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• 2 เหรียญคริปโตฯไทยดิง่วบู
หลังพุ่ง All Time High 

• รู้จัก ดอกเบี้ยขั้นบันได ก่อนตัดสินใจ



KUB Coin และ JFIN Coin
2 เหรียญคริปโตฯไทยดิ่งวูบ หลังพุ่ง All Time High ณ วันที่ 30 พ.ย. 21   
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ท ำไม “เหรียญไทย” ขึ้นเร็ว ลงแรง 

1. ปริมาณเหรียญน้อย
เมื่อมีแรงซื้อขายเข้ามา ราคาย่อมเปลี่ยนไว

2. ซื้อขายตามข่าว 
โดยเฉพาะนักลงทุนหนา้ใหมท่ี่ซื้อขายตามกระแส 
ทั้งที่ยังไม่เข้าใจสิทธิ/ลักษณะของเหรยีญ

3. บางเหรียญซื้อขายแค่ตลาดเดียว 
กลไกทางตลาดจึงขาดประสิทธิภาพ 

ความเคลื่อนไหว หน่วยงำนก ำกับ

1 ธ.ค. 21 ธปท. ยังไม่สนับสนนุการน าสินทรพัย์
ดิจิทัลมาใช้ช าระค่าสินค้าและบรกิาร 
2 ธ.ค. 21 กลต. ชี้แจงว่าศูนย์ซื้อขายฯ มีหน้าที่
ต้องเตือนผู้ลงทุน ตรวจสอบและรายงาน
การซื้อขายทีผ่ิดปกติ

ความเคลื่อนไหว สถำบันกำรเงิน

• SCB ลงทุนใน Bitkub Online*

• BAY ร่วมลงทุนใน Zipmex*

• KBANK ตั้งบริษัท Kubix (คิวบิกซ)์ โดยมีแผน
ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิัล (ICO Portal)

*Bitkub Online และ Zipmex เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซือ้ขายสนิทรัพย์ดจิทิัล
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ควำมเคลื่อนไหวอื่นๆ ในปัจจุบันและอนำคต   

ช าระ/ลดค่าธรรมเนียม
ซื้อขายด้วย KUB Coin

เติมเงิน/ช าระค่าโดยสาร
ด้วย JFIN Coin

จ่ายค่าเครื่องดี่มด้วย 
BTC, ETH และ USDT

ลงทุนเพื่อรับส่วนแบ่งรายได้
ด้วยสิริฮับโทเคน

(ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น/เจ้าของร่วม)

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ลงทุน 

ท ำควำมเข้ำใจ ตั้งค ำถำม เลือกใช้แพลตฟอร์ม

สิทธิ/ลักษณะของเหรียญ
ทีล่งทุน

กับข่าวว่าส่งผลต่อสิทธิ
ของเหรียญอย่างไร

เช่น ข่าวแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งร่วมมือพนัธมิตรเปิดตัว
บริการใหม่ ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเหรียญ

ที่ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมของบริการเดมิของแพลตฟอร์ม

ที่น่าเชื่อถือ เช่น แพลตฟอร์ม
ได้รับใบอนุญาตจาก กลต.

KUB Coin และ JFIN Coin
2 เหรียญคริปโตฯไทยดิ่งวูบ หลังพุ่ง All Time High ณ วันที่ 30 พ.ย. 21   



ดัชนี ตลาด ล่าสุด 1 สัปดาห์ (%) 1 เดือน (%) 1 ปี (%) ตั้งแต่ต้นปี (%)

ตลำดหุ้น

MSCI ACWI โลก 724.18 -1.27 -3.81 15.22 12.06

S&P 500 สหรัฐฯ 4,538.43 -1.22 -2.62 23.77 20.83

STOXX 600 ยุโรป 462.77 -0.28 -3.83 18.14 15.97

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 786.89 -0.54 -2.69 -2.75 -6.65

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 28,029.57 -2.51 -5.05 4.55 2.13

HSCEI ฮ่องกง 8,455.45 -1.41 -4.53 -20.13 -21.26

China A50 จีน 15,607.09 0.77 1.27 -8.30 -11.86

Sensex 30 อินเดีย 57,696.46 1.03 -3.47 29.27 20.83

SET ไทย 1,588.19 -1.39 -1.47 10.42 9.58

VNI เวียดนาม 1,443.32 -3.33 -0.07 41.53 30.75

กองทุนอสังหำ
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 171.15 -1.75 -2.68 -3.45 -1.35

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 843.73 -2.68 -3.15 3.29 -0.94

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 66.26 -2.77 -18.06 45.18 36.56

XAU/USD ทองค า 1,783.29 -1.07 0.76 -3.14 -6.06

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  3 ธ.ค. 2021 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลำดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง

แม้การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ 
ในเดือนพ.ย. สูงกว่าที่คาดการณ์ แต่ถูก
กดดันจาก OECD ไปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปีนี้ลงจากเติบโต 6.0% 
เหลือ 5.6% จากภาวะชะงักงันของ
ห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเงินเฟ้อ

ตลำดหุ้นเวียดนำม  ปรับลง

รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเผยวา่ 
การแพร่ระบาดของโอไมครอน อาจส่งผล
ให้แผนการเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงต้นปีหน้าต้องเล่ือนออกไป

ทองค ำ  ปรับลง

จากการแพร่ระบาดของโอไมครอน และ
หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธาน 
Fed ส่งสัญญาณยุติมาตรการ QE เร็วกว่า
ที่คาดไว้ ท าให้มีการเทขายทองค าออกมา

น ้ำมัน ปรับลง

มีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
โอไมครอน อาจส่งผลกระทบกับความต้องการ
ในการใช้น ้ามัน ในขณะที่กลุ่มโอเปกพลัส 
แถลงเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่าจะเพิ่ม
ก าลังการผลิตน ้ามัน 400,000 บาร์เรล/วัน 
ในเดือน ม.ค. 2022

ตรำสำรหนี้ไทย แกว่งแคบ

ยังคงถูกกดดันจากการลดวงเงนิในโครงการ
ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เงินดอลลำร์  แกว่งแคบ

โกลด์แมน แซคส์ออกรายงานคาดการณ์วา่ 
Fed จะเร่งการปรับลดวงเงิน QE เป็นเดือนละ 
30,000 ล้านดอลลาร์ เพ่ิมขึ้น 2 เท่าจากเดิม
เดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์ เพ่ือเตรียม
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนม.ิย.2022

ตลำดหุ้นญ่ีปุ่น   ปรับลง
OECD เปิดเผยผลส ารวจเศรษฐกิจญี่ปุ่นว่า
การแพร่ระบาดของ COVID ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจรุนแรง การฟ้ืนตัวก็ค่อนข้าง
ต ่า แต่เห็นแนวโน้มการเติบโตมากขึ้น
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2021

ค ำแนะน ำ: ทยอยสะสม K-GINCOME

ผลกระทบทำงเศรษฐกิจทั่วโลกหำกยังยืดเย้ือ

• ปัญหาเงินเฟ้อและการจัดส่งสินค้าอาจกลับมา 
ส่งผลกระทบเงินเฟ้อเหมือนที่เคยเกิด 1Q21

หวั่น COVID-19 โอไมครอนกระทบเศรษฐกิจโลก
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สายพันธุ์โอไมครอนระบาดไปแล้วทั่วโลก

การแพร่ระบาดเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิด 
กองทุน K-GINCOME มีการปรับสัดส่วนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

แนวโน้มวัคซีนเพ่ือจัดกำรกับสำยพันธุ์โอไมครอน

• WHO ยังไม่ให้การรับรองวัคซีนใดมีประสิทธิภาพ 
ต่อโอไมครอน Moderna ยอมรับวางแผนผลิต
วัคซีนต้านโอไมครอน คาดส าเร็จในเดือน มี.ค. 22

ประเทศที่มีรายงานพบผูต้ดิเชือ้สายพนัธุ ์โอไมครอน

USA

Canada

Brazil

India

Australia

Japan

Saudi
Arabia

EU
Area

สำยพันธุ์ใหม่ระบำดหวั่นกระทบเศรษฐกิจโลก

• โกลดแ์มน แซคส์ ให้มุมมองผลกระทบเศรษฐกิจ
โลกกรณีที่มีการระบาดรวดเร็วแต่อาการเจ็บป่วย
ไม่รุนแรง GDP โลกจะชะลอตัวลง 2% ใน 1Q22



มีการกระจายลงทุนทั่วโลกและลงทุนในบริษัทที่
เติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยได้รับ
ประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนของทางภาครัฐท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2021

ค ำแนะน ำ: ทยอยสะสม K-CHANGE

Fed ชี้ “โอไมครอน”อำจชะลอเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

• สามารถส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก 
• จากปัญหาด้านตลาดแรงงานและซ ้าเติมภาวะเงินเฟ้อ
• นโยบายการเงินอาจเปลี่ยนแปลง ซ่ึงต้องรอจนกว่า

WHO จะบอกผลกระทบชัดเจน
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ตลาดคาดการณ์ โอกาสขึ้นดอกเบี้ยของ Fed 
ตลำดคำดกำรณ์โอกำส Fed ข้ึนดอกเบี้ยเร็วข้ึน
กว่ำกำรประชุม Fed พ.ย. 

• Fed ส่งสัญญาณควรเร่งยุติ QE เร็วขึ้น 
เนื่องจาก เงินเฟ้อพุ่งระดับสูง และยกเลิกค าว่า 
“ชั่วคราว” ส าหรับเงินเฟ้อ

• ธนาคารกสิกรไทย คาด Fed จะเร่งลด QE 
เพ่ือลดความร้อนแรงเงินเฟ้อ และขึ้นดอกเบ้ีย
ครั้งแรก ช่วงไตรมาส 4 ปี 22

67.8% 67.4%

92.4% 94.2%

15 ม.ิย. 22

ขึ้นดอกเบีย้ ครั้ง 1 = 0.25%

2 พ.ย. 22

ขึ้นดอกเบีย้ ครั้ง 2 = 0.25%

3 พ.ย. 21 FOMC 2 ธ.ค. 21

Fed ส่งสัญญำณควรเร่งยุติ QE เร็วข้ึนในประชุม ธ.ค.นี้



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : K-Securities ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2021
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เศรษฐกิจไทย ต.ค. เริ่มส่งสัญญำณฟ้ืนตัวดีข้ึน

• ยอดส่งออกโต 17% ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
โต 2.9% การลงทุนภาคเอกชนโต 6.9% 
ดุลการค้าเกินดุล 3.8 พันล้านดอลลาร์

• เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวท าให้ นักวิเคราะห์ปรับ
คาดการณ์ก าไรต่อหุ้นของ SET Index ปี 2022 
ขึ้นเป็น 95.5 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 12% จากปี 2021

โอไมครอน กดดันบรรยำกำศกำรลงทุนระยะส้ัน

• อาจกระทบการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย 
ในขณะที่รอทราบข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีน 
และความชัดเจนของ COVID สายพันธุ์โอไมครอน

นักวิเคราะห์ปรับขึ้นคาดการณ์ก าไรของตลาดหุ้นไทย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจึงปรับประมาณ
การก าไรขึ้น แต่ยังต้องรอประเมินสถานการณ์
ก่อนเข้าสะสม K-PLAN2

ค ำแนะน ำ: สะสม K-PLAN2
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คำดกำรณ์ก ำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (EPS)

ก ำไรต่อหุ้น                
บริษัทจดทะเบียน

แนวโน้มก ำไรตลำดหุ้นไทยฟื้นตัวดีในปีหน้ำ



• ราคาสินค้าที่ปรับขึน้จากเศรษฐกิจฟืน้ตัว ปัญหาห่วงโซ่อปุทาน ราคาน ้ามัน
และต้นทุนวัตถุดิบที่สูง ท าให้ Fed ส่งสัญญาณนโยบายการเงินทีเ่ขม้งวด
และลด QE เร็วขึ้น

• อย่างไรก็ตามสถานการณ์ COVID-19 กลายพนัธุ ์คาดปริมาณ
การใช้น ้ามันลดลง ช่วยลดแรงกดดนัเรื่องเงนิเฟ้อ

• ซึ่งอาจส่งผลตอ่การพิจารณาการประชมุ Fed ในรอบเดือน ธ.ค.น้ี 
หากแรงกดดนัเงินเฟ้อลดลงการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยจะช้าลงหรือไม่

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ประเมินตลาดกังวล COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน 
กระทบการฟื้นตัวเศรษฐกิจ  ส าหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ยังไม่แนะน าให้สะสมเพิ่ม  (ผู้ลงทุนเดิม)
รอประเมินสถานการณ์ (ผู้ลงทุนใหม่)

สภาเยอรมันเตรยีมลงมติ ตั้ง โอลาฟ โชลซ์
เป็นนายก จัดรัฐบาลผสมสานตอ่นโยบายเดิม

• โอลาฟ โชลซ์ พรรค SPD เคยด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยของแองเกลา แมร์เคิล

• นโยบายรัฐบาลใหม่จะควบคมุการก่อหน้ีงบปี 2022 รับมือสถานการณ์
COVID-19 กลายพันธุ์ ที่ 3.7 ล้านล้านบาท

• เน้นนโยบายพฒันานวตักรรม โครงสร้างพื้นฐาน แผนปฏิรูปสีเขียวใช้
พลังงานสะอาด ยกเลิกการใช้ถ่านหินภายในปี 2030 (EU Green Deal)
สนับสนุนสหภาพยุโรปเพื่อมีจดุยืนสร้างบทบาทการแข่งขนัในเวทีโลก

นโยบายรัฐบาลผสมมีความยืดหยุน่แต่จะเผชิญความท้า
ทายเรื่องประสิทธิภาพการท างาน ส าหรับตลาดหุน้ยุโรป

ยังไม่แนะน ำให้สะสมเพิ่ม  (ผู้ลงทุนเดิม)
รอประเมินสถานการณ์ (ผู้ลงทุนใหม่)

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ดัชนีราคาผู้บรโิภคสหรฐัฯ คาดปรับลง     
ตามราคาน า้มนั ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ



ลักษณะท่ัวไป ของพันธบัตร/หุ้นกู้ วิธีจ่ายดอกเบี้ย แบ่งเป็น
• จ่ายดอกเบ้ียตามเวลาและอัตราที่ระบุไว้ • จ่ายคงที่ เท่ากันตลอดอายุพันธบัตร/หุน้กู้

• จ่ายไม่คงที่ เช่น เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดในแตล่ะปี

รู้จักดอกเบี้ยขั้นบันได ก่อนตัดสินใจ

ดอกเบี้ยเฉลีย่

1.98% ต่อปี

ดอกเบี้ยเฉลีย่

2.02% ต่อปี

• อัตราดอกเบีย้สุทธ ิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
• อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสารหน้ี
• อายพุันธบัตร/หุ้นกู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
• เงื่อนไขและสิทธแิฝง เช่น หลักประกัน ด้อยสิทธิ

TIP: สิ่งท่ีต้องเช็ก
3% 3%

1% 1%

1 2 3 4ปีที่

3%+3%+1%+1%
4

= 2%ต่อปี

ดอกเบี้ยรวม 8,000 บาท

1% 1%
3% 3%

1 2 3 4ปีที่

1%+1%+3%+3%
4

= 2%ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 4 ปี หน่วยละ 100,000 บาท เลือกทางไหนดี?

1

2

1,000 1,000
3,000 3,000

1 2 3 4ปีที่

3,000 3,000
1,000 1,000

1 2 3 4ปีที่

ดอกเบี้ยรวม 8,000 บาท

• ทำงเลือกที่ 2 น่าสนใจกว่า
เน่ืองจากไดเ้งินคืนเร็ว (มาก) กว่า

• เช็ก อัตรำดอกเบี้ยเฉล่ีย
ได้จากผู้จัดจดัหน่าย

ค ำอธิบำย
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 มอบโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาพตลาด

 กระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

 มีสภาพคล่องสามารถซื้อขายได้ทุกวันท าการ

 เหมาะกับผู้ทีต้องการผลตอบแทนสูง 

แต่ไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงเต็มตัว

 กองทุนผสมลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะ
ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
มีการกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นโยบาย
การลงทุน

ความ
น่าสนใจ

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพ่ิมเติม : www.kasikornasset.com

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564           หมายเหตุ : *ร้อยละต่อปี **28 ตุลาคม 2552

ผลการด าเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

YTD 3M 6M **1Y
**Since

Inception

K-PLAN2 5.42% 1.22% 1.85% 11.68% 4.57%

Benchmark 5.69% 1.79% 2.21% 11.75% 5.23%

สัดส่วนการลงทุน

ผลการด าเนินงาน
ระดับความ
เสี่ยงกองทุน

5

การป้องกันความ
เสี่ยงค่าเงิน 
บางส่วน

ค่าธรรมเนียมขาย 
(Front-End) 

0.5%

ค่าธรรมเนียมซื้อ
คืน (Back-End) 

ไม่มี

นโยบายจ่าย
เงินปันผล 

ไม่มี

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่มีความ

เสี่ยงท้ังในและ
ต่างประเทศ

73 %

ตราสารหนี้

ล

หน่วยลงทุน
หุ้น ต่างประเทศ

8.7%

ตราสารหนี้
72.7% หุ้นไทย

18.6%

หุ้นไทย

2.8%

1.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.5%

China Japan US. Global-Fin EM Global-infra.

หน่วยลงทุน หุ้นต่างประเทศ

K-PLAN2 Fund
กองทุนเปิดเค แพลน 2
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• บริษัทเอกชน: หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน 
ตราสารหนี้ (33.9%)

• รัฐบาล/ รัฐวิสาหกิจ:
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ (33.3%)

• เงินฝาก/ ตราสารเทียบเท่า (2.5%)

• สถาบันการเงิน: ตราสารหนี้ (2.1%)

• สถาบันการเงิน: หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน
ตราสารหนี้ (1.0%)

• ขนส่งและโลจิสติกส ์(2.4%)

• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (2.3%)

• พาณิชย์ (2.2%)

• ธนาคาร (2.2%)

• พลังงานและสาธารณูปโภค 
(2.1%)



Facebook Pay กับ KGP
บริการรับช าระเงิน ท่ีคนขำยออนไลน์ควรมี

https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/facebook-promotion.aspx

สนใจคลิก

ถึง 31 ธ.ค. 21
• ต่อที่ 1: เงินคืน 300 บาท เม่ือสมัคร
ด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และ
รับช าระเงิน 100 บาทขึ้นไป  1 รายการ

• ต่อที่ 2: เงินคืน 1,200 บาท เม่ือ
รับช าระเงิน 100 บาทขึ้นไป ด้วยบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย ครบ 20 รายการ 

ถึง 1 ก.ย. 22
• ส่วนลดค่าจัดส่ง ส าหรับสินค้า
น ้าหนัก มากกว่า 1 กิโลกรัม

• ไม่จ ากัดจ านวนจัดส่ง
ขั้นต ่าหรือสูงสุดต่อร้าน

รับช ำระเงินผ่ำน บัตรเครดิต / บัตรเดบิต / เงินโอน
สะดวก ไม่ต้องแจ้งเลขบัญชีให้ลูกค้า

สรุปยอดขำย ทุกวันอัตโนมัติ

บริการช ำระเงิน/โอนเงิน
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

ในกล่องข้อควำมสนทนำ
Facebook Messenger

ของเพจร้านค้า

Facebook Pay คือ กำรสมัคร

KGB ย่อจาก Kasikorn Global Payment0
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https://bit.ly/3dri961
https://bit.ly/3dri961


ซื้อประกันชีวิต รับฟรี แพ็คเกจตรวจสุขภำพ ในเครือ BDMS
• ซื้อและช าระเบี้ยรายปี 50,000 บาทขึ้นไป ถึง 15 ธ.ค. 21
• ส าหรับประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health, Elite Health
หรือ ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ 80/4, 99/5, 99/9

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/campaign-fatherday.aspx

สมัครได้ที่สำขำ 
ธนำคำรกสิกรไทย

สนใจคลิก
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https://bit.ly/3rFINQO
https://bit.ly/3rFINQO


ปริวรรตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพืน้ฐานด้านหลักทรพัย์

รำชันย์ ตันติจินดำ CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ณรงศักดิ์ สถิรชอบพุทธ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดำ ใช้เทียมวงศ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสำข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ทัตเทพ วีระทัต AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กำนต์พิชชำ แดงพิบูลยส์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายชื่อคณะผู้จัดท า

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชนอ์ื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งส้ิน

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้
ความเห็นหรือค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกจิ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer




