KTAM Weekly Strategy
สัปดาห์แห่งการปรับความเข้าใจ
หุน้ สหรัฐทัง้ 11 Sectors ในดัชนี S&P 500 ปิ ดลบเมื่อวันศุกร์ (18 มิ.ย.)
ตลาดหดหู่คล้ายโดน bully ด้วยคอมเมนต์ของ James Bullard ประธาน
เฟดสาขาเซนต์หลุยส์ท่ีออกมา “ขยี”้ หลังประชุม FOMC ผ่านไปสองวันว่า
“อยากขึน้ ดอกเบีย้ ปี หน้า” เร็วกว่า dot plot ซึง่ ชีจ้ ดุ เริ่มขาขึน้ ในปี 2023
อันทีจ่ ริงไม่ควรตกใจ ข่าวแค่คอนเฟิ รม์ Bullard คือ 1 ใน 7 “เสียงส่วนน้อย”
ที่อยากเริ่มปรับดอกเบีย้ ปี 2022 ขณะอีก 11 จุดในชาร์ตคาดการณ์ยงั คงนิ่ง
Bullard อธิบายเพิ่มเติมว่า เฟดมีท่าที hawkish “เข้มงวด” กว่าเดิม
คาพูดนีค้ ล้ายเติมฟื นเข้ากองไฟ ตลาดบอนด์เริ่มสะท้อนความเสี่ยง policy
mistakes ครั้ง แรกตั้ง แต่ ห ลัง ประชุม FOMC นัก ลงทุน กัง วลว่ า เฟดอาจ
ดาเนินนโยบายผิดพลาด สังเกตได้ชดั โดยถึงแม้ความคาดหวังเงินเงินเฟ้อ
“ตัวสัน้ ” (5-Year Breakeven) รีบาวด์ปลายสัปดาห์แต่ “ตัวยาว” กลับดิ่งลง
5-Year, 5-Year Forward -12 bps ปิ ดที่ 2.11% ต่าสุดตัง้ แต่ 15 เม.ย.

ยีลด์พันธบัตรสหรั ฐ อายุ ยาวปรั บตัวลงอย่างหนั ก 10Y ร่วงกระแทก
1.4% ขณะตราสารอายุยาวสุด 20Y, 30Y ลงมาทดสอบแนวรับ 2% ส่งผล
ให้เส้นอัตราผลตอบแทน “ราบลง” (flattening yield curve)
ดั ช นี หุ้ น ญี่ ปุ่ น Nikkei 225 -3.29% (21 มิ . ย.) ตลาดหัว หอก cyclicals
ตอบรับ US yield curve flattening ชัดเจนจนแทบจะตอกฝาโลงสไตล์การ
ลงทุนแชมป์ ครึง่ ปี แรกคือ growth-to-value rotation & reflation trades
เงินหยวนอ่อนสวนดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างรุ นแรงรับผลประชุมเฟด
กระนัน้ PBOC เริ่มต้นสัปดาห์นีโ้ ดยกาหนดค่ากลางเงินหยวน “อ่อนกว่า”
คาดการณ์ของ Reuters ส่งสัญญาณ “ปล่อย” ให้กลไกตลาดทางานควาน
หาจุดสมดุลเองสักพัก ยังไม่อยากผลีผลามเข้าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน
นั กลงทุนรอฟั งเจ้าหน้ าที่เฟดหลายคนออกมาพู ด จุดโฟกัส อยู่ท่ีวัน
อังคาร (22 มิ.ย.) Jerome Powell ประธานเฟดจะแถลงต่อสภา
เฟดเข้มงวดกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะตลาด “ไม่โอเค” จนเริ่มกังวล policy
mistakes ดังนัน้ แถลงการณ์ของ Powell และคากล่าวของบรรดาเจ้าหน้าที่
เฟดสัปดาห์นีค้ งออกแนว “ผ่อนคลาย” มุ่งปรับจูนความเข้าใจกับนักลงทุน
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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Policy Mistakes เปิ ดช่อง “แทงสวน” วางสถานะลงทุนไว้ในฝั่ งตรงข้าม
กับสิ่งที่ตลาดกลัวว่าอาจจะเกิดขึน้ หากเฟดดาเนินนโยบายผิดพลาดจริงๆ
โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบการตัดสินใจด้วย
หากเฟด “ยอมถอย” ตามที่เราคาดว่าควรทาได้ไม่ยาก โดยอาจกลับไปยา้
“เงื่อนไขการตัดสินใจ” ซึง่ เคยใช้ (ดี) อยู่แล้วตัง้ แต่ช่วงก่อนประชุม นักลงทุน
ซึ่งอารมณ์สงบลงตามเวลา รับฟั งแล้ว คงตระหนัก กันสักทีว่า “ความไม่
แน่นอน” มีอยู่เสมอส่งผลให้ dot plot ขยับได้อีกหลายรอบ ...ไม่มีใครรูจ้ ริงๆ
หรอกว่า ดอกเบีย้ สหรัฐจะขึน้ เมื่อไหร่?... ส่วนเทรดเดอร์ท่ีวาง positions
เก็งดอกเบีย้ ขึน้ ปี หน้าเอาไว้ เริ่มรู ต้ ัวว่ากาลังเผชิญความเสี่ยงสูง และรับ
กาไรจากความกลัวในตลาดไปพอประมาณ ก็ควรเช็คบิลปิ ดสถานะได้แล้ว
สมมุติฐานดังกล่าวน่าจะทาให้ ยี ล ด์พั น ธบั ต รสหรั ฐ ช่ ว งกลาง curve
(belly: 5 ปี และใกล้เคียง) เริ่มย่อลง และ ดอลลาร์สหรัฐกลับอ่อนค่า
KT-CHINABOND ได้รบั ประโยชน์ทางตรงจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์
(หยวนกลับมาแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์) และทางอ้อมคือ ยีลด์ตราสารหนี ้
จีนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ในเชิงเปรียบเทียบ เนื่องจากส่วนต่างยีลด์
(spreads) ระหว่าง จีน-สหรัฐ กว้างขึน้
กองทุนหุน้ เติบโต Growth Style น่าจะกลับมา outperform ตามที่เราได้
ย า้ ไว้สัก พัก ใหญ่ ตรงสไตล์สุด คื อ KT-WTAI, KT-ASIAG รวมถึ ง พวกที่
ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวเด่น KT-CLIMATE, KT-CHINA, KT-Ashares
KT-HEALTHCARE “คุม้ ค่าราคาดี ” เติมเข้าพอร์ตตรงนี ม้ ีประโยชน์มาก
เพราะใส่ความเป็ น Defensive Growth ด้วยราคาสบายๆในยามที่คนส่วน
ใหญ่ยงั มองข้าม เตรียมพร้อมรับมือความผันแปรของเศรษฐกิจ (คิดว่าฟื ้ น
อยู่ดีๆก็อาจฟุบไปเฉยๆด้วยปั จจัยบางประการที่แ ทรกเข้ามาปล่อยหมัด
“น็อค” ปลายคางนักลงทุนแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว)
“การลงทุนหุน้ Health Care ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีการกระจาย
ความเสี่ยงทีด่ ี ควรเลือกกองทุนสไตล์ diversified among subsectors
นโยบายเปิ ดกว้างแสวงหาโอกาสลงทุนครอบคลุมทุกกลุ่มย่อย”
KTAM World Healthcare Fund (KT-HEALTHCARE-A) และ KTAM
World Healthcare RMF (KT-HEALTHC RMF) ล ง ทุ น ใ น Janus
Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) เน้นหุน้ ของบริษัท
ทั่ว โลกซึ่ ง ท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้อ งกับ Life Sciences ลงทุ น สไตล์ diversified
among subsectors ส ร้ า ง ส ม ดุ ล 3 ก ลุ่ ม ใ ห ญ่ : Pharmaceuticals,
Biotechnology และอื่ น ๆนอกจากสองกลุ่ม แรก ผู้ล งทุ น จึ ง สามารถรับ
โอกาสเติบโตสูงจากไบโอเทค ขณะรักษาคุณสมบัติสาคัญของ health care
คือ Defensive Growth ไว้ได้อย่างลงตัว ราคาหุน้ กลุ่มนี ย้ ังน่าดึงดูดมาก
เมื่อเทียบกับโอกาสโตระดับ megatrend เพราะปั จจัยระยะสัน้ กดดันจาก
ประเด็นราคายาและการอนุมตั ิท่ีล่าช้าของ FDA ซึ่งขาดหัวเรือใหญ่ตวั จริง
(backlog เยอะมาก = upside มหาศาล) ปั จจัยทัง้ คู่มีแนวโน้มคลี่คลายถือ
เป็ นตัวกระตุน้ ราคาหุน้ (catalysts) ในระยะกลาง
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่าจะคลายความตึงตัวตามสหรัฐ แต่ผลตอบแทนต่าไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ ให้สภาพคล่องเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตราสารเกรดสูง ดูเรชันยาว
่
เช่น KT-BOND อาจมีไว้เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี าหรับเครดิต แต่ตลาดพัฒนาแล้วยีลด์ต่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบ้างเช่น จีน
ตราสารหนี้
China Bond มีแนวโน้ มเป็ นที่ต้องการมากขึ้น จีนเปิ ดตลาดดันตราสารหนี้เข้าดัชนีระดับโลก ต่างชาติยงั ถือครองน้อย
เงินหยวนมีเสถียรภาพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยาว ยีลด์ตราสารหนี้จนี สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว อัตราการ
จีน

ผิดนัดชาระต่า (แต่มกั เป็ นข่าวครึกโครม) ตลาดบอนด์จนี พัฒนาต่อเนื่องเปิ ดโอกาสสร้าง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหารเชิงรุก
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจายความเสีย่ งได้ดี
มีโอกาสฟื้ นหลังฝุ่ นจาง โควิดระบาดใหม่ดเี ลย์การฟื้ นตัวแต่มกั กดหุน้ ย่อแค่ระยะสัน้ เพราะพอมีมาตรการคุมเข้มแล้วก็
ไทย
 ต้องตามด้วยผ่อนคลาย แถมมีแพคเกจกระตุน้ เพิม่ โดยขาขึน้ รอบใหม่อาจขับเคลื่อนโดย fund flows ต่างชาติ
Climate: The New Defensive รัฐบาลทัวโลกทุ
่
่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกร้อน Climate Change อย่างต่อเนื่องไปอีก
หลายปี หรือหลายสิบปี ขา้ งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้ าหมายตาม “ข้อตกลงปารีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดการปล่อยก๊าซ
โลก
ชอบ KT-CLIMATE 
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ (net zero) และจากัดอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ ให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จึงมาแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้าข่ายหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดังกล่าว
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% เม.ย.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปมากและนานพอสมควร ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นการ
ยุโรป
 คลังยังคงเป็ นปั จจัยหนุ นเศรษฐกิจ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว… หุน้ ยุโรปขึน้ มามากคงต้องพักฐานบ้าง อาจพิจารณาทยอยสะสมเมือ่ อ่อนตัว
หุ้นญี่ปุ่นมีประโยชน์ น้อยลงในเชิ งกลยุทธ์ เนื่องจากยีลด์พนั ธบัตรอายุยาวและความคาดหวังเงินเฟ้ อผ่านพ้นเฟสของ
ญี่ปนุ่
 การพุง่ ขึน้ แบบวันเวย์ไปแล้ว ผูล้ งทุนจึงอาจลดสัดส่วนหุน้ ญีป่ ่ ุน เพือ่ เสริมสภาพคล่องให้แก่พอร์ตหรือเปลีย่ นตัวเล่น
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
ตราสารทุน ตลาดเกิ ดใหม่
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
(มุมมองบวก) 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
เอเชียนาการฟื้ นตัว ยกระดับสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอร์ตหุ้นโลก คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
เอเชีย

(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่และถือระยะยาว เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง”
และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก อีกทัง้ มีประวัตผิ ลการดาเนินงานโดดเด่นยาวนานและสม่าเสมอ
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุน “การบริโภค” ซึง่ เป็ นหัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จีน
 จีนผ่านกระบวนการปฏิรูปและปรับตัวท่ามกลางวิกฤต อาทิ เศรษฐกิจชะลอแรง (hard landing) สงครามการค้า และ โควิด
หุน้ ปรับฐานล่าสุดน่าจะเปลีย่ นรูปแบบขาขึน้ จาก liquidity-driven ในปี 2020 มาเป็ น quality&growth-driven rally จากนี้ไป
วัคซีนโควิ ดหนุนอาเซี ยนฟื้ น เพราะโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว (ยังคงดีเลย์) รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ประชากร
อาเซียน 
หลายประเทศอยูใ่ นภาวะ demographic dividend สนับสนุนการเติบโต ทว่าปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวอื่นๆอาเซียนไม่คอ่ ยมี
หุน้ เวียดนามน่าสนใจ เพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM ทว่าขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ ส่วนทีก่ าลังเพิม่ ขึน้ ผ่านการจัดเก็บภาษี (GST) ตลอดจนแหล่งทีม่ เี ยอะ
แต่ยงั รอให้นามาใช้คอื การขายทรัพย์สนิ และ privatization ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณหากรัฐบาลต้อง
อิ นเดีย 
ใช้จ่ายเพิม่ เติมเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ ขณะเงินเฟ้ อเพราะต้นทุนพุง่ คงแค่ชวคราว
ั่
ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงาน
ขยายตัว financial deepening ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
สิ นทรัพย์
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” เฟดคงพยายามคุมยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y)
ทองคา

สูงกว่า -1% ไปสักระยะ และไม่น่ากดยีลด์ฯลงมากจากระดับปั จจุบนั เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นตัวต่อเนื่อง
ทางเลือก
อานาจกาหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจากัดในภาพรวม ยีลด์พนั ธบัตรเริม่ ทรงตัวช่วยหนุ นราคาฟื้ นและคงยืน
อสังหาริ มทรัพย์ 
ต่อไปได้ในตลาดทีส่ ถานการณ์โควิดคลีค่ ลาย ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวของอสังหาฯภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่น
มุมมองในระยะ 6 เดือนขึน้ ไป

มุมมอง



= Overweight
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= Underweight



= Neutral
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ข้อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีน้ ามา
จากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จากการใช้ขอ้ มูลนีข้ องผูห้ นึ่งผูใ้ ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ ระกอบด้วยความเห็นในปั จจุบนั ของบริษัท ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทมิได้ให้คาปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้ งทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผูใ้ ห้คาปรึกษา
ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี ้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และ
ควรได้รบั คาปรึกษาจากผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รบั อนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอานาจให้บคุ คลใดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือเป็ นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ชีช้ วนทัง้ นี ้ หากมีการกระทาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนัน้ ไม่อาจนามาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ ได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นประเภทคุม้ ครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผอู้ อก ตราสารไม่สามารถชาระหนีบ้ างส่วนหรือ
ทัง้ หมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้ เป็ นความเห็นปั จจุบนั ตามวันที่ระบุในเอกสารนีเ้ ท่านัน้
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนีจ้ ะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผูล้ งทุน แต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบริษัท www.ktam.co.th
• คาแนะนาข้างต้น มิได้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked Products )
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
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