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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมือ่วานช่วงกลางวนัปรบัขึน้จากความกงัวลเกีย่วกบั
ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนทีพ่บครัง้แรกในแอฟรกิาใตแ้ละเริม่
แพร่กระจายไปในภมูภิาคอืน่ๆ อาจกระทบตอ่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
โลก ท าใหม้แีรงเทขายตลาดหุน้ทัว่โลกและมแีรงซือ้ทองค าในฐานะ
สนิทรพัยป์ลอดภยั แต่มแีรงเทขายทองค าในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั
ช่วงกลางคนื หลงัจากตลาดหุน้สหรฐัเพิม่ขึน้อยา่งแขง็แกรง่ ขานรบัขา่ว
ประธานาธบิดโีจ ไบเดนยนืยนัวา่สหรฐัจะไม่ลอ็กดาวน์เศรษฐกจิเพือ่
สกดัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน ทางดา้น
กองทุน SPDR Gold Trust ถอืครองทองค าเทา่เดมิเมือ่วาน หลงัจากซือ้
ทองค า 7.85 ตนัในสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศดชัน ี PMI เขตชคิาโกเดอืนพ.ย. ตลาดคาดจะ
ลดลงเป็น 66.9 จากระดบั 68.4 ในเดอืนต.ค. ดชันีความเชื่อมัน่
ผูบ้รโิภคเดอืนพ.ย. โดย Conference Board ตลาดคาดจะลดลงเป็น 
110.8 จากระดบั 113.8 ในเดอืนต.ค. 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะเคลื่อนไหว Sideways up โดยมี
ปจัจยัหนุนจากไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน ซึง่อาจกระทบต่อ
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก โดยมแีนวตา้น 1,800 ดอลลาร ์ และ 
1,815 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวรบัที ่ 1,780 ดอลลาร ์ และ 1,770 
ดอลลาร ์

 

 

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,784.20 -7.4 1,780/1,770 1,800/1,815 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

30 พฤศจิกายน 2564 

 

ทองค ำลดลง สหรฐัจะไม่ลอ็กดำวน์เศรษฐกิจ 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.  

รำคำทองค ำคำดจะเคล่ือนไหว Sideways up 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,700 - 28,400/28,250 28,650/28,900 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (29/11/64) 
รบัซือ้      

28,600 

ขายออก            

28,700 

Gold Indicators (29/11/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 992.85 - 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 96.19 +0.12 

ดชันีดำวโจนส ์ 35,135.94 +236.60 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 73.44 +0.72 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.72 -0.04 

 



 

 

 

 

 

(29/11/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10Z21 28,630 -220 1,544 7,309 

GF10G22 28,670 -210 1,152 4,547 

GF10J22 28,700 -210 385 2,978    

 
GF10Z21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

เดอืนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,630 -220 28,530/28,370 28,810/29,050 

 การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าเมือ่ราคาทอง Spot ปรบั
ลงมาที ่1,780 ดอลลาร ์ (GF 28,530 บาท) โดยมจีดุขายตดั
ขาดทุนที ่1,770 ดอลลาร ์(GF 28,370 บาท)  

(29/11/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,784.70 -15.20 14,781 23,690 

GOH22 1,789.60 -15.10 6,334 17,404 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,784.70 -15.20 14,781 32,328 

GOH22 1,789.60 -15.10 6,334 21,385 

   

     

 

GOZ21 
 

Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

 Close  chg  Support  Resistance 
1,784.70 -15.20 1,781/1,771 1,801/1,816 
 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าเมื่อราคา GOZ21 ปรบั
ลงมาที ่ 1,781 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,771 
ดอลลาร ์ 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 

 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10Z21 28,630 -220 1,544 8,473 

GF10G22 28,670 -210 1,152 5,476 

GF10J22 28,700 -210 385 3,286    

 



 

  

 

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิ Spot เมื่อวานปรบัลดลง เน่ืองจากเงนิ
ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าขึน้  ในขณะทีแ่นวโน้มราคาโลหะ
เงนิ Spot ในวนัน้ีคาดปรบัลดลงต่อเนื่อง โดยมแีนวรบัอยู่
ที ่22.50 ดอลลาร ์สว่นแนวตา้นอยู่ที ่23.50  ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขายทีร่าคา SVFZ21 23.50 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23.70 ดอลลาร ์
 

 

ทศิทางค่าเงนิบาทในวนัน้ีคาดออ่นค่าลงเลก็น้อย 
เน่ืองจากเมด็เงนิต่างประเทศทีไ่หลออกจากตลาดหุน้ไทย 
สว่นเงนิดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิ
หลกั เน่ืองจากประธานาธบิดโีจ ไบเดน ยนืยนัว่าสหรฐัจะ
ไม่ลอ็กดาวน์เศรษฐกจิ เพื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรสั
โควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน โดย USD Futures เดอืน
ธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่33.50 บาท/ดอลลาร ์ขณะที่
มแีนวตา้น 33.80 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลแ์ขง็ค่ำ หลงันักลงทุนคลำยกงัวลไวรสัโอไมครอน 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (29 พ.ย.) 
เน่ืองจากกระแสความวติกกงัวลเกีย่วกบัไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนเริม่ลดน้อยลง ขณะทีน่กัลงทุนจบัตาตวัเลขจา้งงาน
นอกภาคเกษตรเดอืนพ.ย.ของสหรฐัซึง่มกี าหนดเปิดเผยในวนัศกุรน์ี้ ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.30% แตะที ่96.3315 เมื่อคนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดลบ $2.9 เหตดุอลลแ์ขง็-แรงขำยสินทรพัยป์ลอดภยั 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (29 พ.ย.) โดยตลาดถูกกดดนัจากการแขง็ค่าของดอลลาร ์และจากการ
ทีน่กัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยัหลงัจากตลาดหุน้สหรฐัดดีตวัขึน้อย่างแขง็แกร่ง  ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 2.9 ดอลลาร ์หรอื 0.16% ปิดที ่ 1,785.2 ดอลลาร/์ออนซ ์  สญัญา
โลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 28.3 เซนต ์หรอื 1.22% ปิดที ่22.852 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดบวก $1.80 จำกแรงซ้ือเกง็ก ำไร-จบัตำประชุมโอเปกพลสั 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (29 พ.ย.) โดยไดป้จัจยัหนุนจากการทีน่กัลงทุน
ชอ้นซือ้เกง็ก าไรหลงัจากสญัญาน ้ามนัทรุดตวัลงอย่างหนกัเมื่อวนัศุกร์ ขณะทีน่กัลงทุนจบัตาการประชุมของกลุ่มประเทศผูส้ง่ออก
น ้ามนั (โอเปก) และชาตพินัธมติร หรอืโอเปกพลสั และรายงานสตอ็กน ้ามนัดบิของสหรฐัในสปัดาหน์ี้   ทัง้นี้ สญัญาน ้ามนัดบิ WTI 
สง่มอบเดอืนม.ค. เพิม่ขึน้ 1.80 ดอลลาร ์หรอื 2.6% ปิดที ่ 69.95 ดอลลาร/์บารเ์รล   สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์ (BRENT) สง่มอบ
เดอืนม.ค. เพิม่ขึน้ 72 เซนต ์หรอื 1% ปิดที ่73.44 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 236.60 จดุ รบัไบเดนยืนยนัไม่ลอ็กดำวน์เศรษฐกิจ 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 200 จุดเมื่อคนืทีผ่่านมา (29 พ.ย.) หลงัจากประธานาธบิดโีจ ไบเดนยนืยนั
ว่า สหรฐัไมม่แีผนลอ็กดาวน์เศรษฐกจิเพื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน นอกจากนี้ ตลาดยงัไดป้จัจยั
หนุนจากการทีน่กัลงทุนชอ้นซือ้เกง็ก าไรหลงัจากตลาดร่วงลงอยา่งหนกัในสปัดาหท์ีแ่ลว้  ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่
35,135.94 จุด เพิม่ขึน้ 236.60 จุด หรอื +0.68%, ดชันี S&P500 ปิดที ่4,655.27 จุด เพิม่ขึน้ 60.65 จุด หรอื +1.32% และดชัน ี
Nasdaq ปิดที ่15,782.83 จุด เพิม่ขึน้ 291.18 จุด หรอื +1.88% 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
ผูน้ ำ EU ช้ีต้องใช้เวลำประเมินเช้ือโอไมครอน ย ำ้ต้องเร่งเพ่ิมอตัรำฉีดวคัซีน 

นางเออรซ์ลูา ฟอน เดอร ์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธกิารยุโรป (EC) เผยว่า สหภาพยุโรป (EU) จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาใน
การประเมนิสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน และเตรยีมพรอ้มรบัมอืไวรสัสายพนัธุใ์หม่นี้ พรอ้มกบั
เร่งระดมฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ใหม้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ นางฟอน เดอร ์เลเยนยงัระบวุ่า เราตอ้งทุม่เวลาเพื่อด าเนินการป้องกนั 
โดยเฉพาะการเร่งเพิม่อตัราฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 และวคัซนีเขม็บสูเตอร ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของคณะกรรมาธกิารฯ เมื่อ
สปัดาหท์ีผ่่านมาทีว่่า ประชาชนในยุโรปควรไดร้บัวคัซนีกระตุน้ภูมคิุม้กนัเพิม่เตมิ 
           
อิสรำเอลพบผูติ้ดเช้ือโอไมครอนรำยท่ี 2 หลงัเดินทำงกลบัจำกแอฟริกำใต้ 

สถานีโทรทศัน์ Kan TV ของทางการอสิราเอลรายงานเมื่อวนัอาทติย ์(28 พ.ย.) ว่า อสิราเอลตรวจพบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-
19 สายพนัธุโ์อไมครอนเป็นรายที ่ 2 โดยผูต้ดิเชือ้รายนี้เป็นเพศหญงิซึง่ไดร้บัวคัซนีแลว้และเพิง่เดนิทางกลบัมาจากแอฟรกิาใต ้
ต่อมาพบว่าผลตรวจเป็นบวกในการทดสอบดว้ยวธิกีารตรวจหาล าดบัพนัธุกรรมโดยกระทรวงสาธารณสขุอสิราเอล ทัง้นี้หน่วย
บญัชาการรบสว่นหน้าของกองทพัอสิราเอลไดท้ าการสบืสวนการระบาดเพื่อระบุพกิดัของผูท้ีม่กีารตดิต่อใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้ ขณะที่
กระทรวงสาธารณสขุอสิราเอลก าลงัรอผลทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเดนิทางตอ้งสงสยัว่าตดิเชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หม่ดงักล่าวเพิม่เตมิ 
          
ญ่ีปุ่ นเลง็คมุเข้มเดินทำงเข้ำประเทศจำกแอฟริกำหวงัคมุโควิดสำยพนัธุ์ "โอไมครอน" 

นายฟูมโิอะ คชิดิะ นายกรฐัมนตรขีองญีปุ่น่เปิดเผยว่า ญีปุ่น่ก าลงัพจิารณายกระดบัการควบคุมบรเิวณพรมแดนให้
เขม้งวดมากขึน้เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน  นายคชิดิะระบุเพยีงว่า รฐับาลจะประกาศ
มาตรการในเวลาทีเ่หมาะสมโดยไม่ไดใ้หร้ายละเอยีดใด ๆ เพิม่เตมิส านกัขา่วเกยีวโดรายงานว่า ญีปุ่น่ไดย้กระดบักฎการเดนิ
ทางเขา้ประเทศส าหรบันกัเดนิทางทีม่ปีระวตัเิพิง่เดนิทางเยอืน 9 ประเทศในแอฟรกิา ไดแ้ก่ บอตสวานา, เอสวาตนีี, เลโซโท, 
มาลาว,ี โมซมับกิ, นามเิบยี, แอฟรกิาใต,้ แซมเบยี และซมิบบัเว โดยก าหนดใหต้อ้งกกัตวั 10 วนัเมื่อเดนิทางเขา้ญีปุ่น่ในสถานทีท่ี่
รฐับาลระบ ุ ทัง้นี้แอฟรกิาใตร้ายงานการพบไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนต่อองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เป็นครัง้แรกเมื่อ
สปัดาหท์ีแ่ลว้ และนบัตัง้แต่นัน้กม็รีายงานยนืยนัว่าพบผูต้ดิเชือ้สายพนัธุด์งักล่าวในหลายประเทศในยโุรปและแคนาดา 
  
 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 29 พ.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ยอดค้าปลกีเดือนต.ค.(y/y) 0.9% 1.2% -0.5% 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนต.ค.(m/m) 7.5% 0.8% -2.4% 

30 พ.ย. 64 จีน 8.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.ของทางการ 50.1 49.8 49.2 

 จีน 8.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของทางการ 52.3 51.6 52.4 

 ยโุรป 17.00 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย. ของยโูรโซน (y/y)  4.4% 4.1% 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI เขตชิคาโกเดือนพ.ย.  66.9 68.4 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย. โดย Conference 
Board 

 110.80 113.8 

1 ธ.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 7.30 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.  54.2 54.2 

 จีน 8.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย. โดยมาร์กิต  50.5 50.6 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.ของยโูรโซน  58.6 58.6 

 สหรัฐ 20.15 น. การจ้างงานภาคเอกชนทัว่ประเทศเดือนพ.ย. ของ ADP  525,000 571,000 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.โดยมาร์กิต  59.1 59.1 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.โดย ISM  59.9 60.8 

 สหรัฐ 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)   1.0 

2 ธ.ค. 64 สหรัฐ 2.00 น. การเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด 12 เขต  
(Beige Book) 

   

 ยโุรป 17.00 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนต.ค. (m/m)  3.6% 2.7% 

 สหรัฐ 20.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  248,000 199,000 

3 ธ.ค. 64 จีน 8.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.โดยมาร์กิต  50.9 53.8 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของยโูรโซน  56.6 56.6 

 ยโุรป 17.00 น. ยอดค้าปลกีเดือนต.ค.ของยโูรโซน (m/m)  0.3% -0.3% 

 สหรัฐ 20.30 น. คา่จ้างเฉลีย่ตอ่ชัว่โมงเดือนพ.ย.  0.4% 0.4% 

 สหรัฐ 20.30 น. การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.  528,000 531,000 

 สหรัฐ 20.30 น. อตัราการวา่งงานเดือนพ.ย.  4.5% 4.6% 



 

  

 
 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. โดยมาร์กิต  57.0 57.0 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. โดย ISM  64.9 66.7 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนต.ค.  0.5% 0.2% 


