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Supply Chain Disruptions 
วิกฤตพลังงานจีนซ า้เติมปัญหาอุปทานชะงักงันทั่วโลก ราคาถ่านหินพุ่ง
และมาตรการประหยดัไฟฟ้าเพื่อบรรล ุKPI สิ่งแวดลอ้มของรฐับาลทอ้งถ่ิน 
ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมในพืน้ที่ส  าคัญๆของจีนตอ้งลดการผลิต  ขณะน า้มนั
และแก๊สราคาพุ่งเพราะขาดแคลนอย่างหนกัก าลงักดดนัเศรษฐกิจยโุรป 
ความคิดเหน็ล่าสุดทีเ่กี่ยวข้องจากบรรดาผู้จัดการกองทุนหลัก 
Allianz Global Investors (AllianzGI) ผู้บริหารกองทุนหลัก KT-Ashares 
ภาวะขาดแคลนพลงังานถ่วงการเติบโตอย่างชดัเจน รฐับาลทอ้งถ่ินปีนีร้บัเปา้ 
GDP ต ่าบรรลุง่ายจึงหันมาเร่งท า KPI ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ราคาถ่านหินพุ่ง 
เพิ่มตน้ทนุแก่โรงไฟฟ้าจนไม่คุม้ค่าผลิต ก็เป็นอีกสาเหตขุองวิกฤตดงักล่าว 
ผลกระทบตลาดหุน้จีนมีทัง้ “ผูช้นะ” และ “ผูแ้พ”้ กลุม่ industrials สว่นใหญ่
ใชพ้ลงังานเยอะจึงเผชิญความเสี่ยงมากที่สดุต่อผลก าไร ภาพรวมกองทนุ 
underweight sector ดังกล่าวอยู่แลว้เช่น กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักร ส่วนหุน้
วัสดุและผูผ้ลิตโภคภัณฑ ์แมอ้่อนตัวเน่ืองจากยอดขายลดลง แต่ก็คงแค่
ระยะสัน้เพราะภาวะขาดแคลนหนนุราคาวตัถดุิบปรบัตวัขึน้ “ผู้ชนะ” คือหุน้
กลุ่มพลงังานทดแทน (renewables) เพื่อลดใชแ้หล่งพลงังานแบบดัง้เดิม 
ระบบเก็บสะสมพลงังาน (energy storage) ก็น่าจะมีดีมานดเ์พิ่มขึน้ กล่าว
โดยรวม มาตรการประหยัดพลังงาน คุมเข้มภาคอสังหาฯและ internet 
ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนชะลอลงมาก ทีมลงทุนของ AllianzGI จึงคาดว่า 
ทางการจีนจะเพิ่มมาตรผ่อนคลายในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ โดยใหจ้บัตา
สญัญาณจาก การประชุม politburo สองครัง้ในเดือน ต.ค. และ ธ.ค. 
BlackRock ผู้บริหารกองทุนหลัก KT-CHINA 
Supply disruptions ปัจจุบันมีหลายด้าน 1. ขนส่งเจอคอขวดจากโควิด
ประกอบกบัโลกพึ่งพาสินคา้เอเชีย เรือ/ตูค้อนเทนเนอรม์ีไม่พอ สถานการณ์
คงลากยาวจนกระทั่งก าลงัผลิตฟ้ืนถึงระดบัก่อนโควิด 2. ฐานผลิตส าคัญ
หยดุชะงกั เช่น อาเซียน ภาคสิ่งทอกระทบหนกั นานแค่ไหนขึน้กบัการฉีดวคัซีน 
ลกูคา้หนักลบัไปซือ้สิ่งทอจากจีน เซมิคอนดกัเตอรก์็ขาดแคลนอย่างที่รูก้ัน 
3. วิกฤตพลงังานในจีน กระทบอตุสาหกรรมหนกัที่ใชพ้ลงังานเยอะ ปัญหา
คงด าเนินตอ่ไปเพราะฤดหูนาวรฐับาลตอ้งสงวนพลงังานไวใ้หค้รวัเรือนก่อน 
ทมีงาน BlackRock มองผลกระทบต่อจนีโดยภาพรวมดังนี ้
1. ผูน้  าเขา้โดนปัญหาตน้ทนุและเวลา แต่จีนเป็น “ผูส้ง่ออก” จงึกระทบนอ้ยกวา่ 
2. ผลกระทบสทุธิเป็นบวกต่อจีน 
3. แรงกดดนัสว่นใหญ่อยู่ในอตุสาหกรรมที่ใชพ้ลงังานเยอะ: เหลก็ ซีเมนต ์
วิกฤตพลังงานกระทบการตัดสินใจมากที่สุด ความขาดแคลนหนัก
กระจกุตวัในภาคอีสานของจีน กดดนัอตุสาหกรรมหนกั ซึ่งพอรต์ปัจจบุนัไม่
ค่อยมีหุน้กลุม่นีอ้ยู่แลว้ ขณะอตุสาหกรรมยานยนตจี์น ขาดแคลนชิปในช่วง 
2 เดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทั่วโลก แมท้ าใหส้่งมอบรถล่าชา้ทว่าดีมานด์
โดยเฉพาะ EV ยงัแข็งแกร่ง BlackRock คาดว่าสถานการณจ์ะค่อยๆดีขึน้
ใน 2 ไตรมาส ส่วนหุน้กลุ่ม industrials และ materials ตัวหลกัๆในพอรต์
เป็นพวก new energy ผลกระทบโดยรวมจึงอยู่ในระดบัที่บรหิารจดัการได ้

JPMorgan ผู้บริหารกองทุนหลัก KT-EUROTECH 
Supply Chain ปรับตัวได้เร็วกว่าทีผู้่คนคาดคิด เราเห็นวฏัจกัรเช่นนัน้ใน
อตุสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร ์เพราะไม่มีใครสามารถคาดเดาความเร็วการ
เขา้ออกตลาดของซพัพลาย ตลอดจนความยืดหยุ่นที่เปลี่ยนไปของดีมานด์ 
ประเด็นนีเ้ก่ียวข้องอย่างมากกับ tech hardware ซึ่งมีห่วงโซ่อุปทานสุด
แสนซับซ้อนจากผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค ชิ ้นส่วนต่างๆมักถูกส่งผ่าน 
distributors หลายล าดบัชัน้ แต่ละชัน้พยายามบริหารสินคา้คงคลงัของตนเอง 
จึงแทบเป็นไปไม่ไดท้ี่จะเห็นภาพชัดเจนทัง้ห่วงโซ่ แต่ที่แน่ๆความตอ้งการ 
เซมิคอนดักเตอร ์พุ่งขึน้ 2-3 เท่า ส่วนหนึ่งเพราะผู้ใช้หรือ distributors 
กกัตนุหรือพยายามเติมสต็อก ดงันัน้ เมื่อซพัพลายกลบัมาและค าสั่งซือ้เกิน
ปกติเหล่านั้นหายไป ตลาดจะพลิกกลับสู่สมดุลอย่างรวดเร็ว หากต้อง
ประเมินจรงิๆก็คาดวา่ สถานการณน์่าจะดดูีขึน้ ณ จดุใดจดุหนึ่งในปี 2022 
พอร์ตกองทุนหลักแบ่งเป็น 3 ส่วน 1. กลุ่มที่ไดป้ระโยชน ์2. บรรเทา
ผลกระทบได/้ไม่กระทบ 3. โดนกระทบหนกั ...แน่นอนวา่เนน้ 2 กลุม่แรก 
หุ้นกลุ่มทีไ่ด้ประโยชน ์อปุกรณผ์ลิตเซมิคอนดกัเตอร ์ไดแ้ก่ ASML, ASM 
International, Aixtron ภาวะขาดแคลนชิปผลกัดันใหบ้รรดาผูผ้ลิตรวมถึง
รฐับาลเพิ่ม capacity และความยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร ์
ซึ่งน าไปสู่การลงทุน capex มหาศาล ส่งผลบวกต่อบรรดาบริษัทชั้นน า 
(best-in-class) นอกจากนี้ บริษัทยุโรปกลุ่ม auto semiconductor เช่น 
STMicroelectronics และ Infineon ก็เขา้ข่ายเพราะไดป้ระโยชนจ์ากราคา
ชิปพุ่งขึน้ตามดีมานด ์(STM เพิ่งปรบัขึน้ราคาสินคา้หมาดๆ) แมร้ะยะสัน้
ลกูคา้กลุม่บรษัิทรถยนตส์ั่งของนอ้ยลงเพราะขาดแคลนชิน้สว่นอื่นๆดว้ย 
หุ้นจ านวนมากในพอร์ตไม่ค่อยโดนกระทบจาก supply disruption 
โดยเฉพาะ software and services เช่น  Adyen ผู้น  าระบบช าระเงิน 
CapGemini ผูใ้หบ้ริการดิจิตอล Qt Group แพลตฟอรม์ IoT software เป็นตน้ 
(ยงัมีอีกมาก) น่ีคือขอ้ไดเ้ปรยีบของ tech ที่เหนือกวา่พวกอตุสาหกรรมหนกั
เพราะ software ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานที่จบัตอ้งได/้สินคา้โภคภณัฑน์อ้ยกวา่ 
หุ้นที่บรรเทาผลกระทบได้ดี บริษัทที่โมเมนตมั/ประวตัิด  าเนินงานแกรง่ 
ราคาน่าสนใจ เช่น Nordic Semiconductor สัมพันธ์แนบแน่นกับ Apple 
(ผลิตชิปให ้AirTags) เขา้ถึง capacity ไดด้ีกว่าคู่แข่งรายเล็กๆ นอกจากนี ้
คุณภาพและพลังของแบรนด์พบได้ใน Logitech ขณะคู่แข่งส่งมอบ 
webcams และอุปกรณ์ประชุมทางไกลล าบากแต่ Logitech ท าไดด้ีกว่า
ด้วยอ านาจการตลาดและได้สะสมสต็อกไว้เพื่อรองรับดีมานด์ที่คู่แข่ง
ตอบสนองไม่ได ้น่าจะสง่ผลใหบ้รษัิทฯกินสว่นแบง่ตลาดเพิ่มขึน้ดว้ย 
หุน้กลุ่มทีห่ลีกเล่ียงระยะนี ้กองทนุหลกัไดล้ดสดัสว่นมาก่อนแลว้ดว้ย อาทิ 
e-commerce เคยโดดเด่นตอน lockdown แมต้ าแหน่งทางการตลาดดีขึน้
ในช่วงปีครึง่ที่ผ่านมา ทว่าสถานการณปั์จจุบนัพบอปุสรรคในการหาสินคา้ 
โดยเฉพาะ consumer electronics เฟอรน์ิเจอร ์ฯลฯ ค่าขนส่งทางเรือแพง 
ตน้ทนุพุ่ง ขาดแคลนคนขบัรถบรรทกุและเชือ้เพลิง ฯลฯ น าไปสู่การออกมา
เตือนว่าผลประกอบการอาจแย่ลง (profit warnings) fund manager คาดว่า
สภาพดงักลา่วจะยงัด าเนินตอ่ไป ตวัอย่างเช่น AO World และ BooHoo 
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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  ฟ้ืนพร้อมอาเซียนแต่มีความเส่ียงอุทกภยั สถานการณ์โควดิคลีค่ลายต่อเนื่องเพราะเร่งฉีดวคัซนี ทว่าตลาดหุน้ไทย
อาจม ี“รนัเวย”์ ไมย่าวนกั เพราะศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวไมโ่ดดเด่น นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งอุทกภยัเพิม่ขึน้ดว้ย 

โลก 

KT-CLIMATE & KT-FINANCE “ซ้ือเมื่อย่อ” ทัว่โลกทุ่มงบลดโลกรอ้นต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จงึมปัีจจยัเตบิโต
ระยะยาวแกร่งเขา้ข่าย defensive growth ขณะยลีด์พนัธบตัรสหรฐัและยุโรปยงัต ่าเกนิไปและมโีอกาสปรบัตวัขึน้ได้อีก
หากปัจจยักดดนัระยะสัน้คลีค่ลาย (เศรษฐกจิจนีและเพดานหนี้สหรฐั) “หุน้กลุ่มการเงนิ” KT-FINANCE น่าจะไดป้ระโยชน์ 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

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

ยุโรป  
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิดเมือง (open up) ลดความนิยมลงไปเพราะยุโรปเปิดมานานแล้ว 
เศรษฐกจิฟ้ืนต่อเนื่องจน ECB เตรยีมลดการซือ้สนิทรพัย ์ยุโรปเขา้สู ่“กลางวฏัจกัร” (mid-cycle) น่าจะกระตุน้ใหเ้งนิลงทุน
โฟกสัหุน้เตบิโตสงูทีอ่งิปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวมากยิง่ขึน้ กลุ่มหลกัๆไดแ้ก่ เทคโนโลย ีและ climate change 

ญ่ีปุ่ น  
ธีมเปิดเมืองท่ียงัมีอยู่ในตลาดพฒันาแล้ว ญี่ปุ่ นเร่งฉีดวคัซนี ปัจจยัการเมอืงน่าจะชดัเจนขึน้เมื่อใกล้เลอืกตัง้ปลายปี 
หุ้นญี่ปุ่ นราคาไม่แพง ต่างชาติถือครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ 
น่าสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตาม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap) 

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 หลายสกุลมโีอกาสแขง็คา่ขึน้จากระดบัทีย่งัคงต ่ามาก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

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

จีน  
Evergrande อาจล้มแต่ไม่น่าลาม “นักเลือกหุ้น” ลุยตลาดจีน ตลาดหุน้จนีใหญ่ที ่2 รองจากสหรฐัแต่อยู่ในดชันีโลก
น้อยไป สดัส่วนควรเพิม่ขึน้อกีมาก รฐับาลจนีคุมเขม้บางธุรกจิแต่กเ็พิม่การสนับสนุนหลายธุรกจิ เปิดโอกาสกองทุนหลกั
เชงิรุกทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เขา้ซือ้หุน้ศกัยภาพสงูทีไ่มโ่ดนกระทบโดยตรงแต่ราคารว่งลงรุนแรงเกนิเหตุได ้

อาเซียน 
วคัซีนหนุนเศรษฐกิจฟ้ืนจากระดบัต า่ แมปั้จจยัระยะยาวไม่ค่อยโดดเด่น ทว่าเราเหน็โอกาสลงทุนในช่วงที่เหลอืของปี 
เพือ่รบัแนวโน้มการฟ้ืนตวัจากระดบัต ่า (มาก) ในลกัษณะ catch up โดยหุน้อาเซยีนลา้หลงัตลาดอื่นๆมานานราว 3 ปีแลว้ 

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

สินทรพัย์
ทางเลือก 

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

ทองค า  ประธานเฟดผ่อนคลายสดุทางแล้ว “ยลีดแ์ทจ้รงิ” ยงัมโีอกาสกลบัตวัขึน้ อาจกดดนัราคาโภคภณัฑโ์ดยเฉพาะทองค า 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว เฟดควรหนัมาควบคุมเงินเฟ้อจริงจงั หากเป็นจริงจะบัน่ทอนความต้องการ
สนิทรพัย์ inflation hedge เพิม่ความเสี่ยงขาลงต่อราคาสนิค้าโภคภณัฑ์รวมถึงหุน้กลุ่มโลหะและเหมอืงแร่ แม้ดมีานด์
ระยะยาวจากปัจจยัหลกัๆเช่น EV, Climate Change ยงัแขง็แกร่ง ทว่าราคาหุน้กลุ่มนี้ปรบัตวัขึน้มากในช่วงปีทีผ่่านมา 
downside risk เปิดกวา้งเกนิไปจน “ไม่คุม้เสีย่ง” 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิดเศรษฐกิจ (เฉพาะตลาดทีใ่ชว้คัซนีโควดิประสทิธภิาพสงูและฉีดอย่างทัว่ถงึ) 
ทวา่ศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวและความสามารถปรบัขึน้คา่เช่าของอสงัหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ยโดดเด่นเท่าไรนกั 

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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