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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
จากการศึ ก ษารู ป แบบการระบาดของ Covid-19 สายพั น ธุ์ อ ั ง กฤษ ใน
ประเทศอังกฤษ พบว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อใหม่อย่างรวดเร็ว แต่ในอีก
ทางหนึ่งพบว่าตลาดหุ้นไม่ได้ปรับตัวลดลง ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวน่าจะ
เกิดขื้นในบ้านเราด้วย พอร์ตจำลองวันนี้ ให้เปลี่ยนหุ้น KBANK เป็น M ซึ่ง
ราคาหุ้นเปิด Upside มาก Top Pick เลือก BDMS, BLA และ M

ความกังวล Covid-19 เพิ่ม แต่ราคาหุ้นไม่น่ามี Downside มากนัก
ความกังวลเรือง Covid-19 สายพันธุอ์ งั กฤษ กลับเข้ามาปกคลุมตลาดหุน้ อีกครังหนึง หลัง
พบจํานวนผูต้ ิดเชือเพิมสูงขึนอย่างรวดเร็ว ปั จจุบนั อยู่ในช่วง
- ราย/วัน ฝ่ ายวิจยั
ได้ศึกษาถึงรู ปแบบการติ ดเชื อ Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษช่ วงทีผ่า นมา พบว่า
ในช่วงเวลา เดือน มีอตั ราการเพิมขึนของผูต้ ิดเชือใหม่รายวันเฉลียน . % ต่อวัน และ
วัดจากจุดตําสุดไปสูงจุดสูงสุดพบว่าเพิมขึน . เท่าตัว ซึงหากมี รูปแบบเดียวกัน ก็ มี
โอกาสที จะเห็ น จํา นวนผู้ติ ด เชื อใหม่ ใ นบ้า นเราเพิ มขึนจากปั จ จุบัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ
อย่ า งไรก็ ต ามในส่ ว นของมาตรการควบคุม เบื องต้น ยัง ไม่ มี ก ารเข้ม งวดที จะส่ ง ผลให้
ทีผ่านมา สําหรับผลกระทบทีมีต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงเหมือนในรอบต้นปี
ตลาดหุน้ หากพิจารณาการตอบสนองของตลาดหุน้ ในอังกฤษในช่วงทีเกิดการระบาดของ
Covid-19 สายพันธ์องั กฤษรุนแรง พบว่า ไม่เห็นการปรับตัวลดลงแรง แต่ในทางตรงข้ามมี
การปรับตัวขึนไปได้ต่อเนือง ซึงน่าจะเป็ นเรืองความคาดหวังเรืองวัคซีนและสภาพคล่องใน
ระบบการเงิน ซึงดูไม่ต่างจากภาวะในบ้านเรา จึงเชือว่า SET Index ไม่น่าปรับลดลงแรง
พอร์ตจําลอง ให้เปลียนจาก KBANK เป็ น M หุน้ Top Pick เลือก BDMS, BLA และ M
ตลาดหุ้นอังกฤษ FTSE100 VS. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ช่วง 2563- ปัจจุบัน

1,556.56
-23.10
107,774

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

2,722.55
-1,381.83
-5,019.21
3,678.49
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985

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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Covid-19 สายพันธุ์อังกฤษ เข้าไทย กดดันหุ้นไทยเพียงช่วงสั้น .....
ตลาดหุน้ ไทยในระยะสันยังถูกกดดันจาก
1.) การกลับมาเข้มงวดกิ จกรรมเศรษฐกิ จในกิ จการหรือพืนทีเสียง (ปิ ดผับ บาร์)
และบางจังหวัดจํากัดให้คนทีมาจากพืนทีเสียงกักตัว วัน อย่างไรก็ ต าม
รัฐบาลประกาศจะไม่ยงั Lockdown (ASPS ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจรอบ
นีหากไม่ยืดเยือ ก็ไม่น่าจะรุนแรงเท่าปี
)
2.) สถานการณ์ผตู้ ิดเชือ Covid-19 รายใหม่ทีกลับมาเพิมขึน หลัก เมือวานนีเพิม
ราย (รอบนี พบในกลุ่ม รายได้สูง , ศิ ล ปิ น , ดารา ฯลฯ) โดยให้น ําหนัก
ช่วงเวลา คือ หลังเทศกาลสงกรานต์ ต้องจับตาว่าสถานการณ์ผตู้ ิดเชือแนวโน้ม
จะเพิมขึนมากน้อยเพียงใด
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ของไทย

ทีมา: ศบค., ฝ่ ายวิจยั ASPS

โดยประเด็นสําคัญ อิงจาก ศ.นพ.ยง เผย Covid-19 ทีแพร่ระบาดรอบนี คือ สายพันธุ์
B. . . ซึงพบครังแรกในประเทศอังกฤษช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2563 (สายพันธุอ์ งั กฤษ)
ไทยระบาดใน
(แพร่ระบาดเร็วมากกว่าสายพันธุธ์ รรมดา 1.7 เท่า ติดต่อกันง่าย) ปี
สายพันธุ์ S ทําให้เกิ ดความกังวลตัวเลขผูต้ ิดเชือไทยจะแตะ หลัก หรือ หลักพัน/วัน
หลังจากนี
ASPS ศึกษาสถิติการแพร่ระบาดการแพร่ระบาด Covid-19 สายพันธุ์ B. . . กับ ประเทศ
ทีพบการแพร่ระบาด คือ
1. อังกฤษ : จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ในช่วงเวลา พ.ย. – ธ.ค.2563 พบว่าจํานวนผู้
ติดเชือรายใหม่เพิมขึน 4.5 เท่า ในระยะเวลา 1 เดือน จาก . 4 หมืนราย/วัน
เป็ น . หมืนราย/วัน หรือเพิมขึนเฉลียวันละ 14.5% (ดังรูป)
2. ฝรังเศส และเยอรมนี ซึงเกิด Third Wave ตังแต่กลางเดือน มี.ค. -ปั จจุบนั ทํา
ให้รฐั บาลของทัง ประเทศต้องขยายระยะเวลา Lockdown พบว่า จํานวนผู้
ติดเชือเพิมขึนเช่นกันจากเฉลียวันละ . หมืนราย และ . พันราย ในเดือน
ก.พ. 2564 มาเป็ นเฉลียวันละ หมืนราย และ . หมืนราย ในเดือน มี .ค.
2564 ตามลําดับ
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ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่อังกฤษ & COVID-19 สายพันธ์อังกฤษ B117

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

อย่ า งไรก็ ต ามผลกร ะท บต่ อ ต ลาดหุ้ น VS. COVID-19 สายพั น ธ์ อ ั ง กฤษ B117
ระบาด ASPS พบว่าในช่วงทีการระบาด ตัวอย่างคือ ตลาดหุน้ อังกฤษปรับลดลงช่วงสัน
และเทรนด์เป็ นขาขึนชัดเจน (ดังรูป) คาดว่าช่วงนันตลาดให้นาหนั
ํ กความคืบหน้าของการ
กระจายวัคซีน COVID-19 (อังกฤษเริมฉีดวัคซีนในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2563)
จากกรณีของอังกฤษข้างต้น ASPS จึงเชือว่าสถานการณ์ในไทยน่าจะคล้ายคลึงกัน โดย
คาดว่าตลาดหุน้ ไทยจะปรับลดลงจํากัด เพราะการฉีดวัคซีนในไทยเริมต้นเดินหน้าเช่นกัน
สะท้อนจากปั จจุบันไทยมี ผูฉ้ ี ดวัคซีนไปแล้ว 2.48 แสนราย หรือ 0.36% ของประชากร
และวัคซีนชุดใหญ่ จาก AStrazeneca จะมาหลักๆ หลังช่วงครึงหลังของเดือน พ.ค.
โดยเชือว่าระยะถัดไปตลาดหุน้ ไทยยังอยู่ในทิศทางขาขึน
ตลาดหุ้นอังกฤษ FTSE100 VS. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ของอังกฤษตั้งแต่ปี
2563- ปัจจุบัน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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เข้าสู่ฤดูกาลประกาศงบ1Q64 ... เริ่มจากกลุ่ม BANK
เข้าสู่ฤดูกาลประกาศงบการเงินงวด Q64 ของกลุ่มธนาคาร เริม kick off ด้วย TISCO
ในช่วงเช้าวันที เม.ย. และ ธ.พ. อืน - เม.ย. โดยฝ่ ายวิจยั ASPS คาดกําไร
สุทธิกลุ่มฯ ( ธนาคาร) งวด Q64 อยู่ที . หมืนล้านบาท เพิม . % QoQ (-29% YoY)
โดยประเมิน TISCO กําไรกลับมาขยายตัว YoY ขณะที ธ.พ. อืน แม้แนวโน้มกําไรยังชะลอ
ตัว YoY แต่ฟื นตัว QoQ นํา โดย TMB และ BBL จากฐานกํา ไรตําในงวดก่ อ น (ยกเว้น
KBANK ทีมีฐานกําไรสูงในงวดก่อน) ทังนี การฟื นตัว QoQ มาจากคาด Credit Cost กลุ่ม
ฯ ลงมาที 1.61% จาก 1.66% ในงวดก่อน เพราะการเร่งตังสํารองล่วงหน้าในช่วง H63
ชดเชย NIM กลุ่มฯ ทีคาดการณ์ใกล้เคียงงวดก่อน หลังอัตราดอกเบียเงินกูแ้ ละเงินฝากไม่
เปลียนแปลงจากงวดก่อน
ฝ่ ายวิ จัย ASPS ยัง คงนําหนักการลงทุน “เท่ า กับตลาด” ชอบ TISCO(FV@B102) งบ
การเงิ น แกร่งและ Div yield สูง ราว % ตามด้ว ย ธ.พ. ใหญ่ อย่ า ง BBL(FV@B154) ที
ราคา Laggard กลุ่มฯ และ PBV ซือขายเพียง . เท่า และ KBANK(FV@B155) Upside
เริมจํากัด แนะนํา Trading
คาดการณ์งบกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์รายไตรมาส

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

หุ้นกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น ปิโตรมี ประเมินงวด 1Q64 ฟื้นตัว
ASPS ประเมินหุน้ ในกลุ่มนํามันรับผลบวกเด่นจากราคานํามันดิบทีเพิมขึนแรงหนุนกําไร
ในงวด Q64 เติบโต QoQ เริมจาก
PTTEP : คาดการณ์เบืองต้นแนวโน้มกําไรสุทธิ ของงวด Q64 จะเติบโตมีนัยฯจากงวด
4Q63 หลักๆ เป็ นผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานปกติทีจะพลิกกลับมาเติบโตสูงถึง
63.9%qoq มาอยู่ราว . พันล้านบาท รับอานิสงค์หลักจากราคาขายเฉลียปิ โตรเลียมที
คาดจะเพิมขึนถึง . %qoq มาอยู่ราว . เหรียญฯต่อบาร์เรล ตามราคาขายนํามันดิบ
ทีปรับตัวขึนแรงถึง . %qoq มาอยู่ที . เหรียญฯต่อบาร์เรล ขณะทีราคาขายก๊าซฯ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย . %qoq มาอยู่ที . เหรียญฯต่อล้านบีทียู (สัดส่วนผลิตภัณฑ์
ก๊าซฯ และนํามันดิบ อยู่ที :30) นอกจากนียังได้รบั ปั จจัยบวกจากต้นทุนต่อหน่วยทีคาด
จะปรับตัวลดลงเหลือราว . จาก . เหรียญฯต่อบาร์เรล ในงวดก่อนหน้า ถึงแม้คาด
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ในงวดนีปริมาณขายเฉลียจะลดลงเล็กน้อย . %qoq มาอยู่ที . แสนบาร์เรลต่อวัน
อย่ า งไรก็ ต ามหากพิ จ ารณาในส่ว นของรายการพิ เ ศษคาดจะมี การบัน ทึก ขาดทุน จาก
hedging ราว . พันล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนราว
ล้านบาท แต่
เนืองจากยังไม่มีความชัดเจนสําหรับรายการพิเศษกําไรจากการซือ Oman Block 61 ทํา
ให้เรายังไม่สามารถรวมกําไรดังกล่าวได้ ซึงจะนําเสนอรายละเอียดอีกครัง ดังนันหาก
พิจารณาเฉพาะคาดการณ์กาํ ไรปกติและขาดทุนจาก hedging และ Fx ส่งผลให้แนวโน้ม
กําไรสุทธิ งวด Q64 ขันตําจะอยู่ราว . พันล้านบาท เพิมขึนจาก . พันล้านบาท ใน
งวดก่อนหน้า
กลุ่มโรงกลันและปิ โตรเคมีนนั ทิศทางกําไรสุทธิงวด Q64 ของกลุ่มฯมีแนวโน้มปรับตัวขึน
จากงวด Q63 โดยคาดทุกโรงกลันจะได้รบั ผลบวกจากกําไรจากสต๊อกนํามันทีมีนยั ฯตาม
ราคานํามันดิบอ้างอิงดูไบสินงวด Q64 ทีเพิมขึนเกือบ เหรียญฯต่อบาร์เรล จากสิน
งวด Q63 แต่ ห ากพิ จ ารณาผลการดํา เนิ น งานปกติ จ ากโรงกลันพบว่า ยัง อยู่ใ นระดับ
breakeven ตามค่าการกลันทียังอยู่ในระดับตํามาก หากอ้างอิงค่าการกลันอ้างอิงตลาด
สิงคโปร์เฉลียงวด Q64 อยู่ที . เพิมขึนจาก . เหรียญฯต่อบาร์เรล ในงวดก่อนหน้า
แต่หากโรงกลันไหนมีการต่อยอดไปยังธุรกิจปิ โตรเคมี คาดจะเห็นผลการดําเนินงานปกติที
โดดเด่ น จากงวด Q63 ได้ เนื องจาก spread ผลิ ต ภั ณ ฑ์ปิ โ ตรเคมี โ ดยภาพรวมทุ ก
สายการผลิ ต ปรั บ ตั ว เพิ มขึ นจากงวด Q63 โดยเฉพาะสายโอเลฟิ นส์ (PTTGC,
IRPC) และกลุม่ PET (IVL) ทีจะเห็นกําไรเติบโตทีชัดเจนจากงวด Q63
ทังนีเชือราคาหุน้ ในกลุ่มปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีทีปรับตัวขึนในช่วงทีผ่านมาได้สะท้อน
ประเด็นบวกจากทิศทางราคานํามันทีดีดตัวแรงในงวด Q64 ไปแล้ว และขณะนีอยู่ในช่วง
ปรับฐาน ทําให้หลายๆตัวเริมมี upside จากมูลค่าพืนฐาน แนะนําหาจังหวะทยอยซือ
trading รับ งบ Q64 ที จะฟื นตัว โดดเด่ น ทังกลุ่ม ฯ โดย Top picks ของฝ่ ายวิ จัย ได้แ ก่
PTTEP (FV@128B) , PTTGC (FV@65B) และ IVL(FV@ 44B)

13 หุ้นน่าสะสม ราคาลงมาจนต่ำใกล้ช่วง COVID (Wave 2) ชอบ M
ตลาดหุน้ ยังอยู่ในภาวะความกังวลประเด็ นการติ ด COVID-19 ระลอกที มี สายพัน ธุ์
อังกฤษผสม น่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุน้ ในระยะสัน แรงกดดัน COVID-19
ระลอกที 3 ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ว่าตัวเลขผูต้ ิ ดเชือจะยังเพิมขึนแรงในช่ว งหลัง
สงกรานต์หรือไม่? ถ้าทําได้ดีฝ่ายวิจยั ฯ เชือว่าการปรับฐานครังนีอาจจะไม่ลกึ เหมือนครังที
ผ่านๆ มา ด้วยเหตุผลสนับสนุนดังนี
 ตลาดหุ้ นอาจไม่ ป รั บ ฐานแรงสะท้ อนได้ จากบทเรี ย นในอดี ต หาก
เปรียบเทียบกับการติดเชือระลอก วันที ธ.ค. หลังจากนันตลาดหุน้ ไทย
ปรับฐานแรงเพียงแค่ วันเท่านัน แล้วตลาดค่อยๆ ฟื น เนืองจากการควบคุม
ตัวเลขผูต้ ิดเชือทําได้อย่างรวดเร็ว ขณะทีปั จจุบนั เริมมีการทยอยฉีดวัคซีนมาก
ขึนตามลําดับ
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 การแพร่ระบาด COVID-19 ในอังกฤษ (สายพันธ์อังกฤษ) แม้ จะเร่งตัวเร็ว
. เท่าต่อเดือน แต่ตลาดหุ้นกลับไม่ตอบสนองเชิงลบ และทยอยปรับตัว
เพิมขึน (ตามหัวข้อด้านบน)
 สถาบันต่างชาติ ยังมีมุมมองเศรษฐกิจไทยดูดีขึนในระยะกลางถึงยาวดี
ขึน โดยล่าสุด IMF ปรับเพิมการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี
จาก 4.6% เป็ น
5.6% ขณะเดียวกันต่างชาติสลับมาซือสุทธิ หุน้ ไทย . พันล้านบาทในวานนี
หากแรงซือของต่างชาติมีมาต่อเนืองน่าจะช่วยพยุง SET Index ได้
ดังนันภาพรวมตลาดฯ น่าจะถูกกดดันไม่มากเท่าอดีต และยังสามารถคาดหวังการฟื นตัว
ในระยะถัดไปอยู่
กลยุทธ์แนะนําสะสมหุน้ พืนฐานแข็งแกร่งราคาถูกกดดันจนอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือตํา
กว่าช่วงทีเกิด COVID-19 (Wave 2) โดยผ่านเงือนไขคัดกรองดังนี
1. ราคาปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุดในช่วง เดือน (Wave 2 – Wave 3) < -5%
แสดงให้เห็นว่าราคาตอบรับปั จจัยลบมาพอสมควร
2. ปั จ จุ บัน ราคาหุ้น มี ผ ลตอบแทน < 5% ในจุ ด ตําสุด ของการเกิ ด COVID-19
(Wave 2) แสดงให้เห็นว่า Downside ค่อนข้างจะจํากัด
3. เป็ นหุน้ ทีมีพืนฐานแข็งแกร่ง มี Upside > 10% และฝ่ ายวิจยั ฯแนะนํา “ซือ”
ได้ผลลัพธ์

บริษัท ทีราคาปรับฐานลงมาจนน่าสะสมเพือหวังผลระยะกลางถึงยาวดังนี
ชุดหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง ราคาอยู่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าช่วง Wave 2

Recomme Last Price
Div Yield
Company
FairValue Upside PER 21F
ndation (07/04/2021)
21F (%)

ผลตอบแทนถึ ง ผลตอบแทนถึ ง
ปั จจุบัน วัดจาก ปั จจุบัน วัดจาก
จุดสู งสุ ดช่ วง
จุดต่ํ า สุ ดช่ วง
Wave 2 - 3
Wave 2

GFPT

BUY

11.90

14.00

17.6%

10.7

2.1

-18.5%

-9.8%

BGRIM

BUY

43.25

58.00

34.1%

27.0

0.9

-22.8%

-8.5%

EGCO

BUY

179.50

230.00

28.1%

11.1

3.8

-15.7%

-4.8%

ADVANC

BUY

170.00

220.00

29.4%

18.7

4.0

-8.1%

-3.1%

VGI

BUY

6.70

8.50

26.9%

47.4

1.1

-13.5%

-2.9%

RATCH

BUY

50.25

65.00

29.4%

12.8

4.8

-12.6%

-2.9%

OSP

BUY

33.75

38.00

12.6%

26.7

3.4

-11.2%

-2.2%

BEM

BUY

8.20

10.20

24.4%

37.5

1.7

-7.9%

-1.8%

TTW

BUY

11.70

15.10

29.1%

15.2

4.9

-6.4%

-1.7%

BTS

BUY

9.25

12.80

38.4%

29.7

3.0

-9.3%

-1.6%

PTT

BUY

39.50

48.50

22.8%

15.5

3.0

-12.2%

-1.3%

M

BUY

52.00

59.00

13.5%

31.9

2.9

-13.7%

3.0%

INTUCH

BUY

57.25

74.00

29.3%

17.1

4.4

-7.3%

4.6%

SET Index

-3.1%

12.1%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Top pick วันนีเลือก หุ้น ในตาราง คือ M และหุ้นทีได้ รับผลกระทบจาก COVID19 จํากั ด และอาจจะได้ ประโยชน์ ในบางมุ ม อาทิ BDMS มีคนมาใช้ บริ การเป็ น
จํานวนมาก, BLA ได้ อานิสงค์จากการทําประกัน COVID-19
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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

