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เดินหน้าลงทุนอย่างไร 
เมื่อความกังวล COVID กลายพันธุ์

เริ่มคลี่คลาย
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• ภาพรวมการลงทุน
• COVID-19 โอไมครอนกระทบ

ตลาดทุนช่วงสั้น
• จีนประกาศเริ่มกระตุน้เศรษฐกิจ 

เสริมสภาพคล่อง
• แนวโน้มเศรษฐกิจญ่ีปุ่น

เริ่มฟื้นตัวตอ่เนื่อง
• ประเด็นเด่นที่ตอ้งจบัตา
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• กองทุน KFF1YK-BR
• รวมมิตร สินเช่ือด่วนบนมอืถอื
• โปรโมชั่นพิเศษ รับกองทุน K-CASH 
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• BAY ชนะประมูลซือ้พอรต์ 
Retail Banking

• Fed Dot Plot ผลส ารวจส าคัญ
ที่ “นักลงทุนตอ้งรู”้



BAY ชนะประมูลซื้อพอร์ต Retail Banking
จาก Citibank ด้วยเงิน 6.7 - 6.8 หมื่นล้านบาท
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BAY ได้อะไร?
• สินเชื่อมูลค่า 7.5 หมื่นล้านบาท
ลดเวลาในการปล่อยสินเชื่อเอง

• ส่วนแบ่งการตลาดด้านสินเชื่อส่วนบุคคล 
และบัตรเครดิต (Retail Banking) 
จาก 22% เป็น 31% ครองอันดับ 1 ต่อไป

• อาจบันทึกก าไรเพิ่มข้ึน 10% 
ส่งผลให้ ROE เพิ่มขึ้น

• มีฐานข้อมูลลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
สร้างโอกาสเสนอบริการอืน่ๆเพิ่มเติม

อยากโฟกัสในธุรกิจท่ีท าก าไรได้ดีกว่า 
เช่น Investment Banking/ Wealth Management 
จึงประกาศยุติกิจการ Retail Banking ใน 13 ประเทศ

ส่งผลอย่างไรต่อลูกค้า 

ทางเลือกการขอสินเชื่อของลูกค้าน้อยลง 
เช่น เดิมมีสินเช่ือ Citibank อยู่ ไม่อาจสามารถขอสินเช่ือ 
BAY เพิ่มได้ เนื่องจากธนาคารนบัเป็นวงเงินเดียวกัน

มุมมองและสิ่งที่ต้องจับตา

ขายท าไม?

• การปรับตัวเป็นระยะๆ ของหลายธนาคาร

BAY

22%

Citibank

9%

KBANK

21%

Other 

(Bank/Non-

Bank)…

• ผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้น
กลุ่มธนาคาร: 
กองทุน K-Banking 
ลงทุนตามดัชนีหุ้น
กลุ่มธนาคาร (SET 
Banking Sector Index) 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
นอกเหนือจากการลงทุน
ในหุ้นโดยตรง

31%

ส่วนแบ่งการตลาด Retail Banking

ท่ีมา : Bloomberg ณ วันท่ี 7 ธ.ค. 21



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

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 743.61 2.68 -1.74 17.87 15.06

S&P 500 สหรัฐฯ 4,667.45 2.84 -0.38 27.08 24.26

STOXX 600 ยุโรป 476.99 3.07 -1.18 20.79 19.54

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 803.55 2.12 -1.16 -1.92 -4.67

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 28,725.47 2.48 -1.91 7.11 4.67

HSCEI ฮ่องกง 8,657.77 2.39 -1.68 -17.45 -19.38

China A50 จีน 16,312.07 4.52 5.22 -2.36 -7.88

Sensex 30 อินเดีย 58,807.13 1.93 -2.69 27.55 23.15

SET ไทย 1,618.23 1.89 -0.82 9.14 11.65

VNI เวียดนาม 1,467.98 1.71 0.44 41.27 32.98

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 171.44 0.17 -2.76 -3.55 -1.18

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 851.09 0.87 -2.15 2.33 -0.08

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 70.94 7.06 -15.70 55.84 46.21

XAU/USD ทองค า 1,775.33 -0.45 -3.09 -3.49 -6.48

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  9 ธ.ค. 21 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับขึ้น

เงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปี 
โดยดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดจากการใช้
จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึ้น +6.8% ในเดือน
พ.ย. ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ ์

ทองค า  ปรับลง

การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และตัวเลข
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ประธาน Fed ส่งสัญญาณ
อาจยุติมาตรการ QE เร็วกว่าที่คาดไว้ 
ส่งผลให้มีการเทขายทองค าออกมา

น ้ามัน ปรับขึ้น

นักลงทุนคลายความกังวลสถานการณไ์วรสั
โอไมครอน หลังจากยังไม่มีข้อมูลที่แสดง
ให้เห็นว่าไวรัสโอไมครอนก่อให้เกิดอาการ
เจ็บป่วยรุนแรง

ตราสารหนี้ไทย แกว่งแคบ

ยังคงถูกกดดันจากการลดวงเงนิในโครงการ
ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เงินดอลลาร์  ปรับขึ้น

จากตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่าสุด
ในรอบกว่า 50 ปี แสดงถึงการฟื้นตัวของ
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ หลังได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID และจากตัวเลข  
เงินเฟ้อที่เป็นปัจจัยหนุนให้ Fed เร่งปรับ
ข้ึนอัตราดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นยุโรป  ปรับขึ้น

นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกบั 
COVID สายพันธุ์โอไมครอน หลังไฟเซอร์
และไบออนเทคออกแถลงการณ์ร่วมกันวา่ 
การฉีดวัคซีนเขม็ที่ 3 กระตุ้นจะช่วยเพิ่ม
ภูมิต้านทานของแอนติบอดีได้ถึง 25 เท่า 
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ตลาดหุ้นจีน  ปรับขึ้น

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดสัดส่วน
การกันส ารองของธนาคารพาณชิย์ (RRR) 
ในอัตรา 0.50% เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ และช่วยลดต้นทุนทางการเงิน



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 8 ธ.ค. 21

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-GINCOME

โอไมครอน ตัวเร่งทั่วโลกเตรียมพร้อมการป้องกัน

• ใช้แผน Lockdown บางพ้ืนที่และเร่งฉีดวัดซีน
ให้ประชากร เพ่ือควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้น

COVID-19 โอไมครอนกระทบตลาดทุนช่วงสั้น
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แม้พบสายพันธุ์ใหม่แต่ทั้งปียังให้ผลตอบแทนเป็นบวก

ติดตามสถานการณ์โควิดสายพันธุ์ใหม่อย่าง
ใกล้ชิดแม้ไม่รุนแรงและทั่วโลกป้องกันอย่างดี 

K-GINCOME อาจมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้
เหมาะกับสถานการณ์

ความคืบหน้าวัคซีนและประสิทธิภาพการป้องกัน

• Pfizer Bioentech แถลงฉีดวัคซีนเข็ม3 สามารถ
ป้องกัน โอไมครอนได้ ขณะทื่ WHO  เชื่อมั่นว่า
วัคซีนที่มีอยู่สามารถลดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง

สถิติชี้ไวรัสกลายพันธุ์ กระทบตลาดหุ้นแค่ช่วงสั้น

• ผลกระทบจากการพบสายพันธุ์เดลต้าช่วงกลางปี 
ตลาดหุ้นปรับตัวลงตอบรับความไม่แน่นอนเพียง
ระยะสั้นแต่ฟ้ืนตัวหลังจากคลายกังวล (ตามรปู)

S&P 500 : 24.78%

SET  : 9.83%

Nikkei225 : 5.88%

ผู้ตดิเชือ้ทัว่โลก : 7.1 แสนคน

เดลต้า
แพร่ระบาด

โอไมครอน
แพร่ระบาด



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 8 ธ.ค. 21

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-CCTV
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ธนาคารกลางจีนลดอัตราเงินส ารองหนุนตลาดหุ้นจีน

ตลาดหุ้นจีนตอบรับปัจจัยลบไปพอสมควร 
เป็นโอกาสสะสมหุ้นจีน A-shares ที่ได้รับอานิสงส์
โดยตรงต่อการเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ

ดัชนีตลาดหุ้นจีน China A50

ดัชนีตลาดหุ้นจีน HSCEI

อัตราการด ารงเงินส ารองของสถาบันการเงิน (RRR)

ธนาคารกลางจีนลดอัตราเงินส ารอง (RRR) 
ลง 0.5% เริ่ม 15 ธ.ค. 21 เพ่ือเสริมสภาพคล่อง
กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นจีน

• ธนาคารต่างๆ สามารถปล่อยสินเชื่อได้เพ่ิม
อีก 1.2 ล้านล้านหยวน

• ลดความเสี่ยงจากปัญหาสภาพคล่องของ
ภาคอสังหาฯ หลัง Evergrande ผิดนัดช าระหนี้
ไม่ให้ลุกลามไปภาคธุรกิจอื่นๆ

ท่าทีของรัฐบาลจีนในครั้งนี้มีความผ่อนคลายมากข้ึน 
สวนทางกับการประชุม เดือน ก.ค.

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่ารัฐบาลจะ
ไม่ปล่อยให้ปัญหา Evergrande ลุกลามกระทบ
เศรษฐกิจ

• นักวิเคราะห์คาด ปี 2022 ธนาคารกลางจีนมีโอกาส
ลด RRR ลงอีด 0.50 – 1.00% 

จีนประกาศเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสภาพคล่อง



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Tradingeconomics, Investing ณ วันที่ 8 ธ.ค. 21     *ตัวเลขประมาณการ
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เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ต.ค.

• จ านวนผู้ติดเชื้อลดลงมาก ขณะที่พบผู้ติดเชื้อ
โอไมครอนเพียง 12 คน 

• PMI ภาคการผลิตสูงสุดตั้งแต่ ม.ค. ปี 2018 และ
PMI ภาคบริการสูงสุดในรอบ 27 เดือน  

• การส่งออกโตชะลอลงจากคอขวดห่วงโซ่อุปทาน
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงสุดตั้งแต่ พ.ค. ปี 2019
และยอดค้าปลีกโตพลิกกลับมาเติบโตได้

ใช้นโยบายการเงินการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้า

• คาดผลประชุม BOJ คงดอกเบ้ียที่ -0.1% ต่อเนื่อง
• รัฐบาลจะเน้นการกระจายรายได้ให้ชนชั้นกลาง
• BOJ คาด GDP ปี 2022 โต 2.9%

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและเติบโตขึ้นต่อ
ในปี 2022 ราคาที่ลงมาจึงเป็นโอกาสทยอยสะสม 

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-JP

แนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง

ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นหลังยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

ตัวเลขเศรษฐกิจ พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค.

จ านวนผู้ติดเชื้อ      
(สิ้นเดือน)

81 312 2,088 12,782

PMI ภาคการผลิต 54.5 53.2 51.5 52.7

PMI ภาคบริการ 53 50.7 47.8 42.9

ยอดส่งออก (YOY) * 9.9% 9.4% 13% 26.2%

ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค

39.2 39.2 37.8 36.7

ค้าปลีก (YOY) * 1.1% 0.9% -0.6% -3.2%



• มีโอกาสที่ Fed จะเร่งถอน QE เพิ่มเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดอืน 
และคาดวา่จะจบในเดอืนมีนาคม 2022 ขณะที่แนวโน้มเงนิเฟ้อระยะยาวปรับลง

• นายพาวเวล ประธาน Fed ระบุว่า จะใช้เคร่ืองมือเพือ่สร้างความสมดลุ
คือ การท าให้สหรัฐมีการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ 
และสร้างเสถียรภาพดา้นราคา

• การประชุมจะมีในวนัที่ 14-15 ธันวาคมน้ี Fed จะส่งสัญญาณพิจารณา
ขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 คร้ังในปี 2022 หรือไม่ ซึ่งอาจกดดนัตลาด
ให้มีความผันผวนในระยะสั้น

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ตลาดมีความกังวลต่อเงินเฟ้อลดลงจากการถอน QE 
และแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด  

แนะน าทยอยสะสม  K-CHANGE

ประชุมธนาคารกลางยโุรป มองเงินเฟ้อเป็น
ภาวะชั่วคราว เตรียมนโยบายรบัมอืโอไมครอน

• คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) มองเงินเฟอ้
เป็นเพียง ชั่วคราว ส่งสัญญาณจะยังไม่ขึน้ดอกเบีย้ แม้เงินเฟ้อยโุรป
พุ่ง 4.1% ในเดือน ต.ค. สูงกว่าเป้าหมายที่ 2%

• คาดว่าการประชุมในวนัที่ 16 ธันวาคมน้ี อาจก าหนดนโยบายชั่วคราว
เพื่อรับมือความไม่แน่นอนที่เพิม่ขึ้นทัง้ดา้นราคาพลงังานที่ปรับลง
และความเสี่ยงจาก COVID-19 สายพันธุ์ใหม่

• รวมถึงจะมีความชดัเจนเรื่องโครงการซ้ือพนัธบตัรฉุกเฉินเพือ่ป้องกัน
โรคระบาด (PEPP) จะพิจารณายุติหรือไม่ ทั้งน้ีแนวโน้มเงินเฟอ้ยงัอยู่
ระดับสูงในเดอืน พ.ย. คาดอยู่ที่ 4.1%

นโยบายการเงินผ่อนคลายช่วยหนุนความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน แม้มีแรงกดดันเงินเฟ้อ ส าหรับตลาดหุ้นยุโรป

ยังไม่แนะน าให้สะสมเพิ่ม  (ผู้ลงทุนเดิม)
รอประเมินสถานการณ์ (ผู้ลงทุนใหม่)

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ติดตามการประชุม Fed เร่งถอน QE เร็วขึ้น 
กระทบตลาดหุน้ผันผวนระยะสัน้



Fed Dot Plot คืออะไร

ผลส ารวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจ
ปรับอัตราดอกเบี้ย (ในปีนี้ ปีหน้า และปีถัดไป) 
ในการประชุม FOMC* โดยมีการส ารวจ
ทุกไตรมาส

Fed Dot Plot ส าคัญอย่างไร

• คาดการณ์แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ย 
ก่อนการประชุม FOMC* 

• คาดการณแ์นวโน้มการด าเนินนโยบาย
ทางการเงิน (เข้มงวด VS ผ่อนคลาย) 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประกอบการตดัสินใจลงทุน
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ผลส ารวจส าคัญท่ี “นักลงทุนต้องรู”้

*คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ 



รูปภาพ จาก FED ณ วันที่ 22 ก.ย. 21

หน้าตาของผลส ารวจ Fed Dot Plot

ค าแนะน าการอ่าน/ใช้ Fed Dot Plot

องค์ประกอบ Fed Dot Plot

• 2021 : 18 คน เห็นว่าควรคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.00% – 0.25%
• 2022 : 9 คน เห็นว่าควรคงอัตราดอกเบี้ย อีก 9 คน ควรข้ึนอัตราดอกเบี้ย
• 2022 – 2024 : Fed Dot Plot สะท้อนให้เห็นว่าอาจมีการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย

• เป็นเพียงความเห็น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์

• ผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
เช่น ครบวาระด ารงต าแหน่ง

• นอกจาก Fed Dot Plot ยังต้องพิจารณาข้อมูลอื่นๆ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน0
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• จ านวนจุด = จ านวนคน
• อัตราดอกเบ้ียแบ่งเป็นช่วง เช่น 0.00% – 0.25% , 0.25% – 0.50%

ปัจจุบัน อัตราดอกเบ้ียนโยบายอยู่ในช่วง 0.00% – 0.25%

ผลส ารวจ Fed Dot Plot (22 ก.ย. 21)



กองทุน สัปดาห์นี้
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

อายุ: 1 ปี

ประมาณการผลตอบแทน: 0.50% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขาย: 8-15 ธ.ค. 64

ระดับความเส่ียง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KFF1YK-BR



รวมมิตร สินเชื่อด่วนบนมือถือ
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ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com

Xpress
Loan

LINE BK
Dolfin
Money

Xpress 
Cash

K Pay 
Later

วัตถุประสงค์ ใช้เงินก้อน
ใช้เงินก้อน/
วงเงินฉุกเฉิน

วงเงินฉุกเฉิน
วงเงินฉุกเฉิน
/ผ่อนสินค้า

ผ่อนสินค้า

รายได้ขั้นต า่
ต่อเดือน

7,500 บาท 5,000-9,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท ไม่ก าหนด

ดอกเบ้ีย
(% ต่อปี)

15%-25% สูงสุด 25%-33% สูงสุด 25% 18%-25% สูงสุด 25%

จ่ายขั้นต ่า
(% ยอดคงค้าง)

- 2% หรือ 200 บาท 5% หรือ 500 บาท 5% หรือ 500 บาท -

ระยะเวลา
ผ่อนช าระ

12-60 เดือน 12-60 เดือน สูงสุด 36 เดือน
3-36 เดือน

(กรณีผ่อนสินค้า)
1-5 เดือน



กองทุน SSF และ/หรือ RMF
• ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน K-CASH 100 บาท (สูงสุด 1,000 บาท) 

• ส าหรับยอดลงทุน 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 64 ผ่าน K PLUS, K-My Funds, K-Cyber Invest

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornasset.com/Pages/TaxSaving.html

พิเศษ ส าหรับลูกค้าใหม่
มีสิทธ์ิรับ Starbucks e-Coupon 100 บาท

• เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรก
• และใช้คะแนน K Point แลกเป็นเงินคืน
ส าหรับการซื้อกองทุน SSF/RMF
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สนใจคลิก

https://bit.ly/31V46U1
https://bit.ly/31V46U1


ปริวรรตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพืน้ฐานด้านหลักทรพัย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ณรงศักดิ์ สถิรชอบพุทธ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ 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




