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ดัชนี CSI 300 +2.69% ในสัปดาหล่์าสุด หุน้จีน A-shares แกวง่ออกขา้ง 
sideway up อย่างเงียบๆมา 3 เดือน ยงัห่างจากจุดสงูสดุเดิมอยู่ราว 11% 
จงึไม่ชา้เกินไป ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเขา้ลงทนุรอบใหม่ 
หุ้นจีน “จ าเป็นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กิด wealth effect (ราคา
สินทรพัยป์รบัตัวขึน้ท าใหค้นรูส้ึกมั่งคั่ง) สนับสนุน “การบริโภค” อันเป็น
เครื่องยนตห์ลกัของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบนัและอนาคต การปรบัฐานผ่าน
พ้นไปแล้ว ตลาดน่าจะเปลี่ยนรูปแบบขาขึน้ จากเดิม liquidity-driven 
“ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่อง”  กลายมาเป็น quality & growth-driven 
“ขบัเคลื่อนดว้ยคณุภาพและการเติบโตของผลประกอบการ” นบัจากนี ้
ปัจจัยบวกระยะส้ัน เศรษฐกิจชะลอบา้งช่วยกระตุน้ใหร้ฐับาลจีนหันมา
สนับสนุนการเติบโตมากยิ่งขึน้ ส่งออกขยายตัวแรงยืนยันว่าโลกยงัพึ่งพา
สินคา้จีน ผลประกอบการบริษัทจีนภาพรวมแข็งแกรง่ และเงินทนุต่างชาติ 
(fund flows) มีแนวโนม้ไหลเขา้ตลาดจีนทัง้หุน้และบอนดเ์พิ่มขึน้เรื่อยๆ 
KT-Ashares “ศูนยห์น้าตัวเป้า” มุ่งยิงประตูสรา้งรีเทิรน์เป็นกอบเป็นก า 
เศรษฐกิจจีนขยายตัวสูง การเติบโตจึงกระจายไปยังหลากหลายธุรกิจ 
เหมาะกับกลยุทธ์ sector neutral ของกองทุนหลักซึ่งมีจุดแข็งที่  “การ
คัดเลือกหุน้” (security selection) โอกาสสรา้ง alpha เปิดกวา้งในตลาด
เซี่ยงไฮ/้เซินเจิน้ เนื่องจากนกัลงทนุรายย่อยซือ้ขายกนัหนาแน่น 
Lucy Liu ผู้จัดการ BlackRock China Fund กองทุนหลักของ KT-CHINA 
เผยมมุมองกลางปีระบ ุผูค้มุกฎจีนคงคมุเขม้บรรดาบริษัทเทคยกัษ์ต่อไปอีก
เป็นปีๆ กองทนุจงึน่าจะ underweight หุน้กลุม่ดงักลา่วตอ่ไปอีกสกัพกัใหญ่ 
“วัฏจักรคุมเข้มกฎระเบียบรอบนีย้าวนานกว่าปี 2018” มือบริหารพอรต์
สไตลย์ืดหยุ่นผู้กุมบังเหียนกองทุน flagship ของ fund house ใหญ่สุดใน
โลกตัง้แต ่ส.ค. 2019 กลา่วไวท้ี่งาน Mid-Year Asia Investment Outlook 
หุ้นจีนกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญความท้าทาย มิใช่ในแง่กฎระเบียบเท่านัน้ 
แต่รวมถึงการแข่งขันที่ รุนแรงขึน้ โดยแนวโน้มใหม่ของ e-commerce 
ผลกัดนัใหบ้ริษัทตอ้งลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานเพิ่ม ซึ่งจะกดดนัผลตอบแทน
จากเงินลงทนุในระยะสัน้ของบรรดาแพลตฟอรม์ขนาดใหญ่ 
หุ้นอินเตอร์เน็ตขนาดกลาง-เล็ก (mid-small cap) น่าสนใจ เพราะ
เผชิญความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบน้อยกว่า และจ านวนผู้ใช้งานยังโตสูง 
Lucy ชอบกลุ่ม short video และ livestreaming เป็นพิเศษ แม้ไม่เผยช่ือ
หุน้ทว่า factsheet สิน้เดือน พ.ค. เห็น Kuaishou Technology ซึ่งท าธุรกิจ
ดงักลา่วติด top-10 holdings ขณะกองทนุถือหุน้แพลตฟอรม์ยกัษ ์Tencent 
และ Alibaba ในสดัส่วนต ่ากว่าดชันีชีว้ดั (6.59% และ 4.56% ตามล าดบั) 
หุ้นจีนในฮ่องกงและสหรัฐเริ่มฟ้ืน  สภาพคล่องคลายความตึงตัว 
หลงัเฟดเคลียรใ์จกบัตลาดจากควนัหลงประชุม FOMC ทัง้นี ้ถึงแมก้องทนุ
เผชิญความท้าทายตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราก็ ยังคงมั่นใจ
ศกัยภาพการเติบโตระยะยาวของตลาด All-China รวมถึงสไตลก์ารบริหาร
ที่เนน้ความยืดหยุ่นของผูจ้ัดการกองทุน “นักสู”้ รายนีอ้ยู่แลว้ KT-CHINA 
ณ ระดบัราคาปัจจบุนัจงึน่าสนใจและคุม้คา่แก่การลงทนุ 

ทมีจนี 
ธนาคารกลางจีน (PBOC) เสริมสภาพคล่องเพิม่ขึน้ครั้งแรกตั้งแต่ มี.ค. 
(24 มิ.ย.) ฉีดเงิน 3 หมื่นลา้นหยวนผ่านธุรกรรม 7-day reverse repo เทียบ
กับ 1 หมื่นลา้นที่ครบอายุจึง “ฉีดสุทธิ” (net injection) 2 หมื่นลา้นหยวน 
เป็นการปรบัจูนนโยบาย “ผ่อนคลาย” หลงัจาก 3 เดือนที่ผ่านมาฉีดสภาพ
คล่องวนัละ 1 หมื่นลา้นหยวน วนัศกุร ์PBOC ฉีดสทุธิอีก 2 หมื่นลา้นหยวน 
สง่ผลใหด้อกเบีย้ขา้มคืนระหวา่งธนาคารรว่งลงต ่าสดุในรอบกวา่ 1 เดือน 
จีนทยอยถอนมาตรการกระตุ้นและเริ่มปรับนโยบายเข้าสู่ภาวะปกติ 
(normalization) น าหน้าสหรัฐ ช่วยให้จีน “เตรียมพรอ้ม” ลดผลกระทบ
หากเฟดลด QE หรือขึน้ดอกเบีย้ Bloomberg น าเสนอบทความระบุว่า 
ถึงแม้เงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) สูงแต่เงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ของจีนยังคงต ่า 
เปิดทางให ้PBOC ค่อยๆจ ากดัการขยายตวัของสินเช่ืออย่างระมดัระวงัเพื่อ
มิใหเ้ศรษฐกิจสะดดุ สวนทางกบัสหรฐัซึ่งรฐับาลไบเดนอดัสารพดัแพคเกจ
กระตุน้ หนุนเงินเฟ้อพุ่งแรงกว่าคาด จนเฟดตอ้งขยับคาดการณ์วัฏจักร
ดอกเบีย้ขาขึน้เรว็กว่าเดิม และเริ่มพดูคยุถึงแนวทางการหารอืเรื่องลด QE 
จีนวันนี้ “แกร่ง” กว่าสมัยเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบที่แล้วมาก 6 ปีก่อน 
(2015) ดอกเบีย้จีนตอ้งขึน้ตามสหรฐัเพื่อชะลอกระแสทนุไหลออก (capital 
outflows) แต่ปัจจุบันมันตรงขา้ม! เงินต่างชาติมีแนวโนม้ไหลเขา้จีนยาว
และชัดเจน ดังนั้น พอถึงเวลาที่เฟดจะขึน้ดอกเบีย้/ลด QE เงินหยวนมี
โอกาสอ่อนค่าบา้งแต่ไม่น่ารุนแรงและผูก้  าหนดนโยบายของจีนก็คงยิม้รบั 
(PBOC เคยบ่นว่าหยวนแข็งค่าเร็วไป) เพราะส่งผลดีต่อการส่งออก
ตลอดจนเศรษฐกิจจีนภาพรวม โดยถึงแมเ้งินหยวนอ่อนค่าลงราว 1% หลงั
ประชมุเฟด แต่ก็ยงั +1.1% ในปีนีแ้ละแข็งคา่เป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย 
 

 
 

ตราสารหนีจ้นี “ยลีดสู์ง” ดงึดูดนักลงทุน เป็นอีกปัจจยัหนนุค่าเงินหยวน 
แมเ้ฟดส่งสญัญาณขึน้ดอกเบีย้แลว้ ยีลดพ์นัธบตัรอาย ุ10 ปีของจีนก็ยงัสงู
กว่าของสหรฐัอยู่ถึง 1.6% นอกจากนี ้การเขา้สู่ดชันีระดบัโลกอย่าง FTSE 
Russell ช่วยขบัเคลื่อน fund flows เขา้สูต่ลาดบอนดจี์นในระยะยาว 
KT-CHINABOND “คุ้มค่าสุด” ในบรรดากองทุนตราสารหนีต้่างประเทศ 
เปิดรบัโอกาสจากตลาดบอนดจี์นอนักวา้งใหญ่และก าลงัดงึดดูเม็ดเงินของ
นกัลงทนุทั่วโลกซึง่แสวงหายีลดท์ี่สงูขึน้อย่างมีเสถียรภาพ 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่าจะคลายความตงึตวัตามสหรฐั แต่ผลตอบแทนต ่าไมค่อ่ยน่าสนใจ มไีวเ้พือ่ใหส้ภาพคล่องเป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตราสารเกรดสงู ดูเรชัน่ยาว เช่น KT-BOND อาจมไีวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรบัเครดติ แต่ตลาดพฒันาแลว้ยลีดต์ ่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบา้งเช่น จนี 

จีน 

China Bond มีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการมากขึ้น จนีเปิดตลาดดนัตราสารหนี้เขา้ดชันีระดบัโลก ต่างชาตยิงัถอืครองน้อย 
เงนิหยวนมเีสถยีรภาพสงู เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยาว ยลีดต์ราสารหนี้จนีสงูกว่าตลาดพฒันาแลว้ อตัราการ
ผดินดัช าระต ่า (แต่มกัเป็นขา่วครกึโครม) ตลาดบอนดจ์นีพฒันาต่อเนื่องเปิดโอกาสสรา้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิารเชงิรุก 
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจายความเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  ดีเลย ์= รนัเวยส์ัน้ โควดิระลอกใหม่ท าให้การเปิดเศรษฐกจิล่าช้ากว่าแผนเดมิมาก ตลาดหุน้ไทยจงึม ี“รนัเวย์” สัน้ลง
เรือ่ยๆจนเริม่ “ไมคุ่ม้เสีย่ง” เมือ่นโยบายการเงนิสหรฐัใกลเ้ขา้สูโ่หมด normalization (เฟดเตรยีมขึน้ดอกเบีย้/ลด QE) 

โลก 
ชอบ KT-CLIMATE 

Climate: The New Defensive รฐับาลทัว่โลกทุ่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกรอ้น Climate Change อยา่งต่อเนื่องไปอกี
หลายปีหรอืหลายสบิปีขา้งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม “ขอ้ตกลงปารสี” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดัการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลอืศนูย ์(net zero) และจ ากดัอุณหภูมโิลกเฉลีย่ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จงึมาแรงแซงทุกธมีลงทุนเขา้ขา่ยหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดงักล่าว 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้อเมรกิาเหนือ > 80% พ.ค.) เศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนแกร่งแต่น่าจะพน้จุดพคีของการเร่งตวัไปแลว้
และอาจเริม่ชะลอ สนบัสนุนการลงทุนสไตล ์Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ยงัไม่แพง 

ยุโรป  
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจยับวกไปมากและนานพอสมควร ECB เรง่ซือ้พนัธบตัรช่วยกดยลีดไ์วร้วมถงึแพคเกจกระตุ้นการ
คลงัยงัคงเป็นปัจจยัหนุนเศรษฐกจิ ขณะ “แผนปฏริูปสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็นปัจจยั
ขบัเคลื่อนการเตบิโตระยะยาว… หุน้ยุโรปขึน้มามากคงตอ้งพกัฐานบา้ง อาจพจิารณาทยอยสะสมเมือ่อ่อนตวั 

ญ่ีปุ่ น 
(มุมมองบวก)  

สภาพคล่องสูงเป็นปัจจยัหนุนหุ้นขนาดเลก็ BOJ คงขึน้ดอกเบี้ยชา้กว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ เปิดทางใหพ้อรต์หุน้ 
small cap ซึง่บรหิารเชงิรุกเช่นกองทุนหลกั KT-JAPAN มโีอกาสดทีีจ่ะสรา้งผลตอบแทนชนะตลาด (alpha) 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged 
ช่วยลดความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยาว Emerging Markets มศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนสงู 
ราคาหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลาดพฒันาแลว้ ขณะเงนิ EM หลายสกุลแขง็คา่ขึน้จากระดบัทีย่งัคงต ่ามาก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

เอเชียน าการฟ้ืนตวั ยกระดบัสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอรต์หุ้นโลก คนชัน้กลางเตบิโตขบัเคลื่อนการบรโิภค 
ขอ้ตกลงการคา้เสรสีนับสนุนการส่งออก โอกาสเปิดกวา้งส าหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนดว้ยเงนิก้อนใหญ่และถอืระยะยาว เนื่องจากกองทุนหลกัมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสงู” 
และ “โอกาสเตบิโตสงู” เป็นหลกั อกีทัง้มปีระวตัผิลการด าเนินงานโดดเด่นยาวนานและสม ่าเสมอ 

จีน  
หุ้นจีน “จ าเป็นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุน “การบรโิภค” ปัจจยับวกระยะสัน้: เศรษฐกจิ
ชะลอท าใหร้ฐับาลหนัมาสนับสนุนการเตบิโตมากขึน้ fund flows ต่างชาตมิแีนวโน้มไหลเขา้จนีทัง้ตลาดหุน้และตลาดบอนด์ 
การปรบัฐานทีเ่พิง่ผ่านไปเปลีย่นรปูแบบตลาดขาขึน้จาก liquidity driven กลายมาเป็น quality & growth driven ในปัจจุบนั 

อาเซียน 
(มุมมองลบ) 

โควิดระลอกใหม่ท าให้หลายประเทศเปิดเศรษฐกิจล่าช้ากว่าแผนเดิม ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวอาเซยีนไม่ค่อยเด่น 
หุน้เวยีดนามน่าสนใจเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM ทวา่ขึน้มามากจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

อินเดีย  
อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้การจดัเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ ตลอดจนการขายทรพัยส์นิและ privatization 
ช่วยลดความเสีย่งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตวั financial deepening 
ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization ...หุน้อนิเดยีขึน้มามากจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจงึไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสนิทรพัยท์ี่ต้องพึง่พา
การปรบัตวัขึน้ของราคาน ้ามนั เพราะน่าจะเผชญิความเสีย่งขาลง (downside risks) มากกวา่ขาขึน้ 

ทองค า  
เฟดผ่านจดุพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ย า้แนวโน้ม “ทองขาลง” เฟดคงพยายามคุมยลีดแ์ทจ้รงิ (TIPS 10Y) 
สงูกวา่ -1% ไปสกัระยะ และไมน่่ากดยลีดฯ์ลงมากจากระดบัปัจจุบนัเพราะเศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนตวัต่อเนื่อง 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
อ านาจก าหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจ ากดัในภาพรวม ยลีด์พนัธบตัรเริม่ทรงตวัช่วยหนุนราคาฟ้ืนและคงยนื
ต่อไปไดใ้นตลาดทีส่ถานการณ์โควดิคลีค่ลาย ทวา่ศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวของอสงัหาฯภาพรวมอาจจะไม่คอ่ยโดดเด่น 

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป  = Overweight  = Underweight  = Neutral
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ขอ้ความจ ากดัความรบัผิด (Disclaimer)  

• “ผูล้งทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

• เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารนีน้  ามา
จากแหล่งขอ้มลูที่บรษิัทเห็นว่ามีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยอิสระ บรษิัทไม่สามารถ
ใหก้ารรบัประกนัความถกูตอ้งหรือสมบูรณข์องขอ้มลูดงักล่าว และไม่อาจรบัผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงขอ้เท็จจริง หรือ
ขอ้มลูที่ผ่านการวิเคราะห ์รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้จากการใชข้อ้มลูนีข้องผูห้นึ่งผูใ้ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ระกอบดว้ยความเห็นในปัจจบุนัของบรษิัท ซึง่สามารถเปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• บริษัทมิไดใ้หค้  าปรกึษาดา้นบญัชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้งทุนควรปรกึษาเรื่องดงักล่าวกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผูใ้หค้  าปรกึษา 
ก่อนการตดัสินใจใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัขอ้มลูในเอกสารนี ้ผูล้งทนุควรพิจารณาว่าการลงทนุดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัตนเอง และ
ควรไดร้บัค าปรกึษาจากผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นการลงทนุที่ไดร้บัอนญุาต 

• บรษิัทมิไดม้อบอ านาจใหบ้คุคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มลู หรอืเป็นตวัแทน รบัรอง แสดง หรอืรบัประกนัขอ้มลูใดๆ ที่มิไดป้รากฏอยู่ในหนงัสือ
ชีช้วนทัง้นี ้หากมีการกระท าดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้มลูที่กล่าวถึงนัน้ไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได ้

• ผลตอบแทนในอดีตมิไดแ้สดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายไดจ้ากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ได ้ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรบัประกนัได ้และผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินคืนนอ้ยกวา่เงินลงทนุเริ่มแรก แมก้ระทั่งในกรณีที่
ผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นประเภทคุม้ครองเงินตน้ก็ตาม เน่ืองจากยงัคงมีความเสี่ยงที่ผูอ้อก  ตราสารไม่สามารถช าระหนีบ้างส่วนหรือ
ทัง้หมดตามสญัญาได ้ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้เป็นความเห็นปัจจบุนัตามวนัที่ระบใุนเอกสารนีเ้ท่านัน้ 

• ไม่มีการรบัประกันว่ากลยุทธก์ารลงทุนนีจ้ะมีประสิทธิผลภายใตภ้าวะตลาดทุกประเภท และผูล้งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทนุในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรบัตวัลดลง 

• ผู้ลงทุนสามารถท าการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระส าคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบรษิัท www.ktam.co.th   

• ค าแนะน าขา้งตน้ มิไดใ้ชก้บัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ( Unit Linked Products ) 

• ©  สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย 
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