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ส่องมาตรการกระตุ้น

ส่งท้ายปลายปี
“เศรษฐกิจไทย”
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• ภาพรวมการลงทุน
• รัฐกระตุ้นหนนุเศรษฐกิจ 

แต่ระวังการตดิเช้ือช่วงปีใหม่
• จับตาทั่วโลกเพิ่มความเข้มงวด

ควบคุมผู้ติดเชื้อ
• ธนาคารกลางจีนเริม่กระตุน้เศรษฐกิจ

มากขึ้น
• ประเด็นเด่นที่ตอ้งจบัตา

roduct
Highlight & Promotion

• ช้อปสนั่นจัดเต็ม รับ K Point สูงสุด X5 
ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา
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• ของขวัญปีใหม ่ลดค่าใช้จ่าย 
กระตุ้นเศรษฐกิจ

• GDP ตัวเลขส าคัญที่ “นักลงทุนตอ้งรู”้



ของขวัญปีใหม่ 
ลดค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ
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“ช้อป ดี มีคืน”
ส ำหรับผู้มีแผนซ้ือสินค้ำ/ ฐำนภำษีมำกกว่ำ 10% 
(เงินเดือน 55,000 บาทข้ึนไป)
• 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 22
• ลดหย่อนภาษี จากค่าสินค้า บริการ และสินค้าOTOP
ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท 
(เงินคืนข้ึนกับรายได้หรือฐานภาษี)

ยกเว้น สินค้าประเภท แอลกฮอล์ ค่าสาธารณปูโภค ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าบริการน าเที่ยวและที่พักในโรงแรม ค่าเชื้อเพลงิยานพาหนะ

ส ำหรับผู้มีแผนท่องเที่ยว

• ขยายเวลาจนถึง 30 เม.ย. 22
• ส่วนลดที่พัก คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว  
เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน
• ต้องลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ

เหมำะส ำหรับใช้จ่ำยประจ ำวัน

• คาด มี.ค. – เม.ย. 22
• ส่วนลดค่าใช้จ่าย
• ต้องลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิอื่น 
เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยิ่งใช้ยิ่งได้

• เพิ่มรำยได้ให้ผู้ประกอบกำรในการขายสินค้าและบริการ 
ผ่านโครงการคนละคร่ึง และช้อปดีมีคืน 

• เพิ่มรำยได้ให้ธุรกิจท่องเที่ยวผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
• รัฐสมทบค่ำใช้จ่ำยผ่านโครงการคนละครึ่ง และโครงการ

เราเท่ียวด้วยกัน
• ลดภำระภำษีผ่านโครงการช้อปดีมีคืน

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ลดภาระค่าใช้จ่าย ค าแนะน า

• จากมาตรการกระตุ้นครั้งนี้หุ้นไทยมีแนวโน้มเติบโต 
แนะน ำทยอยสะสมกองทุน K-STAR-A(A) หรือผู้ลงทุน
หุ้นโดยตรง บล. กสิกรไทยแนะน า หุ้นกลุ่มค้ำปลีก

• ส าหรับผู้ท่ีวางแผนใช้จ่ายช่วงนี้ แนะน ำเช็กโปรโมชัน 
เช่น บัตรเครดิต เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด



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

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 748.88 1.93 -0.06 17.51 15.88

S&P 500 สหรัฐฯ 4,725.79 2.28 0.52 27.62 25.82

STOXX 600 ยุโรป 482.51 1.82 0.59 21.85 20.92

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 781.34 0.44 -3.49 -4.13 -7.31

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 28,782.59 0.83 -1.77 7.93 4.88

HSCEI ฮ่องกง 8,201.95 -0.20 -6.74 -21.36 -23.62

China A50 จีน 15,890.21 0.06 1.08 -6.08 -10.26

Sensex 30 อินเดีย 57,124.31 0.20 -2.09 21.61 19.63

SET ไทย 1,637.22 -0.27 -0.76 12.79 12.96

VNI เวียดนาม 1,477.03 -0.19 -0.80 38.36 33.80

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 169.00 -1.28 -3.98 -2.06 -2.59

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 839.77 -0.12 -4.36 -0.65 -1.41

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 73.79 4.13 -5.87 53.00 52.08

XAU/USD ทองค า 1,817.32 1.07 1.61 -3.51 -4.27

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  24 ธ.ค. 21 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับขึ้น
นักลงทุนคลายความกังวลลง จากการ
เปิดเผยผลวิจัยว่า โอไมครอนท าให้คนป่วย
เข้าโรงพยาบาลน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา 
ท าให้นักลงทุนเชื่อว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจ
เพียงเล็กน้อย ประกอบกับข้อมูลตัวเลข
เศรษฐกิจหลายรายการ ออกมาดีตามคาด

ตราสารหนี้ไทย แกว่งแคบ

ยังคงถูกกดดันจากการลดวงเงนิในโครงการ
ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้

เงินดอลลาร์  อ่อนค่า

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุน
ขานรับผลการวิจัยเชิงบวกเกี่ยวกับ COVID 
สายพันธุโ์อไมครอน

น ้ามัน ปรับข้ึน

นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบของโอไมครอน จากตัวเลข
สต็อกน ้ามันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลง
มากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึง
ความต้องการใช้น ้ามันในสหรัฐฯ 
ยังคงแข็งแกรง่
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ตลาดหุ้นไทย   ปรับลง
ตลาดหุ้นไทยและตลาดในภูมิภาคเอเชีย
เคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังเข้าสู่ช่วงเทศกาล
คริสต์มาส ซ่ึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป
ปิดท าการเม่ือวันศุกร์ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นยุโรป  ปรับขึ้น

อังกฤษรายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID สูงสุด
เป็นประวัติการณ์แตะ 1 แสนรายต่อวัน ทั้งน้ี
ส านักงานความม่ันคงทางสุขภาพของ 
สหราชอาณาจักร (UKHSA) เปิดเผยว่า
ผูต้ิดเชื้อโอไมครอนเข้า รพ. น้อยกว่าเดลตา 
50-70% ท าให้นักลงทุนคลายความกังวลลง

อสังหาริมทรัพย์ ปรับลง
ทิศทางกองทุนอสังหาฯ ของไทยและ
สิงคโปร์ปรับลง จากสถานการณ์ระบาด
ของโอไมครอน อาจส่งผลให้มีการ
ประกาศมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง
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SET Index ปรับข้ึนจากจ านวนผู้ติดเชื้อลดลง

VNI INDEX

จ านวนผู้ติดเชื้อ
รายวัน

เร่ิมใช้
มาตรการ

ทยอยผ่อนคลาย
กลับมาใช้
มาตรการ

รัฐกระตุ้นหนุนเศรษฐกิจ แต่ระวังการติดเชื้อช่วงปีใหม่

กนง.คงดอกเบี้ยที่ 0.5% เพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัว

• ธปท.คาด GDP ปี 22 ที่ 3.4% และปี 23 ที่ 3.9%
• ธนาคารกสิกรไทยคาดคงดอกเบ้ียปี 2022 ที่ 

0.5% ตลอดปีเนื่องจากเงินเฟ้ออยู่ในกรอบธปท.

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-PLAN2
เศรษฐกิจปี 22 ฟื้นตัวจากการบริโภคในประเทศ 
และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ             
อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงจากโอไมครอน 

SET Index

จ านวนผู้ติด
เชื้อรายวัน

จ านวนผู้ติดเชื้อเป็นปัจจัยส าคัญต่อตลาดหุ้น

• จับตาจ านวนผู้ติดเชื้อช่วงปีใหม่อาจปรับขึ้นจาก
สายพันธุ์โอไมครอนซ่ึงกดดันให้รัฐบาลอาจใช้
มาตรการเข้มงวดกระทบต่อดัชนีหุ้นได้ (ตามรูป)

ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเหนุนศรษฐกิจ

• รมว.คลังคาดทั้งมาตรการกระตุ้นช่วงปลายปี 
ส่งผลให้ GDP ไตรมาส 1 ปี 22 เพ่ิมขึ้นอีก 0.7% 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : K-Research, K-Securities, KBank, Bloomberg ณ วันที่ 23 ธ.ค. 21



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 21 ธ.ค. 21

จับตาทั่วโลกเพิ่มความเข้มงวดควบคุมผู้ติดเชื้อ
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การยกระดับการควบคุมส่งผลต่อการลงทุน

• การยกระดับในการควบคุมผู้ติดเชื้อ (รูปบน) 
เพ่ือป้องกันโรคระบาดส่งผลกระทบกับการลงทุน    
โดยในช่วงที่มีการเพ่ิมความเข้มงวดดัชนีมากกว่า 
50 ขึ้นไปตลาดหุ้นมักจะปรับตัวลง (รูปล่าง)
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ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-GINCOME

WHO เตือนหลีกเลี่ยงการรวมตัวและเร่ง
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเสียชีวิต K-GINCOME 
ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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2021

ดัชนีความเข้มงวดในการควบคุมผู้ติดเชื้อและดัชนีตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์กัน

2020

WHO เตือนแม้อัตราเสียชีวิตต ่าแต่แพร่ระบาดเร็ว

• WHO แนะน าหลีกเลี่ยงการรวมตัวและงดจัดงาน
• ฉีดวัคซีนกระตุ้นสามารถลดความเสี่ยงป่วยหนัก

แนวโน้มการควบคุมของประเทศที่ส าคัญมีเพิ่มข้ึน

• เนเธอร์แลนด์ Lock down ถึงวันที่ 14 มค. 22
• จีนคุมเข้มให้อยู่บ้าน สั่งปิดโรงเรียน งดกิจกรรม
• สหรัฐฯไม่ Lock down เตรียมปิดร้านอาหาร บาร์



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ธนาคารกลางจีนเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น
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ความกังวลการผิดนัดช าระหนี้ของตราสารหนี้จีนเร่ิมทรงตัว 
สะท้อนผ่านดัชนีราคาตราสารหน้ีของจีน

ตลาดหุ้นจีนยังไม่ตอบรับปัจจัยบวกมากนัก 
รัฐบาลตอกย ้าการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ถือเป็นโอกาสสะสมหุ้นจีน A-share ซ่ึงได้ประโยชน์
โดยตรงต่อการใช้นโยบายกระตุ้นทางการเงิน

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-CCTV

ตราสารหนี้ High Yield ในจีน

ตราสารหนี้ Investment Grade ในจีน

*    LPR คือ ดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้นดี
**  RRR คือ อัตราเงินส ารองของสถาบันการเงิน

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 22 ธ.ค. 21

สถานการณ์ความกังวลตราสารหนี้เริ่มทรงตัว
สะท้อนผ่านราคาตราสารหนี้ High Yield (ตามรูป)

• ธนาคารกลางจีน ลดดอกเบ้ีย *LPR 1 ปี 
เหลือ 3.80% จาก 3.85% กระตุ้นเศรษฐกิจต่อ 
หลังลด **RRR ต้นเดือนธันวาคม เพ่ือจ ากัด
ความเสี่ยงการผิดนัดช าระหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์

มุมมองเศรษฐกิจจีนของนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่

• ความเสี่ยงภาคอสังหาริมทรัพย์จ ากัด 
และอยู่ในการควบคุมของรัฐบาล

• คาด GDP ปี 22 โตเหลือ 5.2% และรัฐบาลใช้
นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 22

• ขณะที่นโยบายการเงินคาดยังกระตุ้นต่อเนื่อง 
เพ่ือสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้



• นักวิเคราะหค์าดแนวโน้ม PMI ภาคการผลิต (ธ.ค. 21) อยู่ที่ 49.6 จุด 
จากการขาดแคลนพลังงาน และมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่

• แม้เศรษฐกิจจีนเร่ิมฟืน้ตัว ประกอบกับช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสปีใหม่ 
มีแรงค าสั่งซื้อในต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่ยังมีความกังวลดา้นคอขวดอุปทาน

• อย่างไรก็ตามนโยบายการเงินทีเ่ริ่มผอ่นคลายชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจมุ่งเน้น
ธุรกิจขนาดเลก็และการเงนิที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มพร้อมผอ่นคลาย  
ภาคอสังหาฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ

• ติดตามตัวเลขดชันี PMI ภาคการผลติจีน (ธ.ค.) วันที่ 31 ธ.ค. 21

• โจ แมนชิน แกนน าวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครต มองว่า แผนกระตุ้น
วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลารเ์ป็นการเพิม่ภาระหน้ีให้กับสหรัฐ 
ในขณะที่เงินเฟอ้สงูและเศรษฐกจิยังมีความเสี่ยงจาก COVID-19

• มีโอกาสที่ท าเนียบขาวอาจต้องพจิารณาปรับเปล่ียนร่างกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับความเห็นสมาชิกพรรคมากขึ้น

• โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022
เหลือ 2% จากเดมิ 3% หากแผนกระตุ้น Build Back Better ถูกขัดขวาง 

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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แผนกระตุ้น Build Back Better อาจชะงัก      
หลัง ‘โจ แมนชิน’ สมาชิกเดโมแครตค้าน

PMI ภาคการผลติจีนอาจชะลอเล็กนอ้ย
จากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และ COVID-19

หากมีการปรับวงเงินกระตุ้นลงอาจท าให้เศรษฐกิจ
สหรัฐฯขยายตัวต ่ากว่าที่คาด ส าหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ยังไม่แนะน าให้สะสมเพิ่ม  (ผู้ลงทุนเดิม)
รอประเมินสถานการณ์ (ผู้ลงทุนใหม่)

ปัญหาห่วงโซ่อุปทานและมาตรการ COVID-19 ที่เข้มงวด
ตลาดรับรู้ไปพอสมควร ส าหรับตลาดหุ้นจีน

แนะน าให้ทยอยสะสม  K-CCTV



GDP คืออะไร GDP ส าคัญอย่างไร
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ตัวเลขส ำคัญที่ “นักลงทุนต้องรู”้

*Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

GDP* คือมูลค่าโดยรวมของระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศนั้นๆ โดยค านวณจาก

• C = มูลค่าการบริโภค จับจ่ายใช้สอย
• I = มูลค่าการลงทุนในเศรษฐกิจจริง
• G = มูลค่าการใช้จ่ายของภาครัฐ
• Export – Import = มูลค่าการส่งออก 

ลบการน าเข้า

GDP = C + I + G + Export – Import

GDP เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจ 
หากเศรษฐกิจดี
• คนมีรายได้มากข้ึน บริโภคมากขึ้น
• ธุรกิจเพิ่มการลงทุน ขยายกิจการ
• ภาครัฐเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
• ส่งออกได้มากขึ้น
หากเศรษฐกิจแย่
• คนตกงาน การบริโภคน้อยลง
• การลงทุนของภาคธุรกิจน้อยลง
• ภาครัฐเข้มงวดกับการใช้จ่าย 
• ส่งออกได้น้อยลง



ข้อมูล : https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate

GDP ต้องดูอย่างไร

คำดกำรณ์ GDP 

กำรวัดกำรเติบโตของ GDP
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วัดเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตของ GDP โดยมี 3 วิธี
• เทียบรายปี เช่น ภาพรวม GDP ปีนี้ เทียบกับปีที่แล้ว 
• เทียบ YoY เช่น ไตรมาส 3 ปีนี้ กับไตรมาส3 ปีที่แล้ว
• เทียบ QoQ เช่น ไตรมาส 3 กับไตรมาส 2

กำรเติบโตของ GDP ไทยในช่วงที่ผ่ำนมำ

-2.1

-12.1

-6.4

-4.2

-2.6

7.6

-0.3
Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21

Thailand GDP Growth Rate (YoY)%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ ภาพรวม GDP ไทยปีนี้เติบโต 1% 
ส่วน GDP ปีหน้า จะเติบโต 2.8 – 3.7% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ แนะน ำ ทยอยสะสมกองทุน K-STAR-A(A) หรือหำกต้องกำร
ลงทุนหุ้นโดยตรง บล.กสิกรไทยแนะน ำ หุ้นกลุ่มค้ำปลีก

กำรเติบโตของ GDP เพิ่มสูงขึ้น
ภาพรวมของเศรษฐกิจช่วง Q2/20 – Q2/21 เริ่มฟ้ืนตัวจากการระบาด
ของโควิด 19 แม้การเติบโตของ GDP ยังติดลบ ตลาดการลงทุน
เริ่มกลับมาน่าสนใจ
กำรเติบโตของ GDP ลดน้อยลง
ภาพรวมของเศรษฐกิจช่วง Q1/20 – Q2/20 เกิดการหดตัวจากการ
ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ตลาดการลงทุนถูกลดความน่าสนใจ

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kpoint-shopping-the-mall.aspx
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ถ้าช้อปดีมคีืน...ภาษี
แต่ถ้าช้อปที่ เดอะมอลล์ มีรับคะแนน K Point (ถึง 31 ม.ค. 22)

• สูงสุดเดือนละ   4,800 คะแนน เมื่อใช้จ่ำย 30,000 บำท ส ำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย
• สูงสุดเดือนละ 10,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ำย 50,000 บำท ส ำหรับบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย

https://bit.ly/3qupsjh
https://bit.ly/3qupsjh


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




