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Figure 2 : '(�����ก��������������B�� (���) 
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Stock Current EV/EBITDA (X) Historical AVG EV/EBITDA (X) Current P/E (X) Historical AVG P/E (X)

AWC 18.3 29 55.1 83.2

CENTEL 5.8 11.9 17.4 24.7

DTC 8.4 18 18.5 38

ERW 9.1 11.6 19.2 28.3

MINT 9.5 16.2 17.2 25.5

SHR 6.8 11.5 N/A N/A
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AWC : �O��5$%��ก��,��<�� 5 <5����ก�?�	�� -�ก,��<����L�5�� 12 <5�������	��  
CENTEL : 	�O��5$%��ก��,��<��	�
��-��5��#� 1 <5�� ,���
���ก�?�	�����/��5$%��ก��,��<�� 
Grand Centara at Central World <#�ก#?���$����5�����/��5$%��ก�� Delivery <��	�����-�ก�����$
ก#?�� Delivery ��%	�K�	�
�� 7% 1�������$ก#?���$����5�� ก��	����1>L�1����� Delivery ->����
H����= Offset ���1���
�5����-�กก���O�H�1�H���5s���ก�?�	����$ 
DTC : �4--?%�����/��5$%��ก��,��<���?ก<5�� <#����/��
%��ก�� Delivery �$����5�� 
ERW : ���ก���O��5$%��ก��,��<��%��<5�������	��=>����
� 30 	�.�. 2563 <#��O�%��ก��,��<��
��jO#���O�HC�?ก<5���������ก����g 12��
�ก#?�� Hop Inn ������-��5�����/��
���	1$���ก���	����� 
->�/������--��5$%��ก�����	�����  
MINT : �O��5$%��ก��,��<����ก�?�	�� 19 <5�� ��12��
����/��5$%��ก��,��<��������-��5�� �$��
,��<�����������	�����/��5$%��ก��,��<���� South Asia �ก	$��
���	#	M
�, ��H	��	#
�<#�
��M
<#��C���/��5$%��ก���ก�� ��12��
�,��<�����?,��<#�#�����	���ก� (E����$ NH Hotel) H��
�5s��$�O��.�ก����<#$ ,��	e����
�����#
�
��
ก����%��1�� COVID-19 �?�<���
�H?����?,�� �$��
ก#?���$����5�� ��$�O�H�1���ก�?�	����<#$ <�����/��5$%��ก��H.�5��%H�1��
�H����=�5$%��ก�� 
Delivery ��$  
SHR : �O��5$%��ก��,��<�������	�� 2 <5�� <#��
� Maldives 2 <5�� ����L�,��<��%��<5���� UK 
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1.) H�/������ก��/$� 
2.) ���	�d� Brexit �
����	��L� 
3.) /���?�<��<#����	��L�1�� COVID-19 
4.) 	��Bgก�-���,#ก��#��� 
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บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 
รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ     
เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้
นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
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Anti-corruption Progress Indicators 
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• ����� ก"#$%&'"�()*$+�"�,-( CAC 

• ����./ก"��./�01 CAC 
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