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กลยุทธ์การลงทุน

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เงื่อนไขการปรับลดกําลังการผลิตของ OPEC ออกมาแย่กว่าที่คาด ซึ่งน่าจะสร้างแรงกดดันต่อหุ้นใน
กลุ่มพลังงานวันนี้ ส่วนผลกระทบจาก Covid-19 ต่อเศรษฐกิจเห็นชัดขึ้นเป็นลําดับเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวเลขอัตราการว่างงานทั้งในสหรัฐฯ และไทย ซึ่งอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ใน
ระดับต่ํา องค์ประกอบดังกล่าวคาดสร้างแรงกดดันต่อ SET Index ให้เข้าสู่ช่วงปรับฐาน วันนี้ไม่มีการ
ปรับพอร์ต Top Picks เลือก LH (FV@B 11.10) และ INTUCH (FV@B 82.50)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ ้นตลอดวัน จากประเด็นจํานวนผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ ้นในอัตรา
ชะลอลงจากวันก่อนหน้ า อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังรอการประชุม OPEC ว่าจะไปในทิศทางไหน จึงทําให้
ตลาดย่อตัวลงและปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1,210.48 จุด เพิ่มขึ ้น 4.71 จุด หรื อ +0.39% โดยมีมลู ค่าการ
ซื ้อขาย 8.36 หมืน่ ล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ อสังหาฯได้ แก่ LH(+3.57%) CPN(+0.57%)
AWC(+8.21%) กลุม่ สื่อสารเช่น ADVANC(+1.87%) INTUCH(+1.08%) TRUE(+2.55%) และกลุม่ ค้ า
ปลีกอย่าง อาทิ CPALL(+1.61%) BJC(+2.47%) RS(+3.31%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น
GULF(+1.19%) BTS(+2.54%) และ KTC(4.42%) เป็ นต้ น
เงื่อนไขการลดกําลังการผลิตของ OPEC ออกมาเป็ นลักษณะขันบั
้ นได โดยเริ่ มจากการตัดลดกําลังการผลิต
สูงสุด 10 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน แล้ วค่อยๆ ลดระดับการปรับลดกําลังการผลิตลงมาตามช่วงระยะเวลา ถือเป็ น
ผลสรุปของการประชุมที่ดแู ย่กว่าทีค่ าดส่งผลทําให้ เกิดแรงขายทํากําไรในราคานํ ้ามันออกมา ซึง่ น่าจะส่ง
แรงกดดันมายังราคาหุ้นในกลุม่ พลังงาน และขยายวงมายัง SET Index ต่อเนื่อง ส่วนประเด็นเรื่ องการแพร่
ระบาดของ COVID-19 พบว่ามีเห็นผลกระทบเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ ้น โดยในสหรัฐฯ
พบว่าจํานวนผู้ของรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claim) ล่าสุดอยู่ที่ 6.6 ล้ านคน ทําให้ ตวั เลขสะสม
ช่วง 4 สัปดาห์ที่ผา่ นมาอยู่ที่ระดับสูงถึง 16.6 ล้ านคน ซึง่ มีนยั สําคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานับจาก
นี ้ สําหรับสถานการณ์ในประเทศไทยแม้ จํานวนผู้ตดิ เชื ้อจะเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดตํ่าลง แต่ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เบาบาง จนถึงหยุดนิ่งในหลายอุตสาหกรรม ก็ทําให้ ถกู คาดหมายว่าจะตัวเลขอัตราการว่างงาน
ขึ ้นไปสูงกว่า 18% ในช่วงกลางปี 2563 นี ้ ขณะที่ระดับความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคก็ปรับตัวลดลงไปต่อเนื่อง
โดยล่าสุด CCI ทีด่ ําเนินการสํารวจโดย หอการค้ า ลดลง 20% จากเดือนที่ผ่านมา สูร่ ะดับที่ตํ่าสุดในรอบ 21
เดือน ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมดังกล่าวทําให้ เชื่อว่า SET Index ที่ปรับตัวขึ ้นนับจากช่วงปลายเดือน มี.ค.
2563 ที่ผ่านมา มีโอกาสที่ต้องเข้ าสูช่ ่วงปรับฐานอีกครัง้ แต่ไม่น่าจะลงไปตํ่ากว่า 1100 จุด สําหรับประเด็น
ที่ต้องติดตามจากนี ้ไป คือการเดินหน้ าปฎิบตั ิตามมาตรการ ฟื น้ ฟูเศรษฐกิจที่ประกาศออกไป โดยความ
สนใจอยู่ที่ กรอบเวลาที่จะเห็นเม็ดเงินไหลเข้ าสูร่ ะบบอย่างมีนยั สําคัญ และ เป้าหมายของการใข้ จ่ายเงินว่า
จะส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจเพียงใด สําหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี ้ไม่มีการปรับพอร์ ต โดยนํ ้าหนักหลักของ
พอร์ ตให้ พกั อยู่ในหุ้นปั นผลสูง Top Picks วันนี ้เลือก LH และ INTUCH
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OPEC ลดกําลังการผลิตน้ํามันเป็นขั้นบันได ถือว่าแย่กว่าคาด กดดันราคาน้ํามัน
มติที่ประชุมประเทศผู้ผลิตนํ ้ามัน OPEC+ ได้ ข้อสรุปตกลงปรับลดกําลังการผลิตนํ ้ามันเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
Demand นํ ้ามันโลก ซึง่ ปั จจุบนั ลดลงแรงจากไวรัส COVID-19 ยังแพร่ระบาดทัว่ โลก โดยแบ่งระยะเวลา
ดังนี ้
 ปรับลด 10 ล้ านบาร์ เรล/วัน 2 เดือน ตังแต่
้ พ.ค.- มิ.ย. 2563
 ปรับลด 8 ล้ านบาร์ เรล/วัน 6 เดือน ตังแต่
้ ก.ค.- ธ.ค. 2563
 ปรับลด 6 ล้ านบาร์ เรล/วัน 16 เดือน ตังแต่
้ ม.ค.2564 –เม.ย. 2565
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนี ้หรื อไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
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ฝ่ ายวิจยั ASPS มองบวก(+) แต่ในระดับที่น้อยกว่าความคาดหมาย โดยประเด็นที่ผ้ ผู ลิตนํ ้ามัน OPEC+ ตก
ลงร่วมมือตัดลดการผลิตกันได้ น่าจะมีผลเพียงการจํากัด Downside ราคานํ ้ามันดิบโลกไม่ให้ ปรับฐานลง
ไปแรง แต่ยงั ให้ นํ ้าหนักในอนาคตประเทศผู้ผลิตนํ ้ามัน OPEC+ จะปฎิบตั ิตามข้ อตกลงได้ หรื อไม่ อย่างไร
ก็ตามราคานํ ้ามันดิบโลกเช้ านี ้ได้ ปรับฐานแรง WTI (-7.3%) เนื่องจากการปรับลดการผลิตน้ อยกว่าที่ตลาด
คาด เห็นได้ จากการปรับลดเป็ นลงเป็ นขันบั
้ นไดขาลงของกลุม่ ผู้ผลิตดังกล่าว
คําแนะนําลงทุนในช่วงสัน้ จากราคานํ ้ามันดิบโลกที่ผนั ผวนและปรับลงแรง ทําให้ มีโอกาสสูงที่จะกดดัน
ราคาหุ้นในกลุม่ พลังงานในวันนี ้ แนะนําชะลอการลงทุนออกไปก่อน ขณะทีก่ ารลงทุนในระยะยาว ยัง
แนะนําหาจังหวะเข้ าลงทุนราคาหุ้นอ่อนตัว PTTEP (FV@B110) และ PTT (FV@B42)

ผลกระทบ COVID-19 ต่อเศรฐกิจ ชัดเจนขึ้นตามลําดับ ทั้งตัวเลขว่างงาน และความเชื่อมั่น
สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื ้อทัว่ โลกรวมเป็ น 1,603,073 หลักๆ คือ สหรัฐ ที่มผี ้ ตู ิด
เชื ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น 468,566 ราย, สเปน 153,222 ราย, อิตาลี 143,626 ราย, เยอรมนี 118,235 ราย, ฝรั่งเศส
117,749 ราย เป็ นต้ น และไทย ล่าสุดมีผ้ ตู ิดเชื ้อเพิ่มขึ ้น 54 ราย ส่งผลให้ ปัจจุบนั ไทยมีผ้ ตู ิดเชื ้อ COVID19 รวม 2,423 ราย
จํานวนผู้ติดเชื ้อทีเ่ พิ่มขึ ้นใน หลายประเทศเป็ นปั จจัยสําคัญที่กดดันเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะสหรัฐ วาน
นี ้รายงาน
 จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน(Initial Jobless Claims) พบว่าเพิ่มขึ ้นอีก 6.6 ล้ านราย สูงกว่า
ที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ ้น 5.25 ล้ านราย ซึง่ เมือ่ รวมกับจํานวนผู้ขอสวัสดิการนับตังแต่
้ กลางเดือน
มี.ค. รวม 3 สัปดาห์ จะทําให้ สหรัฐมียอดผู้ขอสวัสดิการกว่า 16.8 ล้ านราย
 ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือน เม.ย. ลดลง 20%mom เหลือ 71 จุด
(แตะระดับรอบ 9 ปี )
และในวันเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม วงเงินรวม 2.3 ล้ าน
ล้ านเหรี ยญ เช่น ให้ เงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่า (Soft loan) แก่กิจการที่มีพนักงานไม่เกิน 1 หมื่นคน หรื อมีรายได้ ไม่
เกิน 2.5 พันล้ านเหรี ยญต่อปี วงเงินรวม 1 ล้ านล้ านเหรี ยญ, เสริ มสภาพคล่องให้ รัฐบาลท้ องถิ่น (State and
local governments) ผ่านการให้ เงินกู้ วงเงินรวม 5 แสนล้ านเหรี ยญ, ให้ เงินกู้แก่ SMEs เพื่อให้ SMEs ยัง
มีเงินสดเพียงพอสําหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ เป็ นต้ น
มาตรการอัดฉีดข้ างต้ น ส่งผลให้ งบดุล (Balance sheet) ของ Fed เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหากนับตังแต่
้
ช่วงเดือน ส.ค. 2562 ถึงปั จจุบนั งบดุลเพิ่มขึ ้นกว่า 60% ที่ 6.13 ล้ านล้ านเหรี ยญ
งบดุลของ Fed

ทีม่ า: Bloomberg
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ขณะที่สปั ดาห์หน้ าให้ นํ ้าหนักประชุมร่วมระหว่าง IMF กับธนาคารโลก (World Bank) ในวันที่ 14 เม.ย.
2563 ซึง่ จะมีการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2563 ให้ นํ ้าหนักกว่าจะมีการปรับลด GDP Growth
ของโลกลงหรื อไม่ อย่างไร โดยตลาดคาดว่า IMF มีแนวโน้ มปรับลด GDP Growth โลกปี 2563 ลงจาก
ขยายตัวเป็ นหดตัว

CCI เดือน มี.ค. ของไทย ลดลงทําจุดต่ําสุด หวังรัฐอัดฉีดเงินกระตุ้น
เศรษฐกิจไทยปี 2563 หลายสํานักคาดจะพลิกกลับมาหดตัว 5-6% ASPS คาด -1.4%yoy หลังจาก
ฟั นเฟื องขับเคลื่อนทุกตัวชะลอลงหมด ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย รายงานดัชนีความเชื่อมัน่
ผู้บริ โภค(CCI) เดือน มี.ค. ลดลง 22%mom เหลือ 50.3 จุด (แตะระดับรอบ 21 ปี 6 เดือน) จากประชาชนมี
ความกังวลเรื่ องการระบาดไวรัส COVID-19 ประกอบกับภาครัฐประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพือ่ ควบคุมการ
ระบาด และการปิ ดสถานที่ตา่ งๆที่เสี่ยง, ภัยแล้ ง
และหากอ้ างอิง คาด GDP ปี 2563 ของ ธนาคารแห่งประเทศ ซึง่ คาด หดตัว 5.3%yoy หมายความขนาด
GDP จะลดลงราว 5.79 แสนล้ านบาท คิดจาก Real GDP ปี 2562 ที่อยู่ที่ 10.93 ล้ านล้ านบาท(ดังรูป)
หากอ้ างอิง ผู้อาํ นวยการอาวุโส นาย ดอน นาครทรรพ เผยว่ าคาดการณ์ GDP ดังกล่ าวไม่ ได้ รวม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ล่ าสุดวงเงิน 1.9 ล้ านล้ านบาท หรื อราว 10%ของ GDP เข้ าไปใน
ประมาณการณ์ หลักให้ นํ ้าหนัก อัดฉีดเงินมุง่ ไปทีด่ แู ลสาธารณสุขเยียวยาประชาชน อาทิ
1. มาตรการแจกเงิน 5 พันบาท/คน รวม 9 ล้ านคน โดยขยายระยะเวลา 6 เดือน
2. มาตรการอัดฉีเงินเกษตรกร 3 หมื่นบาท/ครัวเรื อน รวม 9 ล้ านครัวเรื อน
ดังที่ ASPS เคยนําเสนอว่ าเม็ดเงินดังกล่ าวจะมีส่วนทําให้ GDP Growth ไทยปี 2563 ติดลบน้ อยลง
อย่างไรก็ยงั ให้ นํ ้าหนัก Timeline ระยะเวลาการพิจารณาการจัดหาเงินทุน 1.9 ล้ านล้ านบาทจะเป็ นไป
ตามที่วางไว้ หรื อไม่ โดยมาตรการที่ดําเนินการผ่าน พรก. น่าจะสามารถเริ่ มเห็นผลทางปฎิบตั ิได้ ตงแต่
ั้
เดือน พ.ค. เนื่องจากสามารถปฎิบตั ิงานได้ ทนั ที่ไม่ต้องผ่านขันตอนการออกกฎหมายทางรั
้
ฐสภา เพียงแต่
เมื่อสภาฯ เปิ ด 22 พ.ค.2563 ต้ องนํา พรก. เข้ าสูก่ ารพิจารณา แต่ยงั เป็ นประเด็นที่ต้องติดตามเรื่ องกรอบ
เวลาในการปฎิบตั ิจริ งว่าจะเป็ นไปตามคาดหรื อไม่
Real GDP : ล ้านบาท
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กสทช.มีมติปรับลดอัตราการนําส่งเงินรายปี เป็นบวกต่อกลุ่มทีวีดิจิทัล
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิ ดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ได้ มีมติปรับลดอัตราการนําส่งเงิน
รายปี เข้ ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
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ประโยชน์สาธารณะ หรื อเงินค่าธรรมเนียม USO สําหรับผู้ประกอบกิจการดิจิตอลทีวีและผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงเป็ นแบบขันบั
้ นได ดังนี ้

ฝ่ ายวิจยั มองว่าการช่วยเหลือของ กสทช. ดังกล่าวเป็ นผลบวกต่อหุ้นกลุม่ ทีวีดิจิทลั ซึง่ จะต้ องนําส่งเงินเข้ า
กองทุนตามสัดส่วนของรายได้ ทกุ รอบปี โดยหากประเมินจากฐานรายได้ และกําไรในปี 2562 ผู้ที่ได้ รับ
ประโยชน์สงู สุดคือ ช่องที่มแี หล่งรายได้ จากการขายโฆษณาทีวีดิจิทลั มากที่สดุ คือ BEC ประหยัดต้ นทุน 82
ล้ านบาท ตามด้ วย WORK ประหยัดต้ นทุน 25 ล้ านบาท ส่วน RS ได้ รับประโยชน์เพียงเล็กน้ อยเพียง 7 ล้ าน
บาท เท่านัน้ เนื่องจากแหล่งรายได้ สว่ นใหญ่กว่า 60% มาจากธุรกิจพาณิชย์

ถึงแม้ ต้นทุนที่ลดลงไปอาจดูไม่มาก แต่ถือว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ ทีวีดิจิทลั ซึง่ ปั จจุบนั เผชิญการแข่งขันที่
รุนแรง อีกทังได้
้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แม้ มาตราการ
ควบคุมการแพร่ระบาด ทําให้ คนหยุดอยู่บ้านมากขึ ้น แต่สื่อทีวีดิจิทลั ไม่ได้ ประโยชน์เต็มที่ เนื่องจากเจ้ าของ
สินค้ าชะลอการใช้ งบโฆษณาออกไป ทําให้ ภาพรวมอุตสาหกรรมทีวีดิจิทลั ปี นี ้ยังไม่ดีนกั
อีกทังภาพระยะยาวยั
้
งเผชิญปั จจัยกดดันจากดิสรัปชัน่ และการแข่งขันรุนแรง สําหรั บกลยุทธ์ การลงทุน
้
ในกลุ่มนี อาจเล่ นเก็งกําไรได้ ในระยะสั้น จากราคาทีป่ รั บตัวลงมาก และมองว่ าผลกระทบจาก
COVID-19 น้ อยกว่ ากลุ่มสื่อนอกบ้ าน ฝ่ ายวิจยั ชอบ RS (BUY FV@B13) มากทีส่ ุดในกลุ่ม จาก
แนวโน้ มผลประกอบการฟื้ นตัว

ตลาดมีโอกาสผันผวนมากขึ้น แนะสะสมหุ้นปันผลสูง ชอบ LH, INTUCH
SET Index จากนี ้อาจชะลอการปรับขึ ้นบ้ าง เนื่องจากปรับตัวขึ ้นมาเร็วและแรงจากจุดตํ่าสุดในช่วง 1 เดือน
ที่ผ่านมาถึง 25% และวานนี ้เริ่ มเห็นแรงขายทํากําไรในช่วงบ่าย กดดัน SET Index โดยลดช่วงบวกลงจาก
33 จุด ลดลงเหลือ 4.71 จุด รวมถึงตลาดยังขาดแรงสนับสนุนจากเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ โดยนักลงทุน
ต่างชาติยงั ขายสุทธิห้ นุ ไทยต่อเนื่องกว่า 1.3 แสนล้ านบาทytd และเป็ นการขายสุทธิถึง 56 ใน 69 วัน
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มูลค่ าซือ้ ขายสุทธิสะสมหุ้นไทยเทียบกับค่ าเงินบาท
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พร้ อมกับภาพรวมตลาดเริ่ มเห็นผลกระทบจากประเด็น COVID-19 ชัดขึ ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น
ความเชื่อมันของผู้บริ โภค (CCI) ในเดือน มี.ค. ลดลง 20%mom และอาจต้ องในระยะเวลาที่กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะกลับมาเชื่อมัน่ เหมือนเดิม รวมถึงทางกกร. คาดว่ามีคนว่างในไทยถึง 7 ล้ านคน หากการแพร่
ระบาด COVID-19 ยุติในเดือน มิ.ย. 63 เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นภาพ COVID-19 กระทบต่อเศรษฐกิจชัดขึ ้น
ขณะที่ช่วงเวลาทีจ่ ะเบิกจ่ายงบประมาณได้ จริ งน่าจะกินเวลาพอสมควร โดยฝ่ ายวิจยั ฯคาดว่าน่าเบิกจ่าย
ได้ ช่วง กลาง เดือน พ.ค.63 (ตามหัวข้ อก่อนหน้ านี ้) ดังนัน้ SET Index มีโอกาสผันผวนมากขึ ้นต่อจากนี ้
ดังนันทางเลื
้
อกลงทุนแนะนําเพิ่มนํ ้าหนัก หุ้นปั นผลสูง ในพอร์ ตการลงทุน โดยฝ่ ายวิจยั ยังคงแนะนํา 5 หุ้น
พื ้นฐานแข็งแกร่งปั นผลสูง LH, DIF, SEAFCO, INTUCH, BAM เชื่อว่ายังคง Outperform ตลาดได้ ดีใน
ช่วงเวลาแบบนี ้
Valuation หุ้นปั นผลเด่ นที่ฝ่ายวิจยั ฯชื่นชอบ
Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%)
(09/04/2020)

Company

Sector

LH

PROP

7.25

11.10

53.1%

10.62

8.97

DIF

ICT

14.80

n.a.

n.a.

n.a.

6.98

SEAFCO

CONS

4.70

9.30

97.9%

9.12

6.38

INTUCH

ICT

46.75

82.50

76.5%

12.45

5.54

BAM

FIN

21.20

31.00

46.2%

13.98

4.29
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Top Pick วันนี้เลือก INTUCH, LH ซึง่ ตลอด 12 ปี ทีฝ่ ่ าฟั นวิกฤตต่ างๆมา หุ้นทัง้ 2 บริษัท ยังคงจ่ าย
ปั นผลได้ สมํา่ เสมอทุกปี

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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