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มุมมองทมีบริหารกองทุนหลัก (ขอ้มูล BlackRock เรียบเรียงโดยผูเ้ขียน) 
+ Evergrande ช าระคปูองหุน้กู ้offshore ก่อนหมดเวลาผ่อนผนั จึงคาดว่า
บรษัิทฯจะพยายามจ่ายต่อไป ช่วยลดความเสี่ยงผิดนดัช าระเป็นวงกวา้ง 
+ จีนเริ่มผ่อนคลายภาคอสงัหาฯกลางเดือน ต.ค. ธนาคารกลาง (PBOC) 
รกัษาเสถียรภาพตลาดโดยยืนยนัว่าความเสี่ยง Evergrande ควบคมุได ้
+ ไม่เช่ือวา่ผูก้  าหนดนโยบายจีนจะตัง้ใจลดหนีอ้สงัหาฯแบบไรร้ะเบียบ 
+ ตลาดใกลจ้ดุต ่าสดุ แมค้วามเสี่ยงเฉพาะตวัยงัคงอยู่ ทว่าทิศทางนโยบาย
เริ่มชดัช่วยจ ากดัการลกุลาม น่าจะหนนุราคา high yield ระดบับนสดุ (BB) 
รวมถึงตราสารเกรด B บางตวัที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม ตลาดรอสญัญาณ
นโยบายที่ชดัเจนยิ่งขึน้เพื่อกระตุน้การฟ้ืนตวัเป็นวงกวา้ง ระหว่างนีผู้พ้ฒันา
อสังหาฯบางรายที่ขาดสภาพคล่องก็คงต้องเจรจากับเจ้าหนี้ โดย
สถานการณน์่าจะกลบัเขา้สูภ่าวะปกติมากขึน้ในอีก 2-3 เดือนขา้งหนา้ 
+ จีนไม่อยากใหปั้ญหาลามไปภาคส่วนอื่นๆจึงน่าจะแทรกแซงเพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงทางสงัคม (คนตกงาน โครงการสรา้งไม่เสรจ็) ความเสี่ยงการเงิน 
(ขาดสภาพคล่องลามไป wealth management products) และความเสี่ยง
ดา้นการคลงัของรฐับาลทอ้งถิ่น (พวกที่พึ่งพารายไดจ้ากการขายที่ดิน) 
+ กองทุนหลักปรับพอร์ตส่วน real estate high yield มุ่งไปหาตราสาร
คุณภาพสงูและอายุคงเหลือนอ้ย ส่วนบริษัทที่สภาพคล่องตึงตวัก็ติดตาม
ใกลช้ิดและท าแผนเขา้รว่มปรบัโครงสรา้งเชิงรุก เพื่อแน่ใจวา่จะไดผ้ลลพัธท์ี่
ดีในสถานการณเ์ช่นนัน้ ผูพ้ฒันาอสงัหาฯส่วนใหญ่ที่ปรบัโครงสรา้งน่าจะ
ด าเนินกิจการตอ่ไป แตค่งตอ้งพกัช าระหนีช้่วงที่ขาดสภาพคล่อง 
+ พอรต์ลา่สดุอนัดบัความน่าเช่ือถือเฉลี่ย BBB- ยีลดเ์ฉลี่ย 8% ในสกลุหยวน 
เพียงพอรองรบัแรงกระแทก ณ สิน้เดือน ต.ค. มีสดัส่วน onshore 55.56%, 
offshore 38.89% โดยตราสาร onshore ช่วยสรา้งเสถียรภาพใหแ้ก่พอรต์ 
+ บริษัทอสงัหาฯส่วนใหญ่ที่ลงทนุอยู่ในโซน “สีเขียว” (ผ่านเกณฑท์ัง้ 3 ขอ้) 
และ “สีเหลือง” (ผ่าน 2 ขอ้) ตามแนวทาง Three Red Lines ซึง่ธนาคารกลางจีน
ใหค้มุ 3 อตัราส่วน: “หนีต้่อสินทรพัย”์ (ไม่รวมเงินรบัล่วงหนา้) ไม่เกิน 70% 
“หนีต้่อทนุ” ไม่เกิน 100% และ “เงินสดตอ่หนีร้ะยะสัน้” ไม่ต ่ากว่า 1.0 
ความเหน็ของนักกลยุทธ ์KTAM 
ตลาดตราสารหนีเ้ปรียบเสมือน “กระดูกสันหลัง” ของระบบเศรษฐกิจ 
จึงมิอาจปล่อยให ้“แช่แข็ง” นานจนบริษัทดีๆรีไฟแนนซไ์ม่ได ้ผูล้งทุนควร
พิจารณาตอบค าถามส าคญั 2 ประการก่อนตดัสินใจดงันี ้
1. รฐับาลจีนตอ้งการปลอ่ยใหเ้ศรษฐกิจของตนเองพงัพินาศใช่หรอืไม่? และ 
2. จีนมีเครื่องมือ/ความสามารถพอส าหรบัคลี่คลายสถานการณใ์ช่หรือไม่? 
หากข้อแรกตอบว่า “ไม่” และข้อสองตอบว่า “ใช่” (ซึ่งเรามั่นใจเช่นนัน้) 
สภาวะปัจจุบัน ราคาต ่า - ยีลดส์ูง ก็น่าสนใจอย่างยิ่งในการเขา้ซือ้สะสม 
KT-CHINABOND เพื่อล็อคยีลดท์ี่สงูกว่าปกติ และรบัโอกาสฟ้ืนตวัของราคา
ในอนาคต เมื่อนกัลงทนุทั่วไปเขา้ใจสถานการณแ์ละบรรยากาศตลาดดีขึน้ 

CHINABOND “On Sale” 
ตลาดตราสารหนี ้High Yield ภาคอสังหาริมทรัพยจ์นีเกอืบจะ “แช่แข็ง” 
ขอ้มลูตามรายงานของ Bloomberg เผยเดือน ต.ค. มีเพียง 6 บริษัทเสนอ
ขายตราสารใหม่มลูค่ารวมแค่ $1.25 พนัลา้น ต ่าสดุรอบปีครึง่ วิกฤตความ
เช่ือมั่นจากปัญหา Evergrande ขาดสภาพคล่อง ดนัค่าเฉลี่ยยีลดต์ราสาร
หนีผ้ลตอบแทนสงู (high yield) สกลุดอลลารข์องจีนพุ่งทะล ุ20% “แพงไป” 
ส าหรบับริษัทส่วนใหญ่ที่จะรีไฟแนนซ ์ส่งผลใหผู้พ้ฒันาอสงัหาฯอย่างนอ้ย 
4 รายผิดนัดช าระเมื่อเดือนก่อน ขณะยอดขายและราคาบา้นปรบัตัวลง 
แถมยงัมีหนีส้ินครบก าหนดรออยู่เยอะในอีก 2-3 เดือนขา้งหนา้ 
 

 
 

หลายค่ายเห็นโอกาส  Morgan Stanley ชีร้าคา high yield จีนสะท้อน
ความเสี่ยงขาลงเกินความเป็นจริง Citibank ชอบหุน้กูอ้สงัหาฯคณุภาพสูง 
ผูเ้ช่ียวชาญตราสารผิดนดัช าระ (distressed debt) อย่าง Marathon Asset 
Management ถึงกับกระโจนเขา้ใส่หุน้กู ้Evergrande เพราะเช่ือว่า อัตรา
เรยีกคืน (recovery rates) ของจรงิน่าจะสงูกวา่ที่สะทอ้นในราคาตลาด 
“การผิดนัดช าระหนี้” ช่วยพัฒนาตลาดในระยะยาว โดยกระตุน้ให้
บริษัทจีนเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปรง่ใส และราคาตราสารสอดคลอ้งกบัระดบั
ความเสี่ยงมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บางบริษัทไดล้ดภาระหนีส้ินดว้ยวิธีต่างๆ อาทิ 
ขอซือ้คืนหุน้กูถู้กกว่าราคาหนา้ตั๋ว ช าระหนีก้่อนครบก าหนด ตลอดจนให้
ค ามั่นว่าจะไม่ก่อภาระผกูพนัดว้ยธุรกรรมนอกงบดลุอีก เป็นตน้ 
KT-CHINABOND มีตราสาร high yield เพยีงส่วนน้อยไม่ถงึ 1/3 ของพอรต์ 
กองทุนหลกั BGF China Bond Fund เนน้ลงทุนตราสารหนีจี้นสกุลหยวน 
ใชก้ลยทุธ ์Go Anywhere ขอบเขตลงทนุกวา้งขวางครอบคลมุตลาดบอนด์
จีนทั้ง onshore และ offshore กระจายความเสี่ยงได้ทั่ วสเปกตรัมของ 
credit ratings ตราสารส่วนใหญ่ราว 2/3 ของพอรต์มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
“ระดบัลงทนุ” (investment grade คือตัง้แต่ BBB ขึน้ไป) และมี high yield 
ประมาณ 29% ณ สิน้เดือน ต.ค. credit ratings เฉลี่ยทัง้พอรต์ BBB- 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ดอกเบีย้ก ำลงัเขำ้สูข่ำขึน้ ยลีดต์รำสำรหนี้ไทยยงัคงต ่ำ ไม่คอ่ยน่ำสนใจ มไีวเ้พือ่รกัษำสภำพคล่องในพอรต์เป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตรำสำรเกรดสงู ดูเรชัน่ยำว เช่น KT-BOND อำจมไีวเ้พื่อป้องกนัควำมเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี ำหรบัเครดติ แต่ตลำดพฒันำแลว้ยลีดต์ ่ำ spreads แคบ (แพง) น่ำแสวงหำโอกำสในตลำดอื่นบำ้งเช่น จนี 

จีน 

ความผนัผวนระยะสัน้เปิดช่องลงทุน จนีเปิดตลำดดนัตรำสำรหนี้เขำ้ดชันีระดบัโลก ต่ำงชำตยิงัถอืครองน้อย เงนิหยวน
มเีสถยีรภำพสูง เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยำว ยลีด์ตรำสำรหนี้จนีสูงกว่ำตลำดพฒันำแล้ว อตัรำกำรผดินัด
ช ำระอยู่ในระดบัทีค่วบคุมได้ ตลำดบอนดจ์นีพฒันำต่อเนื่องเปิดโอกำสสรำ้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิำรเชงิรุก นอกจำกนี้ 
ตรำสำรหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจำยควำมเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  ฟ้ืนพร้อมอาเซียน สถำนกำรณ์โควดิคลี่คลำยต่อเนื่องเพรำะเร่งฉีดวคัซีน หนุนตลำดหุ้นไทยมโีอกำสปรบัตวัขึ้นได้ดี
ในช่วงทีเ่หลอืของปี ทวำ่ “รนัเวย”์ อำจไมย่ำวนกั เพรำะศกัยภำพกำรเตบิโตระยะยำวไมโ่ดดเด่น 

โลก 

KT-CLIMATE & KT-FINANCE ทัว่โลกจ ำเป็นตอ้งทุ่มงบลดโลกรอ้นต่อเนื่องยำวนำนสนับสนุนกำรลงทุน KT-CLIMATE 
ยลีดพ์นัธบตัรสหรฐัและหลำยภูมภิำคยงัต ่ำเกนิไป มโีอกำสปรบัตวัขึน้อกีเมือ่ปัจจยักดดนัทยอยคลีค่ลำย “หุน้กลุ่มกำรเงนิ” 
KT-FINANCE น่ำจะไดป้ระโยชน์ในระยะสัน้-กลำง ขณะโอกำสเตบิโตระยะยำวกน่็ำสนใจดว้ยหลำกหลำยพลงัขบัเคลื่อน 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (อเมรกิำเหนือ > 80% ก.ย.) ลงทุนสไตล์ defensive growth และรบั upside จำกหุน้ biotech 
(เน้น mid-small) รำว 1/3 ของพอรต์ ซึง่เป็นกลุ่มทีร่ำคำถูกมำกแถมม ีcatalysts จำกโอกำสอนุมตัยิำใหม่ๆ และ M&A 

ยุโรป  
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิดเมือง (open up) ลดควำมนิยมลงไปเพรำะยุโรปเปิดมำนำนแล้ว 
เศรษฐกจิฟ้ืนต่อเนื่องจน ECB เตรยีมลดกำรซือ้สนิทรพัย ์ยุโรปเขำ้สู ่“กลำงวฏัจกัร” (mid-cycle) น่ำจะกระตุน้ใหเ้งนิลงทุน
โฟกสัหุน้เตบิโตสงูทีอ่งิปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวมำกยิง่ขึน้ กลุ่มหลกัๆไดแ้ก่ เทคโนโลย ีและ climate change 

ญ่ีปุ่ น  
ธีมเปิดเมืองในตลาดพฒันาแล้ว ปัจจยักำรเมอืงชดัเจนยิง่ขึน้หลงัเลอืกตัง้ หุน้ญี่ปุ่ นรำคำไม่แพง ต่ำงชำตถิอืครองน้อย 
สภำพคล่องสูงเพรำะ BOJ คงขึน้ดอกเบี้ยชำ้กว่ำธนำคำรกลำงหลกัอื่นๆ น่ำสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตำม 
Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap) 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged 
ช่วยลดควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขำ้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยำว Emerging Markets มศีกัยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนสงู 
รำคำหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลำดพฒันำแลว้ ขณะเงนิ EM หลำยสกุลมโีอกำสแขง็คำ่ขึน้จำกระดบัทีย่งัคงต ่ำมำก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

อ่อนตวัระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาวยงัคงใช้เป็น “แกนพอรต์” คนชัน้กลำงเตบิโตขบัเคลื่อนกำรบรโิภค 
ขอ้ตกลงกำรคำ้เสรสีนับสนุนกำรส่งออก โอกำสเปิดกวำ้งส ำหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions เนื่องจำกกองทุนหลกัมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสงู” และ “โอกำสเตบิโตสงู” เป็นหลกั 

จีน  
ความเส่ียงลดลงหลงัจีนปรบันโยบายเข้าสู่โหมดผ่อนคลาย ตลำดหุน้จนีใหญ่ที ่2 รองจำกสหรฐัแต่อยูใ่นดชันีโลกน้อยไป 
สดัส่วนควรเพิม่ขึน้อกีมำก รฐับำลจนีคุมเขม้บำงธุรกจิแต่กเ็พิม่กำรสนับสนุนหลำยธุรกจิ เปิดโอกำสกองทุนหลกัเชงิรุกทัง้ 
KT-CHINA และ KT-Ashares เลอืกซือ้หุน้ศกัยภำพสงูทีเ่พิง่เริม่ฟ้ืนหลงัปรบัฐำนและรำคำยงัคอ่นขำ้งถูก 

อาเซียน 
วคัซีนหนุนเปิดเศรษฐกิจ sentiment และผลประกอบกำรหุน้อำเซยีนมแีนวโน้มฟ้ืนตวัจำกทีเ่คยลำ้หลงัตลำดอื่นๆมำนำน 
นอกจำกนี้ยงัมโีอกำสใหม่ๆ จำกธุรกจิ new economy ซึง่คำดวำ่จะทยอย IPO เขำ้สูต่ลำดในอนำคต 

อินเดีย  
อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้กำรจดัเกบ็ภำษีเพิม่ขึน้ ตลอดจนกำรขำยทรพัยส์นิและ privatization 
ช่วยลดควำมเสีย่งจำกภำวะขำดดุลงบประมำณ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตวั financial deepening 
ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization หุน้อนิเดยีขึน้มำมำกส่วนหนึ่งดว้ยแรงซื้อของผูล้งทุนรำยยอ่ยจงึเสีย่งพกัฐำนในระยะสัน้ 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานดร์ะยะยาวไม่สดใส เรำจงึไม่คอ่ยสนใจสนิทรพัยท์ีต่อ้งพึง่พำกำรปรบัตวัขึน้
ของรำคำน ้ำมนั เพรำะมโีอกำส “จบรอบใหญ่” เมือ่ตลำดเริม่หยุดคำดหวงัวำ่รำคำน ้ำมนัจะขึน้ต่อไปเรือ่ยๆ 

ทองค า  เฟดลด QE เตรียมขึน้ดอกเบีย้ ยลีดแ์ทจ้รงิต ่ำเกนิไปและควรปรบัตวัขึน้จำกปัจจุบนั เพิม่ควำมเสีย่งขำลงแก่ทองค ำ 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

เผชิญความเส่ียงขาลงจากนโยบายเฟด ควำมต้องกำรโลหะหลำยชนิดในระยะยำวแขง็แกร่งจำกปัจจยัหลกัๆ EV, 
Climate Change ทว่ำเฟดควรพยำยำมควบคุมเงินเฟ้อจริงจงัมำกขึ้น หำกเป็นจริงจะบัน่ทอนควำมต้องกำรสินทรพัย์ 
inflation hedge เพิม่ควำมเสีย่งขำลงแก่โภคภณัฑร์วมถงึหุน้กลุ่มโลหะและเหมอืงแร ่downside risk เปิดกวำ้งจนไมคุ่ม้เสีย่ง 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
KT-PIF ฟ้ืนรบัเปิดเมืองไทยและสิงคโปร ์KT-PROPERTY มุ่งแสวงหาโอกาสโตระยะยาว เลอืกลงทุนไดต้ำมควำม
สนใจ โดยอสงัหำรมิทรพัยม์กัปรบัตวัตำมเงนิเฟ้อไดด้ ีทัง้นี้ ตอ้งอำศยัผูจ้ดักำรกองทุนเชงิรุกคดัเลอืกสนิทรพัยท์ี่รำคำและ
คำ่เช่ำสำมำรถเตบิโตภำยใตบ้รบิทใหมใ่นยุคหลงัโควดิ 

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 าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตั้งจาก 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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