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ศนูยว์จิยักสิกรไทย 

มีนาคม 2564 

Functional Ingredients  

โอกาสและความทา้ทายส าหรบัธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
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Functional Ingredients มีความส าคญัอยา่งไรตอ่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม? 

สรา้งมลูค่า - ความแตกต่าง 

ช่วยเพิ่มผลตอบแทน/ 

ก าไรใหก้บัธุรกิจ 

ในสดัส่วนท่ีสูงกวา่ 

กลุ่มอาหารทัว่ไป 
ภาครฐัส่งเสริมการลงทุน

นวตักรรมในอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงใน 

ตลาดผูบ้ริโภค 

ท่ีมา: รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการแขง่ขนัสูง 

 มีสินคา้หลากหลายและออกใหมจ่ านวนมาก  

        จึงตอ้งจุดเด่น+ความแตกต่าง 

 BCG Economy 

 1 ใน 4 Food for the Future 

 1ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve 

 Mass Products สรา้งก าไรใหธุ้รกิจลดลง  

       (คู่แขง่มาก แขง่ขนัรุนแรง ผลตอบแทนต า่) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

หลากหลาย ซบัซอ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้ น 
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ตลาด Functional Ingredients มีมูลค่ากว่า 1.81 แสนลา้นเหรียญสหรฐัฯ  

กว่ารอ้ยละ 50 อยูใ่นแถบเอเชีย 

1.81                   

แสนลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

2.67            
แสนลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

2564 

2570 

CAGR = 6.7% 50% 

24% 
16% 

ปัจจยัหนุนการเตบิโตของตลาด 

 ความตอ้งการในตลาดและการรบัรูใ้นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเปิดกวา้งมากขึ้ น 

 การตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health Consciousness) 

 การสนับสนุนจากภาครฐั และแนวโนม้การลงทุนของผูป้ระกอบการใหม่ๆ 

www.hiclipart.com 

ท่ีมา: Allied Market Research  

รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

ปัจจยัหนุนการเตบิโตของตลาด 

 การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ (Aging Society)  

 การเติบโตของ Wellness Economy 

 ความตอ้งการอาหารโลกท่ีเพ่ิมมากขึ้ น 
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สินคา้ที่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากท่ีสุดคือ Probiotics ... สว่นวิตามินมีศกัยภาพในการเตบิโตสูง 

Probiotics

28%

Minerals

16%

Vitamins

15%

Others

12%

Protein & Amino Acids

16%

Prebiotics & 

Dietary Fiber

13%

 Vitamins      Probiotic         Protein     Prebiotics     Minerals       Others  

                                                                                    (ex. Herbal/ / Mushroom) 

   7.7%        7.5%         7.0%        6.4%       6.1%       4.2% 

Bekery & 

Cereals

28%

Daily 

Products

27%

Fat & Oils

9%

Others

7%

Soy Products

10%

Meat, Fish, 

Eggs

19%

BY 

PRODUCT 

BY 

INGREDIENT 

CAGR 

(2564-2570)  

สาเหตทุี่ไดร้บัความนิยมสูง 

Urban Style / สะดวก/ โภชนาการสูง 

ท่ีมา: Allied Market Research  

รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  
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ผลกระทบ COVID-19 คาดกระทบระยะสั้น 

ในระยะตอ่ไปจะสง่ผลเชิงบวกตอ่การเปลี่ยนแปลงในตลาด Functional Ingredients 

แนวโน้ม 

ราคาวตัถุดิบ  

สูงขึ้ น 

Stay Home 

สินคา้เพื่อการดูแล

ตวัเองท่ีบา้นเติบโต 

เทรนดก์ารบริโภค สินคา้ 

Food Safety/เพ่ือสุขภาพ

และเสริมภมิูคุน้กนั 

 จะเติบโตมากข้ึน 

แนวโนม้การลงทุนและ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่จาก 

Functional Ingredients  

น่าจะเพิ่มข้ึน  

Local Ingredients  

จะถูกน ามาใชใ้น

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมมากข้ึน  

-ก าลงัซ้ือหดตวั 

-Lockdown กระทบ supply chain 

 (กระทบตอ่ผลประกอบการ) 

 = ปัจจยับวก 

= ปัจจยัลบ 

ท่ีมา: รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

                    ระยะสั้น                                                   ระยะตอ่ไป 

สรา้งแนวคิดการบริโภคอาหาร 

ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ 

บนแนวคิด New Normal 
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ผลิตภณัฑอ์าหารที่มีองคป์ระกอบชอง Functional Ingredients  

คาดว่าจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน 

• ผลิตภณัฑท่ี์ใหพ้ลงังานสูง 

• ผลิตภณัฑท่ี์มีปริมาณไขมนั น ้าตาล เกลือต า่ 

• ผลิตภณัฑธ์ญัพืชท่ีมีใยอาหารมาก 

• ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้กัและผลไมเ้ป็นส่วนผสมมาก 

• ผลิตภณัฑจ์ากโปรตีนทางเลือก 

ในหลายประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

และเป็นตลาดผูบ้ริโภคอาหารท่ีส าคญัของโลก 

(USA/EU/JAPAN) 

มุ่งเนน้บริโภค-น าเขา้ 

อาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้ น  

ท าใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรบักลยุทธก์ารผลิต  

เพื่อตอบโจทยเ์ทรนดบ์ริโภคอาหารในอนาคต 

ความตอ้งการ Functional Ingredients  

จะเพิ่มมากข้ึนในกลุม่อาหารนวตักรรม 

(หลากหลาย-แปลกใหม่-คณุค่าทางโภชนาการสูง) 

 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายส าคญั: ผูสู้งอายุ ผูอ้อกก าลงักาย ผูดู้แลสุขภาพและความงาม ผูป่้วยพกัฟ้ืน ผูมี้ปัญหาสุขภาพ แมผู่ใ้หน้มบุตร              

                                     ผูป้ระกอบอาชีพบางอาชีพ (สายการบิน ขนส่ง ท่ีมีการพกัผ่อนน้อย) ฯลฯ 
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จ  านวนผูป่้วยและอตัราการเสียชีวิตจากโรค NCDs เพิ่มข้ึนทัว่โลก 

ผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคหนัมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะการสรา้งภมิูคุม้กนัผ่านการบริโภคอาหาร 

www.hiclipart.com 

38 ลา้นคน 

41 ลา้นคน 

2555 

2559 

68% ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก 

71% ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก 

กลุ่มประเทศที่มีรายไดต้  า่-ปานกลาง  

โรคในกลุ่ม NCDs ที่มีอตัราการเสียชีวิตมากที่สุด 

44% โรคหวัใจและหลอดเลือด  22% มะเรง็ 9%  
ทางเดิน

หายใจเรื้ อรงั 
21% อื่นๆ 

ท่ีมา: WHO กระทรวงสาธารณสุข 

รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  
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โรค NCDs ยงัเป็นปัญหาสุขภาพอนัดบั 1 ของไทย   

(ทั้งในมิติจ านวนการเสียชีวติและภาวะโรค) 

ท่ีมา: สถิติกระทรวงสาธารณสุข 2562 กองโรคไมติ่ดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 

รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

อตัราการตายตอ่ประชากร 100,000 คน 
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จ านวนผูเ้สียชีวิต (พนัคน) 
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แนวโนม้ Functional Ingredients ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

ใหโ้ปรตีน-พลงังานสูง  

เชน่ โปรตีนบารจ์ากแมลง 

นมจากพืชโปรตีนสูง 

ควบคุมน ้าหนัก เชน่  

สารสกดัจากสมุนไพร  

(ขิง พริกไทย กระเทียม) 

Fatty Acids/Fiber 

 

เสริมสรา้งภูมิคุม้กนั 

เชน่ กลุ่มวิตามินและแร่

ธาตุ สมุนไพรบางชนิด 

(แอนโดรกราโฟไลด ์:ฟ้า

ทะลายโจร)  

คลายเครียด/นอนไม่หลบั 

เชน่ CBD (กญัชง)  

L-Theanine (ใบชาเขียว) 

 เมลาโทนิน, Valerenic acid  

 

ดูแลระบบยอ่ยอาหาร เช่น 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ 

Probiotic/ Fiber 
ประสาท สมองและหวัใจ 

เชน่ Omega-3 

Antioxidants,  

Amino Acids 

 
ท่ีมา: รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

Sport Nutrition 

Weight Management 

Clinical Nutrition 

Cardio Health 

ก
าร
น
 าไ
ป
ใช
ป้
ร
ะ
โย
ช
น

 ์

= มีแนวโนม้เติบโตสูง 
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ภาครฐัส่งเสริมการผลิตและพฒันาสมุนไพรไทย  

เพื่อเพิ่มสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูป้ระกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ แผนแมบ่ทแห่งชาติวา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2560-2564 Grandviewresearch

รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

1.   กลุ่มการเกษตรวตัถุดิบสมุนไพร: อ านาจเจริญ สุรินทร ์มหาสารคาม อุทยัธานี สกลนคร 

2.   กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร: นครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรีจนัทบุรี  

3. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม: เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎรธ์านี สงขลา 

• ไทย: วัตถุดิบสมุนไพรกว่า 

1,800 ชนิด 

• รัฐส่ ง เสริมการลง ทุนใน 

Bioeconomy 
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Functional Ingredients ของไทยท่ีมีศกัยภาพเตบิโต: ขม้ินชนั 

ความน่าสนใจของ Curcumin ในขม้ินชนั 

 บรรเทาอาการเก่ียวกบัทางเดินอาหาร  

 เป็นสารตา้นอนุมลูอิสระ  

 มีฤทธ์ิต่อตา้นการอกัเสบ  มะเร็ง แบคทีเรีย ไวรสั เชื้ อรา  

ความน่าสนใจของขม้ินชนั 

 รกัษาโรคเบาหวาน หวัใจ ผิวหนัง 

 ป้องกนัโรคอลัไซเมอร ์ล าไสอ้กัเสบเร้ือรงั คซิสติกไฟโบรซิส 

 ลดน ้าตาลในเลือด 

สารออกฤทธ์ิส  าคญั 

เคอรคู์มิน (Curcumin) 

 

ประเทศผูผ้ลิตที่ส  าคญั 

อินเดีย อินโดนีเซีย  

ไทย (กาญจนบุรี สุราษฎรธ์านี ล าปาง) 

  

ตลาดส าคญั 

สหรฐัฯ สหภาพยุโรป 

เอเชีย (จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น)  

74.7                   

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

104.2            
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

CAGR = 8.9% 

2568 

2564 

มูลค่าสารสกดั Curcumin ในตลาดโลก 

ยา 

52% 

F&B 

33% 

เครื่อง 

ส าอาง 

9% 

อื่นๆ 

6% 

ท่ีมา: Allied Market Research กรมส่งเสริมการเกษตร  

กระทรวงพาณิชย ์รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  
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ขม้ินชนั 1 ใน 4 สมุนไพร Product Champion ที่ภาครฐัสง่เสริมการผลิต  

แตก่ารประยุกตใ์ชค้งข้ึนอยูก่บัความตอ้งการในตลาดและการน าเสนอท่ีน่าดึงดดูของผูป้ระกอบการ 

3.5 4.1 5.0

17.2 15.3 15.9

59.5 63.3
78.9

2561 2562 2563

ปริมาณการผลิต (ลา้นกก.) ราคา (บาท/กก.)

มูลค่าผลผลิต (ลา้นบาท)

ปริมาณการผลิต 

สารสกดั/ปี 

5,305 กก. 

มลูค่ารวม 

49.0  

ลา้นบาท/ปี 

ใชใ้นประเทศ  

(66%) 

ส่งออก  

(34%) 

Supply side  

(24 ราย) 

Demand Side  

(421 ราย) 

การน าไปใชป้ระโยชนใ์นตลาด F&B 

 เคร่ืองด่ืมพรอ้มด่ืมพรอ้มสารสกดั 

 เวยโ์ปรตีนนมขมิ้ น 

 ผงส าเร็จรูปผสมน ้า นม น ้าผลไม ้

 อาหารเสริม  

      (ผสมกบัสารสกดัอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ) 

ขอ้มูลดา้นการผลิตขม้ินชนัของไทย 

             โอกาส                               ความทา้ทาย 

 ไทยมีศกัยภาพดา้นการผลิต 

 1 ใน 4 สมุนไพรท่ีรฐัส่งเสริมการผลิต

ตามแผนแมบ่ทสมุนไพรแห่งชาติ 

 มีผลผลิตเ พียงพอและมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน 

 ราคาสารสกดัจากต่างประเทศมีราคา

ถูกกวา่ 

 แข่งขนักับผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมีสรรพคุณ

ใกลเ้คียง 

 ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้

ท่ีแตกต่างกนั (เห็นผล-ไมเ่ห็นผล) 

 

ท่ีมา: สคก. โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสมุนไพรไทยเป้าหมาย (NANOTEC)  

รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  
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Functional Ingredients ของไทยท่ีมีศกัยภาพเตบิโต: กญัชง (HEMP) 

5,532                  

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

18,608            
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

CAGR = 22.4% 

2570 

2564 

ตลาดและมูลค่า HEMP ในตลาดโลก 

สิ่งทอ

19% 

Personal Care Products 

38% 

ยา 

11% 

อื่นๆ 

7% 

 CBD (Cannabinol) ไม่ออกฤทธ์ิทางจิตประสาทและไม่เมา 

ส
าร
ส
 าค
ญั

 

 ประเทศผูผ้ลิตส าคญั: เกาหลีเหนือ จีน สหภาพยุโรป ชิลี รสัเซีย 

 ประเทศที่ผลิต Hemp เชิงอุตสาหกรรม: ออสเตรเลีย         

สหภาพยุโรป แคนาดา ชิลี จีน อียปิต ์อินเดีย ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ 

 ตลาดผูบ้รโิภคที่ส  าคญั: สหรฐัฯ สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น จีน 

D
em

an
d 

&
 S

up
pl

y 
F&B 

25% 

ท่ีมา: Allied Market Research MDPI.com 

รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

หมายเหตุ: *Industrial Hemp (Cannabis 

sativa subsp. sativa) as an Emerging 

Source for Value-Added Functional Food 

Ingredients and Nutraceuticals 

* 

3.4X 
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เจาะตลาดกญัชง ... เทรนดใ์หม่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทย 

สว่นประกอบท่ีไม่จดัเป็นยาเสพตดิ  

1. ใบท่ีไมติ่ดกบัช่อดอก เปลือก ล าตน้ เสน้ใย ก่ิง กา้น ราก  

2. เมล็ดกญัชง น ้ามนั สารสกดั เมล็ดกญัชง  ป
ล
ด
ล
็อ
ก
 

เงื่
อ
น
ไช
ส
 าค
ญั

 

 ตอ้งมีแหล่งรบัซ้ือชดัเจน  

 สารสกดั CBD และในส่วนสาร THC ไม่เกิน 0.2% 

 ใชว้ตัถุดิบในประเทศเท่าน้ัน 

 การใชเ้ชิงพาณิชยต์อ้งไดร้บัอนุญาตจาก อย. 

ประเภทของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมทีค่าดว่าจะประยุกตใ์ช ้CBD ในการผลิตสินคา้มากข้ึน 

 เคร่ืองด่ืม (ฟังกช์ัน่นัลดริงก ์ชูก าลงั นม ชา กาแฟ แอลกอฮอล)์ 

 ขนมขบเค้ียว เบเกอร่ี ขนมหวาน หมากฝรัง่ ลกูอม  

 ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

 วตัถุดิบปรุงแต่งอาหาร 

 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ:์ Hemp Protein น ้ามนักญัชง ช็อกโกแล็ต ลกูอม น ้ามนัเมล็ดกญัชง แป้ง ซอสพาสตา้ ครีมถัว่ ขา้วพอง คุกก้ี ขนม

ของวา่ง น ้าผ้ึง ชา กาแฟ เบียร ์
 

ความน่าสนใจของ CBD ในกญัชง 

 ผ่อนคลายความตึงเครียด  

 รกัษาโรคลมชกั พารกิ์นสนั อลัไซเมอร ์

 มีโปรตีน (เมล็ดกญัชง) โอเมกา้ (น ้ามนักญัชง) และวิตามินบี 

ดี อี แมกนีเซียม แคลเซียมและโพแทสเซียมสูง 

 ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด ลดความเส่ียงโรคมะเร็ง 

 มีสารต้านอนุมูลอิสระท่ีช่วยยับยั้ งความเส่ือมของเซลล ์

ภาวะการอกัเสบของผิวหนัง 
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          โอกาส                               ความทา้ทาย 

 ผู ้บริโภคให้การยอมรับ CBD 

ในผลิตภณัฑอ์าหาร  

 โอกาสส าหรบัผูป้ระกอบการใน

การหาวัตถุดิบใหม่ๆเพ่ือการ

ผลิตอาหารนวตักรรม 

 ผู ้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้น าตลาด  มี

ศกัยภาพดา้นการผลิตมากกวา่ SMEs 

 วตัถุดิบยงัมีจ ากดัในระยะเร่ิมตน้ 

 ยงัเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ในบางสินคา้ยงัจ ากัด

อายุผูบ้ริโภค 

 คู่คา้บางประเทศยงัไมเ่ปิดเสรี (การส่งออก) 

โอกาสและความทา้ทายของกญัชงในภาคการผลิต-การตลาด 

ประเด็นที่ควรค า นึงในการ

ประยุกตใ์ช ้

 ค านึงถึงสิทธิบตัร 

 ความคุม้ค่าในการลงทุน 

 ความสามารถในการแขง่ขนั  

 การประยุกต์ใช้ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี

แตกต่างกนั 

ผลก าไรจากการปลกูกญัชง ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการปลกูรอบละ 4 เดือน บนพ้ืนท่ี 1 ไร่  

จะไดผ้ลก าไรโดยประมาณ(หากปลกูอยา่งถูกวิธี)* 
 

 ปลกูเพื่อใชป้ระโยชน์จากเสน้ใย: ก าไร 2,000 บาท  

 ปลกูเพื่อเอาเมล็ด:  ก าไร 20,000 บาท 

 ปลกูเพ่ือเอาสาร CBD (ขาดตลาด ความตอ้งการสูงมาก):  ก าไร 2,000,000 บาท หรอืเฉลี่ยประมาณ 70,000+ บาท/กก. 

      (มูลค่าของน ้ามนัจากเมล็ดกญัชง 1 ลิตรจะมีราคาอยูท่ี่ประมาณ 3,000-4,000 บาท) 

ท่ีมา: รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

หมายเหตุ: *ขอ้มลูจากบทสมัภาษณข์อง รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ท่ีปรึกษาการปลกูและการปรบัปรุงพนัธุก์ญัชา องคก์ารเภสชักรรม (ไทยรฐัออนไลน์) 
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ความทา้ทายส าหรบั Functional Ingredients ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ไทยยงัตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้

จากต่างประเทศสูง 

ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 

โดยเฉพาะดา้น R&D  

ผูป้ระกอบการรายเล็ก 

ยงัขาดองคค์วามรู ้

ดา้นเทคโนโลยี 

และการท าตลาด 

การเพิ่มข้ึนของจ านวน

วตัถุดิบส่งผลต่อราคาใน

ตลาดและการเลือกใช ้

ของซพัพลายเออร ์

การแขง่ขนัจะรุนแรงมาก

ขึ้ นจากผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  

ท่ีออกมาสู่ตลาด 

เป็นจ านวนมาก 

ผูบ้ริโภคไม่บรรลุความ

คาดหวงัจากการใชสิ้นคา้ 

คู่แขง่ในตลาดปรบักลยุทธ์

ตามไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั 

+ ดีกวา่ 

ท่ีมา: รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย  

ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจ 

-    ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดร้บั 

- แปลกใหม ่เช่ือถือได ้

- รสชาติพึงพอใจ 

- มีจุดขายดึงดูด

(Storytelling)  
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ผูเ้ล่นในตลาด Functional Ingredients สว่นใหญคื่อ  

ผูป้ระกอบการรายใหญใ่นอุตสาหกรรม F&B โลก  
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รายงานวิจัยนี้จัดท าโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (“KResearch”) เพื่อน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ส าหรับลูกค้าของ KResearch บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ/

หรือบริษัทในเครือของบมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือที่ปรากฎขณะจัดท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่ละ

ขณะเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจบุันของข้อมูลดังกล่าว และไมไ่ดม้ี

วัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณ

อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไมร่ับผิดในความเสยีหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมลูดังกล่าว  

 

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แลว้แต่กรณี) การน าข้อมูลดังกล่าว (ไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้อง

แสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหลง่ที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ท าซ้ า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข 

ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลทีส่าม 

(แล้วแต่กรณี)  

Disclaimer 

This research paper which is arranged by KASIKORN RESEARCH CENTER Co., Ltd. (KResearch) presents information and analyses for customers of KResearch, 

KASIKORNBANK PCL, and/or companies under KASIKORNBANK PCL only. It is based on public information that has been obtained from sources believed to be 

reliable as of the date of its dissemination, and may be subject to change at any time without prior notice. KResearch does not warrant its accuracy, reliability, 

appropriateness, completeness or recentness. Nothing in this research paper shall be counted as containing any persuasion, recommendation, advice, or motivation for 

decision-making in any circumstance. Users should carefully study related information and apply their own discretion before making any decision. KResearch shall not 

be liable for any damage occurring from the use of said information. 

  

Any information contained in this research paper is the property of KResearch and/or a third party (as the case may be). The use of said information, either wholly or 

partly, must include content showing the ownership right of KResearch and/or the third party (as the case may be), or include a reference to its source. Users shall not 

copy, change, modify, revise, forward or release the information, or take any action for commercial purpose, without prior written approval from KResearch and/or the 

third party (as the case may be). 

本研究报告由开泰研究中心有限公司(KASIKORN Research Center Co.,Ltd.,下称开泰研究中心)编制，仅限于为本公司、开泰银行（大众）有限公司 

(KASIKORNBANK PCL.)和/或开泰银行（大众）有限公司下属公司的客户提供信息和分析。本研究报告依据公共信息来源或在编制本报告时出现且我们认
为可靠的信息编制，该信息可能不时变化，开泰研究中心无法保证上述信息的准确性、可靠性、适当性、完整性或最新性。本研究报告并非旨在说服、
推荐、建议或诱导任何事务的决策。您应在进行任何决策前仔细研究信息并审慎判断，开泰研究中心对因使用上述信息而产生的任何损失不承担任何责
任。 

 

本研究报告出现的任何信息均为开泰研究中心和/或第三方（视情况而定）的资产。使用上述信息（无论全部或部分）须以文字显示开泰研究中心和/或第
三方（视情况而定）的所有权或该信息的来源。未经开泰研究中心和/或第三方（视情况而定）的事先书面许可，您不得以任何方式复制、改善、改造、
修改、转发、发布或以任何方式采取行动以用于商业目的。 
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