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 อพัเดตมมุมองการลงทุนในเวยีดนาม 
กองทนุเปดิกรงุไทย หุน้ ซแีอลเอม็วทีี (KT-CLMVT) 

“กองทนุรวมนีล้งทนุมกีารกระจกุตวัในประเทศเวยีดนาม 
ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย” 

ที่มา: Conference call กบัทาง Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) (วันที่ 22 ก.ย. 64) 
และมมุมองจากทางผู้จัดการกองทุน KT-CLMVT (วันที่ 27 ก.ย. 64) 

 

Summary ปัจจัย (+) เวียดนามยังคงเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูง
ทั้งในปี 2564 และในปี 2565 นอกจากนี้ “เวียดนามยังเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 
2563 ที่ผ่านมา” และทาง HSC มองว่าทางธนาคารกลางเวียดนามยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อน

คลายในระยะถัดไป เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ ปัจจัย (-) การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามรุนแรงมากกว่าการแพร่ระบาดใน
ครั้งก่อนๆ 

มุมมองผู้จดการกองทุน KT-CLMVT ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม 
นับตั้งแต่ต้นปี ถือว่าเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ โดยดัชนีเวียดนามได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู ่ใน
ระดับที่ต ่าจนท าให้นักลงทุนภายในประเทศต่างแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการ
ลงทุนในตลาดหุ้น โดยจ านวนบัญชีรายย่อยที่เปิดใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และท า
ให้มูลค่าการซื้อขายต่อวันพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนเร่งการใช้จ่ายผ่านโครงการลงทุนจากภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นต้นไป รวมถึงการออกนโยบายช่วยเหลือ อย่างสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต ่า การลดหย่อนภาษี และการลดค่าธรรมเนียมทางราชการต่างๆ ซึ่งคาดว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะ
สามารถผลักดันให้ดัชนีเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ ้นสู ่ 1,450 จุดได้ ในสิ้นปีนี้ โดยมีโอกาสในการปรับตัวเพิ ่มขึ้น 
(Upside) ราว 7% ทั้งนี้ ในระยะสั้นตลาดอาจมีความผันผวนจากจ านวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ การประกาศตัวเลข
เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในรอบไตรมาส 3 ซึ่งอาจออกมาอ่อนแอตามคาดการณ์ 
เนื่องจากหลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากมาตรการ Social Distancing ท าให้ต้องบางกิจการต้องหยุดการด าเนิน
ธุรกิจ หรือลดก าลังการผลิตลงเนื่องจากการจ ากัดจ านวนแรงงานภายในโรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม มองว่า
ผลกระทบเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว เนื่องด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจของเวียดนามที่ยังคงแข็งแกร่ง และจะสามารถ
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เช่นเดียวกับการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดรอบแรก ดังนั้นมองว่า
เวียดนามจึงยังมีความน่าสนใจส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาว 
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ภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ มีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามรุนแรงมากกว่าการแพร่ระบาดในครั้งก่อนๆ โดยความสามารถในการแพร่ระบาดของ
โควิดสายพันธุ์เดลต้าที่อยู่ในระดับที่สูง ประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างต ่าของเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะท าให้เวียดนามต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าประเทศอื่นๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาด
ในระลอกนี้ และจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของเวียดนามมากกว่าครั้งก่อนๆ เช่นเดียวกัน โดยทาง HSC ได้ปรับ
ประมาณการการเติบโตทาง GDP ของเวียดนามในปี 2564 และปี 2565 ลงจากระดับ 5.89% และ 7.70% ลงสู่ระดับ 
4.46% และ 6.80% ตามล าดับ เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดที่ก าลังมีการบังคับใช้อยู่ ประกอบกับการที่
เศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะส่งสัญญาณการชะลอตัวลงเล็กน้อย ได้ส่งผลให้ยอดค้าปลีก และยอดส่งออกของเวียดนาม 
เริ่มที่จะชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

 
“ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต” 

ที่มา: HSC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) 

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเวียดนาม (Real GDP Growth) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 อยู่
ที่ระดับ +5.64% YoY ต ่ากว่าตัวเลขที่ทางรัฐบาลเวียดนามคาดการณ์ไว้เล็กน้อยซึ่งอยูท่ี่ +5.8% YoY (ที่มา: HSC, 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) 

อย่างไรก็ดี หากเราลองเปรียบเทียบอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามกับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาค
เดียวกัน จะพบว่า เวยีดนามยงัคงเปน็ประเทศที่มแีนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกจิอยูใ่นระดับทีส่งูทัง้ในป ี
2564 และในป ี2565 นอกจากนี ้“เวยีดนามยงัเป็นประเทศเดยีวในภูมภิาคที่มกีารขยายตวัทาง
เศรษฐกจิในป ี2563 ทีผ่า่นมา” 

 
“ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต” 

ที่มา: HSC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) 
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แนวโน้มตัวเลขเงินเฟ้อและนโยบายทางการเงินของเวียดนาม ทาง HSC คาดการณ์ว่าตัวเลข
เงินเฟ้อในปี 2564 ของเวียดนามจะอยู่ที่ประมาณ 2.3% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสอดคล้องกับตัวเลขที่ทางรัฐบาลได้
ประกาศออกมา และถือว่าอยู่ต ่ากว่าตัวเลขเป้าหมายของทางธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: 
SBV) ที่ตั้งไว้ที่ระดับต ่ากว่า 4% ค่อนข้างมาก ทาง HSC จึงมองว่าทางธนาคารกลางเวียดนามยังคงมีแนวโน้มที่จะ
ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในระยะถัดไป เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

 
“ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต” 

ที่มา: HSC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) 

ปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะถัดไป 

1. การเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ของเวียดนาม ยกตัวอย่างเช่น ฮานอย ซึ่งจะช่วยให้การ
บริโภคภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวดี
ขึ้นในระยะถัดไป นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าเวียดนามจะถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ตัวเลข
ผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางของเวียดนามยังคงสามารถที่จะเติบโตได้ดี โดยคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของ
ประชากรในปี 2564 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นสู่ระดับราว 26% ของประชากรในปี 2569 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับประเทศที่มีจ านวนประชากรใกล้เคียงกันและมีระดับรายได้ที่ใกลเคียงกันอย่างฟิลิปปินส์ จะพบว่า
ยอดขายรถยนต์ส่วนบุคคลของเวียดนามได้แซงหน้าฟิลิปปินส์ไปเป็นที่เนรียบร้อยแล้ว สะท้อนถึงก าลังซื้อของ
ชนชั้นกลางที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง 

 
“ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต” 

ที่มา: HSC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) 
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2. การใช้นโยบายการคลังของทางภาครัฐเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลเวียดนามได้ยืดระยะเวลา

ในการช าระภาษีต่างๆ ออกไป ไม่ว่าจะเป็นภาษี VAT ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงภาษี
ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินต่างๆ นอกจากนี้ ทางรัฐบาลเวียดนามยังได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนของทาง
ภาครัฐสู่ระดับ 95-100% ของวงเงินที่ตั้งไว้ในปีนี้  หลังจากที่ในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามมี
การเบิกจ่ายงบลงทุนของทางภาครัฐเพียง 51.1% ของวงเงินที ่ตั ้งไว้ ในปีนี ้เท่านั ้น (244.9 ล้านล้านดอง
เวียดนาม เมื่อเทียบกับวงเงินที่ตั้งไว้ที่ 477.3 ล้านล้านดองเวียดนาม) 

 
“ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต” 

ที่มา: HSC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) 

3. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 
ยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าสู่เวียดนามได้เติบโตขึ้น +2.0% YoY ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเลขในช่วง 
8 เดือนแรกของปี 2563 จะอยู่ที่ -5.1% YoY นอกจากนี้ ตัวเลขทุนจดทะเบียนสะสม FDI ของเวียดนาม 
(Newly registered FDI capital) ยังเติบโตขึ ้นกว่า +16.3% YoY ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 เมื่อ
เทียบกับ +6.6% ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 

4. ภาคส่งออกมีแนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยถึงแม้ว่าตัวเลขการ
ส่งออกของเวียดนามในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 อาจจะเติบโตแบบชะลอตัวลงในระดับ Single Digits 
เนื่องจากการล็อกดาวน์ท าให้กิจกรรมทางการผลิตหยุดชะงักลง อย่างไรก็ดี HSC มองว่าการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกจะช่วยให้ภาคส่งออกของเวียดนามกลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้ง นอกจากนี้ หากดูจากค่าเงิน
ดองเวียดนามในช่วงที่ผ่านมา จะพบว่าค่าเงินดองเวียดนามมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนภาคการส่งออกอีกด้วย 

 
“ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต” 

ที่มา: HSC (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) 
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นโยบายการลงทุนของกองทุน KT-CLMVT กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย (CLMVT) รวมทั้งบริษัทในประเทศอื่นๆ ที่
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยการจัดสรรน ้าหนักการลงทุนในแต่ละประเทศในกลุ่ม 
CLMVT จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้นๆ หรือ
การคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน KT-CLMVT ปัจจุบันกองทุน KT-CLMVT มีสัดส่วนการลงทุนใน
เวียดนามที่ราว 70% และไทยราว 30% โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด โดยในส่วนของการ
ลงทุนหลักทรัพย์เวียดนามนั้น กองทุนมีกลยุทธ์เน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจ
เวียดนามในระยะยาว ได้แก่ (1) กลุ่มธนาคาร จากอัตราการเข้าถึงธนาคารต ่า ทั้งยังเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในอนาคต โดยเฉพาะ
ธุรกิจ Consumer Finance และรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ก าลัง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของระบบการเงินและธนาคารใน
เว ียดนาม เช ่น Bancassurance และ Bond/investment 
securities trading (2) กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากรายได้
ที ่เพิ ่มขึ ้นของประชากรเวียดนาม การขยายตัวของความเป็น
เมือง (Urbanization rate) และแนวโน้มครอบครัวในเวียดนามที่
จะมีขนาดเล็กลง ส่งผลดีต่อให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคต (3) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จากพื้นฐานของ
โครงสร้างประชากรที่ดี ประชากรส่วนใหญ่มีอายุต ่ากว่า 30 ปี และเป็นชนชั้นรายได้ปานกลาง (Middle class) ท าให้
ประชากรเวียดนามมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพิ ่มขึ ้นในอนาคต โดยเฉพาะการบริโภคในสินค้า 
Premiumization ตามความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (4) กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค จากความต้องการ
พลังงาน และไฟฟ้าในเวียดนามที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สายส่งสัญญาณและการผลิตไฟฟ้ายังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงอาจจะประสบสภาวะขาดแคลนไฟฟ้า นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตเพิ่มขึ้นในอนาคต และ (5) กลุ่ม
เหล็ก ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ รวมถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการ
ลงทุนภาครัฐในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยกองทุนจะคัดเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้น าในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยอ้างอิงกับดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของ
กองทุน 
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ตัวอย่าง Top Holding ในเวียดนาม 

รายชือ่บรษิทั สดัสว่น ความนา่สนใจในการลงทนุ 

 

6.82% 

บริษทัผลติเหล็กชัน้น าของประเทศเวียดนาม โดยเปน็บริษัทที่ใหญ่ทีสุ่ด 50 
อันดบัแรกในตลาดหุ้นเวียดนาม โครงสรา้งรายได้ของบริษทัสามารถแบง่ออก
ได้ตาม 4 ธุรกิจหลักๆ คอื การผลิตเหล็กส าหรบัการกอ่สรา้ง (รายได้หลัก), 

วัสดุและสิ่งกอ่สร้าง, อสังหารมิทรพัย์ และการเกษตร 

 

5.32% 
บริษทัเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นน าของเวียดนาม โดยเปน็ผู้ให้บริการรายใหญ่ใน
ตลาดบัตรเครดติของเวียดนาม และมีส่วนแบง่ทางการตลาดสูงถงึรอ้ยละ 18 

ของยอดการท าธรุกรรมทัง้หมด (ข้อมูล ณ ปี 2561) 

 

5.04% 

บริษทัให้บรกิารดา้นธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถงึผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตร โดยรายได้จากธรุกิจผลติและจ าหน่ายเนือ้สตัว์มี
สัดส่วนถึง 70% ของรายไดท้ัง้หมด และยงัมบีริษทัอืน่ๆ ในเครอืทีป่ระกอบ

ธุรกิจธนาคาร และขุดเจาะเหมอืงแร่ 

 

4.13% 

บริษทัท าธุรกิจผลตินมและผลติภัณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกับนมรายใหญ่ทีสุ่ดใน
เวียดนาม และมโีรงงานผลิตนมและผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวข้อง จ านวน 15 แหง่ 
กระจายอยู่ทัง้ในเวียดนาม กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา โดยสนิค้าของบริษทัที่

ผลิตออกมาขายนั้นมีมากกว่า 250 รายการ เชน่ นมพร้อมดื่ม, นมผง, โยเกริ์ต
, นมข้นหวาน, ครีมเทียมขน้หวาน, ไอศกรีม, ชีส, นมถั่วเหลอืง และปัจจบุัน 
สินค้าของบรษิัทมีการสง่ออกไปขายยังต่างประเทศถึง 55 ประเทศทั่วโลก 

“ขอ้มลูเพือ่ใชป้ระกอบการน าเสนอเทา่นัน้ ไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่แนะน าใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรัพยแ์ตอ่ยา่งใด” 
ที่มา: KTAM (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64) 

 

ส าหรบัรายละเอยีดขอ้มูลกองทุนรวม สามารถดเูพิม่เตมิไดด้งันี้  

https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail-document.aspx?IdF=212 

“ผูล้งทนุตอ้งท าความเข้าใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่ง กอ่นตดัสนิใจลงทนุ” 
“กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศเวยีดนาม 

ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย” 
“ผูล้งทนุจะมคีวามเสีย่งในด้านอตัราแลกเปลีย่น ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงนิของกองทนุ
รวมหลกั และสกลุเงนิบาท อาจท าใหผู้ล้งทนุไดร้บัเงนิคนืนอ้ยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรกเมือ่มกีารขายคนืหนว่ยลงทนุ 
อย่างไรกด็ี กองทนุนีม้ีการปอ้งกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ ในกรณทีี่
กองทนุไมไ่ดม้นีโยบายปอ้งกันความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืจะไดร้บัก าไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้ับเงนิคนืต า่กว่าเงนิลงทนุเริ่มแรกได้” 
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เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน และจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ 
ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-686-6100 ต่างจังหวัด 
โทรฟรี 1-800-295-592 www.ktam.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

http://www.ktam.co.th/

