




สารบัญ

นับเป็นช่วงเวลาของการแสวงหาเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือรับ 

สทิธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้กองทนุรวม ประกันภยั รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ 

ประกันชีวติ ประกันสขุภาพ และประกันอุบตัเิหต ุหากเข้าเงือ่นไขกฎเกณฑ์ 

ของกรมสรรพากรก็สามารถน�ามาลดหย่อนภาษีได้

ข้อดีของ “ประกันชีวิตแบบบ�านาญ” นอกจากเป็นการวางแผน
ด้านการเงินหลังเกษียณแล้ว ยังสามารถน�ามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 
ไม่เกนิ 300,000 บาท ขณะทีผ่ลประโยชน์ในการจ่ายคนืนัน้จะถกูการันตี 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข จึงเป็นอีกทางเลือกที่ต้องกาดอกจันไว้ในยุคที่
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หรือจะเลือกเพ่ิมความคุ้มครองกับประกันสุขภาพ และประกัน 
อบุตัเิหต ุประกนัทัง้ 2 กลุ่มนีส้ามารถน�ามาหกัลดหย่อนภาษีได้เช่นกนั ภายใต้ 
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก�าหนด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นั้น 
ภาคธรุกจิประกนัภยัได้ใช้ “แบบประกันสขุภาพมาตรฐานใหม่” ทีท่�าให้ 
บริษัทผู้รับประกนั ไม่สามารถปฏเิสธการต่ออายสัุญญาประกนัสุขภาพได้  
ยกเว้น ผู้เอาประกันภัยไม่แถลงความจริง หรือเรียกร้องผลประโยชน์
การเจ็บป่วยที่ไม่มีความจ�าเป็นทางการแพทย์ เป็นต้น

ค�าน�า
พูดถงึมมุ “ปกป้องความมัง่คัง่” ด้วยประกนัภยัแล้ว ถดัมาพูดถงึ 

การสร้างความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุน ผ่านกองทุนรวม 
ภายใต้สถานการณ์การลงทนุทีเ่ตม็ไปด้วยความเส่ียงและผนัผวนสูง 

ช่างเป็นบรรยากาศที่ชวนนั่งนิ่งๆ มากกว่า โยนเงินเข้ากองไฟโดยแท้ 
แต่กระนั้นนักลงทุนบางกลุ่มกลับเห็นว่าเป็นโอกาส เพราะการที่ตลาด
ปรับตัวลงแรง หากทยอยซื้อ ถือไว้ยาว 5 ปี 10 ปี แน่นอนว่าตลาด
ต้องปรับตัวขึ้นแน่ 

แต่ไม่ได้ว่าลงตวัไหนกด็หีมด ยงัต้องมธีมี มเีลือก เช่น ธรุกจิทีเ่ป็น 
เมกะเทรนด์ ตลาดในประเทศทีเ่ตบิโตสูงไปอีกหลายๆ ปี เป็นต้น ซึง่ปัจจัย 
พ้ืนฐานทีม่คีวามแข็งแกร่งจะรอดพ้นจากวกิฤตต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัได้

เพ่ือคดัสรร และรวมรวบผลิตภณัฑ์ทางการเงิน-ลงทนุ ทีคุ่ม้หลาย
ต่อ ทัง้ปกป้องความมัน่คง สร้างความมัง่คัง่ และยงัได้รับสิทธปิระโยชน์
ทางภาษี หนงัสือพิมพ์รายวนั “ทนัหุน้” จึงได้จัดท�าฉบบัพิเศษ “ลดภาษี 
สุดคุ้ม ด้วยกองทุน-ประกัน” ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่าน นักลงทุน บุคคลทั่วไป 
ได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนแบบ “สุดคุ้ม” 

ทีมงานทันหุ้น



ตลาดหุน้หลกัๆ ส�าคญั อย่างสหรัฐอเมริกา จนี เวยีดนาม ยุโรป ล้วนปรับ 

ตวัลงมาลกึราว 20% มมุมอง บลจ.ดาโอ เหน็ว่าเป็นจดุทีน่่าทยอยสะสมของ 

ดรีาคาถูก เน้นหุน้ทีพ้ื่นฐานแกร่งทนต่อความผนัผวนได้สงู เพราะอารมณ์ 

ของตลาดตอนนียั้งเป็นลบ ปัจจยัเสีย่งยังมรีอบด้าน แต่ถ้ามุง่การลงทนุระยะยาว  

เช่ือว่าตัง้แต่ 2 ปีข้ึนไปตลาดก็น่าจะฟ้ืนตวัได้ ซ่ึงการลงทนุในจดุต�า่นีม้โีอกาส 

ที่จะรับผลดีจากหุ้นฟื้นตัวได้เช่นกัน

ใน 3-6 เดอืนข้างหน้า ตลาดยงัคงมคีวามผันผวนสูง “อิศรา พุฒตาลศรี”  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ดาโอ จ�ากดั หรือ 
บลจ. ดาโอ มองว่า ตลาดตอนนี้เป็นลักษณะของการเทรดเก็งก�าไรมากกว่า
ลงทุน เพราะอารมณ์ตลาด (Sentiment) ยังเป็นลบจากปัจจยัเงนิเฟ้อ ทีน่�า
ไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย มีโอกาสจะเกิดเศรษฐกิจถดถอย และปัญหา
ด้านภูมิรัฐศาสตร์

“น่าจะได้เหน็เศรษฐกจิถดถอยแบบอ่อนๆ ในสหรัฐอเมริกา เพราะตวัเลข 
เงินเฟ้อในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 8% สะท้อนว่าเฟดยังคงต้องขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายแบบแรงต่อไปอีก คาดว่าสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 4.50%ได้ ซึ่งเรา
ประเมินว่า ณ ระดับ 4.50-4.75 เฟดน่าจะเริ่มชะลอความร้อนของนโยบาย
เพื่อประเมินผลกระทบอีกรอบ”

อศิรา กล่าวว่า การปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบาย ต้องใช้ระยะเวลาราว 6-8 
ไตรมาส ราวๆ ปีครึ่ง-2 ปี ในการเห็นผลว่าหยุดเงินเฟ้อได้มากน้อยแค่ไหน 
ดงันัน้ในปี 2566 ช่วงไตรมาสแรกคงเร่ิมเหน็ความชดัเจนว่าเงินเฟ้อสหรัฐได้
ผ่านจุดต�า่สุด(Bottom) ไปหรือยัง 

 จุดไฮไลต์โค้งแรกปี 66

“ประเมนิจุดพีคของเศรษฐกจิโลกจะอยูช่่วงไตรมาสแรกปี 66 เราอาจเหน็ 
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่เป็นสัญญาณชัดว่า เฟดจะมีการปรับเปล่ียนโยบาย
ทางการเงินหรือไม่ สงครามรัสเซีย-ยูเครนก็น่าจะเป็นอีกจุดไฮไลต์ที่ต้อง
จับตาในช่วงเวลาดังกล่าวว่าจะมีทิศทางอย่างไร ส่วนตัวทมองว่าอาจได้เห็น
จุด Bottom”  จ�านวนมาก ซึ่งค�าว่าดีในที่นี้คือพื้นฐานดี ก�าไรดี แม้จะมีปัจจัยเงินเฟ้อเข้ามากดดันเศรษฐกิจ แต่ก็สามารถผ่าน

วิกฤติไปได้ สะท้อนจากผลการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง ท�าให้เรามองเป็นโอกาสดีในการลงทุนหลังจากที่ตลาดหุ้น 
สหรัฐปรับตัวลงมากว่า 20% แล้ว ราคาหลักทรัพย์หลายตัวเริ่มน่าสนใจ” 

หรือแม้แต่หุน้เทคโนโลยเีองกน่็าสนใจ โดยเฉพาะบริษัททีม่คีวามสามารถแข่งขนัได้สูง เช่น Apple, Google 
และ Microsoft ทีแ่ม้มคีูแ่ข่งในตลาดมาก แต่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเหล่านีก้ย็งัได้รับความนยิมจากลูกค้าอย่างคบัคัง่

 หุ้นไทย 1,700 จุด มีเหนื่อย

นอกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้ว หุ้นไทยก็ยังคงน่าสนใจในปี 2566  ซึ่ง อิศรา มองว่า เศรษฐกิจไทย
ยังคงเติบโตหลักๆ จากการท่องเที่ยว แม้จ�านวนนักท่องเที่ยวจีนจะยังไม่กลับมาเท่าอดีตก่อนเกิดโควิด-19 แต่
ยังมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค หรือประเทศอื่นๆ เข้ามาต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี อาจมีนักท่องเที่ยวในแถบ 
เมืองหนาวเข้ามามากขึ้น ด้วยค่าเงินบาทที่อ่อน ก็เป็นอีกแรงจูงใจของการเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้เช่นกัน

“อย่างไรก็ตาม ดชัน ี1,700 จดุ ปีนี ้อาจเป็นไปได้ยาก เพราะหุน้ไทยก็รับ Sentiment จากต่างประเทศด้วย  

ถ้าเศรษฐกิจถดถอยในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ก็จะกระทบกับภาคการส่งออกไทยได้ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยที ่

นักลงทุนกังวลอยู่ ส่วนช่วงนี้น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นไทย เพราะเป็นการประกาศงบไตรมาส 3 

ส่วนปีหน้าเรายังมองว่าตลาดหุน้ไทยยังไปต่อ แต่เป็นการเทรดในกรอบ ยังไม่ใช่ขาลง เพราะยังมกีารท่องเทีย่ว 

เป็นตัวซัพพอร์ตได้อยู่”

 เวียดนามใครๆ ก็มอง

ส�าหรับหุ้นเวียดนาม อิศรา กล่าวว่า เป็นอีกตลาดที่ปรับตัวลงแรง ซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามการ 
ฉ้อฉลในภาคธุรกิจ แต่ในตัวพื้นฐานเศรษฐกิจถือว่ายังคงแข็งแกร่ง มีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัย
หลักส�าคญัทีท่�าให้เศรษฐกจิเวยีดนามเตบิโตได้ในช่วงทีผ่่านมาและมแีนวโน้มทีเ่ตบิโตระดบัสูงต่อไป คอื การลงทนุ 
ตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่ง FDI จะยังคงไหลเข้าประเทศเวียดนามต่อเนื่องการย้ายฐานการผลิตอันมีผล 
จากด้านภมูรัิฐศาสตร์ รวมถงึรัฐบาลเวียดนามได้เตรียมความพร้อมด้านปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ ทีส่นบัสนนุภาคธรุกจิ  
ทั้งเรื่องต้นทุน ประโยชน์ด้านภาษี การเป็นเขตการค้าเสรี รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมกับภูมิภาคอื่นๆ 

การบริโภคอยู่ในระดับสูง (Consumption Boom) จากการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) และ
โครงสร้างประชากรทีม่กีลุ่มคนวยัท�างานอาย ุ25-49 ปี ในสัดส่วนกว่า 60% เป็นตลาดแรงงานส�าคญัทีม่กีารศกึษา 
และมีทักษะเพิ่มขึ้น ดึงดูด FDI เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานและกระตุ้นการบริโภคจากภาคเอกชนของเวียดนามที่มี
สัดส่วนเกอืบ 70% ของ GDP นอกจากนี ้การบริโภคภายในประเทศช่วยหนนุอตัราเงินเฟ้อ (CPI) ของเวยีดนาม  

บลจ.ดาโอ
จับโอกาสของดีราคาถูก
โผกองทุนเด็ด ฝ่าเศรษฐกิจถดถอย

อิศรา กล่าวอีกว่า กระนั้นก็ตามไม่มีใครรู้ว่าจุด Bottom อยู่ตรงไหน 
แต่ในมมุมองการลงทนุ ถ้าเร่ิมทยอยลงทนุจากวนันี ้และถอืยาวราว 2 ปีกม็ ี
โอกาสได้รบัผลดจีากการฟ้ืนตวัของตลาด โดยเฉพาะกองทนุประหยดัภาษีที่ 
ลงทนุยาว 5 ปี 10 ปีขึน้ไป โอกาสทีจ่ะรับผลบวกจากตลาดขาขึน้ยิง่มสูีง เพราะ 
มองว่าการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้นหลักๆ นั้นผ่านไปได้ครึ่งทางแล้ว 

แม้แนะน�าให้ทยอยลงทุน แต่ยังคงต้องเลือกในจุดที่มีพ้ืนฐาน

แขง็แกร่ง อย่างสหรัฐอเมริกา แม้จะเผชญิกับปัญหาเงนิเฟ้อ และเศรษฐกิจ

ถดถอยในปีหน้า แต่ภาคธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง หลายๆ บริษัทก�าไรโต 

แม้แต่หุ้นเติบโต (Growth Stock) อย่างกลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนไหวกับ

ดอกเบี้ยขาขึ้นก็ยังมีผลประกอบการที่ดี สะท้อนถึงพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งมี

ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับดี 

 หุ้นสหรัฐมีตัวเลือกมาก

“ทีใ่ห้น�า้หนกัลงทนุตลาดหุน้สหรัฐ เพราะมบีริษัทดีๆ  ให้เลือกลงทนุเป็น

แม้แนะน�ำให้ทยอยลงทุน แต่ยังคง 
ต้องเลือกในจุดที่มีพื้นฐำนแข็งแกร่ง 
อย่ำงสหรัฐอเมริกำ แม้จะเผชิญกับ 

ปัญหำเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจถดถอย 
ในปีหน้ำ แต่ภำคธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง
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โดยมุมมองของ บลจ. ดาโอ คาดว่าเฟด 
ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐ ต่อซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืม 

ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นด้วย ท�าให้การคัดเลือกหุ้นต้องอาศัย 
การวิเคราะห์และประสบการณ์สูง

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2.1% ในปี 2565 และ 3.5% ในปี 2566 แต่
ยังคงต�า่กว่าที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 4% 

ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยส�าคัญเร่ืองเสถียรภาพทางการเมืองและแผน 
การพัฒนาเศรษฐกจิสังคมทีเ่น้นการบริโภคในประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี 
นโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
เชื่อมต่อทางเศรษฐกิจ การลงทุนในพลังงานสะอาด (Green Energy) 
รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เข้ามาสนับสนุนให้เวียดนาม
น่าสนใจลงทุน

 โฟกัสกองทุนเด็ด 

จากมมุมองดงักล่าว บลจ. ดาโอ ได้โฟกสัธมีลงทนุในโค้งท้ายปีนี ้เพ่ือ
รับโอกาสตลาดการเงิน การลงทุนฟื้นตัวในอนาคต ด้วย กองทุนเปิดดาโอ 
โกลบอล เทคโนโลยี (DAOL-GTECH) กองทุนหุ้นเทคโนโลยี คัดเลือก

หุน้ผู้น�าเทคทีม่กีารเตบิโตของรายได้ประมาณ 15-25% ต่อปี  
และมีกระแสเงินสดสม�า่เสมอ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก 

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL 
TECHNOLOGY FUND

บลจ. ดาโอ มมีมุมองต่อ หุน้กลุ่มเทคโนโลย ี
ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องท่ามกลางการ
ซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจาก
การทีก่องทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลด 
คาดการณ์เศรษฐกิจโลก และการประกาศตัวเลข 
CPI สหรัฐที่สูงกว่าคาด ทั้งนี้ กลุ่มที่เป็น Big-tech  

ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว แม้อาจมี
ความผนัผวนในระยะส้ัน แนะน�าควรรอจังหวะ

เพ่ือทยอยเข้าสะสมในช่วงที่ระดับราคา
ปรับตัวลง

 ลดหย่อนภาษีทางนี้ “DAOL-GLOBALEQRMF”

กองทนุเปิด ดาโอ โกลบอล อิควติี ้(DAOL-GEQUITY) และ กองทนุเปิด ดาโอ โกลบอล 

อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GLOBALEQRMF) กองทุนหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งทั่วโลก  
คัดเลือกหุ้นดี จากบริษัทที่มีก�าไรจากการด�าเนินงาน (Returns on Capital Employed) 
ในรูปแบบเงินสดอย่างสม�า่เสมอและยาวนาน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากบริษัทแขง็แกร่ง
ทั่วโลก ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Fundsmith Equity Fund 

โดยมมุมองของ บลจ. ดาโอ คาดว่าเฟดยงัส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้สหรัฐ ต่อซึง่จะส่งผล
ต่อต้นทนุการกูย้มืของผู้ประกอบการเพ่ิมขึน้ด้วย ท�าให้การคดัเลือกหุน้ต้องอาศยัการวเิคราะห์
และประสบการณ์สูง ซึ่งกองทุนหลัก Fundsmith Equity Fund มีจุดเด่นในการคัดเลือก
หุน้คณุภาพ พ้ืนฐานแขง็แกร่ง คดัธรุกจิทีส่ามารถจัดการบริหารต้นทนุได้ด ีเหมาะส�าหรับการ
ลงทุนในระยะยาว (Long-term investor) ซื้อแล้วถือ (Buy and Hold Strategy) เพื่อ
ให้หุ้นสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าเศรษฐกจิจะเป็นอย่างไร “การเลอืกหุน้ทีด่”ี ยงัเป็นหวัใจส�าคญัของการลงทนุ โดยเฉพาะ 
หุน้ทีม่คีณุภาพในการท�าก�าไรทีด่ ีมพ้ืีนฐานการท�าธรุกจิทีแ่ขง็แกร่งจากการเตบิโตจากความต้องการ 
ของโลก (Secular Growth) โดยสะท้อนจากแม้ในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิในอดตี หุน้จดทะเบยีน 
ในประเทศพัฒนาแล้วดังกล่าว เช่น กลุ่ม Medical supply, Healthcare, Equipment, 
Solution service ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

 เวียดนามพื้นฐานแกร่ง

กองทนุเปิด ดาโอ เวยีดนาม โกรท (DAOL-VIETGROWTH) กองทนุ
หุ้นเวียดนาม เน้นการคัดเลือกหุ้นบนพ้ืนฐานแข็งแกร่งแบบ Bottom-up,  
Multi Market Capitalization, เน้นหุ้น Fair value ที่มีการเติบโตจาก  
Catalyst รองรับในกรอบ 1-2 ปี ลงทุนผ่าน กองทุนหลัก KIM VIETNAM  
GROWTH FUND

มุมมอง ตลาดเวียดนามมีการปรับตัวลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา 
จากแรงกดดันจากกลุ่มการเงิน และการจับผู้บริหารที่มีการฉ้อฉลและท�าผิด 
กฎการออกและซือ้ขายหลักทรัพย์ ส่งผลให้บรรยากาศในตลาดเวยีดนามซบเซา  
อย่างไรกต็ามในภาพรวมเศรษฐกจิมหภาค เวยีดนามยงัคงเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง  
โดย GDP ไตรมาส 3 โตกว่า 13.7% การเตบิโตมาจากการบริโภคในประเทศ 

จากการเปิดประเทศหลังโควดิ อกีทัง้สัดส่วนประชากรส่วนมากอยูใ่นวยัแรงงาน และการเป็นศนูย์กลาง 
ใหม่ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั่วโลก ส่งผลให้เวียดนามมีความน่าสนใจในการเข้าลงทุน

 หลบภัยกับกองทุน RMF “ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต”

และส�าหรับนกัลงทนุทีรั่บความเส่ียงได้ไม่สูงมาก และอยากพักเงินไว้รอโอกาสทีม่ัน่ใจ บลจ. 
ดาโอ แนะน�ากองทนุเปิด ดาโอ มนัน่ี มาร์เก็ต เพ่ือการเลีย้งชีพ (DAOL-MONYRMF) กองทนุ
ตราสารหนี ้ลงทนุในตราสารภาครัฐและเอกชน โดยเน้นคดัเลือกตราสารหนีท้ีม่คีณุภาพและอยูใ่น
ระดับ Investment grade สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก พร้อมลดหย่อนภาษี

มุมมองจาก บลจ.ดาโอ คาดว่าตลาดยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง จากอัตราเงินเฟ้อที่
ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ยังมีท่าทีในการด�าเนินนโยบายอย่างเข้มงวด 
คาดว่าจะยงัมกีารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเนือ่ง โดยกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลง เหลือ 2.7% คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้า แนะน�าส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจาย
ความเสี่ยง และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

ตลาดหุ้นส�าคัญที่ปรับตัวลงไปลึกท�าให้ผู้ลงทุนสถาบันเริ่มสนใจกลับเข้าไปลงทุน แต่ด้วย

ปัจจัยลบคงมีอยู่ท�าให้ความผันผวนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น “บลจ. ดาโอ” ไม่เพียงแนะน�า

กระจายพอร์ต หากยังแนะน�ากองทนุทีค่ดัธีมได้ถูกทีถู่กเวลา เหมาะกับสถานการณ์ด้วยการเน้น

หุ้นพื้นฐานแกร่งก�าไรโตเข้ามาในพอร์ต ซึ่งเป็นหุ้นที่จะก้าวผ่านได้ทุกวิกฤติ 

บลจ.ดาโอ
จับโอกาสของดีราคาถูก
โผกองทุนเด็ด ฝ่าเศรษฐกิจถดถอย

อิศรา พุฒตาลศรี
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โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษี
“บลจ.กสิกรไทย” 

แนะหุ้นไทยดี–หุ้นเวียดนามเด่น

ถึงเวลาลงทนุในกองทนุ SSF และ RMF ส�าหรับโค้งสดุท้ายปลายปี เพ่ือรับ 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษีท่ามกลางความผนัผวนของตลาดทนุทัว่โลก ทีม่าพร้อม 

สัญญาณเศรษฐกิจถดถอยทัง้ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ซ่ึงแน่นอนว่าต้อง

กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ บลจ.

กสิกรไทย จึงช่วยเฟ้นหากองทุนที่น่าสนใจ

ส�ำหรบัทำงเลือกกำรลงทนุในช่วงทีเ่หลือของปี 2565 นี ้“ธิดาศริิ ศรีสมติ”  
CFA, รองกรรมการผูจั้ดการ สายงานจัดการลงทนุ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ  
กสิกรไทย จ�ำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย มองวำ่ตลำดหุ้นไทย และตลำดหุ้น 
เวียดนาม โดยรวมแล้วคาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิถดถอย 
น้อยกว่ากลุ่มประเทศทีพั่ฒนาแล้ว แม้ภาพรวมของตลาดหุน้ช่วงนีจ้ะถกูกดดนั 
จากการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางทัว่โลก ทีน่�าโดยเฟด (Fed) เพ่ือ 
ควบคุมเงินเฟ้อ ก็ตาม

ในตอนนีค้�าถามคงไม่ใช่เพียงว่า “จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่?”  
แต่เป็นค�าถามทีว่่า “จะเกิดข้ึนเมือ่ไหร่ ?” รวมถงึระดบัความรุนแรงและระยะเวลา 
ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ โดยทางเรามองว่าเศรษฐกจิถดถอยในสหรัฐ อาจ
ไม่รุนแรงมากเมือ่เทยีบกบัทางฝ่ังยโุรป เนือ่งจากตวัเลขการจ้างงานยงัคงอยูใ่น
ระดับที่ดี โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.5% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่า 
อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ต้องขึ้นกับการด�าเนินนโยบายของ Fed ด้วยว่าจะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยด้วยความเร่งระดับไหน โดยที่ผ่านมา Fed ได้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นครั้งละ 0.75% ต่อเนื่อง 3 ครั้งติดต่อกัน เพื่อคุมอัตราเงินเฟ้อ 
ปัจจบุนัตลาดคาดว่า Fed อาจขึน้อตัราดอกเบีย้ไปจนถงึ 4.4% ภายในส้ินปีนี้  
และปรับขึ้นเป็น 4.6% ในปี 2566 และอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูง
ตลอดในปี 2566 ก่อนที่จะเริ่มปรับลดลงในปี 2567 

ตลาดหุน้ไทยท�าได้ดเีมือ่เทยีบกบัตลาดโลกในปีน้ี 
ธิดาศิริ มองว่า ตลาดหุ้นไทยในปี 2565 นี้ ที่ผลตอบแทนถึงแม้
จะตดิลบแต่ยงัอยูใ่นระดบัทีน้่อยกว่าตลาดโลกค่อนข้างมาก แม้จะ 

ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งเร่ืองการปรับขึ้นของเงินเฟ้อและอัตรา 
ดอกเบีย้ แต่ตลาดหุน้ไทยยงัมแีรงสนบัสนนุจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ  
สืบเนื่องมาจากการเปิดประเทศที่ช้ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ท�าให้ยังมี
แรงขบัเคล่ือนต่อ ประกอบกบัปัจจยัหนนุภาคการท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาสนบัสนนุ 

ประเดน็ทีต้่องจบัตา คอื การประชมุสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จีนช่วงกลางเดอืนตลุาคมนี ้หากมกีาร
เปล่ียนแปลงนโยบายไปในทศิทางทีผ่่อนคลายเพ่ิมขึน้เกีย่วกบัเร่ืองนโยบายโควิดเป็นศนูย์ (Zero Covid) และ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจะเป็นปัจจัยบวกเชงิ Sentiment  เพราะภาคท่องเทีย่วของไทยพ่ึงพานกัท่องเทีย่ว 
ชาวจีนค่อนข้างมาก รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ

“โดยภาพรวมเรายังคงมมีมุมองในเชิงบวกต่อการลงทนุในตลาดหุน้ไทย แต่ต้องยอมรับว่าเป้าหมายดชันี

ปลายปีทีว่างไว้ 1,700 จดุ อาจจะมโีอกาสบรรลเุป้าหมายน้อยลง หากอัตราเงนิเฟ้อยังไม่มแีนวโน้มชะลอตวัลง  

ท�าให้ภาพรวมของตลาดโดนกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed รวมถึงธนาคารกลางทั่วโลก ประกอบกับ

ประเทศจีนยังมีมาตรการเข้มงวดในเร่ืองจัดการการระบาดของ Covid-19 อย่างไรก็ตามเรามองว่าดัชนีที่ 

ระดับต�า่กว่า 1,550-1,500 จุด เป็นระดับที่น่าสนใจเข้าลงทุนส�าหรับการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน

ในระยะกลางถึงยาว

โดยกลุ่มอตุสาหกรรมทีน่่าสนใจ ในมมุมองของ บลจ.กสิกรไทย คอื กลุม่ทีไ่ด้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ 
เช่น กลุ่มการท่องเที่ยว การแพทย์ และขนส่ง กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น เช่น กลุ่มธนาคาร  
กลุ่มที่ได้ปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า และกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว  

โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษี
“บลจ.กสิกรไทย” 

แนะหุ้นไทยดี–หุ้นเวียดนามเด่น

ธิดาศิริ ศรีสมิต
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เวียดนามโตดีแต่เสี่ยงสูง
ขณะทีต่ลาดหุน้เวยีดนามนัน้ นอกจากความกงัวล
เร่ืองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed และ

อัตราเงินเฟ้อแล้ว การปรับตัวลงของตลาดหุ้นเวียดนามใน 
ปี 2565 นี ้มสีำเหตหุลักมำจำกมำตรกำรปรำบปรำมกำรป่ันหุน้ 
และการทุจริต (Anti-Corruption) ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม
และเมษำยน ท�ำให้มีผลกระทบเป็นวงกว้ำงต่อตลำดหุ้นใน
หลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมที่
มีข่าวการจับกุมประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ Van 
Thinh Phat Group ข้อหาทุจริตหุ้นกู้ (เหตุการณ์เกิดขึ้น 
ปี 2561-2562) ตลอดจนมีข่าวลือว่ามีธนาคารพาณิชย์เอกชน
รายใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท�าให้เกิดแรงขายจากนักลงทุน 
รายย่อยที่มีการใช้ Margin Loan ถูก Force Sell อย่าง 
ต่อเนื่อง (นักลงทุนรายย่อยที่ใช้บัญชี Margin ซึ่งเป็นบัญชี
การกูย้มืเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหุน้เวยีดนาม ถกูบงัคบั
ขายจากราคาหุน้ทีป่รบัตวัลงแรง) ส่งผลใหใ้นช่วงสปัดาหแ์รก
ของเดือนตุลาคม ดัชนี  VNI ปรับตัวลงกว่า 8.5% และ
ปรับตัวลงกว่า 30% ตั้งแต่ต้นปี 

กำรเติบโตของก�ำไรจำกตลำดหุ้นเวียดนำม
ในปี 2565 มากที่ สุด คือ การเงิน  
(Financials) อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)  
สาธารณูปโภค (Utilities) และสินค้าอปุโภค
บริโภค (Consumer)

นอกจากนี้  ในอนาคตตลาดหุ ้น
เวียดนามยังมีโอกาสในการถูกปรับสถานะ
จากตลาดหุ้นชายขอบ (Frontier Market) 
สู่ ตลาดเกดิใหม่ (Emerging Market)  ก็
จะดงึดดูเมด็เงินลงทนุจากต่างชาตไิด้อกีมาก

ส�าหรับมุมมองการลงทุนนั้น “ธิดาศิริ”  
มองว่า ระยะส้ันยังคงต้องระมัดระวัง 
เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกยงัมคีวามไม่แน่นอน
สูง โดยใน 1 เดือนที่ผ่ำนมำตลำดหุ้น
เวียดนำมปรับตัวลงไปกว่ำ 16% และ
ในระยะส้ันตลาดยังมีความผันผวน แต่
ในระยะกลางถึงระยะยาวเรายังมีมุมมอง
เชิงบวก จากปัจจัยพ้ืนฐานของประเทศที่

โดยภาพรวมเรายังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนใน 
ตลาดหุ้นไทย แต่ต้องยอมรับว่าเป้าหมายดัชนีปลายปีที่ 
วางไว้ 1,700 จุด อาจจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายน้อยลง  

หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ท�าให้ภาพรวมของ 
ตลาดโดนกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาปราบปรามอย่างจริงจังน้ีจะ

ท�าให้ตลาดหุ้นเวียดนามมีเสถียรภาพและความโปร่งใสมาก

ขึ้น ซึ่งหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง ตลาดเวียดนามจะ

สามารถฟ้ืนตวัได้ดจีากเศรษฐกิจทีฟ้ื่นตวัเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 

สะท้อนจาก GDP 9 เดือนแรกขยายตัวถึง 8.8% ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบกว่า 10 ปี 

“เรายังมองว่าจากการที่ประเทศจีนด�าเนินนโยบาย 

Zero Covid และความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐ 

ทีเ่พ่ิมข้ึน เป็นการกระตุน้ให้ผูผ้ลิตหลายบริษัทในประเทศจนี

ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมาเวียดนามเร็วขึ้นอีกด้วย”  
P/Eต�่า-ก�าไรงาม 
ทาง Bloomberg Consensus คาดการณ์ตลาด
หุ้นเวียดนามจะเติบโตโดดเด่นที่ระดับ 24.1% 

ในปีนี้ และ 16.8% ในปี 2566 โดยระดับ Valuation ณ 
ปัจจุบัน (10 ต.ค. 2565) อยู่ที่ระดับค่อนข้างต�่าที่ P/E 9.7x 
และ 8.2x ตามล�าดับ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนับสนุน 

แข็งแกร่ง ทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ การลงทุนโดยตรงของ
นักลงทุนต่างประเทศ การส่งออก และการบริโภคในประเทศ
ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้อัตรำกำรเติบโตของก�ำไรบริษัท
จดทะเบียนยังอยู่ในระดับสูง และระดับ Valuation อยู่ใน
ระดับที่นำ่สนใจ

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากตลาดหุ้นเวียดนามถือว่ามีความ

ผนัผวนค่อนข้างสงู เพราะมสีดัส่วนหลกัเป็นนักลงทนุรายย่อย 

และใช้บญัชี Margin เป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้จงึแนะน�าการลงทุน 

ในตลาดหุน้เวยีดนามเป็นส่วนผสมในการจดัพอร์ต และกระจาย 

การลงทุน จากระดับราคาที่ย่อลงไปมาก เป็นโอกาสทยอย

สะสมส�าหรับการลงทุนในระยะกลางและยาว โดยแนะน�าถือ

หุ้นเวียดนามในพอร์ตลงทุนประมาณ 5-10% ของสัดส่วน

พอร์ตหุ้น ทั้งนี้ต้องข้ึนอยู่กับความสามารถรับความเสี่ยงของ

ผู้ลงทุน อย่างไรก็ดีการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมีความ

ผันผวนค่อนข้างสูง แนะน�าให้ลงทุนยาว 3-5 ปี มากกว่าการ

จับจังหวะลงทุน
เปิดรายชื่อกองทุนเด่น 
ส�ำหรับกำรลงทุนในช ่วงปลำยปีนี้ เ พ่ือรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี บลจ.กสิกรไทย ขอแนะน�า กองทนุ 

เปิดเค เวยีดนาม หุน้ทนุเพ่ือการเลีย้งชพี (K-VIETNAM-RMF)  
ที่มีนโยบายลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นน�า เน้นกลุ่มที่มีศักยภาพ 

การเติบโตสูง เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อุปโภคบริโภค และ
กำรเงิน 

ส�ำหรับกองทุนหุ้นไทยขอแนะน�ำ กองทุนเปิดเค สตาร์ 
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-STAR-RMF) และ กองทุนเปิด
เค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF) ที่มี 
นโยบายลงทนุหุน้ไทยเตบิโตสูง อนาคตไกล ซึง่เป็นพอร์ตลงทนุ 
ที่เหมือนกันกับ K-STAR-A(R) ที่ได้ 5 ดาว Morningstar 
(ณ มิ.ย. 65)

นอกจำกนี้ ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรกระจำยกำรลงทุนไปใน
ทั้งหุ้นและตรำสำรหนี้ ขอแนะน�ำ กองทุนเปิดเค โกลบอล  
อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) ที่มีนโยบำย
กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 ตัว 
เน้นสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสม�่าเสมอ เพ่ือสร้างโอกาส 
รับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดแม้ช่วงวิกฤติ

รับเสี่ยงได้น้อยเงินต้นปลอดภัย
สุดท้ายส�าหรับผูท้ีรั่บความเส่ียงได้น้อย เน้นเงินต้น
ปลอดภัย ขอแนะน�า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KSFRMF) ที่มีนโยบำยลงทุนใน
เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเน้นตราสารหนี้ไทยระยะสั้นที่มีเครดิตดี 

พร้อมรับโปรโมช่ันพิเศษเมือ่ลงทนุในระหว่างวนัที ่3 ต.ค.- 

30 ธ.ค. 65 โดยลงทุนในกองทุน SSF/RMF กสิกรไทย 

ผ่านทุกช่องทางของกสิกรไทยทุก 50,000 บาท รับหน่วย

ลงทุน K-CASH 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท เงื่อนไขเป็น

ไปตามที่ บลจ.กสิกรไทย ก�าหนด

SSF และ RMF เป็นการลงทนุระยะยาวทีห่วงัผลในอีก 5 ปี  

หรือ 10 ปี ข้างหน้า ถึงแม้ความผนัผวนในช่วงสัน้ทีเ่กิดข้ึนอาจ

ท�าให้นักลงทุนตกใจ เรามองว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้น 

ในช่วงนี้เป็นโอกาสทยอยซ้ือสะสมในหุ้นที่ถูกและพ้ืนฐานดี 

เพื่อรอรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตเมื่อตลาดกลับมาฟื้นตัว



ประกันภัยบ�าน
และที่อยู�อาศัย

ประกันภััยรถยนต�

ประกันภัยการเดินทาง
และกีฬา

ประกันอุบัติเหตุ
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เกษียณอย่างมีคุณภาพ 
ด้วยประกนัชวีติแบบบำานาญ 
‘โตเกยีว ยงั แฮปปี ้แอนนิวตี’้

โจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย และ 
ในส่วนของ “โตเกียวมารีน ประกันชีวิต” นั้น โค้งท้ายปลายปีนี้ 
ชปูระกนัชวีติแบบบ�านาญทีไ่ม่เพียงการันตผีลประโยชน์เงินคนื แต่
ยังน�าไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท กรณีที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธลิดหย่อนเบีย้ประกนัชวีติทัว่ไป (ประกนัชวีติทีม่คีวาม
คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี สามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 
ไม่เกิน 100,000 บาท)
 ประกนัชวีติแบบบ�านาญ ท่ี โตเกยีวมารีนประกนัชวีติ แนะน�า 
คือ “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้” ด้วยจุดเด่นที่การันตีรับ
ผลประโยชน์เงินคืนเพ่ิมขึ้นทุกปีตลอดสัญญา ไร้กังวลกับความ
ผนัผวนในตลาด ให้ความคุม้ครองชวีติตลอดอายสัุญญากรมธรรม์ 
มั่นใจด้วยการการันตีรับบ�านาญ หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงไม่ต้องช�าระเบี้ย สามารถซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติม
ทัง้ ประกนัสุขภาพ ประกนัโรคร้ายแรง และประกนัอบุตัเิหต ุเบีย้
ประกันบ�านาญสามารถน�ามาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ 
 “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้” กับ 3 แผน 

     เลือกให้เหมาะ
 โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้ มีให้เลือก 3 แผน โดยแผน
แรก “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้ 55” รับเงินบ�านาญเริ่มต้นที่ 
15% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ครบอายุ 55 - 90 ปี และ
เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 0.5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สูงสุด 32.5% 
ของทุนประกันภัยเร่ิมต้นรวมผลประโยชน์จากเงินบ�านาญที่ได้รับ
ทั้งหมด 855% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สามารถเลือกช�าระเบี้ย
ได้แบบ 5 ปี, 15 ปี หรือช�าระเบี้ยจนครบอายุ 55 ปี คุ้มครอง
ไปจนถึง 90 ปี ทุนประกันภัยขั้น ต�า่ 150,000 บาท
 “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้ 60” รับเงินบ�านาญทุกปี ปี
ละ 19% ของทุนประกันเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 
65 - 90 ปี และเพิ่มขึ้นปีละ 0.5% ของทุนประกันเริ่มต้น สูงสุด 
31.5% ของทุนประกันเริ่มต้น รวมเงินบ�านาญสะสมตั้งแต่สิ้นปีก
รมธรรม์ที่ครบอายุ 65 - 90 ปี สูงถึง 656.5% ของทุนประกัน
เริ่มต้น สามารถเลือกช�าระเบี้ยได้แบบ 5 ปี, 15 ปี และช�าระเบี้ย

ตัดสินใจพลาดได้ง่าย 
 “เข้าใจว่าทุกคนเองก็อยาก
รวย อยากประสบความส�าเรจ็เร็วๆ
จึงกระโจนเข้าไปลงทุนสินทรัพย์
เส่ียงสูงหากเพราะผลตอบแทนที่
สูงเกินจริงบางคร้ังก็แลกมาด้วย 
การถูกหลอกจนหมดตัว เหมือน
ที่เกิดขึ้นกับ Forex-3D ที่บางคน
ทุ่มหมดตัวโดยลืมไปว่าเงินนั้นยัง
ต้องใช้ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว
เราเองในอนาคตด้วย ผมอยาก
ให้คนไทยตระหนักถึงการออมเงิน
เพื่ออนาคตมากกว่านี้” 
 สมโพชน์ บอกด้วยว่า ถ้า
จะลงทุนก็อย่าไปเล่นกับสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ หรือที่อ้าง

ว่าให้ผลตอบแทนสูงเกนิจริง และควรจัดสรรเงินแยกออก
มาให้ชัดเจนว่า ก้อนนี้ส�าหรับเก็บไว้ใช้หลังเกษียณด้วย 
เพราะการเข้าสู่สังคมผูสู้งอาย ุยงัสะท้อนถงึคนไทยที่
มีอายุยืนมากขึ้นด้วย 
   หากเกษียณอายุตอน 60 ปี ปัจจุบันอายุยืน
โดยเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่ 80 ปี เท่ากับเราต้องอยู่
โดยไม่มีรายได้จากการท�างานไปอีก 20 ปี ซึ่ง 
สมโพชน์ มองว่าคนไทยตระหนักถึงเร่ืองนี้น้อย
เกินไป แม้จะเห็นภาครัฐ เอกชน ออกมาให้ความ
ส�าคัญ แต่จะเห็นเป็นแค่นโยบายมากกว่าการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง

ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท
 ซึ่งในส่วนของแบบประกันชีวิต ปัจจุบันมี
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ออกมาหลากหลาย เพ่ือตอบ

	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอย่างมั่นคง	 ไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว	 เพราะหากพ่ึงสวัสดิการรัฐเพียงขาเดียวอาจไม่พอต่อ
การด�ารงชีวิตในช่วงเกษียณที่รายได้ไม่เข้า	 แต่รายจ่ายคงอยู่ทั้ง 
ค่าน�้า	 ค่าไฟ	 ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าด�ารงชีพ	 เหล่านี้เป็นสิ่งที่ 
ไม่สามารถตัดออกได้	 แต่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยเคร่ือง
มือทางการเงิน	 และประกันชีวิตคือหน่ึงในทางเลือกของการ
วางแผนชีวิต	 ได้ทั้งความคุ้มครองพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี	
กับ	ประกันชีวิตแบบบ�านาญ	“โตเกียว	ยัง	แฮปปี้	แอนนิวตี้”
  “โตเกียวมารีน ประกันชีวิต” ให้ความส�าคัญกับสังคมผู้สูง
อายุ (Aging Society) อย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว เพราะญี่ปุ่น
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนไทยมานาน จนเห็นถึงปัญหาที่ตามมากับ
โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป 
  “ดร.สมโพชน์	เกียรตไิกรวลั” ประธานทีป่รึกษาส�านกักรรมการ 
ผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียว
มารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) บอกว่า ส่ิงที่กังวลในตอนนี้ คือ
ประชากรไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เตรียมความ
พร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุยังตระหนักถึงการ
ออมเพ่ือเกษียณไม่มากพอสะท้อนชัดจากตัวเลข
หนี้ภาคครัวเรือนไทยสูงถึง 80% ต่อจีดีพี 
 นอกจากนี ้ไลฟ์สไตล์ของคนยคุใหม่ 
ที่อยากรวยเรว็ อยากประสบความส�าเรจ็
เร็วๆ ท�าให้กล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเส่ียงสูง อย่างเช่น คริปโทเคอร์เรนซี 
(Cryptocurrency) โดยไม่มกีารกระจาย
ความเส่ียง มโีอกาสสูงทีจ่ะสูญเงินหมดได้
ภายในพริบตา โดยเฉพาะคนเจนใหม่ที่  
“สมโพชน์” ค่อนข้างเป็นห่วง ซึ่งการเข้าถึง 
ข่าวสารได้ง่ายกว่าอดีต จากหลายๆ ช่อง
ทางแต่ขาดประสบการณ์เชงิลึก จึงมโีอกาส

จนถึงอายุ 60 ปี ทุนประกันภัยขั้นต�า่ 150,000 บาท และแผน 
3 “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิว ตี้ 65” รับเงินบ�านาญทุกปี ปี
ละ 19% ของทุนประกันเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 
65 - 90 ปี และเพิ่มขึ้นปีละ 0.5% ของทุนประกันเริ่มต้น สูงสุด 
31.5% ของทุนประกันเริ่มต้น รวมเงินบ�านาญสะสมตั้งแต่สิ้นปีก
รมธรรม์ที่ครบอายุ 65 - 90 ปี สูงถึง 656.5% ของทุนประกัน
เริ่มต้น (ระยะเวลาช�าระเบี้ยตั้งแต่ 5 ปี, 15 ปี หรือช�าระเบี้ยจน
ครบอายุ 65 ปี
	 การเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ	 เป็นสัญญาณเตือนให้คนไทย
ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในหลายๆ	 ด้าน	 ท้ังเรื่อง
สุขภาพร่างกาย	 และสุขภาพการเงิน	 โดยหากมองว่าการลงทุน
เป็นการสร้างความมัง่คัง่	การท�าประกนักเ็หมอืนการปกป้องความ
มัง่คัง่และการท�าประกันชีวติยังเหมอืนการบงัคบัออม	เพราะหาก
ต้องการเบิกเงินมาใช	้ก็จะไม่ง่ายเหมือนการฝากเงินกับธนาคาร	

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล



MFC คัดให้พร้อม 5 กองทุน SSF
จังหวะทยอยซื้อ...ธีมเมกะเทรนด์ 

เชาวน์กร โชติบัณฑ์

ปลายปีกับการลงทุนเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ในกองทนุ SSF ควรเลือกธมีอะไรด?ี ทีท่นทานต่อสภาวะ 
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวไปจนถึงภาวะถดถอย งานนี้ได้ 
“MFC” โดย “เชาวน์กร โชติบัณฑ์” มาให้ค�าแนะน�า 

พร้อมธีมการลงทุน ที่เหมาะสมกับการลงทุนในช่วงที่เหลือของปี 
ตัง้แต่ต้นปีทีผ่่านมา ตลาดหุน้ส�าคญัทัง้ใน สหรัฐอเมริกา ยโุรป  

จีน หรือแม้แต่เวยีดนาม ปรับตวัลงแรงระดบั 20-30% ซึง่ “เชาวน์กร  
โชติบัณฑ์” Head of Investment Strategy บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ MFC มองว่า  
เป็นจุดที่ปรับตัวลงไปมากแล้ว ท�าให้เป็นโอกาส และจังหวะดี
ในการเข้าลงทุน โดยเฉพาะในกองทุน SSF ที่เป็นการลงทุน 
ระยะยาว

เชาวน์กร กล่าวต่อไปว่า การลงทนุในธมีเมกะเทรนด์ (Mega Trend)  
เช่น พลังงานสะอาด นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ นั้นเป็นการลงทุนในเทรนด์ที่โลกก�าลังมุ่งไป และมีปัจจัย 
หลายอย่างเข้ามาสนบัสนนุการเตบิโตของเทรนด์นัน้ๆ เช่น พลังงาน 
สะอาด ว่าด้วยเร่ืองผลกระทบจากโลกร้อนท�าให้สภาพอากาศแปรปรวน 
เกดิภยัพิบตัทิางธรรมชาตรุินแรงมากขึน้ ถีม่ากขึน้ ท�าให้ทัว่โลกตัง้ใจ 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งเป็นต้นเหตุส�าคัญของภาวะโลกร้อน  

 พลังงานสะอาด กับ MRENEW-SSF
แน่นอนว่าอะไรทีใ่ห้ความส�าคญั เมด็เงินลงทนุ เมด็เงินอดุหนนุ 

ย่อมไหลเข้าทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ท�าให้ธีมพลังงานสะอาด 
พลังงานทางเลือก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอนาคต โดยกองทุนที่ 
MFC แนะน�า คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 
ชนดิเพ่ือการออม (MRENEW-SSF) ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ  
ที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Feeder Fund) ส�าหรับผู้ลงทุนที่
ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

โดย MRENEW-SSF เป็น Share Class ทีต่่อยอดความส�าเร็จ 
มาจากกองทนุ MFC Renewable Energy Fund (MRENEW) ที ่
ลงทนุใน BGF Sustainable Energy Fund (กองทนุหลัก) เพียง 
กองทนุเดยีว โดยเฉล่ียในรอบบญัชไีม่ต�า่กว่า 80% ของมลูค่าทรัพย์สิน 
สุทธ ิกองทนุหลักเป็นกองทนุทีอ่ยูภ่ายใต้ BlackRock Global Fund  
และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.

กองทนุหลักบริหารจัดการโดย BlackRock บริษัทจัดการชัน้น�า 
ของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ค�านึงและใส่ใจต่อส่ิง
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในธุรกิจพลังงานยั่งยืน
ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
พลังงานหมนุเวียน (Renewable Energy Power) การขนส่งโดย
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Transport) และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ซึ่งนับเป็น 

ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม (MCHINASSF) ลงทุนใน Allianz 
Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทนุหลัก)  
ในชนดิหน่วยลงทนุ (Share Class) “PT” โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุน 
MCHINASSF ลงทุนในหุ้นจีน A Shares ที่แนวโน้มก�าไรเติบโตดี 
คุณภาพดี และ ณ ระดับมูลค่าที่เหมาะสม 

 โอกาสหุ้นกลาง-เล็ก กับ M-MIDSMALL-SSF
และส�าหรับการลงทนุทีไ่ด้รับผลบวกจากการเปิดเมอืง การฟ้ืนตวั 

ของภาคท่องเทีย่ว การหนคีวามผนัผวนในตลาดประเทศทีพั่ฒนาแล้ว 
MFC แนะน�า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการ
ออม (M-MIDSMALL-SSF)

ซึ่งลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดีและ
เติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดหุน้ไทยในช่วง 3-6 เดอืนข้างหน้าจะยงัคงได้รับปัจจัยบวก
จากธีมเปิดเมือง และภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีกว่าคาด และยังได้ 
รับผลดีจากผู้ประกอบการที่ย้ายฐานผลิตเล่ียงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ 
ถึงแม้ไทยจะไม่ใช่เป้าหมายหลักที่ผู ้ประกอบการจะเข้าไปลงทุน
เหมือนเวียดนาม แต่ด้วยภูมิภาคอาเซียนที่รวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน 
เศรษฐกิจโดยรวมที่โตวันโตคืน ท�าให้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลก  
จุดนีเ้องกท็�าให้ “ไทย” ได้รับอานสิงส์จากเมด็เงินลงทนุต่างชาตด้ิวยเช่นกนั

ตลาดหุ้นปรับตัวลงมากลึกแล้วก็จริง หากปฏิเสธไม่ได้ว่าความ
ผนัผวนยังคงมอียู่ในระยะ 3 - 6 เดอืนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้ 
ก็ผนัแปรไปตามวฏัจกัรเศรษฐกิจทีม่ขีึน้และมลีง และในจงัหวะทีต่ลาด 
ปรับตวัลงมาแรง 20-30% ส�าหรับนกัลงทนุทีม่เีงนิเย็น รับความเสีย่ง 
ได้สงู จงัหวะนีท้ยอยลงทนุ เพ่ือรับโอกาสการเตบิโตกับธีมเมกะเทรนด์ 
โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

กลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
และกองทุนหลัก ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาว และ 5 
Globe Morningstar Sustainability Rating

 ทนความผันผวน กับ MHEALTHSSF
อีกหนึ่งเมกะเทรนด์ส�าคัญคือ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 

ด้านสุขภาพ MFC แนะน�า กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวช่ัน ชนดิเพ่ือ 
การออม (MHEALTHSSF) ซึ่งลงทุนในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF World Healthscience  
Fund ในชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) “I2” บริหารจัดการโดย 
BlackRock (Luxembourg) S.A. กองทนุหลักลงทนุในหุน้ของบริษัท 
ที่ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ เภสัชกรรมเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ และการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การที่ กองทุน MHEALTHSSF ลงทุนในธุรกิจเฮลธ์แคร์  
(Healthcare) MFC เหน็ว่า นอกจากมปัีจจัยเมกะเทรนด์ทีส่นบัสนนุ 
การเตบิโต แล้วธรุกจิยงัมลัีกษณะ Defensive หรือทนต่อภาวะตลาด 
ผนัผวน และสามารถส่งผ่านต้นทนุทีเ่พ่ิมขึน้จากอตัราเงินเฟ้อได้บางส่วน  
ธุรกิจ Healthcare ยังสามารถสร้างกระแสเงินสดมีการขยายตัวของ
รายได้ และอตัราการเตบิโตก�าไร (Earning) ทีสู่งกว่ากลุ่มธรุกจิอืน่ๆ 
ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา เมือ่เปรียบเทยีบหุน้ในกลุ่มธรุกจิอืน่ๆ ซึง่หุน้กลุ่ม  
Healthcare ได้สร้างผลการด�าเนินงานที่แข็งแกร่งและโดดเด่นกว่า 
ให้ผลตอบแทนทีด่เีทยีบกบัความเส่ียง และมรีะดบัความผันผวนทีต่�า่กว่า  
และแม้ในตลาดหุน้ขาลง หุน้กลุ่ม Healthcare มกัให้ผลตอบแทนดกีว่า

 เมื่อหุ้นโลกเริ่มน่าสน กับ MGFSSF
นอกจากการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์แล้ว การปรับตัวลงลึก

ของตลาดหุ้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และ
ประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลับมาน่าสนใจ 
อีกครั้ง ดังนั้น MFC มองว่า เป็นโอกาสทยอยลงทุนในธีมหุ้นโลก  
และส�าหรับกองทนุแนะน�าคอื กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี  
โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม (MGFSSF) 

กองทุน MGFSSF ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่
เติบโต คุณภาพดีและมีรายได้สม�่าเสมอ ลงทุน
ผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) - 
Global Focus Fund ที่มุ่งเน้นการลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่หรือมี
การท�าธรุกจิในประเทศทีพั่ฒนาแล้ว (Developed  
Market) และประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ 
(Emerging Market) 

 หุ้น A Shares กับ MCHINASSF
และหากยังเชื่อว่าในระยะยาว จีนจะเป็น

เบอร์ 1 ทางเศรษฐกจิ แนะน�า กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี  
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	 FTREIT	ประกาศความส�าเรจ็จากการเข้าลงทนุ	1,715	ล้านบาท 

ในโรงงาน-คลังสินค้าศักยภาพสูงในเครือเฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	

(ประเทศไทย)	หนุนพื้นที่เช่ารวมในพอร์ตทะล	ุ2.13	ล้าน	ตร.ม.	

ครองแท่นกองทรัสต์อุตสาหกรรมช้ันน�าที่มีพ้ืนที่ให้เช่าสูงสุด	 ด้วย

มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการทะลุ	 47,000	 ล้านบาท	

จ่อท�าก�าไรจากทรัพย์สินกรรมสิทธ์ิ	 Freehold	 คุณภาพในท�าเล

ยุทธศาสตร์ส�าคัญของภาคอุตสาหกรรม	พร้อมเผยแผนลงทุน	ใน

ปีงบการเงิน	66	จ่อเพิ่มอีกกว่า	3,000	ล้านบาท	รองรับการความ

ต้องการภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 นายธนะรัชต์	บญุญะโกศล	กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	เฟรเซอร์ส	 

พร็อพเพอร์ตี้	 อินดัสเทรียล	 รีท	 แมนเนจเม้นท์	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัด หรือ FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(FTREIT) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ FTREIT  
เดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เข้าลงทุนเพ่ิมเติมอีก 
1,715.12 ล้านบาท ในทรัพย์ศักยภาพสูงจากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) หรือ FPT ตามทีไ่ด้รับ 
การอนมุัตกิารท�ารายการจากทีป่ระชมุผูถ้อืหนว่ย ซึ่งด�าเนินการเสรจ็
สิ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
 ทัง้นีก้ารลงทนุดงักล่าว เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิท์ีด่นิ อาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า ในท�าเลศกัยภาพของจังหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ที่ผ่านมา FTREIT มีผลการด�าเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน เนื่องจากมุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์ศักยภาพ ส่งผลให้ 
ผลประกอบการ 9 เดือนแรกของ FTREIT ปีงบการเงิน 2565 
(ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) มีรายได้รวม 2,726.2 ล้านบาท 
เติบโตขึ้น 7.3% จากช่วงเดียวกันของปีงบการเงิน 2564
 ทั้งนี้เพ่ือขยายพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตอย่างมั่นคงพร้อมสร้าง 
ผลตอบแทนทีย่ัง่ยนื ในปีงบการเงิน 2566 (ตลุาคม 2565 - กนัยายน  
2566) FTREIT มีเป้าหมายการลงทุนในอาคารอุตสาหกรรมเพ่ิม
เติมอีกกว่า 3,000 ล้านบาท มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ
สูงทั้งจากในกลุ่มและนอกกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
ประเทศไทย โดยให้ความส�าคัญด้านท�าเลที่ตั้ง ตัวอาคารที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดบัสากลและมาตรฐานอาคารเขยีว เพ่ือสอดรับกบั
สถานการณ์ความต้องการพื้นที่เช่าอาคารอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน
ในปีหน้า ซึง่มแีนวโน้มปรับตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่งทัง้อาคารโรงงานและ
คลังสินค้า เป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนของภูมิภาค” นายธนะรัชต์ กล่าวเสริม

FTREIT ลงทนุเพ่ิม 1,715 ลา้นบาท
ดนัพอรต์โฟลิโอโตทะล ุ4.7 หมืน่ลา้น

ปทมุธาน ีปราจีนบรีุ และพ้ืนทีอ่อีซี ีรวม 27 ยนูติ บนทีด่นิขนาด 114 ไร่  
3 งาน 56.4 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่อาคารโดยรวม 78,615 ตร.ม.  
โดยกลุ่มผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมศักยภาพ 
อาท ิอตุสาหกรรมยานยนต์ โลจิสตกิส์ และอเิล็กทรอนกิส์ ซึง่แบ่งเป็น 
สัดส่วนผู้ลงทุนไทย-ต่างประเทศในสัดส่วน 30:70 โดยประมาณ
 “ความส�าเร็จในการเข้าลงทุนคร้ังนี้ เสริมให้ FTREIT มี
ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้วยทรัพย์สินคุณภาพซึ่งมี Occupancy 
Rate สูง ในท�าเลทีต่ัง้ทีเ่ป็นทีส่นใจของภาคอตุสาหกรรม เพ่ิมเข้ามา 
ในพอร์ตโฟลิโอ ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้ที่เติบโตและท�าให้ใน 
ภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอมีความสมดุลมากขึ้น โดยการลงทุนครั้ง
ล่าสุดนี้ยังส่งผลให้ FTREIT มีทรัพย์สิน
 “ภายใต้การบริหาร มูลค่ารวมทั้งส้ินกว่า 47,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วย โรงงาน และคลังสินค้า 668 ยูนิต และมีพื้นที่ให้เช่า
รวมกว่า 2.13 ล้าน ตร.ม. ตอกย�้าสถานะกองทรัสต์อุตสาหกรรม
ที่มีขนาดพ้ืนที่ให้เช่าสุทธิใหญ่ที่สุด และมีสัดส่วนพ้ืนที่ Freehold  
สูงที่สุดในประเทศไทย” นายธนะรัชต์ กล่าว

ธนะรัชต์ บุญญะโกศล
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หมายเหตุ
	 *	เมื่อช�ำระเบี้ย	RPP	ตำมงวดกำรช�ำระเบี้ยประกันภัยครบ	2	
ปี	 และกรมธรรม์มีมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในกำรช�ำระ
คำ่ธรรมเนียมกรมธรรม์รำยเดือน
	 **	 จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำในกำรถอนเงินแต่ละคร้ังต้องไม่น้อยกว่ำ	
5,000	บำท	และมูลคำ่คงเหลือหลังกำรถอนภำยหลังหักหนี้สินตำม
กรมธรรม	์(ถำ้มี)	จะต้องเหลือไม่น้อยกวำ่	10,000	บำท	โดยไม่มี
คำ่ใช้จ่ำยเมื่อช�ำระเบี้ย	 RPP	 ตั้งแต่งวดกำรช�ำระเบี้ยประกันภัยปีที	่
3	เป็นต้นไป

	 ประกันในแบบที่ต้องการ	มีเงินมากก็จ่าย
มาก	มน้ีอยกจ่็ายน้อย	หรอืหยดุจ่ายเบีย้ฯ	บาง
ปีก็ได้	แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง	กับ
แบบประกันยูนิตลิงค์	“มาย สไตล์ พลัส”

เลือกความคุ้มครองชีวิตได้เอง 

 สูงสุด 250 เท่า (ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ) 
ปรับเปล่ียนได้ในแต่ละช่วงชีวิต อุ ่นใจยิ่งขึ้น 
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพ โรค
ร้ายแรง และอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์
 เลือกและปรับเปล่ียนการลงทนุได้ทกุเมือ่ เรา
คดัสรรกองทนุที�่มผีลประกอบการดบีริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์
และความช�านาญด้านการลงทุน
 เลือกรับผลตอบแทนสูงขึน้ โดยการเพ่ิมเบีย้
ส่วนการลงทุน (เบี้ย Top Up) ได้สูงสุดถึง 120 
ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

เลือกหยุดพักช�าระเบี้ยฯ ได้
 แต่ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง*

เลือกถอนเงินบางส่วนจาก
กรมธรรม์มาใช้ได้**
 มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน

‘มาย สไตล์ พลัส’ เลือกได้ตามใจคุณ

 บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) ประกาศ
ความส�าเร็จสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตลาดยูนิตลิงค์ ใช้
โอกาสช่วงวิกฤติเดินหน้าสร้างที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial 
Advisor) เจาะตลาดลูกค้าผู้สนใจการลงทุนควบคู่ประกัน โดยใน
ช่วงสิงหาคม 2565 สร้างเบี้ยเติบโตแล้วกว่า 83% พร้อมเดินหน้า
ต่อด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใคร The Master Financial 
Advisor หวังสร้างการเติบโตแบบดับเบิ้ลภายในสิ้นปีนี้ 
 นายวิรงค์ พัฒนก�าจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน 

บริหารตัวแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยก�าลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มรูปแบบ และมีการคาดการณ์ว่าผู้สูงอายุอาจมีสินทรัพย์ไม่
เพียงพอต่อการดแูลชวีติในยามเกษียณ ท�าให้ในปัจจบุนัผูใ้หญ่ และ
วัยท�างานต่างให้ความส�าคัญกับการวางแผนทางการเงิน ซึ่งถือเป็น
เมกะเทรนด์ของเศรษฐกิจไทย 
 อลิอนัซ์ อยธุยา ในฐานะผูน้�าในธรุกจิประกนัชวีติของไทย มอง
เหน็ถงึโอกาสในการพัฒนายกระดบัตวัแทนให้เป็น “ทีป่รึกษาทางการ
เงิน” เพ่ือสามารถให้ค�าปรึกษาและช่วยวางแผนให้กบัลูกค้าของเราใน
สถานการณ์นี้ได้ผ่านการเสนอขายประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ 
ยูนิตลิงค์ โดยใน 8 เดือนที่ผ่านมา บริษัทประสบความส�าเร็จอย่าง
น่าพอใจในการเพิ่มจ�านวน “ที่ปรึกษาทางการเงิน” 

 ผลงานยอดเยี่ยม
 ปัจจุบัน อลิอันซ์ อยุธยา มีผู้ที่สามารถให้ค�าปรึกษาทาง 

การเงนิ และน�าเสนอผลติภณัฑ์เพ่ือการวางแผนการเงนิ ให้กับลกูค้า 

ได้กว่า 900 ท่าน อีกทัง้ทีป่รึกษาทางการเงนิกลุม่นี ้ยังสามารถสร้าง

ผลงานเบี้ยประกันภัยปีแรก (ANP) ในส่วนของยูนิตลิงค์ โดยจาก

ตัวเลข ณ เดือนสิงหาคม 2565 เติบโตกว่า 83% เทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา 

 ความส�าเร็จทั้งหมดดังกล่าว สะท้อนถึงการฝึกอบรมที่มี
คุณภาพของบริษัทรวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาตัวแทนไปสู ่
ที่ปรึกษาทางการเงิน อาทิ Road to Financial Advisor กิจกรรม
เพ่ือการแชร์ประสบการณ์ เส้นทางการเป็นที่ปรึกษาการเงิน จาก 
GM/AVP/AL ที่เป็นวิทยากรของบริษัท Open House กิจกรรม
เตรียมความพร้อม และก้าวสู่การมีใบอนุญาต IC และ Active 
Unit Link Club กจิกรรมเพ่ือพร้อมลงสนามการขาย Unit-Linked 
ส�าหรับผู้มีใบอนุญาตใหม่ 
 ขณะเดยีวกนั ในด้านของการพัฒนาผลิตภณัฑ์ยนูติลิงค์ บริษัท
ยงัได้คดัเลือกกองทนุทีน่่าสนใจ หลากหลายประเภท ตัง้แต่ กองทนุ
รวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และ
อื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง 
 ล่าสุดได้คัดเลือกกองทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในไทย
และต่างประเทศ ครอบคลุมการลงทุนในหุ้นทั่วโลกและตลาดเกิด

อลอัินซ์ อยธุยา เปิดแคมเปญ	
เรียลลิตี้ ‘The Master FA’
ป้ันทีป่รกึษาทางการเงิน รกุยนูติลงิค์
ใหม่ เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้า ในการเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับความเส่ียงที่ลูกค้ารับได้ ทั้งยังมีกองทุนที่เน้นด้าน 
ESG เพ่ือสอดรับกับเทรนด์ของโลกและนโยบายหลักด้านความ
ยั่งยืนของอลิอันซ์ 
 นอกจากการพัฒนาตัวแทนและผลิตภัณฑ์เพ่ือรุกตลาด 

ยูนิตลิงค์แล้ว ในด้านการตลาดเองยังได้ท�าแคมเปญเพื่อส่งเสริม

และสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง 

 นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่

สายงานบริหารงานลกูค้า บริษัท อลอัินซ์ อยุธยา ประกันชวีติ จ�ากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ในส่วนของด้านการตลาดเอง เราก็มีการส่ง
เสริมด้วยแคมเปญออนไลน์ ในแนวคิด “ให้เงินดูแลสุขภาพคุณ”  
เพ่ือให้ลูกค้าเล็งเห็นความส�าคัญของการวางแผนการเงินควบคู่กับ 
ค่าใช้จ่ายในการดแูลสุขภาพ ซึง่ทีผ่่านมาแคมเปญได้รับเสียงตอบรับ
ที่ดี มียอดเข้าถึงผู้ชม (Reach) ถึงกว่า 2.9 ล้าน หลังจากเปิดตัว
เมื่อเดือนที่ผ่านมา 
 แคมเปญกระตุ้นฝ่ายขาย

 อีกความพิเศษของปีนี้ คือ การร่วมมือกับทางฝ่ายตัวแทนใน
การหนัมาท�าแคมเปญเพ่ือกระตุน้ทางฝ่ังผู้ขาย ซึง่กค็อืเหล่าทีป่รึกษา
ทางการเงิน จากการทดลองไอเดียในช่วงไตรมาส 2 ด้วยการท�า
โครงการ 12x12 UL League ซึ่งประสบความส�าเร็จ 
 ล่าสุด บริษัทเปิดตัวแคมเปญใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ภายใต้ชื่อ 
The Master Financial Advisor ภารกิจพิชิตเงินล้าน กิจกรรม
แข่งขนัการสร้างผลงานรูปแบบเรียลลิตีโ้ชว์ เพ่ือพิชติภารกจิเงินรางวัล
รวมกว่า 1.4 ล้านบาท โดยมีการแบ่งทีมที่ปรึกษาทางการเงินเป็น 
28 ทีม เพ่ือมาแข่งขันชาเลนจ์พิเศษแต่ละเดือน ควบคู่กับการสร้าง
ผลงานตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อคว้ารางวัลใหญ่ไปครอง เรียก
ได้ว่าเป็นการปลุกกระแส และเป็นอีกแรงผลักส�าคัญที่ท�าให้เกิดการ
เติบโตของยูนิตลิงค์ในปีนี้ 
 อลิอันซ์ อยุธยา ภาคภูมิใจกับความส�าเร็จในการขับเคล่ือน 
และผลักดันความส�าเร็จในผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์เป็นอย่างมาก เพราะ
ถอืเป็นตลาดทีแ่ข่งขนัสูง และทีผ่่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถพัฒนา
ยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ส�าเร็จ ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าให้วางแผนการเงินเพื่ออนาคต 
 บริษัทยังคงเดนิหน้าต่อทัง้การพัฒนาผลติภณัฑ์ยูนิตลงิค์ เพ่ิม

ทางเลือกด้วยกองทนุทีห่ลากหลาย เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้าให้ครบวงจร และด้วยศักยภาพทั้งหมดดังกล่าว เชื่อว่าจะท�า

ให้อลอัินซ์ อยุธยา สามารถเพ่ิมเบีย้ประกันจากผลติภณัฑ์ยูนติลงิค์ 

ได้เป็น 2 เท่าภายในสิ้นปีนี้

วิรงค์ พัฒนก�ำจร พัชรำ ทวีชัยวัฒนะ
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มากกว่า ท�าให้ได้สิทธิค์วามคุม้ครองทีค่รอบคลุมการรักษาพยาบาล
2. เปรียบเทียบแบบได้ง่าย
 สัญญาแบบใหม่ทุกบริษัท ต้องมีความคุ้มครองมาตรฐาน  
13 หมวด* เหมอืนกนั ท�าให้สามารถเปรียบเทยีบหมวดต่อหมวด
ได้เลย
3. โอกาสยกเลิกสัญญาน้อยลง
 สัญญาใหม่ทุกบริษัท สามารถยกเลิกได้แค่ 3 เหตุผล คือ
 - กรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัย ไม่แถลงความจริง
 - เรียกร้องผลประโยชน์ หรือเข้ารักษาตัวโดยไม่จ�าเป็น
 - เรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันรวมทุกบริษัทเกิน
รายได้ที่แท้จริง
4. โอกาสโดนเพิ่มเบี้ยประกันภัยต่อปีน้อยลง
 สัญญาแบบใหม่ไม่มีเพิ่มเบี้ยประกันรายบุคคล แต่พิจารณา
จากทั้งหมดของ Portfolio ท�าให้โอกาสโดนเพ่ิมเบี้ยประกันภัย
น้อยลง และถ้าเพิ่ม ต้องจ่ายล่วงหน้า 30 วัน

ประกนัสขุภาพมาตรฐานใหม่
New Health Standard
ดต่ีอผูเ้อาประกนัอย่างไร

หมายเหตุ : *ก�าหนดผลประโยชน์ เป็นหมวดมาตรฐาน 
13 หมวด ได้แก่ ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน หมวดที่  
1 ค่าห้องและค่าอาหาร หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการ
แพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัด
และหัตถการ หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์
เพ่ือตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการ
บาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ของการเกิดอุบัติเหตุ หมวดที่ 8  
ค่าเวชศาสตร์ฟื ้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู ้ป่วย 
ในหมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบ�าบัดรักษา
โรคไตวายเร้ือรัง หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์
เพ่ือการบ�าบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา หมวดที่ 11  
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการบ�าบดัรักษาโรคมะเร็ง โดยเคม ี
บ�าบดั หมวดที ่12 ค่าบริการรถพยาบาลฉกุเฉนิ และหมวดที่  
13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

 “สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัย
สขุภาพ ประเภทสามญัแบบมาตรฐาน” 
หรือ “New Health Standard”  
จะถูกน�ำมำใช้กับภำคธุรกิจประกันชวีติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2565 โดย
มีจุดประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมยืดหยุ่น

ให้กับผู้เอาประกันภัย เช่น การเพ่ิมเงื่อนไขให้ผู้เอาประกัน
ภัยมีค่ำใช้จ่ำยร่วม (Copayment) ซ่ึงจะท�ำให้ผู้เอำประกันภัย 
จ่ำยเบีย้ในอัตรำทีถู่กลง กำรพัฒนำแบบประกันสขุภำพทีส่อดรับ 
กับเทคโนโลยี วิธีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ และวิวัฒนำกำร
ทำงกำรแพทย์สมัยใหม่
 สมาคมประกนัชวีติไทย ได้สรุปประเดน็ส�าคญัของประกันภยั
สุขภาพ แบบมาตรฐาน “New Health Standard” ที่ผู้บริโภค
ต้องรู้ ดังนี้
1. คุ้มครองครอบคลุม
 เข้ากบัเทคโนโลยแีละววิฒันาการทางการแพทย์ในยคุปัจจุบนั

5. ระยะเวลารอคอยชัดเจนเหมือนกัน
 - โรคทั่วไป ระยะเวลารอคอย 30 วัน
 - 8 กลุ่มโรค ที่ใช้ระยะเวลารอคอย 120 วัน ได้แก่ มะเร็ง
เนือ้งอก นิว่ ไส้เล่ือน ริดสีดวง ต้อเนือ้ ต้อกระจก การตดัทอนซลิ 
อะดนีอยด์ เส้นเลือดขอดทีข่า เยือ่บโุพรงมดลูกเจริญผดิที ่เป็นต้น
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	 ประกันชีวิตแบบบ�ำนำญ	 (Annuity)	 คือ	 ประกันชีวิตที่
เน้นกำรออมเงินคล้ำยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์	 โดยผู้เอำ
ประกันต้องช�ำระเงินคำ่เบี้ยประกันเป็นระยะเวลำตำมที่ระบุไว้ใน 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท�ำไว้	 แต่รูปแบบกำรคืนเงินจะไม่มีกำร 
คนืเงนิระหว่ำงทำง	ผูถ้อืกรมธรรม์ต้องออมเงนิอย่ำงต่อเน่ืองจนถึง
อำยุเกษียณ	(เช่น	55,	60	หรือ	65	ปี	แล้วแต่แบบ)	และจะได้
รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบ�ำนำญจนถึงอำยุ	 85	หรือ	 90	ปี	 
แล้วแต่แบบ
 นอกเหนือจากเงินบ�านาญที่จะได้รับหลังเกษียณอายุแล้ว  
ผูเ้อาประกนัจะได้รับความคุม้ครองเนือ่งจากการเสียชีวิต และสามารถ
น�าค่าเบี้ยประกันบ�านาญไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายก�าหนด
  ประกันบ�ำนำญเหมำะกับใคร?

 - คนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจ�านวนที่
แน่นอน

  ข้อจ�ำกัดของประกันบ�ำนำญ
 - ได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างต�า่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2-3% ซึ่งอาจ
จะไม่ชนะเงินเฟ้อ
 - ความคุ้มครองชีวิตที่ได้อาจไม่สูงมาก จึงไม่เหมาะกับคนที่
ต้องการทุนประกันสูงๆ เพื่อคุ้มครองภาระทางการเงิน
  แล้วคุ้มหรือไม่ ที่จะท�ำประกันบ�ำนำญ

 ความคุ้ม ไม่คุ้มข้ึนอยู่กับเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็น
หลัก โดยก่อนที่คุณจะซื้อสินค้าการเงินประเภทใดก็ตาม คุณต้อง
ถามตัวเองก่อนเสมอว่า คุณต้องการอะไร เป้าหมายการเงินของ
คุณคืออะไร และความสามารถในการรับความเส่ียงของคุณเป็น
อย่างไร ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ประกันบ�านาญมีไว้เพื่อการวางแผน
เกษียณอายุที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการรายได้แบบบ�านาญที่จ่ายออก
มาเป็นจ�านวนที่แน่นอน ในระยะเวลาที่แน่นอน พร้อมทั้งได้ความ
คุ้มครองชีวิตและสิทธิลดหย่อนภาษี และเป็นทางเลือกที่ค่อนข้าง
เส่ียงน้อยกว่าทางเลือกอืน่ๆ หากคณุมคีวามต้องการเช่นทีไ่ด้กล่าว
ไป ประกันบ�านาญก็จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้
 ประกันบ�านาญไม่ได้ดีกว่าหรือด้อยกว่าตัวเลือกอื่น ทุกอย่าง
ขึน้อยูก่บัเป้าหมายทางการเงินทีค่ณุวางไว้ เราจงึควรเลือกสินทรัพย์
ทางการเงินทีท่�าให้สามารถบรรลุและตอบโจทย์ความต้องการทางการ
เงินของเราให้ได้มากทีสุ่ด ส�าหรบัคนท่ีรู้และเข้าใจว่าตวัเองต้องการอะไร 
จะสามารถเลือกสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่หมาะสมกบัตวัเองได้ดทีีสุ่ด

ประกันบ�ำนำญ เหมำะกับใคร ท�ำแล้วคุ้มหรือไม่?

 - คนที่สามารถรับความเส่ียงได้น้อยกว่าการลงทุนเพ่ือการ
เกษียณช่องทางอื่นๆ
 - คนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการป้องกันความเส่ียง 
(ต้องการความคุ้มครองชีวิต)
 - คนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
  ข้อดีของประกันบ�ำนำญ

 เป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุ  
โดยการออมเพ่ือเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมี
วินัยในการออมเป็นอย่างมาก ล�าพังหากเราออมเงินด้วยตัวเอง 
เราอาจออมไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อท�าประกันบ�านาญ เรา

จึงแน่ใจได้ว่า เราจะมีเงินส่วนหนึ่งส�าหรับการเกษียณอายุอย่าง
แน่นอน
 เงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงิน
ก้อน เช่น เงินจากกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เงินก้อนที่ได้จาก
ประกนัสะสมทรัพย์ทีค่รบก�าหนด หรือแม้แต่เงินจากกองทนุรวม
ต่างๆ เช่น LTF และ RMF ก็เป็นเงินก้อน ท�าให้มีค�ากล่าวว่า  
ช่วง 5 ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็น Honey Moon  
Period ของการเกษียณอายุ เนื่องจากจะมีเงินก้อนออกมามาก
พอสมควร ท�าให้หากเราไม่มกีารบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายนี ้
ทีด่พีอ เงินอาจจะหมดก่อนทีเ่ราจะส้ินอายขุยัได้ ดงันัน้การมเีงิน 

จากประกันบ�านาญ ก็จะท�าให้เรา
มีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้
เราเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยๆ ก็
มั่นใจได้ว่ามีเงินส่วนนี้ ที่เป็นเงิน
เกษียณที่แน่นอนของเรา
  ได้ความคุ้มครองชีวิต กรณีที่ 
ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควร 
โดยสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์
ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ผล
ประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตจะได้รับยกเว้นภาษี
  เบี้ยประกันบ�านาญ สามารถน�า
มาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

บทควำมโดย : นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP® 
นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร







 AIA Wealth Forum 2022 ‘ถอดรหัสการลงทุน ก้าวหน้าอย่างมั่นคง จากกูรูชั้นน�าของโลก’ 
 เอไอเอ ประเทศไทย น�ำโดย นำยนคิฮลิ แอดวำน ี(ล�ำดบัที ่4) ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และนำยโยฮนั ดทีอย (ล�ำดบัที ่1)  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรลงทุน ร่วมเปิดงำนเสวนำ AIA Wealth Forum ประจ�ำปี 2565 ในหัวข้อ “ถอดรหัสกำรลงทุน 
ก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่คง จำกกรููชัน้น�ำของโลก” ซึง่ในงำนได้รับเกยีรตจิำกวทิยำกรทัง้จำกในประเทศและระดบัโลก ได้แก่ นำยสุขวฒัน์  
ประเสริฐยิง่ (ล�ำดบัที ่2) ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) นำยแมทท์ เรย์โนลส์ (ล�ำดบัที ่6) Investment 
Director จำก Capital Group นำงสำวเพนนี ชิน (ล�ำดับที่ 5) Director, Head of APAC FIG (PMG) จำก BlackRock 
และนำงสำวธนธร กำญจนิศำกร (ล�ำดับที่ 3) นักวำงแผนกำรเงินมำกประสบกำรณ์

 เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของ 
ประเทศไทย* จบัมอืพันธมติรด้านการลงทนุระดบัโลก จดังาน 
เสวนา AIA Wealth Forum ประจ�าปี 2565 ในหัวข้อ  
“ถอดรหัสการลงทุน ก้าวหน้าอย่างมั่นคง จากกูรูช้ันน�า
ของโลก” เพ่ือมอบสาระความรู้เก่ียวกับการวางแผนการเงนิใน 
ระยะยาว ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์การลงทุน
ที่ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลก 
 เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก มาให้ความรู้และอัพเดตทิศทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ นายแมทท์ เรย์โนลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ลงทนุตราสารทนุ จาก Capital Group และ นางสาวเพนน ีชนิ  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนตราสารหนี้จาก BlackRock ซึ่ง 
เป ็นตัวแทนจากพันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลกของ 
กลุ่มบริษัทเอไอเอ 
 นอกจากนี้ยังได้เชิญกูรูด้านการลงทุนมือฉมังอย่าง  
รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวัฒนา ผูเ้ชีย่วชาญด้านการลงทนุแบบเน้น 
คุณค่า ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ด้านการลงทุน พร้อม
แนะน�าแนวทางการสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าเอไอเอใน 
ระยะยาว ร่วมด้วย นายสุขวฒัน์ ประเสริฐยิง่ ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เอไอเอ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด หรือ AIAIMT และนางสาวธนธร กาญจนิศากร  

ทั่วโลก ซึ่งน�าไปสู่ความเส่ียงที่เศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยังคงรุนแรง
และยืดเยื้อ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจด้าน 
การลงทุนของเราทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้
 “ส�าหรับ AIA Wealth Forum เป็นงานที่เราจัดมา
อยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ตอกย�า้ถึงความมุง่มัน่ของเอไอเอ ในการน�า
เสนอการบริการที่เหนือระดับทั้งในด้านการประกันชีวิตและ
การลงทุนให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยมุ่งดูแลไม่เพียงเฉพาะด้าน
สุขภาพร่างกายเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการดแูลสุขภาพทางการเงิน  
เพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์  
มีสุขภาพที่แข็งแรงรอบด้าน”
 พร้อมเพ่ิมโอกาสได้รับผลตอบแทนด้วยการเข้าถึง 
การลงทุนระดับสากล ด้วยการเลือกลงทุนใน กองทุน AIA 
Global Allocation Funds และ กองทุน AIA Asset 
Allocation Funds ที่ได้จับมือกับพันธมิตรด้านการลงทุน 
ระดับโลก ทั้ง BlackRock, Capital Group, Baillie  
Gifford และ Wellington Management เพ่ือช่วยขยาย
ศักยภาพด้านการลงทุนให้ก้าวสู่ระดับสากล 
 ตลอดจนสามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นการส่งต่อความมั่นคง หรือแผนเก็บเงินยามเกษียณ ช่วย
ให้ลูกค้ายนูติ ลิงค์ ของเอไอเอ ประเทศไทย ได้มสุีขภาพและ
ชีวิตที่ดีขึ้น ตามค�ามั่นสัญญา Healthier, Longer, Better 
Lives

‘เอไอเอ ประเทศไทย’ ชวนคนไทยวางแผน
การเงินระยะยาว ก้าวข้ามความผันผวน
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 วางแผนลงทุนระยะยาวลดความผันผวน
 ในส่วนของการเสวนาด้านการลงทนุในตลาดต่างประเทศ 
นายแมทท์ เรย์โนลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนตราสารทุน
จาก Capital Group กล่าวว่า แม้สถานการณ์การลงทุนใน
ระดับโลกปัจจุบันจะเป็นเรื่องท้าทาย แต่ส�าหรับนักลงทุนแล้ว 
ความผันผวนถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่เกิดขึ้นในโลกของ
การลงทนุ จากข้อมลูในประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมาได้แสดงให้เหน็
แล้วว่า 

สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง

แมทท์ เรย์โนลส์

หรือ น�้าไฟแนนซ์ มาร่วมแชร์มุมมองด้านการวางแผนการเงิน
ผ่านประกนัชวีติควบการลงทนุ (ยนูติ ลิงค์) ซึง่งานเสวนาคร้ังนี ้
จดัขึน้ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมือ่วันอาทติย์ที่  
25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
 นายสขุวฒัน์ ประเสริฐย่ิง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บลจ. 
เอไอเอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบนัถอืเป็นช่วงเวลาทีค่น
ทัว่โลกรวมถงึคนไทยเร่ิมกลับมาใช้ชวิีตปกตหิลังจากทีเ่ราต้อง
เผชญิกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีห่นกัหน่วง 
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์โดยรวม
จะเร่ิมดีขึ้น แต่ถ้ามองในฝั่งด้านการลงทุนนับว่ายังมีปัจจัย 
เสี่ยงหลายปัจจัยที่ยังกดดันสภาวการณ์ลงทุนอยู่ 
 ดูแลทั้งสุขภาพกาย และการเงิน

 ไม่ว่าจะเป็นความกังวลด้านอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น จน 
ส่งผลต่อการปรับข้ึนอตัราดอกเบีย้นโยบายในหลายๆ ประเทศ

2 4 61 3 5
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 การวางแผนการลงทนุในระยะยาวและลงทนุอย่างต่อเน่ือง  
โดยมุง่เน้นทีก่ารคดัเลอืกสนิทรัพย์ทีพ่ร้อมด้วย 3 ปัจจยัหลกั 
ได้แก่ 1. กระแสเงนิสด 2. อ�านาจในการก�าหนดราคาสนิค้า
ของบริษัท (Pricing Power) และ 3. การประเมนิมลูค่าหุน้  
(Valuation) ที่สมเหตุสมผล จะช่วยให้สามารถรับมือกับ 
ความผันผวน และช่วยเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้
ในที่สุด
 ตราสารหนี้ช่วยกระจายความเสี่ยง

 ด้าน นางสาวเพนนี ชิน ผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุน
ตราสารหนี้จาก BlackRock กล่าวว่า ตราสารหนี้ถือว่า
เป็นเคร่ืองมือกระจายความเส่ียง (Diversifier) ที่ส�าคัญ
ที่นักลงทุนควรจัดสรรไว้ในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นก�าลังเผชิญความเส่ียงจากความ

ภาพใหญ่ ไม่หวัน่ไหวไปกบัความผันผวนช่ัวคราว คอืเคล็ดลับ 
ในการลงทนุให้ประสบความส�าเร็จในระยะยาว ซึง่เอไอเอ เป็น
บรษัิทประกนัชวีติทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในด้าน
การลงทุน อีกทั้งยังมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพ่ือให้นักลงทุน
มั่นใจได้ในตลอดเส้นทางการลงทุน
 เริม่ต้นวางแผนการเงินด้วย เอไอเอ อินฟินิท  

เวลท์ เพรสทีจ
 ปิดท้ายด้วยเทคนคิในการส่งต่อความมัง่คัง่ผ่านประกนัชวีติ 
ควบการลงทนุ เอไอเอ อนิฟินทิ เวลท์ เพรสทจี (ยนูติ ลิงค์)  
(AIA Infinite  Wealth  Prestige  :  Unit  Linked)  
โดย นางสาวธนธร กาญจนศิากร นกัวางแผนการเงนิ ผูผ่้าน 
ประสบการณ์ร่วมวางแผนการเงินกับลูกค้ามาแล้วมากมาย  
ซึ่งได้ทิ้งท้ายว่า 

	 “การวางแผนการเงนิเป็นเร่ืองส�าคญัส�าหรับทกุคน	ซึง่ย่ิง
เร่ิมต้นได้เร็วเท่าไร	ยิง่ส่งผลดต่ีออนาคตในระยะยาว	เพราะ
ทรัพย์สนิกับมรดกต่างกันเพียงลมหายใจเดยีว	ดงันัน้จงึอยาก
ให้ทุกคนเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี	้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความพร้อมและเป็นมืออาชีพช่วยดูแล”
 ทั้งนี้ ส�ำหรับลูกค้ำที่สนใจประกันชีวิตควบกำรลงทุน  
(เอไอเอ ยูนิต ลิงค์) สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
เวบ็ไซต์ www.aia.co.th/th/our-products/unit-link.html 
หรือ AIA Call Center 1581 หรือตดิต่อตวัแทนประกนัชวีติ 
เอไอเอ ประเทศไทย

 หมายเหตุ :

  ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และท�าความ
เข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจท�าประกันภัย  
เมือ่ได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศกึษารายละเอยีด ข้อก�าหนด 
และเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
  ข้อก�าหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุ 
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจ
ลักษณะสินค้าเง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 
ตัดสินใจลงทุน 
  ผลการด�าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผล
การด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัผลิตภณัฑ์ มไิด้เป็นส่ิงยนืยนั 
ถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต

*ข้อมูลจำกสมำคมประกันชีวิตไทย ณ เดือนกรกฎำคม 2565

ผันผวน และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้นเช่นนี้ เพราะถือเป็น
เกราะก�าบังที่จะช่วยลดโอกาสในการขาดทุนจากการลงทุน 
และสร้างรายได้ให้ได้ในทุกสภาวะตลาด 
 อย่างไรกต็าม การเลือกตราสารหนีท้ีม่คีณุภาพสูงมหีลาย
ปัจจัยที่ต้องค�านึงถึง ไม่ว่าจะเป็นอายุของตราสารหนี้และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีระบบในการ
วเิคราะห์ และเกาะตดิสถานการณ์การลงทนุอยูโ่ดยตลอด โดย
เฉพาะด้านอัตราเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน และการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ซึ่งล้วนเกี่ยวโยงกับผลตอบแทนของตราสารหนี้”
 ไม่หวั่นไหวกับความผันผวนชั่วคราว

 ส�าหรับมุมมองด้านการลงทุนจากกูรูชั้นแนวหน้าของไทย  
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เผยว่า การมีทีมผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นทีป่รกึษาทีไ่ว้ใจได้ด้วยประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะด้าน  
และการตัดสินใจลงทุนแบบนักลงทุนสถาบันที่เน้นมอง 

เพนนี	ชิน

ธนธร	กาญจนิศากร



ความต้องการใช้และประโยชน์ที่ได้จากการถือเงินสกุลนั้นๆ ด้วย ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้คนจะเชื่อมั่น 
ในบิทคอยน์ได้ตลอดไป โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง  

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากนโยบายการเงินที่หายไป

การเปล่ียนระบบการเงินจากยุคปัจจุบันไปสู่คริปโทเคอร์เรนซีแม้เป็นความตั้งใจที่ดีและมีการใช ้
เทคโนโลยทีีอ่าจเพ่ิมประสิทธภิาพในระบบการเงิน แต่การให้เอกชนเป็นคนออกสกลุเงินและจ�ากดัปริมาณเงิน 
ให้คงทีเ่พ่ือรกัษามลูค่าเป็นระบบทีม่คีวามไม่มัน่คงสูงและขาดกลไกในการรองรับความเส่ียงหากเศรษฐกจิ 
เจอกับปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งจะสร้างความเสี่ยงหลายประการ คือ 

1. ปริมาณเงินทีถ่กูก�าหนดไว้อย่างจ�ากดั จะสร้างความเส่ียงให้เศรษฐกจิเข้าสู่ภาวะเงินฝืด (Deflation)  
หากปริมาณเงินเพิ่มขึ้นไม่ทันการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจ 

2. การก�าหนดให้ปริมาณเงินมีปริมาณคงที่ ท�าให้ไม่สามารถปรับปริมาณเงินให้เหมาะสมกับภาวะ 
เศรษฐกิจได้ ท�าให้เศรษฐกิจอาจมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น 

คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นสินทรัพย์ 

ทีม่ลูค่าเพ่ิมสงูข้ึนมาก โดยเฉพาะตัง้แต่ช่วงการระบาดของโควดิเป็นต้นมา โดยคนส่วนหน่ึงลงทนุด้วย 

ความเช่ือว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงนิในโลกอนาคตทีส่ามารถมาทดแทนเงนิของธนาคารกลางทีเ่ราใช้กัน 

อยู่ในปัจจบุนั ผ่านเทคโนโลยีทีไ่ม่ต้องพ่ึงตวักลาง โปร่งใส และเป็นเคร่ืองรักษามลูค่าของตวัเองได้ด้วย 

ปริมาณอุปทานที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 

อย่างไรกต็าม KKP Research ประเมนิว่าบทบาทของคริปโทเคอร์เรนซใีนการเข้ามาทดแทนระบบเงิน 
ปัจจุบันที่ควบคุมโดยธนาคารกลางเป็นไปได้ยากจากข้อจ�ากัด 3 ด้าน คือ 

บิตคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ยังขาดคุณสมบัติของเงิน

ข้อมูลในปัจจุบันชี้ชัดว่าคริปโทเคอร์เรนซี ยังไม่สามารถท�าหน้าที่ 3 ข้อหลักของเงินได้ คือ 
1.คริปโทเคอร์เรนซี ไม่สามารถเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น (Medium of Exchange) โดยระยะ 

เวลาในการท�าธุรกรรมยังคงเป็นอุปสรรคส�าคญั โดยเฉพาะมคีวามขดัแย้งกนัระหว่างความสามารถในการ 
กระจายอ�านาจของระบบ (Decentralization) และความปลอดภยัของระบบ (Security) ท�าให้ความสามารถ 
ในการท�าธุรกรรม (Scalability) ลดลง 

2.ครปิโทเคอร์เรนซี ไม่สามารถเป็นมาตรฐานในการใช้วดัมลูค่า (Unit of Account) จากความผนัผวน 

เทียบกับเงินสกุลอื่นสูงท�าให้ผู้ขายจ�าเป็นต้องปรับราคาถี่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนต่อเศรษฐกิจจากทั้ง 

ผู้ขายและผู้บริโภค ปัจจุบันจึงมีกลุ่มคนที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี หรือ บิทคอยน์มาเป็นฐานเปรียบเทียบ
มูลค่าของสินค้าและบริการน้อยมาก 

3.คริปโทเคอร์เรนซี ไม่สามารถเป็นเคร่ืองรักษามลูค่า (Store of Value) โดยแม้ปริมาณทีจ่�ากดัสามารถ 

รับประกันได้ระดบัหน่ึงว่าคริปโทเคอร์เรนซีจะไม่ถูกด้อยค่าด้วยการเพ่ิมอุปทาน แต่มลูค่าพ้ืนฐานยังขึน้อยู่กับ 

3. ระบบทีไ่ม่มผู้ีดแูลเสถยีรภาพทางการเงินจะไม่สามารถสร้างความมัน่ใจในระบบการเงินในยามวกิฤตไิด้ 
เช่น หากเกดิวกิฤตแิบบโควดิ-19 การขาดบทบาทของนโยบายการเงินอาจท�าให้ปัญหาลุกลามไปสู่เสถยีรภาพ 
ระบบการเงินของประเทศได้

ท�าไมการยอมรับของบิทคอยน์อาจเกิดขึ้นได้ยาก 

ในทางทฤษฎ ีหากทกุคนยอมรับให้บทิคอยน์ เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน ย่อมเป็นไปได้ทีบ่ติคอยน์ 
จะผนัผวนลดลงและท�าหน้าทีเ่ป็นเคร่ืองรักษามลูค่าได้ ซึง่อาจท�าให้บทิคอยน์สามารถท�าหน้าทีเ่ป็นส่ือกลาง 
ในการแลกเปล่ียนได้ อย่างไรกต็ามการเปล่ียนผ่านจากโครงสร้างเศรษฐกจิการเงินในปัจจุบนัไปสู่ดลุยภาพ 
ใหม่ที่มีบิทคอยน์เป็นสื่อกลางยังจะต้องเจอกับอุปสรรคอีกมาก เช่น 

ต้นทนุธุรกรรมทีจ่ะเพ่ิมขึน้เมือ่ขนาดของระบบใหญ่ขึน้ หากความต้องการในการท�าธรุกรรมเพ่ิมสูงขึน้ 
ในระบบบทิคอยน์จะท�าให้ Network มคีวามแออดัและค่าธรรมเนยีมในการท�าธรุกรรมเพ่ิมขึน้ ซึง่จะดงึดดูให้ 
จ�านวนนักขุดเข้ามาในระบบมากขึ้น แต่จะท�าให้ความล่าช้าในระบบเพิ่มขึ้นแทน ซึ่งจะท�าให้อัตราการใช้ 
บิทคอยน์ (Adoption Rate) ลดลง

แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ทีเ่พ่ิมขึน้จะท�าให้มลูค่าของบติคอยน์ลดลง แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีจ่ะเพ่ิมขึน้ 
ตามแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อทีสู่งยาวนานกว่าทีค่าดการณ์ไว้และสภาพคล่องทีถ่กูดดูออกมากขึน้โดยเฉพาะ 
นโยบาย QT ในสหรัฐ จะท�าให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการครอบครองสินทรัพย์ที่ไม่ผลิตกระแสเงินสด 
เพ่ิมขึน้และจะสร้างแรงกดดนัทีม่ากขึน้กบัราคาของบทิคอยน์ และความผนัผวนของบทิคอยน์กม็แีนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้การยอมรับในการใช้บิทคอยน์ลดลงได้

รัฐบาลในหลายประเทศยังไม่ยอมรับให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราที่ช�าระหน้ีได้ตามกฎหมาย 

การไม่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และความเส่ียงในอนาคตทีภ่าครัฐต้องมกีารก�ากบัดแูลคริปโทเคอร์เรนซี 
จะท�าให้ต้นทนุและอปุสรรคในการใช้งานคริปโทเคอร์เรนซเีพ่ิมขึน้ รวมถงึจะจ�ากดัความสามารถในการเป็น 
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือช�าระหนี้ได้

ความเสี่ยงของคริปโทเคอร์เรนซีกับการลงทุนระยะยาว

การคาดเดาทศิทางของราคาบทิคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซยีงัคงท�าได้ยาก โดยแม้ว่าเหรียญดจิิทลั
เหล่านีอ้าจถกูมองว่าไม่มมีลูค่าพ้ืนฐานแต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะต้องมมีลูค่าเป็นศนูย์เสมอไป และความ
ผนัผวนในราคาของสินทรัพย์เหล่านีน่้าจะเพ่ิมมากขึน้ในอนาคตในช่วงทีค่วามไม่แน่นอนเร่ืองอตัราเงินเฟ้อ 
และทิศทางของนโยบายการเงินเพิ่มสูงขึ้นมาก และมีความเสี่ยงสูงที่ราคาจะปรับตัวลงได้

KKP Research ประเมินว่าปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการยอมรับในบิตคอยน์หรือ 
คริปโทเคอร์เรนซอีืน่ๆ ให้เป็นสกลุเงินหลักในอนาคต อย่างไรกต็ามบทิคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซอีาจยงั 
คงอยู่เป็นสินทรัพย์ทดแทนที่มีการซื้อขายต่อไปแม้ว่าจะไม่ใช่สกุลเงินก็ตาม และหากคริปโทเคอร์เรนซี 
สามารถท�าหน้าทีท่ีส่ร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิให้กบัตวัเองได้ (เช่น ลดต้นทนุการท�าธรุกรรม หรือสร้างโมเดล 
ทางธุรกิจแบบใหม่ที่ระบบปัจจุบันท�าไม่ได้) ก็อาจจะสามารถมีมูลค่าในตัวมันเองได้

นอกจากน้ี การมอียู่ของคริปโทเคอร์เรนซีแม้ว่าจะเป็นในรูปของสนิทรัพย์ทดแทนจะช่วยเตอืนให้ 

ภาครัฐและธนาคารกลางค�านงึถึงคณุลกัษณะทีด่ขีองเงนิสาธารณะ (Public Money) และน�าไปสูก่ารท�า 

นโยบายการเงนิทีส่อดคล้องกับการเตบิโตของเศรษฐกิจ เช่น การไม่ท�านโยบายประชานยิมหรือพิมพ์เงนิ 

มากเกินไปจนท�าให้เกิดวิกฤติเงินเฟ้อรุนแรง (Hyperinflation) และสภาวะทางสังคมล่มสลายซึ่งมี 

ตัวอย่างให้เห็นในประวัติศาสตร์

KKP 
ประเมินคริปโทเคอร์เรนซี
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 ขาดคุณสมบัติของเงิน
 มีข้อจ�ากัดในการได้รับการยอมรับ 
 ไม่เอื้อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 





KTAM เสิร์ฟจานร้อน
กองทุนเด็ด SSF-RMF 
จัดพอร์ตรับสิทธิภาษี

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ท�าให้ทั่วโลกต่างเร่งลงทุน
พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการแพทย์ เพ่ือพร้อมรับมือกับ
โรคใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงบริการทางการ
แพทย์ ซึ่งเป็นส่ิงที่จ�าเป็นต่อสังคมผู้สูงวัยในอนาคต ท�าให้ 
เชื่อว่าธีมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เหมาะสมกับการลงทุนใน 
ระยะยาวได้เป็นอย่างดี 
 โดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์ทั่วโลก ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิต (Life 
Sciences) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตลอดไปจนถึงไบโอเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund 
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว
  ส�าหรับภาพการลงทุนในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า “ชวินดา”  

มองว่า ตลาดยังคงมีความผันผวน โดยตลาดหุ้นไทยจะมีการ
เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงดชัน ี1,500-1,650 จุด อกีทัง้หุน้ไทยมลัีกษณะ
ของการกระจายความเส่ียงในการลงทุน เมื่อราคาสินทรัพย์ไม่แพง
หากเทียบกับตลาดอื่นๆ ทั่วโลกท�าให้ตลาดหุ้นไทยยังคงความน่า
สนใจ ประกอบกบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิหลังจากมกีารเปิดประเทศ
ท�าให้เศรษฐกิจไทยยังคงมีปัจจัยหนุนการเติบโตต่อ
 ส่วนการข้ึนดอกเบีย้นโยบายสูกั้บเงนิเฟ้อในสหรัฐอเมริกา และ

ในยุโรปนั้น คาดว่า ยุโรปน่าจะมีโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

มากกว่าสหรัฐอเมริกา 

 “มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะมีลักษณะเติบโตช้า และอาจ 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยบ้างเนือ่งจากการส่งออกส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยมีลักษณะน�าเข้าเพ่ือการส่งออก แต่น่าจะดีในส่วนของ
การส่งออกอาหาร ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับทุกๆ ประเทศ” 
 ชวินดา ทิ้งท้ายว่า ถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจเติบโตช้าจนน�าไปสู่

ภาวะถดถอยในฝ่ังซีกโลกตะวนัตก นกัลงทนุควรเตรียมความพร้อม

ในเร่ืองของสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนกว่าปกติ หรือถ้ามีความต้องการ

ลงทุนในหุ้นก็ควรเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตมีการจ่ายปันผล

สม�่าเสมอ และควรเป็นการทยอยลงทุนจะดีกว่า

แบบ Bottom Up ผ่านการพิจารณาทั้งด้านการเติบโตและคุณภาพ
ควบคู่กัน เพ่ือสร้างโอกาสในการเติบโตที่ดีตามการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสร้างในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันจะเน้นลงทุนใน จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย เป็นต้น กองทุนหลักดังกล่าวยังได้รับการจัดอันดับจาก 
Morningstar 4 ดาว (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565)
 กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดเพ่ือการออม  

(KT-VIETNAM-SSF) เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามเป็นเป้าหมาย
ในการลงทุนที่ส�าคัญของนักลงทุนต่างชาติ และก�าลังจะก้าวขึ้นมา
เป็นแหล่งการผลิตที่ส�าคัญของโลก อีกทั้ง เวียดนามยังอยู่ระหว่าง
กระบวนการที่จะขยับอันดับประเทศเข้าสู่กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา 
ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการรับเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกอีกมากมาย
ในอนาคต โดยกองทนุมกีารบริหารการลงทนุแบบเชงิรุกเพ่ือสร้างผล
ตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
  โตไปกับเวียดนาม-จีน 

 โดยทางบริษัทจัดการยงัมแีผนทีจ่ะเสนอขาย IPO กองทนุเปิด 
เคแทม เวยีดนาม อิควติี ้เพ่ือการเลีย้งชีพ (KT-VIETNAM-RMF)  
ในช่วงที่เหลือของปี 2565 นี้อีกด้วย ส�าหรับแฟนๆ นักลงทุน 
ที่สนใจในเวียดนาม
 กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 

(KT-Ashares SSF) และ กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควติี้  
เพ่ือการเลีย้งชีพ (KT-Ashares RMF) เน้นลงทนุในหุน้จนีแผ่นดนิ
ใหญ่ (หุ้นจีน A-Shares) ที่พร้อมไปด้วยโอกาสส�าหรับการเติบโต 
และเตรียมพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่

ที่สุดในโลกในอนาคตอีกด้วย ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทนุ Allianz Global Investors Fund - Allianz  
China A-Shares (กองทุนหลัก) 
    โดยกองทนุหลักจะสร้างพอร์ตการลงทนุทีไ่ด้ประโยชน์ 

จากการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศจีน รวมถึงจะ
ลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ของประเทศจีนอีกด้วย ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก  
Morningstar 5 ดาว (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565)
  ธีมเฮลธ์แคร์ เทรนด์ของโลก

     อีกหนึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่น่าสนใจไม่
แพ้กันคือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (KT-HEALTHC RMF) จาก
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และ

การเกิดโรคอุบัติใหม่ๆ พร้อมกับบทเรียนจาก

 “ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ KTAM กล่าวว่า 
มุมมองการลงทุนใน 3-6 เดือนนับจากนี้ตลาดยังคงมีความผันผวน 
ดังนั้นส�าหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนเพ่ือใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และ
ต้องการพักเงินเพ่ือรอจับจังหวะในการลงทนุ หรือไม่ต้องการรับความ
เส่ียงมากนักพร้อมทั้งรองรับกับสถานการณ์ในช่วงดอกเบี้ยที่ทยอย
ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต KTAM มองว่า กลุ่มกองทุนตราสารหนี้
ระยะสั้น ก็เป็นอีกทางเลือกให้กับนักลงทุนได้ 
 โดยกองทุนที่ เน ้นลงทุนในตราสารหนี้และสามารถน�าไป 
ลดหย่อนภาษีได้นัน้ KTAM แนะน�า กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหน้ี
ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTSTPLUS-SSF) ซึ่งกองทุน
จะมนีโยบายทีเ่น้นลงทนุในตราสารแห่งหนี ้เงินฝากหรือตราสารเทยีบ
เท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อ
ถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) โดยกองทุนอาจพิจารณาน�าเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน และจะจ�ากัดอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน ไม่เกิน 
1 ปี โดยประมาณ 
 ส่วนกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพแนะน�า กองทุนเปิดกรุงไทย

ตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) มีนโยบายการลงทุน
ที่จะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยรวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง
ค�้าประกันเป็นหลัก
  เอเชียโอกาสระยะยาว

 นอกจากนี้ ส�าหรับนักลงทุนที่รับความเส่ียงได้สูงขึ้น 
กลุ่มกองทุนหุ้นทั่วภูมิภาคเอเชีย จีน และเวียดนาม ก็เป็น
โอกาสทีด่สี�าหรับการลงทนุในระยะยาว ทีไ่ม่ได้เผชญิกบัแรง
กดดันทางด้านเงินเฟ้ออย่างรุนแรงเหมือนในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ประกอบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็ปรับ
ตัวลงมาพอสมควรเหมือนกันตามภาวะตลาดในภาพรวม 
กองทุนที่แนะน�า ได้แก่
 กองทนุเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควติี ้ฟันด์ ชนดิเพ่ือ

การออม (KT-ASIAG-SSF) เน้นลงทนุในบริษัททีม่กีารเตบิโต
สูงและมคีณุภาพด ีทัว่ภมูภิาคเอเชยี (ไม่รวมประเทศญีปุ่น่) 
ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan  
Funds - Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) เพียง
กองทุนเดียว 
 โดยจุดเด่นของกองทนุหลักคอืการคดัเลือกหุน้

ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

วางแผนลงทุน พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีกับ “กองทุน SSF-RMF”  
จานเด็ดที่ “KTAM” คัดสรรมาเสิร์ฟให้ผู้ลงทุนได้เลือกในแบบที่ใช่  
พร้อมโอกาสการเติบโตในอนาคต ทางด้าน “ชวินดา หาญรัตนกูล”  
คาดโค้งท้ายปลายปีตลาดยังคงผนัผวน นอกจากการกระจายความเสีย่ง 
ของพอร์ตลงทุนแล้วควรเลือกลงทุนในกองทุนที่เน้นหุ้นขนาดใหญ่ 
เติบโตได้ มีปันผลสม�า่เสมอ แต่ควรใช้กลยุทธ์ทยอยลงทุน





Generation ในเอเชีย ที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราและลูกๆ ซึ่ง
หมายความว่า ตนเองจะต้องใช้เวลาดูแลผู้อื่นมากกว่าตนเอง และเมื่อ
มีเวลาให้กับตัวเอง มักจะรู้สึกผิดหรือละอายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
เป็นการบอกปฏิเสธใครสักคนว่า “ไม่” โดยข้อมูลเชิงลึกนี้ สะท้อนให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมการมี
สุขภาพที่ดีทั้งใน และนอกที่ท�างาน และบริษัทฯ เชื่อว่า การมีสุขภาพ 
ที่ดี เริ่มจากการดูแลตัวเอง 
	 นอกจากน้ัน	 แคมเปญดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่ของ
แอกซ่าภูมิภาคเอเชีย	และเปิดตัวพร้อมกันในเดือนกันยายนในหลาย
ประเทศทัว่เอเชยี โดยแคมเปญโฆษณา “Make time for me-time” 
ประกอบด้วยโฆษณาออนไลน์ ส่ือที่เป็นภาพนิ่ง และ Art Care  
Exercise Series ผ่านสื่อนอกสถานที่ 

 โฆษณาออนไลน์ชุดแรก เนื้อหาจะบอกเล่าเร่ืองราวของตัว
ละครที่เป็น sandwich generation ท�างานควบคู่ไปกับการดูแล
คนในครอบครัว จนลืมไปว่าตัวเองต้องการเวลาเช่นกัน แต่โชคดีที่มี  
กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวิีต ช่วยดแูล เตรียมแผนประกนัทีค่รอบคลุม
ทุกความต้องการ ที่ช่วยให้ตัวละครสามารถดูแลตัวเองได้ดีกว่าเดิม  
อุ่นใจ และพร้อมดูแลคนอื่นได้ดีขึ้น โฆษณาชุดนี้ ได้เริ่มออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 

 สื่อภาพนิ่ง และ Art Care Exercise Series ออกแบบ
โดยคุณโยชิ รอทเทน (YoshiRotten) ศิลปินกราฟิกชื่อดัง ที่ได้น�าเอา
ประโยชน์ของศลิปะ และสีสัน มาส่งต่อแรงบนัดาลใจในการน�าเสนอ การ
ผ่อนคลายร่างกายในแบบต่างๆ ได้แก่ การบริหารดวงตา และการหายใจ 
โดยได้เริ่มสื่อสารไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 

	โฆษณาชุดพิเศษ	“EVERYONE’S TIME” ที่ได้รับเกียรติ
จาก คุณก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ พรีเซนเตอร์ตัวแทนของผู้หญิงที่ใส่ใจ
สุขภาพ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ต้องท�างาน และดูแลทุกคนใน
ครอบครัวไปพร้อมๆ กัน จนไม่มีเวลาให้ตัวเอง แต่โชคดีที่ได้เลือก 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มาช่วยดูแล เพราะถ้าดูแลตัวเองดี จึง
สามารถดูแลคนอื่นได้ดียิ่งขึ้น 

  Emma by AXA ผู้รู้จริง แนะน�ำได้ถูกต้อง
 นอกจากนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวแคมเปญ โฆษณา
ออนไลน	์“เชื่อในสิ่งที่ใช่กับ	Emma” ซึ่งเป็นการน�าเรื่องราวความเชื่อ
เก่าแก่ ต�านานโบราณ และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังถือปฏิบัติต่อๆ กันมา 
พร้อมน�าเสนอ Emma by AXA ที่เป็นผู้รู้จริง และสามารถให้ค�า
แนะน�าทีถ่กูต้องแก่ทกุคน โดยแคมเปญดงักล่าว ประกอบด้วย โฆษณา
ออนไลน์ สื่อภาพนิ่ง และไลน์สติ๊กเกอร์เอ็มม่า

 โฆษณาออนไลน์ ถ่ายทอดผ่านตัวละครมีความเชื่อ ที่ถูกส่งต่อ
กนัมาอย่างยาวนาน แต่เป็นความเชือ่แบบผดิๆ ซึง่โชคดทีีต่วัละครนีไ้ด้พบ
ความจริง โดย Emma by AXA ผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล จาก กรุงไทย-
แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ช่วยแนะน�าข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย�า ซึ่งโฆษณา
ชุดนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิง-รฐา โพธิ์งาม พรีเซนเตอร์ Emma มา
ถ่ายทอดเรื่องราว โดยจะเริ่มสื่อสารในวันที่ 30 กันยายน เป็นต้นไป 

 สื่อภาพนิ่ง ออกแบบโดยศิลปินคุณคามิโล ฮุนก้า (Camilo 
Huinca) ศิลปินกราฟิกชื่อดัง ที่ออกแบบลายเส้นสุดพิเศษที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เชื่อมโยงเรื่องราวความเชื่อผ่านศิลปะให้เข้าใจได้
ง่าย ในแบบต่างๆ อาทิ ดื่มน�า้มะนาวรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น โดยสื่อ
โฆษณาได้ออกอากาศในเดือนกันยายน เช่นกัน

ไลน์สติ๊กเกอร์ Emma by AXA ชุดพิเศษ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
 นอกจากนี้ “จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดมานานกว่า 
2 ปี ได้ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไป ตลอดจน
การน�าดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้ทุกภาคธุรกิจ รวมถึง
ธุรกิจประกันชีวิต ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
	 เช่นเดียวกับ	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	ผู้น�าธุรกิจประกันชีวิต
และสขุภาพ	ทีมุ่ง่มัน่พัฒนาทัง้ผลติภณัฑ์	และบริการ	เพือ่มอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุ
ให้แก่ลกูค้าของเราอยู่เสมอ และในปี	2565 บริษัทฯ	มบีริการด้านสขุภาพ
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด อาทิ 
  บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ หรือ “เทเลเฮลท์ (TeleHealth)” 
ทีม่แีผนขยายพ้ืนทีใ่ห้บริการอกี 5 จังหวัด จากเดมิ 16 จังหวัดทัว่ไทย 
ซึ่งเป็นบริการสขุภาพที่ได้รบัการตอบรบัอย่างดีโดยยืนยันได้จากตัวเลข

ผู้ลงทะเบียนใช้งานในครึ่งปีแรก ที่เพิ่มขึ้นมากถึง 429% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 

 KTAXA Mind Health บริการให้ค�าปรึกษาสุขภาพจิตใจ 
ทีช่่วยให้ลูกค้าสามารถประเมนิสุขภาพจิตใจผ่านช่องทางออนไลน์หลาก
หลายรูปแบบ เพื่อให้ได้รู้ค่าความสุขของตัวเองได้อย่างสม�่าเสมอ ผ่าน
แอปพลิเคชัน Emma by AXA

 KTAXA แคร์คุณกว่าใคร (Care Coordination) บริการ
พิเศษให้ค�าปรึกษาลูกค้าผู้ถือประกันสุขภาพที่มีอาการเจ็บป่วย และ
ต้องการความช่วยเหลือในด้านการสรรหาโรงพยาบาล และแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญ ในปีนี้โครงการฯ ได้ขยายการให้บริการในลูกค้าที่ได้รับผลก
ระทบจากโควิด-19 ซึ่งโครงการฯ ได้รับการประเมินความพึงพอใจจาก
ลูกค้าในเรื่องการบริการสูงถึง 90% 

 “แอกซ่า ซิกเนอเจอร์ (AXA Signature) หรือโรงพยาบาล 
เครือข่ายความร่วมมือพิเศษด้านบริการทางการแพทย์” ที่ยกระดับ
มาตรฐานด้านบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาล รวมถงึบริการทีส่นองตอบ
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จะมอบสิทธิ
พิเศษให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถงึบริการทีม่คีณุภาพ รวดเร็ว 
สะดวกสบาย และน�าเสนอทางเลือกพิเศษทางการแพทย์ที่หลากหลาย

 Know Your Heart แบบทดสอบอายุหัวใจเมื่อเทียบกับอายุ
จริง เป็นหนึง่ในบรกิารทีส่ร้างการตระหนกัรู้ในการดแูลสุขภาพ โดยเปิด
ให้ทกุคนสามารถเข้าร่วมกจิกรรม ทดสอบอายหุวัใจและแชร์ผ่านโซเชยีล 
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565
 กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	มุ่งมั่น	ใส่ใจสุขภาพของคนไทย
และลกูค้า	พร้อมสนบัสนนุ	และร่วมสร้างนยิามใหม่ในการดแูลสขุภาพ
ไปกับทุกคน	โดยเริ่มต้นจากการดูแลตนเอง	เพราะหากเรามีสุขภาพ
ที่ดี	เราจะดูแลคนอื่นให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	
ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น	ดูแลกันตลอดไป

กรุงไทย-แอกซำ่ ประกันชีวิต ส่ง 2 แคมเปญใหญ่ระดับเอเชีย
‘Make time for me-time’ และ ‘เชื่อในสิ่งที่ใช่กับ Emma’

 บริษัท	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวติ	จ�ากดั	(มหาชน)	ผูน้�าด้าน
บริษัทประกันชีวติ	และสขุภาพ	เปิดตวั	2	แคมเปญใหญ่	“Make time  
for me-time” หรือ	 “ให้เวลาที่ควรให้กับตัวคุณเอง” ซ่ึงเป็น
แคมเปญที่แอกซ่าเปิดตัวทั่วเอเชียเพ่ือกระตุ้นให้ทุกคน	 “ให้เวลากับ
ตัวเอง”	 เพราะการดูแลผู้อื่นได้ดีเริ่มต้นจากการดูแลตนเอง	 และอีก
หน่ึงแคมเปญ	 “เช่ือในสิ่งที่ใช่กับ	 Emma” ที่เป็นการน�าเร่ืองราว
ความเชื่อเก่าแก่ที่คนปฏิบัติต่อๆ	 กันมา	 พร้อมน�าเสนอให้	 Emma 
by AXA เป็นผู้รู้จริง	ที่สามารถให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องแก่ทุกคน	โดย
ทั้ง	2	แคมเปญ	ตอกย�้าความมุ่งมั่นในการสนับสนุน	และสร้างนิยาม
ใหม่ของสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ	
 คณุบปุผาวด	ีโอวรารินท์	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ฝ่ายทรพัยากร 
บุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร	บริษัท	กรุงไทย- 
แอกซ่า	ประกันชีวติ	จ�ากดั	(มหาชน) กล่าวว่า “ในปี 2565 นี ้บริษัทฯ 
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 แห่งการด�าเนินธุรกิจเพ่ือคนไทย และเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้คนไทยค�านึงถึงสุขภาพ และให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง
ให้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดท�าแคมเปญโฆษณา “Make time for 
me-time” ขึน้ เพ่ือส่งต่อแรงบนัดาลใจให้ทกุคนหนัมาให้เวลากบัตวัเอง 

  Make time for me-time ให้เวลำที่ควรให้กับตัวคุณเอง
 โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่ม Sandwich Generation 
ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการของ Sandwich 

ตอกย�ำ้ควำมมุง่มัน่ในกำรสนบัสนุน
ให้ทุกคนมีสุขภำพที่ดีทั้งกำยและจิตใจ

บุปผาวดี โอวรารินท์

หญิง-รฐา โพธิ์งาม
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