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Auto Sector: 22 ���	�� 2562 

 

Figure 1: Outlook for ThailandRs car market Figure 2: ThailandRs monthly car sales (2018 VS 2019) 

  
Source: Thai Automotive Industry Association, Trinity Research Source: Thai Automotive Industry Association 
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Anti-corruption Progress Indicators 
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