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Fund Type 
Closing price (Bt)  

30 Apr 20 
NAV/Share(Bt) 

Prem./Dis. to 
NAV 

Estimate Div. 
Yield 

Payment 
Period 

Remark 

EGATIF IFF/Leasehold  12.10 10.0 20.8% 6.4% Quarterly Exp 2035-2048 

QHPF PF/Leasehold  11.10 11.8 -6.0% 8.1% Every 2 Month Exp 2030-2036 

DIF IFF/Mixed 15.90 16.2 -2.1% 6.5% Quarterly Exp 2025-2048 

AIMIRT REIT/Freehold 11.90 11.9 -0.2% 6.3% Quarterly Exp 2025-2044 

JASIF IFF/Leasehold 9.30 10.9 -14.8% 9.7% Quarterly Exp 2032 
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 ทศิทางตลาดหุน้ไทย และทัว่โลกเริม่ฟ้ืนตวัในเดอืนทีผ่า่นมา จากความคาดหวงัเชงิบวกเกีย่วกบั
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ทีเ่ริม่คลีค่ลาย สะทอ้นจ านวนผูต้ดิเชือ้ทีล่ดลงในหลายประเทศ 
อยา่งไรกต็าม ปัจจยัภายในประเทศ ประเมนิวา่ภาพรวมเศรษฐกจิยงัไมฟ้ื่นตวัในเดอืนน้ี จากทัง้การประกาศตอ่อายุ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอกี 1 เดอืน (เดมิครบก าหนดวนัที ่ 30 เม.ย.) แมม้กีารผอ่นคลายมาตรการควบคุมบางธุรกจิ
ตัง้แต ่ 3 พ.ค. อาท ิ รา้นอาหาร แตค่าดกจิกรรมทางเศรษฐกจิยงักลบัมาด าเนินการไมไ่ดเ้ตม็ที ่ ขณะทีย่งัมคีวามไม่
แน่นอนของการควบคุม COVID-19 รวมถงึลา่สดุ มปัีจจยัภายนอกประเทศทีม่คีวามตงึเครยีดเกีย่วกบัสงคราม
การคา้รอบใหมร่ะหวา่งสหรฐัและจนี หลงัมรีายงานวา่ประธานาธบิดโีดนลัด ์ ทรมัป์ ขูเ่กบ็ภาษสีนิคา้น าเขา้จากจนี 
เพือ่ตอบโตจ้นีจากกรณีการรบัมอืกบัการแพร่ระบาด ซึง่คาดยงัเป็นประเดน็ดงักลา่วหนุนใหเ้มด็เงนิไหลออกจาก
สนิทรพัยเ์สีย่งเขา้สูส่นิทรพัยป์ลอดภยั  
  
 ส าหรบัเดอืนพ.ค. 2020 เรายงัแนะน า EGATIF, QHPF, DIF, AIMIRT, JASIF ซึง่ลงทุนในโครงสรา้ง
พืน้ฐานอยา่งธุรกจิโรงไฟฟ้า และโทรคมนาคม ซึง่มกีระแสเงนิสดมัน่คงจากสญัญาเชา่ระยะยาวทีค่งที ่ รวมถงึธุรกจิ
คลงัสนิคา้ และออฟฟิตใหเ้ชา่ มอีตัราเชา่ลา่สดุเกอืบเตม็ 100% นอกจากน้ี ระยะเวลาคงเหลอืของสญัญา 
Leasehold มากกวา่ 10 ปี และคาดการณ์ผลตอบแทนเงนิปันสงูกวา่ 6% ตอ่ปี ขณะทีร่าคากองทุนเฉลีย่ +8% 
ภายใน 1 เดอืน แตย่งัฟ้ืนตวัน้อยกวา่ดชันี SET +14% เรายงัมองวา่การกระจายการลงทุนในกอง REIT ทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจ ากดัจาก COVID-19 เป็นทางเลอืกทีด่ ี และปลอดภยัทา่มกลางสถานการณ์ทีม่คีวามผนัผวน และอตัรา
ดอกเบีย้ทีอ่ยูใ่นระดบัต ่า 
 

1. EGATIF – กองทุนลงทุนในรายไดค้า่ความพรอ้มจา่ย ทีจ่ะเกดิจากการบรหิารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที ่ 1 โดยกองทุนเป็นแบบ Leasehold มอีายคุงเหลอืประมาณ 17 ปี และมเีครดติเงนิปันผลเหลอือกี
ประมาณ 5 ปี  

2. QHPF – กองทุนลงทุนในอาคารส านกังานและอาคารพาณิชยใ์หเ้ชา่ ไดแ้ก่ ตกึควิเฮาส ์เพลนิจติ, ควิเฮาส ์
ลุมพนีิ และ เวฟเพลส เพลนิจติ ประเภทสนิทรพัยเ์ป็นแบบ Leasehold มอีายคุงเหลอืเฉลีย่ 16 ปี อตัรา
เชา่ลา่สดุอยูท่ี ่98% โดยมกีารจา่ยเงนิปันผลทุกๆ 2 เดอืน 

3. DIF – กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีล่งทุนในเสาโทรคมนาคม, ไฟเบอรอ์อฟตคิและบรอดแบนด ์ จุดเดน่
จากโอกาสขยายงานและเตบิโตไปพรอ้มๆกบัผูเ้ชา่หลกั (กลุม่ทร)ู ประเภทสนิทรพัยม์ทีัง้แบบ Freehold 
และ Leasehold โดยสนิทรพัยท์ีเ่ป็น Leasehold มอีายคุงเหลอืเฉลีย่ 21 ปี นอกจากน้ี ยงัมกีารจา่ยเงนิ
ปันผลรายไตรมาส และยงัมเีครดติเงนิปันผลเหลอือกีประมาณ 5 ปี  

4. AIMIRT - กอง REIT แบบ Freehold ลงทุนในทีด่นิ อาคารคลงัหอ้งเยน็ คลงัสนิคา้ ของกลุม่ JWD และ
กรรมสทิธิท์ ีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ของกลุม่ TIP คดิเป็นสดัสว่นรายได ้75% และ 25% ตามล าดบั มี
ความโดดเดน่จากท าเลทีต่ ัง้ซึง่เป็นศูนยก์ลางการขนสง่และการกระจายสนิคา้ รวมถงึสนิทรพัยอ์ายเุฉลีย่
เพยีง 3.26 ปี และมผีูเ้ชา่เตม็ 100% สว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะยาว 10 ปี ขณะที ่ TIP มมีาตรการลด
ความเสีย่งทดแทนใหก้บักองโดยจะช าระสว่นตา่งของรายไดแ้ละคา่เชา่บรกิารจากทีค่าดการณ์ไวใ้นชว่ง 
3 ปีแรก (นบัจากปี 2018)  

5. JASIF – กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนในเสน้ใยแกว้น าแสง มผีูเ้ชา่หลกัคอืบรษิทัทรปิ
เป้ิลทร ี บรอดแบนด ์ จ ากดั (มหาชน) หรอื TTTBB ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ JAS โดยภายหลงัการเขา้
ลงทุนกรรมสทิธิส์นิทรพัยเ์พิม่เตมิครัง้ที ่ 1 มลูคา่ 3.8 หมื่นลา้นบาท จะท าใหม้เีสน้ใยแกว้น าแสงเพิม่ขึน้ 
700,000 คอรก์โิลเมตร เป็น 1,680,500 คอรก์โิลเมตร โดย TTTBB จะเชา่สนิทรพัยใ์หมก่ลบั ระยะ
สญัญาเชา่สิน้สดุ 29 ม.ค. 2032 สว่นสญัญาเชา่เดมิจะขยายอายสุญัญาเชา่หลกั 784,400 คอรก์โิลเมตร 
(80% ของสญัญาเดมิทัง้หมด) จาก 22 ก.พ. 2026 ไปเป็น 29 ม.ค. 2032 และใหส้ทิธติอ่อกี 10 ปี คาด
กองทุนจา่ยปันผล (DPU) ปี 2020 ที ่1 บาท/หน่วย และมเีครดติเงนิปันผลเหลอืประมาณ 5 ปี 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  

ส านักงานใหญ่ ส านักงานเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ส านักงานอัลม่าลิงค์ ส านักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/ 9 า แ รดเ าาฟฟอดิดร คาท  ชั้น 15 า แ ริาทม บ  ิแ ท าิาารอ  25 า แ ราัลมล ลเลแอ ชั้น 9 ,14,15 496/ 502 า แ ราัมรเนทรอ ท าิาารอ  7/129-221 า แ ริซทนทรัล ปอ่นิกล้   

ิซทนทรัลิาเลดอ ชั้น 18 , 25 ิลขท ่ 444 ถนนพง วท คขาลาัลพนมล  ซ .ชเดลม ถ.ิพลเนลเต คขาลลุมพเน  ชั้น 20 ถ.ิพลเนลเต คขาลลุมพเน  ท าิาารอ ชั้นท ่ 16 น้าล 2160/1 

ถ .พรรร ม 1 คขาลปทุมาัน  ิขตปทุมาัน ล .กรุลิทพมน นแร  ิขตปทุมาัน ล .กรุลิทพมน นแร  ิขตปทุมาัน ล .กรุลิทพมน นแร ถ.บรมร ชชนน  คขาล ารุณามรเนทรอ   

ิขตปทุมาัน ล .กรุลิทพมน นแร  02-680-0700, 02-680-0777 02-646-9600, 02-646-9999 02-660-5000, 02-264-6000 ิขต บ ลกากน้าย ล.กรุลิทพมน นแร 

02-658-9000, 02-658-9500    02-878-5999 
     

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

3105 า แ ริาทนม รอแ ชั้น 3  589 นมมล 12 า แ รชุดท าิาารอ 1 130- 132 า แ รรเนธร ท าิาารอ 1  140/ 1 า แ ริแ ่ยนนลาน 2 ชั้น 18  99, 99/ 9  

น้าลิลขท ่ A3R02  ถ .ล ดพร้ า  าาฟฟอด ชั้น 19 น้าลิลขท ่ 589 /105 ชั้น 2 ถ .าเทยุ คขาลลุมพเน  ถ .าเทยุ คขาลลุมพเน  ิซทนทรัลคล้ลาัฒนร าาฟฟอด ท าิาารอ 

คขาลแลาลลั่น ิขตบ ลกรปอ (ิดเม 1093 /105(  ิขตปทุมาัน ล .กรุลิทพมน นแร  ิขตปทุมาัน ล .กรุลิทพมน นแร  ยมนเติลขท ่ 1904 ชั้น 19  

ล .กรุลิทพมน นแร  ถ .บ ลน -ตร ด(กม. 3  )คขาลบ ลน   02-690-4100 02-254-1717 นมมล 2 ถ.คล้ลาัฒนร ,บ ลตล ด  

02-378-4545 ิขตบ ลน  ล .กรุลิทพมน นแร    ป กิกรทด  ,ล.นนทบุร  

 02-740-7100   02-005-4193 

     

สาขา ประหาหื่น สาขา รังสิต สาขา รัตนาธิเบศร์   

105/ 1 า แ รบ  ชั้น 4  1/ 832 ชั้น 2 , 2.5, 3 นมมห 17  576 ถ.รัตน ธเิบดรอ    

ถ .ิทดบ ลรลิแร รนอ คขาลล ดย า  ซายพนลโยธเน 60 ถนนพนลโยธเน  ต .บ ลกรรรา า.ิมุาลนนทบุร    

ิขตลตุลักร ล .กรุลิทพมน นแร  ต .แมแต า.ลก ลมกก  ล .ปทุมธ น  ล .นนทบุร    

02-580-9130 02-993-8180 02-831-8300   

     

สาขา ขอนแก่น  1  สาขา ขอนแก่น  3  สาขา อุดรธานี สาขา เหียงใหม่ 1 สาขาเหียงใหม่  2  

311/ 16 ชั้น 2 ถ.กล ลิมุาล 311/1 197/29, 213/3 308  310  

ต.พนิมุาล า.ิมุาลขานคกลน ถ .กล ลิมุาล  (ฝึ่ลรเมบัล)  ถ .าุดรดุดร  ต .นม กคข้ล  นมมลบ้ นิช ยลพนมลคลนดอ นมมลบ้ นิช ยลพนมลคลนดอ 

ล.ขานคกลน ต  .พนิมุาล  า .ิมุาลาุดรธ น  ล.าุดรธ น  ถ .ช้ ลแล น ต.ช้ ลแล น  ถ .ช้ ลแล น ต.ช้ ลแล น  

043-224-504 า .ิมุาลขานคกลน ล.ขานคกลน  042-245-589 า .ิมุาลิช ยลพนมล ล.ิช ยลพนมล  า .ิมุาล ล.ิช ยลพนมล  

 043-058-925  053-204-711 053-235-889,  053 -204-909 

     

สาขาเหียงใหม่  3  สาขา เหียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราหสีมา สาขา ออนไลน์ภูเก็ต 

า แ รมรลเิพลร 32/ 4 นมมลท ่ 2 ชั้น 1  353/ 15 นมมล 4 ต.รเมกก  119 นมมล 10 ต.คมลร ย  198/ 1 ตรากรมาร ย 22/18 

น้าล B1-1, B1-2  า .ิมุาลิช ยลร ย ล.ิช ยลร ย  า .คมลร ย ล.ิช ยลร ย  ต .พนิมุาล  ถ.นลาลพลาาัดฉลาล 

ต .คมลิน ยร า.ิมุาลิช ยลพนมล  053-750-120 053-640-599 า .ิมุาลนแรร ชร ม  ล.นแรร ชร ม  ต.ตล ดพนงล า .ิมุาลภมิกทต  

ล.ิช ยลพนมล   044-288-700, 044-014-322,  ล .ภมิกทต  

053-805-388   044-014-323 076-210-499 

     

สาขา หาดใหญ่ สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

106 ชั้นลาย ถ.ปรรช ธเปึตยอ  59/ 28 ถ.น้ายยาด ต.ทับิท ่ยล  173/83- 84 นมมล 1 ถ.าัดโพธเว-บ ลพนงล  300/69- 70 นมมล 4 ต.รมรรมเคล   

ต .น ดพนงล า.น ดพนงล ล.รลขล  า .ิมุาลตรัล ล.ตรัล  ต .มรข มิต ้ย า.ิมุาลรุร ดสอธ น  า .ิมุาล ล.ปึตต น   

074-243-777 075-211-219 ล .รุร ดสอธ น  073-350-140-4  

  077-222-595   

     

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซุ้า    ”ินุ่าลล กร แ ปึลลุบัน ต่ ากวา่ มมลแล ต มปึลลัยพุ้นฐ น โดยแ ดนาัลผลตาบคทน 10% 

HOLD “ถุา    ”ินุ่าลล กร แ ปึลลุบัน ต่ ากวา่ มมลแล ต มปึลลัยพุ้นฐ น โดยแ ดนาัลผลตาบคทน 0  %- 10% 

SELL “ข ย  ”ินุ่าลล กร แ ปึลลุบัน  สูงกว่า มมลแล ต มปึลลัยพุ้นฐ น 

TRADING BUY “ซุ้าิกทลกก วรรรยรรั้น   ”ินุ่าลล กม ปรริดทนท ่ม ผลบากตลาร แ นุ้นพนรรยรรั้น คม้าล ร แ ปึลลุบันลรรมลกาล มมลแล ต มปึลลัยพุ้นฐ น 

OVERWEIGHT “ลลทุนม กกาล ตล ด   ”ินุ่าลล กแ ดนาัลผลตาบคทนท ่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลลทุนิทล กับตล ด     ”ินุ่าลล กแ ดนาัลผลตาบคทนท ่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลลทุนน้ายกาล ตล ด   ”ินุ่าลล กแ ดนาัลผลตาบคทนท ่ ต่ ากว่า ตลาด 

นม ยินตุ  :ผลตาบคทนท ่แ ดนาัลา ลิปล ่ยนคปลลต มแา มิร ่ยลขาลตล ดท ่ิพเ่มข้ัน นราุลดลลพนขณรนั้น  

 

 

DISCLAIMER : ร ยล นฉบับน ้ลัดทก โดยบรเดทันลักทรัพยอ ฟอนันิซ ย วซรรั ลก กัด (มน ชน ) “บรเดัท ”ข้ามมลท ่ปร กรพนร ยล นฉบับน ้ถมกลัดทก ขั้นบนพุ้นฐ นขาลคนลลลข้ามมล

ท ่ิชุ่าาล นรุาแาริชุ่าาล ม แา มนล ิชุ่าถุา คลร /นราุม แา มถมกต้าล ายล ลวรกทต มบรเดัทวมลรับราลแา มถมกต้าลแรบถ้านขาลข้ามมลดัลกลล า ขา้มมลคลรแา มินทนท ่ปร กรายมลพน

ร ยล นฉบับน า้ ลม ก ริปล ่ยนคปลล คก้วข นรุาิพเ่มิตเมวด้ตลาดิาล โดยวมลต้าลคล้ลพน้ทร บลลาลนน้  บรเดทัวมลม แา มปรรรลแอท ่ลรชักลมลนราุช ้ชานพนผ้ม้ลลทุน ลลทุนซุ้านรุา

ข ยนลักทรัพยอต มท ่ปร กรพนร ยล นฉบับน ้ รามทั้ลบรเดทัวมลวด้รับปรรกันผลตาบคทนนรุาร แ ขาลนลักทรัพยอต มข้ามมลท ่ปร กรคตลายล ลพด บรเดัทลลัวมลรับผเดชาบตลาแา ม

ิร ยน ยพดๆ ท ่ิกเดขั้นล กก รนก ข้ามมลนรุาแา มินทนพนร ยล นฉบับน ้วปพช้วมลาล กรณ พดกทต ม ผม้ลลทุนแารดักด ขา้มมลคลรพช้ดุลยพเนเลายล ลราบแาบพนก รตัดรเนพลลลทุน 

บรเดัทขารลานลเขรเทธเวพนข้ามมลคลรแา มินทนท ่ปร กรายมลพนร ยล นฉบับน  ้ น ้มมเพน้ผม้พดนก ข้ามมลคลรแา มินทนพนร ยล นฉบับน ้วปพช้ปรรโยชนอ แัดลาก ดัดคปลล ทก ซ้ก  นก 

าากครดลนรุาิผยคพรลตลาร ธ รณชนวมลาล ทั้ลนมดนรุาบ ลรลาน โดยวมลวด้รบัานุง ติป็นล ยลักดณอาักดรล กบรเดัทลลาลนน้  ก รลลทุนพนนลักทรัพยอม แา มิร ่ยล ผม้ลลทุนแาร

ดักด ข้ามมลคลรพเล รณ ายล ลราบแาบกลานก รตัดรเนพลลลทุน  

 

บรเดัทนลักทรัพยอ ฟอนันิซ ย วซรัร ลก กดั (มน ชน )า ลิป็นผม้ดมคลรภ พแลลาล ( Market Maker  )คลรผม้าากพบรก แังครดลรเทธเานุพันธอ ( Derivative Warrants  )บนนลักทรัพยอ 

AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG, 

CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, 

INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, 

PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, 

TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA คลร SET50 Future โดยบรเดัทฯ า ลลัดทก บทาเิแร รนอขาลนลักทรัพยอา้ ลาเลดัลกลล า ดัลนั้น นักลลทนุแารดักด ร ยลริา ยดพน

นนัลราุช ้ชานขาลพบรก แังครดลรเทธเานุพันธอดัลกลล ากลานตัดรเนพลลลทุน 
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สัญลักษณ ์N/R   หมายถึง “ไม่ปรากฏหื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลรก ราลก รกก กับดมคลกเลก รบรเดทัลดทริบ ยนท ค่รดลวา้น ้ ิป็นผลท ่วด้ล กก รรก ราลคลรปรริมเนข้ามมลท ่บรเดทัลดทริบ ยนพนตล ดนลักทรัพยอคนลลปรริทดวทย คลร

ตล ดนลักทรัพยอ ิาทม ิา วา "(บรเดัทลดทริบ ยน )"ิปอดิผยตลาร ธ รณร คลริป็นข้ามมลท ่ผม้ลลทุนทั่าวปร ม รถิข้ ถัลวด้ ผลรก ราลดัลกลล าลัลิป็นก รนก ิรนาขา้มมลพน

มุมมาลขาลบุแแลภ ยนากตลาม ตรฐ นก รกก กับดมคลกเลก รขาลบรเดทัลดทริบ ยน โดยวมลวด้ิป็นก รปรริมเนผลก รปรเบัตเล นนรุาก รดก ินเนกเลก รขาลบรเดั ทลดทริบ ยน 

า กทั้ลมเวด้พช้ข้ามมลภ ยพนขาลบรเดัทลดทริบ ยนพนก รปรริมเน ดัลนั้น ผลรก ราลท ่ครดลน ้ลัลวมลวด้ิป็นก รรับราลถลัผลก รปรเบัตเล นนรุาก รดก ินเนก รขาลบรเดทัลดทริบ ยน 

คลรวมลถุาิป็นก รพน้แก คนรนก พนก รลลทุนพนนลักทรัพยอขาลบรเดทัลดทริบ ยนนรุาแก คนรนก พดๆ ผม้พช้ข้ามมลลัลแารพช้าเล รณง ณขาลตนิาลพนก ราเิแร รนอคลรตัดรเนพลพน

ก รพช้ขา้มมลพด ๆ ท ่ิก ่ยากับบรเดัทลดทริบ ยนท ค่รดลพนผลรก ราลน ้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกหนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้ามมล CG Score ปรรลก ปี 2562 ล ก รม แมรลลิรรเมรถ บันกรรมก รบรเดัทวทย 

2 ข้ามมลบรเดัทท ่ิข้ รลามโแรลก รคนารลามปรเบัตเขาลภ แิากชนวทยพนก รตลาต้ นทุลรเต (Thai CAC  )ขาลรม แมรลลิรรเมรถ บันกรรมก รบรเดัทวทย  

   (ข้ามมล ณ าันท ่ 30 พฤดลเก ยน  2561 )ม  2 กลุลม แุา  

   - วด้ปรรก ดิลตน รมณอิข้ รลาม CAC 

   - วด้รับก รรับราล CAC 
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