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แบนรัสเซีย ท ำน ้ำมันพุ่ง
การลงทุนกระทบอย่างไร
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• ภาพรวมการลงทุน
• สหภาพยุโรปแบนน า้มนัรัสเซีย ราคา

น ้ามันพุ่ง กระทบเศรษฐกิจโลก
• การผลิตและบริการจีนปรบัตวัขึน้เด่น

ขณะทีช่ะลอตัวในฝั่งสหรัฐฯ และยุโรป
• เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เปิด

โอกาสกองทุนอสังหารมิทรพัย์
• ประเด็นที่ต้องจบัตา

roduct
Highlight & Promotion

• หุ้นกู้ของบรษิทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565

• รับหน่วยลงทุน K-CASH 500 บาท เมื่อลงทุน 
K-SF/K-CBOND ทุก 5 แสนบาท
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• 1 ม.ิย. 22 ไทยเริ่มใช้กฎหมาย PDPA • ค าแนะน ามือใหมใ่จไมแ่ขง็ ในช่วงตลาดผันผวน



1 มิ.ย. 22 ไทยเริ่มใช้กฎหมำย PDPA  

“PDPA หรือ Personal Data Protection Act คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
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 หน่วยงานต่างๆ แจ้งสิทธิ PDPA ผ่านช่องทางต่างๆ

เก็บข้อมูล
อะไรบ้าง

• ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการเงิน การท าธุรกรรม IP Address ฯลฯ
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ภาพจ าลองใบหน้า ลายนิ้วมือ เสียง ฯลฯ

ข้อมูลต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับและปลอดภัย โดยจะท าตามวัตถุประสงค์และกฎหมายเท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy/pages/privacy-policy.aspx

• เพิ่มโอกาสได้รับการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ตรงกับความต้องการ
• อาจได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากการวิจัย พัฒนา

ยินยอมแลว้
ดีอย่างไร?

 ผู้ใช้บริการมีสิทธิยินยอมให้ใช้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้

กรณีที่
ไม่ต้องได้รับ
ความยินยอม

• การให้ค าแนะน าบรกิาร/ผลิตภัณฑ์ เช่น ประเมินความต้องการ การพิสูจน์ตัวตน
• การสมัครใช้บรกิาร/ผลิตภัณฑ์
• การปฏิบัติตามค าสั่งทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ถ่ายหรือโพสต์ รูป/คลิป ติดผู้อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่แสวงหาก าไร
• ติดกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย



ดัชนี ตลำด ล่ำสุด 1 สัปดำห์ (%) 1 เดือน (%) 1 ปี (%) ตั้งแต่ต้นปี (%)

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 649.16 -0.56 -1.06 -8.74 -14.00

S&P 500 สหรัฐฯ 4,108.54 -1.20 -1.60 -2.01 -13.80

STOXX 600 ยุโรป 440.09 -0.87 -1.37 -2.37 -9.78

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 677.91 2.00 -0.81 -24.13 -14.11

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 27,761.57 3.66 3.52 -4.46 -3.58

HSCEI ฮ่องกง 7,267.57 2.61 0.00 -32.87 -11.76

China A50 จีน 13,514.18 1.91 -0.02 -25.02 -13.91

Sensex 30 อินเดีย 55,769.23 1.61 -2.12 6.77 -4.27

SET ไทย 1,647.67 0.54 -0.28 1.86 -0.60

VNI เวียดนาม 1,287.98 0.20 -5.77 -5.59 -14.04

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 158.33 -0.47 -1.76 -6.79 -7.18

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 820.69 1.57 -3.85 -3.59 -3.83

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 118.87 3.30 16.07 72.75 58.05

XAU/USD ทองค า 1,851.19 -0.14 -0.91 -1.05 1.20

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  03 มิ.ย. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ภำพรวมกำรลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง จากดัชนี PMI 
ภาคการผลิตและบริการชะลอตัวลงเน่ืองจาก
ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน
และซัพพลาย ขณะที่อุปสงค์ลดลงจากแรง
กดดันเงินเฟ้อ 

ตราสารหน้ี   ปรับลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนเป็น 2.93% โดยตลาดคาดการณ์ว่า
FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย 0.50% ในการประชุม
วันท่ี 14-15 มิ.ย. น้ี และการเริ่มใช้มาตรการปรับลด
ขนาดงบดุล (Quantitative Tightening : QT) 

เงินดอลลาร์  ปรับขึ้น
ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.46% โดยได้แรงหนุนจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ

น ้ามัน ปรับขึ้น

สัญญาน ้ามันดิบ ปรับตัวขึ้น หลังจากสหรัฐฯ 
เปิดเผยข้อมูล สต็อกน ้ามันดิบสหรัฐฯ ลดลง 
5.1 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าท่ี
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้และแนวโน้มความ
ต้องการใช้น ้ามันเพิ่มขึ้นในจีนหลังผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด ในขณะที่โอเปกพลัสมีมติ
เพิ่มก าลังการผลิตเป็น 648,000 บาร์เรล/วัน ใน
เดือนก.ค. และ ส.ค.

ทองค า  แกว่งตัวแคบ
สัญญาทองค าปรับตัวในกรอบแคบ โดยปรับขึ้น
ไป 1,870 ก่อนลดลงมาสูร่ะดับ 1,850 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อทรอยเอานซ์ เน่ืองจากการแข็งค่า
ของเงินดอลลาร์และการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เป็นปัจจัยกดดัน

ตลาดหุ้นจีน  ปรับข้ึน

ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลจีน
ประกาศจะเพิ่มโควตาสินเชื่อให้กับธนาคารด้าน
นโยบายของจีน (Policy bank) เป็นวงเงิน 
1.2 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อน าไปใช้สนับสนุน
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น   ปรับขึ้น
ตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวขึ้น จากปัจจัยบวกท่ี
เงินเยนอ่อนค่าลงสนับสนุนการส่งออก
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สหภาพยุโรปแบนน ้ามันรัสเซีย
ราคาน ้ามันพุ่ง กระทบเศรษฐกิจโลก

ค าแนะน า: ทยอยลดสดัสว่น K-OIL
น ้ำมันปรับขึ้นจำกปัจจัยกำรเมืองระหว่ำงประเทศและจีน
กลับมำเปิดเมือง โดยผู้น ำสหรัฐฯ ยุโรป เร่งเจรจำให้ OPEC 
เพิ่มก ำลังผลิต หำกคืบหน้ำจะท ำให้รำคำเข้ำสู่จุดสมดุล

ระดับราคาน ้ามันพุ่งอย่างต่อเนื่องกดดันเศรษฐกิจโลก

• ราคาน ้ามันปรับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือน 
พ.ค. สาเหตุจากกลุ่ม EU ท าการแบนการน าเข้าจากรสัเซีย

• จีนกลับมาเปิดเมืองที่มีความส าคัญ เช่น เซี่ยงไฮ้, ปักกิ่ง
ผลักดันให้มีความต้องการใช้น ้ามันในประเทศจีนมากขึ้น

นักวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มน ้ามันปรับสูงในช่วงสั้น

• ให้ราคาเป้าหมายของน ้ามัน WTI สิ้นปี ที่ 104$/bbl โดย
คาดการณ์ว่าระดับราคาน ้ามันที่สูงจะเกิดขึ้นชั่วคราวและมี
โอกาสชะลอตัวลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เติบโตต ่าปีนี้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน

• ยุโรปกระทบหนักสุด GDP ปี 22 ชะลอตัว จากคาดการณ์โต 
4.1% เหลือเพียง 2.6% ,สหรัฐฯ จาก 3.9% เหลือ 2.6%

• ขณะที่จีนได้รับผลกระทบคอ่นข้างจ ากัด จากการที่มี
มาตรการการคลังและการเงินเข้าสนับสนุนการลงทุน

รำคำน ้ำมัน WTI และ ประมำณกำร GDP ป2ี2 ของประเทศที่ส ำคัญ

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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น ้ามนั WTI 119.16

คาด GDP จีนปี 22 : 4.7%

คาด GDP สหรฐัฯป ี22 : 2.6%

คาด GDP ยุโรปป ี22 : 2.6%

คาด GDP ญี่ปุ่นปี 22 : 1.9%

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 2 มิ.ย. 22



การผลิตและบริการจีนปรับตัวขึ้นเด่น
ขณะที่ชะลอตัวในฝั่งสหรัฐฯ และยุโรป

ค าแนะน า:  ทยอยสะสม K-CCTV
ระดับรำคำหุ้นจีน A-Shares ยังถูก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศอื่นหรือจีนด้วยกัน ขณะที่หุ้นจีน A-Shares จะได้

ประโยชน์จำกกำรกระตุ้นเศรษฐกิจจำกภำครัฐที่เน้นกำรบริโภค

ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตและบริกำรในประเทศที่ส ำคัญ เดือน พ.ค.

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 2 มิ.ย. 22

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ภาคการผลิตและบริการชะลอตัวในสหรัฐฯ และยุโรป

• สหรัฐฯ ภาพรวมกดดันจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูง ส่งผลให้อุปสงค์ใน

ประเทศปรับลดลงและการผลิตก็ลดลง ผู้คนหวั่นเศรษฐกิจ

ชะลอตัวจากการที่ Fed เร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

• ยูโรโซน การผลิต ถูกกดดันจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ 

ล็อกดาวน์ในจีน ท าให้ปัญหาอุปทานแย่ลงและยอดค าส่ังซื้อใหม่

ท าจุดต ่าสุดในรอบ 18 เดือน, ภาคบรกิาร การท่องเที่ยวดีขึ้น

ญี่ปุ่นภาคบริการขยายตัวแต่การผลิตยังชะลอตัว

• ภาคบรกิาร สนับสนุนโดยสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

และรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 ม.ิย. 22
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USA : 53.5
EU : 56.3
Japan : 51.7
China : 41.4

USA : 57.0
EU : 54.6
Japan : 53.3
China : 49.6

ดัชนี PMI ภาคการผลติ

ดัชน ีPMI ภาคบรกิาร

จีนภาคการผลิตและบริการปรับตวัดีขึ้นจาก COVID-19
คลี่คลาย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์หดตัวเนื่องจากต ่ากว่า 50

• การผลิตและยอดค าส่ังซื้อในประเทศเร่งตัวขึน้ สะท้อน

เศรษฐกิจผ่านจุดต ่าสุดไปแล้ว ทางการจีนย ้าต้องการบรรลุ

เป้าหมาย GDP โต 5.5% ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เน้น

บริโภคและลงทุน



เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
เปิดโอกาสกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-PROPI

แนวโน้มกองทุนอสังหำริมทรัพย์เริ่มได้รับควำมสนใจมำก
ขึ้นเนื่องจำกระดับเงินปันผลที่สูงและแนวโน้มธุรกิจที่

กลับมำสดใสมำกขึ้นจำกกำรเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

เงินปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับน่าสนใจ

• เงินปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยอยู่ที่ 5.19% 
ขณะที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์อยู่ที่ 4.12%

• แนวโน้มกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จาก
นโยบายภาครัฐในการเปิดรบันักท่องเที่ยว

ความต้องการพื้นที่เช่าขยายตัวตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

• กลุ่มส านักงานให้เช่า พื้นที่เชิงพาณิชย์ ทั้งในไทยและสิงคโปร์ 
มีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่นจากความต้องการของผู้เช่าที่
ปรับเพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกจิ

กอง REITs ช่วยกระจายความเส่ียงในช่วงตลาดผันผวน

• นักลงทุนเริ่มกลับมาให้ความสนใจกองทุนอสังหาริมทรัพย์
มากขึ้นเพื่อการกระจายลงทุนขณะที่แนวโน้มธุรกจิดีขึ้น

• กองทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถปรับคา่เช่าได้ตามความ
ต้องการของผู้เช่าและปรับราคาขึ้นได้ตามทิศทางเงินเฟ้อ

ระดับกำรจ่ำยปันผลของกองทุนอสังหำริมทรัพย์ ไทย & สิงคโปร์

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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เงินปันผล REITs ไทย 5.19%

เงินปันผล REITs สิงคโปร์ 4.12%

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 2 มิ.ย. 22



• แม้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/65 ที่ผ่านมาจะขยายตัว 2.2% เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้าที่ระดบั 1.8% (YoY) แต่ยังถูกกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่
ในระดับสูง จากราคาพลังงานและอาหารที่พุง่ขึน้

• โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์วา่ใน
ปี 2565 น้ี เงินเฟอ้ไทยในน้ีจะอยูท่ี่ระดบั 4.2-5.2% และเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ขยายตัวในช่วง 2.3-3.5% ซึ่งปรับประมาณการลงจาก 3.5-4.5%

• จากเงินเฟอ้ที่สูงกวา่กรอบเงินเฟอ้เป้าหมายที่ 1-3% และเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว คาดการณ์กนง. จะคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดบั 0.5% เพือ่คง
ต้นทุนด้านการเงนิของบริษัทและกระตุ้นการฟืน้ฟูเศรษฐกิจ

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2จับตำทิศทำงเศรษฐกิจไทย คำดกนง. จะคงอัตรำ
ดอกเบี้ยแม้เงินเฟ้อยังพุ่งสูงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะกลับมำขยำยตวัไดด้ว้ยแรง
หนุนจำกกำรฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศและกำรเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยว

แนะน ำทยอยสะสมกอง K-STAR

เศรษฐกิจยุโรปก ำลังเผชิญกับควำมเสี่ยงที่จะเข้ำสู่ภำวะ
ถดถอย จำกควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและยูเครนท ำให้
เศรษฐกิจชะลอตวัและรำคำสินคำ้ที่พุ่งสูงข้ึน

แนะน ำทยอยลดน ้ำหนักกำรลงทุนกอง K-EUROPE

ECB ส่งสัญญำณขึ้นดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อเดือนพ.ค.
พุ่งสูงเป็นประวัติกำรณ์ กระทบควำมมั่นใจนักลงทุน

• จากการเปดิเผย CPI ยุโรปเดือนพ.ค. พุ่งท าสถิติสูงสดุเป็นประวัติการณ ์       
แตะระดับ 8.1% จากเดอืนเม.ย. ที่ระดับ 7.4% (YoY) และเป็นการปรับขึ้น
ติดต่อกันเป็นเดอืนที่ 7 

• กดดันให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น หลังส่งสัญญาณ
ก่อนหน้าว่าจะปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ยในการประชมุนโยบายการเงนิเดอืนก.ค. น้ี

สัปดำห์นี้ที่ต้องจับตำ
ประเด็นเด่น
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ค ำแนะน ำมือใหม่ใจไม่แข็ง ในช่วงตลำดผันผวน

ลงทุนตามระดับความเส่ียงทีร่ับได้

Scan QR Code เพ่ืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

4 วิธีอยู่กับพอร์ตอย่างไรให้ใจนิ่ง

ลงทุนแบบ Value Averaging

• เน้นลงทุนสม ่าเสมอเพื่อให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละงวด เช่น ก าหนดให้พอร์ตโตขึ้นเดือนละ 1,000 บาท จากการลงทุนทุก
เดือนๆ ละ 1,000 บาท

• ถ้าเดือนไหนพอร์ตติดลบ ต้องลงทุนส่วนต่างเพิ่มเข้าไปด้วย เช่น ขาดทุน 500 
บาท ต้องลงทุนเพิ่มเดือนถัดไปเป็นเงิน 1,500 บาท

• ถ้าเดือนไหนก าไร เช่น ก าไร 500 บาท ก็ต้องขายออกมา เพื่อให้พอร์ตโตตาม 
แผนที่ต้ังไว้

>>> ท าแบบประเมินความเสีย่งก่อน

65%

65%

15%

8%

25%

25%

77%

87%

10%

10%

8%

5%

เสีย่งต ่ำ

เสีย่งปำนกลำงค่อนขำ้งต ่ำ

เสีย่งปำนกลำงค่อนขำ้งสงู

เสีย่งสงู

ตรำสำรหนี้ หุน้ สนิทรพัท์ำงเลอืก

>>> ปรับสัดส่วนพอร์ตให้ตรงกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้

ข้อดี
• จับจงัหวะการลงทนุไปในตวั
• ราคาปรบัตวัลง ได้ซื้อมากขึน้
• ราคาขึน้ ซื้อนอ้ยลง

ข้อจ ำกัด
• ต้องตดิตามมลูคา่พอรต์
• ต้องเตรยีมเงนิเพิม่บนตวัเลข

ที่ไมแ่นน่อน

ค านึงถงึเปา้หมายมากกวา่ก าไรขาดทนุระหวา่งทาง

• การลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงในช่วงเวลาสั้นๆ มักมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ 
แต่หากลงทุนได้ยาว ความผันผวนจะลดลงไปและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

• จากรูปจะเห็นว่าแม้ตลาดหุ้นไทยร่วงหนัก ช่วงโควิด 19 เร่ิมระบาด แต่ก็สามารถฟื้น
ตัวกลับมาได้ เพียงแค่เราให้เวลากับการลงทุน

ทบทวนและปรับสดัสว่นพอร์ตใหก้ลบัมาเหมอืนเดิม

• ทบทวนพอร์ตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• หากสัดส่วนพอร์ตการลงทุนผิดเพี้ยน ควรปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยง
• ขายสินทรัพย์ส่วนเกิน ซ้ือสินทรัพย์ส่วนขาด

สนิทรพัยท์ำงเลอืก
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หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565
หุ้นกู้ชนดิระบุชือ่ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษทัและหุ้นกู้ ‘BBB-’ ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 28 เม.ย. 22
ระดับความเสี่ยง 5 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกูท้ั่วไปอยูท่ี่ระดับ 1–5

จองซื้อ 10, 13-14 มิ.ย. 22
ทาง K-My Invest (24 ชั่วโมง)

ข้ันต ่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-anan2-65.aspx

1 ปี 7 เดือน
2 ปี 7 เดือน

4.70% ต่อปี
5.60% ต่อปี

เสนอขายประชาชนทั่วไป
ยกเว้นผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันจองซื้อ)

อายุหุ้นกู้ ดอกเบ้ีย

จ่ายดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-anan2-65.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-anan2-65.aspx
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n รับหน่วยลงทุน K-CASH 500 บาท (สูงสุด 10,000 บาท)

เมื่อลงทุน K-SF/K-CBOND ทุก 5 แสนบาท

โปรโมชนัระหว่าง 1- 30 มิ.ย. 22
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornasset.com/th/announcement/Pages/Promotion_K-SF_K-CBOND_1-30Jun22.aspx

เหมาะกับ
• ผู้ทีเ่ริ่มต้นลงทุน 
• นิติบุคคล ต้องการพักเงิน  
ทีผ่ลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

ตัวอย่างเช่น

• ลงทุน 5 แสน บาท รับ 500 บาท
• ลงทุน 5 ล้าน บาท รับ 5,000 บาท
• ลงทุน 10 ล้าน บาท รับ 10,000 บาท

• ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล
• ลงทุนผ่าน
 ธนาคารกสิกรไทย
 K PLUS
 K-My Funds
 K-Cyber Invest

ส าหรับยอดท่ีซ้ือ 1– 30 มิ.ย. 22
(ไม่นับยอดสับเปล่ียนเขา้)

และถือจนถึง 30 ก.ย. 22

https://www.kasikornasset.com/th/announcement/Pages/Promotion_K-SF_K-CBOND_1-30Jun22.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/announcement/Pages/Promotion_K-SF_K-CBOND_1-30Jun22.aspx


เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวสิาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานตพ์ิชชา แดงพิบูลยส์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นิติ สนิวาล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รำยชื่อคณะผู้จัดท ำ

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชน์อื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งสิ้น

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรอื
ค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer




