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ไมเนอร์ โฮเทลส์ บริษัทผู้ด�ำเนินธุรกิจโรงแรมท้ังใน

รปูแบบเป็นเจ้ำของ บรหิำรจดักำร และร่วมลงทนุ ได้

ลงนำมบันทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื (MOU) กบักลุ่ม

โรงแรม ฟันยำร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท (Funyard 

Hotels & Resorts) ซึ่งเป็นสมำชิกในเครือ คันทรี 

กำร์เด้น เพ่ือเตรียมขยำยแบรนด์โรงแรมในเครือสู่

ประเทศจีน

ควำมร่วมมือดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรคำดกำรณ์ว่ำ

อตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วของจนี ทัง้ตลำดกำรท่อง

เที่ยวขำเข้ำ (inbound) และขำออก (outbound) ที่

ทั่วโลกจับตำมอง จะฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็วหำกมีกำร

ผ่อนปรนกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว

เมื่อสถำนกำรณ์โควิด-19ดีขึ้น เม่ือควำมต้องกำร

ของตลำดกำรท่องเที่ยวเปลี่ยนจำกต่ำงประเทศเป็น

ภำยในประเทศ มมุมองต่อตลำดท่องเทีย่วและรสีอร์ท

ในอนำคตของจีนจึงเป็นไปในทิศทำงบวกมำกขึ้น

เครือข่ำยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือไมเนอร์ที่มีอยู่

ทั่วโลก ประกอบกับกำรบริกำรทำงด้ำนสุขภำพ 

(wellness) และกำรน�ำเสนอแง่มมุทำงด้ำนวฒันธรรม

ให้แก่แขกผู้เข้ำพัก ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำ ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

มีศักยภำพเพียงพอส�ำหรับกำรพัฒนำธุรกิจในตลำด

จีน ซึง่มคีวำมต้องกำรทำงด้ำนกำรท่องเทีย่วพกัผ่อน

ทีส่งูขึน้ โดย ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยงัเป็นหนึง่ใน 20 กลุม่

โรงแรมชั้นน�ำของโลก ที่มีโรงแรมภำยใต้แบรนด์อัน

หลำกหลำยกว่ำ 530 แห่ง ใน 56 ประเทศทั่วโลก 

และด้วยควำมร่วมมือกับเครือ ฟันยำร์ด โฮเทลส์ 

แอนด์ รีสอร์ท (Funyard Hotels & Resorts) ซึ่ง

สมำชิกของกลุ่ม คันทรี กำร์เด้น กรุ๊ป จะเปิดโอกำส

ให้โรงแรมภำยในเครือ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ท้ังแบรนด์ 

อนันตรำ อวำนี โอ๊คส์ เอเลวำนำ ทิโวลี และเอ็นเอช 

เข้ำสู่สำธำรณรัฐประชำชนจีนและยังเป็นกำรเปิดตัว

ครัง้แรกของหลำยแบรนด์โรงแรมในเครือในตลำดจนี

อีกด้วย

ฟันยำร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท มีควำมรู้ควำม

เชี่ยวชำญในตลำดและประสบกำรณ์ในกำรบริหำร

สินทรัพย์กว่ำ 20 ปีในประเทศจีน อีกท้ังยังมี

สมรรถนะหลักและค่ำนิยมขององค์กรที่ตรงกับ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ กำรจับมือกันทำงธุรกิจมีเป้ำหมำย

เพื่อให้บริษัทขึ้นมำเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้ำนธุรกิจโรงแรม

ของประเทศจนี ซึง่จะท�ำให้นกัท่องเทีย่วในเมืองจนีได้

สมัผสัประสบกำรณ์กำรบรกิำรพร้อมสิง่อ�ำนวยควำม

สะดวกต่ำง ๆ ที่กำรันตีคุณภำพด้วยรำงวัลมำกมำย 

โดยแบรนด์โรงแรมอันมีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์อัน

โดดเด่นของเครือไมเนอร์

ดิลิป ราชากาเรีย ซีอีโอ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้

กล่ำวระหว่ำงพธิกีำรลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วม

มอืซึง่จัดผำ่นชอ่งทำงออนไลน์เมื่อวนัที ่20 มกรำคม 

2564 ว่ำ “แม้ตลำดโรงแรมในจีนจะมีกำรแข่งขันสูง 

แต่ก็เต็มไปด้วยโอกำส ซึ่งเรำมีควำมยินดีเป็นอย่ำง

ยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ฟันยำร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์กำรขยำยแบรนด์ในระดับโลก

ของทั้งสองฝ่ำย”

ดิลิป ยังกล่ำวถึงควำมร่วมมือของไมเนอร์และฟัน

ยำร์ด ในด้ำนศกัยภำพของทัง้สองฝ่ำยด้วยควำมเช่ือ

มัน่ว่ำ “เรำต่ำงจะได้รบัประโยชน์จำกควำมร่วมมอืกนั

ในครั้งนี้ และเป็นกำรเปิดโอกำสใหม่ ๆ ในกำรพัฒนำ

อตุสำหกรรมด้วยประสบกำรณ์อนัโชกโชนในตลำดจีน

ของฟันยำร์ด และควำมเชีย่วชำญของไมเนอร์ในด้ำน

โรงแรมและรีสอร์ทในระดับสำกล ”

จี ฮองจุน ประธำน ฟันยำร์ด โฮเทลส์ แอนด์ 

รีสอร์ท กล่ำวว่ำ “กำรแพร่ระบำดของไวรัสส่งผล

ให้จีนต้องหันมำพึ่งพำเศรษฐกิจภำยในประเทศ ซึ่ง

หมำยถึงโอกำสใหม่ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

ในประเทศ เรำและไมเนอร์ โฮเทลส์ ต่ำงเชื่อว่ำตลำด

รีสอร์ทในประเทศจีนเต็มไปด้วยโอกำส ฟันยำร์ด โฮ

เทลส์ แอนด์ รสีอร์ท มีประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรและ

ทรพัยำกรในตลำดท้องถิน่มำกมำย ในขณะที ่ไมเนอร์ 

โฮเทลส์ ก็เป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้ำนธุรกิจโรงแรม

และรีสอร์ทในระดับโลก เรำจึงมีควำมยินดีเป็นอย่ำง

ยิ่งที่จะได้ท�ำงำนร่วมกับ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในกำรจับ

ตลำดรีสอร์ทในประเทศจนีและน�ำเสนอสิง่ใหม่ๆ ให้กบั

ทั้งคนจีนและตลำดกำรท่องเที่ยวโลก”

MINT เผย ไมเนอร์ โฮเทลส์ เซ็นร่วมมือ

กับ ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท

รับการขยายธุรกิจในจีน 
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WGE ประเดิมต้นปี 2564 ลงนำมสัญญำจ้ำง

ก่อสร้ำง 2 โครงกำรใหญ่ มูลค่ำรวม 710.99 ล้ำน

บำท เป็นงำนโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรพฒันำระบบ

เสริมสร้ำงสุขภำวะแก่ผู้ป่วย จังหวัดนนทบุรี ของ

ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิขุ ชลประทำน กับ

โครงกำรบ้ำนพกัพนกังำนท่ำอำกำศยำนภเูกต็ของ 

AOT ฟำก “เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม” ประธำนกรรมกำร

บริหำร ระบุโครงกำรใหม่ท�ำให้ Backlog เพ่ิมขึ้น

แตะระดับ 2,156 ล้ำนบำท และช่วยสนับสนุนผล

งำนปีนี้เติบโตโดดเด่น

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด 
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
WGE ผู้ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร และ

สิ่งปลูกสร้ำงประเภทต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน 

เปิดเผยว่ำ บริษัทฯได้ลงนำมสัญญำจ้ำงโครงกำร

ก่อสร้ำง จ�ำนวน 2 โครงกำร มูลค่ำรวม 710.99 

ล้ำนบำท ประกอบด้วย โครงกำรพัฒนำระบบเสรมิ

สร้ำงสุขภำวะแก่ผู้ป่วย จังหวัดนนทบุรี โดยมีศูนย์

กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน เป็นผู้ว่ำ

จ้ำง ซึง่ลกัษณะงำนเป็นกำรรือ้ถอนอำคำรเดมิ และ

สร้ำงอำคำรใหม่ พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบ

อำคำร ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 450 วัน

รวมทั้งโครงกำรบ้ำนพักพนักงำน ท่ำอำกำศยำน

ภูเก็ต โดยมีบริษัทท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด

(มหำชน) หรอื AOT เป็นผู้ว่ำจ้ำง มีลกัษณะงำนเป็น

งำนก่อสร้ำงอำคำรพร้อมระบบวิศวกรรมประกอบ

อำคำร และระยะเวลำก่อสร้ำง 720 วัน ซึ่งงำนทั้ง 

2 โครงกำรช่วยท�ำให้มูลค่ำงำนในมือ (Backlog) 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2,156 ล้ำนบำท และจะทยอย

รับรู้อย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนให้ผลกำรด�ำเนินงำน

ในปีนี้สำมำรถเติบโตได้อย่ำงโดดเด่น

"ในปี 2564 ถือว่ำเป ็นกำรเริ่มต ้นปีที่ ดี แม้

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 

ระลอกใหม่ ยงัคงมีอยู ่แต่ในส่วนกำรเปิดให้ประมูล

งำนใหม่มีเข้ำมำต่อเนือ่ง ล่ำสดุบรษิทัฯสำมำรถชนะ

กำรประมลูโครงกำรใหญ่ได้อีก 2 โครงกำร ซึง่ท�ำให้

มีรำยได้รองรับกำรเติบโตต่อไป และท�ำให้มั่นใจว่ำ

ในปีนี้จะสร้ำงผลงำนให้เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

ตลอดจนสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้

อย่ำงต่อเนื่อง" นำยเกรียงศักดิ์กล่ำว

ประธำนกรรมกำรบริหำรกล่ำวว่ำ ภำพรวมกำร

ด�ำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทจะมุ่งเน้นงำนภำค

รัฐเพิ่มขึ้น เช่นงำนประเภทโครงสร้ำงพื้นฐำน หรือ 

อินฟรำสตรัคเจอร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปิดให้ประมูล

มำกขึ้น ขณะที่งำนภำคเอกชน ยังมีคงมีทิศทำงที่

ไม่ชัดเจน เเต่บริษัทฯยังมีลูกค้ำขนำดใหญ่ในมือท่ี

ต้องกำรจะขยำยงำน ท�ำให้เชือ่ว่ำ บรษิทัฯ จะมีงำน

ใหม่ทยอยเข้ำมำเพิ่มเติมอย่ำงแน่นอน

อย่ำงไรก็ตำม ในปีนี้บริษัทฯเตรียมควำมพร้อมจะ

เข้ำย่ืนซองประกวดรำคำในโครงกำรต่ำงๆ ท้ังภำค

เอกชน และหน่วยงำนรำชกำร โดยประเมินว่ำ จะ

มีกำรเปิดให้ประมูลงำนมูลค่ำรวมประมำณ 4,500 

ล้ำนบำท และคำดหวังว่ำได้รับกำรคัดเลือกจำก

เจ้ำของโครงกำรที่เปิดให้ประมูลรำว 10-15% ของ

มูลค่ำรวมทั้งหมด

ส�ำหรับแผนกำรลงทุน บริษัทฯยังเดินหน้ำตำม

แผนกำรใช้เงินทุนจำกกำรระดมทุนเพื่อเข้ำจด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) 

ในปีที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทฯจะเดินหน้ำขยำยคลัง

สินค้ำ และจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อเตรียมควำม

พร้อมในกำรรองรับอุตสำหกรรมก่อสร้ำงที่มีแนว

โน้มฟื้นตัวจำกปีก่อน

WGE คว้า 2 งานใหญ่ มูลค่า 710 ล. 

ดัน Backlog แตะ 2,156 ลบ. 

หนุนผลงานปีน้ีโดดเด่น

9 www.HoonInside.com 22  JANUARY  2021



CHOW ปลื้มแผนบุกตลำด Solar Rooftop ในประเทศไปได้สวย เซ็นสัญญำเอกชนรำย
ใหญ่ติดตั้งเพิ่มอีก 2.3 เมกะวัตต์ เผยกระแสพลังงำนสะอำดมำแรง หนุนงำนเข้ำมือต่อ
เนื่อง สะท้อนธุรกิจในประเทศเติบโตตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ 
บริษัท เชาว์ เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด มหาชน ผู้ประกอบธุรกิจพลังงำนทดแทน
ในเครือ บริษัท เชำว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยำว (Steel Billet) รำยใหญ่ของประเทศ และธุรกิจ
พลังงำนพลังงำนทดแทน ประเภทพลังงำนแสงอำทิตย์ เปิดเผย ว่ำบริษัทฯ ได้เข้ำลง
นำมในสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงติดตั้งระบบผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar 
Rooftop) ให้กับโรงงำนขนำดใหญ่เพิ่มอีก 1 โครงกำร ขนำดกว่ำ 2.31 เมกกะวัตต์

"ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงติดตั้งระบบผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำของ CHOW 
ถือว่ำไปได้ดี เห็นได้จำกภำคเอกชนรำยใหญ่หลำยรำย ให้ควำมสนใจใช้บริกำรของเรำ 
เน่ืองจำกไว้วำงใจในประสบกำรณ์ท่ี CHOW ท�ำงำนมำแล้วท้ังในและต่ำงประเทศ มีทีม
งำนที่เชี่ยวชำญ ด้วยบริกำรท่ีครบวงจร ทั้งยังมีผลงำนที่ได้รับกำรยอมรับในตลำดมำ
แล้วเป็นอย่ำงด ีประกอบกบั ปัจจบุนั ผูป้ระกอบกำรโรงงำนขนำดต่ำงๆ ได้หนัมำให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนมำกขึ้น ตำมกำรส่งเสริมและสนับสนุนของภำค
รัฐ โดยเฉพำะพลังงำนสะอำดประเภทพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่ง CHOW มีควำมพร้อม
รองรบัโอกำสทำงธรุกิจเป็นอย่ำงด ีทัง้ด้ำนบคุลำกรผูเ้ช่ียวชำญ เครือ่งมอือปุกรณ์ ตลอด
จนพันธมิตรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งหลังจำกนี้จะเห็นกำรเติบโตของ
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง "

นำยธนชำต กล่ำวอีกว่ำ โครงกำรดังกล่ำวจะเริ่มก่อสร้ำงได้ภำยในไตรมำสแรกของป ี
2564 และคำดว่ำจะแล้วเสรจ็ และรับรูร้ำยได้ภำยในไตรมำสที ่3 ของปี 2564 ซึง่โครงกำร
น้ีหลงัจำกเดนิสำยกำรผลติจะสำมำรถผลติพลงังำนไฟฟ้ำสะอำดได้กว่ำ 3,349 เมกกะวตัต์
ชั่วโมง ต่อปี เทียบเท่ำกับกำรลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้กว่ำ 2,300 ตันต่อปี
หรือเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้กว่ำ 39,000 ต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำ มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่หันมำ
สนใจใช้พลังงำนสะอำดทดแทนพลังงำนจำกเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่ำ
จะช่วยสนับสนุนให้โครงกำรภำยในประเทศไทยเติบโตตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

BIZ ส่งสัญญำณแนวโน้มผลงำนปี 64 โตกระฉูดจำกงำนในมือรอรับรู้รำยได้ (Backlog) 
กว่ำ 2.3 พันล้ำนบำท คำดจะสำมำรถทยอยรับรู้รำยได้ทั้งหมดภำยในปี 64 พร้อมลุย
ประมูลงำนภำครัฐและเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจโรงพยำบำลแคนเซอร์อลิอันซ์ 
ศรีรำชำ วำงเป้ำมีจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรเพิ่มเท่ำตัว พร้อมขำนรับสิทธิบัตรทอง 30 บำท 
รักษำทุกที่ หนุนผลงำนเติบโตโดดเด่นหวังท�ำสถิตินิวไฮ 

นายสมพงษ ์ชืน่กติิญานนท ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั บิส
ซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่ำ แผนกำรด�ำเนินงำน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมประมูลงำนภำครัฐและเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง จำกปัจจุบัน
มีงำนในมือรอรับรู้รำยได้ (Backlog) จ�ำนวน 2,345 ล้ำนบำท โดยคำดจะสำมำรถทยอย
รับรู้รำยได้ทั้งหมดภำยในปี 64 ตำมแผน 

"ในช่วงไตรมำส 1/64 บริษัทฯ เตรียมรับรู้รำยได้จำกโครงกำรใหญ่หลำยโครงกำร ส่วน
แนวโน้มผลกำรด�ำเนินงำนในปีนี้ คำดว่ำจะเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง และมีโอกำสสร้ำงสถิติ
สงูสดุใหม่  โดยจะรับรู้รำยได้จำกงำนในมอืทีม่กีว่ำ 2.3 พนัล้ำนบำท ซึง่ยงัไม่นบัรวมงำน
ใหม่ๆ ที่ BIZ จะเข้ำร่วมประมูลและมีโอกำสได้งำนเข้ำมำเสริม" 

นอกจำกนี้ ในส่วนของโรงพยำบำลเฉพำะทำงมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีรำชำ จังหวัด
ชลบุรี ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 65% ในส่วนของรำยได้มีแนวโน้มจะเติบโตอย่ำง
แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน โดยในปี 2564 วำงเป้ำหมำยว่ำจะมีจ�ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรเพิ่ม
ขึ้นกว่ำเท่ำตัว จำกกำรเปิดรับโครงกำรจำกภำครัฐ "30 บำทรักษำทุกที่" ที่ให้สิทธิผู้ป่วย
โรคมะเร็งสำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำโรคได้กับทุกโรงพยำบำลที่เข้ำร่วมโครงกำร เพียงยื่น
บัตรประชำชนแสดงตัวตนเพื่อขอรับสิทธิเท่ำนั้น  

โรงพยำบำลแคนเซอร์อลอินัซ์ ศรรีำชำ เป็นโรงพยำบำลเฉพำะทำงมะเรง็เอกชน ทีร่องรบั
ผูป่้วยสทิธิบ์ตัรทองของรฐับำลตัง้แต่เริม่เปิดมำเป็นระยะเวลำ 1 ปีแล้ว ด้วยควำมพร้อม
ทัง้อปุกรณ์เครือ่งมอืและบคุลำกรทำงกำรแพทย์ทีม่คีณุภำพ มคีวำมเชีย่วชำญทำงด้ำน
รังสีรักษำ และอำยุรกรรมมะเร็ง ถึงแม้จะเป็นโรงพยำบำลขนำดเล็กเพียง 30 เตียง แต่
ก็มีเครื่องฉำยรังสี เทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งรังสี 4 มิติและรังสีร่วมพิกัดเสมือนกำรผ่ำตัด   
พร้อมทั้งยำเคมีบ�ำบัด และยำมุ่งเป้ำ และตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
สำมำรถถือบัตรทองเพื่อยืนยันตัวตนเข้ำรับกำรรักษำได้โดยไม่ต้องรอคิวฉำยรังสีรักษำ
นำนเหมือนที่ผ่ำนมำ และยังพร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งภำคตะวันออกและ
ทั่วประเทศ 

BIZ ส่งซิกผลงานปี 64 ท�านิวไฮ 

หลังรับรู้รายได้จากงานในมือที่มีกว่า 2.3 พันลบ. 

ทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดภาย

CHOW คว้างานเซ็นติดตั้ง 

Solar Rooftop เพิ่มอีก 2.3 MW 

คาดรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/64 
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TACC ส่งเครื่องดื่ม "ลิ้นจี่ เบอรี่ ทวิสต์"-"พีช 

เชอรี่ บลอสซั่ม" อุดมด้วยวิตำมินเอและซีสูง รับ

เทรนด์คนรักสุขภำพ ลงโถกดเครื่องด่ืมใน "เซ

เว่นอีเลฟเว่น" และ All Cafe' ต้อนรับเทศกำล

วำเลนไทน์ มั่นใจช่วยกระตุ้นยอดขำยไตรมำส 

1/64 โตต่อเนื่อง

นายชัชชวี  วัฒนสุข ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทั ท.ีเอ.ซ.ี คอน
ซูเมอร ์จ�ากดั (มหาชน) (TACC) เปิด

เผยว่ำ บริษัทฯได้คิดค้นและพัฒนำสินค้ำเครื่อง

ดื่มชนิดใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรผู ้

บริโภคที่หันมำให้ควำมส�ำคัญ และใส่ใจกับกำร

ดูแลสุขภำพ โดยวันที่ 14 มกรำคมที่ผ่ำนมำได้

เปิดตัวเครื่องดื่ม "ลิ้นจี่ เบอรี่ ทวิสต์" ลงโถกด

เครื่องดื่มของร้ำน "เซเว่นอีเลฟเว่น" ทุกสำขำทั่ว

ประเทศ ต้อนรับเทศกำลวำเลนไทน์ ซึ่งมั่นใจว่ำ

จะสำมำรถกระตุ้นยอดขำยในช่วงไตรมำส 1/64 

เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ เครื่องดื่ม "ลิ้นจี่ เบอรี่ ทวิสต์" ถือเป็น

โปรดักส์ใหม่ที่ผ่ำนกำรคิดค้นและพัฒนำสูตร  

ผสมผสำนอย่ำงลงตวั ดืม่ด�ำ่ควำมอร่อยใหม่ ด้วย

รสชำตหิวำนอมเปรีย้วกล่ินหอมทีเ่ป็นเอกลักษณ์

เฉพำะของลิน้จี ่และมลัเบอร์รี ่มวีติำมนิซีสงู และ

เติมควำมสดชื่นระหว่ำงวัน

นอกจำกนี้ ยังมีเครื่องดื่มชนิดใหม่ พีช เชอร์รี่ 

บลอสซั่ม สดชื่นกับรสพีช หอมละมุนไปกับกลิ่น

ซำกุระกล่ินหอมหวำน มีรสชำติเปรี้ยวอมหวำน 

ผสมผสำนกับกลิ่นหอมของดอกซำกุระญี่ปุ่น มี

วิตำมินเอ วิตำมินซี และสำรต้ำนอนุมูลอิสระอีก

ด้วย กลิ่นหอมหวำน มีรสชำติเปรี้ยวอมหวำน 

ผสมผสำนกับกลิ่นหอมของดอกซำกุระญี่ปุ่น 

กับ 3 เมนูใหม่ พีชบลอสซั่มโซดำอโลเวร่ำเย็น 

ชำพีชบลอสซั่มอโลเวร่ำเย็น และพีชบลอสซั่มโย

เกร์ิตป่ัน ส่งตรงถงึ All Caf? ทกุสำขำทัว่ประเทศ 

ระหว่ำงวันที่ 21 มกรำคม – 23 เมษำยน 2564

"เรำไม่เคยคดิท่ีจะหยดุเร่ืองกำรพัฒนำสนิค้ำร่วม

กบัเซเว่นฯในกำรออกโปรดกัส์เครือ่งดืม่ใหม่ๆ ออก

มำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

และกระตุ้นยอดขำยสินค้ำ ในทุกๆ เทศกำล ซึ่ง

มั่นใจว่ำสินค้ำของเรำจะได้รับกำรตอบรับจำกผู้

บริโภคอย่ำงดีเยี่ยม"นำยชัชชวี กล่ำวในที่สุด

TACC ส่ง "ล้ินจ่ี เบอร่ี ทวิสต์"

-"พีช เชอร่ี บลอสซั่ม" ต้อนรับวาเลนไทน์ 

ม่ันใจกระตุ้นยอดขายไตรมาส 1/64 โตต่อเน่ือง
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บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC กำงแผนปี 64 ใส่
เกยีร์ลยุเจำะตลำดเชิงรุกทัง้ธรุกิจหม้อแปลงไฟฟ้ำ ท่ี
จ่อรอประมูลงำน กฟภ. - กฟน. มูลค่ำ 1,500 ล้ำน
บำท ภำยในไตรมำส2 นี้ พร้อมแผนขยำยตลำดใน
ต่ำงประเทศเพ่ิม ขณะที่ธุรกิจเทรดด้ิง จำกกำรเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำยโซลำร์เซลล์ ซึ่งถือเป็นปีทองแห่งโซ
ลำร์ฯ บริษัทฯเดินเกมบุกท�ำกำรตลำดเต็มสูบ หวัง
ดันรำยได้รวมปีนี้แตะ 1,200 ล้ำนบำท ช้ีล่ำสุดตุน 
Backlog ไว้แล้วกว่ำ 320 ล้ำนบำท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์
ยี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตจัด
จ�ำหน่ำยและให้บริกำรหม้อแปลงไฟฟ้ำ เปิดเผยถึง
แผนกำรด�ำเนินธุรกิจในปี 2564 ว่ำ ในปีนี้บริษัทฯ 
วำงกลยุทธ์เชิงรุกในกำรเจำะตลำดทั้งในธุรกิจกำร
จ�ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำ กำรให้บริกำร และธรุกจิเท
รดดิง้ จำกกำรเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยโซลำร์เซลล์ ให้กบั 
LONGI Solar กำรจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ Huawei Solar 
Inverter ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กำรเปลี่ยนไฟฟ้ำกระแส
ตรง(DC) ให้เป็นไฟฟ้ำกระแสสลบั(AC) เพือ่ใช้กบัแผง
โซลำร์เซลล์ รวมไปถึงกำรจ�ำหน่ำย DE BUSDUCT ทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนือ่ง โดยบริษทัฯ 
ตั้งเป้ำรำยได้รวมแตะระดับ1,200 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
สัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ำ 900 ล้ำน
บำท และธุรกิจเทรดดิ้ง 300 ล้ำนบำท

ทั้งนี้จำกควำมมุ่งมั่นด�ำเนินงำนซึ่งเป็นผลต่อ
เน่ืองจำกกำรปรับกลยุทธ์ช่วงปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้
ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดออเดอร์จำกกลุ่มลูกค้ำทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศเข้ำมำแล้ว ท�ำให้ล่ำสุด

บริษัทฯมียอดขำยต่อเนื่องจำกปีก่อนจนถึงปัจจุบัน
กว่ำ 320 ล้ำนบำท แบ่งเป็นยอดขำยหม้อแปลงไฟ
ฟ้ำต่ำงประเทศ จ�ำนวน 200 ล้ำนบำท ยอดขำย
หม้อแปลงไฟฟ้ำในประเทศ จ�ำนวน 90 ล้ำนบำท 
และจำก เทรดดิง้ โดยเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยแผงโซลำร์
เซลล์ ให้กับ LONGI Solar จ�ำนวน 30 ล้ำนบำท

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ เพ่ือ
เซ็นสัญญำเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล์ กับ
พันธมิตรอีก 2 รำย คำดว่ำจะสำมำรถได้ข้อสรุปใน
เร็วๆ นี้ ซึ่งจุดเด่นของแผงโซลำร์เซลล์ ที่ QTC เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำย ให้กับ LONGI Solar Technology 
Co., Ltd. นั้น คือเป็นแผงโซลำร์ฯ Tier 1 ที่ได้รับกำร
ยอมรับว่ำดีที่สุดด้วยโมดูลเซลล์แสงอำทิตย์แบบ 
Half-Cut Technology ที่มีประสิทธิภำพสูงสุดถึง 
98% และยงัสำมำรถสร้ำงพลงังำนได้แม้ในภำวะแสง
น้อย และสำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำออกมำได้ต่อ
เนื่องยำวนำนกว่ำ 25 ปี และในปี 2564 นี้ จะเปิดตัว
แผงโซลำร์เซลล์ ขนำด 540 W เพื่อวำงจ�ำหน่ำยใน
ประเทศไทยต่อไป จำกปัจจุบันมีขนำดสูงสุด 450 W

“ต้องยอมรับว่ำ LONGI Solar Technology Co., 
Ltd. เป็นผู้ประกอบกำรรำยแรกและใหญ่ทีส่ดุทีมี่กำร
พฒันำนวตักรรมขนำดแผงโซลำร์เซลล์ขนำดใหญ่ ซึง่
นอกจำกเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้งำนของแผง
โซลำร์ฯ ได้มำกขึ้นแล้ว ยังสำมำรถช่วยให้ผู้ลงทุนมี
ก�ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำสูงข้ึน จำกพืน้ทีก่ำรติดต้ังเท่ำเดิม 
ซึ่งถือว่ำคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระยะยำว”

“ปีนี้ถือเป็นปีแห่งกำรทดสอบควำมแข็งแกร่งทำง
ธุรกิจอีกปีหนึ่ง จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

ไวรัสโควิด-19 จำกรอบแรกจนถึงรอบใหม่ที่กระจำย
เพิ่มขึ้นในขณะนี้ ซึ่ง QTC ได้รับผลกระทบในเชิง
กำรขนส่งสินค้ำอยู่บ้ำง แต่ในส่วนของยอดขำยยัง
มีเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะต่ำงประเทศ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ำมีค�ำสั่งซ้ือเข้ำมำต้ังแต่ต้นปีถึง 200 ล้ำน
บำท เพรำะเรำมีกำรพัฒนำนวัตกรรมในรูปแบบ 
Smart transformer ที่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรตรวจเช็คคุณภำพกำรท�ำงำนของหม้อแปลงอยู่
ตลอดเวลำ โดยเฉพำะหม้อแปลง Super Low Loss 
( Amorphous )ที่ QTC เป็นผู้ผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับ
จำกต่ำงประเทศ อำทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ ลำว 
เป็นต้น”

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์
ย่ี (QTC) กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ส�ำหรับภำพรวมธุรกิจ
หม้อแปลงในประเทศนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับกำรขับ
เคลื่อนภำคกำรลงทุนภำยในประเทศ และกำรเปิด
ประมลูงำนของภำครฐัทีท่ยอยออกมำ อำท ิโครงกำร
โรงไฟฟ้ำชุมชน กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้รถไฟฟ้ำ(EV) 
เพิ่มข้ึน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวจะเป็นตัวต่อยอด
ที่ท�ำให้เกิดควำมต้องกำรใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังมีแผนกำรเข้ำประมูล
งำนกำรไฟฟ้ำภูมิภำค (กฟภ.) กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
(กฟน.) มูลค่ำรวมประมำณ 1,500 ล้ำนบำท และ
คำดว่ำจะได้งำนไม่น้อยกว่ำ 10% ของมูลค่ำงำน ซึ่ง
คำดว่ำจะทยอยประกำศผลออกมำในช่วงไตรมำส 2 
และ 3 ของปีนี้ 

QTC วางเป้ารายได้ปี64 แตะ 1.2 พันลบ.  

จ่อประมูลงานหม้อแปลงไฟฟ้า 1,500 พันลบ. 

คาดได้งานไม่น้อยกว่า 10%
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https://www.ptgenergy.co.th/index.php


http://www.tmill.co.th/


กลุ่มตลำดหลักทรัพย์ฯ ขยำยมำตรกำรช่วย

เหลือบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับผลก

ระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 ต่อเนื่องในปี 2564 โดย 1) ขยำย

ระยะเวลำลดค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนรำยปี

แก่ บจ. พร้อมลดค่ำธรรมเนียมรำยปีแก่ บจ. 

ที่ให้ข้อมูลผู้ลงทุนผ่ำนกิจกรรม Opportunity 

Day และ 2) เพิ่มมำตรกำรลดค่ำธรรมเนียม

นำยทะเบียนแก่ บจ. ที่เพิ่มประสิทธิภำพกำร

ด�ำเนินงำนโดยใช้ระบบงำนดจิทัิลตำมแนวทำง

ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน เพื่อเป็นกำร

แบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย ของ บจ. เริ่ม  ม.ค. นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ยังส่ง

ผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม

ทั่วโลก รวมถึง บจ. ไทย ซึ่งปีที่ผ่ำนมำ บจ. 

มีกำรเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ให้ด�ำเนิน

ธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง แต่ภำระค่ำใช้จ่ำยยังคง

เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำน ล่ำสุด

กลุม่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ขยำยมำตรกำรลดภำระ

ค่ำใช้จ่ำย บจ. รวมถึงกองทุนรวมอสังหำริ

มทัรพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพ่ือกำร

ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REIT) และกองทุน

รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ในปี 2564 ดังนี้   

1) ขยำยระยะเวลำมำตรกำรลดค่ำธรรมเนียม

รำยปี ได้แก่ 1.1) ลดค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีน 

(TSD Annual Registrar Fee) 10% ส�ำหรับ

หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ mai 1.2) 

ลดค่ำธรรมเนยีม บจ. รำยปีสงูสดุ 20% ไม่เกนิ 

200,000 บำท แก่ บจ. ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

ผ่ำนกิจกรรม Opportunity Day

2) เพิ่มมำตรกำรใหม่ โดยลดค่ำธรรมเนียม

นำยทะเบียนเพิ่มเติมสูงสุด 15% ส�ำหรับ 

บจ. ที่เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด�ำเนิน

งำนโดยใช้ระบบงำนดิจิทัลตำมแนวทำงที่

กลุ ่มตลำดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนภำยในปี 

2564 โดยน�ำไปหักลดค่ำธรรมเนียมในปีต่อไป 

ได้แก่ 1) จัดท�ำข้อมูลทำงกำรเงินรำยไตรมำส

ผ่ำนระบบ FSCOMP (Financial Statement 

Comparability) เพื่อน�ำส่งรำยงำนท่ีเป็น

มำตรฐำนเปรียบเทียบได้ 2) ใช้ QR Code ส่ง

แบบข้อมลูรำยงำนประจ�ำปีส�ำหรับกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้น (AGM) 3) ใช้ e-Proxy Voting 

ส�ำหรับกำรประชุม AGM และ 4) ปฎิบัติงำน

นำยทะเบียนตำมแนวทำงสนับสนุนของ TSD 

เพื่อลดขั้นตอนและค่ำใช้จ่ำยของธุรกิจ

 

"ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนำ

ตลำดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน ทั้ง

ตลำดทุน สังคม และประเทศชำติ ให้เติบโต

ไปพร้อมกัน ภำยใต้วิสัยทัศน์ "To Make the 

Capital Market 'Work' for Everyone" และ

พร้อมสนับสนุนให้ผู้ร่วมตลำดทุนสำมำรถก้ำว

ผ่ำนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงแข็งแกร่งไป

ด้วยกัน ขณะเดียวกัน ยังเชื่อว่ำ บจ. จะได้รับ

ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนที่พัฒนำขึ้น

ส�ำหรับอุตสำหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภำพและ

ประสทิธภิำพกำรด�ำเนนิธรุกิจในระยะยำว" นำย

ภำกรกล่ำว

ทั้งนี้ บจ. ติดตำมข้อมูลเพิ่มเติมผ่ำน SETLink 

ที่ www.setlink.set.or.th สอบถำมเพิ่มเติมที่ 

SET-LINK@set.or.th

ช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID ขยายมาตรการ

ลดค่าธรรมเนียมแก่บริษัทจดทะเบียน เร่ิม ม.ค. 2564  
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ธนำคำรทิสโก้ชี้ปีนี้ตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ 
จีน น่ำสนใจรับกระแสเงินทุนต่ำงชำติไหลเข้ำ
ช้อนซื้อหุ ้นวัฏจักร พร้อมแนะลงทุนหุ ้นธีม
นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ หรือ Healthcare 
Innovation แทนหุ้นกลุ่มธุรกิจกำรแพทย์แบบ
ดั้งเดิม (Traditional Healthcare) คำดมีโอกำส
เตบิโตดตีำมควำมนวัตกรรมใหม่ๆ ทีอ่อกมำอย่ำง
ต่อเนื่อง

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้
อ�านวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลง
ทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) (Mr.Nattakrit Laotaweesap, 
Head Of Wealth Advisory of TISCO Bank 
Public Company Limited) เปิดเผยว่ำ หลงัจำก
ปีที่ผ่ำนมำลูกค้ำเวลธ์ของธนำคำรทิสโก้มีโอกำส
ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมค�ำแนะน�ำ
ประมำณ 65.71% น้ัน เพื่อเพิ่มโอกำสสร้ำงผล
ตอบแทนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ในปีนี้ธนำคำรทิสโก้
ได้แนะน�ำให้ลูกค้ำเวลธ์มองหำโอกำสกำรลงทุน
ในตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ (EM) โดยเฉพำะ
ประเทศจีน เพรำะเศรษฐกิจฟื้นตัวดีและมีหุ้นวัฎ
จักรที่ได้รับประโยชน์จำกเศรษฐกิจฟื้นตัวอยู่ใน
ดัชนีมำกกว่ำประเทศอื่นๆ  

“ค�ำแนะน�ำกำรลงทุนในตลำดหุ้นในปีนี้ หำก
เปรยีบเทยีบกำรลงทนุในตลำดหุน้ประเทศพฒันำ
แล้ว (DM) ประเทศเกิดใหม่ (EM) ธนำคำรทิส
โก้มองว่ำตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่น่ำสนใจกว่ำ 
เนื่องจำก ตลำดหุ้นประเทศพัฒนำแล้วน่ำจะมี
โอกำสกำรปรับขึ้นได้จ�ำกัดมำกขึ้น จำกมูลค่ำหุ้น 
(Valuation) ที่แพงมำก โดยตลำดหุ้น S&P500 
มี อัตรำรำคำต่อก�ำไรล่วงหน้ำ 12 เดือน (12m 
Fwd. PER) อยู่ที่ 22 เท่ำ และมีควำมเสี่ยงที่
จะถูกกดดันจำกเงินเฟ้อที่อำจเพิ่มขึ้นแรง ตำม
รำคำสนิค้ำทีม่แีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบกบั
ทศิทำงค่ำเงนิดอลลำร์สหรฐัฯ อำจอ่อนค่ำลงตำม
เม็ดเงินกำรกระตุ้นเศรษฐกิจจำกกำรผ่อนคลำย
นโยบำยกำรเงิน รวมถึงนโยบำยกำรคลังของ
นำย โจ ไบเดน ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ที่จะเข้ำมำ
ในระบบจ�ำนวนมำก” นำยณัฐกฤติกล่ำว 

ทั้งนี้ เม็ดเงินท่ีเข้ำมำในระบบจ�ำนวนมำกย่อม
เป็นปัจจัยบวกต่อกระแสเงินทุนให้ไหลเข้ำ

ตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เนื่องจำก ปัจจุบัน
ตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่มีระดับรำคำหุ้นที่น่ำ
สนใจ เหน็ได้จำกดชัน ีMSCI Emerging Markets 
มีอัตรำรำคำต่อก�ำไรล่วงหน้ำ 12 เดือน อยู่ที่ 15 
เท่ำ อีกทั้ง ตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่มักจะปรับ
ตวัขึน้ลงตำมภำวะเศรษฐกจิค่อนข้ำงมำกอยู่แล้ว 
ดังนั้น ในยำมที่เศรษฐกิจฟื้นตัว ดัชนีหุ้นในกลุ่ม
ประเทศนี้ ที่มีหุ้นกลุ่มวัฎจักร (Cyclicals) เป็น
สดัส่วนค่อนข้ำงมำกย่อมได้รบัประโยชน์ เช่น หุ้น
กลุ่มสถำบันกำรเงิน (Financials), กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม (Industrials), สินค้ำฟุ่มเฟือย 
(Consumer Discretionary) และสินค้ำวัสดุ 
(Materials) ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำรำคำหุ้นกลุ่มนี้ยัง
ขยับขึ้นไม่มำกเม่ือเทียบกับทั้งตลำด ท�ำให้ผล
ประกอบกำรของหุ้นกลุ่มวัฏจักรในปีนี้มีโอกำสที่
จะโตเร็ว รำคำหุ้นก็มีควำมเป็นไปได้ที่จะปรับข้ึน
มำกกว่ำกลุ่มอื่น  

“หำกจะเจำะลกึมำทีต่ลำดหุน้เกดิใหม่แล้ว ในปีนี้
ตลำดหุน้จนีกเ็ป็นตลำดทีน่่ำสนใจทีสุ่ดและเหมำะ
ส�ำหรับกำรลงทุนในช่วง 1 ปี จำกเศรษฐกิจฟื้น
ตัวดีมำกในปีที่ผ่ำนมำขยำยตัวได้ 2.3% เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจหดตัวรุนแรง 
ซึ่งได้แรงหนุนจำกอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ
ที่ฟื้นตัว และในปี 2564 กองทุนกำรเงินระหว่ำง

ประเทศ (IMF) ได้คำดกำรณ์เศรษฐกจิจนีจะขยำย
ตัวสูงถงึ 7.9% และทีส่�ำคญัตลำดหุ้นจนีมสัีดส่วน
หุ้นวัฎจักรสูงมำก เกือบ 59% ของมูลค่ำตลำด
หุ้น” นำยณัฐกฤติกล่ำว

ส�ำหรับธีมกำรลงทุนระยะยำวนั้น ธนำคำรทิสโก้
แนะน�ำให้เน้นลงทนุในหุ้นกลุม่นวตักรรมทำงกำร
แพทย์ (Healthcare Innovation) แทนหุ้น
กลุ่มธุรกิจกำรแพทย์แบบดั้งเดิม (Traditional 
Healthcare) เช่น สถำนพยำบำล, ระบบดูแล
สุขภำพ หรือบริษัทยำขนำดใหญ่แต่ไม่ค่อยมีน
วัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น เนื่องจำกธีมหุ้นกลุ ่ม 
Healthcare Innovation มีโอกำสเติบโตได้สูง
กว่ำจำกนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งพัฒนำออกมำอย่ำง
ต่อเนื่องจำกเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นก
ลุ่ม Digital health หรือกลุ่ม Biotech ที่น�ำ
เทคโนโลยใีหม่ๆ มำช่วยในกำรรกัษำโรค เช่น กำร
รักษำโรคร้ำยแรงด้วยวิธี Gene therapy หรือ 
Gene Editing ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยใน
กำรรักษำโรคร้ำยแรงหรือโรคหำยำกอีกจ�ำนวน
มำกที่ยังไม่มียำรักษำ ยกตัวอย่ำงโรคมะเร็งที่มี
ผูป่้วยจ�ำนวนมำกและเป็นสำเหตุกำรเสยีชวีติเป็น
อนัดบัต้นๆ ของประชำกรโลก ซึง่ถ้ำกำรคดิค้นกำ
รักษำส�ำเร็จกจ็ะท�ำให้เติบโตแบบก้ำวกระโดดเป็น
เท่ำตัวจำกควำมต้องกำรที่มีอยู่ทั่วโลก 

ธนาคารทิสโก้เปิดกลยุทธ์ลงทุน สร้างก�าไร ปี 64 

ชี้ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ จีน และนวัตกรรมทางการแพทย์น่าสนใจ
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นักวิเครำะห์ซิตี้ พร้อมเผยเทรนด์ลงทุนปี 64  
ให้น�้ำหนักภูมิภำคเอเชีย ละตินอเมริกำ พร้อม
แนะน�ำธีมกำรลงทุนแบบ ESGโดยรวมแนะน�ำกร
ะจำยกำรลงทนุไปในกลุ่มอุตสำหกรรมทีห่ลำกหล
ำย อำทิ กำรลงทุนกลุ่มพลังงำนใหม่ เทคโนโลยี
ดิจิทัลไลเซช่ัน สุขภำพ อสังหำริมทรัพย์ และ
สินทรัพย์หลำยประเภทเช่น ตรำสำรทุนท่ัวโลก 
ตรำสำรหนี้ท้ังในตลำดเกิดใหม่ และตรำสำรหนี้
ผลตอบแทนสูงในอเมริกำ รวมถึงทองค�ำ 

ธนำคำรซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เผยข้อมูลคำด
กำรณ์เศรษฐกิจโลกปี 2564 โดยนักวิเครำะห์ซิตี้ 
คำดว่ำภำพรวมเศรษฐกิจโลกจะเติบโตอยู่ที่ 5%  
อัตรำเงินเฟ้อปรับขึ้นเล็กน้อยอยู่ท่ี 2.2% โดย
มองแนวโน้มกำรเติบโตกลุ่มตลำดเกิดใหม่ 6.2% 
และตลำดพฒันำแล้ว 4.1% ในด้ำนกำรเตบิโตของ
แต่ละภมูภิำคนัน้ มองว่ำจดีพีขีองสหรฐัฯ จะอยูท่ี่ 
5.1%  จำกสัญญำณเชิงบวกของกำรฟื้นตัวทำง
เศรษฐกิจและอัตรำกำรว่ำงงำนที่ลดลง ในส่วน
ยุโรปจะเติบโต 3.6% ในขณะที่ภูมิภำคเอเชียในปี
นี ้จะเป็นผู้น�ำในกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก คำด
กำรณ์จีดีพีของเอเชียจะโตถึง 7.5% โดยเฉพำะ
ประเทศจีนอำจโตแตะ 8.2% ด้ำนรำคำน�้ำมันมี
แนวโน้มปรบัตวัขึน้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ทองค�ำ
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,900 ดอลลำร์สหรัฐต่อออนซ์ ส่วน
ค่ำเงินยังคงมีควำมผันผวนสูง ส�ำหรับภำพรวม
กำรลงทุนยังคงเผชิญควำมท้ำทำยสูงเช่นกัน 
แต่ซิต้ียังมีมุมมองบวกต่อหุ้น โดยให้น�้ำหนักใน
ภูมิภำคเอเชีย ลำตินอเมริกำ พร้อมแนะน�ำกำร
ลงทุนในสินทรัพย์หลำยประเภท เช่น  ตรำสำร
ทุนทั่วโลก ทองค�ำ ตลอดจนตรำสำรหนี้ในตลำด
เกิดใหม่ และตรำสำรหนี้ไฮยิลด์ นอกจำกนี้ ยังมี
กำรน�ำเสนอธีมกำรลงทุนแบบ ESG ที่เน้นกำร
ลงทุนในกลุ่มกับกำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อม 
และธรรมำภิบำล นอกจำกนี้ ยังแนะน�ำกำรก
ระจำยกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหรรมอื่น ๆ อำทิ 
โทรคมนำคม เทคโนโลยีดิจิทัลไลเซชั่น สุขภำพ 
และอสังหำริมทรัพย์

ทั้งนี้ ธนำคำรซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย ได้จัดงำน
ออนไลน์ "2021 Citigold Annual Outlook" แถลง
ข้อมูลทิศทำงเศรษฐกิจและกำรลงทุนประจ�ำปี 
2564 เมือ่เรว็ ๆ  นี ้สอบถำมข้อมลูเพิม่เตมิตดิต่อ 
ธนำคำรซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ www.

citibank.co.th  

นายซาเมียร์ เดชพานดิ หัวหน้า
ที่ปรึกษาการลงทุนระดับภูมิภาค 
ซิตี้แบงก์ เอเชียแปซิฟิค และ
ตะวันออกกลาง (Sameer Deshpande, 
Regional Head of Investments, Citibank Asia 
& EMEA) กล่ำวว่ำ นักวิเครำะห์ซิตี้คำดกำรณ์
ว่ำแม้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่ยังคงด�ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง แต่ระบบ
เศรษฐกิจท่ัวโลกในปี 2564 จะเริ่มทยอยกลับ
มำสดใสจำกหลำยปัจจัยทั้งกำรประกำศผลกำร
ทดลองวัคซีนที่มีประสิทธิภำพสูงเป็นครั้งแรก 
กำรทยอยฉดีวคัซนีขนำดใหญ่ในหลำยประเทศที่
น่ำจะมขีึน้ในช่วงกลำงปี รวมถงึประเทศท่ีพัฒนำ
แล้วเริ่มมีกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว 
โดยมองว่ำกำรสิ้นสุดของกำรแพร่ระบำดจะเกิด
ขึน้ในช่วงกลำงปี ท�ำให้โลกกลบัสูส่ภำวะปกติ
ใหม่และเป็นกำรเริม่ต้นอย่ำงเต็มรปูแบบ
ของวัฏจักรเศรษฐกิจใหม่

ในมุมมองเชิงภูมิภำค 
นักวิเครำะห์ซิตี้
คำดกำรณ์
ว่ำ ถึง

แม้สภำพเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกำในปัจจุบัน
อำจยังคงสร้ำงควำมวิตกให้กับนักลงทุน แต่
เริ่มเห็นสัญญำณเชิงบวกของกำรฟื้นตัวทำง
เศรษฐกิจอีกครั้งจำกอัตรำกำรว่ำงงำนที่ลดลง
จำก 14.7% ช่วงต้นปีที่แล้วมำอยู่ที่ 6.7% ในช่วง
ปลำยปีทีผ่่ำนมำ ธนำคำรกลำงสหรฐัฯ (Fed) ยงั
คงผ่อนคลำยมำตรกำรทำงกำรเงินและคงอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยระดับ 0% - 0.25% อย่ำงต่อ
เนื่อง รวมถึงรัฐบำลสหรัฐฯ มีแผนกระตุ้นตลำด
แรงงำนเพือ่กระตุน้ระบบเศรษฐกิจภำยในประเทศ 
โดยคำดว่ำจีดีพีของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 5.1% และ
คำดว่ำเศรษฐกิจจะกลบัไปถงึระดบั GDP ก่อนเกดิ
โควิด-19 ได้ภำยในกลำงปี 64

ส่วนยุโรปแม้จะต้องเผชิญช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำก
ด้วยควำมกังวลด้ำนสุขภำพและเศรษฐกิจครั้ง
ส�ำคัญ แต่คำดว่ำภูมิภำคนี้ได้ผ่ำนพ้นช่วงที่เลว
ร้ำยทีสุ่ดไปแล้ว แม้หลำยประเทศจะมกีำรกลบัมำ
ล็อกดำวน์ แต่กำรล็อกดำวน์น่ำจะเป็นช่วงเวลำ
สั้นกว่ำเมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปี 63 ตลอดจน
ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) ยังคงด�ำเนินนโยบำย
กำรคลงัและมำตรกำรผ่อนคลำยทำงกำรเงนิและ
มมีตคิงอตัรำดอกเบีย้นโยบำยทีร่ะดับต�ำ่ โดยรวม
นกัวเิครำะห์ซติีม้องว่ำจดีพียีโุรปจะเตบิโต 3.6%

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ส่องปี 64 ภูมิภาคเอเชียมาวิน โตสูง 7.5%

ค่าเงินยังผันผวน ราคาทองลง มองบวกลงทุนหุ้นวัฎจักร 5 อุตฯ สดใส
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ในขณะที่คำดกำรณ์เศรษฐกิจของภูมิภำค

เอเชียในปีนี้ โดยภำพรวมนักวิเครำะห์ซิต้ีมอง

ว่ำในปี 2564 ภูมิภำคเอเชียจะเป็นผู้น�ำในกำร

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก คำดกำรณ์จีดีพีของ

เอเชียจะโตถึง 7.5% โดยเฉพำะประเทศจีน

อำจโตแตะ 8.2% จำกตัวเลขอัตรำกำรติดเชื้อ

โควิด-19 ในประเทศที่ต�่ำ ตลอดจนสัญญำณ

กำรฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็วจำกกิจกรรมกำรท่อง

เท่ียว และควำมต้องกำรภำยในประเทศ รวม

ถึงกำรร่วมมือในควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภำค (RCEP) จะท�ำให้ประเทศท่ีมี

เศรษฐกิจขนำดเล็กจะได้รบัประโยชน์และส่งผล

ดบีวกเป็นอย่ำงมำกต่อภมูภิำคอำเซยีน ส�ำหรบั

ประเทศไทยคำดกำรณ์แนวโน้มเศรษฐกจิจะเป็น

แบบค่อยเป็นค่อยไป ขยำยตัวรำว 4.0% ส่วน

ระดับอัตรำเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.4% โดยมีแรงหนุน

จำกภำครัฐทั้งกำรบริโภคและกำรลงทุน

ด้ำนน�้ำมันจำกกำรร่วมมือปรับลดก�ำลังกำร

ผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส ท�ำให้รำคำน�้ำมันมี

แนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป โดย

คำดว่ำรำคำน�้ำมันดิบเบรนท์และน�้ำมันดิบ

เวสต์เท็กซัส (WTI) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 54 และ 

51 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรลตำมล�ำดับ ส่วน

ทองค�ำมีควำมต้องกำรลดลงจำกควำมคืบ

หน้ำของกำรพัฒนำวัคซีนในเชิงบวก แต่ยัง

เป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภำพ คำดกำรณ์โดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 1,900 ดอลลำร์สหรัฐต่อออนซ์ 

ส่วนค่ำเงินต้องจับตำเป็นพิเศษเพรำะยังคง

มีควำมผันผวนสูง โดยเฉพำะค่ำเงินดอลลำร์

สหรัฐฯ ในปีนี้คำดยังมีแนวโน้มอ่อนค่ำลงต่อ

ไปในระยะกลำงถึงระยะยำวจำกปัจจัยทำงกำร

เมอืง รวมทัง้นโยบำยของธนำคำรกลำงสหรฐัฯ 

(Fed) ด้ำนเงนิหยวน (CNY) แขง็แกร่งขึน้ จำก

กำรฟื้นตัวของกำรเติบโตของจีนมีแนวโน้มที่

จะยั่งยืนในปีนี้ ตลอดจนกำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ของโจ ไบเดน อำจ

ท�ำให้สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ 

– จีน มีแนวโน้มผ่อนคลำยลง และส�ำหรับเงิน

บำท กรอบควำมเคลื่อนไหวเงินบำทไทยจะอยู่

ระหว่ำง 30.0 – 30.2 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ

ด้าน นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย
บุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ 
ประเทศไทย กล่ำวว่ำ ปีท่ีผ่ำนมำถือเป็น

ปีที่ท้ำทำย อย่ำงไรก็ตำมทำงธนำคำรฯ มีกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง

โดยมีกำรเสนอขำยกองทุนใหม่ 28 กองทุน 

และตรำสำรหนี้ใหม่อีก 6 ตรำสำร ซึ่งน�ำไปสู่

กำรเติบโตด้ำนกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง โดย

สินทรัพย์ภำยใต้กำรจัดกำร (AUM) เติบโต

ในระดับตัวเลข 2 หลัก และมีกำรเติบโตใน

กลุ่มลูกค้ำใหม่ท้ัง ซิตี้โกลด์ และ ซิตี้ไพรออริ

ตี้ นอกจำกนี้เห็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่ม

มำกขึ้นอีกเช่นกัน

ส�ำหรับข้อแนะน�ำในกำรลงทุน นักวิเครำะห์

ซิตี้ยังคงแนะน�ำเพิ่มน�้ำหนักกำรลงทุนในหุ้น

ทั่วโลก โดยให้น�้ำหนักในภูมิภำคเอเชีย ลำติ

นอเมริกำ และแนะน�ำกำรกระจำยกำรลงทุน

ในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ อำทิ พลังงำน

ใหม่ โทรคมนำคมและเทคโนโลยีดิจิทัลไลเซชั่น 

สุขภำพ อสังหำริมทรัพย์ รวมทั้งกระจำยกำร

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต�่ำประเภทอื่น ๆ เช่น 

ตรำสำรหนี้ในตลำดเกิดใหม่และตรำสำรหนี้

ผลตอบแทนสูงในอเมริกำ รวมถึงทองค�ำเพื่อ

กระจำยควำมเสีย่งของพอร์ตโฟลโิอ นอกจำกนี้

ยังแนะน�ำกำรลงทุนแบบยั่งยืน ในกลุ่ม (ESG) 

ทีก่�ำลงัเป็นเทรนด์ทีเ่ป็นทีจ่บัตำมองในปัจจบุนั 

โดยซิตี้ได้จับมือกับ AB และ  Schroders ใน

กำรน�ำเสนอกองทุน AB Sustainable Global 

Thematic Portfolio และ Schroder ISF Global 

Climate Change ที่ลงทุนในกลุ่มพลังงำนใหม่ 

หรือกลุ่มที่อำจจะได้รับผลกระทบจำกกำร

เปลีย่นแปลงจำกภูมิอำกำศ เพ่ือเป็นทำงเลอืก

ให้กับนักลงทุน อย่ำงไรก็ตำมนักลงทุนต้อง

ติดตำมประเด็นส�ำคัญของสถำนกำรณ์โลกที่

เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดควำมเสี่ยงจำก

กำรลงทุนและรักษำผลประโยชน์ในระยะยำว

ท่ำมกลำงสภำวะตลำดผันผวน

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ส่องปี 64 ภูมิภาคเอเชียมาวิน โตสูง 7.5%

ค่าเงินยังผันผวน ราคาทองลง มองบวกลงทุนหุ้นวัฎจักร 5 อุตฯ สดใส
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พร้อมกันนี้ ธนำคำรซิตี้แบงก์ ได้มีกำรพัฒนำกำรบริหำรควำมมั่งคั่งผ่ำนบริกำร "ซิตี้โกลด์" ด้วยบริกำรกำรลงทุนได้ทั่วโลกกว่ำ 200 กองทุน จำก

พนัธมติรทีห่ลำกหลำยกบั 5 บลจ.ในประเทศและ 13 บลจ.ต่ำงประเทศ โดยมคีวำมหลำกหลำยของกองทุนทัง้ประเภทของสนิทรพัย์ และภมูภิำคของ

กำรลงทุน อำทิ กองทุน Aberdeen standard Global Dynamic Dividend Fund, UBS China A Opportunity fund, UBS China Opportunity 

fund, JP Morgan China Pioneer fund, JP Morgan US Technology fund ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรดิจิทัลแบงก์กิ้ง เพื่อ

ประสบกำรณ์กำรลงทนุทีด่ทีีสุ่ดส�ำหรบัลกูค้ำอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในสถำนกำรณ์ช่วงนีท่ี้ลกูค้ำอำจจะไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำท่ีสำขำ

ได้เช่นเคย อำทิ พัฒนำฟีเจอร์ Authorization corner หรือ เอกสำรกำรท�ำธุรกรรม ในซิตี้โมบำยล์แอป และซิตี้แบงก์ออนไลน์ที่ให้ลูกค้ำสำมำรถ

ยืนยันรำยกำรซื้อขำยกองทุนและตรำสำรหนี้ได้ง่ำย ๆ สะดวก รวดเร็ว หลังจำกที่ลูกค้ำสนทนำแจ้งควำมต้องกำรกำรลงทุนกับผู้ดูแลบัญชีส่วนตัว 

นอกจำกนี้ยังมีผู้ดูแลบัญชีท่ีพร้อมให้บริกำรค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ เช่น ธุรกรรมกำรลงทุนผ่ำนทำงโทรศัพท์ 

รวมถงึกำรจดัประชมุทำงวดิโิอ คอลล์ นอกจำกนีล้กูค้ำยงัสำมำรถตรวจสอบกำรเคลือ่นไหวของพอร์ตโฟลโิอกำรลงทุนของตวัเอง โอนเงนิผ่ำนทำง

พร้อมเพย์ไปยังตำ่งธนำคำร หรือโอนเงินไปยังบัญชีต่ำงประเทศได้งำ่ย ๆ รวมถึงสำมำรถเปิดบัญชีสกุลเงินตำ่งประเทศได้ทันทีผำ่นซิตี้ โมบำยล์ 

แอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง  และในขณะเดียวกันได้ปรับสิทธิประโยชน์ด้ำนไลฟ์สไตล์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยมีกำรมอบสิทธิประโยชน์

ให้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ เครดิตเงินคืนส�ำหรับกำรใช้จ่ำยที่ร้ำนสตำร์บัคส์ ประเทศไทย สูงสุด 500 บำท/เดือน สิทธิพิเศษในวันเกิด หรือเครดิตเงิน

คืนที่สถำนีบริกำรน�้ำมันที่ร่วมรำยกำร เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรน�ำเสนอโปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้ำท่ีสนใจกำรลงทุนโดยรับเครดิตเงินคืนขั้น

ต�่ำ 2,000 บำทเมื่อลงทุนในกองทุนที่ร่วมรำยกำรตั้งแต่ 2 ล้ำนบำทขึ้นไป และสูงสุดรับ iPhone 12 Pro Max 512 GB มูลค่ำ 51,900 บำท* เมื่อ

ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรำยกำรตั้งแต่ 30 ล้ำนบำทขึ้นไป ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแท้จริง นำยดอน กล่ำวทิ้งท้ำย

ทั้งนี้ ธนำคำรซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้จัดงำนออนไลน์  "2021 Citigold Annual Outlook" แถลงข้อมูลทิศทำงเศรษฐกิจและกำรลงทุนประจ�ำปี 

2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ธนำคำรซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ www.citibank.co.th  

*เงื่อนไขเป็นไปตำมที่ธนำคำรฯ ก�ำหนด

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ส่องปี 64 ภูมิภาคเอเชียมาวิน โตสูง 7.5%

ค่าเงินยังผันผวน ราคาทองลง มองบวกลงทุนหุ้นวัฎจักร 5 อุตฯ สดใส
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อินไซด์ Business
"กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์" 

แจกฟรีไม่อั้น! ประกันโควิด-19

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอบคุณคนไทยร่วมบริจาค 

"ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563" กว่า 14 ล้านบาท 

สานต่อกิจกรรมเพ่ือสังคม

ซีพีเอฟ ส่งมอบ 
อาหารจากใจ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 
หนุน จ.สมุทรสาครฝ่าวิกฤตโควิด 

เคทีซีส่งโปรโมชัน Take Away 

สุดคุ้มให้สมาชิกสั่งอาหารกลับบ้าน

รับส่วนลดทันทีสูงสุด 30% 
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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