17 เมษายน 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 อัตราเงินเฟ้อทัวไปและอัตราเงินเฟ้อพืน ฐานของสหรั ฐฯ เดือน มีนาคม 2561 เพิมขึน 2.4% (yoy) และ 2.1% (yoy) ตามลําดับ เนืองจากฐานตํา

ปี ก่ อน ส่ วนยอดค้ าปลีก เดือน มีนาคม 2561 ขยายตัว 0.6% (mom) จากยอดจําหน่ ายรถยนต์
 ประธานาธิบดี สี จิน ผิง กล่ าวในงานประจําปี Boao Forum for Asia เน้ นยํา ความสําคัญของการเปิ ดประเทศมากขึน ทําให้ สถานการณ์ การค้ า
ระหว่ างสหรัฐฯ กับ จีน เริมผ่ อนคลายลง
 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ของประเทศจีนขยายตัว 6.8% (yoy) สอดคล้ องกับการคาดการณ์ ของตลาด และทรงตัวจากไตรมาส 4 ปี 2560
 ศาลรั ฐธรรมนูญประเทศไทยมีมติรับวินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ าด้ วยการได้ มาซึง ส.ส ว่ าขัดแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญ ซึง
อาจมีผลให้ การเลือกตัง ถูกเลือนออกไปจากกําหนดการเดิมในเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

ยุโรป

 อัตราเงินเฟ้อทัวไปและอัตราเงินเฟ้อพืน ฐาน เดือน มีนาคม 2561
เพิมขึน 2.4% (yoy) และ 2.1% (yoy) ตามลําดับ ส่ วนหนึงเป็ นผลจาก
ฐานตําจากการลดราคาแพ็คเกจโทรศัพ ท์ ใ นเดื อนเดีย วกันของปี
ก่ อน แต่ หากพิจารณาการเปลียนแปลงจากเดือนก่ อน

 นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่ าวว่ า
เศรษฐกิจปี 2561 จะขยายตัวได้ อย่ างแข็งแกร่ ง และยังคงมั$นใจว่ า
อัตราเงินเฟ้อจะสามารถเร่ งตัวเข้ าสู่เป้าหมายที$ 2.0% (yoy) ได้ ใน
ระยะกลาง

 ยอดค้ าปลีกเดือน มีนาคม 2561 ขยายตัว 0.6% (mom) หลังจากที
หดตัวติด ต่ อกัน 3 เดือน โดยยอดค้ าปลีกเพิมขึน จากรถยนต์ แ ละ
ชิ น ส่ ว น หากตั ด การบริ โ ภครถยนต์ แ ละชิ น ส่ ว น ยอดค้ า ปลี ก จะ
ขยายตัวได้ 0.2% (mom) ทรงตัวจากเดือนก่ อน บ่ งชีว ่ าการใช้ จ่ายใน
ประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ ดี
เอเซีย

ไทย

จีน

 ศาลรั ฐธ รรมนู ญมี ม ติ รั บ วิ นิ จ ฉั ย พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ (พ.ร.ป.) ว่ าด้ วยการได้ มาซึ$ ง ส.ส ว่ าขั ด แย้ งต่ อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ใน 2 ประเด็น คือ คือ

 ประธานาธิบดี สี จิน ผิง กล่ าวในงานประจําปี Boao Forum for
Asia เน้ นยํา ความสําคัญ ของการเปิ ดประเทศมากขึน โดยจะเพิม
การนําเข้ าสินค้ า ลดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ าง ๆ ในการเข้ ามาลงทุน
ของต่ างชาติในภาคการเงินและภาคอุ ตสาหกรรม และเพิมความ
เข้ มงวดในการปกป้องทรั พย์ สินทางปั ญญา และจะเร่ งเปิ ดเสรี ใ น
ตลาดการเงิ น มากขึ น ในปี 2561 พร้ อมกั น นี  จี น จะเปิ ดเสรี ใ น
อุตสาหกรรมรถยนต์ และอนุ ญาตให้ บริ ษัทต่ างชาติท จี ะเข้ ามาเปิ ด
โรงงานสามารถถือครองธุ รกิจของตนได้ 100% จากทีก่อนหน้ านี 
จะต้ องร่ วมทุนกับจีน
 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว 6.8% (yoy) ทรงตัวจากไตรมาส 4
ปี 2560 และสอดคล้ องกับทีตลาดคาดการณ์

1) การตัดสิทธิการดํารงตําแหน่ งข้ าราชการการเมืองของบุคคลที$
ไม่ ได้ ไปใช้ สิทธิเลือกตัง4
2) การอํา นวยความสะดวกให้ กับ ผู้พิ การในการลงคะแนนเสีย ง
เลือกตัง4
หากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตั ด สิ น ว่ า พ.ร.ป. การเลื อ กตั ง4 ส.ส. ขั ด ต่ อ
รัฐธรรมนูญ สนช. จะต้ องนํา พ.ร.ป. การเลือกตัง4 ส.ส. กลับมาแก้ ไข
หรื อเริ$ มกระบวนการร่ างใหม่ ซึ$งจะส่ งผลให้ การเลือกตัง4 ถูกเลื$อน
ออกไปจากกําหนดการเดิมใน เดือน กุมภาพันธ์ 2562

หน้ า 1

ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

SET

+1.57%

+0.77%

M-S50
HiDiv
HiDivPlus

Slightly
Underweight
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สัปดาหที2ผ่านมา SET Index ปิ ดสัปดาห์ที2 1,767.17 จุด เพิ2มขึ >น 1.57% WoW
หลั ง ความกั ง วลจากปั จจั ย ต่ า งประเทศผ่ อ นคลายลง สํ า หรั บ ปั จจั ย
ภายในประเทศที2สําคัญในสัปดาห์ที2ผ่านมา ได้ แก่
1) บอร์ ด กสทช. มีมติชะลอพิจารณาหลักเกณฑ์ประมูลคลื2น 1800 MHz และ
900 MHz ชี >ต้ องรอ สนช.ลงมติเลือกบอร์ ดชุดใหม่ 19 เมษายน นี >
2) ครม. ไฟเขียวร่ าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 วงเงิน 3 ล้ านล้ าน
บาท มี รายรั บ 2.55 ล้ านล้ าน ขาดดุล 4.5 แสนล้ าน เป็ นงบลงทุน 6.60 แสน
ล้ าน ก ร ะทร วง ศึ ก ษ าฯ ได้ ง บสู ง สุ ด 4.89 แ สนล้ าน ร อง มา ได้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทย 3.73 แสนล้ าน และ กระทรวงกลาโหม 2.27 แสนล้ าน
3) ธนาคารโลก ได้ คาดการณ์ อตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2561 ว่าจะ
ขยายตัวได้ ถึง 4.1% เป็ นการเติบโตที2สงู สุดในรอบ 6 ปี นับตังแต่
> ปี 2555
4) กรมสรรพากรเร่ งเครื2 องออกกฎหมายภาษี ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แยกเป็ น พ.ร.บ.
3 ฉบับ ฉบับแรกยกเลิกการยกเว้ นภาษี แวตสินค้ านอกทางพัสดุไม่เกิน 1,500
บาท ฉบับสองให้ อีคอมเมิร์ซ เสียภาษี แวต ฉบับสาม ภาษี ผ้ ปู ระกอบการ เฟซ
บุ๊ก กูเกิล ยูทบู ไลน์ ที2ผ้ ซู ื >อบริ การต้ องหักภาษี สง่ สรรพากร
ปั จจัยที2ต้องติดตามในสัปดาห์นี > ได้ แก่ 1) 19 เมษายน - สนช. สรรหากรรมการ
กสทช. ชุดใหม่ (เป็ นความคืบหน้ าสําหรับการประมูลคลื2น 900/1800MHz) 2)
20 เมษายน – กบง. พิจารณาสูตรคํานวณราคาปิ โตรเลียมหน้ าโรงกลัน2 ; 3)
ติดตามนโยบายตอบโต้ ทางการค้ าของสหรัฐฯต่อจีน
สําหรั บแนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี > คาดฟื >นตัวต่อตามทิศทางตลาดหุ้น
ต่างประเทศ สัปดาห์นี >จะเริ2 มการประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคาร
ความเสี2ยงด้ านปั ญหาการเมื องระหว่างประเทศในซีเรี ย และสงครามการค้ า
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ยังคงต้ องติดตามอย่างใกล้ ชิด การปรับตัวขึ >นมีแนวต้ านที2
ระดับ 1773 และ 1783 จุด ในขณะที2การย่อตัวลงจะมี แนวรับที2ระดับ 1760
และ 1755 จุด

ตราสารหนี >
ไทย

Thai govt
10Y
12/04/2018
@ 2.56%)
US
Treasury
10Y
(13/04/2018
@ 2.83%)

(ผลตอบแทน
ไม่
เปลี2ยนแปลง)

+0.02%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

+0.05%
(ผลตอบแทน
ที2
เปลี2ยนแปลง)

+0.43%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

SMART,
MMMPlus

Slightly
Overweight

ภาวะการซื >อขายตราสารหนี >สัปดาห์นี > โดยรวมปรับตัวเพิ2มขึ >นจากสัปดาห์ก่อน
มีแรงขายพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสัน> 0-3 ปี ในทางกลับกันมีแรงซื >อพันธบัตร
รัฐบาลระยะยาว โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลที2เป็ น Benchmark และได้ รับการ
ประกาศให้ เป็ น Destination Bond ในการทํา Bond Switching ส่งผลให้ เส้ น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับแบนราบมากขึ >น (Flattening) ซึง2 ปรับไป
ในลักษณะเดียวกับเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประกอบกับในช่วง
ปลายสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรั บลดลงจากการเข้ าซื >อสินทรั พย์
ปลอดภัยของนักลงทุน หลังจากมีการเปิ ดเผยถึงความขัดแย้ งระหว่างประเทศ
สหรัฐฯกับซีเรี ย สิ >นสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่
เกิน 1 ปี ปรับเพิ2มขึ >น 2-4 bps อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 6 ปี
ปรั บตัวในกรอบ 0-2 bps อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 7-11 ปี
ปรับตัวลดลงประมาณ 1-2 bps นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาด
ตราสารหนี >ไทย จํ านวน 7,657 ล้ านบาท โดยขายสุทธิในตราสารหนี ท> ี2มีอายุ
คงเหลือตํ2ากว่า 1 ปี จํานวน 21,064 ล้ านบาท ขณะที2ซื >อสุทธิในตราสารหนี >ไทย
ที2มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 13,407 ล้ านบาท
สัปดาห์นี >คาดพันธบัตรไทยจะผันผวนตามการปรับตัวของพันธบัตรสหรัฐฯ จาก
ความเสี2ยงด้ านนโยบายการกี ดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ และความเสี2ยงด้ าน
ปั ญหาการเมืองระหว่างประเทศในซีเรี ย
หน้ า 2

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทผี ่ าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

US
(S&P500)

+1.99%

-0.64%

I-Develop

Slightly
Underweight

Europe

+1.17%

-1.59%

+0.97%

-4.33%

+1.04%

+0.95%

(STOXX50)

Japan

(MSCI EM)

ตราสารหนี >
ต่างประเทศ

สัปดาห์ที2ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐ ยุโรป และเอเชี ยเคลื2อนไหวในกรอบ โดย
ตลาดรอติ ด ตามผลประกอบการณ์ ที2 จ ะทยอยประกาศ รวมถึ ง มี ค วาม
เคลื2อนไหวผันผวนจากสถาณการณ์ซีเรี ย Trade War ของการค้ าจีนและสหรัฐ
ตัวเลขเศรษฐกิจที2ต้องจับตาในสัปดาห์นีป> ระกอบไปด้ วย ยอดค้ าปลีกสหรัฐฯ
ใบอนุญาตก่อสร้ างบ้ านใหม่สหรัฐฯ เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร และยอดค้ า
ปลีกสหราชอาณาจักร

(NIKKEI)

Emerging
Market
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ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวหลังจากที2นกั ลงทุนหันมาถื อสินทรั พย์ปลอดภัย
จากประเด็นความกังวลสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจี น และความเสี2ยง
ด้ านปั ญหาการเมืองระหว่างประเทศในซีเรี ย

Gold

+0.60%

+2.32%

I-GOLD

Slightly
Overweight

Oil (WTI)

-4.59%

+2.96%

I-OIL

Slightly
Overweight

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.06%

-2.32%

I-SMART

Neutral

-0.30%

-1.86%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐเคลื2อนไหวปรับตัวขึ >น พันธบัตร
อายุ 10 ปี อยู่ที2 2.83 % เป็ นผลจากผู้นํ า จี นประธานาธิ บ ดี สี จิ น> ผิ ง ส่ ง
สัญญาณเปิ ดเสรี การค้ าและลงทุนกับต่างชาติมากขึ >น และเน้ นลดการเกินดุล
ทางการค้ าของจี น รวมทังเพิ
> 2มมาตรการเพื2อปกป้องสิทธิความเป็ นเจ้ าของใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทต่างชาติในจี น ส่งผลให้ ประธานาธิบดี ทรัมป์
ของสหรั ฐฯ ตอบรับค่อนข้ างดีและพร้ อมเจรจา ทําให้ ความตึงเครี ยดต่อภาวะ
การค้ าโลกลดลง นอกจากนี >คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ ความเห็น
สนับสนุนการปรับขึ >นดอกเบี >ยนโยบายต่อเนื2อง ให้ ปรับขึ >นดอกเบี >ยอีก 2 ครัง> ใน
ปี นี > และขึ >นดอกเบี >ย 3 ครัง> ในปี หน้ า ประกอบกับประธานธนาคารกลางยุโรป
ให้ ความเห็นว่า เศรษฐกิจยุโรปจะยังขยายตัวต่อเนื2องจากปี ก่อน พร้ อมทังชี
> >ว่า
อัตราเงินเฟ้อจะเริ2 มปรับสูงขึ >นในระยะกลาง สําหรั บ I-SMART มี การลงทุน
ส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับผลกระทบ แต่กองทุนเน้ นการวาง
สถานะ Duration ที2ตํ2ากว่าเกณฑ์ อ้างอิง เพื2 อรองรั บการปรั บขึน> ของ Yield
และกระจายความเสี2ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
>
ดใหม่บางประเทศ

iBoxx High
Yield Index

+0.96%

+0.18%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

-0.16%

-1.24%

ตราสารหนี >เอกชนที2ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ2มขึ >น ตอบรับ
ข่าวดีจากการที2ผ้ นู ําจีนพร้ อมเจรจากับทางสหรัฐฯ ลดความกังวลต่อความเสี2ยง
ภาวะสงครามการค้ า ส่งผลบวกต่อตลาดสินทรั พย์เสี2ยง สําหรับตลาดสินเชื2 อ
บ้ านสหรัฐฯปรับตัวลดลง จากการปรั บขึ >นของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯ สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที2
เป็ นตราสารหนี >ประเภทด้ อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพที2ให้ ผลตอบแทนสูง
โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ย> รั บ ที2 สูง (coupon) ออกโดยกลุ่ม สถาบันการเงิ น
คุณ ภาพสูง จึง ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึน> ของเส้ นอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
รัฐบาลได้ บ้าง ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที2ให้ ดอกเบี >ยลอยตัว
และกึ2งลอยตัว เพื2อรองรับภาวะดอกเบี >ยขาขึ >นของสหรัฐฯ

แนวโน้ มราคานํ >ามันในระยะสันมี
> โอกาสผันผวน สิง2 ที2จบั ตา 1) ปริ มาณการผลิต
นํ >ามันดิบของสหรั ฐคาดว่าจะเพิ2มขึน> และ2) ความร่ วมมื อของ OPEC และ
Non-OPEC ในการลดกํ าลังการผลิต 3) ติดตามการประชุม OPEC เดือน
มิถนุ ายนว่าจะขยายเวลาลดกําลังการผลิตออกไปหรื อไม่
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คําเตือน

 เอกสารนี >เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง2 จัดทําขึ >นเพื2อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี2ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน>

 การลงทุนมีความเสี2ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื2อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื2อนไขผลตอบแทน และความเสี2ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง2 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี > หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี > หรื อห้ ามทํ า สํ า เนาเอกสารนี > หรื อ ห้ า มกระทํ า การอื2 น ใดที2 ทํ า ให้
สาระสําคัญ ของเอกสารฉบับนี เ> ปลี2 ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญ าตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน2 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื >อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื2 อป้องกันความ
เสี2 ย งที2 เ กี2 ย วข้ อ งกับ อัตราแลกเปลี2 ย นเงิ นตราที2 อ าจเกิ ดขึน> ได้ จ ากการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยขึ >นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี >ได้ อ้างอิงจากแหล่งที2มาของข้ อมูลที2เชื2อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื2องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี2ยนแปลงได้ ขึ >นอยู่กบั ช่วงเวลาที2นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที2ปรากฏในเอกสารนี >เป็ นเพียงความเห็นเบื >องต้ นเท่านัน> มิใช่
คํามัน2 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี >ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
> >น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี >จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หาก
มีข้อสงสัยใดๆ เกี2ยวกับเอกสารฉบับนี >กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที2โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี2ยงด้ านอัตราแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
>
ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดัง นัน> จึงมี โอกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี2ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี2ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื2อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี2ยงที2อาจเกิดขึ >นจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื2อมีความเข้ าใจในความเสี2ยงของสัญญา
ซื >อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง
 กรณี ที2ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้
ลูกค้ านัน> บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที2ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน>
 ขอรับหนังสือชี >ชวนได้ ที2บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื >อคืน
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