
ภาวะตลาด
ในเดือนกรกฎาคม ตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 

ในขณะที ่ตลาดตราสารหนี ้  investment grade ของเอเชีย

ยังคงปรับตัวเข้มแข็งกว่าตราสารหนี้ high yield

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -0.8 

ในเดือนกรกฎาคม และอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง

พอร์ตการลงทุน
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น

ร้อยละ 49, สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของเอเชียอยู่ที่

ร้อยละ 31 และสัดส่วนการลงทุนหุ้นท่ัวโลกท่ีร้อยละ 3

มุมมองตลาด
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ และมุมมอง

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีความอ่อนแอ ผู้จัดการกองทุนเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีอัตรา      

การจ่ายเงินปันผลในระดับแข็งแกร่ง และมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารหนี้ investment grade

เนื่องจากสามารถปรับตัวทนทานต่อความผันผวนได้ดีกว่าในปีนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์     

(KFAINCOM)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

Schroder Asian Income Fund 

(Class SGD X Dis)

กรกฎาคม 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นปรับตัวลดลงในเดือนกรกฎาคม โดยตลาดหุ้นจีนปรับตัวอ่อนแอที่สุด       

จากแรงกดดันการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขาดนโยบายกระตุ ้นทางการคลัง       

รวมไปถึงการประท้วงด้วยการหยุดการช าระหนี้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 

ตลาดหุ้นฮ่องกงมีแรงเทขายอย่างรุนแรงในหมวดเทคโนโลยี เช่นหุ้นของ Alibaba บริษัทพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นปัจจัยกดดันให้ตลาดปรับตัวลดลง ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยปิดสิ้น

เดือนในแดนลบเช่นกัน 

ในทางตรงกันข้ามตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวเข้มแข็งที่สุด แรงสนับสนุนมาจากมุมมองเชิงบวกของ     

นักลงทุนในรอบใหม่ 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในเดือนกรกฎาคม ช่วยผ่อนคลายแรงกดดัน        

อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงจากร้อยละ 2.97 เหลือร้อยละ 2.64 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปีอยู่ในระดับติดลบที่ระดับร้อยละ       

-0.23 ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นสัญญาณเตือนของความเป็นไปได้ในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (investment 

grade) ของเอเชียยังคงปรับตัวเข้มแข็งกว่าตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) เนื่องจาก

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปรับแคบลง นักลงทุนทั่วโลกยังคงเข้าลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ  

การลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกก าลังชะลอตัว

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผลการด าเน ินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -0.8 ในเดือนกรกฎาคม (สุทธิหลังหัก

ค่าธรรมเนียม)   

สัดส่วนการลงทุนในการป้องกันความเสี ่ยงสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าของตลาดหุ ้นและตลาด             

ตราสารหนี้เป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบเดือน และส่งผลให้กองทุนปรับตัว

อ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง 

ผลตอบแทนจากสัดส่วนการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 



พอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นปรับตัวเพิ ่มขึ้น สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเป็นปัจจัยลบหลัก      

เพียงประเทศเดียวเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในรอบใหม่ แนวทาง

ควบคุมการแพร่ระบาดของจีนยังคงมีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก การติดเชื้อเพียง 2 -3 รายจะส่งผล

ให้ทางการประกาศจ ากัดความเคลื่อนไหวบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเมือง นอกจากนี้มีผู้ซื้อที่อยู่

อาศัยจ านวนมากขึ้นปฏิเสธที่จะจ่ายสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น ซึ่งเป็น     

แรงกดดันเพิ่มเติมต่อหมวดอสังหาริมทรัพย์ แรงต้านในระยะสั้นเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศ

การลงทุนในตลาดจีน และสัดส่วนการลงทุนในบริษัทประกันภัยของจีนปรับตัวลดลงมากที ่สุด 

เนื่องจากมาตรการปิดเมืองที่ส่งผลกระทบต่อตัวแทนและการเติบโตของเบ้ียประกัน 

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นออสเตรเลียเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดธนาคาร การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มการเติบโตของ

เงินฝากเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อผลก าไรในระยะส้ัน

สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัว

ลดลงของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในรอบเดือน เมื่อพิจารณารายภูมิภาคสัดส่วนการลงทุนใน

อินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ตามด้วยสัดส่วน

การลงทุนในตลาดฟิลิปปินส์ที่น าโดยสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

ในทางตรงกันข้ามสัดส่วนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้จีนปรับตัวลดลงมากที่สุด ผลกระทบมาจาก

ความอ่อนแอของบรรยากาศการลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการระงับการจ่ายสินเชื่อ

อสังหาริมทรัพย์และการฟื้นตัวของตลาดอย่างอ่อนแอ ผู้จัดการกองทุนยังคงปรับลดสัดส่วน         

การลงทุนในตราสารหนี้หมวดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไป

ที่หมวดธุรกิจอื่น 

สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ investment grade ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตราสารหนี้ high yield 

เนื ่องจากการปรับแคบลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยและนักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที ่มี           

ความปลอดภัยสูงกว่า

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการลงทุนเชิงแทกติก สัดส่วนการลงทุนสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี

ตลาดหุ ้นจีนปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบมากที ่ส ุด สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางมหภาคที ่มี           

ความยากล าบาก เช่นเดียวกับสัดส่วนการขายชอร์ตสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหุ้นอินเดีย 

สิงคโปร์ เกาหลี และไต้หวัน ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบเดือน 

สัดส่วนการถือครองสกุลเงินเป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบเดือน ในขณะที่

สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากเงินดอลลาร์

สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นที่ร้อยละ 49, สัดส่วนการลงทุนใน      

ตราสารหนี้ของเอเชียอยู่ที่ระดับร้อยละ 31 และสัดส่วนการลงทุนหุ้นทั่วโลกที่ระดับร้อยละ 3

กองทุนยังคงสัดส่วนการลงทุนสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี MSCI China และ MSCI

China A 50 Connect และคงสัดส่วนการขายชอร์ตในตลาดหุ ้น Australia PSI, FTSE Taiwan,

Kospi, MSCI Sing และ SGX CNX Nifty 

ในด้านการบริหารความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน กองทุนคงสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงในสกุลเงินรูปี

ของอินเดีย และเงินวอนของเกาหลี ส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์

ร้อยละ 53 ในขณะที่มีสัดส่วนการลงทุนในดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ฮ่องกงรวมกันร้อยละ 24

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

พอร์ตตราสารหนี้

กองทุนยังคงกระจายความเสี่ยงออกจากสัดส่วนการลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์

ของจีน เนื่องจากข่าวสารในเชิงลบ และความตึงตัวของสภาพคล่อง

กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

ผ ู ้บร ิ โภคของจ ีน จากโครงสร ้าง เครด ิต เข ้มแข ็ง โดยได ้ร ับแรงสน ับสน ุนจาก 

ความยืดหยุ่นของรายได้จากการบริการ 

กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารของบริษัทเทคโนโลยีชั้นน าของจีน ซึ่งรวมไปถึง

บริษัทเทคโนโลยีระดับนานาชาต,ิ ผู้ให้บริการในธุรกิจบันเทิง และแพลตฟอร์มในการค้นหา

ข้อมูล เนื่องจากเป็นตราสารที่มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง 

ในภาพรวมพอร์ตการลงทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสาร 1.8 ปี (รวมสัดส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยง) เพื่อจ ากัดผลกระทบจากการความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

พอร์ตตราสารทุน

กองทุนเข้าลงทุนในธนาคารชั้นน าของภูมิภาค เช่น ธนาคารของอินโดนีเซีย อินเดีย 

ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ 

กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหมวดธนาคารที่มีราคาซื้อขายของการประเมินมูลค่าใน

ระดับน่าดึงดูดเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

กองทุนคัดเลือกการลงทุนในบริษัทของจีนจากการปรับตัวอ่อนแอของราคาหุ้นในช่วงที่

ผ่านมา รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ 

กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากมุมมองของการเติบโตอย่าง

แข็งแกร่ง และคาดว่าบริษัทจะเป็นผู้น าในด้านการขายรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่ Tesla 

กองทุนขายท าก าไรสัดส่วนการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

ที่มีการกระจายความเสี่ยงของสิงคโปร์ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็งในรอบเดือน



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

บรรยากาศการบริโภคทั่วโลกมีความซบเซา เนื่องจากมุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระดับ

อ่อนแอ, ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์, การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการ

หยุดชะงักของเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนที่เข้าไปเป็น

ปัจจัยลบต่อมุมมองของผลก าไรสุทธิส าหรับประเทศอื่นในภูมิภาคเช่นกัน ความไม่แน่นอนของผลก าไร

สุทธิเริ่มถูกค านวณเข้าไปในราคา ส่งผลให้ตลาดปรับตัวอย่างผันผวนในช่วงที่ผ่านมา 

กองทุนย ังคงลงทุนในบริษ ัทซ ึ ่งม ีท ิศทางการเติบโตของเง ินปันผลอย่างยั ่งย ืน ซ ึ ่งรวมถึง              

หมวดเทคโนโลยีของไต้หวัน, ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย บริษัทเหมืองแร่และธุรกิจ

การแพทย์ของออสเตรเลีย และสถาบันการเงินในระดับภูมิภาคซึ่งเป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจ 

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัทซึ่งมีพัฒนาการสอดคล้องกับเป้าหมายทางนโยบายใน   

ระยะยาวของจีน และมองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงาน

ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า การวิจัยและพัฒนายา เซมิคอนดักเตอร์ ซอฟต์แวร์ และตราสินค้าส าหรับผู้บริโภค

ภายในประเทศ บริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในตลาดหุ้น A-share ซึ่งมีความน่าสนใจส าหรับการเข้าลงทุน

เมื่อเกิดการปรับฐานของราคา

เมื่อพิจารณาถึงการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการ

กองทุนมีมุมมองว่าการปรับตัวของราคาที่เกิดขึ้นได้ปรับฐานของการประเมินมูลค่าสู่ระดับที่มีความ 

น่าดึงดูดส าหรับนกัลงทุน ในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน ผู้จัดการกองทนุแนะน าใหน้ักลงทนุคง

แนวทางการลงทุนแบบเชิงรับและเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเพื ่อให้ได้รับประโยชน์จาก      

ตราสารหนี้ของเอเชีย แทนที่ความพยายามในการจับจังหวะการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของอัตรา

ผลตอบแทน 

หากว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประสบความส าเร็จในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นสมมติฐาน

พ้ืนฐานของกองทุน ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งต่อการลงทุนใน

ตราสารหนี้ของเอเชีย และมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารหนี้ investment grade เมื่อพิจารณาจาก

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายทางมหภาค และความกังวลว่า

เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ดังนั้นในประเภทตราสารหนี้ Investment grade จึงเหมาะกับสภาวะ

ดังกล่าวเพราะสามารถปรับตัวทนทานต่อความผันผวนได้ดีกว่าโดยเปรียบเทียบในปีนี้



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนใน

อนำคต ๏ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้

(non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความ

เสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเต็มจ านวน ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง

ดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กนอ้ยจากตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ ๏  เอกสารฉบับนี้เป็น

การแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจาก

ต้นฉบับของกองทุนหลัก Schroder Asian Income Fund ณ ก.ค. 65 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ 

กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด ๏ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้น

เพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจ

รับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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

รายละเอียด กองทุนเปิดกรงุศรเีอเชยีนอินคัมเฮดจ ์       ระดับความเสี่ยง: 5

นโยบำยกำรลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Schroder Asian Income Fund (Class SGD X Dis) 
เฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

นโยบำยป้องกันควำม
เส่ียงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยน

ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเต็มจ านวน

กำรรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติ

KFAINCOM-R: มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละไม่เกิน 12 ครั้ง โดยจะท าการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFAINCOM-R และสับเปล่ียนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ

KFAINCOM-A: ไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคัญของ

กองทุน

KFAINCOM-R                                         KFAINCOM-A

ดำวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน


