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คนไทยเผชิญความเส่ียงอะไรบ้างจากการบรโิภคอาหาร

กรมอนามัยห่วง กลุ่มวยัท างานเส่ียง
ภาวะอว้นและเสียชีวติจาก
โควดิ-19 แนะกินอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ
เชียงใหม่นิวส์ (30 เม.ย. 2021)

ตาวยั 73 กินขนมเทียนติดคอ 
หายใจไม่ออก เสียชีวติ 

ไทยรฐั (16 ส.ค. 2019)

คนไทย 3 ใน 4 เสียชีวติ
จากโรคหัวใจและหลอดเลือด 

และไตวายระยะสุดท้าย

พบคนไทยป่วยเบาหวาน 
4.8 ล้านคน 

เสียชีวติ 200 คนต่อวนั
มติชน (8 พ.ย. 2019)

สาเหตุส าคัญมาจาก
พฤติกรรมการกิน
และการใช้ชีวติ
กระทรวงสาธารณสุข 
(14 มี.ค. 2019)
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ท าไม
Personalized Food

ถึงสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่
ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ?

Personalized Food
รูปแบบไหนท่ีน่าสนใจ?

และผู้ประกอบการต้องรูจ้กัใครบา้ง?
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Personalized Food คืออะไร? แบ่งเป็นก่ีแบบ? 

ท่ีมา: บทความเรื่อง Personalized nutrition and health ของ Jose M Ordovas, Lynnette R Ferguson, E Shyong Tai, John C Mathers ปี 2018 และบทความเรื่อง 
Perspectives on Personalized food จาก Trend in Food Science and Technology Volume 102 ปี 2020, p.169-177 และ บทความ Unlocking Personalized 
nutrition ของ Oakland Innovation ปี 2020

1.อาหาร
ส าเรจ็รูป

ส าหรบับุคคล
เฉพาะกลุ่ม

3.รา้นอาหาร
ส าหรบับุคคล
เฉพาะกลุ่ม

2.อาหาร
ส าเรจ็รูป

ส าหรบัเฉพาะ
บุคคล

4.รา้นอาหาร
ส าหรบัเฉพาะ

บุคคล
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Mass-Customized Personalized

Personalized Food
(อาหารเฉพาะบุคคล) 

คือ อาหารท่ีมีสารอาหารท่ีจ าเป็นและ

เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวติ 

สุขภาพ และพันธุกรรมในแต่ละบุคคล 

เพ่ือตอบสนองสุขภาพท่ีดีอย่างย่ังยืน 

และในท่ีน้ียังหมายรวมถึงอาหารบุคคล

เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ควบคุมน้าหนัก 

กลุ่มนักกีฬา กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรงั และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

แบ่งตามรูปแบบของการส่งมอบ
อาหารสู่ผู้บริโภค และระดับความ
เฉพาะเจาะจงของอาหาร

ประเภทของ 
Personalized Food 
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ตัวอย่าง Personalized Food มีอะไรบ้าง? 

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

อาหารส าเรจ็รูปส าหรบับุคคลเฉพาะกลุ่ม 

บรษัิท Kewpie ของประเทศญี่ปุน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าหรบัผู้สูงอายุ เช่น สเต็กแฮมเบอรเ์กอรไ์ก่และเก๊ียวกุ้งท่ี
เน้ืออาหารมีความนุ่มและเค้ียวงา่ย เพ่ือตอบโจทย์ปญัหาการ
บดเค้ียว ล้ินรบัรสชาติได้น้อยลง และการกลืนอาหารล าบาก

2. ขยี้ได้ด้วยเหงอืก 
(สีชมพู) 
เช่น 
สุก้ียาก้ี 
และ อดุ้ง 
เป็นต้น

1. เค้ียวงา่ย 
(สีม่วง) 
เช่น
สเต็กแฮมเบอรเ์กอรเ์น้ือ 
และ เก๊ียวกุ้ง 
เป็นต้น

3. บดได้ด้วยล้ิน 
(สีเหลือง) 
เช่น
โจก๊ไข่และผัก 
ข้าวต้มไก่ 
เป็นต้น

4. ไม่ต้องเค้ียว 
(สีเขียว) 
เช่น
แซลมอนผัดขึ้นฉ่าย  
และ ผัดถ่ัวลันเตา 
เป็นต้น

อาหารส าเรจ็รูปส าหรบัเฉพาะบุคคล 

บรษัิท Nestle ท่ีเริม่มีการน าผล DNA มา
วเิคราะห์เพ่ือสรา้งเมนูอาหารเฉพาะบุคคลใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา
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ตัวอย่าง Personalized Food มีอะไรบ้าง? 

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

รา้นอาหารส าหรบับุคคลเฉพาะกลุ่ม รา้นอาหารส าหรบัเฉพาะบุคคล 

บรษัิท Verdify
เป็น FoodTech ของ
เนเธอรแ์ลนด์ ออกแบบอาหาร
ท่ีเหมาะสมกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม 
อาทิ กลุ่มผู้ท่ีทานอาหารท่ีมี
เกลือต่า หรอื คารโ์บไฮเดรตต่า

รา้นต้นกล้าฟ้าใส 
พัฒนาเมนูอาหารส าหรบัผู้ท่ี
ต้องการควบคุมน้าหนัก 
ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีเป็น
โรคเบาหวาน/ต้องการควบคุม
ปรมิาณน้าตาล 

รา้น Sushi Singularity 
ของญี่ปุ่น จะส่งชุดตรวจ DNA 
ให้ลกูค้าหลังการจองอาหาร 
เพ่ือปรบัส่วนผสมของซูชใิห้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากท่ีสุด 

รา้นอาหาร Vita Mojo
ใน UK รว่มมือกับ DNA fit
(ผู้เชี่ยวชาญด้าน HealthTech)
น าเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้บรโิภค
เลือกทานอาหารท่ีเหมาะสมกับ
พันธกุรรม (DNA) 
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ผู้เล่นท่ีเก่ียวข้องใน Personalized Food มีใครบ้าง

ท่ีมา: BCG analysis  
หมายเหต:ุ กรณีเป็นรูปแบบอาหารส าเรจ็รูปและรา้นอาหารเฉพาะกลุ่มจะมีขั้นตอนเฉพาะข้อ 3-4

อาหารเฉพาะบุคคลจะมีห่วงโซ่อุปทานท่ียาวกวา่อาหารในรปูแบบเฉพาะกลุ่ม

ห่วงโซ่อุปทานของ

Testing 
Service

ผู้ผลิตอาหารและ
เครื่องด่ืม/
รา้นอาหาร

ผู้บรโิภค
1 ผู้บรโิภคตรวจสุขภาพ  
(จากเลือด หรอืน้าลาย เป็นต้น)

2 ส่งผลตรวจ
ด้านสุขภาพ 3 วเิคราะห์ข้อมูลด้านโภชนาการ

4 ผลิตและจดัส่ง
อาหารให้กับ
ผู้บรโิภค

Health 
& 
Nutrition
Specialist

ท่ีเหมาะกับผู้บรโิภคแต่ละราย
ให้กับผู้ผลิต/วจิัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์
ผู้บรโิภคแต่ละกลุ่ม

Personalized Food

FoodTech & HealthTech
อาทิ DNA Profiling, Gut Microbiome Analysis และ 3D Printing Food
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ท าไม
Personalized Food
ถึงสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่
ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ?
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ท าไมอาหารเฉพาะบุคคลสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ

(1) พฤติกรรมผู้บรโิภคยุคใหม่ต้องการสารอาหารท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึน้

ผลส ารวจการตัดสินใจซื้ออาหารเฉพาะ
บุคคลของผู้บรโิภค

ท่ีมา: Ganaden probiotic (2019)

58%
ของผู้บรโิภค
กล่าววา่อาหาร
ท่ีมคีวามเฉพาะ
บุคคลมผีลต่อ
การตัดสินใจซื้อ 42%

ของผู้บรโิภค
ต้องการบรโิภค
อาหารเฉพาะ

บุคคล

1 ใน 3
ของผู้บรโิภค

ต้องการบรโิภค
อาหารท่ีตรงตาม
หลักโภชนาการ

ท่ีมา: Leatherhead Food Research  (2020) 

ท่ีมา: Monate (2020) 

ผลส ารวจความต้องการบรโิภค
อาหารเฉพาะบุคคล

ผลส ารวจความต้องการบรโิภคอาหาร
ท่ีตรงตามหลักโภชนาการ
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ท าไมอาหารเฉพาะบุคคลสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ

(2) FoodTech และ HealthTech ท่ีก้าวหน้ามากขึน้ ท าให้ Personalized Food 
เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

DNA Profiling
เป็นการน าเทคโนโลยีการตรวจ DNA
มาใช้ในการดูแลสุขภาพ เพ่ือวเิคราะห์
ความสัมพันธ์ระหวา่งพันธุกรรมและ
โภชนาการอาหารในแต่ละบุคคล หรอืเรยีกวา่ 
โภชนพันธุศาสตร ์(Nutrigenomics)
เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการสารอาหาร 
สามารถวางแผนด้านโภชนาการและการดูแล
สุขภาพ รวมท้ังวางแผนการออกก าลังกาย
ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

วางแผนด้านอาหาร
และโภชนาการ

วางแผน
การออกก าลังกาย

DNA
เจาะเลือด/น้าลาย

วางแผน
ดูแลด้านสุขภาพ

ความเส่ียงโรคอว้น 
เบาหวาน ความดันโลหิต
การตอบสนองต่อการเผา
ผลาญ
แนวโน้มระดับ
คอเลสเตอรอลท่ีผิดปกติ

ความต้องการวติามินแร่
ธาตุและสารอาหารอื่นๆ 
เช่น วติามินบี ซี ดี และ
สารต้านอนุมูลอสิระ
ความไวต่อคารโ์บไฮเดรต 
ไขมัน และเกลือ

ความเส่ียงจากการ
บาดเจ็บ
ความเรว็ในการพักฟื้ น
พละก าลังและความ
ทนทาน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจ DNA 
ด้วยโภชนพันธุศาสตร ์(Nutrigenomics)
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ท าไมอาหารเฉพาะบุคคลสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ

(2) FoodTech และ HealthTech ท่ีก้าวหน้ามากขึน้ ท าให้ Personalized Food 
เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

Gut Microbiome Analysis 
คือการวเิคราะห์จลุชีพต่าง ๆ ในระบบ
ทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ท่ีจะช่วยไขความลับ
เก่ียวกับปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

เทคโนโลยี Gut Microbiome Analysis 

ข้อมูลด้านสุขภาพ
Gut Microbiome
เจาะเลือด/อจุจาระ

ความเส่ียงโรคอว้น
ความเส่ียงโรคเบาหวาน
กระบวนการย่อยไขมัน

จลิุนทรยี์สายพันธุ์ดี 

เช่น 
Bifidobacterium,

Lactobacillus, 
Lactococcus

และ Streptococcus

จลิุนทรยี์สายพันธ์ุไม่ดี 

เช่น 
Clostridia 
และ Bacteroides

ชะลอวยั
เสรมิภูมิต้านทาน
ป้องกันภาวะโรคอว้น 
เบาหวานและความดัน
ลดระดับความดันโลหิต
ต้านอนุมูลอสิระ

เป็นแบคทีเรยีก่อโรค 
(pathogen) สามารถ
สรา้งสารพิษท่ีมี
อนัตรายรา้ยแรงต่อมนุษย์
อาจสรา้งสารก่อมะเรง็ท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียง
ในการเป็นมะเรง็ล าไส้ได้
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ท าไมอาหารเฉพาะบุคคลสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ

ท่ีมา: MarketsandMarkets

3D Printing Food
เป็นนวตักรรมเครื่องพิมพ์อาหารตามส่ัง 
ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการ
ประกอบอาหาร และช่วยตอบโจทย์เรื่อง
การดูแลสุขภาพของผู้บรโิภค 
คาดวา่เทคโนโลยี 3D Printing Food
ของโลกในปี 2025 จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 

425 ล้าน USD
หรอืเติบโตเฉล่ียสูงถึงปีละ 

54.7%
0

150

300

450

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ล้าน USD

Average Growth Rate =54.7%

มูลค่าตลาดเทคโนโลยี 3D Printing Food ของโลกปี 2018-2025

(2) FoodTech และ HealthTech ท่ีก้าวหน้ามากขึน้ ท าให้ Personalized Food 
เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
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(3) COVID-19 เป็นปัจจยัเรง่ให้คนหันมาใส่ใจกับอาหารท่ีตอบโจทย์
ด้านสุขภาพท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลมากขึน้

ท่ีมา: Innova Market Insight Survey 2020 ,Euromonitor

ท าไมอาหารเฉพาะบุคคลสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ

Krungthai COMPASS 14

ผลส ารวจผู้บรโิภคท่ีมีต่อการบรโิภคอาหาร
ระหวา่งการระบาดของ Covid-19

ผู้บรโิภคกวา่ 

40%
ต้องการทราบ

ข้อมูลด้านโภชนาการและ
ผลข้างเคียงรวมถึงความ

ปลอดภัยของอาหารท่ีบรโิภค
หลังมกีารระบาดของ

Covid-19 
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การเติบโตของประชากรไทยในกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมาย
ในการบรโิภคอาหารเฉพาะบุคคล

(4) ตลาด Personalized Food ยังมีโอกาสเติบโตได้อกีมาก

ท าไมอาหารเฉพาะบุคคลสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ

61.5

71.3

2020 2025

12.8

21.4

2020 2025

กลุ่มผู้ควบคุมน้าหนัก

Average Growth Rate

3.0%

กลุ่มผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั

10.8%

13.2
21.3

2020 2025

10.0%

กลุ่มผู้สูงอายุ

มูลค่าตลาด Personalized Food ของโลก 
ในป ี2025 จะขยับสูงขึ้นไปแตะท่ี

96,820 ล้าน USD
หรอื

กวา่ 3 ล้านล้านบาท 

คิดเปน็อัตราเติบโตเฉล่ียปลีะ 12.0%

มูลค่าตลาด Personalized Food ของไทย 
ในป ี2025 จะอยู่ท่ี 

54,603 ล้านบาท 

หรอืเติบโตเฉล่ียปลีะ 14.2%

ท่ีมา: Imarcgroup, Arizton และ Euromonitor (2021) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม มีหน่วยเป็นล้านคน
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ท าไมอาหารเฉพาะบุคคลสรา้งแรงกระเพ่ือมใหม่ในโลกอาหารเพ่ือสุขภาพ

รูปแบบ Segment
มูลค่าตลาดปี 

2020 
(ล้านบาท)

มูลค่าตลาดปี 
2025 

(ล้านบาท)
CAGR%

ตลาด

เฉพาะกลุ่ม

กลุ่มผู้ควบคุมน้าหนัก 12,153 25,838 16.3%

กลุ่มผู้เป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรงั

3,025 5,869 14.2%

กลุ่มผู้สูงอายุ 11,478 19,596 11.3%

ตลาด

เฉพาะบุคคล
1,400 3,300 18.7%

Total 28,056 54,603 14.2%

ท่ีมา: วเิคราะห์ข้อมูลโดย Krungthai COMPASS โดยในการวเิคราะห์มูลค่าตลาด Personalized Food ของไทย ประเมินโดยใช้จ านวนผู้บรโิภคเป้าหมาย อ้างอิงจาก
กรมส่งเสรมิการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

มูลค่าตลาด Personalized Food ของไทย

(4) ตลาด Personalized Food ยังมีโอกาสเติบโตได้อกีมาก
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Personalized Food
รูปแบบไหนท่ีน่าสนใจ?
และผู้ประกอบการ
ต้องรูจ้กัใครบ้าง?
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Personalized Food กลุ่มไหนท่ีน่าสนใจ

ผู้ประประกอบการควรเริม่จากการพัฒนา 
Personalized Food 
ในประเภทอาหารส าเรจ็รปู หรอื
รา้นอาหารส าหรบัเฉพาะกลุ่มก่อน 

เนื่องจากแม ้Personalized Food ในรูปแบบ

เฉพาะบุคคลจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บรโิภคได้เฉพาะเจาะจงมากกวา่ และท าให้ผู้บรโิภค

มคีวามเต็มใจท่ีจะจา่ยสูงกวา่สินค้าปกติ 40-50% 

อย่างไรก็ตามขนาดตลาดท่ียังไมใ่หญ่นัก ท ายังต้อง

พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนควบคู่ไปด้วย

ท่ีมา: BCG analysis

Price

ความสัมพันธ์ระหวา่งความเต็มใจท่ีจะจา่ย
และระดับความเข้มข้นของความเฉพาะบุคคล 

Price

High

Low

Personalized 
nutrition 

value pool

Low to 
standard 
mass market

Medium to 
semicustomized

Highly to  
fully 

customized
Degree of customization

Willingness to pay

Cost to deliver
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ผู้ประกอบการกลุ่มไหนท่ีมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดน้ีก่อน?

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจากกรมทะเบยีนธุรกิจการค้า, Euromonitor 2020

มูลค่าตลาดรวม
(ล้านบาท)

จ านวนราย

ธรุกิจอาหารส าเรจ็รูปพรอ้มปรุงพรอ้มทาน 50,000 120

ธรุกิจรา้นอาหารเพ่ือสุขภาพ >1,000 100

ธรุกิจเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 70,000 100

รวม 121,000 320

ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอาหาร
ส าเรจ็รูปพรอ้มปรงุพรอ้มทาน
ธุรกิจเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ และ
ธุรกิจรา้นอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ซึ่งปจัจบุนัมมูีลค่าตลาดรวมกวา่ 120,000 
ล้านบาท เปน็กลุ่มท่ีสามารถต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสรา้งมูลค่าให้กับธุรกิจได้

มูลค่าตลาดของธุรกิจและจ านวนผู้ประกอบการท่ีมี Potential
ในการท าตลาด Personalized Food
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Key Success ของผู้ประกอบการในตลาด Personalized Food

ปัจจยั
แห่งความส าเรจ็

ในตลาด 

Personalized 
Food 

การ Educate Health Benefits/
ให้ Incentive กับผู้บรโิภค 
รวมท้ังมีการให้ Incentive แก่ผู้บรโิภคในการเข้าถึงการ
ตรวจสุขภาพ จะกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้องา่ยขึ้น 

ความรว่มมือกันท้ัง Ecosystem
ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม Testing Service 
กลุ่ม Health and Nutrition Specialist 
และกลุ่ม Food Ingredient

ติดตามเทรนด์ตลาดอาหารเฉพาะบุคคล 
ซึ่งปัจจบุันยังสอดคล้องกับเทรนด์ในต่างประเทศ 
เช่น อาหารควบคุมน้าหนัก อาหารของผู้ป่วยโรคไต 
อาหารส าหรบักลุ่มนักกีฬา เป็นต้น 

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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ผู้ประกอบการต้องรูจ้กัใครบ้าง?

Health and 
Nutrition Specialist

-Vistalife
-BDMS Wellness
-สถาบันโภชนาการ
แห่งประเทศไทย

Food Ingredient
-BASF
-DSM

Testing Service
- CircleDNA
- DNAfits
- Habit
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บทสรุป
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แม้ตลาด Personalized Food ของไทยในระยะ 3-5 ปี
ข้างหน้า ยังเป็นช่วงเริม่ต้นของวฏัจกัรธุรกิจ แต่เป็นตลาด
ท่ีน่าสนใจและมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยมูลค่าตลาดจะสูง
กวา่ 50,000 ล้านบาทในปี 2025 หรอืโตเฉล่ียกวา่ 14% ต่อปี 
โดยมีปัจจยัหนุน คือ 

1) พฤติกรรมผู้บรโิภคยุคใหม่ต้องการสารอาหารท่ี
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

2) FoodTech, HealthTech ท่ีก้าวหน้ามากขึ้น 
3) การระบาดของ COVID-19 เรง่ให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ 

และอาหารท่ีตอบโจทย์สุขภาพเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี มีความท้าทาย คือ การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล 
การสรา้งการรบัรูถึ้งคณุประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือเรง่ให้
ผู้บรโิภคตัดสินใจซื้อได้งา่ยขึ้น ดังน้ัน ปัจจยัส าคัญท่ีจะช่วย
ให้ตลาด Personalized Food ในไทยเติบโต คือ ความ
รว่มมือกันท้ัง Ecosystem ในการวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านอาหารและด้านสุขภาพ เพ่ือให้ Personalized Food
ตอบโจทย์ความต้องการอาหารท่ีมีประโยชน์ และความ
หลากหลายทางด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลอย่างแท้จรงิ 
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พชรพจน์ นันทรามาศ

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ    

ปราโมทย์ วฒันานุสาร    

กฤชนนท์ จินดาวงศ์
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial 
instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not 
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be 
regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no 
representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting 
advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular 
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own 
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies 
discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been 
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation 
as to its accuracy or completeness. 

Disclosures 




