 , 200/223 106 านส้่าย ช.ปรรา  อปนเยอ  

รก สนกส สิศารมา่่อ สแรร ารมี  เ .มห านย า.ิมาืสรมอุรร แร  ช.ห่าสพลาานศฉ่าส า แ รลุ่ศอด ห ศ หญลพ่ ซล  านส้2 เ .ห ศ หญล า.ห ศ หญล ล.รสข่  

ช .มอเรภ พ เ. สิมาืส  ล .รมอุรร แร  เ.เ่ ศ หญล า .ิมาืสภูิก็เ  ช .สอพนอ อาอุอด 3 เ.ห ศ หญล   

า .ิมาืสสแรร ารมี  ล.สแรร ารมี   ล .ภูิก็เ  า .ห ศ หญล ล.รสข่   

     

สาขา หาดใหญ ่3 สาขา ตรงั สาขา สรุาษฏธ์าน ี สาขา ปัตตาน ี  

200/222 1200/224 1200/226  59/28 ช.หา้ยยาศ เ.อนาิอีย่ส  173/83-84 หมูล 1 ช.านศยพ อว-า ส หญล  300/69-70 หมูล 4 เ.รูรรมอค่   

า แ รลุ่ศอด ห ศ หญลพ่ ซล  านส้2 า .ิมาืสเรนส ล.เรนส  เ .มรข มิเีย้ า.ิมาืสรรุ ดสอ  สี  า .ิมืาส ล.ปนเเ สี   

ช .สอพนอ อาอุอด 3 เ.ห ศ หญล   ล .รรุ ดสอ  สี    

า .ห ศ หญล ล.รสข่      

     

                                            
ค านยิามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซืา้”    ิสืา่สล กร แ ปนลลาุนส ต า่กวา่ มู่ แล เ มปนลลนยพืส้ฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 10% 

HOLD “ชาื”    ิสืา่สล กร แ ปนลลาุนส ต า่กวา่ มู่ แล เ มปนลลนยพืส้ฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิสืา่สล กร แ ปนลลาุนส  สงูกวา่ มู่ แล เ มปนลลนยพืส้ฐ ส 

TRADING BUY “ซืา้ิก็สกก ไรรรยรรนส้”   ิสืา่สล กมปีรริศ็สอีม่ผี่าากเลาร แ หุส้ สรรยรรนส้ คมา้ล ร แ ปนลลาุนสลรรสูกาล มู่ แล เ มปนลลนยพืส้ฐ ส 

OVERWEIGHT “่สอสุม กกาล เ่ ศ”   ิสืา่สล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี ่สงูกวา่ ตลาด 

NEUTRAL “่สอสุิอล กนาเ่ ศ”     ิสืา่สล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี ่เทา่กบั ตลาด 

UNDERWEIGHT “่สอสุสา้ยกาล เ่ ศ”   ิสืา่สล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี ่ต า่กวา่ ตลาด 

หม ยิหเ ุ  :ผ่เาาคอสอีแ่ ศหานสา ลิป่ีย่สคป่สเ มแา มิรีย่สขาสเ่ ศอี่ิ พอม่ขึส้ หราื่ศ่ส สขณรสนส้  

 

DISCLAIMER: ร ยส สฉานาสีล้นศอก ยศยารอดนอห่นกอรนพยอ ฟอสนสิซยี ไซรนร ลก กนศ (มห าส ) “ารอดนอ” ขา้มู่ อีป่ร กร สร ยส สฉานาสีช้กูลนศอก ขึส้าสพืส้ฐ สขาส

คห่ลสขา้มู่ อี่ิ า ืา่าล หราืแาริาืา่าล มแีา มสล ิาืา่ชาื ค่ร /หราืมแีา มชกูเา้ส ายล สไรก็เ มารอดนอไมลรนาราสแา มชกูเา้สแราชา้สขาสขา้มู่ ศนสก่ล า ขา้มู่ ค่รแา มิห็สอี่

ปร กรายูล สร ยส สฉานาสีา้ ลมกี ริป่ีย่สคป่ส คกไ้ข หราืิพอม่ิเอมไศเ้่าศิา่ ยศยไมลเา้สคลส้ หอ้ร า่ลาสหส ้ ารอดนอไมลมแีา มปรรรสแออีล่รานกลสูหราืาีา้าส หผู้ ้่ สอสุ 

่สอสุซืา้หราืข ยห่นกอรนพยอเ มอีป่ร กร สร ยส สฉานาสี ้ รามอนส้ารอดนอไมลไศร้นาปรรกนสผ่เาาคอสหราืร แ ขาสห่นกอรนพยอเ มขา้มู่ อีป่ร กรคเลายล ส ศ ารอดนอลสึไมล

รนาผอศาาาเลาแา มิรยีห ย ศๆ อี่ิ ก อศขึส้ล กก รสก ขา้มู่ หราืแา มิห็ส สร ยส สฉานาสีไ้ป าไ้มลาล กรณี ศก็เ ม ผู ้่ สอสุแารดกึด ขา้มู่ ค่ร าศุ้่ ยพอสอลายล สราาแาา ส

ก รเนศรอส ล่สอสุ 

ารอดนอขารสาส่อขรออ อว สขา้มู่ ค่รแา มิห็สอีป่ร กรายูล สร ยส สฉานาสี ้ ห ้มมอ หผู้ ้ศสก ขา้มู่ ค่รแา มิห็ส สร ยส สฉานาสีไ้ป าป้รรยยาสอ แนศ่าก ศนศคป่ส อก ซก ้ สก 

าากครศสหราืิผยคพรลเลาร   รณาสไมลาล อนส้หมศหราืา สรลาส ยศยไมลไศร้นาาสุญ เิป็ส่ ย่นกดณอานกดรล การอดนอ่ลาสหส ้ ก ร่สอสุ สห่นกอรนพยอมแีา มิรีย่ส ผู ้่ สอสุ

แารดกึด ขา้มู่ ค่รพอล รณ ายล สราาแาากลาสก รเนศรอส ล่สอสุ 

ารอดนอห่นกอรนพยอ ฟอสนสิซยี ไซรนร ลก กนศ (มห าส )า ลิป็สผูศ้คู่รภ พแ่ลาส ( Market Maker) ค่รผูา้าก ารก แนญครศสรออ อาสุพนส อ (Derivative Warrants) าสห่นกอรนพยอ

อีป่ร กสายูล สร ยส สฉานาสี ้ ยศยารอดนอฯ า ลลนศอก าอาอิ แร รหอขาสห่นกอรนพยอา ้สาอสศนสก่ล าสี ้ ศนสสนส้ สนก่สอสุแารดกึด ร ย่ริายีศ สหสนสราืาีา้าสขาส ารก แนญครศส

รออ อาสุพนส อศนสก่ล ากลาสเนศรอส ล่สอสุ 
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สญัลกัษณ์

 

 

สญัลกัษณ ์N/R  หมายถงึ “ไมป่รากฏหือ่ในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่รก ราลก รกก กนาศคู่กอลก รารอดนอลศอริายีสอีค่รศสไาส้ี ้ ิป็สผ่อีไ่ศล้ กก รรก ราลค่รปรริมอสขา้มู่ อีา่รอดนอลศอริายีส สเ่ ศห่นกอรนพยอคหลสปรริอดไอย ค่ร

เ่ ศห่นกอรนพยอ ิา็ม ิา ไา ("ารอดนอลศอริายีส )"ิปอศิผยเลาร   รณร ค่ริป็สขา้มู่ อีผู่ ้่ สอสุอนา่ไปร ม รชิข ้ชสึไศ ้ ผ่รก ราลศนสก่ล าลสึิป็สก รสก ิรสาขา้มู่  ส

มมุมาสขาสาแุแ่ภ ยสากเลาม เรฐ สก รกก กนาศคู่กอลก รขาสารอดนอลศอริายีส ยศยไมลไศ ้ิ ป็สก รปรริมอสผ่ก รปรอานเอส สหราืก รศก ิสอสกอลก รขาสารอดน อลศอริายีส 

ากีอนส้มอไศ ้าข้า้มู่ ภ ย สขาสารอดนอลศอริายีส สก รปรริมอส ศนสสนส้ ผ่รก ราลอีค่รศสสีล้สึไมลไศ ้ิ ป็สก รรนาราสชสึผ่ก รปรอานเอส สหราืก รศก ิสอสก รขาสารอดนอลศอริายีส 

ค่รไมลชาืิป็สก ร หแ้ก คสรสก  สก ร่สอสุ สห่นกอรนพยอขาสารอดนอลศอริายีสหราืแก คสรสก  ศๆ ผู ้าข้า้มู่ ลสึแาร าา้อล รณญ ณขาสเสิาส สก ราอิ แร รหอค่รเนศรอส ล ส

ก ร าข้า้มู่  ศ ๆ อี่ิ กีย่ากนาารอดนอลศอริายีสอีค่รศส สผ่รก ราลสี ้ 

ท ัง้นี ้บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาหน)  มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความครบถว้นและถกูตอ้งของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

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

 

โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกหนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (THAI CAC) 

1 ขา้มู่  CG Score ปรรลก ปี 2561 ล ก รม แมรลสิรรอมรช านสกรรมก รารอดนอไอย 

2 ขา้มู่ ารอดนออี่ิ ข ้รลามยแรสก รคสารลามปรอานเอขาสภ แิากาสไอย สก รเลาเ ้สอลุรอเ )Thai CAC) ขาสรม แมรลสิรรอมรช านสกรรมก รารอดนอไอย  

   )ขา้มู่  ณ านสอี ่31 รอสห แม 2561( ม ี2 กุ่ลม แาื 

   - ไศป้รรก ดิลเส รมณอิข ้รลาม CAC (Declared) 

   - ไศร้นาก รรนาราส CAC (Certified) 

 

 

 


