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BAMไตรมาส1/63กำำาไร699ล้้าน
เก็็บเงิินสดได้ตามเป้้า ป้รัับก็ลยุุทธ์์ขายุทรััพยุ์ออนไลน์

นางปิิยดา จงพยุหะ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดการใหญ่่ บริหารช่่�อเสีียงองค์์กรและกิจการ 
เพ่�อสัีงค์ม บริษััท ปิตท. จำากัด (มหาช่น) ร่วมกับผู้้�แทนจาก บริษััท พีทีที โกลบอล เค์มิค์อล จำากัด (มหาช่น)  
บริษััท โกลบอล เพาเวอร์ ซิินเนอร์ยี� จำากัด (มหาช่น) บริษััท ไทยออยล์ จำากัด (มหาช่น) มอบอุปิกรณ์์ป้ิองกัน 
แพร่ระบาดเช่่�อไวรัสีโค์โรนา 2019 (COVID-19) ให�แก่ช่าวคุ์�งบางกะเจ�า อ.พระปิระแดง จ.สีมุทรปิราการ 
โดยมีนายช่าติช่าย อุทัยพันธ์์ ผู้้�ว่าราช่การจังหวัดสีมุทรปิราการ  เป็ินผู้้�รับมอบ

มอบอุปกรณ์....

รายได้้ในส่่วนท่ี่�ค้้างรับ 1,238 ล้้านบาที่ ค่่้กัันไป 
  ที่ั�งน่� ส่ถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาด้ของ 
ไวรัส่โค้วิด้- 19 เริ�มส่่งผล้กัระที่บต่่อเศรษฐกัิจ 
ส่ังค้ม แล้ะค้วามเป็นอย่่ของทีุ่กัภาค้ธุุรกัิจ  
BAM ได้้ปรับกัล้ยุที่ธุ์แล้ะแผนกัารต่ล้าด้เพ่�อ 
รองรับเหตุ่กัารณ์์ด้ังกัล้่าว โด้ยได้้ม่กัารจัด้งาน 
มหกัรรมขายอส่ังหาฯ ออนไล้น์ By BAM  
ภายใต้่แนวคิ้ด้ “อยู่่�ท่ี่�ไหนก็็ชมงานผ่�านหน้าจอได้้” 
แล้ะม่กัารคั้ด้ที่รัพย์ราค้าพิเศษกัว่า 900 รายกัาร  
มาเส่นอขายในงานดั้งกัล่้าวผ่าน Virtual booth 
หร่อบ่ธุออนไล้น์บนหน้าเว็บไซต่์ BAM แล้ะยัง 
เปิด้ให้ม่กัารจองซ่�อที่รัพย์ออนไล้น์ได้้ทีุ่กัที่่� 
ทีุ่กัเวล้าต่ล้อด้ 24 ชั่ั�วโมง ต่อบส่นองร่ปแบบ 
กัารใชั่้ชั่่วิต่วิถ่ใหม่ (New Normal) 
 โด้ยช่ั่วงวันท่ี่� 1-30 พ.ค้.63 BAM อัด้โปรโมชัั่�น  
ล้่กัค้้าซ่�อที่รัพย์ รับฟร่ ค้่าโอน พร้อมแค้มเปญ  
“โอนเร็็ว รั็บเลยู่” ส่ำาหรับล่้กัค้้าท่ี่�ซ่�อที่รัพย์แล้ะ 
โอนภายใน 30 วันนับจากัวันสิ่�นสุ่ด้แค้มเปญ ได้้รับ 
บัต่รกัำานัล้ม่ล้ค่้าส่่งสุ่ด้ 1 แส่นบาที่ นอกัจากันั�น BAM  
ยังม่กัารเจรจาขายที่รัพย์แปล้งใหญ่ให้กัับนักัล้งทุี่น 
อย่างต่่อเน่�อง แล้ะยังได้้ม่กัารจัด้ประม่ล้ที่รัพย์
หล้ายรายกัารที่่�ม่ผ่้ส่นใจจำานวนมากั

นิวส์์ คอนเน็คท์ี่  –  BAM โชว์ผ่ลงานไตร็มาส์ 1/63  
เก็็บเงินส์ด้ได้้ตามเป้้าหมายู่ หนุนก็ำาไร็สุ์ที่ธิิ 
ที่ำาได้้ท่ี่�ร็ะดั้บ 699 ล้านบาที่ พร้็อมป้รั็บก็ลยุู่ที่ธ์ิ
ก็าร็ตลาด้ให้เข้้ากั็บวิถ่ีช่วิตแบบ New Normal  
จัด้งานข้ายู่ส์ินที่ร็ัพยู่์ผ่�านช�องที่างออนไลน์
 นายส่มพร ม่ล้ศร่แก้ัว กัรรมกัารผ้่จัด้กัารใหญ่  
บริษัที่บริหารสิ่นที่รัพย์ กัรุงเที่พพาณิ์ชั่ย์ จำากััด้ 
(มหาชั่น) หร่อ BAM เปิด้เผยว่า ผล้ประกัอบกัาร 
ไต่รมาส่ 1/63 บริษัที่ส่ามารถเกั็บเงินส่ด้ 
ได้้ต่ามเป้าหมายที่่�วางไว้ ส่่งผล้ให้ม่กัำาไรสุ่ที่ธุิ  
699 ล้้านบาที่ ใกัล้้เค่้ยงกัับผล้ด้ำาเนินงานปกัติ่ 
ของไต่รมาส่ 1 ในอด่้ต่ 3 ปีย้อนหลั้ง อย่างไรก็ัต่าม  
ในช่ั่วงไต่รมาส่ 1/62 บริษัที่ได้้รับชั่ำาระเงินจากั 
ล้่กัหน่�รายใหญ่รายหน่�งจำานวนกัว่า 5,000 ล้้านบาที่
 นอกัจากัน่� ต่ั�งแต่่วันที่่� 1 ม.ค้.63 บริษัที่ 
ได้้ปฏิิบัติ่ต่ามมาต่รฐานบัญช่ั่ฉบับใหม่ (TFRS9)  
เป็นค้รั �งแรกั ซ่ �งส่่งผล้ต่่อรายได้้ด้อกัเบ่ �ย
ของบริษัที่ เน่ �องจากัเด้ิมจะบันที่่กัรายได้้ 
เม่�อได้้รับชั่ำาระเงินส่ด้ เปล่้�ยนเป็น BAM บันท่ี่กั 

รายได้้ต่ามเกัณ์ฑ์์ค้งค้้าง ที่ำาให้ BAM ม่รายได้ ้
ด้อกัเบ่�ยแล้ะกัำาไรจากั NPLs ในส่่วนที่่�ได้้รับ 
ชั่ำาระจริง 1,786 ล้้านบาที่ แล้ะส่่วนที่่�ค้้างรับ 
1,238 ล้้านบาที่ จ่งม่รายได้้ด้อกัเบ่�ยส่่งข่�น  
แต่่เพ่�อให้ผล้ด้ำาเนินงานส่ะท้ี่อนต่ามข้อเท็ี่จจริง  
จ่งต่้องหักัรายได้้ด้อกัเบ่�ยในส่่วนที่่�ค้้างรับออกั 
โด้ยบันท่ี่กัผ่านบัญช่ั่ผล้ขาด้ทุี่นด้้านเค้รดิ้ต่จากั

สมพรสมพร
มูลูศรีีแก้ว้มูลูศรีีแก้ว้
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นิวส์์ คอนเน็คท์ี่ - MILL โชว์ผ่ลงานไตร็มาส์ 1/63  
พลิก็ก็ำาไร็ 57 ล้านบาที่ จาก็ช�วงเด้่ยู่วก็ัน 
ปี้ก็�อนท่ี่�ข้าด้ทุี่น 190 ล้านบาที่ โด้ยู่ EBITDA  
เพิ�มข้้�นก็ว�า 203% แม้ร็าคาเหล็ก็ในตลาด้โลก็ 
ป้รั็บลด้ลง แต�ต้นทุี่นข้ายู่และบริ็ก็าร็ลด้ลง 
ก็ว�า 1 พันล้านบาที่

ายประวิที่ย์ หอรุ่งเร่อง กัรรมกัาร 
ผ้่จัด้กัารใหญ่ บริษัที่ มิล้ล์้ค้อน ส่ต่่ล้  

จำากััด้ (มหาชั่น) หร่อ MILL เปิด้เผยว่า 
ผล้ด้ำาเนินงานงวด้ไต่รมาส่ 1/63 บริษัที่ม่กัำาไรสุ่ที่ธิุ
57 ล้้านบาที่ เพิ�มข่�น 247 ล้้านบาที่ เที่่ยบชั่่วง
เด้่ยวกัันปีกั่อนที่่�ม่ขาด้ทีุ่นสุ่ที่ธุิ 190 ล้้านบาที่  
ขณ์ะที่่�กัำาไรกั่อนหักัภาษ่ ด้อกัเบ่�ย ค้่าเส่่�อม 
(EBITDA) เที่่ากัับ 312 ล้้านบาที่ เพิ�มข่�น  
209 ล้้านบาที่ หร่อ 203% เท่ี่ยบช่ั่วงเด่้ยวกัันปีก่ัอน 

ที่่� EBITDA เที่่ากัับ 103 ล้้านบาที่
  โด้ยชั่่วงไต่รมาส่ 1/63 ปริมาณ์ขาย 
ผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์เหล็้กัรวมอย่่ท่ี่� 227,692 ตั่น ล้ด้ล้ง 13%  
เม่ �อเที่่ยบชั่่วงเด้่ยวกัันปีกั่อน แต่่บริษัที่ 
ส่ามารถผล้ักัด้ันยอด้ขายเหล้็กัเส่้นให้เพิ�มข่�น 
อย่างต่่อเน่�อง โด้ยปริมาณ์ขายเพิ�มข่�น 4%  
เท่ี่ยบช่ั่วงเด่้ยวกัันปีก่ัอน โด้ยม่รายได้้จากักัารขาย 
แล้ะบริกัาร 3,698 ล้้านบาที่ ล้ด้ล้ง 870 ล้้านบาที่  
หร่อ 19% เน่�องจากัส่ถานกัารณ์์ราค้าเหล็้กัโล้กั 
ที่่ �ปรับต่ัวล้ด้ล้ง ส่่งผล้ให้ราค้าขายเฉล้่ �ย 
ในไต่รมาส่ 1/63 ล้ด้ล้ง ขณ์ะท่ี่�ราค้าของวัต่ถุดิ้บ 
ที่่�ล้ด้ล้ง ส่่งผล้ให้บริษัที่ม่ต่้นทีุ่นขายแล้ะกัาร 
บริกัารล้ด้ล้ง 1,092 ล้้านบาที่ 
 ที่ั�งน่� กัารปรับปรุงเค้ร่�องจักัร เพ่�อเพิ�ม 
ประสิ่ที่ธิุภาพในกัารผลิ้ต่ ส่่งผล้ให้ไต่รมาส่ 1/63  

MILLอวดEBITDAพุ่่�งแรง203%
บริษัที่ม่กัำาไรขั�นต้่น 318 ล้้านบาที่ เพิ�มข่�น 
222 ล้้าบาที่ หร่อ 231% 
จากัชั่่วงเด้่ยวกัันกัับปีกั่อน 
โด้ยม่อัต่รากัำาไรขั�นต่้นอย่่ที่่�   
8.60% จากัชั่่วงเด้่ยวกัันป ี
กั่อนอย่่ที่่� 2.10% นอกัจากัน่� 
ในไต่รมาส่1/63 บริษัที่ 
ได้้จ่ายเงินปันผล้ 
ระหว่างกัาล้ให้กัับ 
ผ่้ถ่อหุ้นไปเม่�อ 
วันที่่� 24 เม.ย. 
ที่ ่ �ผ ่ านมา  
ที่ั�งน่� ส่่วนของ 
ผ ่ ้ ถ ่ อห ุ ้ นอย ่ ่ ที่ ่ �  
5,713 ล้้านบาที่

NWRต่นงาน3หม่�นล้.โตทะล่้เป้้า

นิวส์์ คอนเน็คท์ี่ – NWR ไตร็มาส์แร็ก็ พลิก็ก็ำาไร็ส์นั�น 10,307 ล้านบาที่  
หลังที่ยู่อยู่ร็ับร็่้ร็ายู่ได้้จาก็ธิุร็ก็ิจร็ับเหมาก็�อส์ร็้างเข้้ามาเพิ�มข้้�น  
ลั�นช�วงท่ี่�เหลือข้องปี้น่�เติบโตต�อเนื�อง หลังตุนงานในมือ 3 หมื�นล้านบาที่  
ส์่งส์ุด้เป้็นป้ร็ะวัติก็าร็ณ์์ หวังคว้างานใหม�ป้ีน่� 20,000 ล้านบาที่ 
หนุนร็ายู่ได้้โตที่ะลุเป้้า

ายปส่ันน ส่วัส่ด้ิ�บุร่ รองกัรรมกัารผ่้จัด้กัารอาวุโส่ บริษัที่  
เนาวรัต่น์พัฒนากัาร จำากััด้ (มหาชั่น) หร่อ NWR ผ้่ประกัอบกัาร 

ธุุรกัิจรับเหมากั่อส่ร้างแล้ะพัฒนาอส่ังหาริมที่รัพย์ เปิด้เผยว่า  
ณ์ ส่ิ�นไต่รมาส่ 1/63 ม่งานในม่อ (Backlog) ราว 30,000 ล้้านบาที่  

ส่่งสุ่ด้เป็นประวัต่ิกัารณ์์ ที่ยอยรับร่้เป็นรายได้้ต่่อเน่�อง 3 ปี โด้ยในชั่่วง 
ไต่รมาส่ 2-3-4/63 จะที่ยอยรับร่้เป็นรายได้้เพิ�มมากัข่�นทีุ่กัไต่รมาส่ 
ขณ์ะที่่�กัารที่ำางาน เริ�มเข้าพ่�นที่่�ได้้มากัข่�น ซ่�งเป็นปัจจัยหนุนชั่่วยให ้
ผล้ประกัอบกัารเติ่บโต่เพิ�มข่�นทุี่กัไต่รมาส่ แล้ะมั�นใจว่าภาพรวมรายได้้ปี 63  
จะเต่ิบโต่ไม่ต่ำ�ากัว่าเป้าหมายที่่�ต่ั�งไว้ 8,000-10,000 ล้้านบาที่
  ที่ั�งน่� งานประม่ล้ของภาค้รัฐม่กัารประม่ล้ในปีน่�อย่างต่่อเน่�อง  
โด้ยบริษัที่เต่ร่ยมเข้าประม่ล้งานหล้ายโค้รงกัาร ไม่ว่าจะเป็นโค้รงกัาร 
รถไฟฟ้า โค้รงกัารพัฒนารถไฟที่างค่่้ รถไฟค้วามเร็วส่่งไที่ย-จ่น โค้รงกัาร 
ปรับปรุงพัฒนาส่นามบิน โค้รงกัารกั่อส่ร้างขยายถนน แล้ะโรงไฟฟ้า 
เป็นต้่น ซ่�งบริษัที่ตั่�งเป้าค้ว้างานใหม่เข้ามาในปีน่�ราว 20,000 ล้้านบาที่  
โด้ยในช่ั่วงไต่รมาส่แรกัส่ามารถค้ว้างานใหม่แล้้วกัว่า 5,000 ล้้านบาที่ แล้ะ 
ในไต่รมาส่ 2/63 ค้าด้ว่าจะได้้งานใหม่เข้ามาเพิ�มไม่ต่ำ�ากัว่า 5,000 ล้้านบาที่
  ส่่วนผล้ด้ำาเนินงานไต่รมาส่ 1/63 บริษัที่ม่กัำาไรสุ่ที่ธิุ 10,307 ล้้านบาที่  
พลิ้กักัลั้บมาเป็นกัำาไรเม่�อเท่ี่ยบกัับไต่รมาส่เด่้ยวกัันปีก่ัอนท่ี่�ขาด้ทุี่นสุ่ที่ธิุ  
27 ล้้านบาที่ เน่�องจากัที่ยอยรับร่้รายได้้จากังานรับเหมากั่อส่ร้าง 
เพิ�มเข้ามามากัข่�น ขณ์ะท่ี่�ต้่นทุี่นกัารด้ำาเนินงานบางโค้รงกัารถ่กัล้งกัว่า 
งบประมาณ์กั่อส่ร้างที่่�ต่ั�งไว้ นอกัจากัน่� ยังได้้รับปัจจัยหนุนธุุรกัิจผล้ิต่ 
แล้ะจำาหน่าย แล้ะบริกัารผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์ค้อนกัร่ต่ส่ำาเร็จร่ปท่ี่�ม่รายได้้เพิ�มข่�น  
ประกัอบกัับม่กัำาไรจากัอัต่ราแล้กัเปล้่�ยน

น

น

ประวิทิย์ ์ประวิทิย์ ์

ปสนัินิปสนัินิ

หอร่ี�งเรืีองหอร่ี�งเรืีอง

สวสัด์ิ์ �บุรี่ีสวสัด์ิ์ �บุรี่ี
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นิวส์์ คอนเน็คท์ี่ - SPALI เล็งป้รั็บเป้้าหมายู่ 
ร็ายู่ได้้-ยู่อด้ข้ายู่ป้ีน่� หวังให้ส์อด้คล้องก็ับ 
ภาวะเศร็ษฐก็ิจ พร็้อมช่ Backlog ในมือ 
ร็วมก็ว�า 3.9 หมื�นล้านบาที่ ลุยู่เป้ิด้โคร็งก็าร็ 
ตามแผ่น 30 โป้ร็เจ็ก็ต์

ายไต่รเต่ชั่ะ ตั่�งมติ่ธุรรม กัรรมกัาร 
ผ้่จัด้กัาร บริษัที่ ศุภาลั้ย จำากััด้ (มหาชั่น)  

หร่อ SPALI เปิด้เผยว่า บริษัที่อย่่ระหว่างพิจารณ์า 
ปรับเป้าหมายยอด้โอนกัรรมสิ่ที่ธิุ�แล้ะยอด้ขาย  
(Presale) ปีน่� เพ่�อให้ส่อด้ค้ล้้องกัับภาวะเศรษฐกิัจ 
ในปัจจุบัน จากัเดิ้มท่ี่�ค้าด้ม่ยอด้โอนกัรรมสิ่ที่ธิุ� 
โค้รงกัารไว้ท่ี่� 24,000 ล้้านบาที่ แล้ะตั่�งเป้าหมาย 
ยอด้ขายรวมไว้ท่ี่� 26,000 ล้้านบาที่ โด้ยขณ์ะน่� 
บริษัที่ม่ยอด้ขายรอโอน (Backlog) ม่ล้ค้่า 
39,000 ล้้านบาที่ จะที่ยอยโอนกัรรมส่ิที่ธุิ � 
ในชั่่วงที่่�เหล้่อของปีน่�ราว 9,500 ล้้านบาที่  

ส่่วนที่่ �เหล้่อจะที่ยอยโอนต่่อเน่ �องเพ่ �อให ้
ผล้ด้ำาเนินงานม่เส่ถ่ยรภาพในระด้ับส่่งสุ่ด้
 ส่ำาหรับแผนเปิด้ตั่วโค้รงกัารใหม่ บริษัที่ 
ยังค้งแผนเปิด้ตั่วโค้รงกัารแนวราบ 25 โค้รงกัาร  
ม่ล้ค่้ารวม 19,200 ล้้านบาที่ ค้อนโด้มิเน่ยมอ่กั 

นางวรนุช่ เดช่ะไกศยะ ปิระธ์านกลุ่มสีนับสีนุนธุ์รกิจด�านเทค์โนโลยีสีารสีนเทศและ
ปิฏิิบัติการ ธ์นาค์ารกรุงศรีอยุธ์ยา จำากัด (มหาช่น) มอบผู้ลผู้ลิตมะม่วงจำานวนกว่า 
1,000 กิโลกรัม แก่ รศ.นพ. วิศิษัฎ์์ วามวาณ์ิช่ย์ ผู้้�อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช่ 
เพ่�อเปิ็นการขอบค์ุณ์และให�กำาลังใจให�กับบุค์ลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
ในการอุทิศตนเป็ินด่านหน�าในการด้แลรักษัาผู้้�ป่ิวยจากสีถานการณ์์การแพร่ระบาด
โค์วิด-19 อย่างต่อเน่�องมาตลอด กิจกรรมนี�เป็ินส่ีวนหน่�งที�กรุงศรีให�การสีนับสีนุน 
เกษัตรกรผู้้�ปิล้กมะม่วงเพ่�อบรรเทาค์วามเด่อดร�อนจากผู้ลกระทบของการแพร่ระบาด 
ของโค์วิด-19 และทำาให�ไม่สีามารถส่ีงออกผู้ลผู้ลิตไปิยังต่างปิระเทศได�

นายแพทย์ สีิทธ์วีร์ เกียรติช่วนันต์ ปิระธ์านกรรมการบริหาร และ CEO  
นพกฤษัฏิิ� นิธิ์เลิศวิจิตร ปิระธ์านเจ�าหน�าที�บริหาร บริษััท ซัิค์เซิสีมอร์ บีอิ�งค์์ จำากัด  
(มหาช่น) หร่อ SCM นำาทีมเปิิดตัวผู้ลิตภััณ์ฑ์์ใหม่ ‘บอดี� เชี่ยร์ แฮนด์ โพรเทค์  
แอลกอฮอล์ สีเปิรย์’ พกพาสีะดวก ช่่วยฆ่่าเช่่�อโรค์ ช้่ 2 กลิ�นใหม่ยอดนิยมตอบโจทย์ 
ทุกเพศทุกวัย กลิ�นเบบี� คิ์วท์ และกลิ�นแอปิเปิิ�ล มิลค์์กี� จำาหน่ายในบรรจุภััณ์ฑ์์ 
แบบการ์ดขนาด 20 มิลลิลิตร และแบบขวดมินิขนาดพกพา 50 มิลลิลิตร เพ่�อให�ผู้้�บริโภัค์ 
เล่อกใช่�ให�เหมาะกับไลฟ์์สีไตล์ของตนเอง

q
q

กรุงศรีสนับสนุนผลผลิตจากมือเกษตรกร

ซััคเซัสมอร์ เปิดตัวผลิตภััณฑ์์ใหม่!

ภาพข้�าว

5 โค้รงกัาร ม่ล้ค้่ารวม 10,800 ล้้านบาที่  
โด้ยเปิด้ตั่วในช่ั่วงไต่รมาส่ 1/63 ไปแล้้ว 1 โค้รงกัาร  
ส่่วนอ่กั 4 โค้รงกัาร อย่่ระหว่างพิจารณ์าเปิด้ตั่ว 
ในชั่่วงค้ร่�งหล้ังของปี 63 
  โด้ยในชั่่วงไต่รมาส่ 2/63 บริษัที่ม่แผน 
เปิด้ตั่วโค้รงกัารแนวราบ 1 โค้รงกัาร ค่้อ โค้รงกัาร  
ศุภาลั้ย พาร์ค้วิล้ล์้ รังสิ่ต่ ค้ล้อง 4 ม่ล้ค่้าโค้รงกัาร 
กัว่า 2,100 ล้้านบาที่ เป็นบ้านเด่้�ยวระดั้บพร่เม่�ยม 
ซ่�งเป็น Segment ใหม่ เจาะกัลุ่้มล่้กัค้้าท่ี่�มองหา 
บ้านเด่้�ยวหร่ แล้ะต้่องกัารพ่�นท่ี่�ใช้ั่ส่อยภายในบ้าน  
โด้ยจะเปิด้ขายอย่างเป็นที่างกัารในวันท่ี่� 23-24  
พ.ค้.น่�
 โค้รงกัาร ศุภาล้ัย พาร์ค้วิล้ล้์ รังส่ิต่  
ค้ล้อง 4 เป็นบ้านเด่้�ยวขนาด้ใหญ่ ม่พ่�นท่ี่�ใช้ั่ส่อย 
เริ�มต่้นต่ั�งแต่่ 175-318 ต่ร.ม. ราค้าเริ�มต่้น 
5.44 ล้้านบาที่ต่่อย่นิต่ รวมจำานวน 375 ย่นิต่ 
บนพ่�นที่่�รวม 92 ไร่ ออกัแบบภายใต่้แนวค้ิด้  
“More Space of Life…More Happiness 
for Living เพิ�มพื�นที่่�ความส์ุข้ให้ก็ับทีุ่ก็คน 
ในคร็อบคร็ัว” โด้ยม่ให้เล้่อกั 6 แบบบ้าน

“ศุ่ภาลั้ย”ล่้ยผุ่ด30โครงกำารตามแผุน

น
ไติรเติชะไติรเติชะ

หอร่ี�งเรืีองหอร่ี�งเรืีอง

ตั้ ั�งมูตั้ธ์รีรีมู ตั้ั�งมูตั้ธ์รีรีมู 


