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ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
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ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ ่นปรับตัวเพิ่มขึ ้นในช่วงต้น     

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ทว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่อนแอ

กว่าดัชนีของตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว

ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนมีผลการด าเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิง ปัจจัย

สนับสนุนมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน ในขณะที่

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเป็นปัจจัยลบเล็กน้อย 

พอร์ตการลงทุน
ในเดือนตุลาคมกองทุนมีการถือครองท้ังส้ิน 40 บริษัท โดยเข้า

ลงทุนใน 4 หลักทรัพย์ ใหม ่ได ้แก ่ Bank Mandiri Persero, 

Mediatek, Inner Mongolia Yili และ Shenzhen Topband

มุมมองตลาด
การต่อสู้กันระหว่าง การฟื้นตัวของการเติบโต และการปรับนโยบายกลับสู่ระดับปกติ รวมไปถึง

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจะด าเนินต่อไป

ตุลาคม 2564

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



กองทุนมีผลการด าเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิงร้อยละ 0.6 ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคัดเลือก

หลักทรัพย์ลงทุน ในขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเป็นปัจจัยลบเล็กน้อย 

ในเดือนตุลาคมกองทุนมีการถือครองทั้งสิ้น 40 บริษัท (44 หลักทรัพย์ บริษัทที่มี 2 หลักทรัพย์ได้แก่ 

Alibaba, NetEase, Samsung และ TSMC) กองทุนเข้าลงทุนใน 4 หลักทรัพย์ใหม่ได้แก่ Bank

Mandiri Persero ธนาคารของอินโดนีเซีย Mediatek บริษัทผู้ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน 

Inner Mongolia Yili บริษัทผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของจีน และ Shenzhen Topband บริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน Jiangsu Hengrui Medicine ด้วยการอาศัยประโยชน์จาก

การปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของราคาในช่วงที ่ผ ่านมา และปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน Micro-Star 

International และ Novatek Microelectronics

ตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 คิดเป็นการปรับตัว

เพิ่มขึ ้นร้อยละ 1.3 ในเดือนตุลาคม นับเป็นระดับอ่อนแอกว่าดัชนีของตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6) การปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนของดัชนี MSCI Asia ex Japan มาจากมุมมอง

ในเชิงบวกของการรายงานผลประกอบการหลายบริษัทในตลาดเกิดใหม่ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรา

การฉีดวัคซีน และการผ่อนคลายข้อจ ากัดของการเดินทางระหว่างประเทศ ทว่าการปรับตัวของตลาด

เผชิญกับแรงกดดันในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น และการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีน 

เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ มีเพียงหมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2) 

หมวดบริการโทรคมนาคม (เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 4.4) หมวดการเงิน (เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 1.3) และหมวด

อสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม หมวดธุรกิจที่ปรับตัวอ่อนแอ

ที่สุดได้แก่ หมวดการแพทย์ (ลดลงร้อยละ -6.8) หมวดวัตถุดิบ (ลดลง   ร้อยละ -2) และหมวดพลังงาน 

(ลดลงร้อยละ -1.8) 

เมื่อพิจารณารายประเทศ ตลาดหุ้นเกาหลี (ลดลงร้อยละ -2.3) และตลาดหุ้นอินเดีย (ลดลงร้อยละ -0.7) 

ปรับตัวลดลงมากที่สุด ในขณะที่ตลาดหุ้นปากีสถาน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) และอินโดนีเซีย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 

8.4) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 แม้ว่านักลงทุนจะมีความกังวล

เกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจ

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยบวกใน 7 หมวดธุรกิจและเป็นปัจจัยลบใน 4 หมวดธุรกิจ

(หมวดอสังหาริมทรัพย์ หมดพลังงาน หมวดการเงิน และหมวดวัตถุดิบ) การคัดเลือกหลักทรัพย์

ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมวดอุตสาหกรรม หมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิต และหมวดบริการโทรคมนาคม เป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

ดังรายละเอียด

หมวด IT: ปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนมาจากสัดส่วนการลงทุนใน LONGi

Green Energy Technology ราคาหุ้นของบริษัทได้รับแรงสนับสนุนจากบรรยากาศการลงทุนในเชิง

บวกเกี่ยวกับมุมมองต่อการเติบโตเชิงโครงสร้างจากการเน้นลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน การ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของเดือนส่วนหนึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากบรรยากาศ

การลงทุนในตลาดและกระแสเง ินลงทุนจากการประชุมการเปลี ่ยนแปลงสภาพอากาศของ

สหประชาชาติ COP26 ที่ Glasgow

หมวดอุตสาหกรรม: Nari Technology ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดในหมวด

อุตสาหกรรม แรงสนับสนุนมาจากแผนการปรับปรุงเครือข่ายด้านพลังงานของจีน การพึ่งพาแหล่ง

พลังงานทดแทนมากขึ้นจะส่งผลให้เครือข่ายมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และมีความต้องการเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติแบบอัจฉริยะของบริษัทเช่น Nari ในขณะเดียวกัน Shenzhen Desay ปรับตัว

เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุนเช่นกัน แรงสนับสนุนมาจาก

บรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกเกี่ยวกับจ านวนผู้ผลิตแบตเตอรี่ และข่าวว่า Desay เป็นผู้ผลิต

แบตเตอรี่ lithium ในการเก็บพลังงานให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ Huawei

หมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย: ราคาหุ้นของ Geely Automobile (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1) และ Alibaba 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ส าหรับ ADR) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง Alibaba ฟื้นตัวขึ้นหลังจากเผชิญ

กับแรงกดดันจากทางการจีนที่เน้นการสืบสวนต่อบริษัทและบริษัทเทคโนโลยีอื่น 

หมวดบริการสื่อสาร: หลักทรัพย์ 4 ตัวที่กองทุนถือครองปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิงโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ NetEase ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระหว่างเดือน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17) จากความส าเร็จ

ในการออกเกมใหม่ “Harry Potter: Magic Awakens” เป็นแรงสนับสนุนรายได้ของบริษัทและช่วยให้

ราคาหุ้นของบริษัทฟื้นตัวขึ้นหลังจากการปรับตัวลดลงของหมวดเทคโนโลยีจีนในช่วงที่ผ่านมา

หมวดการแพทย์: กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าดัชนีในหมวดการแพทย์ และการปรับตัวลดลง

ของหมวดการแพทยใ์นเดือนตลุาคมเป็นปัจจยับวกต่อการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 0.35 การ

คัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยบวกเช่นกัน Jiangsu Hengrui ฟื้นตัวขึ้นหลังจากปรับตัวอย่าง

อ่อนแอในเดือนสิงหาคม แรงสนับสนุนมาจากมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การด าเนินธุรกิจ – ความกังวลเกี่ยวกับการใช้มาตรการปิดเมือง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส

สายพันธุ์เดลตาที่มีการติดเชื้อได้รวดเร็วขึ้น เป็นปัจจัยกดดันอย่างรุนแรงต่อการคาดการณ์ผลก าไร

สุทธิของประเทศในตลาดเกดิใหม่ หลังจากที่มกีารปรับตวัเพ่ิมขึน้ในระดับสูงในช่วงปลายไตรมาส 2 /64 

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลก าไรสุทธิของบริษัทในตลาดเกิดใหม่จะเติบโตประมาณร้อยละ 63 ในปี

2564 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียผลก าไรสุทธิของภาคเอกชนในเอเชียปรับตัวอ่อนแอกว่าผลก าไรสุทธิ

ในภูมิภาคลาตินอเมริกา ยุโรปตอนกลางและตะวันออก ตะวันออกกลางและแอฟริกา (CEEMEA) โดยมี

แรงกดดันหลักมาจากการปรับลดการคาดการณ์ผลก าไรของบริษัทจีน เนื่องจากแนวโน้มการชะลอ

ตัวการเติบโตของจีดีพี อัตราก าไรขั้นต้นของภาคเอกชนในตลาดเกิดใหม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน 

เนื่องจากการปรับตัวลดลงของการคาดการณ์การเติบโตก าไรสุทธิ จากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ในปี

2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของต้นทุนวัตถุดิบเป็นปัจจัยกดดัน

เพิ่มเติม แม้ว่ามีความคาดหวังว่าแรงกดดันหลายประการจะมีแนวโน้มเป็นเพียงการชั่วคราว

แรงส่งของตลาด - ตามการคาดการณ์ของ JPMorgan แรงส่งผลก าไรสุทธิของตลาดเกิดใหม่ชะลอ

ตัวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและเกาหลีใต้ ในขณะที่แรงส่งของประเทศพัฒนาแล้ว

มีระดับดีกว่าเป็นอย่างมาก (ญี่ปุ่นร้อยละ 10.4 ยุโรปร้อยละ 7.6 และสหรัฐฯร้อยละ 6.1) อย่างไรก็ตาม

ผลก าไรสุทธิของภาคเอกชนในตลาดเกิดใหม่อาจฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจากการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราการฉีดวัคซีน และความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเศรษฐกิจในวงกว้าง ใน

ขณะเดียวกันแรงส่งของการปรับผลก าไรสุทธิในปี 2565 ยังคงเป็นปัจจัยลบ 

การประเมินมูลค่า - หลังจากเกิดแรงเทขายในตลาดหุ้นจีนในไตรมาส 3/64 ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชีย

ปรับตัวลดลงร้อยละ -9.3 ดัชนี MSCI AC Asian ex Japan มีราคาซื้อขายของอัตราส่วนราคาต่อ

ผลก าไรสุทธิในอนาคตประมาณ 14 เท่า เทียบจากเดิมในไตรมาส2/64 ที่ร้อยละ 15.3 เท่า และอัตราส่วน

ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีประมาณ 1.8 เท่า เทียบจากเดิมในไตรมาส2/64 ที ่ร้อยละ 2.2 เท่า เมื ่อ

พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อผลก าไรสุทธิในอนาคตตลาดหุ้นเอเชียมีราคาซื้อขายใกล้เคียงกับ

ค่าเฉลี่ย 15 ปี อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นของเอเชียยังคงมีส่วนลดของ Shiller P/E ratio ในระดับ

ประมาณร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับ ตลาดของประเทศพัฒนาแล้ว

การเติบโต - ตามสถิติที่ผ่านมาความแตกต่างในการเติบโตของเศรษฐกิจระหว่างตลาดเกิดใหม่ และ

ตลาดพัฒนาแล้วเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อความน่าดึงดูดของตลาดเกิดใหม่ในสายตาของ         

นักลงทุน การคาดการณ์อัตราการเติบโตที่แท้จริงของจีดีพีในปี 2564 ในช่วงระหว่างร้อยละ 6.7 – 7.2 

ของประเทศตลาดเกิดใหม่เปรียบเทียบกับช่วงร้อยละ 5.1 – 5.3 ของประเทศพัฒนาแล้ว (จากข้อมูลของ

IMF และ JPMorgan) ส่วนต่างนี้อาจแคบลงเหลือร้อยละ 0.8 ในปี 2565 เนื่องจากการเติบโตของ

เศรษฐกิจจีนที่ปรับตัวลดลงตามการคาดการณ์ของ JPMorgan



ความเสี่ยง - การให้ความส าคัญต่อปัญหาภาระหนี้สินของ Evergrande ส่งผลให้นักลงทุนมีความ

กังวลเกี ่ยวกับความเป็นไปได้ที ่ผลกระทบจะขยายวงไปยังส่วนอื ่นของเศรษฐกิจโลก มีการ

เปรียบเทียบกับการล่มสลายของ Lehman Brothers ที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตการเงินโลก และมี

นักลงทุนจ านวนมากตั้งค าถามว่าเหตุการณ์นี้คือ “Lehman moment” ของจีนหรือไม่ ยังคงต้อง

ติดตามว่ารัฐบาลจีนจะบริหารจัดการความเสี่ยงเชงิระบบอย่างไร และนักลงทุนจะตอบสนองอย่างไร 

ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนในระดับสูงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี แรงกดดันเพิ่มเติมต่อตลาด

เกิดใหม่มาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน ในขณะที่นักลงทุนจ านวนหนึ่ง

คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติในช่วงปลายปี 2564 หรือปี 2565 นักลงทุนบางส่วน

กังวลว่าอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลายาวนานขึ้น ร่วมกับอัตราการเติบโตในระดับต ่าจะ

ส่งผลให้เกิดภาวะ stagflation ในสภาพแวดล้อมนี้อัตราก าไรขั้นต้นของภาคเอกชนจะตกอยู่ภายใต้

แรงกดดัน เนื่องจากไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปสู่ลูกค้า ปัจจัยเสี่ยงหลักอื่นรวมไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านพลังงานในจีน และปัญหาการแพร่ระบาดในตลาดเกิดใหม่ ในปัจจุบัน

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าประเทศตลาดเกิดใหม่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน 

ทว่าหากมีข่าวเชิงลบเกิดขึ้นจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นเอเชีย

กระแสเงินลงทุน - ตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่มีกระแสเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ 1 แสนล้าน

ดอลลาร์ นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันตามข้อมูลที่รวบรวมโดย JPMorgan ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดตาม

สถิติ และสูงกว่าระดับสูงสุดเดิมในปี 2553 ที่มีมูลค่า 9.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 3/64 กระแส

เงินลงทุนไหลเข้ากองทุนตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นมีมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian 

Leaders (ex Japan) (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80.00 ของ NAV 

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 6

นโยบายป้องกันความเส่ียง

อัตราแลกเปล่ียน
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ านวน

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของกองทุน

หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด

ผู้ลงทุนสถาบัน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็น

การแปลจากต้นฉบับของกองทุนรวมต่างประเทศ Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders     

(Ex Japan) ณ ต.ค. 64 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้อง

และครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด   กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  แต่อาจมี

ต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

เล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่

สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุน

อาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป 

โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง 

ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดย

ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน


