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Executive Summary 

• เศรษฐกจิโลกเริม่ฟ้ืนตวัไดด้จีากสถานการณ์โควดิ เช่น GDP ของสหรฐัฯ คาดว่าจะเตบิโตได ้6.0% ในปีนี้ และ 

5.2% ในปีหน้า และภาคการส่งออกของไทยกฟ้ื็นตวัไดด้ตีามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก โดยฟ้ืนตวัไดอ้ยา่ง

ต่อเนื่องและฟ้ืนตวัได ้15.7% ในไตรมาสที ่3 ของปีนี้  

• บรษิทัจดทะเบยีนไดข้ยายธุรกจิไปยงัภมูภิาคต่างๆ และมรีายไดจ้ากต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จากการ

พฒันาฐานขอ้มลูโดยทมี SET Research พบว่า ในปี 2563 ม ี 312 บรษิทัจดทะเบยีนไดเ้ปิดเผยรายไดจ้าก

ต่างประเทศโดยรวมสงูถงึ 2.96 ลา้นลา้นบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่สีดัส่วนรายไดต่้างประเทศสงูคอื  

กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มทรพัยากร 

• จากการทดลองสรา้ง portfolio การลงทุนในบรษิทัทีม่สีดัส่วนรายไดต่้างประเทศสงู (SET-Global Play) พบว่า

ใหผ้ลตอบแทนสงูกว่าดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัหลงัโควดิ 

▪ SET-Global Play Large Cap คดัเลอืก 20-30 หุน้ขนาดใหญ่จาก 10 sectors ทีม่รีายไดจ้าก

ต่างประเทศสงู โดยเฉลีย่แลว้มสีดัส่วนรายไดต่้างประเทศสงูถงึ 64% และใหผ้ลตอบแทนรวม 25% 

ตัง้แต่ตน้ปี (YTD) 

▪ SET-Global Play Mid & Small: คดัเลอืก 20-30 หุน้ขนาดกลางและเลก็จาก 10 sectors ทีม่รีายได้

จากต่างประเทศสงู โดยเฉลีย่แลว้มสีดัส่วนรายไดต่้างประเทศสงูถงึ 56% และใหผ้ลตอบแทนรวม 

55% ตัง้แต่ตน้ปี (YTD) 

• ผลตอบแทนของ SET-Global Play ในระยะยาวมคีวามผนัผวนตามสถานการณ์การคา้โลกและภาคการส่งออก

ของประเทศ  

  

 

SET Note 

Volume 11/2021 
30 พฤศจิกายน 2564 
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 ในปี 2564 เศรษฐกจิโลกรวมถงึเศรษฐกจิของประเทศไทยฟ้ืนตวัดขีึน้จากปีก่อนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ  

โดยคาดว่าเศรษฐกจิหลกัๆ ในโลกจะฟ้ืนตวัไดอ้ย่างดตีามความพรอ้มดา้นสาธารณสขุและการกลบัมามกีจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

(reopening) ทีเ่ริม่มาตัง้แต่ตน้ปีทีผ่่านมา เช่น GDP ของสหรฐัฯ คาดว่าจะเตบิโตได ้6.0% ในปีนี้ และ 5.2% ในปีหน้า ส าหรบัประเทศ

ไทยทีเ่ริม่ทยอยกลบัมามกีจิกรรมทางเศรษฐกจิ กค็าดว่า GDP จะฟ้ืนตวัได ้1.0% ในปีนี้ และฟ้ืนไดด้ยีิง่ขึน้ที ่4.5% ในปีถดัไป (IMF) 

 

 

อย่างไรกต็าม ภาคการสง่ออกซึง่มมีลูค่าและสดัสว่นสงูมากใน GDP ของประเทศ ไดม้กีารฟ้ืนตวัทีด่มีากตามการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิโลก โดยฟ้ืนตวัได ้5% ในไตรมาสที ่1, 36.2% ในไตรมาสที ่2, และ 15.7% ในไตรมาสที ่3 (NESDC) นบัเป็นแรงขบัเคลื่อนที่

ส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิประเทศ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและภาคการส่งออกของไทย 

รปูท่ี 3 - ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ
ไทย 

Source: Economic Outlook (NESDC) 
Source: Economic Outlook (NESDC) 

รปูท่ี 1 - มลูค่าการส่งออกสินค้าและบริการ ต่อ 
ผลิตภณัฑม์วลรวม 
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รปูท่ี 1 - การคาดการณ์การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
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บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดข้ยายธุรกจิไปยงัภูมภิาคต่างๆ และมรีายไดจ้ากต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  

ทมี SET Research ไดร้วบรวมและจดัท าฐานขอ้มลู Economic Exposure Universe1 ทีเ่กบ็ขอ้มลูการลงทุนทางตรงและรายไดจ้าก

ต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีนฯ เป็นประจ าทุกปี โดยรวบรวมขอ้มลูจากการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิประจ าปี 

และแบบรายงาน 56-1 

ในปี 2563 พบว่า 312 บรษิทัจดทะเบยีนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูรายไดจ้ากต่างประเทศโดยรวมสงูถงึ 2.96 ลา้นลา้นบาท และสดัสว่น

ของรายไดจ้ากต่างประเทศเปรยีบเทยีบกบัรายไดร้วมของบรษิทัจดทะเบยีนฯ ทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพิม่ขึน้จากสดัสว่น 

รอ้ยละ 19 ในปี 2554 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26 ในปี 2563 หรอืคดิเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของรายไดท้ัง้หมด โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 

ทีม่สีดัสว่นรายไดต่้างประเทศสงูคอื กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มทรพัยากร 

 

 

 
  

                                                           
1 ฐานขอ้มลู Economic Exposure Universe: https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1627352661863.pdf 

รปูท่ี 4 – รายได ้จากต่างประเทศของบริษทัจดทะเบียนไทย 

https://www.set.or.th/th/setresearch/database/eco_exposure_universe.html
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ใน SET Note ฉบบันี้ จะขอน าเสนอการทดลองสรา้งพอรต์การลงทุนโดยใชฐ้านขอ้มลูรายไดจ้ากต่างประเทศทีร่วบรวม 

โดยทมี SET Research เพื่อเป็นตวัอย่างและแนวทางในการวเิคราะหแ์ละเลอืกลงทุนทีเ่น้นการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่รีายได ้

จากต่างประเทศ  โดยไดท้ดลองสรา้งพอรต์การลงทุนออกเป็น 2 พอรต์การลงทุนหลกั ตามรปูที ่5 ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุนในบรษิทัทีม่ี

รายไดต่้างประเทศทีเ่ป็นหลกัทรพัยข์นาดใหญ่ (Global Play – Large Cap) และพอรต์การลงทนุในบรษิทัทีม่รีายไดต่้างประเทศทีเ่ป็น

หลกัทรพัยข์นาดกลางและเลก็ (Global Play – Mid & Small Cap) 

Portfolio การลงทุนในบรษิทัทีม่รีายไดต่้างประเทศทีเ่ป็นหลกัทรพัยข์นาดใหญ่ ประกอบดว้ยหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดมากกว่า 5,000 ลา้นบาท มรีายไดจ้ากต่างประเทศมากกว่า 2,000 ลา้นบาท สดัสว่นรายไดจ้ากต่างประเทศมากกว่า 25% 

และจะตอ้งมคีุณสมบตัผิ่านเกณฑท์ีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างคล่องตวั เช่น สดัสว่นผูถ้อืหุน้รายย่อย (free-float) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20  

ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั และอตัราสว่นหมุนเวยีนหลกัทรพัยม์ากกว่า 5% 

Portfolio การลงทุนในบรษิทัทีม่รีายไดต่้างประเทศทีเ่ป็นหลกัทรพัยข์นาดกลางและเลก็ ประกอบดว้ยหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่า

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดอยู่ในขนาดกลาง-เลก็2 มรีายไดจ้ากต่างประเทศมากกว่า 1,000 ลา้นบาท สดัสว่นรายไดจ้ากต่างประเทศ

มากกว่า 10% และ จะตอ้งมคีุณสมบตัผิ่านเกณฑท์ีส่ามารถลงทนุไดอ้ย่างคล่องตวั เช่น สดัสว่นผู้ถอืหุน้รายย่อย (free-float) ไมน้่อยกว่า 

รอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั และอตัราสว่นหมุนเวยีนหลกัทรพัยม์ากกว่า 0.5% 

ทัง้ 2 พอรต์การลงทุนหลกัใชว้ธิกีารค านวณแบบถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดและจ ากดัน ้าหนกัของแต่ละ

หลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ในทุกรอบทีม่กีารปรบัสมดุลพอรต์ (rebalancing) ซึง่มรีอบระยะเวลาในการปรบัทุกครึง่ปี 

และคดัเลอืกหลกัทรพัยด์ว้ยวธิกีารวเิคราะหจ์ากบนลงล่าง (top-down approach) โดยเป็นการคดัเลอืกจากหมวดธุรกจิ (Sector) ทีม่มีลูค่า

รายไดจ้ากต่างประเทศมากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรก และคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีม่สีดัสว่นรายไดจ้ากต่างประเทศสงูทีส่ดุ 2-3 อนัดบัแรกในแต่ละ

หมวดธุรกจินัน้ๆ 

  

แนวทางการสร้าง Global Play Portfolio โดยใช้ฐานข้อมลูรายได้จากต่างประเทศ 

2 เป็นหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดอยู่ใน ล าดบัตัง้แต่ 80% ขึน้ไป แต่ไมเ่กนิล าดบัที ่98% ของหุน้สามญัทัง้ตลาดเมื่อเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย 

รปูท่ี 5 - ขัน้ตอนการสรา้งพอรต์การลงทุน SET Global Portfolios 
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สดัส่วนการลงทุนและผลตอบแทนของ SET-Global Play 

สดัสว่นการลงทุนของ portfolio ในบรษิทัทีม่รีายไดต่้างประเทศทีเ่ป็นหลกัทรพัยข์นาดใหญ่ และ portfolio การลงทุนในบรษิทัที่

มรีายไดต่้างประเทศทีเ่ป็นหลกัทรพัยข์นาดกลางและเลก็ มกีารกระจายตวัของน ้าหนกัไปยงักลุม่อุตสาหกรรมต่างๆ ทีค่ลา้ยกนั โดย

พอรต์ทีล่งทุนในหลกัทรพัยข์นาดใหญ่มสีดัสว่นการลงทุนในอตุสาหกรรมบรกิาร (service) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (agro & food) 

และอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (property & construction) มากทีส่ดุทีใ่กลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณ รอ้ยละ 18 ของพอรต์ 

การลงทุน ในขณะทีพ่อรต์ทีล่งทนุในหลกัทรพัยข์นาดกลางและเลก็มสีดัสว่นการลงทุนในอุตสาหกรรมบรกิาร (service) และอุตสาหกรรม

อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (property & construction) มากทีส่ดุใกลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณรอ้ยละ 23 ของพอรต์การลงทุน 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

   

SET-Global Play Large Cap 

หลกัทรพัย์ หมวดธุรกิจ %Foreign Revenue สดัส่วนน ้าหนักในพอรต์   

MEGA COMMERCE 46.36% 7.19% 

HANA ETRON 98.02% 6.54% 

KCE ETRON 88.45% 6.08% 

BBL BANK 20.79% 5.18% 

TU FOOD 89.17% 5.09% 

PTTGC PETRO 36.18% 4.97% 

IVL PETRO 94.81% 4.88% 

BANPU ENERG 98.76% 4.85% 

CRC COMMERCE 25.88% 4.82% 

BPP ENERG 84.36% 4.77% 

SET-Global Mid & Small Cap 

หลกัทรพัย์ หมวดธุรกิจ %Foreign Revenue สดัส่วนน ้าหนักในพอรต์   

APURE FOOD 91.00% 5.44% 

NER AGRI 35.21% 5.44% 

GGC PETRO 14.48% 5.06% 

ASIAN FOOD 75.50% 4.99% 

SMPC PKG 94.21% 4.88% 

TPIPL PROPCON 31.16% 4.67% 

TASCO PROPCON 33.89% 4.65% 

WICE TRANS 76.55% 4.63% 

SSP ENERGY 49.94% 4.62% 

SHR SERVICE 55.69% 4.57% 

รปูท่ี 7 - หลกัทรพัยท่ี์มีน ้าหนักมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก  

หมายเหตุ: สดัสว่นการลงทนุหลงัการปรบัสมดุลล่าสุด ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564 

รปูท่ี 6 - สดัส่วนของกลุม่หลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน 

SET-Global Play Large Cap 
portfolio 

Industry 
Service 18.96% 

Property & 
Construct 16.46% 

Industrial 

%weight 

Agro & Food 17.70% 

14.36% 

Resource 10.51% 

Technology 12.62% 

Financial 5.18% 

Consumer 
Products 4.21% 

SET-Global Play Mid & Small Cap 
portfolio 

Industry 

Resource 12.50% 

Service 24.64% 

Technology 4.51% 

Property &  
Construct 

21.49% 

Industrial 17.83% 

%weight 

หมายเหตุ: สดัสว่นการลงทนุหลงัการปรบัสมดุลล่าสุด ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564 

Agro & Food 19.04% 
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จากการคดัเลอืกหุน้ของบรษิทัทีม่สีดัสว่นรายไดต่้างประเทศสงูแลว้น ามาจดั portfolio พบว่า SET-Global Play Large Cap มี

สดัสว่นรายไดต่้างประเทศเฉลีย่สงูถงึ 64% และใหผ้ลตอบแทนนบัตัง้แต่ตน้ปี 2564 ที ่25.20% และ SET-Global Play Mid & Small มี

สดัสว่นรายไดต่้างประเทศเฉลีย่สงูถงึ 56% และใหผ้ลตอบแทนนบัตัง้แต่ตน้ปี 2564 ที ่ 55.19% ซึง่สงูกว่าการฟ้ืนตวัของดชันีตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และสอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัไดด้ขีองเศรษฐกจิโลกและภาคสง่ออกของประเทศ 

 

 

 
 

ในแงข่องการวดัผลตอบแทนรวมแบบยอ้นหลงัตามช่วงเวลา ตามรปูที ่ 9 พบว่า พอรต์การลงทุนทีม่กีารใชข้อ้มลูรายไดจ้าก

ต่างประเทศในการคดัเลอืกหลกัทรพัย ์ (SET-Global Play) มผีลตอบแทนรวม มากกว่าดชันี SET100 Total Return Index และ SET 

Total Return Index ในหลายๆ ช่วงเวลายอ้นหลงั เช่น นบัตัง้แต่มกีารทดลองการจดัท าพอรต์การลงทุนในปี 2559 หรอืราว 5 ปี 5 เดอืน 

พบว่า SET-Global Play Large Cap มผีลตอบแทนรวมรอ้ยละ 74.69 สงูกว่าดชันี SET100 ทีร่อ้ยละ 24.08 เป็นตน้  

รปูท่ี 9 ผลตอบแทนรวม (Total Return) และความผนัผวน (Standard Deviation) ยอ้นหลงัตามช่วงเวลา 

หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564; ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) เป็นการค านวณความผนัผวนแบบต่อปี; เริม่ค านวณผลตอบแทนของ Global Play 
portfolios ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

 

Note: ผลคลา้ยคลงึกนัส าหรบั Bottom-up Approach ซึง่วธินีี้จะคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีม่คีุณสมบตัทิี่ผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด เชน่ มูลค่าและสดัส่วนรายไดจ้าก
ต่างประเทศ มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด เป็นตน้ เขา้สู่พอร์ตการลงทุน โดยไม่ก าหนดจ านวนหลกัทรพัยใ์นแต่ละกลุ่มธุรกจิ  

 

รปูท่ี 8 - ผลตอบแทนรวม (Total Return) ระยะสัน้ของพอรท์การลงทุน Global Play เปรียบเทียบกบัดชันี SET Index 
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ในขณะเดยีวกนั เมื่อพจิารณาถงึความผนัผวนของผลการด าเนินงานต่อปี (SD) จากพอรต์การลงทุน SET-Global Play พบวา่ 

มคี่า SD ทีม่ากกว่า ดชัน ีSET100 TRI และ SET TRI ในหลายๆ ชว่งเวลาทีผ่่านมาตามสถานการณ์การคา้โลกและภาคการสง่ออกของ

ไทย อย่างไรกต็ามเมื่อเอาความผนัผวนทีส่งูขึน้เทยีบกบัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ พบว่าค่า Sharpe หรอืผลตอบแทนทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง 

(risk-adjusted return) ของ SET-Global Play ยงัสงูกว่าดชันี SET100 TRI และ SET TRI 

 

 
 

เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลตอบแทนรวมสะสมยอ้นหลงัในระยะยาว ตามรปูที ่10 พบว่า SET-Global Play ซึง่ใชข้อ้มลูรายได้

จากต่างประเทศในการจดัพอรต์การลงทุน ใหผ้ลตอบแทนรวมสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัดชันี SET100 TRI โดยเฉพาะในช่วงหลงัจากการเกดิ

เหตุการณ์โควดิและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก นอกจากนัน้ หากน าพอรต์ SET-Global Play ดงักล่าว มาท าการเกลีย่น ้าหนกัการ

ลงทุนตามสดัสว่นรายไดจ้ากต่างประเทศ (tilting by % foreign revenue) โดยลดน ้าหนกัการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีดัสว่นรายไดจ้าก

ต่างประเทศต ่า และไปเพิม่น ้าหนกัการลงทุนใหก้บัหลกัทรพัยท์ีม่สีดัสว่นรายไดจ้ากต่างประเทศสงู โดยปรบัน ้าหนกัการลงทุนในช่วง 

±1% (ตาม quartile ของสดัสว่นรายไดต่้างประเทศในรปูที ่11) พบว่า การน าขอ้มลูสดัสว่นรายไดต่้างประเทศมาใชเ้กลีย่น ้าหนกัไปยงัหุน้

ทีม่สีดัสว่นรายไดต่้างประเทศมากขึน้ กย็ิง่ใหผ้ลตอบแทนรวมทีส่งูขึน้ดว้ย 

 
 

 

 

 

 

 

 

%Foreign Revenue 
Percentile 0-25

th
 26-50

th
 51-75

th
 76-100

th
 

Weight Adjustment  -1% -0.5% +0.5% +1% 

รปูท่ี 10 - ผลตอบแทนรวม (Total Return) ระยะยาวของพอรท์การลงทุน Global Play เปรียบเทียบกบัดชันี SET Index 

รปูท่ี 11 – การเกล่ียน ้าหนักท่ีมีผลต่อผลตอบแทรนรวม (Total Return) 



8 | P a g e  
  

 

ขอ้มลูรายไดต่้างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีนมปีระโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการลงทนุ อาจน ามาจดัท าแนวทางหรอื 

theme การลงทุน หรอืน ามาพฒันาดชันีการลงทุน เช่น ดชันี SET-CLMV  ซึง่เป็นดชันีทีส่ะทอ้นการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลกัทรพัย์

ของบรษิทัทีม่รีายไดจ้ากประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม) และในระยะถดัไป บรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด

ก าลงัจะเปิดเผยขอ้มลูในมาตรฐานแบบ 56-1 One Report ผ่านระบบ SET Link โดยมขีอ้มลูบางสว่นของแบบรายงานอยู่ในรปูแบบที่

สามารถน าไปใชป้ระมวลผลดว้ยคอมพวิเตอรต่์อไดท้นัท ี(machine readable) สง่ผลใหก้ารจดัท าฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งท าไดส้ะดวกและ

รวดเรว็มากขึน้ ท าใหผู้ท้ีต่อ้งการใชข้อ้มลูสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดเ้รว็และทนัเหตุการณ์ นอกจากการใชข้อ้มลูรายไดจ้ากต่างประเทศมา

ทดลองสรา้งพอรต์การลงทุนแบบ SET Global Play แลว้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัไดพ้ฒันาและจดัท าดชันีการลงทุนและศกึษา theme การ

ลงทุนทีห่ลากหลาย เพื่อเป็นทางเลอืกและแนวทางส าหรบัการลงทุนในรปูแบบต่างๆ และสอดคลอ้งกบัพฒันาการของตลาดทุน 

ตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีห่ลากหลาย ทัง้นี้ผูท้ีส่นใจดชันีของกลุ่มหลกัทรพัยห์รอืการลงทุนทีส่ะทอ้น theme ต่างๆ ทีต่ลาด

หลกัทรพัยฯ์ ไดพ้ฒันาขึน้สามารถดรูายละเอยีดและศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.set.or.th/th/products/index/setindex_p1.html และที ่

www.set.or.th/th/setresearch/information/setnote.html 

 
 
 

จดัท าโดย  

ฉตัรชยั ทศิาดลดลิก  

พรษิฐ ์เงาเบญจกุล  

วชริ มนสัเมธกีุล 

ฝ่ายวจิยั  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

Disclaimer: ขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้ จดัท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอืโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ้่าน มใิชก่ารใหค้ าแนะน าดา้น
การลงทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูกตอ้งของขอ้มลู และไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ อนัเนื่องจากการน าขอ้มลูไมว่า่สว่นใด
ส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดไปใชอ้า้งองิ หรอืเผยแพรไ่มว่า่ในลกัษณะใด นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้มลูไมว่า่สว่น
ใดสว่นหนึ่งหรอืทัง้หมดตามหลกัเกณฑท์ีเ่หน็สมควร ความเหน็ทีป่รากฎในรายงานฉบบันี้ เป็นความคดิเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีน ซึง่ไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัความเหน็ของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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