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• ภาพรวมการลงทุน 2021
• ภาพรวมเศรษฐกิจ 2022
• สินทรัพย์ตราสารทุน
• ตราสารหนี ้– การลงทุนทางเลือก
• เหตุการณ์ส าคัญประจ าปี 2022
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Highlight & Promotion

• หุ้นกู้ออกใหม:่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

• โอนเงินไปต่างประเทศผ่าน K PLUS 
รับ e-Voucher Starbucks
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• กองทุน LTF ครบเงื่อนไข 
ท าอย่างไรต่อ

• 5 สิ่งต้องดู ก่อนซื้อหุ้นกู้
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ค ำแนะน ำ ส าหรับผู้ต้องการขายคืน LTF (ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน T+3)

กรณี NAV ยังขำดทุนกรณี NAV มีก ำไร

• หากยังไม่รีบใช้เงิน สามารถถือตอ่เพื่อรอโอกาส NAV กลับมาก าไร
หลังไทยเปิดประเทศรับนกัท่องเที่ยว และมีแผนกระตุน้เศรษฐกิจเพิ่มเติม

• น าเงินค่าขายคืน ลงทุนต่อใน K-GINCOME-SSF K-CHANGE-SSF เพื่อชดเชย
ส่วนที่ขาดทุนดว้ยสิทธิภาษี และเพิ่มทางเลือกการลงทุนนอกจากหุน้ไทย

• น าเงินค่าขายคืน ลงทุนต่อ
ในกองทุน SSF เพื่อสิทธิทางภาษี
• พักเงินใน K-SFPLUS
เพื่อรอโอกาสลงทุน

• ขนาดกองทุน ไม่มีผลต่อราคา NAV
• ราคา NAV ขึ้นกับราคาตลาดของ หุ้น/สินทรพัย์ ที่กองทุนลงทุน
• มูลค่า LTF รวมทุก บลจ. คิดเป็น 1.91%ของ SET เท่านั้น (พ.ย. 21)

Q: เงินกองทุน LTF ที่น้อยลง ส่งผลต่อผลการด าเนินงานหรือไม?่

อย่ำลืม! น าก าไรค่าขายคืน LTF ปีนี้
ไปยื่นเป็นเงินไดท้ี่ยกเว้นภาษี ต้นปีหนา้

*ที่มา: https://th.investing.com/analysis/article-200438855 ** อ้างอิงจากดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI)

ยอดซื้อสะสม กองทุน LTF ปี 2016 (พ.ศ.2559) 
5.86 หมื่นล้านบาท*

ขำยคืนได้ 4 ม.ค. 22 เป็นต้นไป

• ตลาดหุ้นไทย** ก าไร 25.38%
• LTF บลจ.กสิกรไทย มีส่วนต่าง NAV เป็นบวก 5 กองทุน 
ติดลบ 4 กองทุน (รวมเงินปันผลแล้ว เป็นบวก)

ผลตอบแทนช่วง สิ้นปี 16 – สิ้นปี 21



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

ตลำดหุ้น

MSCI ACWI โลก 755.30 0.86 3.96 17.05 16.87

S&P 500 สหรัฐฯ 4,778.73 1.12 4.64 28.05 27.23

STOXX 600 ยุโรป 488.71 1.28 5.56 22.1 22.47

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 782.59 0.16 0.35 -6.94 -7.16

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 28,791.71 0.03 3.49 4.91 4.91

HSCEI ฮ่องกง 8,096.44 -1.29 -3.25 -24.07 -24.60

China A50 จีน 15,679.33 -1.33 2.08 -9.82 -11.45

Sensex 30 อินเดีย 57,794.32 1.17 1.28 21.04 21.03

SET ไทย 1,657.62 1.25 5.67 14.37 14.37

VNI เวียดนาม 1,485.97 0.61 0.51 35.39 34.61

กองทุนอสังหำ
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 170.58 0.93 -0.37 -1.68 -1.68

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 852.86 1.56 1.16 -0.31 0.13

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 76.99 4.34 16.33 59.07 58.68

XAU/USD ทองค า 1,814.67 0.24 2.26 -4.21 -4.41

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  30 ธ.ค. 21 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 4ไตรมำส 3

Jan : โจ ไบเดน สาบานตนเข้ารับต าแหน่ง
ประธานาธิบดีคนท่ี 46 พร้อมกับนโยบาย 
Build Back Better 

Feb : อิลอน มัสก์ ประธานบริษัท Tesla 
และ SpaceX ประกาศลงทุนใน Bitcoin
1,500  ล้านดอลลาร์  ส่งผลให้ราคา Bitcoin 
พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

Mar : เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ Ever 
Given เกยตื้นขวางคลองสุเอซในอียิปต์ นาน 
6 วัน กระทบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก

Apr : COVID สายพันธุ์เดลต้า เร่ิมแพร่ 
กระจายและกลายเป็นสายพันธุ์หลักท่ัวโลก 
ในขณะท่ีการฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง

May : ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟื้นตัว 
ประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงการระบาดของ COVID 
ระลอกใหม่ โดยจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึน้
และแตะระดับสูงสุดกว่า 20,000 ราย

Jun : การจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์
แห่งชาติยุโรป 2020 ท่ีเลื่อนการแข่งขันมา 1 ปี 
เป็นจุดเร่ิมต้นให้เศรษฐกิจของยุโรปกลับมา
ฟื้นตัวได้

Jul : Tokyo Olympic 2020 ท่ีเลื่อนจาก
ปีก่อนหน้า เป็นการจัดงานท่ีมีต้นทุนสูงท่ีสุด
ในประวัติศาสตร์ จากค่าใช้จ่ายป้องกัน COVID

Aug : สีจิ้นผิง แถลงนโยบายเศรษฐกิจยุคใหม่
ของจีน Common Prosperity หรือ
ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ท่ีความมั่งคั่งจะถูก
กระจายให้กับประชาชนทุกคน 

Sep : Evergrande บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับ 2 ของจีนเริ่มผิดนดั
ช าระหนี้ ส่งผลกระทบกับตลาดตราสารหนี้
และตลาดหุ้นจีนอย่างหนัก

Oct : ฟูมิโอะ คิชิดะ หัวหน้าพรรค LDP ชนะ
การเลือกตั้งขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ญ่ีปุ่น ชูนโยบายลดความเหลื่อมล ้า 

Nov : Fed เร่ิมลดวงเงิน QE เดือนละ 15,000 
ล้านดอลลาร์ / ไทยเปิดประเทศอย่าง
เป็นทางการ / WHO ประกาศให้ COVID
สายพันธุ์โอไมครอน โดยเป็นสายพันธุ์ท่ีน่ากังวล 

Dec : โอไมครอน แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไป
ยังหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะในแถบยุโรป
จ านวนผู้ติดเชื้อรายวันเพ่ิมขึน้สงูสุด
เป็นประวัติการณ์

FEB MAR APR MAY JUN JAN AUG SEP OCT NOV DECJULY

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  30 ธ.ค. 2021

MSCI WORLD
Return  : +16.87%

ภาพรวมการลงทุน 2021
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คาดเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง 
เงินเฟ้ออยู่ระดับสูง Fed ทยอยลด QE

และคาดขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้ง 

สหรัฐฯ

Forecast 
GDP Growth
2021: 6.0%
2022: 5.2%

เศรษฐกิจโตดีเผชิญระดับเงนิเฟ้อสงู
ECB ส่งสัญญานสิ้นสุด QE 
แต่ไม่รีบการขึ้นดอกเบี้ย

ยุโรป

Forecast 
GDP Growth
2021: 5.0%
2022: 4.3%

สถานการณ์ COVID ดีขึ้นมาก 
กิจกรรมเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว

และต่อเนื่องในปี 22

อินเดีย

Forecast 
GDP Growth
2021: 9.5%
2022: 8.5%

เศรษฐกิจโตดีต่อเนือ่ง
จากการส่งออกและ

การฟื้นตัวภายในประเทศ

เวียดนาม

Forecast 
GDP Growth
2021(A): 2.58%
2022: 6.6%

เตรียมใช้นโยบายการคลังเชิงรกุ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังปี 21
และใช้นโยบายการเงนิสนับสนนุ

จีน

Forecast 
GDP Growth
2021: 8.0%
2022: 5.6%

Forecast 
GDP Growth
2021: 1.0%
2022: 3.7%

ไทย
คาดเศรษฐกิจฟื้นตัวจาก     

การบริโภค การส่งออกและท่องเที่ยว 
แต่โอไมครอนเสีย่งต่อการฟืน้ตัว

ที่มา : IMF Oct 2021, K-Research, IHS Markit

คาดเศรษฐกิจฟื้นตัวจากอุปสงค์
ในประเทศและมาตรการกระตุ้น
จากการเพิ่มรายได้ชนชัน้กลาง

ญี่ปุ่น

Forecast 
GDP Growth
2021: 2.4%
2022: 3.0%

เศรษฐกิจโลกฟื้นต่อเนื่อง
แต่รายประเทศฟื้นไม่เท่าเทียม
นโยบายกระตุ้นแตกต่างกัน

โลก

Forecast 
GDP Growth
2021: 5.9%
2022: 4.9%
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คำดกำรณ์กำรเติบโตก ำไรและมูลค่ำควำมถูกแพงดัชนีหุ้นส ำคัญ

สินทรัพย์ตราสารทุน

S&P500

Stoxx600

TOPIX
China A50

Set index

VN30
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ที่มา : Bloomberg 28 ธ.ค. 2021  

มูลค่ำแพง
เติบโตต ่ำ

ค ำแนะน ำตลำดหุ้นรำยภูมิภำค - ประเทศ

มูลค่ำถูก
เติบโตสูง

EPS Growth
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• หุ้นเอเชียมคีวามนา่สนใจในการลงทนุ แนวโน้มก าไรเติบโตเด่นในปี 2022 และ
มูลค่ายังไม่สูง เศรษฐกิจเอเชียฟื้นตัวเด่นจากฐานที่ต ่าในปีที่ผ่านมา 
ขณะที่จีนและญี่ปุ่นเตรียมกระตุ้นเศรษฐกจิต่อเนื่อง

• กลุ่มการลงทนุทีน่า่สนใจ กลุ่ม ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (K-CHANGE)
และกลุ่มที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม (K-CLIMATE) เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลก
ให้ความส าคัญและมีเงินลงทุนไหลเข้าธุรกิจกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยส าคัญ ค าแนะน า

• นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดและเร่ิมลดสภาพคล่อง

• ราคาหุ้นอยู่ในระดับสูงเม่ือเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ

รอประเมิน
สถานการณ์

• ECB ลดสภาพคล่อง วงเงินช่วยเหลือจะหมดใน มี.ค.

• ภาวะโรคระบาดยังกดดันธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว

รอประเมิน
สถานการณ์

• รัฐบาลอนุมัติงบกระตุ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์

• มูลค่าหุ้นยังไม่แพงเม่ือเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ

ทยอยสะสม
K-JP

• ภาครัฐจีนเร่งใช้นโยบายทางการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ

• รัฐควบคุมสร้างสมดุล ราคาหุ้นตอบรับไปมากแล้ว

ทยอยสะสม
K-CCTV

• เศรษฐกิจขยายตัวโดดเด่นเม่ือเทียบกับภูมิภาค

• แนวโน้มก าไรเติบโตเด่น และ มูลค่ายังไม่สูง 

ทยอยสะสม
K-VIETNAM

• การเปิดประเทศช่วยเศรษฐกิจฟื้น จับตาระบาด COVID

• บลจ.กสิกรไทยคาดหุ้นไทยปีหน้า 1,850

ทยอยสะสม
K-STAR

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com



0
2

W
ee

kl
y

In
ve

st
m

en
t

V
ie

w
s ตราสารหนี้ - การลงทุนทางเลือก

ตราสารหนี้

น ้ามัน

ทองค า

สินทรัพย์

• ราคา REITs ถูกกดดันโดยการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ระยะหน่ึง เพราะกระทบต่อการเปิดประเทศ
เพื่อรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ

• อัตราเงินปันผลของกลุ่ม REITs ยังน่าสนใจ                
บลจ.กสิกรคาดการณ์เงินปันผลที่ 4.7% ในปี 22

• แนวโน้มธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นดอกเบี้ย 
ส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ี

ลงทุนตามระยะเวลาถือครองที่แนะน า

REITs
ลงทุน K-PROPI

เพื่อการกระจายความเสี่ยง 

• แนวโน้มนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดขึ้นของ Fed 
จะกดดันราคาทองค า

• นักวิเคราะหโ์ดยส่วนใหญ่ คาดการณ์ราคาทองค า 
ปี 22 ที่ $1,799/t oz

ลงทุน K-GOLD 

เพื่อการกระจายความเสี่ยง

• บลจ.กสิกร คาดการณ์การขาดแคลนน ้ามันจะลดลง
ในปี 22 ท าให้ปัจจัยบวกในระยะสั้นจะค่อยๆหมดไป

• นักวิเคราะหโ์ดยส่วนใหญ่ คาดการณ์ราคาน ้ามัน WTI 
สิ้นปี 22 ท่ี $70.31

ปัจจัยส าคัญ

• ธนาคารกสิกร คาดการณ์ ปี 22 Bond Yield ปรับขึ้น 

• ผลตอบแทนพันธบัตรไทย 10 ปี ท่ี 2.2% 
• ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ที่ 1.9%

ค าแนะน า

พักเงิน รายวัน :   K-CASH
ลงทุน > 3 เดือน : K-SFPLUS
ลงทุน > 9 เดือน : K-CBOND
ลงทุน > 1 ปี    : K-FIXEDPLUS

ทยอยลดน ้าหนัก K-OIL 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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5 MAR การประชุม
สองสภาฯประจ าปี
ของจีน

4-20 FEB
โอลิมปิกฤดูหนาว 
2022

NOV ประชุมสมัชชาใหญ่ 
พรรคคอมมิวนสิต์จีน 
ครั้งที่ 20 

27 MAR เลือกตั้ง
ฮ่องกง

10 APR เลือกตั้ง
ฝรั่งเศส

15-16 JUN 
การประชุม Fed 
ครั้งส าคัญ
ดอกเบี้ยสหรัฐฯ
เริ่มปรับขึ้น

JUL เลือกตั้งอินเดีย

8 NOV เลือกตั้ง
กลางเทอมสหรัฐฯ

18 FEB การผ่าน
ร่างกฎหมาย
งบประมาณ 2022

1 JAN เริ่มใช้
ข้อตกลงการค้า
เสรี (RCEP)

เหตุการณ์ส าคัญประจ าปี 2022



คือ บริษัทไหน ท ากิจการอะไร
เพื่อเข้าใจที่มาของดอกเบี้ยที่ได้รับ

5 สิ่งต้องดู ก่อนซื้อหุ้นกู้
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อำยุหุ้นกู้

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ

สิทธิเรียกร้อง

ผู้ออกหุ้นกู้

หลักประกันเลือกให้เหมาะกับระยะเวลาที่ต้องการ
เพราะไม่สามารถไถ่ถอนก่อนก าหนด

วัดด้วย Credit Rating ที่จัดท าโดยสถาบันจัดอนัดับ
ความน่าเช่ือถือ (เช่น ทริสเรทติ้ง, ฟิทช์เรทติ้งส)์:
• AAA ถึง BBB- คือ ระดับน่าลงทุน (Investment Grade)

เป็นหุ้นกู้ส่วนใหญ่ที่จองซื้อผ่านธนาคารทั่วไป
• BB+ ถึง D คือ ต ่ากว่าระดับน่าลงทุน
แต่ให้ผลตอบแทนสูง (Non – Investment Grade)

• ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (non-rated)

หมายเหต:ุ พันธบัตรรัฐบาล ไม่มี Credit Rating เน่ืองจากมีความน่าเชื่อถือสูงกว่ำหุ้นกู้เอกชน

• ไม่ด้อยสิทธิ: สิทธิเหมือน
เจ้าหนี้รายอื่น
• ด้อยสิทธิ: รอรับหลัง
เจ้าหน้ีอื่นได้ครบแล้ว

หำกผู้ออกหุ้นกู้ 
ไม่สำมำรถจ่ำยคืนดอกเบี้ย/เงินต้น

• ไม่มี: สิทธิเหมือนเจ้าหนี้รายอื่น
• มี: หลักประกันถูกน ามาแบ่งจ่าย
แก่ผู้ถือหุ้นกู้น้ี ก่อนเจ้าหนีอ้ื่น

ดอกเบี้ยต ่ำ

ดอกเบี้ยสูง ด้อย
สิทธิ

ไม่ด้อย
สิทธิ

ไม่มีหลัก
ประกัน

มีหลัก
ประกัน ควำมเสี่ยงต ่ำ

ควำมเสี่ยงสูงอายุ
ยาว

อายุ
สั้น

rating
BBB-

rating
AAA

ควำมเสี่ยง vs ดอกเบี้ย ของประเภทหุ้นกู้

https://bit.ly/3pQkfmY
https://bit.ly/3pQkfmY


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture_anan1-65.aspx
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หุ้นกู้ ออกใหม่
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2565
ชนิดระบุช่ือผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

• อายุ  1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.5%ต่อปี

• อายุ  2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.4%ต่อปี
*จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ ‘BBB-’ ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 10 มิ.ย. 21
ระดับความเสี่ยง 5 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 1 – 5

จองซื้อ 11–13 ม.ค. 22
ทาง K-My Invest

ขั้นต ่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

https://bit.ly/3pQcWvo
https://bit.ly/3pQcWvo


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/international-transfer-kplus-china.aspx
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โอนเงินไปต่ำงประเทศผ่ำน K PLUS รับ e-Voucher Starbucks
• โปรโมชันถึง 28 ก.พ. 22 สิทธิมีจ านวนจ ากัด
• ผู้โอน ไม่ต้องใช้เอกสาร (อาจขอเรียกดูภายหลัง)

• โอนให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล กไ็ด้

เหมาะกับผู้ท่ีจ าเป็นต้องโอนเงินไปต่างประเทศ เช่น
• ค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรหลาน
• ส่งเงินให้ครอบครัว
• ช าระค่าสินค้า

https://bit.ly/3EW5D9U
https://bit.ly/3EW5D9U


ปริวรรตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรพัย์

รำชันย์ ตันติจินดำ CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ณรงศักดิ์ สถิรชอบพุทธ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดำ ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ 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




