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เหตุการณ์ สาํ คัญ
 นาย John Williams ประธาน Fed สาขา San Francisco ซึ!งมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนโยบายการเงิน เห็นว่ า Fed จะยังคงสามารถค่ อยๆ ขึน6

ดอกเบีย6 ได้ เนื!องจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มที!จะเพิ!มขึน6 สู่เป้าหมาย 2% (yoy) ได้ ในปี นี 6
 คะแนนนิยมของรั ฐบาล ชินโซะ อาเบะ ลดลงแรงตัง6 แต่ เดือน มีนาคม 2561 ในขณะเดียวกันประชาชนได้ ออกมาชุมนุมประท้ วงเรี ยกร้ องให้ นายก
ลาออก
 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ของประเทศจีนขยายตัว 6.8% (yoy) สอดคล้ องกับการคาดการณ์ ของตลาด
 ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอัตราส่ วนเงินกันสํารองขัน6 ตํ!า (Researve Requirement Ratio: RRR) ลง 1% เป็ น 16% สําหรั บธนาคาร
พาณิชย์ ขนาดใหญ่ และ 14% สําหรับธนาคารพาณิชย์ ขนาดกลางและเล็ก โดยมีผลบังคับใช้ วันที! 25 เมษายน 2561
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

ยุโรป

 นาย John Williams ประธาน Fed สาขา San Francisco ซึ!งมีสิทธิ
ออกเสี ย งในการประชุ ม นโยบายการเงิ น เห็ น ว่ า Fed จะยั ง คง
สามารถค่ อยๆ ขึน6 ดอกเบีย6 ได้ เนื!องจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มที!จะ
เพิ! ม ขึ น6 สู่ เ ป้ าหมาย 2% (yoy) ได้ ใ นปี นี 6 และจะทรงตั ว ที!ร ะดั บ
ดังกล่ าวต่ อไปอีก 1-2 ปี ประกอบกับตลาดแรงงานแข็งแกร่ งมากขึน6
สําหรั บประเด็น Yield Curve Flattening นัน6 ยังไม่ มีสัญญาณบ่ งชีว6 ่ า
ความชันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯ จะติดลบได้
และให้ ความเห็นว่ าเป็ นสถานการณ์ ป กติใ นภาวะที! Fed ดําเนิ น
นโยบายการเงินที!เข้ มงวดขึน6

 นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่ าวว่ า
เศรษฐกิจปี 2561 จะขยายตัวได้ อย่ างแข็งแกร่ ง และยังคงมันใจว่ า
อัตราเงินเฟ้อจะสามารถเร่ งตัวเข้ าสู่เป้าหมายที 2.0% (yoy) ได้ ใน
ระยะกลาง
 ความเชือมันผู้บริโภค เดือน เมษายน 2561 เพิมขึน) เป็ น 0.4 จุด ตรง
ข้ ามกับการคาดการณ์ ของนักเศรษฐศาสตร์ ว่าดัชนีจะลดลง

เอเซีย
ญี!ปุ่น
 อัตราเงินเฟ้อ ไม่ รวมอาหารสด (Core CPI) เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวในอัตราที!ชะลอตัวลงมาที! 0.9% (yoy) ตํ!ากว่ าเป้าหมายของ
ธนาคารกลางที! 2.0% (yoy)
 คะแนนนิ ย มของรั ฐ บาล ชิ นโซะ อาเบะ ลดลงแรงตั ง6 แต่ เ ดื อ น
มีนาคม 2561 ในขณะเดียวกันประชาชนได้ ออกมาชุมนุ มประท้ วง
เรียกร้ องให้ นายกลาออกเป็ นจํานวนมากจากความไม่ โปร่ งใสในการ
บริหารราชการ
จีน
 ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอัตราส่ วนเงินกันสํารองขัน6 ตํ!า
(Researve Requirement Ratio: RRR) ลง 1% เป็ น 16% สําหรั บ
ธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ และ 14% สําหรับธนาคารพาณิชย์ ขนาด
กลางและเล็ก โดยมีผลบังคับใช้ วันที! 25 เมษายน 2561 โดยการปรั บ
ลดอั ต ราส่ ว นเงิน สํา รอง จะส่ ง ผลให้ ภ าคธนาคารมี ส ภาพคล่ อ ง
เพิ!มขึน6 1.3 ล้ านล้ านหยวน ซึ!ง PBoC ได้ กําหนดให้ สถาบันการเงิน
นําสภาพคล่ องที!เ พิ!มขึ น6 ไปชําระคืนเงินกู้จ ากโครงการเงินกู้ระยะ
กลาง (MFL) ประมาณ 9 แสนล้ านหยวน และส่ วนที!เหลืออีก 4 แสน
ล้ านหยวนให้ นําไปปล่ อยกู้ให้ กับธุรกิจขนาดกลางและย่ อม (SMEs)

ไทย
 จํานวนนักท่ องเทียวต่ างชาติท เี ดินทางเข้ ามายังประเทศไทย เดือน
มีนาคม 2561 อยู่ท ีระดับ 35 ล้ านคน เพิมขึน) 16.3% (yoy) โดย
นั ก ท่ อ งเทีย วทีมีจํานวนสู งสุ ด 5 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ จีน มาเลเซี ย
รัสเซีย ญีปุ่น และเกาหลี
 ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจํานวนนั กท่ องเทียวต่ างชาติเ ดินทางเข้ า
มายังประเทศไทยทัง) สิน) 10.6 ล้ านคน เพิมขึน) 15.4% (yoy) สร้ าง
รายได้ จ ากการท่ อ งเทีย ว 5.7 แสนล้ า นบาท หรื อเพิ มขึ น) 19.0%
(yoy) ซึงนักท่ องเทียวทีเดินทางเข้ ามายังประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึงที
ทํา ให้ ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ยั ง คงเกิ น ดุ ล และเป็ นปั จจั ย สนั บ สนุ น
เศรษฐกิจอีกด้ านหนึง
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สัปดาหที4ผ่านมา SET Index ปิ ดสัปดาห์ที4 1,801.28 จุด เพิ4มขึ Aน 1.93% WoW
นํ า โดยหุ้ น กลุ่ ม พลัง งาน จากราคานํ าA มั น ที4 ป รั บ ตั ว สู ง ขึ นA อย่ า งต่ อ เนื4 อ ง
นอกจากนี A ยังมีประเด็นอื4นๆ ได้ แก่
1) ผลการประชุม คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลัง งาน (กบง.) มี มติปรั บ
โครงสร้ างเกณฑ์ ก ารคํา นวณราคา ณ โรงกลั4น สํ าหรั บ นํ าA มันเชื อA เพลิง โดย
เห็นชอบให้ ใช้ เกณฑ์ราคา Euro IV เป็ นฐาน จากวิธีเดิมที4ใช้ Euro III เป็ นฐาน
ทังนี
A A จะส่งผลให้ ราคา ณ โรงกลัน4 สําหรั บนํ าA มันเชื Aอเพลิงลดลง ซึ4งเป็ นเพี ยง
ราคาอ้ างอิงของรัฐบาล ไม่ได้ เป็ นการบังคับให้ โรงกลัน4 นํ Aามันต้ องปฏิบตั ติ าม แต่
ถือว่าเป็ นการส่งสัญญาณการแข่งขันของตลาดทีเ4 ข้ มข้ นขึ Aน
2) กลุ่ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ป ระกาศงบการเงิ น งวดไตรมาส 1/61 กํ า ไรสุท ธิ
55,030 ล้ านบาท เพิ4 มขึนA 0.15% โดย SCB มี กํา ไรมากที4 สุด ส่วน CIMBT
เติบโตสูงสุด ด้ าน KBANK ตังสํ
A ารองสูง และ KTB กําไรลดลงมากที4สดุ
3) สนช.ลงมติล้มกระดาน เลือกคณะกรรมการ "กสทช" พบ 8 ใน 14 คนขาด
คุณสมบัติ ขัดมาตรา 7 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื4นความถี4ฯ
4) ที4ประชุมคณะกรรมการอีอีซี ที4มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน รับทราบการรายงานของคณะทํางานเกี4 ยวกับการ จัดทําร่ างทีโอ
อาร์ โครงการรถไฟฟ้าเชื4อม 3 สนามบิน ดอนเมืองสุวรรณภูม-ิ อูต่ ะเภา
ปั จจัยที4ต้องติดตามในสัปดาห์นี A ได้ แก่ 1) 23 เม.ย.ผลการประชุม OPECRussia ว่าจะมีสญ
ั ญาณต่ออายุความร่ วมมือจํากัดกําลังการผลิตนํ Aามันหรื อไม่
และ ดัชนีชี Aนําเศรษฐกิจ PMI สหรัฐฯ ยุโรป ญี4ปนุ่ 2) 24 เม.ย. ดัชนีความเชื4อมัน4
ผู้บริ โภคสหรัฐฯ 3) 27 เม.ย. GDP 1Q18 สหรัฐฯ, ความเชื4อมัน4 ผู้บริ โภคยุโรป
และ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมญี4ปนุ่
แนวโน้ ม SET index สับดาห์นี A คาดตลาดหุ้นไทยพักตัวก่อนหลังจากฟื นA ตัวได้
อย่ า งแข็ งแกร่ ง เมื4 อ สัป ดาห์ที4แ ล้ ว ติดตามความคื บ หน้ า การพิ จารณา TOR
แหล่ง บงกช-เอราวัณ ซึง4 อาจจะทําให้ ราคาหุ้น PTTEP มีความคึกคักขึ Aนมาได้
ในขณะที4นโยบายตอบโต้ ทางการค้ าของสหรั ฐฯต่อจี นอาจจะเป็ นความเสี4ยง
ของตลาดหุ้นทัว4 โลก การปรับตัวขึ Aนมี upside จํากัดที4ระดับ 1810 และ 1820
จุด ในขณะที4การย่อตัวลงมีแนวรับที4ระดับ 1788 และ 1778 จุด
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ภาวะการซือขายตราสารหนีสัปดาห์นี มีแรงขายพันธบัตรรัฐบาลไทย ส่งผลให้
ผลตอบแทนโดยรวมปรั บตัวไปในทิศทางเดียวกับสหรั ฐที)ปรั บไปในทิศทางที)
แบนราบ (Flattening) สูงสุดนับจากปี 2550 การแต่งตังให้ นาย Richard
Clarida เป็ น Federal Reserve ซึง) ตลาดมี ความเห็นว่าเป็ นสาย Hawkish
ส่งผลให้ มีความเป็ นไปได้ ว่า Fed จะปรับขึนอัตราดอกเบียเร็ วขึนได้ ประกอบ
กับปั จจัยภายในประเทศจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่ นอ้ างอิง 30 ปี
(LB466A) วงเงิน 13,000 ล้ านบาท ผลประมูลไม่ได้ รับการตอบรับที)ดีเท่าที)ควร
โดย Bid Coverage Ratio 0.83 เท่า
นักลงทุนต่า งชาติมีสถานะขายสุทธิ ในตลาดตราสารหนี ไทย จํ า นวน 4,761
ล้ านบาท โดยขายสุทธิในตราสารหนีที)มีอายุคงเหลือตํ)ากว่า 1 ปี จํานวน 7,920
ล้ านบาท แต่ซือสุทธิ ในตราสารหนีไทยที)มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํ านวน
3,159 ล้ า นบาท โดยเป็ นแรงขายพันธบัตรรั ฐ บาลระยะสันจากนัก ลงทุน
ต่างชาติ และแรงซือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
สัปดาห์นี Aคาดตลาดจะผันผวนตามสหรัฐฯ โดยยังคงมีความเสี4ยงจากนโยบาย
การกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ กับปั ญหาการเมืองระหว่างประเทศในซีเรี ย
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ตลาดหุ้นทัว4 โลกปรับตัวเพิม4 ขึ Aนเล็กน้ อยในสัปดาห์ที4ผ่านมา ทังสหรั
A ฐฯ และ
ยุโรป ขณะที4ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ Aนอย่างต่อเนื4อง นัก
ลงทุนยังคงลงทุนอย่างระมัดระวังในช่วงที4บริ ษัทจดทะเบียนทยอยประกาศงบ
กําไรไตรมาสที4 1/2561 ร่ วมถึงติดตามนาย Mnuchin เดินทางพบ Yi Gang
ผู้นํา PBOC จีน อาจเห็นความคืบหน้ าประเด็นสงครามการค้ าจีนสหรัฐฯ
เหตุการณ์ที4ต้องติดตามสัปดาห์นี A ได้ แก่ การประชุม ECB ในวันที4 26 เมษายน
การประชุม BOJ ในวันที4 27 เมษายน และตัวเลขเศรษฐกิจ 1) ดัชนีผ้ จู ดั การ
ฝ่ ายจัดซื Aอภาคการผลิตและภาคบริ การเบื Aองต้ นเดือนเมษายนจากมาร์ กิต 2)
ยอดขายบ้ านมือสองเดือนมีนาคม 3) ดัชนีราคาบ้ านเดือนกุมภาพันธ์ 4) ดัชนี
ความเชื4อมัน4 ผู้บริ โภคเดือนเมษายนจาก Conference Board 5) สต็อกสินค้ า
คงคลังภาคค้ าส่ง และ 6) ยอดสัง4 สินค้ าคงทนเดือนมีนาคม
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัว ปั จจัยกดดันจากดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าและ
เจ้ าหน้ าที4 Fed ส่วนใหญ่พร้ อมสนับสนุนการขึ Aนดอกเบี Aยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ รวมถึงราคาทองคําตอบรับการยุตทิ ดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
แนวโน้ มราคานํ Aามันในระยะสันมี
A โอกาสผันผวน สิง4 ที4จบั ตา 1) ปริมาณการผลิต
นํ Aามันดิบของสหรัฐคาดว่าจะเพิ4มขึ Aน 2) ความร่ วมมือของ OPEC และ NonOPEC ในการลดกําลังการผลิต 3) ข้ อตกลงยุตนิ ิวเครี ยล์อิหร่ านกับชาติ 5+1 4)
การยุตสิ ถานการณ์ความวุ่นวายในเกาหลีเหนือกระตุ้นเซนติเมนท์อปุ สงค์นํ Aามัน

ตราสารหนี A
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-1.17%

-3.47%

-0.87%

-2.71%

iBoxx High
Yield Index

-0.17%

+0.29%

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

-0.44%

-1.67%

I-SMART

Underweight

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลรั ฐ บาลสหรั ฐ เคลื4 อนไหวปรั บเพิ4มขึนA มาก
พันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที4 2.96% จากความเห็นของสมาชิ กธนาคารกลาง
สหรั ฐฯ ที4สนับสนุนการปรับขึนA ดอกเบี ยA นโยบายต่อ โดยมีโอกาสจะเพิ4มขึนA
มากกว่า 3 ครังA ในปี นี A ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐระยะ
ยาวปรับสูงขึ Aนต่อ และค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ฟื นA ตัวแข็งค่า นอกจากนี Aมีข่าวจาก
เจ้ าหน้ าที4ธนาคารกลาง อี ซีบี กล่าวว่าจะส่งสัญญาณการหยุดมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริ มาณ (QE) ในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ มีการขายพันธบัตรรัฐบาล
เยอรมันออกมา
ปั จจัยสัปดาห์นี A ได้ แก่ การประชุมนโยบายการเงินของ อีซีบี และ บีโอเจ ซึง4
คาดว่าจะยังคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป แต่อาส่งสัญญาณหยุด
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) หรื อไม่ สําหรับ I-SMART มีการลงทุน
ส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับผลกระทบ แต่กองทุนเน้ นการวาง
สถานะ Duration ที4ตํ4ากว่าเกณฑ์ อ้างอิง เพื4 อรองรั บการปรั บขึนA ของ Yield
และกระจายความเสี4ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
A
ดใหม่บางประเทศ

M-SMART
INCOME

Neutral

ตราสารหนี เA อกชนที4ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มี มูลค่าปรับลดลง จาก
ผลกระทบการปรับขึ Aนของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและตลาดจับ
ตาการประชุมธนาคารกลางยูโร และการส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงิน
สํ า หรั บ ตลาดสิ น เชื4 อ บ้ า นสหรั ฐ ปรั บ ตัว ลดลงเช่ น กั น สํ า หรั บ M-SMART
INCOME อาจได้ รับผลกระทบระยะสันA อย่างไรก็ตามกองทุนเน้ นลงทุนตราสาร
หนี Aทีใ4 ห้ ผลตอบแทนสูงจากกลุม่ High Yield ที4เป็ นตราสารหนี Aประเภทด้ อยสิทธิ
และตราสารแปลงสภาพ โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี Aยรับที4สงู (coupon) ออกโดย
กลุ่ม สถาบัน การเงิ น คุณ ภาพสูง จึ ง ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึ นA ของเส้ น อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที4ให้
ดอกเบี Aยลอยตัว และกึ4งลอยตัว เพื4อรองรับภาวะดอกเบี Aยขาขึ Aนของสหรัฐฯ
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คําเตือน

 เอกสารนี Aเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง4 จัดทําขึ Aนเพื4อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี4ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันA

 การลงทุนมีความเสี4ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื4อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื4อนไขผลตอบแทน และความเสี4ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง4 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี A หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี A หรื อห้ ามทํ า สํ า เนาเอกสารนี A หรื อ ห้ า มกระทํ า การอื4 น ใดที4 ทํ า ให้
สาระสําคัญ ของเอกสารฉบับนี เA ปลี4 ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญ าตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน4 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื4 อป้องกันความ
เสี4 ย งที4 เ กี4 ย วข้ อ งกับ อัตราแลกเปลี4 ย นเงิ นตราที4 อ าจเกิ ดขึนA ได้ จ ากการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยขึ Aนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Aได้ อ้างอิงจากแหล่งที4มาของข้ อมูลที4เชื4อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื4องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ ขึ Aนอยู่กบั ช่วงเวลาที4นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที4ปรากฏในเอกสารนี Aเป็ นเพียงความเห็นเบื Aองต้ นเท่านันA มิใช่
คํามัน4 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Aไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
A Aน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Aจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หาก
มีข้อสงสัยใดๆ เกี4ยวกับเอกสารฉบับนี Aกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที4โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี4ยงด้ านอัตราแลกเปลี4ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
A
ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดัง นันA จึงมี โอกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี4ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี4ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื4อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี4ยงที4อาจเกิดขึ Aนจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื4อมีความเข้ าใจในความเสี4ยงของสัญญา
ซื Aอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง
 กรณี ที4ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้
ลูกค้ านันA บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที4ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันA
 ขอรับหนังสือชี Aชวนได้ ที4บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Aอคืน
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