KTAM Weekly Strategy
CHINABOND “On Sale”
ตลาดตราสารหนี้ High Yield ภาคอสังหาริมทรัพย์จนี เกือบจะ “แช่แข็ง”
ข้อมูลตามรายงานของ Bloomberg เผยเดือน ต.ค. มีเพียง 6 บริษัทเสนอ
ขายตราสารใหม่มลู ค่ารวมแค่ $1.25 พันล้าน ต่าสุดรอบปี ครึง่ วิกฤตความ
เชื่อมั่นจากปั ญหา Evergrande ขาดสภาพคล่อง ดันค่าเฉลี่ยยีลด์ตราสาร
หนีผ้ ลตอบแทนสูง (high yield) สกุลดอลลาร์ของจีนพุ่งทะลุ 20% “แพงไป”
สาหรับบริษัทส่วนใหญ่ท่ีจะรีไฟแนนซ์ ส่งผลให้ผพู้ ฒ
ั นาอสังหาฯอย่างน้อย
4 รายผิดนัดชาระเมื่อเดือนก่อน ขณะยอดขายและราคาบ้านปรับตัวลง
แถมยังมีหนีส้ ินครบกาหนดรออยู่เยอะในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

หลายค่ า ยเห็น โอกาส Morgan Stanley ชี ร้ าคา high yield จี น สะท้อน
ความเสี่ยงขาลงเกินความเป็ นจริง Citibank ชอบหุน้ กูอ้ สังหาฯคุณภาพสูง
ผูเ้ ชี่ยวชาญตราสารผิดนัดชาระ (distressed debt) อย่าง Marathon Asset
Management ถึงกับกระโจนเข้าใส่หนุ้ กู้ Evergrande เพราะเชื่อว่า อัตรา
เรียกคืน (recovery rates) ของจริงน่าจะสูงกว่าที่สะท้อนในราคาตลาด
“การผิ ด นั ด ช าระหนี้” ช่ ว ยพั ฒ นาตลาดในระยะยาว โดยกระตุน้ ให้
บริษัทจีนเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และราคาตราสารสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ บางบริษัทได้ลดภาระหนีส้ ินด้วยวิธีต่างๆ อาทิ
ขอซือ้ คืนหุน้ กูถ้ ูกกว่าราคาหน้าตั๋ว ชาระหนีก้ ่อนครบกาหนด ตลอดจนให้
คามั่นว่าจะไม่ก่อภาระผูกพันด้วยธุรกรรมนอกงบดุลอีก เป็ นต้น
KT-CHINABOND มีตราสาร high yield เพียงส่วนน้อยไม่ถงึ 1/3 ของพอร์ต
กองทุนหลัก BGF China Bond Fund เน้นลงทุนตราสารหนีจ้ ีนสกุลหยวน
ใช้กลยุทธ์ Go Anywhere ขอบเขตลงทุนกว้างขวางครอบคลุมตลาดบอนด์
จี น ทั้ง onshore และ offshore กระจายความเสี่ ย งได้ท่ ัว สเปกตรัม ของ
credit ratings ตราสารส่วนใหญ่ราว 2/3 ของพอร์ตมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
“ระดับลงทุน” (investment grade คือตัง้ แต่ BBB ขึน้ ไป) และมี high yield
ประมาณ 29% ณ สิน้ เดือน ต.ค. credit ratings เฉลี่ยทัง้ พอร์ต BBB-
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มุมมองทีมบริหารกองทุนหลัก (ข้อมูล BlackRock เรียบเรียงโดยผูเ้ ขียน)
+ Evergrande ชาระคูปองหุน้ กู้ offshore ก่อนหมดเวลาผ่อนผัน จึงคาดว่า
บริษัทฯจะพยายามจ่ายต่อไป ช่วยลดความเสี่ยงผิดนัดชาระเป็ นวงกว้าง
+ จีนเริ่มผ่อนคลายภาคอสังหาฯกลางเดือน ต.ค. ธนาคารกลาง (PBOC)
รักษาเสถียรภาพตลาดโดยยืนยันว่าความเสี่ยง Evergrande ควบคุมได้
+ ไม่เชื่อว่าผูก้ าหนดนโยบายจีนจะตัง้ ใจลดหนีอ้ สังหาฯแบบไร้ระเบียบ
+ ตลาดใกล้จดุ ต่าสุด แม้ความเสี่ยงเฉพาะตัวยังคงอยู่ ทว่าทิศทางนโยบาย
เริ่มชัดช่วยจากัดการลุกลาม น่าจะหนุนราคา high yield ระดับบนสุด (BB)
รวมถึงตราสารเกรด B บางตัวที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม ตลาดรอสัญญาณ
นโยบายที่ชดั เจนยิ่งขึน้ เพื่อกระตุน้ การฟื ้ นตัวเป็ นวงกว้าง ระหว่างนีผ้ พู้ ฒ
ั นา
อสั ง หาฯบางรายที่ ข าดสภาพคล่ อ งก็ ค งต้ อ งเจรจากั บ เจ้ า หนี ้ โดย
สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสูภ่ าวะปกติมากขึน้ ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า
+ จีนไม่อยากให้ปัญหาลามไปภาคส่วนอื่นๆจึงน่าจะแทรกแซงเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทางสังคม (คนตกงาน โครงการสร้างไม่เสร็จ) ความเสี่ยงการเงิน
(ขาดสภาพคล่องลามไป wealth management products) และความเสี่ยง
ด้านการคลังของรัฐบาลท้องถิ่น (พวกที่พึ่งพารายได้จากการขายที่ดิน)
+ กองทุน หลัก ปรับ พอร์ต ส่ ว น real estate high yield มุ่ง ไปหาตราสาร
คุณภาพสูงและอายุคงเหลือน้อย ส่วนบริษัทที่สภาพคล่องตึงตัวก็ติดตาม
ใกล้ชิดและทาแผนเข้าร่วมปรับโครงสร้างเชิงรุก เพื่อแน่ใจว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ี
ดีในสถานการณ์เช่นนัน้ ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาฯส่วนใหญ่ท่ีปรับโครงสร้างน่าจะ
ดาเนินกิจการต่อไป แต่คงต้องพักชาระหนีช้ ่วงที่ขาดสภาพคล่อง
+ พอร์ตล่าสุดอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย BBB- ยีลด์เฉลี่ย 8% ในสกุลหยวน
เพียงพอรองรับแรงกระแทก ณ สิน้ เดือน ต.ค. มีสดั ส่วน onshore 55.56%,
offshore 38.89% โดยตราสาร onshore ช่วยสร้างเสถียรภาพให้แก่พอร์ต
+ บริษัทอสังหาฯส่วนใหญ่ท่ลี งทุนอยู่ในโซน “สีเขียว” (ผ่านเกณฑ์ทงั้ 3 ข้อ)
และ “สีเหลือง” (ผ่าน 2 ข้อ) ตามแนวทาง Three Red Lines ซึง่ ธนาคารกลางจีน
ให้คมุ 3 อัตราส่วน: “หนีต้ ่อสินทรัพย์” (ไม่รวมเงินรับล่วงหน้า) ไม่เกิน 70%
“หนีต้ ่อทุน” ไม่เกิน 100% และ “เงินสดต่อหนีร้ ะยะสัน้ ” ไม่ต่ากว่า 1.0
ความเห็นของนักกลยุทธ์ KTAM
ตลาดตราสารหนีเ้ ปรียบเสมือน “กระดูกสันหลัง” ของระบบเศรษฐกิจ
จึงมิอาจปล่อยให้ “แช่แข็ง” นานจนบริษัทดีๆรีไฟแนนซ์ไม่ได้ ผูล้ งทุนควร
พิจารณาตอบคาถามสาคัญ 2 ประการก่อนตัดสินใจดังนี ้
1. รัฐบาลจีนต้องการปล่อยให้เศรษฐกิจของตนเองพังพินาศใช่หรือไม่? และ
2. จีนมีเครื่องมือ/ความสามารถพอสาหรับคลี่คลายสถานการณ์ใช่หรือไม่?
หากข้อแรกตอบว่า “ไม่” และข้อสองตอบว่า “ใช่” (ซึ่งเรามั่นใจเช่นนัน้ )
สภาวะปั จจุบัน ราคาต่า - ยีลด์สูง ก็น่าสนใจอย่างยิ่งในการเข้าซือ้ สะสม
KT-CHINABOND เพื่อล็อคยีลด์ท่ีสงู กว่าปกติ และรับโอกาสฟื ้ นตัวของราคา
ในอนาคต เมื่อนักลงทุนทั่วไปเข้าใจสถานการณ์และบรรยากาศตลาดดีขนึ ้
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ดอกเบีย้ กำลังเข้ำสูข่ ำขึน้ ยีลด์ตรำสำรหนี้ไทยยังคงต่ำ ไม่คอ่ ยน่ำสนใจ มีไว้เพือ่ รักษำสภำพคล่องในพอร์ตเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตรำสำรเกรดสูง ดูเรชันยำว
่
เช่น KT-BOND อำจมีไว้เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี ำหรับเครดิต แต่ตลำดพัฒนำแล้วยีลด์ต่ำ spreads แคบ (แพง) น่ำแสวงหำโอกำสในตลำดอื่นบ้ำงเช่น จีน
ตราสารหนี้
ความผันผวนระยะสัน้ เปิ ดช่องลงทุน จีนเปิ ดตลำดดันตรำสำรหนี้เข้ำดัชนีระดับโลก ต่ำงชำติยงั ถือครองน้อย เงินหยวน
มีเสถียรภำพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยำว ยีลด์ตรำสำรหนี้จนี สูงกว่ำตลำดพัฒนำแล้ว อัตรำกำรผิดนัด
จีน

ชำระอยู่ในระดับทีค่ วบคุมได้ ตลำดบอนด์จนี พัฒนำต่อเนื่องเปิ ดโอกำสสร้ำง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหำรเชิงรุก นอกจำกนี้
ตรำสำรหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจำยควำมเสีย่ งได้ดี
ฟื้ นพร้อมอาเซี ยน สถำนกำรณ์ โควิดคลี่คลำยต่อเนื่องเพรำะเร่งฉีด วัคซีน หนุ นตลำดหุ้นไทยมีโอกำสปรับตัวขึ้นได้ดี
ไทย
 ในช่วงทีเ่ หลือของปี ทว่ำ “รันเวย์” อำจไม่ยำวนัก เพรำะศักยภำพกำรเติบโตระยะยำวไม่โดดเด่น
KT-CLIMATE & KT-FINANCE ทัวโลกจ
่
ำเป็ นต้องทุ่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยำวนำนสนับสนุนกำรลงทุน KT-CLIMATE
โลก
ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐและหลำยภูมภิ ำคยังต่ำเกินไป มีโอกำสปรับตัวขึน้ อีกเมือ่ ปั จจัยกดดันทยอยคลีค่ ลำย “หุน้ กลุ่มกำรเงิน”

KT-FINANCE น่ำจะได้ประโยชน์ในระยะสัน้ -กลำง ขณะโอกำสเติบโตระยะยำวก็น่ำสนใจด้วยหลำกหลำยพลังขับเคลื่อน
ชอบ KT-HEALTHCARE (อเมริกำเหนือ > 80% ก.ย.) ลงทุนสไตล์ defensive growth และรับ upside จำกหุน้ biotech
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  (เน้น mid-small) รำว 1/3 ของพอร์ต ซึง่ เป็ นกลุ่มทีร่ ำคำถูกมำกแถมมี catalysts จำกโอกำสอนุมตั ยิ ำใหม่ๆและ M&A
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิ ดเมือง (open up) ลดควำมนิย มลงไปเพรำะยุโ รปเปิ ดมำนำนแล้ว
ยุโรป
 เศรษฐกิจฟื้ นต่อเนื่องจน ECB เตรียมลดกำรซือ้ สินทรัพย์ ยุโรปเข้ำสู่ “กลำงวัฏจักร” (mid-cycle) น่ำจะกระตุน้ ให้เงินลงทุน
โฟกัสหุน้ เติบโตสูงทีอ่ งิ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวมำกยิง่ ขึน้ กลุ่มหลักๆได้แก่ เทคโนโลยี และ climate change
ธีมเปิ ดเมืองในตลาดพัฒนาแล้ว ปั จจัยกำรเมืองชัดเจนยิง่ ขึน้ หลังเลือกตัง้ หุน้ ญี่ป่ ุนรำคำไม่แพง ต่ำงชำติถอื ครองน้อย
ญี่ปนุ่
 สภำพคล่องสูงเพรำะ BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ำกว่ำธนำคำรกลำงหลักอื่นๆ น่ำสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตำม
Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยำว Emerging Markets มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
รำคำหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลำดพัฒนำแล้ว ขณะเงิน EM หลำยสกุลมีโอกำสแข็งค่ำขึน้ จำกระดับทีย่ งั คงต่ำมำก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลำงเติบโตขับเคลื่อนกำรบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงกำรค้ำเสรีสนับสนุ นกำรส่งออก โอกำสเปิ ดกว้ำงสำหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจำกกองทุนหลักมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสูง” และ “โอกำสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
ความเสี่ยงลดลงหลังจีนปรับนโยบายเข้าสู่โหมดผ่อนคลาย ตลำดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจำกสหรัฐแต่อยูใ่ นดัชนีโลกน้อยไป
จีน
 สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมำก รัฐบำลจีนคุมเข้มบำงธุรกิจแต่กเ็ พิม่ กำรสนับสนุนหลำยธุรกิจ เปิ ดโอกำสกองทุนหลักเชิงรุกทัง้
KT-CHINA และ KT-Ashares เลือกซือ้ หุน้ ศักยภำพสูงทีเ่ พิง่ เริม่ ฟื้ นหลังปรับฐำนและรำคำยังค่อนข้ำงถูก
วัคซีนหนุนเปิ ดเศรษฐกิ จ sentiment และผลประกอบกำรหุน้ อำเซียนมีแนวโน้มฟื้ นตัวจำกทีเ่ คยล้ำหลังตลำดอื่นๆมำนำน
อาเซียน

นอกจำกนี้ยงั มีโอกำสใหม่ๆจำกธุรกิจ new economy ซึง่ คำดว่ำจะทยอย IPO เข้ำสูต่ ลำดในอนำคต
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ กำรจัดเก็บภำษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนกำรขำยทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดควำมเสีย่ งจำกภำวะขำดดุลงบประมำณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization หุน้ อินเดียขึน้ มำมำกส่วนหนึ่งด้วยแรงซื้อของผูล้ งทุนรำยย่อยจึงเสีย่ งพักฐำนในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เรำจึงไม่คอ่ ยสนใจสินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พำกำรปรับตัวขึน้
น้ามัน
 ของรำคำน้ำมัน เพรำะมีโอกำส “จบรอบใหญ่” เมือ่ ตลำดเริม่ หยุดคำดหวังว่ำรำคำน้ำมันจะขึน้ ต่อไปเรือ่ ยๆ
ทองคา
 เฟดลด QE เตรียมขึน้ ดอกเบีย้ ยีลด์แท้จริงต่ำเกินไปและควรปรับตัวขึน้ จำกปัจจุบนั เพิม่ ควำมเสีย่ งขำลงแก่ทองคำ
เผชิ ญความเสี่ ยงขาลงจากนโยบายเฟด ควำมต้องกำรโลหะหลำยชนิดในระยะยำวแข็งแกร่ง จำกปั จจัยหลักๆ EV,
สิ นทรัพย์
โลหะ &
Climate Change ทว่ำเฟดควรพยำยำมควบคุ มเงินเฟ้ อจริงจังมำกขึ้น หำกเป็ นจริงจะบัน่ ทอนควำมต้องกำรสินทรัพย์

ทางเลือก เหมืองแร่
inflation hedge เพิม่ ควำมเสีย่ งขำลงแก่โภคภัณฑ์รวมถึงหุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ downside risk เปิ ดกว้ำงจนไม่คมุ้ เสีย่ ง
KT-PIF ฟื้ นรับเปิ ดเมืองไทยและสิ งคโปร์ KT-PROPERTY มุ่งแสวงหาโอกาสโตระยะยาว เลือกลงทุนได้ตำมควำม
อสังหาริ มทรัพย์  สนใจ โดยอสังหำริมทรัพย์มกั ปรับตัวตำมเงินเฟ้ อได้ดี ทัง้ นี้ ต้องอำศัยผูจ้ ดั กำรกองทุนเชิงรุกคัดเลือกสินทรัพย์ท่รี ำคำและ
ค่ำเช่ำสำมำรถเติบโตภำยใต้บริบทใหม่ในยุคหลังโควิด
มุมมองในระยะ 6 เดือนขึน้ ไป

มุมมอง



= Overweight
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= Underweight



= Neutral
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ข้อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีน้ ามา
จากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จากการใช้ขอ้ มูลนีข้ องผูห้ นึ่งผูใ้ ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ ระกอบด้วยความเห็นในปั จจุบนั ของบริษัท ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทมิได้ให้คาปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้ งทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผูใ้ ห้คาปรึกษา
ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี ้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และ
ควรได้รบั คาปรึกษาจากผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รบั อนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอานาจให้บคุ คลใดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือเป็ นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ชีช้ วนทัง้ นี ้ หากมีการกระทาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนัน้ ไม่อาจนามาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ ได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นประเภทคุม้ ครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผอู้ อก ตราสารไม่สามารถชาระหนีบ้ างส่วนหรือ
ทัง้ หมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้ เป็ นความเห็นปั จจุบนั ตามวันที่ระบุในเอกสารนีเ้ ท่านัน้
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนีจ้ ะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผูล้ งทุน แต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบริษัท www.ktam.co.th
• คาแนะนาข้างต้น มิได้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked Products )
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
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