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9 กุมภาพันธ์ 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศที่ลดลง + แผนการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน
ทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนถูกประเมินว่าลดลง เปิดทางให้ Fund Flow
ไหลกลับเข้ามา เชื่อว่าช่วงเวลาในการปรับฐานของ SET Index กำลังสิ้นสุด
ลง พอร์ตจำลองให้ ขายทำกำไร DCC และนำเงินเข้าลงทุนใน CPN ด้วย
น้ำหนักเท่ากัน Top Pick เลือก CPN , PTT และ TISCO

สัญญาณสิ้นสุดการปรับฐาน ชัดเจนยิ่งขึ้น
ความเสียงจากการระบาดของ Covid-19 ลดลงตามลําดับ โดยแม้จะยังไม่มีการฉีกวัคซีน
ในประเทศ แต่การควบคุมการติดเชือทีมีประสิทธิภาพก็ทาํ ให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือในประเทศ
ลดลงตามต่อเนือง ส่วนการฉี ดวัคซีนคาดว่ายังสามารถเกิดขึนได้ทนั ในเดือน ก.พ.
โดยเป็ นการนําเข้าวัคซีนซิโนแวค จํานวน ล้านโดส ทยอยเข้ามาเดือน ก.พ. แสน มี.ค.
แสน และ เม.ย. ล้านโดส พัฒนาการทีเกิดขึนจะมีนาหนั
ํ กในเชิงบวก ส่วนคือ )
ความคาดหมายว่าจะเห็นการฟื นตัวของเศรษฐกิจ หลังจากทีรัฐบาล เปิ ดให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสามารถค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ และน่าจะดีขึนตามลําดับหลังวัคซีนกระจายวง
กว้างมากขึน ) น่าจะทําให้เห็นการไหลกลับเข้ามาของ Fund Flow สู่ตลาดหุน้ อีกครัง
หนึง โดยระดับความเสียงในเรือง Covid-19 ทีลดตําลง และ Downside ทางเศรษฐกิจที
ตํา น่าจะเป็ นแรงดึงดูด fund Flow เฉพาะอย่างยิงในจุดทีเริมมีการฉีดวัคซีน ซึงน่าจะทํา
ให้เห็นการไหลเข้ามาของเม็ดเงินลงทุนดังเช่นทีเกิดขึนในหลายประเทศ เชือว่าสัญญาณ
สินสุดการปรับฐานมี ความชัดเจนขึน พอร์ตจําลองวันนี ให้ขายทํากําไร DCC นําหนัก
10% และนําเงินเข้าลงทุนใน CPN แทน หุน้ Top Pick เลือก CPN, PTT และ TISCO
Timeline การกระจายวัคซีน COVID-19 ของไทย

1,516.43
19.82
94,279

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

4,186.25
1,344.38
-489.54
-5,041.08
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS รวบรวม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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ตลาดหุ้นทั่วโลก และน้ำมันยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น
เมือวานนีตลาดหุน้ ทัวโลกปรับเพิมขึนสดใส (ส่วนเช้านีตลาดหุน้ ในเอเซียยังปรับขึน) และ
ราคานํามันดิบ อาทิ Brent เพิมขึน 2% ytd ปรับขึน . % อยู่ที 60.5 เหรียญ/บาร์เรล
(แตะระดั บ สู ง สุ ด ในรอบ 1 ปี ) บวกต่ อ PTTEP(FV@118.00) ,PTT(FV@48.50)ยั ง คง
แนะนําลงทุน “ซือ” โดยปั จจัยหนุนๆ ยังคงมาจากความคาดหวัง Package เศรษฐกิจ 1.9
ล้านล้านเหรียญ ของรัฐบาลสหรัฐ
ราคาน้ำมันดิบ และราคาหุ้น PTT

ทีมา: Bloomberg

โดยตลอดทังสัปดาห์นีปั จจัยต่างประเทศทีตลาดให้นาหนั
ํ กยังคงเป็ นเรืองเดิม .)รอตัวเลข
เศรษฐกิจประเทศสําคัญ 10 ก.พ.คืออัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค.ในสหรัฐ ตลาดคาด . %yoy
และจี นคาด . %yoy 2.) - ก.พ. เทศกาลตรุ ษจี น(Lunar New Year)ตลาดหุน้ ใน
เอเซีย อาทิ เกาหลีใต้ , ญีปุ่ น จีน ฯลฯปิ ดทําการ
ส่วนไทยวันนี ประชุม ครม. กระทรวงคมนคมจะขออนุมตั ิสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู ถานีศรีรชั - เมืองทองธานีวงเงิน 3.3 พันล้านบาท และ มอเตอร์เวย์ สายบางขุน
เที ยน - บ้า นแพ้ว ช่ ว งเอกชัย - บ้า นแพ้ว วงเงิ นงานโยธาราว 2.1 หมื นล้า นบาท เป็ น
Sentiment บวกต่อหุน้ รับเหมาฯ ASPS ชอบ STEC (FV@18.0) มากสุดเพราะพืนฐาน
แข็งแกร่ง,ราคาหุน้ ซือขายตํากว่า Historical PBV 5Y ถึง 54%
ตลอดสัปดาห์ การประกาศงบ 4Q63 ของหุน้ Real Sector


ก.พ. (เย็น) VGI คาดกําไร Q / ราว ล้านบาท ฟื นตัวต่อเนืองจาก
ไตรมาสก่อน จากอัตราการใช้สือเพิมขึนมาอยู่ทีระดับ - % จาก % ใน
2Q / และรับรูเ้ งินปั นผลจาก PLANB ตามสัดส่วนทีถือหุน้ เข้ามาจํานวน
ล้านบาท แนวโน้ม Q / คาดว่าจะกําไรอ่อนตัวลงอีกครัง จากการระบาด
ระลอกใหม่ คงคําแนะนําซือ FV . บาท
ล้านบาท ทําจุดสูงสุด

ก.พ. (ช่วงเทียง) LPN คาดกําไร Q เท่ากับ
ของปี โดยเพิมขึน % qoq เนืองจากมีการส่งมอบคอนโดฯ โครงการ ทังปี
คาดกําไร
ล้านบาท หดตัว % yoy ขณะทีราคาหุน้ เกิน FV ปี
ที . บาท และการมี Backlog ระดับตํา จึงแนะนํา SWITCH
 11 กพ. (ช่ วงเย็น) SCCC งบประกาศ คาดงวด 4Q63 อยู่ในเกณฑ์ดีระดับ
700-900 ล้านบาท ทรงตัว YoY แม้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์หดตัวลงเกื อบ
5%YoY แต่การควบคุมต้นทุนการผลิตทีดีขึนเพราะไม่มีการปิ ดเตาเผาซ่อมบํารุง
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และยังได้ประโยชน์จากราคาพลังงานทีลดลงเทียบกับปี ก่อน การประกาศงบจะ
มาพร้อมกับเงินปั นผลทีคาดว่าจะจ่าย 7 บาท/หุน้ ซึงเป็ นการจ่ายครังเดียวเต็มปี
แนะนํา ซือ FV 200 บาท

วัคซีนทั่วโลกเดินหน้า ส่วนไทยเข็มแรกเริ่มฉีด ก.พ. 2564
อีกปั จจัยสําคัญทีหนุนตลาดหุน้ โลกปรับขึน คือ ความคืบหน้าการกระจายวัคซีน COVID19 ทัวโลกเดินหน้าอย่างต่อเนือง ล่าสุด ทัวโลกมีการฉีดวัคซีน 4.78 ล้านราย/วัน สูงกว่า
ช่วงปลายเดือน ม.ค. 2564 ทีฉีดได้ราววันละ . ล้านราย
อีกฝังนึงคือ จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง โดยลดลงจากจุดสูงสุด
ที 7.36 แสนราย เมือช่วงต้น ม.ค. 2564 เหลือ 4.5 แสนรายในปั จจุบนั (ดังรู ป) สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของวัคซีนทีช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และหนุนให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาเป็ นปกติได้รวดเร็วขึน
จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนใหม่ ทั่วโลก

ทีมา: Our World in Data

ส่วนไทยเห็นพัฒนาการเชิงบวกทัง ฝังเช่นกัน คือ
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเห็นสัญญาณทีดี คือ วานนี กระทรวงสาธารณสุขเผยแผนการ
กระจายวัคซีน COVID-19 ในไทย โดยตังเป้าว่าในปี 2564 จะฉีดวัคซีนฟรีให้แก่ประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า 63 ล้านโดส ซึงจะครอบคลุมประชากรราว 31.5 ล้านราย หรือคิดเป็ น 45.7%
ของประชากรทังประเทศ โดยวัค ซีน ชุด แรกจํานวน 2 แสนโดส ของบริษัท Sinovac
(ผู้ ผ ลิ ต วั ค ซี น สั ญ ชาติ จ ี น ) จะเริ มต้ น ฉี ด ภายในเดื อ น ก.พ. 2564 และชุดอืนๆจะ
ตามมาในเดือนต่อๆไป (ดังรูป) และกําลังอยู่ระหว่างพิจารณาสังซือวัคซีนจากผูผ้ ลิตราย
อืนๆเพิมเติม เช่น วัคซีนของ Johnson & Johnson (ผูผ้ ลิตสัญชาติสหรัฐ), วัคซีน Sputnik
V (ผูผ้ ลิตสัญชาติรสั เซีย) เป็ นต้น
ส่วนผูต้ ิดเชือในไทย ต้นสัปดาห์เริมลดลงเหลือไม่ถึง 00 ราย (จากสัปดาก่อนหน้า เพิม
- รายต่อวัน

Research Division

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

Timeline การกระจายวัคซีน COVID-19 ของไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยภาพรวม ASPS ประเมินว่าหากการกระจายวัคซีนสามารถเดินหน้าได้ตามแผน เชือว่า
จะช่วยหนุนความคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถฟื นตัวกลับสู่ภาวะปกติได้รวดเร็ว
มากขึน ซึงจะเป็ นประโยชน์แ ก่ห ุ้น กลุ่ม ทีได้ป ระโยชน์จ ากกิจ กรรมเศรษฐกิจ ฟื นตัว
เช่น หุ้น กลุ่ม พัฒนาอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละค้าปลีก (CPN, CRC, HMPRO, CPALL),
กลุ่ม ท่อ งเทียวและโรงแรม (ERW, CENTEL, MINT), กลุ่ม สือ (PLANB), กลุ่ม ขนส่ง
(BTS, BEM), ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อุ ป โภ ค บ ริ โ ภ คใน ชี วิ ต ปร ะจํ า วั น (OSP, TKN,
SAPPE)

OR คาดเห็นการฟืน้ ตัวแรงในปีนี้ และเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว
ปี
ฝ่ ายวิจยั คาด OR จะมีกาํ ไรจากการดําเนินงานปกติ เติบโต . %yoy มาอยู่ที
. หมืนล้านบาท (ฟื นตัวประเด็น COVID-19 ทีกดดันในปี ทีผ่านมา) หนุนจากการฟื นตัว
ทุกกลุม่ ธุรกิจ
ขณะทีภาพระยะยาวตังแต่ปี 2564-2567 คาด OR จะมีกาํ ไรเติบโตเฉลีย CAGR ที .7%
ต่อปี โดยใช้ปี
เป็ นปี ฐาน จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื นตัว และการ
เดินทางทังในประเทศและต่างประเทศจะเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากมาตรการผ่อนคลาย
ล็อคดาวน์ ซึงฝ่ ายวิจัยกําหนดสมมติฐานให้มีการเปิ ดสถานีบริการนํามัน 108 แห่งต่อปี
และเปิ ดสาขาคาเฟ่ อเมซอน เพิม 418 สาขาต่อปี ตามเป้าหมายหลักของ OR ในขณะที
กลุ่มธุกิจต่างประทศ มีการเปิ ดสถานีบริการนํามันปี ละ 35-36 แห่ง และขยายสาขาคาเฟ่ อ
เมซอนปี ละ 35-36 สาขา
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สมมติฐานในการประมาณการ
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.
อัตราแลกเปลียน (THB/USD)
ราคานํามันดิบดูไบ (USD/BBL)
ราคาเฉลียผลิตภั ณ ฑ์ปิโตรเลียมขายปลีก (บาท/ลิตร)
ราคาเฉลียผลิตภั ณ ฑ์ปิโตรเลียมกลุม
่ พาณิ ชย์ (บาท/ลิตร)
ราคาขายเฉลียคาเฟ่ อเมซอน (บาท/แก ้ว)
ปริมาณจําหน่ายผลิตภั ณ ฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย (ล ้านลิตร)
ปริมาณจําหน่ายผลิตภั ณ ฑ์ปิโตรเลียมในต่างประเทศ (ล ้านลิตร)
จํานวนแก ้วทังหมดทีจําหน่ายได ้ของกลุม
่ Non-oil (ล ้านแก ้ว)
จํานวนแก ้วทังหมดทีจําหน่ายได ้ของกลุม
่ ต่างประเทศ (ล ้านแก ้ว)
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30.1
60.0
27.1
16.1
70.0
12,078
1,636
264
21

30.0
40.0
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16

30.2
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15

30.2
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13.4
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13,391
1,776
267
20
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9,000
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จํานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)
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ปี
คาด OR จะมีกาํ ไรเติบโต . %yoy 5.8%yoy และ .4%yoy มาอยู่ที .
หมืนล้านบาท . หมืนล้านบาท และ . หมืนล้านบาท ตามลําดับ
ทังนี กําหนด FV OR ณ ปี
ด้วยวิธี DCF เท่ากับ . บาท/หุน้ (ภายใต้ WACC ที
7.8%) ซึงคิดเป็ น PER ที . เท่า (EPS ราว . เท่า) ซึงถื อว่าใกล้เคียงค่าเฉลี ยถ่ ว ง
นําหนักของ PER ในหุน้ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ต่อ PER ในหุน้ กลุ่มอุตสาหกรรมค้า
ปลีกในสัดส่วน :30 ซึงจะได้ค่า PER เท่ากับ 25.7 เท่า ขณะทีคาดจะจ่ายปั นผลสูงถึง
. บาท/หุน้ หรือคิดเป็ น Dividend yield ราว .2% ภายใต้สมมติฐานราคาหุน้ ละ บาท

ยังคงยืนยัน “วัคซีนโอ ฟันโฟล์วมา” ชอบ
ฝ่ ายวิจยั ASPS ประเมินว่า ความคาดหวังวัคซีน เป็ นหนึงในตัวแปรสําคัญทีจะผลักดันให้
Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุน้ อย่างชัดเจน สะท้อนได้จาก เหตุการณ์
 อินโดนีเซียเป็ นประเทศทีมีการฉีดวัคซีน (เริมฉีดในเดือน ม.ค.) ซึง Fund
Flow ไหลเข้ าตลาดหุ้นดังกล่ าวแรงสุดในภูมิภาค ด้วยปริมาณสูงถึง .
พันล้านเหรียญ ขณะทีประเทศอืนๆ ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีน และ Fund Flow ไหล
ออกตลาดหุน้ ทุกประเทศ
 ไทยมี โ อกาสจะได้ ฉี ด วั ค ซี น ในเดื อน ก.พ. นี หนุ น ให้ ว านนี Fund Flow
กลับมาไหลเข้ าตลาดหุ้นไทยหนาแน่นสุดในภูมิภาค ด้วยปริมาณสูงถึง
ล้านเหรียญ หรือ . พันล้านบาท (เป็ นการซือสุทธิมากสุดเป็ นอันดับ ของปี )
ทั ง เหตุ ก ารณ์ สะท้ อ นได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
ประเด็นการฉีดวัคซีน
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วัคซีน หนึ่งในตัวแปรสำคัญผลักดัน Fund flow

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ฝ่ ายวิจัย ASPS วิเคราะห์ให้ ลึกลงไปว่ าหุ้นอะไรทีนั กลงทุนต่างชาติมีโอกาสเพิม
นํ าหนั กการลงทุนมากขึน พบว่ า หุ้นในประเทศทีมีการฉี ดวัคซีน ส่ วนใหญ่ ทีนั ก
ลงทุ น เพิ มนํ าหนั ก และฟื นตั ว โดดเด่ น คื อ “หุ้ น วั ฏ จั ก ร” เช่ น หุ้ น เปิ ดเมื อ ง หุ้ น
พลั งงาน และหุ้นธ.พ. เป็ นต้ น ซึงวานนีหุน้ ในกลุ่มดังกล่า ว ปรับตัวขึนแรงต่อ เนื อง
เช่นกัน เริมจากหุน้ ท่องเทียวอย่าง Walt Disney ปรับขึนแรงสุดในดัชนี +4.9% (3 เดือน
+33%), รองลงมาคือ หุน้ ธ.พ. Goldman Sachs +2.3% (3 เดือน +39%) และสุดท้ายคือ
หุน้ นํามัน Chevron +1.1%,(3 เดือน +8.1%) เป็ นต้น
Return 3 Month และ 1วันที่ผ่านมาของหุ้น 3 บริษัท

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทย ธีม “วัคซีนโอ ฟั นโฟล์วมา” แนะนํา หุ้นพลังงาน PTT, หุ้น
ธ.พ. TISCO, หุ้นเปิ ดเมือง CPN เป็ น Toppick โดยมีพืนฐานทีน่าสนใจดังนี
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Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(08/02/2021)

PTT

ENERG

40.25

48.50

20.5%

15.84

CPN

PROP

52.00

60.00

15.4%

22.91

3.0
1.5

TISCO

BANK

95.50

102.00

6.8%

11.72

7.3
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PTT (FV @ 48.50) มุมมองเศรษฐกิจทีทยอยฟื นตัว หนุนให้ราคานํามันดิบปรับตัวขึน 50
เหรียญฯ ถือเป็ นบวกต่อหุน้ นํามันอย่าง PTT รวมถึงผลการดําเนินงานค่อยๆฟื นตัวตาม
เศรษฐกิจในภาพใหญ่ หนุนความต้องการใช้ปิโตรเลียม/ปิ โตรเคมีกระเตืองขึน ทิศทางผล
จะเห็นการปรับตัวขึนมีนยั ฯกว่าเท่าตัว YoY และหาก
การดําเนินงานของ PTT ในปี
พิจารณาแนวโน้มกําไรระยะสันงวด Q63 คาดจะปรับตัวเพิมขึน QoQ จากทุกธุรกิจทัง
ธุรกิจก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯของ PTT จากความต้องการใช้ทีกระเตืองขึนตามเศรษฐกิจ
ประเมินมูลค่าพืนฐานปี เท่ากับ . บาท มี Upside ประมาณ 20%
TISCO (FV @ 102.00) ด้าน NPL Ratio ณ สินงวด 4Q63 ลดลงเหลือ 2.5% จาก 2.63%
ณ สินงวดก่อน ขณะทีปี 2564 เชือสถานการณ์ไม่เลวร้ายเท่า 2Q63 ที NPL Ratio เคยสูง
ถึ ง 3.28% ทํา ให้ฝ่ ายวิ จัย คาดระดับ NPL ณ สิ นปี 2564 ไม่ น่ า เกิ น 3% การตังสํา รอง
เพิมขึนในงวด Q63 ส่งให้ Coverage Ratio อยู่ที . % จาก . % ณ สินงวดก่อน
สูงสุดในกลุ่มฯ พร้อมรองรับสภาวะเศรษฐกิจไทยทียังไม่ฟืนตัวเต็มศักยภาพ ขณะทีกําไร
พลิ ก กลับ มาเติ บ โตกว่ า . %YoY จากทัง NIM และค่ า ธรรมเนี ย มดี ขึ น
สุท ธิ ปี
ขณะที Div Yield ปี
สูงราว . % ต่อปี
CPN (FV @ 60.00) แม้กาํ ไรปกติ 4Q63 จะลดลง 9% qoq ที 2.14 พันล้านบาท และมี
โอกาสอ่อนตัวต่อใน 1Q64 จากโควิด-19 รอบใหม่ แต่น่าจะเป็ นจุดตําสุดของปี ก่อนค่อย
ๆ ฟื นตัว ดี ขึ นในไตรมาสถัด ไป หลัง ทุก ศูน ย์ก ารค้า ในไทยกลับ มาเปิ ด บริ ก ารได้ห มด
(มหาชัย กลับมาเปิ ด ก.พ.
), การ Lock Down ผ่อนคลายลง และการเริมใช้วคั ซีน
ในไทยมีความชัดเจนมากขึน ย่อมหนุนให้ธุรกิจศูนย์การค้าฟื นตัวดีขึนทังในเชิงTraffic
และการให้ส่วนลดค่าเช่าทีจะทยอยลดลง เชือว่าทิศทางกําไรปี
จะยังสูงขึนจากปี
บวกกับแผนขายสิ นทรัพ ย์ใหม่เข้ากอง REIT ในปี นี ทีจะเข้ามาสร้างกําไรพิเศษ
อยู่ที . บาท มี Upside 15%
เพิมเติม โดยมูลค่าพืนฐานปี
SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

