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(Bt) Rating Price (Bt) End-19 Core Profit Growth (%) Core P/E(x) P/BV(x) Dividend yield (%) ROE (%) 

  3 Jul 19 target 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 

MINT BUY 42.00 48.00 17.1 13.7 27.8 24.8 2.5  2.3  1.3 1.4 9.4 9.8 

CENTEL BUY 36.00 40.00 -5.9 9.3 23.7 21.7 3.3  3.0  1.8 1.9 14.6 14.6 

ERW BUY 6.40 7.50 3.7 21.8 28.9 23.7 2.7  2.5  1.6 1.9 9.4 10.7 

Industry Mean   26.8 23.4 2.9 2.6 1.5 1.7 11.1 11.7 

กลุม่ทอ่งเท่ียว   (Overweight) 
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แนวโน้มก ำไร 2Q19 ชะลอตวั...ยกเว้น MINT 
เรำคำดก ำไรปกติ 2Q19 ของ CENTEL และ ERW จะหดตวัทัง้ Q-Q และ Y-Y จำก Low Season และ
ภำพรวมอตุสำหกรรมท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัต่อเน่ืองและค่ำเงินบำทท่ีแขง็ แต่ส ำหรบั MINT คำดว่ำ
ก ำไรปกติจะโตแรง +90.7% Q-Q, 226.5% Y-Y จำกอำนิสงสข์อง NHH ซ่ึงอยู่ในช่วง High Season 
อย่ำงไรกต็ำมเรำคำดว่ำภำวะอตุสำหกรรมและผลประกอบกำรของกลุ่มท่องเท่ียวได้ผำ่นจดุต ำ่สดุ
ไปแล้วในช่วง 1H19 และมีแนวโน้มฟ้ืนตวัชดัเจนในช่วงครึ่งปีหลงัจำกทัง้จ ำนวนนักท่องเท่ียวท่ี
คำดโตเร่งตวัและ Upside กำรแขง็ค่ำของเงินบำทท่ีจ ำกดัเพรำะเร่ิมกระทบเศรษฐกิจ เรำจงึยงัคง
น ้ำหนักกำรลงทุน “Overweight” โดยยงัคงเลือก MINT เป็น Top Pick ขณะท่ี ERW น่ำสนใจมำก
ขึน้ในแง่กำร Turnaround  
แนวโน้มก ำไร 2Q19 คำดหดตวัทัง้ Q-Q และ Y-Y ยกเว้น MINT  
แนวโน้มผลการด าเนินงาน 2Q19 ของกลุ่มท่องเทีย่วคาดวา่จะหดตวัทัง้ Q-Q และ Y-Y เน่ืองจากเป็น Low 
Season ของไทย รวมถงึการเตบิโตของอุตสาหกรรมใน 2Q19 ทีย่งัต ่า โดยช่วงเดอืน เม.ย.-พ.ค. 19 มจี านวน
นกัท่องเทีย่ว 5.9 ล้านคน โตเพยีง +1.3% Y-Y (รวม 5M19 อยูท่ี ่16.7 ลา้นคน +1.4% Y-Y) ขณะทีต่ลาดหลกั
อยา่งจนีและยโุรปหดตวั -8.7% Y-Y และ -1.3% Y-Y ตามล าดบั ขณะทีธ่รุกจิอาหารคาดยงัเหน็ Same Store 
Sales Growth ตดิลบต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัไดร้บัผลกระทบจากการบนัทกึรายการส ารองผลประโยชน์พนกังาน
จากกฎหมายแรงงานใหม่ 

MINT – เราคาดก าไรปกต ิ2Q19 จะเตบิโตแรงสวนทางกลุ่มทีร่าว 2,067 ลบ. +90.7% Q-Q, +226.5% 
Y-Y แมจ้ะเป็น Low Season ในไทย แต่ไดแ้รงหนุนจากธุรกจิโรงแรมในต่างประเทศทัง้เครอื Tivoli 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ Peak Season ของ NHH ในยโุรป ซึง่ชดเชยธรุกจิอาหารทีค่าดว่ายงัม ีSame 
Store Sales Growth ตดิลบราว 3-4% (คาดบนัทกึ Employee Benefit ราว 58 ลบ.) 
CENTEL – เราคาดก าไรปกต ิ2Q19 ที ่315 ลบ. -57.7% Q-Q, -15.1% Y-Y จากผลกระทบของ Low 
Season และจ านวนนักท่องเทีย่วในตลาดหลกัทีช่ะลอ สง่ผลให ้Rev Par คาดวา่ยงัตดิลบราว 5% Y-Y 
ขณะทีธ่รุกจิอาหารคาดยงัเหน็ Same Store Sales Growth ตดิลบราว 2.5% Y-Y สง่ผลใหร้ายไดค้าด
วา่จะท าไดเ้พยีงทรงตวั Y-Y ขณะที ่Margin ชะลอ (คาดบนัทกึ Employee Benefit ราว 58 ลบ.) 
ERW – เราคาดก าไรปกต ิ2Q19 ที ่8 ลบ. -96.4% Q-Q, -71.8% Y-Y และหากรวมส ารองผลประโยชน์
พนกังานราว 18 ลบ. คาดว่าจะพลกิมาขาดทุนสทุธริาว 9 ลบ. โดยก าไรของ ERW ถูกกระทบจาก
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีช่ะลอตวัมากทีส่ดุเน่ืองจากมธีรุกจิโรงแรมเพยีงอยา่งเดยีวและม ี Operating 
Leverage ทีส่งู  
***รายละเอยีดดใูนตารางหน้า 2*** 

แนวโน้มก ำไร 2Q19 คำดหดตวัทัง้ Q-Q และ Y-Y ยกเว้น MINT  
เราคาดแนวโน้มผลการด าเนินงาน 2H19 จะเริม่เหน็การฟ้ืนตวัทีช่ดัเจนจากฐานทีต่ ่าปีก่อนซึง่ไดร้บัผลกระทบ
จากเหตุเรอืล่ม  ท าใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วคาดวา่จะกลบัมาเตบิโตเรง่ตวัขึน้ โดยเรายงัเป้าทัง้ปีที่ 40 ลา้นคน 
+4.6% Y-Y ขณะทีค่า่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้ราว 5-7% YTD เมื่อเทยีบสกุลเงนิหลกัทัง้ดอลลาร ์ ยโูร และหยวน 
เรามองวา่ Upside ของการแขง็ค่าคอ่นขา้งจ ากดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัธปท.เริม่ออกมาสง่สญัญาณความเป็น
หว่งวา่เป็นระดบัทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิและสง่ผลต่อการส่งออกสนิคา้และบรกิารรวมถงึภาคการ
ท่องเทีย่ว ขณะทีธุ่รกจิอาหารคาดวา่จะคอ่ยๆเหน็การฟ้ืนตวัของ Same Store Sales Growth ตามทศิทาง
เศรษฐกจิทีค่าดวา่จะดขีึน้หลงัไดร้ฐับาลใหม่ เราจงึยงัคงมมุองเชงิบวกต่อทศิทางก าไรของกลุ่มท่องเทีย่วในช่วง 
2H19 โดยคาดก าไรปกตทิัง้ปีที ่9,580 ลบ. +10.5% Y-Y  
คงน ้ำหนักกำรลงทุน “Overweight” Top Pick ยงัเป็น MINT  
เรายงัคงมมุมองเชงิบวกทีว่่าผลการด าเนินงานของกลุ่มท่องเทีย่วไดผ้า่นจุดต ่าสุดใน 2Q19 ไปแลว้และจะฟ้ืน
ตวัแขง็แกรง่ในช่วงครึง่ปีหลงั จงึยงัคงน ้าหนกัการลงทุน “Overweight” โดยปัจจบุนัยงัคงเลอืก MINT เป็น Top 
Pick จากก าไร 2Q19 ทีค่าดโดดเด่นทีส่ดุ ขณะทีก่ารฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมในช่วง 2H19 คาดวา่จะท าให้ 
ERW ไดป้ระโยชน์สงูสุดและกลบัมาน่าสนใจอกีครัง้ในแง่การ Turnaround ของผลการด าเนินงาน 
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Preliminary 2Q19E Earnings Preview 

Normalized Earnings 

  2Q19E 1Q19 Q-Q 2Q18 Y-Y 1H19E 1H18 Y-Y 

MINT 2,067 633 226.5% 1,084 90.7% 2,701 2,804 -3.7% 

CENTEL 315 745 -57.7% 372 -15.1% 1,061 1,255 -15.5% 

ERW 8 235 -96.4% 30 -71.4% 243 315 -22.9% 

Total 2,391 1,613 48.2% 1,486 61.0% 4,004 4,373 -8.4% 

 

Net Profit 

  2Q19E 1Q19 Q-Q 2Q18 Y-Y 1H19E 1H18 Y-Y 
Employee 
Benefit 

MINT 2,009 583 244.6% 1,205 66.7% 2,593 2,925 -11.4% 58 

CENTEL 257 826 -68.8% 372 -30.8% 1,083 1,255 -13.7% 58 

ERW -9 235 -103.9% 30 -131.0% 225 315 -28.5% 18 

Total 2,258 1,644 37.4% 1,607 40.5% 3,901 4,494 -13.2% 134 

Source: Company Date and FSS Estimates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 3 จาก 4 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (นหำหน)  

ส ำนักงำนใหญ่ สำขำ อัลน่ำลิงค์ สำขำ อันรินทร์ ทำวเวอร์ สำขำ เซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ 1 สำขำ บำงกระปิ 

999/9 า แ สศเ าาอออดิดร คาอ  52 า แ สาค่ ลิ เ่ลแอ าคาอ 91,41,2  494/205 า แ สาคิสเออสอ อ าิาาสอ  7/129-221 า แ สิซ็ออสค่ ปอ่อิก่้   5,02 า แ สิา็อิ สอแ าคาอ 5  

ิซ็ออสค่ิาเ่ศอ าคาอ ,1 , 25 ซ .าเศ่ิ ช.ิิ เ่อลเเ  คขาลุ่ิ เิอี าคาอ 50 ช.ิิ เ่อลเเ คขาลุ่ิ เิอี  อ าิาาสอ าคาออี่ 16 ห้าล 2160/1 ห้าลิ่ขอี่ A3R02  ช .่ ศิส้ า  

G,nช .ิสรส ิ , คขาลปอุิาคอ  ิขเปอุิาคอ ล .กสุลิอิิห อแส  ิขเปอุิาคอ ล .กสุลิอิิห อแส  ช.บสิส าาออี คขาล าสุณาิสเออสอ   คขาลแ่าลลค่อ ิขเบ ลกรปอ 

ิขเปอุิาคอ ล .กสุลิอิิห อแส    ิขเ บ ลกากอ้าย ล.กสุลิอิิห อแส ล .กสุลิอิิห อแส  

     
สำขำ บำงนำ สำขำ สินธร 1 สำขำ เคี่ยนหงวน (สินธร 2)  สำขำ ลำดพร้ำว สำขำ ประหำหื่น 

219 ห มิล ,5 า แ สาุศอ าิาาสอ , ,50-,55 า แ สรเอ ส อ าิาาสอ ,  ,40/, า แ สิแ่ียอหลาอ 5 าคาอ ,1  222 า แ สสร  อ าิาาสอ 5  ,02/, า แ สบี าคาอ 4  

าาอออด าคาอ ,9 ห้าลิ่ขอี่ 219/,02  าคาอ 5 ช .าเอยุ คขาลุ่ิ เิอี  ช .าเอยุ คขาลุ่ิ เิอี  ยมอเเ ,,04 าคาอ ,, ช .ิห่ยย เอ  ช .ิอดบ ่รลิแส รหอ คขาล่ ศย า  

(ิศเิ ,095/,02 )  ิขเปอุิาคอ ล .กสุลิอิิห อแส  ิขเปอุิาคอ ล .กสุลิอิิห อแส  คขาลลเุลคกส ิขเลเุลคกส ิขเลเุลคกส ล .กสุลิอิิห อแส  

ช .บ ลอ -เส ศ(กิ.5  ) คขาลบ ลอ     ล .กสุลิอิิห อแส   

ิขเบ ลอ  ล .กสุลิอิิห อแส      

     

สำขำ รังสิต สำขำ อับดุลรำฮิน สำขำ รัตนำธิเบศร์ สำขำ แจ้งวัฒนะ  

,/155 าคาอ 5 15.2 15 ห มิห ,1  990 า แ สาคบศุ่ส รเิิิ่ร าคาอ ,5  214 ช.สคเอ  เิบดสอ  99 199/9   

เ .แมแเ า.ก่ ม่กก  ห้าล ,5,0 ช.ิสรส ิ 4 คขาลรี่ิ  เ .บ ลกสรรา า.ิิุาลอออบุสี  ิซ็ออสค่คล้ลาคฒอร าาอออด อ าิาาสอ  

ล .ปอุิ  อี  ิขเบ ลสคก ล .กสุลิอิิห อแส  ล .อออบุสี  ห้าล 5505 1 าคาอ 55  

   ห มิล 5 ช.คล้ลาคฒอร 1บ ลเ่ ศ   

   ป กิกส็ศ  1ล.อออบุสี   

     

สำขำ ขอนแก่น  1  สำขำ ขอนแก่น  3  สำขำ อุดรธำนี สำขำ เหียงใหน่ 1 สำขำเหียงใหน่  2  

5,,/,4 าคาอ 5 ช.ก่ ลิิุาล 5,,/,  ,91/59 15,5/5  308  310  

เ.ใอิิุาล า.ิิุาลขาอคกลอ ช .ก่ ลิิุาล  (งึ่ลสเิบัล)  ช .าุศสศุดรี เ .หิ กคข้ล  ห มิลบ้ อิาียลให ลิค่อศอ ห มิลบ้ อิาียลให ลิค่อศอ 

ล.ขาอคกลอ เ  .ใอิิุาล  า .ิิุาลาุศส  อี ล.าุศส  อี  ช .า้ ลแ่ อ เ.า้ ลแ่ อ  ช .า้ ลแ่ อ เ.า้ ลแ่ อ  

 า .ิิุาลขาอคกลอ ล .ขาอคกลอ   า .ิิุาลิาียลให ลิ ล.ิาียลให ลิ  า .ิิุาล ล.ิาียลให ลิ  

     

สำขำเหียงใหน่  3  สำขำ เหียงรำย  สำขำ แน่สำย สำขำ นครรำหสีนำ สำขำ สนุทรสำคร 

า แ สิร เ่ิิ่ร 55/4 ห มิลอี่ 5 าคาอ ,  525/,2 ห มิล 4 เ.สเิกก  ,,9 ห มิล ,0 เ.ค ลิร ย  ,545/5 ห้าล  A3 าคาอ 1 1,5/50 ช .อสรเลหอ  

ห้าล B1-1, B1-2  า .ิิุาลิาียลส ย ล.ิาียลส ย  า .ค ลิร ย ล.ิาียลส ย  รก อคกล อิศาริา่ อ่ อแสส ารีิ  เ .ิห าคย า.ิิุาลริุอสร แส  

เ .ค ลิิหียร า.ิิุาลิาียลให ลิ    ช .เิเสภ ิ เ.ใอิิุาล  ล .ริุอสร แส  

ิาียลให ลิ   า .ิิุาลอแสส ารีิ  ล.อแสส ารีิ   

     

สำขำ ออนไลน์ภูเก็ต สำขำ หำดใหญ่ สำขำ ตรัง สำขำ สุรำษฏ์ธำนี สำขำ ปัตตำนี 

55/,1  ,04 าคาอ่าย ช.ปสรา  เปึเยอ  29/51 ช.ห้ายยาศ เ.อคบิอี่ยล  ,15/15-14 ห มิล , ช.าคศยิ เว-บ ลใหาล  500/49-10 ห มิล 4 เ.สมรร เิค่  

ช.ห่าล ลิาาคศฉ่าล เ .ห ศใหาล า.ห ศใหาล ล.รลข่  า .ิิุาลเสคล ล .เสคล  เ .ิรข ิิเีาย า.ิิุาลรุส ดสอ  อี  า .ิิุาล ล.ปึเเ อี  

เ.เ่ ศใหาล า .ิิุาลภมิก็เ    ล .รุส ดสอ  อี   

ล .ภมิก็เ      

     

 

                                            
ค ำนิยำนของค ำแนะน ำกำรลงทนุ 

BUY “ซุาา”    ิอุ่าลล กส แ ปึลลุบคอ ต่ ำกวำ่ ิม่แล เ ิปึลลคยิุาอฐ อ ยศยแ ศหาคลผ่เาบคออ ,0% 

HOLD “ชุา”    ิอุ่าลล กส แ ปึลลุบคอ ต่ ำกวำ่ ิม่แล เ ิปึลลคยิุาอฐ อ ยศยแ ศหาคลผ่เาบคออ 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิอุ่าลล กส แ ปึลลุบคอ  สูงกว่ำ ิม่แล เ ิปึลลคยิุาอฐ อ 

TRADING BUY “ซุาาิก็ลกก ไสสรยรรคาอ”   ิอุ่าลล กิีปสริศ็ออี่ิีผ่บากเลาส แ หุ้อใอสรยรรคาอ คิ้าล ส แ ปึลลุบคอลรรมลกาล ิม่แล เ ิปึลลคยิุาอฐ อ 

OVERWEIGHT “่ลอุอิ กกาล เ่ ศ”   ิอุ่าลล กแ ศหาคลผ่เาบคอออี่ สูงกว่ำ ตลำด 

NEUTRAL “่ลอุอิอล กคบเ่ ศ”     ิอุ่าลล กแ ศหาคลผ่เาบคอออี่ เทำ่กับ ตลำด 

UNDERWEIGHT “่ลอุออ้ายกาล เ่ ศ”   ิอุ่าลล กแ ศหาคลผ่เาบคอออี่ ต่ ำกว่ำ ตลำด 

หิ ยิหเุ  :ผ่เาบคอออี่แ ศหาคลา ลิป่่ียอคป่ลเ ิแา ิิรี่ยลขาลเ่ ศอี่ิ เิ่ิขัาอ หสาุ่ศ่ลใอขณรอคาอ  

 

 

DISCLAIMER: ส ยล อฉบคบอีาลคศอก ยศยบสเดคอห่คกอสคิยอ อออคอิซีย ไซสคร ลก กคศ (ิห าอ ) “บสเดคอ” ข้าิม่อี่ปส กรใอส ยล อฉบคบอีาชมกลคศอก ขัาอบอิุาอฐ อขาลคห่ลลข้าิม่

อี่ิาุ่าาล หสุาแาสิาุ่าาล ิีแา ิอล ิาุ่าชุา ค่ร /หสาุิีแา ิชมกเ้าล ายล ลไสก็เ ิบสเดคอไิลสคบสาลแา ิชมกเ้าลแสบช้าอขาลข้าิม่ศคลก่ล า ขา้ิม่ค่รแา ิิห็ออี่ปส กรายมลใอ

ส ยล อฉบคบอีาา ลิีก สิป่ ี่ยอคป่ล คก้ไข หสุาิ เิ่ิิเเิไศ้เ่าศิา่ ยศยไิลเ้าลคล้ลให้อส บ ล่าลหอ้  บสเดคอไิลิ ีแา ิปสรรลแออี่ลราคกลมลหสาุาีาาาอใหผ้ม้่ลอุอ ่ลอุอซุาาหสุา

ข ยห่คกอสคิยอเ ิอี่ปส กรใอส ยล อฉบคบอีา สาิอคาลบสเดคอไิลไศ้สคบปสรกคอผ่เาบคออหสุาส แ ขาลห ค่กอสคิยอเ ิข้าิม่อี่ปส กรคเลายล ลใศ บสเดคอลลัไิลสคบผเศาาบเลาแา ิ

ิรียห ยใศๆ อี่ิกเศขัาอล กก สอก ข้าิม่หสุาแา ิิห็อใอส ยล อฉบคบอีาไปใา้ไิลาล กสณีใศก็เ ิ ผม้่ลอุอแาสดักด ขา้ิม่ค่รใา้ศุ่ย เิอเลายล ลสาบแาบใอก สเคศรเอใล่ลอุอ 

บสเดคอขารลาอ เ่ขรเอ เวใอข้าิม่ค่รแา ิิห็ออี่ปส กรายมลใอส ยล อฉบคบอีา ห้ ิ เิให้ผม้ใศอก ข้าิม่ค่รแา ิิห็อใอส ยล อฉบคบอีาไปใา้ปสรยยาออ แคศ่าก ศคศคป่ล อก ซาก  อก 

าากครศลหสุาิผยคิสลเลาร   สณาอไิลาล อคาลหิศหสุาบ ลรลาอ ยศยไ ลิไศ้สคบาอุา เิป็อ่ ย ค่กดณอาคกดสล กบสเดคอ่ลาลหอ้  ก ส่ลอุอใอห่คกอสคิยอิแีา ิิรี่ยล ผม้่ลอุอแาส

ดักด ข้าิม่ค่ร เิล สณ ายล ลสาบแาบกลาอก สเคศรเอใล่ลอุอ 

บสเดคอห ค่กอสคิยอ อออคอิซีย ไซสคร ลก กคศ (ิห าอ )า ลิป็อผม้ศมค่รภ ิแ ล่าล ( Market Maker) ค่รผม้าากใบรก แคาครศลรเอ เาอุ คิอ อ (Derivative Warrants) บอห่คกอสคิยอ

อี่ปส กสายมลใอส ยล อฉบคบอีา ยศยบสเดคอฯ า ลลคศอก บอาเิแส รหอขาลห ค่กอสคิ ยอา้ ลาเลศคลก่ล าอีา ศคลอคาอ อคก่ลอุอแาสดักด ส ย่ริาียศใอหอคลราุาีาาาอขาลใบรก แคาครศลรเอ เ

าอุ คิอ อศคลก่ล ากลาอเคศรเอใล่ลอุอ 
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สัญลักษณ ์N/R  หนำยถึง “ไน่ปรำกฏหื่อในรำยงำน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่รก สาลก สกก กคบศมค่กเลก สบสเดคอลศอริบียออีค่รศลไา้อีา ิป็อผ่อี่ไศ้ล กก สรก สาลค่รปสริิเอข้าิม่อี่บสเดคอลศอริบียอใอเ่ ศห่คกอสคิยอคหลลปสริอดไอย ค่ร

เ่ ศห่คกอสคิยอ ิา็ิ ิา ไา "(บสเดคอลศอริบียอ )"ิปอศิผยเลาร   สณร ค่ริป็อข้าิม่อี่ผม้่ลอุออค่าไปร ิ สชิข้ ชัลไศ้ ผ่รก สาลศคลก่ล าลัลิป็อก สอก ิรอาขา้ิม่ใอ

ิุิิาลขาลบุแแ่ภ ยอากเลาิ เสฐ อก สกก กคบศมค่กเลก สขาลบสเดคอลศอริบียอ ยศยไ ลิไศ้ิป็อก สปสริิเอผ่ก สปรเบคเเล อหสุาก สศก ิอเอกเลก สขาลบสเดคอลศอริบียอ 

าีกอคาลิเไศ้ใา้ข้าิม่ภ ยใอขาลบสเดคอลศอริบียอใอก สปสริิเอ ศคลอคาอ ผ่รก สาลอี่ครศลอีาลัลไิลไศ้ิป็อก สสคบสาลชลัผ่ก สปรเบคเเล อหสุาก สศก ิอเอก สขาลบสเดคอลศอริบียอ 

ค่รไิลชุาิป็อก สให้แก คอรอก ใอก ส่ลอุอใอห่คกอสคิยอขาลบสเดคอลศอริบียอหสุาแก คอรอก ใศๆ ผม้ใา้ขา้ิม่ลัลแาสใา้าเล สณา ณขาลเอิาลใอก สาเิแส รหอค่รเคศรเอใลใอ

ก สใา้ขา้ิม่ใศ ๆ อี่ิกี่ยากคบบสเดคอลศอริบียออีค่รศลใอผ่รก สาลอีา  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ำกัด (นหำหน)  นิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงควำนครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ำรวจดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

 

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

 

โครงกำรแนวร่วนปฏิบัติของภำคเอกหนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (THAI CAC) 

, ข้าิม่ CG Score ปสรลก ปี 5261 ล ก ริ แิรลลิรสเิรช บคอกสสิก สบสเดคอไอย 

5 ข้าิม่บสเดคออี่ิข้ สลาิยแสลก สคอาสลาิปรเบคเเขาลภ แิากาอไอยใอก สเลาเ้ ออุลสเเ (Thai CAC) ขาลริ แิรลลิรสเิรช บคอกสสิก สบสเดคอไอย  

   (ข้าิม่ ณ   าคออี่ 5, รเลห แิ 524, )ิี 5 กุ่ลิ แุา  

   - ไศ้ปสรก ดิลเอ สิณอิข้ สลาิ CAC (Declared) 

   - ไศ้สคบก สสคบสาล CAC (Certified) 
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