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BAMรุุกหนัักตลาดE-Commerce
จัับมืือShopeeเอาใจัลููกค้้าซื้ื�อทรััพย์์

นายสมบุุญ เรืืองสุรืเกีียรืติิ รืองกีรืรืมกีารืผู้้�จััดกีารืใหญ่ บุรืิษััทบุรืิหารืสินทรืัพย์ 
กีรุืงเทพพาณิิชย์ จัำากัีด (มหาชน) และนางสาวสุชญา ปาลีวงศ์์ ผู้้�จััดกีารืฝ่่ายกีารืติลาด บุริืษััท ช�อปป้� 
(ปรืะเทศ์ไทย) จัำากัีด ทำาพิธีีเปิดงานความร่ืวมมือทางธุีรืกิีจั E-Commerce ภายใติ�ชื�อ “ BAM x Shopee 
Partnership -The Digital Shopping for The New Normal ” ณิ บุริืเวณิ ชั�น 1 Showroom อาคารื 
BAM สำานักีงานใหญ่

จับมือ....

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BAM ปรัับกลยุุท์ธ์์รุักตลาด  
E-Commerce รัองรัับผู้้�บริัโภคยุุค New Normal  
พรั�อมจัับมือ Shopee เอาใจัล้กค�าซืื้�อท์รััพย์ุ 
พรั�อมอยุ้� พรั�อมใช้� อัดโปรัโมช้ั�นิพิเศษ  
ตั�งเป้าส์ิ�นิปีนิ้�ม้ส์ินิท์รััพยุ์ขายุในิ Shopee 
กว�า 100 รัายุการั 
	 นายสมบุุญ	เรืืองสุรืเกีียรืติิ	รืองกีรืรืมกีารื 
ผู้้ �จั ัดกีารืใหญ่	 บุรื ิษั ัทบุรื ิหารืส ินทรื ัพย ์	
กีรืุงเทพพาณิิชย์	จัำากีัด	(มหาชน)	หรืือ	BAM	
เปิิดเผู้ยว่่า	บุรืิษััทได�รื่ว่มมือทางธุุรืกีิจักีับุทาง 
ช�อปิป้ิ�	(Shopee)	ในกีารืขยายติลาด	E-Commerce	 
ภายใติ�ชื�อ	“BAM x Shopee Partnership -The 
Digital Shopping for The New Normal”  
ซ่ึ่�งถืือเป็ินกีารืปิรัืบุกีลยุทธ์ุในกีารืส่งเสริืมกีารืขาย	 
และสื�อสารืกีารืติลาดผู้่าน	Online	Platform	 
เพื�อให�สอดคล�องกีับุพฤติิกีรืรืมของผู้้�บุรืิโภค 
มีกีารืเปิลี�ยนแปิลงไปิติามสถืานกีารืณ์ิของโลกี	 

เพิ�มจัากีรืาคาพิเศษั	(On	Top)	อีกี	10,000	บุาท	 
ทุกีรืายกีารื	โดยโปิรืโมชั�นพิเศษั	จัะเรืิ�มติั�งแติ ่
ว่ันเสารื์ที�	6	มิ.ย.63	เปิ็นติ�นไปิ	
	 กีารืร่ืว่มมือกัีบุ	Shopee	ในช่ว่งแรืกี	จัะมี 
สินทรัืพย์	28	รืายกีารื	แบุ่งเป็ินคอนโด	20	รืายกีารื,	 
อาคารืพาณิิชย์	8	รืายกีารื	รืว่มม้ลค่า	54	ล�านบุาท	 
และคาดว่่าจัะเพิ�มเป็ิน	100	รืายกีารืภายในสิ�นป้ินี�	 
	 ด�านนางสาว่สุชญา	ปิาลีว่งศ์	ผู้้�จััดกีารื 
ฝ่่ายกีารืติลาด	บุริืษััท	ช�อปิป้ิ�	(ปิรืะเทศไทย)	จัำากัีด	 
กีล่าว่ว่่า	กีารืร่ืว่มเป็ินพันธุมิติรื	BAM	สอดคล�อง 
กัีบุกีลยุทธ์ุของช�อปิป้ิ�ที�ติ�องกีารืขยายพอร์ืติสินค�า 
ให�มีคว่ามหลากีหลาย	เพื�อติอบุสนองคว่ามติ�องกีารื 
ของผู้้�ใช�งานได�อย่างมีปิรืะสิทธุิภาพส้งสุด	
		 โดยติลาดอีคอมเมิรื์ซึ่ของปิรืะเทศไทย 
ในปิ้	62	คาดกีารืณิ์ว่่ามีม้ลค่ากีารืติลาดอย้่ที� 
รืาว่	163,300	ล�านบุาท	และจัากีสถืานกีารืณ์ิกีารื 
แพรื่รืะบุาดของโคว่ิด-19	 ที�ทำาให�พฤติิกีรืรืม 
ของผู้้�บุรืิโภคชาว่ไทยหันมาจัับุจั่ายสินค�าผู้่าน 
ช่องทางออนไลนม์ากีข่�น	จั่งทำาให�ม้ลค่าติลาด 
อีคอมเมิรื์ซึ่ไทยในปิ้	63	มีแนว่โน�มที�	จัะเติิบุโติ 
ข่�นรืาว่	 35%	 เทียบุปิ้ที�ผู้่านมา	หรืือมีม้ลค่า 
กีารืติลาดรืาว่	220,000	ล�านบุาท

ส่้วิ่ถีืกีารืใช�ชีวิ่ติในสังคมแบุบุใหม่	(New	Normal)	 
	 โดย	BAM	ได�จััดโปิรืโมชั�นสุดพิเศษัให�
กีับุล้กีค�าที�ซึ่ื�อ	E-Gift	Card	ของ	BAM	ผู้่าน	
Application	ของ	Shopee	ในช่ว่งแคมเปิญ	
Shopee	6.6	Brands	Festival	ในรืาคาเพียง	 
66	บุาท	เพื�อนำามาแลกีรัืบุส่ว่นลดซืึ่�อทรัืพย์จัากี	 
BAM	 ส้งสุดถื่ง	 30%	 และยังได�รืับุส่ว่นลด 

จััดโปรัฯพิเศษ-เรัิ�มื6มืิ.ย์.นี้้�

สมบุุญสมบุุญ
เรืืองสุรุืเกียีรืติิเรืืองสุรุืเกียีรืติิ
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นิิติพิัทัญ ์นิิติพิัทัญ ์

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ACG รัุกธ์ุรักิจัใหม�  
เส์ริัมแกรั�งรัายุได� พรั�อมดันิฐานิล้กค�าใหม�เพิ�ม  
รัุกกรัะจัายุส์าขาท์ั�วภ้มิภาค ยุันิธ์ุรักิจัยุังคง
เป็นิไปตามแผู้นิท์้�วางไว�

ายภานุมาศ	รัืงคก้ีลนุวั่ฒน์	ปิรืะธุาน 
เจั�าหน�าที�บุริืหารื	บุริืษััท	ออโติคอร์ืปิ	

โฮลดิ�ง	จัำากีัด	(มหาชน)	หรืือ	ACG		เปิิดเผู้ยว่่า	 
ภายในป้ินี�บุริืษััทได�ปิรัืบุกีลยุทธ์ุกีารืดำาเนินธุุรืกิีจั	 
โดยจัะมุ่งเน�นในส่ว่นงานซ่ึ่อม	เนื�องด�ว่ยรืายได� 
จัากีกีารืให�บุริืกีารืซ่ึ่อมเป็ินรืายได�ที�ช่ว่ยสนับุสนุน 
กีารืเติิบุโติของบุรืิษััทในอนาคติได�อย่างมั�นคง	 
ซึ่่�งจัะมุ่งเน�นไปิที�ธุุรืกีิจัใหม่	 FASTFIT	 หรืือ 
ศ้นย์จัำาหน่ายอะไหล่รืถืยนต์ิ	ให�บุริืกีารืซ่ึ่อมแซึ่ม 
และบุำารืุงรืักีษัารืถืยนติ์ทุกียี�ห�อ	เพื�อช่ว่ยขยาย 
ฐานล้กีค�าให�กีว่�างข่�น	เบืุ�องติ�น	ว่างแผู้นจัะเปิิด 

อย่างน�อย	5	สาขา	ในจัังหวั่ดภ้เก็ีติ	ด�ว่ยเงินลงทุน 
รืว่มปิรืะมาณิ	30	ล�านบุาท	คาดว่่าจัะคืนทุนได� 
ในรืะยะเว่ลาอันสั�น
	 ทั�งนี�ในช่ว่งที�ผู้่านมาบุรืิษััทฯ	ได�ปิรืับุติัว่ 
เพื �อรืับุมือเศรืษัฐกีิจัที �มีแนว่โน�มชะลอติัว่ 
อย่างต่ิอเนื�อง	โดยมีกีารืพัฒนาในส่ว่นของไอที	
เพื�อรืองรืับุกีารืบุรืิกีารืล้กีค�าให�ทันสมัยและมี 
ปิรืะสิทธุิภาพมากีข่ �นพรื�อมกีับุกีารืพัฒนา 
ปิรืับุปิรืุงรืะบุบุกีารืทำางานของทุกีภาคส่ว่น 
ภายในองค์กีรื	เพื�อให�ติิดติามและแกี�ไขสถืานกีารืณ์ิ 
ได�อย่างทันท่ว่งที	และสิ�งสำาคัญคือ	กีารืเพิ�ม 
ช่องทางกีารืจัำาหน่ายในส่ว่นของติลาดออนไลน์ 
มากีข่�น	โดยให�ฝ่่าย	sales	ขายผู่้านทาง	Facebook	 
และใช�ชื�อของบุริืษััทฯ	ในกีารืตัิ�งชื�อเพจั	เพื�อเพิ�ม 
คว่ามน่าเชื�อถืือ	ซ่ึ่�งได�รัืบุกีารืติอบุรัืบุที�ดีจัากีล้กีค�า 

ACGรุุกธุุรุกิจFASTFITเสริุมแกรุ่ง
 นอกีจัากีนี�กีารืดำาเนิน 
ธุุรืกีิจัยังคงเปิ็นไปิติาม 
แผู้นที�ว่างไว่�	โดยบุริืษััทฯ	 
ม ี เปิ ้าหมายจัะขยาย 
สาขาให�ครืบุ	15	แห่ง	 
ซึ่่�งจัะพิจัารืณิาติาม 
ช่ว่งเว่ลาที�เหมาะสม	 
เพื �อให�สอดคล�อง 
กี ั บุสถืานกีา รืณิ  ์
ในแติ่ละช่ว่ง

ECFเตรีุยมขายหุ�นัก้�ม้ลค่่า600ลบ.

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ECF เตรั้ยุมออกและเส์นิอขายุหุ�นิก้� ม้ลค�า 
ไม�เกินิ 600 ล�านิบาท์ อายุุ  2 ปี อัตรัาดอกเบ้�ยุ 7.25% ให�กับนัิกลงทุ์นิ 
ส์ถาบันิ-รัายุใหญ่� จัองซื้ื�อ 8-11 มิ.ยุ. นิ้�

ายอารืักีษั์	สุขสว่ัสดิ�	กีรืรืมกีารืผู้้�จััดกีารื	บุรืิษััท	อีสติ์โคสท์ 
เฟอร์ืนิเทค	จัำากัีด	(มหาชน)	หรืือ	ECF	เปิิดเผู้ยว่่า	บุริืษััทฯ	ได�รัืบุ 

อนุมัติิแบุบุแสดงรืายกีารืข�อม้ลกีารืเสนอขายหุ�นกี้�มีปิรืะกีันบุางส่ว่น	 
ครัื�งที�	1/63	ม้ลค่าเสนอขายรืว่มไม่เกิีน	600	ล�านบุาท	เป็ินม้ลค่าที�เสนอขาย 

ไม่เกีิน	400	ล�านบุาท	และหุ�นกี้�สำารืองไม่เกีิน	200	ล�านบุาท	อายุ	2	ปิ้	 
ครืบุกีำาหนดไถื่ถือนปิ้	 2565	 อัติรืาดอกีเบุี�ยคงที�รื�อยละ	 7.25	 ติ่อปิ้	 
ชำารืะดอกีเบีุ�ยทุกี	3	เดือนติลอดอายุหุ�นก้ี�	เสนอขายให�แก่ีผู้้�ลงทุนสถืาบัุน	 
ผู้้�ลงทุนรืายใหญ่	มีหลักีปิรืะกีันครือบุคลุมว่งเงินเงินยืมส้งสุด	1.5	เท่า	 
รืะยะเว่ลาจัองซืึ่�อวั่นที�	8-11	มิ.ย.นี�	มี	บุล.เอเอสแอล,	บุล.คันทรีื�	กีรุื�ปิ	และ	 
บุล.อาร์ืเอชบีุ	(ปิรืะเทศไทย)	เป็ินผู้้�จััดกีารืกีารืจััดจัำาหน่าย	ทั�งนี�	บุริืษััทได�รัืบุ 
กีารืจััดอันดับุคว่ามน่าเชื�อถืือที�	BB+	แนว่โน�ม	Stable	จัากีบุริืษััท	ทริืส	เรืทติิ�งจัำากัีด 
	 ว่ัติถืุปิรืะสงค์กีารืออกีหุ�นกี้�ครืั�งนี�	 เพื�อใช�เปิ็นเงินทุนหมุนเว่ียน 
ในกีารืดำาเนินงาน	เพิ�มสภาพคล่องให�แก่ีบุริืษััท	รืองรัืบุกีารืขยายธุุรืกิีจัหลักี	 
และกีารืลงทุนในธุุรืกีิจัพลังงานติ่างๆ	อาทิ	โครืงกีารืโรืงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิติย์	 ปิรืะเทศเมียนมา	 ที�บุรืิษััทเข�าลงทุนในสัดส่ว่น	 20%	 
ในบุรืิษััทพลังงานเพื�อโลกีสีเขียว่	(ปิรืะเทศไทย)	จัำากีัด	รืว่มทั�งชำารืะคืน 
หุ�นก้ี�	ECF208A	ซ่ึ่�งจัะครืบุกีำาหนดวั่นที�	16	ส.ค.63	ซืึ่�อคืนหุ�นก้ี�	ECF208A	 
จัากีติลาดรือง	และนำาไปิใช�ว่างเป็ินปิรืะกัีนกีารืออกีหุ�นก้ี�ครัื�งที�	1/2563	
	ทั�งนี�	คาดว่่าจัะได�รืับุกีารืติอบุรืับุที�ดีจัากีนักีลงทุน	เนื�องจัากีพื�นฐาน 
ธุุรืกีิจัยังมีโอกีาสเติิบุโติได�อย่างติ่อเนื�องสำาหรืับุธุุรืกีิจัเฟอรื์นิเจัอรื์และ
ธุุรืกีิจัด�านพลังงาน

นิ

นิ

อารักัษ์์อารักัษ์์

ภานุิมาศภานุิมาศ

สุขุสุวัสัุดิิ์ �สุขุสุวัสัุดิิ์ �

รืงัคกูีลนุุวัฒันุ ์รืงัคกูีลนุุวัฒันุ ์
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - เมืองไท์ยุปรัะกันิช้้วิต เปิดตัว 
โครังการัเหมาจั�ายุ เอ็กซ์ื้ตรั�า คุ�มครัองสุ์ขภาพ 
แบบเหมาจั�ายุตั�งแต�บาท์แรักส์ำาหรัับกลุ�ม 
ฟรั้แลนิซื้์
 นายสารืะ	ลำ�าซึ่ำา	กีรืรืมกีารืผู้้�จััดกีารืและ 
ปิรืะธุานเจั�าหน�าที�บุริืหารื	บุริืษััท	เมืองไทยปิรืะกัีนชีวิ่ติ	 
จัำากีัด	(มหาชน)	เปิิดเผู้ยว่่า	เพื�อติอกียำ�าจัุดยืน 
นโยบุาย	“MTL Everyday Life Partner”	ที�จัะ 
เดินเคียงข�างในทุกีช่ว่งของชีว่ิติ	พรื�อมพัฒนา 
ผู้ลิติภัณิฑ์์และบุริืกีารืเพื�อติอบุโจัทย์คว่ามติ�องกีารื 
ของล้กีค�าอย่างติ่อเนื�อง	ทั�งนี�โลกีในปิัจัจัุบุัน 
ปิรืะชาชนได�ให�คว่ามสนใจัเกีี�ยว่กัีบุสุขภาพและ
มองหาผู้ลิติภัณิฑ์์ที�สามารืถืติอบุโจัทย์ได�อย่าง 
ครือบุคลุมและครืบุถื�ว่นมากียิ�งข่�น
	 ล่าสุด	เมืองไทยปิรืะกีันชีว่ิติ	ได�เปิิดติัว่ 
ผู้ลิติภัณิฑ์์ใหม่	“โครังการัเหมาจั�ายุ เอ็กซ์ื้ตรั�า” 
ที�โดดเด่นเรืื�องคว่ามคุ�มครืองสุขภาพที�ช่ว่ยให� 
คลายกีังว่ลเรืื�องค่ารืักีษัา	อุ่นใจัได�เพรืาะด้แล 
ตัิ�งแต่ิบุาทแรืกีที�เข�าพักีรัืกีษัาตัิว่		ด�ว่ยคว่ามคุ�มครือง 
แบุบุเหมาจ่ัายติามจัริืง	ครือบุคลุมทั�งกีรืณีิเจ็ับุป่ิว่ย 
และกีรืณีิผู่้าตัิดด�ว่ยกีารืเข�ารัืกีษัาในฐานะผู้้�ป่ิว่ยใน	 
ทั�งโรืครื�ายแรืงและโรืคทั�ว่ไปิ	รืว่มส้งสุด	500,000	บุาท 

ต่ิอกีารืเข�าพักีรัืกีษัาตัิว่ครัื�งใดครัื�งหน่�ง	(1)	พรื�อม 
คุ�มครืองค่าห�องเพิ�มอีกีส้งสุดวั่นละ	4,000	บุาท	 
(1)	ค่าห�อง	ICU	เพิ�มอีกีเปิ็น	2	เท่า	ไม่นับุรืว่ม 
ในว่งเงิน	(รืว่มกีันส้งสุด	120	ว่ัน)
	 โดย	“โครังการัเหมาจั�ายุ เอ็กซื้์ตรั�า”   
เหมาะกัีบุกีลุ่มฟรีืแลนซ์ึ่	หรืือกีลุ่มพนักีงานเกีษีัยณิ	 
ที�ไม่มีสวั่สดิกีารื	รืว่มไปิถ่ืงผู้้�ที�มีสวั่สดิกีารือย่้แล�ว่	 
แติ่ติ�องกีารืสรื�างคว่ามอุ่นใจัหรืือช่ว่ยแบุ่งเบุา 
ค่าใช�จั่ายในกีารืักีษัาพยาบุาลให�กีับุตินเอง 
ในยามที�เกีิดเหติุไม่คาดคิด	พรื�อมถื้กีใจัด�ว่ย 

นายศ์ีลวัติ สันติิวิสัฎฐ์์ (ขวา) รืองกีรืรืมกีารืผู้้�จััดกีารือาวุโส ธีนาคารืกีสิกีรืไทย  
และนายชาติิชาย โรืจันรัืตินางก้ีรื รืองปรืะธีานกีรืรืมกีารื และปรืะธีานกีรืรืมกีารืบุริืหารื 
กีารืเงิน สหกีรืณ์ิออมทรัืพย์กีารืไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิติแห่งปรืะเทศ์ไทย จัำากัีด ร่ืวมลงนาม 
ในสัญญากีารืเชื�อมติ่อโมบุาย แอปพลิเคชัน ของสหกีรืณิ์กีารืไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิติ 
แห่งปรืะเทศ์ไทย จัำากัีด กัีบุ K PLUS  เพื�อให�สมาชิกีสหกีรืณ์ิฯ ที�มีบัุญชีเงินฝ่ากีออมทรัืพย์ 
ของธีนาคารืกีสิกีรืไทย และผู้้กีบัุญชีกัีบุแอปสหกีรืณ์ิฯ สามารืถโอนเงินและใช�บุริืกีารื 
หักีบุัญชีอัติโนมัติิ เพื�อฝ่ากีเงินหรืือชำารืะค่างวดเงินกี้�กีับุสหกีรืณิ์ฯ ผู้่าน K PLUS 
ได�สะดวกี รืวดเร็ืว

นายคีรีื กีาญจันพาสน์ ปรืะธีานกีรืรืมกีารืกีลุ่มบุริืษััทบีุทีเอส เดินหน�าช่วยเหลือ 
ปรืะชาชนต่ิอเนื�อง นำาทัพกีลุ่มบุริืษััทบีุทีเอส จััดทำากีล่อง “บรรเทาทุกข์์ ส่่งความสุ่ข์”  
ให� เคอรีื� เอ็กีเพรืส จััดส่งถึงหน�าบุ�านปรืะชาชนในกีรุืงเทพและปริืมณิฑล 20,000 ชุด  
หลังก่ีอนหน�านี�ทุ่ม 70 ล�านทำากีรืมธีรืรืม์ปรืะกัีนชีวิติให�กัีบุบุุคลากีรืทางกีารืแพทย์  
และ อสม. มากีกีว่า 3 แสนคน เพื�อสรื�างขวัญและกีำาลังใจัให�ผู้้�ปฏิิบัุติิงาน โดยกีลุ่ม 
บุริืษััทบีุทีเอส ขอร่ืวมเป็นกีำาลังใจัให�กัีบุทุกีคน ให�สามารืถฟันฝ่่าและผู่้านวิกีฤติกีารืณ์ิ 
ในครัื�งนี�ไปได�ด�วยกัีน  และขอเป็นส่วนหนึ�งที�จัะคลายความทุกีข์ส่งความสุขเล็กีๆ  
ให�กัีบุปรืะชาชนในยามยากีลำาบุากีในครัื�งนี�
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KBANKเชื่อมต่อบริการทางการเงินดิจิทัล

กลุ่มบีทีเอส่ จัดทำากล่อง “บรรเทาทุกข์์ ส่่งความสุ่ข์”

ภาพข�าว

เบุี�ยปิรืะกีันภัยไม่แพงเรืิ�มติ�นเพียงหลักีรื�อย 
ติ่อเดือน	(2)	สามารืถืชำารืะเบุี�ยปิรืะกีันภัยได� 
ทั�งแบุบุรืายป้ิ	รืาย	6	เดือน	รืาย	3	เดือน	และรืายเดือน	 
อีกีทั�งยังคุ�มค่าด�ว่ยเบุี�ยปิรืะกีันภัยที�สามารืถื 
นำาไปิใช�สิทธิุหักีลดหย่อนภาษีั			โดยอายุที�รัืบุปิรืะกัีน 
ติั�งแติ่	11-70	ปิ้		(คุ�มครืองถื่งอายุ	81	ปิ้	ทั�งนี� 
ติ�องไม่เกิีนรืะยะเว่ลาเอาปิรืะกัีนภัยของกีรืมธุรืรืม์ 
ปิรืะกีันชีว่ิติที�สัญญาเพิ�มเติิมนี�แนบุท�ายอย้่)			
		 “บุนโลกีในยุคปิัจัจัุบุ ันที �กี ่อให�เกี ิด 
คว่ามไม่แน่นอนมากีข่�นทั�งด�านเศรืษัฐกิีจั	ธุุรืกิีจั	 
ตัิว่บุุคคล	รืว่มไปิถ่ืงรืายได�และสวั่สดิกีารืที�มีอย่้	 
เรืามองว่่ากีารืนำาเสนอคว่ามคุ�มครืองแบุบุ 
เหมาจั่ายในครืั�งนี�	ถืือเปิ็นทางเลือกีที�จัะช่ว่ย 
ติอบุโจัทย์คว่ามติ�องกีารืของล้กีค�าได�อย่างติรืงจุัด	 
ด�ว่ยคว่ามคุ�มครืองค่ารืักีษัาติั�งแติ่บุาทแรืกี	 
ซึ่่�งช่ว่ยให�ผู้้�เอาปิรืะกีันภัยรื้�ส่กีอุ่นใจั	อย่างไรื 
กี็ติามสำาหรืับุผู้้�ที�กีำาลังว่างแผู้นบุรืิหารืจััดกีารื 
คว่ามเสี�ยง	ปิรืะกีันชีว่ิติและสุขภาพยังถืือเปิ็น 
ติัว่ช่ว่ยลดคว่ามเสี�ยงและกีารืช่ว่ยสรื�างคว่าม 
มั�งคั�ง	มั�นคง	อย่างยั�งยืนได�อีกีทางหน่�งด�ว่ย	 
และคว่รืเรืิ�มทำาติั�งแติ่ช่ว่งที�รื่างกีายยังแข็งแรืงปิกีติิ”	 
นายสารืะ	กีล่าว่

เมืองไทยฯเปิิดตัว“เหมาจ่าย เอ็กซ์์ตรุ�า”
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