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กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ซ่งึ ได้รบั ผลกระทบจากัดจากสถานการณ์ COVID-19 ยังดูโดดเด่นกว่า อาทิ
โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ ซึ่งเป็ นลักษณะ Defensive อย่างโรงไฟฟ้ า และโทรคมนาคม, คลังสินค้า ที่มอี ตั รา
การเช่าสูง และได้อ านิสงค์จากผู้ประกอบการระยะเวลาเคลื่อนย้ายออกนานขึ้น รวมถึง ออฟฟิ ตให้เช่า ซึ่งเป็ น
สัญญาระยะยาว และมีผเู้ ช่าหลัก อัตราการเช่าเกือบเต็ม ขณะทีก่ องทุนทีย่ งั ไม่แนะนา เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่
ได้รบั ผลกระทบมาก และยังต้องใช้เวลาในการฟื้ นตัว หรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนและอาจจะไม่กลับไปเป็ น
ระดับก่อนเกิด COVID-19 อาทิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่าง กองทุนลงทุนในสนามบินอย่าง SPF และโรงแรมอีก
15 กอง (อาทิ ERWPF,DREIT เป็ นต้น) รวมถึงธุรกิจห้างสรรพสินค้ารวม 3 กอง (FUTUREPF, CPNREIT,
LHSC) และกลุ่มขนส่งสาธารณะ (BTSGIF, TFFIF) จากมาตรการ Work from home และผูค้ นเน้นหันมาใช้
ยานพาหนะส่วนตัวมากขึน้
เรายังแนะนา Selective เลือก 5 กองทุนเดิมทีแ่ นะนาตลอดในช่วงที่ผ่านมาอย่าง EGATIF, DIF, HREIT,
JASIF, B-WORK ซึง่ มีความน่ าสนใจแง่อตั ราผลตอบแทนปั นผลที่สูงเป็ นอันดับต้นๆ โดยพิจารณาการจ่ายปั นผล
(DPS) ในงวด 9M20 เพิม่ ขึน้ เฉลี่ย 5% Y-Y สวนทาง COVID-19 สะท้อนถึงผลกระทบที่จากัด สาหรับงวด 4Q20
คาดกองทุนที่เราแนะนาจะจ่ายปั นผลอีกเฉลี่ย 2% ทาให้ทงั ้ ปี มอี ตั ราเงินปั นผลสูงถึง 8.2% และปี 2021 คาดยัง
รัก ษาระดับ ผลตอบแทนที่ดีต่ อ เนื่ อ ง หลัง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดมีทิศ ทางดีข้ึน ขณะที่เ ทีย บกับ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ของไทยที่ ปัจจุบนั อยู่ท่ี 1.30% เทียบกับอัต ราผลตอบแทนปั นผลของกองทุนที่เรา
แนะนา จะทาให้ Yield Gap เปิ ดกว้างอยู่ในระดับที่จูงใจ 6.9% โดยราคาหุน้ ที่ปรับลงในช่วงก่อนหน้า มองเป็ น
โอกาสในการเข้าสะสมเพื่อลงทุนระยะยาว
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Fund
EGATIF
DIF
HREIT
JASIF
B-WORK

Type
IFF/Leasehold
IFF/Mixed
Leasehold
IFF/Freehold
REIT/Leasehold

รายละเอียด 5 กองทุนทีเ่ ราเลือกแนะนา ดังนี้
1. EGATIF – กองทุนลงทุนในรายได้คา่ ความพร้อมจ่าย ทีจ่ ะเกิดจากการบริหารโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 โดยกองทุนเป็ นแบบ Leasehold มีอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี และมีเครดิตเงินปั นผลเหลืออีก
ประมาณ 4 ปี
2. DIF – กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีล่ งทุนในเสาโทรคมนาคม, ไฟเบอร์ออฟติคและบรอดแบนด์ จุดเด่น
จากโอกาสขยายงานและเติบโตไปพร้อมๆกับผูเ้ ช่าหลัก (กลุ่มทรู) ประเภทสินทรัพย์มที งั ้ แบบ Freehold
และ Leasehold โดยสินทรัพย์ทเ่ี ป็ น Leasehold มีอายุคงเหลือเฉลีย่ 20 ปี นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายเงิน
ปั นผลรายไตรมาส และยังมีเครดิตเงินปั นผลเหลืออีกประมาณ 4 ปี
3. HREIT – กองทุนลงทุนในในสิทธิการเช่าที่ดนิ อาคารโรงงาน 108 ยูนิต และคลังสินค้า 23 ยูนิต พืน้ ที่
เช่าอาคารรวม 332,505 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี ซึง่ อยู่ในเขต EEC จุด
ยุทธศาสตร์สาคัญของอุตสาหกรรมและการขนส่งของประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน มีอตั ราการเช่า
เฉลีย่ อยูท่ ่ี 95.3% ประเภทสินทรัพย์เป็ นแบบ Leasehold มีอายุคงเหลือ 25 ปี และมีสทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าอีก 30 ปี มีผเู้ ช่าหลากหลายกระจายอยู่ในหลายธุรกิจ และสัญชาติ หลักๆเป็ นจีน, ญี่ป่ นุ และยุโรป
ลดการพึง่ พารายได้จากผูเ้ ช่าเพียงรายเดียว
4. JASIF – กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนในเส้นใยแก้วนาแสง มีผเู้ ช่าหลักคือบริษทั ทริป
เปิ้ ลทรี บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ JAS โดยภายหลังการเข้า
ลงทุนกรรมสิทธิ ์สินทรัพย์เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 มูลค่า 3.8 หมื่นล้านบาท จะทาให้มเี ส้นใยแก้วนาแสงเพิม่ ขึน้
700,000 คอร์กโิ ลเมตร เป็ น 1,680,500 คอร์กโิ ลเมตร โดย TTTBB จะเช่าสินทรัพย์ใหม่กลับ ระยะ
สัญญาเช่าสิน้ สุด 29 ม.ค. 2032 ส่วนสัญญาเช่าเดิมจะขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหลัก 784,400 คอร์กโิ ลเมตร
(80% ของสัญญาเดิมทัง้ หมด) จาก 22 ก.พ. 2026 ไปเป็ น 29 ม.ค. 2032 และให้สทิ ธิต่ออีก 10 ปี
รวมถึงมีเครดิตเงินปั นผลเหลือประมาณ 5 ปี
5. B-WORK – กองทุนลงทุนสิทธิการเช่าอาคารสานักงานโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 (รัชดา) และทรู ทาว
เวอร์ 2 (พัฒนาการ) แบบ Leasehold หมดอายุเดือนก.พ. 2048 มีรายได้ม ั ่นคงในรูปแบบค่าเช่า และมี
อัตราการปรับเพิม่ ค่าเช่า 3.25% ปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าราว 99.8% ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด มีผเู้ ช่าหลัก
คือ กลุ่ม TRUE และกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์
Closing price (Bt)
29 Jan 21
12.10
12.80
7.55
9.70
11.00

NAV/Share(Bt)
10.1
16.2
9.1
10.9
10.4

Prem./Dis. to
NAV
19.5%
-21.0%
-16.9%
-11.2%
5.5%

หน้า 1 จาก 3

Estimate
Div. Yield
7.1%
8.2%
9.1%
9.7%
7.1%

Payment Period

Remark

Quarterly
Quarterly
Quarterly
Quarterly
Quarterly

Exp 2035-2048
Exp 2025-2048
Exp 2046
Exp 2032
Exp 2048

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ฟิ น ันเซีย ไซร ัส จาก ัด (มหาชน)
สาน ักงานใหญ่

สาน ักงานอ ัลม่าลิงค์

สาน ักงานอ ัมรินทร์ ทาวเวอร์

สาขา เซ็ นทร ัลปิ่ นเกล้า 1

สาขา บางกระปิ

999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท
้ 18 , 25
เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
02-658-9000, 02-658-9500

้ 9,14,15
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชัน
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
02-646-9600, 02-646-9999

496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
้ 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
02-660-5000, 02-264-6000

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า
้ ที่ 16 ห ้อง 2160/1
ทาวเวอร์ ชัน
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน ้อย จ.กรุงเทพมหานคร
02-878-5999

้ 3
3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชัน
ห ้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร ้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร
02-378-4545

สาขา บางนา

สาขา มิน
้ ท์ ทาวเวอร์

สาขา สินธร 1

สาขา เคีย
่ นหงวน (สินธร 2)

่
สาขา ประชาชืน

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1
้ 19 ห ้องเลขที่ 589/105
ออฟฟิ ศ ชัน
(เดิม 1093/105)
ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร
02-740-7100

้ 6 (ห ้องเลขที่ 601), 7, 8 และ 9
ชัน
อาคาร มิน
้ ท์ ทาวเวอร์
เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร
02-680-0700

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
้ 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
02-690-4100

้ 18
140/1 อาคารเคีย
่ นหงวน 2 ชัน
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
02-254-1717

้ 4
105/1 อาคารบี ชัน
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
02-580-9130

สาขา สาทร

สาขา ร ังสิต

สาขา ร ัตนาธิเบศร์

สาขา แจ้งว ัฒนะ

สาขา สมุทรสาคร

้ 16
เลขที่ 48/32 ชัน
อาคารทิสโก ้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
จ.กรุงเทพมหานคร
02-036-4859

้ 2, 2.5, 3 หมู๋ 17
1/832 ชัน
ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน
ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
02-993-8180

576 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี
02-831-8300

99, 99/9
เซ็นทรัลแจ ้งวัฒนะ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
้ 19
ยูนต
ิ เลขที่ 1904 ชัน
หมู่ 2 ถ.แจ ้งวัฒนะ, บางตลาด
ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี
02-005-4193

เลขที่ 813/30 ถนนนรสิงห์ ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
034-428-045

สาขา ขอนแก่น

สาขา อุดรธานี

สาขาเชียงใหม่

สาขา เชียงราย

สาขา แม่สาย

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝั่ งริมบึงแก่นนคร)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
043-058-925

197/29, 213/3
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข ้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
042-245-589

310
หมูบ
่ ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช ้างคลาน ต.ช ้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-235-889, 053-204-711

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
053-750-120

119 หมู่ 10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053-640-599

สาขา นครราชสีมา

สาขา ออนไลน์ภเู ก็ต

สาขา หาดใหญ่

สาขา ตร ัง

สาขา สุราษฏ์ธานี

198/1 ตรอกสมอราย
ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
044-288-700, 044-014-322,
044-014-323

22/18
ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
076-210-499

้ ลอย ถ.ประชาธิปัตย์
106 ชัน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-243-777

59/28 ถ.ห ้วยยอด ต.ทับเทีย
่ ง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
075-211-219

173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ-์ บางใหญ่
ต.มะขามเตีย
้ อ.เมืองสุราษฎ์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี
077-222-595

สาขา ปัตตานี
300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปั ตตานี
073-350-140-4

คานิยามของคาแนะนาการลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

้ ” เนือ
“ซือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตา่ กว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตา่ กว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั สูงกว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน
้ เก็งกาไรระยะสัน
้ ” เนือ
้ แม ้ว่าราคาปั จจุบน
“ซือ
่ งจากมีประเด็นทีม
่ ผ
ี ลบวกต่อราคาหุ ้นในระยะสัน
ั จะสูงกว่ามูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่าก ับ ตลาด
“ลงทุนน ้อยกว่าตลาด” เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ตา่ กว่า ตลาด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนทีค
่ าดหวังอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเสีย่ งของตลาดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงในขณะนัน
้
DISCLAIMER: รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข ้อมูลทีป
่ รากฏในรายงานฉบับนีถ
้ ก
ู จัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของ
่ ว่าหรือควรเชือ
่ ว่ามีความน่าเชือ
่ ถือ และ/หรือมีความถูกต ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต ้องครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว ข ้อมูลและความเห็นที่
แหล่งข ้อมูลทีเ่ ชือ
้ วนให ้ผู ้
ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนีอ
้ าจมีการเปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือเพิม
่ เติมได ้ตลอดเวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า บริษัทไม่มค
ี วามประสงค์ท ี่จะชักจูงหรือชีช
้ หรือขายหลักทรัพย์ตามทีป
ลงทุน
ลงทุนซือ
่ รากฏในรายงานฉบับนี้
รวมทัง้ บริษัทไม่ได ้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข ้อมูลทีป
่ รากฏแต่อย่างใด
บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการนาข ้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช ้ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลและใช ้ดุลยพินจ
ิ
อย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิใ์ นข ้อมูลและความเห็นทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดนาข ้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช ้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซา้
่ ง ผู ้
นาออกแสดงหรือเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษัทล่วงหน ้า การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วามเสีย
ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็ นผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ (Derivative Warrants) บน
หลักทรัพย์ 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 และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ ้างอิงดังกล่าว ดังนัน
้ นักลงทุน
้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพน
ควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช
ั ธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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ช่ ว งค ะแนน

ั ลก
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ั ษ ณ์

ค วามหมาย

100-90

ดี เ ลิศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช ้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

่ ในรายงาน CGR”
ส ัญล ักษณ์ N/R หมายถึง “ไม่ปรากฏชือ

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงไว ้นี้ เป็ นผลทีไ่ ด ้จากการสารวจและประเมินข ้อมูลทีบ
่ ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ลงทุนทัว่ ไปสามารถเข ้าถึงได ้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอ
ข ้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได ้เป็ นการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินกิจการของบริษัท
จดทะเบียน อีกทัง้ มิได ้ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจทีแ
่ สดงนีจ
้ งึ ไม่ได ้เป็ นการรับรองถึงผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินการของ
บริษัทจดทะเบียน และไม่ถอ
ื เป็ นการให ้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ ผู ้ใช ้ข ้อมูลจึงควรใช ้วิจารณญาณของตนเองในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการใช ้ข ้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทงนี
ั้ ้ บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ฟิ น ันเซีย ไซร ัส จาก ัด (มหาชน) มิได้ยน
ื ย ันหรือร ับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจด ังกล่าวแต่อย่างใด

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

โครงการแนวร่วมปฏิบ ัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC)
1 ข ้อมูล CG Score ประจาปี 2563 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ข ้อมูลบริษัททีเ่ ข ้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ข ้อมูล ณ วันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2562) มี 2 กลุม
่ คือ
- ได ้ประกาศเจตนารมณ์เข ้าร่วม CAC
- ได ้รับการรับรอง CAC
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