
 

 

    
 
 

 
 

 
 

 

  
   

 ในประวัติศาสตรข์องธนาคารพาณิชยไ์ทยนัน้ เผชิญการปรับตัวครัง้ใหญ่  ๆ มาแลว้หลากหลายครัง้ ซึ่ง
สถานการณโ์รคระบาดของไวรัส COVID-19 ก็เป็นอีกเหตุการณท่ี์สรา้งการเปลี่ยนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นหลากหลายดา้น ทัง้ในมิติของเศรษฐกิจ พฤติกรรมลกูคา้ และการแข่งขนั อนัท าใหธ้นาคาร
พาณิชยต์อ้งมีความพรอ้มในการปรบัตวั และสรา้งกลยทุธใ์หม ่ๆ ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะเมื่อการป้องกนัไม่ให้
เหตกุารณซ์  า้รอย น ามาสูพ่ฤติกรรมและกติกาทางสงัคมหลายดา้นท่ีจะคงสภาพไว ้อาทิ มาตรการเวน้ระยะห่างทาง
สงัคม (Social Distancing)  
 
COVID-19 เป็นทัง้ปัจจัยเร่ง Disruption ทีม่ีอยู่แล้วเดมิ และสร้าง New Normal ใหก้ับภาคธนาคาร 

 
ศนูยวิ์จยักสิกรไทยมีมมุมองตอ่สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจใหมข่องธนาคารพาณิชยท่ี์จะเปลี่ยนแปลงไปใน 2 

มิติ หลกั ๆ จากผลของสถานการณก์ารระบาดของไวรสั COVID-19 ในครัง้นี ้ดงันี ้ 
 
 

 

 
 

 สถานการณก์ารระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลใหม้มุมองต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็นทัง้ปัจจยัเร่ง Disruption ท่ีมีอยู่แลว้เดิม และสรา้ง New normal ใหก้ับธนาคาร
พาณิชย ์ 

 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิมจะส่งผลกระทบรูปแบบการท าธุรกิจของธนาคารพาณิชยใ์น 4 
ดา้นหลกั คือ 1. ระบบช าระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless payment) จะเขา้มามีบทบาทมากขึน้ โดย
จะตอ้งมีการพัฒนาโครงสรา้งระบบการช าระเงิน 2. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายเครดิต ให้
สอดคลอ้งกับความสามารถของผู้กู ้และการช าระหนี ้3. การบริหารจัดการต้นทุนยังเป็นสิ่งส าคัญ (Cost 

efficiency) ตอ้งมีการควบคมุคา่ใชจ้่าย และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงาน 
และ 4. โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ผลิตภัณฑก์ารลงทุนรูปแบบใหม่ หรือ เป็นโอกาสใหท้ าธุรกิจในรูปแบบ 
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2 CURRENT ISSUE 

1. COVID-19 เป็นตัวเร่งพฤติกรรมที่เกิดขึน้แล้ว ให้เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิม (Speed-Up Disruption) 
ไดแ้ก่  

 การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงนิสด โดยการใชช้่องทางออนไลนข์องผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้อย่าง
ชดัเจน โดยเฉพาะในส่วนของการซือ้-ขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์โดยศนูยวิ์จยักสิกรไทยประเมินว่า
มูลค่าตลาด e-Commerce ในช่วงระหว่างวันท่ี 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ท่ีมีการปิดสถาน
ประกอบการนี ้น่าจะมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ขอ้มลูจาก We are social และ Hootsuite ใน Digital 2020 April Global Statshot Report ระบุว่า 
ผู้บริโภคใช้เวลากับการซือ้สินคา้ออนไลน์มากขึน้กว่า เดิมในช่วง 32-53% ขณะท่ีการช าระเงินผ่าน 
Banking application, E-wallet และ QR Code มีแนวโนม้ปรบัตวัเพ่ิมขึน้มากเช่นกนั  ตามอานิสงสข์อง
กิจกรรมซือ้ขายสินคา้ออนไลนท่ี์เพ่ิมขึน้และความกังวลเก่ียวกับการติดเชือ้ไวรสัจากการสมัผัสธนบัตร 
หลงัองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบวุา่เชือ้ไวรสั COVID-19 อาจจะติดอยู่บนหนา้ธนบตัรหลายวนั    

 ความคุ้นชินต่อการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึน้ จากพฤติกรรมการท างาน และการเรียนหนังสือท่ีบา้น 
(Work from Home) ท่ีท าใหต้อ้งสื่อสารผ่านระบบและ Platform ออนไลนต์่าง ๆ มากขึน้ เช่น การประชุม
ออนไลนผ์่าน Microsoft Team, Zoom, Line หรือการสั่งอาหาร Delivery มาท่ีบา้น  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ้
ปรากฎชดัเจนในกลม่คนรุน่ใหม ่และวยัท างาน1   

 การแข่งขันทีรุ่นแรงกับผู้ให้บริการนอนแบงกอ์ื่นๆ หลงัจากท่ีผลกระทบจากการระบาดของไวรสัฯ 
ต่างก็กระทบธุรกิจหลกัถว้นหนา้ ท าใหเ้มื่อสถานการณเ์ขา้สู่ภาวะปกติ ผูใ้หบ้ริการในทุกธุรกิจคงตอ้งเร่ง
สรา้งรายได ้ซึ่งจุดจบัตา คงอยู่ท่ีธุรกิจ e-Commerce และ Platform ซึ่งไดร้บัโอกาสจากยอดซือ้ใหม่ ๆ 
และฐานลูกคา้ใหม่ ๆ ในช่วงปิดเมืองหรือช่วงท่ีมีนโยบาย Social Distancing ท่ีเขม้ขน้ ท าใหม้ีขอ้มูล
ธุรกรรมและพฤติกรรมท่ีสามารถน าไปตอ่ยอดธุรกิจใหม่ ๆ ซึง่รวมถงึธุรกิจการเงินไดใ้นอนาคต อนัตอกย า้
การเป็นคูแ่ข่งของธนาคารพาณิชยท่ี์ส  าคญั 

2. COVID-19 เป็นปัจจัยทีส่ร้างภาวะปกตใิหม่ (New Normal) กลา่วคือ 

 บริบทสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ เศรษฐกิจท่ีจะเติบโตต ่า โดยเฉพาะในช่วงปรบัตวัซึ่ง
เศรษฐกิจชะลอตวัตอ่เน่ืองในอีก 2-3 ปี ดว้ยโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัในลกัษณะ U-Shaped และ
กระทบภาคการคา้, รายไดธุ้รกิจและภาวะการจา้งงานท่ียงัไม่เขา้สู่ระดบัปกติ ท าใหใ้นระยะต่อไปงบดุล
ของภาคธุรกิจและครวัเรือนอยู่ในภาวะท่ีหนีส้งู-รายไดไ้มน่ิ่ง จนมีผลกระทบความสามารถในการกูยื้มและ
ช าระหนี ้ขณะท่ี ความสามารถในการกระตุน้เศรษฐกิจทัง้จากทางนโยบายการคลงั และนโยบายการเงิน 
จะมีจ ากดั เพราะทุกประเทศต่างก็ใชเ้ม็ดเงินจ านวนมหาศาล รวมถึงการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายและ
การท า QE ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วง COVID-19 แลว้ 

 

                                                                                 
1 ที่มา: We are social และ Hootsuite ใน Digital 2020 April Global Statshot Report 
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 ธุรกจิต่างๆ จะมีรูปแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ยกตวัอย่างเช่น ในกรณีของภาคการผลิต 
ธุรกิจตอ้งเนน้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตน้ทุน (Cost Efficiency) ท าใหห้นัมาใชเ้ครื่องจกัรและ
เทคโนโลยี Automation ทดแทนแรงงานมากขึน้ ขณะท่ีในระยะต่อไป เมื่อเทคโนโลยีท าใหต้น้ทุนแรงงาน
ต ่าลงมากแลว้ ก็คงจะเอือ้ใหม้ีการปรบัห่วงโซก่ารผลิต (Supply Chain) ใหส้ัน้ลง และยา้ยฐานการผลิตมา
อยู่ใกลต้ลาดผูบ้ริโภคมากขึน้ เพ่ือประโยชนข์องความยืดหยุ่นในการปรบัตวัรบัมือกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงเรว็และ Disruption ตา่งๆ ไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  

 พฤตกิรรมผู้บริโภคใหม่ๆ โดยผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญัต่อสขุภาพมากขึน้ เช่นการเลือกทานอาหารท่ี
มีประโยชน ์และการออกก าลงักาย  ขณะท่ีมาตรการรกัษาระยะห่างทางสงัคมท าใหเ้กิดการหลีกเลี่ยงการ
รวมกลุม่ทางสงัคม (Individualization หรือ Isolation Economy) โดยท ากิจกรรมต่าง ๆ อยู่ท่ีบา้นมากขึน้ 
นอกจากนี ้ในช่วง COVID-19 ผูบ้ริโภคสว่นใหญ่ไดเ้ริ่มมองเห็นถงึความไมแ่น่นอนทางดา้นรายได ้ท าใหม้ี
แนวโนม้เริ่มวางแผนการเงินเพ่ิมขึน้ รวมถึงมีพฤติกรรมการใชเ้งินท่ีระมดัระวงัมากขึน้ เช่น การออมก่อน
ซือ้ของคนรุน่ใหมจ่ะมีใหเ้ห็นมากขึน้2   

 
 
 

 

                                                                                 
2 ที่มา: Mckinsey และ Futures Platform 
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ธนาคารพาณิชยจ์ะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ?   
 
แมธ้นาคารพาณิชยไ์ดเ้ดินหนา้ปรบัตวักบัภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไปขา้งตน้ อาทิ การกา้วเขา้สู่สงัคมไรเ้งินสด 

และเทคโนโลยีการเงินใหม่ ๆ มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า 2-3 ปี แต่ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้
ยังมีอกีหลายส่วนทีธ่นาคารพาณิชยจ์ะต้องเตรียมแผนรับมือ และเปลี่ยนแปลงกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ
เพือ่ใหส้ามารถอยู่รอดและคงบทบาทการเป็นตัวกลางทางการเงนิทีส่ าคัญของเศรษฐกจิไทยหลังจากนี ้ซึ่ง
ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยมองว่าจะกระทบรูปแบบการท าธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์น 4 ด้านหลัก ด้วยกัน กลา่วคือ 

 
1. ระบบช าระเงนิแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) จะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ โดยผลส ารวจพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคจาก Mastercard เม่ือวนัท่ี 10-12 เมษายน 2563 ระบวุา่ 91% ของประชากรในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกมี
การใช้จ่ายแบบ Contactless มากขึน้หลังมีการระบาดของ COVID-19  ธนาคารพาณิชย์จึงควรตอ้ง
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งระบบการช าระเงินใหส้อดรบักบัความตอ้งการช าระเงินในรูปแบบใหม่ดงักล่าว เช่น การ
ออกแบบระบบ e-KYC ใหม้ีการตรวจสอบตวัตนผูบ้ริโภคในรูปแบบ Facial Recognition หรือมีรูปแบบ Card ท่ี
เปลี่ยนเป็น Card on Mobile หรือ Virtual Card  ขณะเดียวกนั ในระยะกลางถึงยาว ก็คงจะตอ้งเตรียมระบบ
รองรับโอกาสท่ีธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเร่งพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเองรวดเร็วขึน้ เช่น 
ปัจจบุนัในประเทศจีนท่ีเริ่มมีการทดสอบสกลุเงินดิจิทลัใน 4 เมืองหลกัแลว้    

ส าหรบัในปี 2563 นัน้ การช าระเงินผ่าน Mobile Banking คงไดร้บัความนิยมเพ่ิมขึน้ ตามความคุน้ชินท่ี
เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีมาตรการ Lockdown ของรฐับาลและนโยบายการ Work from Home ของ
ภาคเอกชนในช่วงเดือนเมษายนตอ่เน่ืองถงึพฤษภาคม 2563 รวมถงึการท่ีลกูคา้บางส่วนอาจยงัเลือกหลีกเลี่ยง
การสมัผสัเงินสด โดยศนูยวิ์จยักสิกรไทยคาดการณว์่า ปริมาณธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile Banking มี
โอกาสเติบโตในระดบัสงูตอ่เน่ือง หรือประมาณ 60-90% จากปีก่อน (% YoY) เทียบกบัการเติบโตท่ี 73.5% ใน
ปี 2562 (ซึง่แมก้รอบลา่งจะต ่ากวา่ปีก่อน แตก่็เป็นผลจากฐานธุรกรรมท่ีใหญ่ขึน้) อย่างไรก็ดี มลูค่าธุรกรรมต่อ
ครัง้ในปี 2563 คาดว่าจะมีแนวโนม้ลดลงซึ่งสะทอ้นการใชง้านในชีวิตประจ าวนัท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้คาดว่า
ปริมาณการติดต่อผ่านช่องทางเสริมใหม่ ๆ เช่น Call Center และ Chatbot จะเพ่ิมสงูขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะ
ในช่วงของการติดต่อเพ่ือรับมาตรการใหค้วามช่วยเหลือของภาครัฐบาล  ขณะท่ีช่องทางการใชบ้ริการ 
Traditional Banking อาทิ ธุรกรรมผ่านสาขา และเอทีเอม็มีแนวโนม้ท่ีจะลดลงตอ่เน่ือง 

2. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายเครดิต โดยธนาคารคงตอ้งทบทวนนโยบายเครดิตใหส้อดคลอ้งกับ
ความสามารถในการกูยื้มและช าระหนีข้องลกูคา้ โดยเฉพาะลกูคา้ธุรกิจท่ีจะมีรูปแบบธุรกิจและ Supply Chain 
เปลี่ยนไปในระยะกลางถึงยาว ทัง้นี ้ธุรกิจท่ีเคยเป็นดาวเด่นในอดีต อาจมีความน่าสนใจลดลงในอนาคต เมื่อ
ผูบ้ริโภคมีอ านาจซือ้ลดลง และนกัลงทนุตา่งชาติอาจพิจารณาปรบัฐานการผลิตไปสู่พืน้ท่ีท่ีหลากหลายมากขึน้
นอกเหนือจากไทย ซึ่งจะมีผลต่อทัง้ความตอ้งการสินเช่ือและความสามารถในการช าระหนีใ้นอนาคต ในทาง
ตรงกนัขา้ม สถานการณ ์ COVID-19 สรา้งความเขม้แข็งและประโยชนด์า้นขอ้มลูใหก้บัธุรกิจ e-Commerce, 
Service on Demand และโลจิสติกส ์เป็นตน้ ซึง่สง่ผลดีตอ่ความตอ้งการสินเช่ือ 
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3. การควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนของธนาคารยังคงมีความส าคัญ (Cost efficiency)  โดยเหมือน
ดงัเช่นธุรกิจอื่น ๆ ในจงัหวะของการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจ ธนาคารพาณิชยย์งัมีความจ าเป็นตอ้งบริการจดัการ
ตน้ทุน ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เน่ืองจากในระยะใกล ้ยังจะเห็นภาพสินเช่ือเติบโตต ่า มี
ปัญหาคุณภาพหนีใ้นระดบัสูงต่อเน่ือง ซึ่งเมื่อผนวกกับภาวะดอกเบีย้ต ่า ก็จะกดดนัความสามารถในการท า
ก าไร ส่งผลใหใ้นปีนีแ้มจ้ะมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดี แต่รายไดท่ี้มีแนวโนม้ปรบัลดลงค่อนขา้งมากจะท าให้
อตัราสว่นตน้ทนุตอ่รายได ้(Cost to income ratio) มีแนวโนม้อยู่ในระดบัสงู โดยศนูยวิ์จยักสิกรไทยคาดการณ์
ว่าอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดข้องธนาคารพาณิชยไ์ทยในปี 2563 จะอยู่ท่ีระดบัประมาณ  46-51% เพ่ิมจากปี
ก่อนท่ีอยู่ท่ี 44.3% (ไมร่วมก าไรจากเงินลงทนุ) 

ขณะท่ีในระยะตอ่ไป การแข่งขนัในธุรกิจการเงินท่ีรุนแรงขึน้ คงท าใหก้ารเร่งเพ่ิมขีดความสามารถดว้ยการ
พัฒนาจากทรัพยากรเดิมท่ีมีนั้น ช้าเกินไป...ธนาคารพาณิชย์จึงอาจตอ้งพิจารณาน าเทคโนโลยี  อาทิ 
Automation และ AI/Machine Learning ต่าง ๆ เข้ามาช่วยจัดการในกระบวนการท างานและยกขีด
ความสามารถเพ่ิมเติม รวมถึงการใช้ Service จากผูใ้หบ้ริการท่ีเช่ียวชาญจากภายนอกมากขึน้ ซึ่งอาจช่วยให้
สามารถแข่งขนัไดเ้รว็ขึน้ ขยายกลุม่ลกูคา้เป้าหมายใหม ่ๆ ไดร้วดเรว็ขึน้ และน ามาซึง่รายไดท่ี้เพ่ิมขึน้เช่นกนั 

4. โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ยกตวัอย่างเช่น การกระตุน้พฤติกรรมการใชเ้งินท่ีระมดัระวงัมากขึน้ของลกูคา้ ดว้ย
การออกผลติภณัฑก์ารออม ลงทนุ และประกนัทีเ่ฉพาะเจาะจงกบักลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรบัเงือ่นไขราคาของ
ผลติภณัฑใ์หส้นบัสนนุพฤตกิรรมการออมเหล่านัน้   

นอกจากนี ้เน่ืองจากภาคธุรกิจจริงเองก็ตอ้งมีการแข่งขนัและปรบัตวัท่ีรวดเร็วเช่นกนั จึงอาจท าใหม้ีความ
ตอ้งการใชบ้ริการดา้นการเงิน หรือทรพัยากรท่ีธนาคารพาณิชยม์ีเป็นตวัช่วยทางธุรกิจ ดงันัน้ จึงเป็นโอกาส
ส าหรบัการท าธรุกจิธนาคารในรูปแบบ Banking as a service (BaaS) ซึ่งมีการน าเทคโนโลยี API เขา้มาใชใ้น
อตุสาหกรรมการเงิน โดยตดัเฉพาะขัน้ตอน หรือบริการทางการเงินท่ีลูกคา้และ/หรือพันธมิตรตอ้งการใชง้าน 
เพ่ือแลกกบัคา่ธรรมเนียมหรือขอ้มลูธุรกรรม เช่น Customer KYC, การช าระเงิน, ระบบพิจารณาเครดิต เป็นตน้  

ทัง้นี ้แมว้า่รายไดจ้ากโอกาสทางธุรกิจเหลา่นี ้จะยงันอ้ยและคงยากจะทดแทนธุรกิจหลกัไดใ้นระยะเวลาอนั
สัน้ แตก่็ถือเป็นโอกาสที่สถานการณ ์COVID-19 มอบให ้ ในการใชจ้งัหวะนีร้่วมมือกบัลกูคา้และ/หรือพนัธมิตร
ในการสรา้งนวตักรรมทางการเงินใหม ่ๆ โดยท าในสิ่งท่ีแตล่ะฝ่ายถนดั เพ่ือใหธ้นาคารสามารถเขา้ถึงลกูคา้กลุ่ม
ใหม ่รวมถงึรายไดใ้หม ่ๆ รวมถงึปรบัตวัพรอ้มรบักบัคูแ่ข่งไดด้ีย่ิงขึน้  

 
โดยสรุป สถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ในครัง้นี ้ไดเ้ขา้มาเป็นตวัเร่งการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

ธนาคารพาณิชยใ์หป้รากฎรวดเรว็ขึน้ รวมถงึสรา้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ทัง้ในมิติของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เศรษฐกิจ 
ภาคธุรกิจ และการแข่งขนั ส่งผลตามมาใหก้ารท าธุรกิจในลกัษณะเดิม (Traditional Banking) ไดร้บัผลกระทบ ทัง้
ลกูคา้กลุม่เดิม และช่องทางดัง้เดิมอย่างเช่นสาขาและเอทีเอม็  

ดงันัน้ เพ่ือใหธ้นาคารพาณิชยย์ังคงแข่งขันไดภ้ายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างออกไปนี ้รวมถึงสอดรบักับกระแส
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ธนาคารพาณิชยค์งตอ้งเริ่มทบทวนนโยบายเครดิตใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มธุรกิจใหม่ นอกจากนี ้ยงัตอ้งเร่งพฒันาธุรกรรมการเงินในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมใหม่  ๆ 
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ของลกูคา้ อาทิ ระบบช าระเงินแบบไรส้มัผสั ซึง่จะสง่ผลใหผู้บ้ริโภคจะไดร้บัประสบการณใ์นรูปแบบใหม่ ๆ ในการใช้
บริการธนาคาร รวมถงึสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหมใ่นอนาคต อาทิ ผลิตภณัฑก์ารออมท่ีมีเง่ือนไขตอบรบักระแสการใช้
เงินท่ีระมดัระวงัขึน้ หรือแนวทางการสรา้งรายไดจ้ากบริการทางการเงินเฉพาะส่วนหรือเฉพาะกระบวนการท่ีลกูคา้
ภาคธุรกิจตอ้งการ (Banking as a service) เพ่ือสรา้งรายไดใ้หม ่ๆ  นอกเหนือไปจากการควบคมุและบริการจดัการ
ตน้ทนุอย่างตอ่เน่ือง  
 

***************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพรท่ั่วไป โดยจดัท าขึน้จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บรษัิทฯ มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ หรือ
ความสมบรูณเ์พ่ือใชใ้นทางการคา้หรอืประโยชนอ่ื์นใด บรษัิทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรบัปรุงขอ้มลูไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีผู้ใ้ชข้อ้มลูตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูต่างๆ ดว้ยวิจารณญาณของตนเองและรบัผิดชอบในความเส่ียงเองทัง้สิน้ บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดต่อผูใ้ชห้รือบคุคลใดในความเสียหาย
ใดจากการใชข้อ้มลูดงักล่าว ขอ้มลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อว่าเป็นการให้ความเห็นหรอืค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


