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Metals & Mining 
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ลดอัตรากันส ารอง (RRR) 0.5% มีผลตัง้แต่ 
15 ก.ค. การปรบันโยบาย ผ่อนคลาย ดว้ยวิธีลด RRR ครัง้แรกในรอบกว่า 
15 เดือน จะปลดปลอ่ยสภาพคล่องประมาณ 1 ลา้นลา้นหยวนเขา้สูร่ะบบ 
เฟดเผยรายงานประชุม FOMC 15-16 มิ.ย. ไม่น่าตื่นเต้น มีกรรมการ 
2-3 คนอยากรีบลด QE แต่เสียงส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้ดทนไปก่อน เพราะ
เศรษฐกิจฟ้ืนดีแต่ยงัไม่ถึงจดุที่ควรปรบันโยบาย บทสรุปย า้ “เงินเฟ้อพุ่งเกิน
คาดก็จริงแต่คงแคช่ั่วคราว” ตลาดรบัข่าวเบือ้งตน้ในเชิง ผ่อนคลาย 
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัง้เป้าเงนิเฟ้อใหม่ 2% (เปา้เดิม: ต ่ากว่าแต่
ใกล ้2%) ประธาน Christine Lagarde เผยขอ้สรุปของกระบวนการทบทวน
ยาวนาน 18 เดือน สะทอ้นท่าทียืดหยุ่น ผ่อนคลาย ในการบรหิารเศรษฐกิจ
ขาขึน้ ระบุเป้าหมายใหม่ของ ECB ชัดเจนเรียบง่ายกว่าเดิม พรอ้มกับ
ปฏิเสธวา่มิไดเ้ลียนแบบนโยบาย “เงินเฟ้อเฉลี่ย” ของเฟด 
ตลาดลดความคาดหวังเศรษฐกิจทีเ่ว่อรว์ัง ลงไปหาสภาพความเป็นจริง
มากยิ่งขึน้ในสปัดาหท์ี่ผ่านมา ขณะท่าทีการด าเนินนโยบายของธนาคาร
กลางหลกัๆเริ่มโนม้เอียงไปในทาง ผ่อนคลาย เมื่อเทียบกบัช่วงก่อนหนา้ 
OPEC+ ล้มโต๊ะ ยกเลิกประชุมก าหนดโควตาส าหรับ ส.ค. เป็นต้นไป 
ตวัละครหลกัในดราม่าฉากนีค้ือ UAE เห็นดว้ยกับขอ้เสนอทยอยผลิตเพิ่ม
เดือนละ 4 แสนบารเ์รล/วนัถึง ธ.ค. แต่ไม่พอใจเง่ือนไขยืดเวลาคุมโควตา
ตลอดปี 2022 น า้มนัดิบพุ่งทะยานรบัข่าวไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนดิ่งลงกลาง
สปัดาห ์อารมณต์ลาดพลิกผนัจากตอนแรกกลวัน า้มนัไม่พอใช ้หนัไปกงัวล 
compliance rate (อัตราการปฏิบัติตามข้อตกลง) เสี่ ยงถดถอย เพราะ
บรรยากาศเสียอาจส่งผลใหแ้ต่ละชาติสมาชิกกลบัไป “บา้นใครบา้นมัน” 
ผลิตเพิ่มไม่แครข์อ้ตกลงเดิมจนก่อ “สงครามราคา” รอบใหม่ 
สัญญาน ้ามันดิบรีบาวดแ์รงพร้อมหุ้นสหรัฐวันศุกร ์ฟ้ืนขึน้มาปิดใกล้
จุดสูงสุดของปีนี ้กูรูบางรายอธิบายปรากฏการณย์ีลดพ์ันธบัตรทิง้ตัวฉุด
ราคาสินทรพัยเ์สี่ยง “แดงทั่วกระดาน” เมื่อวนัพฤหสัฯว่า แมน้กัลงทนุปรบั
ลดความคาดหวงัเศรษฐกิจและเงินเฟ้อลงมาบา้งแต่ก็ไม่ถึงกบักลวัถดถอย 
เพราะขอ้มลูยืนยนัเศรษฐกิจสหรฐัยงัแกรง่ ดงันัน้ ตวัการทบุหุน้จงึน่าจะเป็น 
“ปัจจยัเทคนิค” นกัลงทนุแห่ปิดสถานะที่เคยหนาแน่นมากช่วงก่อนหนา้นี ้
 

 

ดราม่าโอเปกเตมิความไม่แน่นอน บั่นทอนอารมณย์่ามใจของเทรดเดอร์
สาย reflation และ growth-to-value rotation ซึ่งเผชิญแรงเสียดทานตัง้แต่
ความคาดหวงัเงินเฟ้อกลบัตวัลงจากจุดสงูสดุ 2 เดือนก่อน ยีลดพ์นัธบตัร
อายยุาวรว่งรวัๆ ดชันีเทคโนโลยี Nasdaq พลิก outperform พุ่งทะยานสวน
สายซิ่งใน materials sector อย่างกลุ่ม “โลหะและเหมืองแร่” (Metals & 
Mining) ซึ่งปรบัฐานหนกัช่วงเฟดประชมุกลาง มิ.ย. จงัหวะเดียวกบัรฐับาล
จีนเข็นมาตรการสกัดกิจกรรมเก็งก าไรในตลาดโภคภณัฑ ์จากนัน้หุน้กลุ่ม
เหมืองก็แกวง่ออกขา้ง (sideway) จนถึงปัจจบุนั 
ผลส ารวจผู้จัดการกองทุน (Bank of America’s Global Fund Manager 
Survey) ล่าสดุเผยเกือบ 75% คาด “เงินเฟ้อสงูแค่ชั่วคราว” แต่ปัจจยัหนนุ
เงินเฟ้อของเศรษฐกิจจริงปัจจบุนั ดีมานดพ์ุ่งสวนทางซพัพลายที่ขาดแคลน 
ดเูหมือนจะยงัไม่คลี่คลายง่ายๆ เห็นไดช้ดัจากผลส ารวจผูป้ระกอบธุรกิจ 
อุตสาหกรรมต้นน ้า (Upstream) เช่น โลหะและเหมืองแร่ (Metals & 
Mining) มีอ านาจก าหนดราคา (pricing power) จงึรกัษาอตัราก าไร (profit 
margin) ไดด้ีกว่าส่วนอื่นของห่วงโซ่อปุทาน โดยเฉพาะในภาวะเงินเฟ้อสงู
ต่อเน่ือง อนัมีสาเหตสุ  าคญัจากการขาดแคลนวตัถดุิบ ดงัเช่นปัจจบุนั 
“ค่าพรีเม่ียม” ที่ท าให้ราคาแพงเกิน น่าจะหายไปเยอะแลว้จากสินคา้
โภคภณัฑห์ลายตัวรวมถึง หุน้เหมือง ไม่ว่าจะเป็น speculation premium 
(หายเพราะจีนปรามเก็งก าไร) rotation premium (หายเพราะยีลด์ลง) 
reflation premium (หายเพราะนกัลงทนุไม่กลวัเงินเฟ้อ) เปิดโอกาสส าหรบั
ผูท้ี่ตอ้งการลงทนุเพื่อรบัประโยชนจ์ากปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาว 
สินค้าโภคภัณฑแ์ต่ละประเภทอาจมีอนาคตแตกต่างกันมาก น า้มนั
และถ่านหินถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในสัดส่วนน้อยลงเรื่อยๆเน่ืองจาก
ประเด็นสิ่งแวดลอ้มแต่ ความตอ้งการโลหะหลายชนิดกลบัเพิ่มขึน้แบบกา้ว
กระโดดตามแนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยาน
ยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และพลงังานสะอาด เป็นตน้ 
ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจส าหรับ Metals & Mining ซึ่งจดัเป็นหุน้วฏัจกัร 
ถูกลดทอนด้วยเป้าหมายนโยบายภาครัฐ แปลว่าถ้าเศรษฐกิจชะลอ 
ประเทศยักษ์ใหญ่ก็คงใช้ “ท่าไม้ตาย” เร่งลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม
แนวทางที่วางไวแ้ลว้คือมุ่งแกปั้ญหาสภาพอากาศ (Climate Change) ช่วย
หนนุความตอ้งการวตัถดุิบที่เก่ียวขอ้ง “เขา้ทาง” หุน้กลุม่เหมืองอยู่ดี 
KTAM World Metals and Mining Fund (KT-MINING) เป็นกองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกับโลหะและเหมืองแร่ ลงทุนในหน่วยของ 
Allianz Global Metals and Mining (กองทุนหลัก) เนน้หุน้ของบริษัทซึ่งมี
ยอดขายและก าไรจากการส ารวจ สกัด หรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ
จ าพวกโลหะที่ไม่มีองคป์ระกอบของเหลก็ (เช่น นิกเกิล ทองแดง อลมูิเนียม) 
และแรอ่ื่นๆ เหล็กกลา้ ถ่านหิน โลหะมีค่า (เช่น ทอง แพลทินมั) เพชร เกลือ 
และแรอ่ตุสาหกรรม (เช่น ก ามะถนั) 
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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 “ไม่คุม้เสีย่ง” 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) 

อ่อนตวัระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาวยงัคงใช้เป็น “แกนพอรต์” คนชัน้กลางเตบิโตขบัเคลื่อนการบรโิภค 
ขอ้ตกลงการคา้เสรสีนับสนุนการส่งออก โอกาสเปิดกวา้งส าหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลกัมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสงู” และ “โอกาสเตบิโตสงู” เป็นหลกั 

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 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

ความต้องการโลหะหลายชนิดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด ตามแนวโน้มการเตบิโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
อาท ิยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และพลงังานสะอาด เป็นปัจจยับวกระยะยาวส าหรบัการลงทุน KT-MINING 
หุน้กลุ่ม Metals & Mining เพิง่ผา่นพน้การปรบัฐานในช่วงเดอืนทีผ่่านมา เปิดโอกาสเขา้ซือ้สะสมรอบใหม ่

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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