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น้ํามันทะลุ 100 เหรียญ 
ดันเงินเฟ้อพุ่ง ลงทุนอย่างไร
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• ภาพรวมการลงทุน
• น้ํามันทะลุ 100 เหรียญ 

ดันเงินเฟ้อพุ่ง ลงทุนอย่างไร
• จีนตั้งเป้า GDP โต 5.5% 
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• ประเด็นเด่นที่ตอ้งจบัตา
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• กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต้่างประเทศ 1YR
• หุ้นกู้ของบรษิทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
• สิทธิพิเศษเมื่อเลือกจ่าย K PLUS 

เป็นครั้งแรก ที่ LINE MAN

P

01 03

04

• ทําไมทองขึ้น ในภาวะสงคราม • รู้ไว้! ก่อนยื่นภาษ ีเงินได้บุคคลธรรมดา
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ท ำไมทองขึ้น ในภำวะสงครำม
• เป็นสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าในตัว และเป็นท่ีต้องการ

ในทุกช่วงเวลา
• สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นได้ทันที แตกต่าง

จาก ธนบัตร หรือ หุ้น ทําให้ทองถูกเรียกว่าเป็น 
สินทรัพย์หลบภัย (Safe Haven)

ลงทุนทองค ำโลกผำ่นกองทุนอยำ่งไร?

• ส่วนใหญ่นิยมลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยกองหลัก
จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust 
ซึ่งเป็นกอง ETF ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยนโยบายจะซ้ือ
ทองค าแท่งเก็บไว้ ดังนั้นราคากองทุนจึงขึ้น-ลงตาม
ราคาทองค าโลก

ทองค ำไทย VS ทองค ำโลก 

ทองค ำไทย ทองค ำโลก

ความบริสุทธิ์ 96.5% 99.5%

รับรู้ราคา
ตามประกาศ

ของสมาคมค้าทองค า
24ชม. 

จันทร์-ศุกร์

สกุลเงินซื้อ-ขาย บาท ดอลลาร์

ควำมเสี่ยงจำกคำ่เงิน

เงินบาท
แข็งค่า

ราคา
ทองคํา
ต ่าลง

เงินบาท
อ่อนค่า

ราคา
ทองคํา
สูงขึ้น

ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นน้อยกว่า

กรณีมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน (Hedge)

สมมุติราคาทองค าโลกคงที่

ผลตอบแทนลดลงน้อยกว่า 

ค ำแนะน ำกำรลงทุน 
สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ส่งผลบวกกับราคาทองคําในระยะส้ัน 
ทั้งนี้นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก เป็นแนวโน้มดอกเบี้ยขาข้ึน 
ซึ่งจะกดดันราคาทอง  
แนะน าให้ลงทุนทองค าในสัดส่วน 5-10% ของพอร์ตเพื่อช่วยในการ
กระจายความเสี่ยง



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

ตลำดหุ้น

MSCI ACWI โลก 663.53 -2.32 -7.26 -1.68 -12.10

S&P 500 สหรัฐฯ 4,204.31 -2.88 -4.85 6.73 -11.79

STOXX 600 ยุโรป 431.17 2.23 -8.18 1.65 -11.61

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 691.65 -4.47 -12.10 -22.57 -12.37

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 25,162.78 -3.17 -9.15 -13.86 -12.60

HSCEI ฮ่องกง 7,060.60 -8.15 -19.62 -37.74 -14.28

China A50 จีน 13,846.46 -3.96 -8.34 -21.39 -11.79

Sensex 30 อินเดีย 55,550.30 2.24 -4.48 8.33 -4.64

SET ไทย 1,658.01 -0.82 -2.42 5.26 0.02

VNI เวียดนาม 1,466.54 -2.58 -2.34 24.10 -2.12

กองทุนอสังหำ
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 163.03 -1.60 -0.43 -8.48 -4.43

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 834.62 0.81 1.35 0.16 -2.19

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 109.33 -5.49 17.43 65.60 45.37

XAU/USD ทองค า 1,988.46 0.90 6.98 15.43 8.71

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  11 มี.ค. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลำดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
ตลาดยังคงถูกกดดันจากความขัดแย้ง
ในยูเครน ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปท่ี
การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ในสัปดาห์น้ี

ตรำสำรหนี้ไทย  ปรับลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี 
ปรับตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 2% จากเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับสูง และคาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
ในการประชุมวันท่ี 15-16 มี.ค.น้ี

เงินดอลลำร์  ปรับขึ้น

จากนักลงทุนเข้าซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกุลเงิน
ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลต่อวิกฤตการณ์
ในยูเครน

น ้ำมัน ปรับลง

ราคาน ้ามันผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
หลังจากพุ่งทะลุ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี แต่ได้ชะลอตัวลง
ในเวลาต่อมา หลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 
ส่งสัญญาณสนับสนุนให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออก
น ้ามันและชาตพิันธมิตร หรือโอเปกพลัส 
เพิ่มการผลิตน ้ามัน
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ตลำดหุ้นยุโรป  ปรับขึ้น

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
หลังติดลบติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ขณะที่
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติ
คงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย พร้อมส่งสัญญาณ
จะยุติการซ้ือพันธบัตรเร็วกว่าท่ีคาดไว้

ทองค ำ  ปรับขึ้น
ทองค ายังคงปรับขึ้นต่อเน่ือง จากความกังวล
เก่ียวกับสถานการณ์ในยูเครน ท าให้นักลงทุน
พากันเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย 

ตลำดหุ้นจีน    ปรับลง

ตลาดฮั่งเส็งปรับลงแรง หลังกลต.สหรัฐฯ 
แจ้งมีบริษัทจีนท่ีจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ และเส่ียงถูกถอดจาก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 9 มี.ค. 22

น้ ำมันทะลุ 100 เหรียญ ดันเงินเฟ้อพุ่ง ลงทุนอย่ำงไร
0

2
W

ee
kl

y
In

ve
st

m
en

t
V

ie
w

s

ควำมกังวลด้ำนเงินเฟ้อเพ่ิมมำกขึ้น

• กดดันให้ธนาคารกลางอาจต้องปรับขึ้นดอกเบ้ีย
สูงกว่าที่คาดเพ่ือกดเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ

ค ำแนะน ำ: ทยอยสะสม K-GINCOME
ราคาน ้ามันที่พุ่งสูงจากสงครามกดดันเงินเฟ้อ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง
แนะน า K-GINCOME ที่ทนทานความผันผวนได้ดี

สถิติชี้ตลำดหุ้นผันผวนระยะส้ันเมื่อน ้ำมันเกิน 100

• โดยเฉพาะในปีที่ตามมาด้วยวิกฤติเศรษฐกิจเช่นปี 
2008 และ 2009 ตลาดหุ้นมักปรับตัวลงแรง

• ปี 2011 -2014 ราคาน ้ามันพุ่งจากปัจจัยภูมิ
รัฐศาสตร์กดดันตลาดหุ้นช่วงสั้นเท่านั้น

สหรัฐฯเร่งหำทำงออกกรณีรำคำน ้ำมันแพง

• สหรัฐฯประกาศคว ่าบาตรการน าเข้าน ้ามันรัสเซีย
และเตรียมหาแหล่งน ้ามันจากชั้นหินทดแทน 
Shale gas จากบริษัทสหรัฐฯเพ่ือลดผลกระทบ

ดัชนีหุ้นโลก หลัง 3 เดือน หลัง 6 เดือน หลัง 1 ปี

Feb-08 4.74% -8.67% -63.24%

Mar-11 -0.41% -19.32% -1.27%

Feb-12 3.59% -2.39% 7.33%

Jul-13 4.11% 9.49% 13.22%

May-14 2.39% 5.76% 8.13%

สถิติดัชนีหุ้นทั่วโลกและผลกระทบเมื่อราคานํ้ามันทะลุ 100 USD/bbl



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 8 มี.ค. 22

จีนตั้งเป้ำ GDP โต 5.5%
พร้อมส่งสัญญำณกระตุ้นเศรษฐกิจ
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GDP ของจีนมักสูงกว่าเป้าหมายเสมอ ยกเว้นช่วงวิกฤต COVID-19

ค ำแนะน ำ: ทยอยสะสม K-CHINA
นโยบาย Zero COVID-19 และปัญหารัสเซีย 
ยูเครนกดดันตลาดหุ้นจีนในระยะสั้น มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจะผลักดันเศรษฐกิจเติบโต

รัฐบำลจีนตั้งเป้ำหมำย GDP ปี2022 ที่ 5.5% 
ในประชุมสภำประชำชนแห่งชำติจีน สูงกว่ำ IMF
และ ตลำดคำดกำรณ์

• ท่ามกลางปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์และ
ก าลังซื้อในประเทศที่เปราะบางจากนโยบาย 
Zero COVID-19

• รัฐคงเป้าหมายเงินเฟ้อ 3% และอัตราการ
ว่างงานไม่เกิน 5.5%

จีนใช้แผนเน้นกำรเติบโตของเศรษฐกิจผ่ำนกำรใช้
นโยบำยกำรคลังกระตุ้นและนโยบำยกำรเงินเสริม

• จีนตั้งเป้าการขาดดุลปี 2022 เหลือ 2.8% จาก 
3.2% ปีที่แล้ว โดยใช้มาตรการลดภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 2.5 ล้านล้านหยวน มุ่งเพ่ิมการ
จ้างงาน 13 ล้านต าแหน่ง

เป้าหมาย GDP ที่รัฐบาลตั้งไว้

GDP จีนที่ประกาศจริง



• สงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน ยังคงเป็นปัจจัยสาํคัญทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจนโยบายการเงนิของธนาคารกลาง

• คาดการณ ์BoE จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดบั 0.5% หลังมีการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว 2 คร้ัง นับตั้งแต่เดือนธนัวาคม 21 ที่ผ่านมา 
เพื่อประคองการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจ

• จากปัจจัยกดดนัรอบดา้น ทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคานํา้มัน
ที่พุ่งสูงเป็นประวตัิการณ์ อัตราเงินเฟอ้ที่อยูร่ะดบัสงู ส่งผลกระทบการใช้จ่าย
และการลงทุน

• คาด Fed มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% แต่ทั้งน้ีอาจ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงขึ้นได ้หากเงินเฟอ้พุง่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2การตัดสินใจในการข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25-0.5%

การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) 
คาดคง อัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.5%

กำรข้ึนดอกเบี้ยในคร้ังนี้ คำดกระทบกับตลำดไม่รุนแรง
เนื่องจำก Fed ได้ส่งสัญญำณมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำหรับกำรลงทุนในกอง K-USA
แนะน ำรอประเมินสถำนกำรณ์

ยุโรปได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำกจำกภำวะสงครำมที่เกิดข้ึน 
เนื่องจำกต้องพ่ึงพำควำมมั่นคงด้ำนพลงังำนจำกรัสเซีย

ส ำหรับกำรลงทุนในกอง K-EUROPE 
ยังคงแนะน ำให้รอประเมินสถำนกำรณ์
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รู้ไว้! ก่อนยื่นภำษี เงินได้บุคคลธรรมดำ

มีรายได้ ก็ต้องยื่นภาษี (ภายใน 8 เม.ย.) 
- กรณียื่นออนไลน์

เงิน/ทรัพย์สินที่ได้รับ ถือเป็นเงินได้ใน 8 ประเภท เช่น
• เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ฯลฯ เป็นเงินได้ 40(1)
• ค่าเช่าบ้าน/คอนโด เป็นเงินได้ 40(5)
• ค้าขาย มีหน้าร้าน/ออนไลน์ เป็นเงินได้ 40(8)

รายได้ที่ถูกหักภาษี ก็ต้องยื่นภาษี

ภาษีเงินได้ฯ เป็นอัตราก้าวหน้า ย่ิงรายได้เยอะ 
อัตราภาษีย่ิงสูง 5%-35%
• เช่น เงินรับจ้างพิเศษ ที่ถูกภาษีหัก ณ จ่าย 3% อาจตํ่า
กว่าฐานภาษีเงินได้จริง
• ยกเว้น ดอกเบี้ย เงินปันผลกองทุน เงินปันผลหุ้น ฯลฯ 
ทีม่ีสิทธิเลือก ไม่ต้องยื่นภาษี

ขอคืนภาษีที่ถูกหัก จากดอกเบี้ยและเงินปันผล

• ดอกเบี้ยเงินฝาก/ห้นกู้/พันธบัตร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
• เงินปันผลกองทุน ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
• เงินปันผลหุ้น ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และภาษีนิติบุคคล 20%

*รายได้ยิ่งน้อย ฐานภาษียิ่งตํ่าเงินคืนภาษียิ่งมาก

ก าไรจากคริปโทฯ ยกเว้น VAT แต่ไม่ยกเว้นภาษี

• ก าไรจากการ ซ้ือ/ขาย คริปโทฯ เป็นเงินได้ 40(4)
• ยกเว้น VAT ระหว่าง 1 เม.ย. 22 ถึง 31 ธ.ค. 23
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รู้ไว้! ก่อนยื่นภำษี เงินได้บุคคลธรรมดำ

นาย A ไม่มีรายได้อื่น และ

ตัวอย่าง เงินคืนภาษี จากดอกเบี้ยและเงินปันผล

นาย A ไมม่ีรายได้อื่น และ
รายได้ จ านวนเงิน เงินคืนภาษี

เฉพาะเงินปันผลกองทุน ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน 10,000 บาท

เฉพาะดอกเบ้ีย ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน 15,000 บาท

เฉพาะเงินปันผลหุ้น ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน 35,000 บาท

นาย B มีเงินเดือน 30,000 บาท และ
รายได้ จ านวนเงิน เงินคืนภาษี

เฉพาะเงินปันผลกองทุน ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน 2,500 บาท

เฉพาะดอกเบ้ีย ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน 7,500 บาท

เฉพาะเงินปันผลหุ้น ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน 25,000 บาท

นาย C มีเงินเดือน 50,000 บาท และ
รายได้ จ านวนเงิน เงินคืนภาษี

เฉพาะเงินปันผลกองทุน ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน ไม่ควรนําไปย่ืนภาษี

เฉพาะดอกเบ้ีย ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน 3,000 บาท

เฉพาะเงินปันผลหุ้น ท้ังปี 100,000 บาทเท่าน้ัน 
19,250 บาท

หมายเหตุ : คํานวนเบื้องต้นกรณี (1) หุ้นของบริษัทท่ีเสียภาษีนิติบุคคล 20% และ (2) ใช้สิทธิเฉพาะลดหย่อนพื้นฐาน 60,000 บาท
เงินลงทุนสูง อาจได้ผลตอบแทนเพ่ิมจากเงินคืนภาษี
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

กองทุน สัปดำห์นี้

อำยุ: 12 เดือน

ประมำณกำรผลตอบแทน: 0.65% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขำย: 15-21 มี.ค. 65

ระดับควำมเส่ียง: 4

ซื้อง่ำยผ่ำน:   

กองทุนเปิดเค ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 1YR
ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย KFF1YR-BR
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on หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2565

หุ้นกู้ชนดิระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ ‘BBB+’ ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 11 ก.พ. 22
• รุ่นอายุ 3 ปี: ระดับความเสี่ยง 4 (จาก 8 ระดับ)
• รุ่นอื่น: ระดับความเสี่ยง 5 (จาก 8 ระดับ)

เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 2 – 5 (ระดับความเสีย่งตามเกณฑ์กลต. บังคับใช้ก่อนปี 2564)

จองซื้อ 15-17 มี.ค. 22
ทาง K-My Invest (24 ชั่วโมง)

ขั้นตํ่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
• อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
• อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
• อายุ 5 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
• จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน

โดยรุ่นอายุ “4 ปี” “5 ปี” และ “5 ปี 9 เดือน” ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถถ่อน ตั้งแต่วันครบกําหนด 1 ปี เป็นต้นไป
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โปรโมชันถึง 30 เม.ย. 22

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kplusxlineman.aspx

• ส่วนลดสําหรบัยอดชําระ 200 บาทขึ้นไป ต่อออเดอร์
• ครั้งที่ 1 ส่วนลด 30 บาท เมื่อกรอกโค้ดส่วนลด KPLUS30
• ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โค้ดส่วนลด 30 บาท ถูกส่งในรายการคูปองส่วนลด

เมื่อทํารายการครั้งที่ 1 สําเร็จ

สิทธิพิเศษเมื่อเลือกจ่ำย K PLUS เป็นครั้งแรก ที่ LINE MAN

เหมาะส าหรับ
คนชอบสั่งอาหารเดลิเวอรี่

https://bit.ly/3vZK4EJ
https://bit.ly/3vZK4EJ


ปริวรรตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรพัย์

รำชันย์ ตันติจินดำ CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดำ ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสำข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กำนต์พิชชำ แดงพิบูลย์สกุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายชื่อคณะผู้จัดทํา

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชนอ์ื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งส้ิน

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้
ความเห็นหรือค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกจิ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer




