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เงินเฟ้อสหรัฐฯพุ่งสูงสุดรอบ 40 ปี
กระทบการลงทุนอย่างไร
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• ภาพรวมการลงทุน
• ผลกระทบเงินเฟ้อสหรัฐฯ

พุ่งสูงสุดรอบ 40 ปี
• ส่องก าไรตลาดหุน้

ก่อนทยอยประกาศผลประกอบการ
• เงินเฟ้อจีนต ่ากว่าคาด 

สนับสนุนการกระตุน้เศรษฐกิจ
• ประเด็นเด่นที่ตอ้งจบัตา
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• หุ้นกู้ของบรษิทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

• โปรโมชั่นพิเศษ 2 ต่อ ส าหรับลูกค้าที่ท า
ธุรกรรมการค้ากับประเทศเวียดนาม

P

01 03

04

• เนื้อสัตว์ราคาแพง ในรอบ 10 ปี
เกิดอะไรขึ้น

• ช้อปกองทุนดี มีคืนภาษีกับ “ช้อปดีมีคืน”



สันใน 210 บาท/กก. +40%

1. ค่าอาหารปรับสูงขึ้น 8-10%
2. ธปท.คาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้อยู่ที่ 1.7%

ราคาสินค้า ณ วันที่ 13 ม.ค.22 เทียบกับ 16 ม.ค.21
ที่มา : kasetprice.com

• โรคระบาดในหมู
• ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึน้ (ค่าขนส่ง/ค่าอาหาร)
• จ านวนเกษตกรเลี้ยงหมนูอ้ยลงในชว่งโควิด-19
• ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มข้ึน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองราคาเนื้อสัตว์อยู่ระดับสงูตอ่ไป 
จนกว่าเนื้อหมจูะมเีพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 
คาดราคาย่อตัวช่วงครึ่งปีหลัง

แนะน า กองทุน K-PLAN2 กองทุนเน้นกระจายการลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในหุน้ไมเ่กิน 30% 
ปรับสัดส่วนใหเ้หมาะกับทุกสภาวะตลาด มีโอกาส
สร้างผลตอบแทนที่ดใีนความผันผวนท่ีไมสู่งมาก

เนื้อสัตว์ราคาแพง ในรอบ 10 ปี
เกิดอะไรขึ้น?

อกไก่ 75 บาท/กก +30.43%

ไข่ไก่ 4.20 บาท/ฟอง +9.66%

ท าไมเนื้อสัตว์แพง?

สภาวะเงินเฟ้อปรับตวัสูงขึ้น ควรลงทุนสินทรพัย์ที่
ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ เพื่อป้องกันเงินด้อยค่า

ค าแนะน า

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

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 744.41 0.17 1.32 12.52 -1.38 

S&P 500 สหรัฐฯ 4,662.85 -0.30 0.62 22.85 -2.17 

STOXX 600 ยุโรป 481.16 -1.05 2.47 16.79 -1.36 

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 803.80 2.42 2.31 -10.40 1.84

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 28,124.28 -1.24 -1.08 -2.00 -2.32 

HSCEI ฮ่องกง 8,554.79 3.93 1.62 -24.29 3.87

China A50 จีน 15,064.20 -2.21 -7.31 -18.29 -4.04 

Sensex 30 อินเดีย 61,223.03 2.47 5.34 23.47 5.10

SET ไทย 1,672.63 0.91 2.58 8.90 0.91

VNI เวียดนาม 1,496.02 -2.12 1.35 25.99 -0.15 

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 165.64 -0.26 -3.02 0.00 -2.90 

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 830.50 -0.84 -1.56 -4.94 -2.68 

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 83.82 6.24 18.51 56.47 11.45

XAU/USD ทองค า 1,817.94 1.19 2.66 -1.55 -0.62 

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  14 ม.ค. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
จากหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน เปิดเผย
ผลประกอบการที่น่าผิดหวัง รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซา 
โดยยอดค้าปลีกในประเทศ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ออกมาต ่ากว่าท่ีคาด

ตราสารหนี้ไทย แกว่งแคบ

แม้คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายเร็วขึ้นกว่าก าหนด แต่อัตราดอกเบี้ย
จะยังคงอยู่ในระดับต ่า ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรของสหรัฐฯ มีความผันผวนในระยะนี้

เงินดอลลาร์  ปรับลง

ดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 2เดือน 
หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต ่ากว่าคาด 
รวมถึงดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัด
เงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
แตะที่ระดับ 7% ซึ่งสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปี

น ้ามัน ปรับขึ้น

แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยได้ปัจจัย
หนุนจากการอ่อนค่าของเงนิดอลลาร์ 
ภาวะน ้ามันตึงตัวในตลาด รวมทั้ง
การคาดการณ์วา่โอไมครอนจะไม่ส่งผล
กระทบต่อความต้องการใช้น ้ามันทั่วโลก
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ทองค า  ปรับขึ้น
มาจากความต้องการซื้อทองค าเนื่องจากเป็น
สินทรัพย์ปลอดภัย จากปัจจัยลบส าคัญ 
ที่ Fed เตรียมเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเตรียม
ลดปริมาณสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ (QT)
เพ่ือลดขนาดงบดุลให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ตลาดหุ้นจีน   ปรับขึ้น

จากหุ้นเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดฮ่องกง
ปรับตัวขึ้น หลังทางการเปิดเผยดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนชะลอตัวลง
จากเดือน พ.ย. ซ่ึงแสดงถึงการชะลอตัวของ
เงินเฟ้ออาจเปิดทางให้ธนาคารกลางจีน
สามารถใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินได้มากขึ้น 
เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ก าลังส่งสัญญาณชะลอตัว

ตลาดหุ้นยุโรป  ปรับลง

จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซน 
และนักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีน้ี



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 14 ม.ค. 22

ผลกระทบเงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดรอบ 40 ปี
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ผลการศึกษา ปี 2012 นโยบายการเงินของ Fed ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-GINCOME
ความผันผวนที่เกิดจากการนโยบายการเงินสหรัฐฯ 

เป็นโอกาสเข้าสะสม K-GINCOME  
ที่เน้นกระจายความเสี่ยง ทนทานความผันผวนได้ดี

สภาพคล่องลดลงส่งผลกระทบตลาดหุ้นระยะสั้น

• การลดขนาดงบดุลใช้เมื่อช่วงเศรษฐกิจฟ้ืนตัวดี
แล้วจนไม่ต้องให้ความช่วยเหลือ ตลาดหุ้นผันผวน
ในช่วงแรกที่ลดงบดุล แต่ราคาหุ้นขึ้นต่อได้
ในระยะยาวตามการเติบโตเศรษฐกิจ (ตามรปู)

เงินเฟ้อสหรัฐฯธันวาคมพุ่งข้ึน 7% YoY ส่งผลต่อ
นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ 
โดยหากศึกษาจากการใช้นโยบายปี 2012 พบว่า

• ปี 12: Fed เริ่มใช้ QE เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้พ้นจากวิกฤตการณ์ แฮมเบอร์เกอร์ปี 08 

• ปี 14-15: เศรษฐกิจฟ้ืนตัว Fed ลดขนาด QE 
• ปี 16: เศรษฐกิจฟ้ืนตัวและเกิดเงินเฟ้อ 

Fed เริ่มขึ้นดอกเบ้ียนโยบาย
• ปี 17-19: เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ Fed ลดขนาด   
งบดุล (QT) พร้อมขึ้นดอกเบ้ียต่อเพ่ือชะลอเงินเฟ้อ

ขนาดงบดุลของ Fed ---

ดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ---

ดัชนี MCSI WORLD

ใช้ QE ลด QE ข้ึน
ดอกเบี้ย

ใช้ QT*

-20.4%
-19.94%

ใช้ QE

*QT (Quantitative tightening) คือ นโยบายการลดปริมาณสภาพคล่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ส่องก าไรตลาดหุ้นก่อนทยอยประกาศผลประกอบการ
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คาดการณ์ก าไรตลาดหุ้นยังเติบโตได้ดี (ตามรูป)

• หุ้นสหรัฐฯ ยุโรป ก าไรยังเติบโตได้ดีจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมน ้ามัน และกลุ่มวัสดุการผลิต

• หุ้นไทยก าไรโตเด่นโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารจากการ
ตั้งส ารองที่ลดลงและราคาพลังงานที่ปรับเพ่ิม

คาดการณ์การเติบโตของก าไรในตลาดหุ้นที่ส าคัญไตรมาส 4 (YoY)

ก าไรหุ้นจีน ญ่ีปุ่น เวียดนามจะค่อยๆขยายตัวดีปีนี้

• แรงหนุนจากนโยบายภาครัฐที่ผ่อนคลาย
• สถานการณ์โรคระบาดที่จะค่อยๆทยอยดีขึ้น

จีนก าไรโตน้อยกว่าปีก่อนผลจากมาตรการภาครัฐ

• ภาครัฐคุมโรคระบาดเข้มข้นท าให้มีการเปิดและปิด
ในบางพ้ืนที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการ

• การคุมระดับหนี้สินเพ่ือป้องกันภาวะฟองสบู่

31.45%

24.38%
21.27%

5.23%

-0.38%

-9.12%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Set Stoxx 600 S&P500 Topix Vietnam China A50

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 13 ม.ค. 22

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-CHANGE

ก าไรของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยภาพรวมยังเติบโต  
ได้ดี แม้ในแต่ละตลาดเติบโตไม่เท่ากันความผันผวน

ระยะสั้นเป็นโอกาสในการทยอยเข้าลงทุน



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 13 ม.ค. 22

เงินเฟ้อจีนต ่ากว่าคาด สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีน และ มูลค่าความถูกแพง

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-CHINA
มูลค่าตลาดหุ้นจีนถูกกว่าภูมิภาคอื่นๆ 

คาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

มูลคา่หุ้น (Forward P/E) กลุ่มเทคโนโลยีจนีถูก

ดัชนีหุ้นกลุม่เทคโนโลยีจนี (NASDAQ Golden Dragon China)

มูลคา่ถูก

มูลคา่แพง

มุมมองเศรษฐกิจจีน

• แนวโน้ม GDP Q4 ปี21 ชะลอตัว
• ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์ GDP ปี22 เหลือ 
5.1% จาก 8% จากโอไมครอนและกฎระเบียบรัฐ

• นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่คาดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ระยะกลาง ปลายปี 22 ที่ 2.75%

เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตและบริโภค เดือน ธ.ค. ชะลอตัว
และน้อยกว่าคาด เอื้อต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

• ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ธ.ค.21 ออกมาชะลอตัว
ที่ 1.5% ต ่ากว่าคาดที่ 1.8%

• นักวิเคราะห์เชื่อมั่น PBOC จะลดอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ระยะกลางก่อนตรุษจีน

• สนับสนุนตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
เทคโนโลยีที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
และมูลค่าหุ้นค่อนข้างถูก (ตามรปู)



• นักวิเคราะหค์าดประชมุธนาคารกลางญี่ปุน่ วันที่ 18 ม.ค. น้ี จะคงเป้าหมาย
ดอกเบี้ยระยะสัน้ที่ - 0.1% และใช้นโยบายผอ่นคลายจนกว่าบรรลุ
เป้าหมายเงินเฟอ้ที่ 2%

• มีมุมมองว่าเศรษฐกจิฟืน้ตัวค่อยเป็นค่อยไป การประชุมจะพจิารณา
ความเสี่ยงจากผลกระทบ COVID-19 ต่อ GDP ปี 22

• นโยบายผ่อนคลายคาดส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าเป็นผลดตี่อการส่งออก
และเศรษฐกิจญีปุ่่นโดยรวม แต่อาจกระทบต่อค่าครองชีพภาคครัวเรือน
เนื่องจากปัจจบุันญีปุ่่นพึง่พาการน าเข้ามากขึ้น

• องค์การยาแห่งยโุรป (EMA) เตรียมอนุมัติใช้ยาแพก็ซ์โลวิดของบริษัทไฟเซอร์
รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ผลวิจัยพบวา่ลดความรุนแรง
และอัตราการเสยีชวีิตไดเ้กือบ 90%

• ขณะที่ยุโรปมีผู้ติดเชือ้รายใหม่กวา่ 7 ล้านรายในสัปดาห์แรกของป ี
จากปัจจัยฤดหูนาวและการฉีดวคัซีนที่ยังไม่ครอบคลุม

• WHO ออกมาเตือนคาดว่าภายในเวลา 2 เดือนต่อจากน้ี ประชากร
มากกว่าคร่ึงของยโุรปจะติดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน 
แนะน าเร่งฉีดวคัซีนและเพิ่มมาตรการควบคุมมากขึน้

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ยุโรปเตรียมอนมุัตยิารักษา COVID-19
หลังจ านวนผู้ตดิเชื้อพุ่ง

ประชุมแบงค์ชาติญี่ปุ่น คาดคงดอกเบ้ีย        
ใช้นโยบายกระตุน้ตอ่ ตั้งเป้าเงินเฟ้อท่ี 2%

COVID-19 โอไมครอน กดดันตลาด การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจอาจล่าช้าออกไป ส าหรับตลาดหุ้นยุโรป

แนะน าถือลงทุน  (ผู้ลงทุนเดิม)
รอประเมินสถานการณ์ (ผู้ลงทุนใหม่)

นโยบายกระตุ้นและผ่อนคลายทางการเงินเป็นปัจจัยหนุน
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ส าหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่น

แนะน าให้ทยอยสะสม  K-JP
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ช้อปกองทุนดี มีภาษีคืนกับ “ช้อปดีมีคืน”
• ค่าธรรมเนียมซื้อ/ขาย กองทุน:

1 ม.ค. – 15 ก.พ. 22 
ลดหย่อนสงูสุด 30,000 บาท

• บลจ.กสิกรไทย มี 90 กองทุน 
ทีใ่ช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้

ตัวอย่าง ลงทุนกองทุน A ด้วยเงิน 2 ล้านบาท

ภาษีที่ประหยัดได้ขึ้นอยู่กับ:
(1) ค่าธรรมเนียมและเงินลงทุน เช่น กองทุน A มีค่าธรรมเนียม
• ตอนซ้ือ (Front-end Fee) 1% = 20,000 บาท
• ตอนขายคืน (Back-end Fee) 0.5% = 10,000 บาท
(สมมติ NAV ไม่เปลี่ยนแปลง)

(2) รูปแบบลงทุน
• ซื้อและถือ: ค่าธรรมเนียมตอนซ้ือ 20,000 บาท
• ซื้อและขาย: ค่าธรรมเนียมตอนซ้ือและขายรวม 30,000 บาท

(3) ฐานภาษีเงินได้ของผู้ลงทุน
เช่น ฐานภาษี 20% (เงินเดือน 76,000 - 96,000 บาท)
ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ประหยัดภาษีได้ 6,000 บาท (20%)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornasset.com/th/BannerPromotion/Pages/2022/Shop2022.aspx

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย 
ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้*
เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรพัย์
(Brokerage Fee) ซึ่งมักเป็นกองทุนที่มกีารลงทุน
แบบเชิงรับ (Passive)

ค าแนะน า

• สอบถามกองทุนเด่นน่าลงทุนจากพนักงาน
ก่อนตัดสินใจ น าค่าธรรมเนียมมาใช้สิทธิช้อปดีมีคืน

• ผู้ไม่เคยลงทุนหรือรับความเสี่ยงได้ต ่า
แนะน าลงทุนไม่เกิน 10% ของเงินที่มี เพื่อเริ่มต้น
ศึกษาการลงทุนพร้อมใช้สิทธิทางภาษี

ข้อควรระวัง

• ยื่นแบบฟอร์มขอใบก ากับภาษีและเก็บไว้เพื่อยื่นภาษีต้นปี 23
• นับสิทธิรวมกับเงินค่าซ้ือสินค้าและบริการ
• ค่าธรรมเนียมตอนขายคืน ใช้สิทธิได้เฉพาะ

กรณีได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 15 ก.พ.  22

https://bit.ly/34QCIYp
https://bit.ly/34QCIYp


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-true.aspx
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หุ้นกู้ ออกใหม่
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ชนิดระบุช่ือผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ ‘BBB+’ ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 3 ธ.ค. 21
ระดับความเสี่ยง 4 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 2 – 4 (ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต. บังคับใช้ก่อนปี 2564)

จองซื้อ 17–19 ม.ค. 22
ทาง K-My Invest (24 ชั่วโมง)

ขั้นต ่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

https://bit.ly/3I9cFdt
https://bit.ly/3I9cFdt


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/vn-tradepromotion.aspx
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โปรโมชัน ส าหรับลูกค้าที่ท าธุรกรรมการค้ากับประเทศเวียดนาม
• โปรโมชันถึง 30 ม.ิย. 22
• แนะน าคู่ค้าเวียดนาม เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขานครโฮจิมินห์

เหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจที่
มีคู่ค้าในประเทศเวียดนาม

https://bit.ly/3GAxb6x
https://bit.ly/3GAxb6x


ปริวรรตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรพัย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ณรงศักดิ์ สถิรชอบพุทธ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ทัตเทพ วีระทัต AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานต์พิชชา 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




