09 เมษายน 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 สหรั ฐฯ ประกาศรายชือสินค้ าทีจะเก็บภาษีนําเข้ าจากจีนมูลค่ า 5 หมืนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ทีอัตราภาษี 25% สําหรั บสินค้ าทีละเมิดทรั พย์ สินทาง

ปั ญญาโดยรายการสินค้ าทีประกาศส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มสินค้ าเทคโนโลยีขนั 1 สูง ในขณะทีจีนประกาศขึน1 ภาษีนําเข้ าสินค้ าจากจีนมูลค่ า 5 หมืนล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ทีอัตราภาษี 25% เช่ นกัน
 ดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่ างเป็ นทางการเดือน มีนาคม 2561 ชะลอตัวลงในเกือบทุกภูมิภาค โดยดัชนี ISM ของสหรั ฐฯ ลดลงสู่ระดับตําสุดใน
รอบ 3 เดือน ดัชนีของยูโรโซนลดลงตําสุดในรอบ 8 เดือน
 สนช. ยืน พ.ร.ป. การเลือกตัง1 ส.ส. ให้ ศาลรั ฐธรรมนู ญพิจารณา หากศาลรั ฐธรรมนู ญตีความว่ าขัดต่ อกฎหมายรั ฐธรรมนูญ สนช. จะต้ องนํา
กลับมาแก้ ไข ซึงอาจส่ งผลให้ การเลือกตัง1 ถูกเลือนออกจากกําหนดการเดิมในเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

ยุโรป

 สหรั ฐฯ ประกาศรายชือสินค้ าทีจ ะเก็บภาษีนําเข้ าจากจีนมูลค่ า 5
หมืนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ทีอัตราภาษี 25% ตามการตรวจสอบการ
ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา โดยรายการสินค้ าทีประกาศส่ วนใหญ่
เป็ นกลุ่มสินค้ าเทคโนโลยีขัน1 สูง จํานวน 1,300 รายการ ได้ แก่ กลุ่ม
สิน ค้ า ทีเ กี ย วกั บ เครื องบิ น เครื องมื อ การแพทย์ เครื อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
เครื องจั ก ร ดาวเที ย มเพื อ การสื อ สาร และชิ น1 ส่ ว นรถยนต์ ซึ ง
หลั ง จากนี 1 60 วั น รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ จะเปิ ดรั บ ฟั งความเห็ น จาก
สาธารณะก่ อนทีจะมีผลบังคับใช้

 อัตราเงินเฟ้อเดือน มีนาคม 2561 ปรั บตัวขึน5 โดยเฉพาะอัตราเงิน
เฟ้อทัวไปทีเพิมขึน5 เป็ น 1.4% (yoy) เป็ นผลจากฐานตําปี ก่ อนจาก
ผลกระทบวันหยุ ด เทศกาล Ester ทําให้ ราคาทีเ กี ย วเนื อ งกับ การ
ท่ องเทียวปรับตัวขึน5 ส่ วนอัตราเงินเฟ้อพืน5 ฐานไม่ รวมความผันผวน
ของอาหารและพลั งงาน ทรงตัว ต่ อ เนื องเป็ นเดือ นสาม ที 1.0%
(yoy)

 ISM Manufacturing Index เดือน มีนาคม 2561 ลดลง 1.5 จุด เป็ น
59.3 จุด จากผลผลิต ยอดคําสังซือ1 และการจ้ างงาน
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร เดือน มีนาคม 2561 เพิมขึน1 103,000
ตําแหน่ ง อัตราการว่ างงานทรงตัวที 4.1% ส่ วนค่ าจ้ างเฉลีย ต่ อ
ชัวโมงเพิมขึน1 0.3% (mom)
เอเซีย
ญีปุ่น
 ดัชนี PMI Manufacturing Index ลดลง -0.6 จุด เป็ น 53.1 จุด ตําสุด
ตัง1 แต่ เดือน ตุลาคม 2560 จากผลผลิตและยอดคําสังซือ1 ใหม่ ลดลง
 ผลสํารวจความเชือมันของผู้ประกอบการ Tankan ของธนาคาร
กลางญีปุ่น ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานความเชือมันของผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ลดลง 2 จุด เป็ น 22 จุด ส่ วนผลสํารวจ
ผู้ประกอบการภาคบริ การ (non-Manufacturer) ลดลง 2 จุด เป็ น 23
จุ ด แต่ มุ ม มองธุ ร กิ จ ในระยะข้ างหน้ า (Business
Condition
Forecast) ทัง1 ผู้ประกอบการภาคการผลิตและภาคบริ การ จะเพิม
การลงทุน (Capex) ในปี งบประมาณ 2561 ขึน1 อีก 2.9% (yoy)
จีน
 รั ฐ บาลจีนประกาศเตรี ย มขึน1 ภาษีนําเข้ าจากประเทศสหรั ฐฯ 106
รายการ มู ล ค่ า รวม 5 หมื น ล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ เช่ น ถั วเหลื อ ง
เครื องบิ น รถยนต์ เคมี ภั ณ ฑ์ เนื อ1 วั ว ยาสู บ เหล้ า วิ ส กี 1 ข้ า วสาลี
ข้ าวโพด และฝ้าย ทีอัตราภาษี 25% เพือตอบโต้ ท สี หรั ฐฯ ประกาศ
รายละเอียดสินค้ าทีจะเก็บภาษีนําเข้ าจากจีน

 ดัชนี PMI Manufacturing Index ลดลง 2.0 จุด เป็ น 56.6 จุด เป็ น
การลดลงต่ อ เนื อ งเป็ นเดื อ นที 3 สู่ ร ะดั บ ตํ า สุ ด นั บ ตั ง5 แต่ เ ดื อ น
กรกฎาคม 2560 เนืองจากผลผลิต คําสังซือ5 สินค้ าใหม่ และการจ้ าง
งานลดลง
ไทย
 สมาชิก สนช.จํานวน 27 ท่ าน ได้ ย ืนศาลรั ฐธรรมนูญให้ วินิจฉัยพระ
ราชบัญญัตืประกอบรั ฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ าด้ วยการได้ มาซึง ส.ส
ว่ าขัดแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ใน 2 ประเด็น คือ คือ
1) การตัดสิทธิการดํารงตําแหน่ งข้ าราชการการเมืองของบุคคลที
ไม่ ได้ ไปใช้ สิทธิเลือกตัง5
2) การอํา นวยความสะดวกให้ กับ ผู้พิ การในการลงคะแนนเสีย ง
เลือกตัง5
กรณีดังกล่ าวทําให้ เกิดความกังวลว่ า กําหนดการจัดการเลือกตัง5 ฯ
อาจต้ องเลือน เพราะแต่ เดิมนัน5 หากไม่ มีการยืนตีความฯ และนายก
ฯ จะนํา พ.ร.ป. ว่ าด้ วยการเลือกตัง5 ส.ส. ขึน5 ทูลเกล้ าฯ ถวายเพือ
ทรงลงพระปรมาภิไธยใน 90 วัน หรื อภายในเดือน มิถุนายน 2561
หลังจากนัน5 จึงเป็ นการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และรอให้ มี
ผลบังคับ ใช้ ใ นอีก 90 วันถัดมา หรื อภายในเดือน กันยายน 2561
และจากนัน5 จึงเข้ าสู่กระบวนการจัดการเลือกตัง5 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
150 วัน หรือในช่ วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แต่ เมือมีการยืนตีความฯ
อาจจะทําให้ ขนั 5 ตอนเหล่ านีต5 ้ องเลือนออกไป
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สัปดาหที2ผ่านมา SET Index ปิ ดสัปดาห์ที2 1,739.92 จุด ลดลง 2.05% WoW
ถูกกดดันจากทังปั
C จจัยทังในและต่
C
างประเทศ ความกังวลจากประเด็นสงคราม
ทางการค้ ารุ นแรงขึ CนอีกครังC ปั จจัยภายในประเทศ ได้ แก่
1) รมว. คลังต้ องการให้ ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี Cยปล่อยกู้ธุรกิ จ
SME ลงมาเพื2อช่วยเหลือด้ านต้ นทุนทางการเงิน กดดันราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์
2) กฎหมายภาษี ที2ดนิ เตรี ยมคลอด เดือน พฤษภาคม ล่าสุด รมช. คลังเปิ ดเผย
ว่าจะมีข้อยกเว้ นให้ กบั ธุรกิจกีฬา (เช่น สนามกอล์ฟ) คาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์,
โรงพยาบาล, โรงแรม ที2มีระดับ ROA ตํ2า
3) สหรัฐฯ ต่ออายุ GSP ไทยถึงปี 2563 โดยต่ออายุให้ สินค้ าจํานวนมากกว่า 3
พันรายการ เป็ นระยะเวลา 2 ปี ซึง2 มีมลู ค่าการส่งออกถึง $4.2 bn / ปี
ปั จจัยติดตามสัปดาห์นี C ได้ แก่ 1) 9 เมษายน - ประชุมงาน World Copper
Conference 2) 10 เมษายน – ติดตามข้ อสรุ ปการพิจารณาใช้ ม. 44 ยืดอายุ
การชําระค่าธรรมเนียม 4G/ FB แถลงต่อหน้ ารัฐสภาสหรัฐฯต่อประเด็นข้ อมูล
ผู้ใช้ ที2เข้ ามากดดันราคาหุ้นช่วงที2ผ่านมา 3) 11 เมษายน – กสทช. กํ าหนด
กรอบการเปิ ดประมูลใบอนุญาตคลื2น 1800MHz / US CPI, ประกาศรายงาน
การประชุม Fed ครังC ก่อน / ประธาน ECB แถลง 4) 13 เมษายน – เริ2 มประกาศ
ผลประกอบการกลุม่ ธนาคารสหรัฐฯ
แนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี C คาดเผชิญกับแรงกดดันจากการทวีความรุ นแรง
ของสงครามทางการค้ าที2เร่ งตัวขึ Cน อย่างไรก็ดีคาดว่าปริ มาณการซื Cอขายจะเบา
บางลงจากสัปดาห์ก่อน เนื2 องจากเป็ นช่วงสัปดาห์ระหว่างการหยุดยาวก่ อน
สงกรานต์ คาดการย่อตัวลงของดัชนีมีแนวรับที2ระดับ 1715 และ 1700 จุด
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ภาวะการซื Cอขายตราสารหนี Cสัปดาห์นี C โดยรวมปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน
ต้ นสัปดาห์ในหลายๆ ประเทศปิ ดทําการเทศกาลอีสเตอร์ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ2มขึ Cนเล็กน้ อยก่อนการประกาศอัตราผลตอบแทน
สําหรับธุรกรรมแลกเปลี2ยนพันธบัตร (Bond Switching) โดยมีวงเงินการทํา
ธุรกรรมในครั งC นี C 100,000 ล้ านบาท อย่างไรก็ ตามหลังประกาศผล มี แรงซื Cอ
พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวจากนักลงทุนกลับมา ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ค่อนข้ างทรงตัว ในขณะเดียวกัน
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี ปรับตัวลดลงปรับตัวลดลง 1-5
bps. จากราคาปิ ดสัปดาห์ก่อนหน้ า
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื Cอสุทธิในตลาดตราสารหนี Cไทย จํานวน 8,611 ล้ าน
บาท โดยมี สถานะขายสุทธิ ในตราสารหนี Cที2มีอายุคงเหลือตํ2ากว่า 1 ปี จํ านวน
4,765 ล้ านบาท ในขณะที2มีสถานะซื Cอสุทธิในตราสารหนี Cไทยที2มีอายุคงเหลือ
มากกว่า 1 ปี จํานวน 13,376 ล้ านบาท
สัปดาห์นี C คาดว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยจะผันผวนตามการปรับตัวของ พันธบัตร
สหรัฐฯ และ ความเสี2ยงด้ านนโยบายการกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน ในส่วนตราสารหนี Cภาคเอกชน Credit spread ยังคงทรงอยู่ในระดับตํ2า
ต่อไป

หน้ า 2

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทผี ่ าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง1 แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา1 หนักการ
ลงทุน

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

US
(S&P500)

-1.38%

-2.58%

I-Develop

Slightly
Underweight

Europe
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+0.30%

Gold
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+2.96%

I-OIL

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond
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+0.50%
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Japan
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ตลาดหุ้นทัว2 โลกผันผวนในสัปดาห์ที2ผ่านมา จากประเด็นความกังวลสงคราม
การค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีน ภายหลังจากสหรัฐฯตังกํ
C าแพงภาษี สินค้ านําเข้ า
จากจีนเพิ2มเติม 1 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐ ขณะที2ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10
ปี ปรับตัวขึ Cนเล็กน้ อย นอกจากนี Cตลาดยังคงติดตามการดําเนินนโยบายการเงิน
ของ BOJ, ECB และ BOE ในสัปดาห์นี C
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวหลังจากที2นกั ลงทุนหันมาถื อสินทรั พย์ปลอดภัย
จากประเด็นความกังวลสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน
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มุมมองการลงทุน
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Neutral

แนวโน้ มราคานํ Cามันในระยะสันมี
C โอกาสผันผวน สิง2 ที2จบั ตา 1) ปริ มาณการผลิต
นํ Cามันดิบของสหรั ฐคาดว่าจะเพิ2มขึนC และ2) ความร่ วมมื อของ OPEC และ
Non-OPEC ในการลดกํ าลังการผลิต 3) ติดตามการประชุม OPEC เดือน
มิถนุ ายนว่าจะขยายเวลาลดกําลังการผลิตออกไปหรื อไม่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐทรงตัว โดยพันธบัตรอายุ 10 ปี
อยู่ที2 2.79% สัป ดาห์ ที2ผ่า นมารายงานตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตร
ออกมาน้ อยกว่าที2ตลาดคาดค่อนข้ างมาก อย่างไรก็ดี อัตราการว่างงานทรงตัว
ที2ระดับตํ2าสุด ที2 4.1% ตลาดให้ ความสนใจต่อนโยบายกี ดกันการค้ าของสหรัฐ
ที2มีความเสี2ยงเพิ2มมากขึ Cน โดยล่าสุด สหรั ฐฯ พิจารณาเก็บภาษี สินค้ านํ าเข้ า
จากจี น เพิ2 ม อี ก 1 แสนล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ จากเดิม 5 หมี2 นล้ า นดอลลาร์
สหรัฐฯ ทังนี
C C กระทรวงพาณิชย์จีนได้ ประกาศว่าจะตอบโต้ ตอ่ เรื2 องนี C นักลงทุนมี
ความกังวลและหันกลับมาถื อครองสินทรัพย์ ปลอดภัยและเน้ นคุณภาพ อาทิ
เช่น หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง ได้ ประโยชน์ จากเรื2 งนี C สําหรั บ I-SMART มี การ
ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และเน้ นการวางสถานะ Duration ที2
ตํ2ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื2อรองรับการปรับขึ Cนของ Yield และกระจายความเสี2ยง
ในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
C
ดใหม่บางประเทศ
ตราสารหนี Cเอกชนที2ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับลง จากความ
กังวลความเสี2ยงสงครามการค้ าซึง2 อาจกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ตลาดยังคงอยู่
ในสภาวะระมัดระวังมีความผันผวนอยู่ แต่อาจได้ ประโยชน์จากการปรับลงของ
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร สําหรับตลาดสินเชื2อบ้ านสหรั ฐมูลค่าปรับขึนC
ฟื นC ตัว สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที2
เป็ นตราสารหนี Cประเภทด้ อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพที2ให้ ผลตอบแทนสูง
โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ยC รั บ ที2 สูง (coupon) ออกโดยกลุ่ม สถาบันการเงิ น
คุณ ภาพสูง จึง ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึนC ของเส้ นอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
รัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที2ให้ ดอกเบี Cยลอยตัว และกึ2ง
ลอยตัว เพื2อรองรับภาวะดอกเบี Cยขาขึ Cนของสหรัฐฯ
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คําเตือน

 เอกสารนี Cเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง2 จัดทําขึ Cนเพื2อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี2ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันC

 การลงทุนมีความเสี2ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื2อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื2อนไขผลตอบแทน และความเสี2ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง2 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี C หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี C หรื อห้ ามทํ า สํ า เนาเอกสารนี C หรื อ ห้ า มกระทํ า การอื2 น ใดที2 ทํ า ให้
สาระสําคัญ ของเอกสารฉบับนี เC ปลี2 ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญ าตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน2 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Cอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื2 อป้องกันความ
เสี2 ย งที2 เ กี2 ย วข้ อ งกับ อัตราแลกเปลี2 ย นเงิ นตราที2 อ าจเกิ ดขึนC ได้ จ ากการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยขึ Cนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Cได้ อ้างอิงจากแหล่งที2มาของข้ อมูลที2เชื2อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื2องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี2ยนแปลงได้ ขึ Cนอยู่กบั ช่วงเวลาที2นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที2ปรากฏในเอกสารนี Cเป็ นเพียงความเห็นเบื Cองต้ นเท่านันC มิใช่
คํามัน2 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Cไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
C Cน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Cจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หาก
มีข้อสงสัยใดๆ เกี2ยวกับเอกสารฉบับนี Cกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที2โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี2ยงด้ านอัตราแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
C
ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดัง นันC จึงมี โอกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี2ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี2ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื2อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี2ยงที2อาจเกิดขึ Cนจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื2อมีความเข้ าใจในความเสี2ยงของสัญญา
ซื Cอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง
 กรณี ที2ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้
ลูกค้ านันC บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที2ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันC
 ขอรับหนังสือชี Cชวนได้ ที2บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Cอคืน
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