นับเป็นช่วงเวลาของการแสวงหาเครื่องมือทางการเงิน เพื่อรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้ กองทุนรวม ประกันภัย รูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะ
ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ หากเข้าเงือ่ นไขกฎเกณฑ์
ของกรมสรรพากรก็สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อดีของ “ประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ” นอกจากเป็นการวางแผน
ด้านการเงินหลังเกษียณแล้ว ยังสามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ไม่เกิน 300,000 บาท ขณะทีผ่ ลประโยชน์ในการจ่ายคืนนัน้ จะถูกการันตี
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข จึงเป็นอีกทางเลือกที่ต้องกาดอกจันไว้ในยุคที่
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หรือจะเลือกเพิ่มความคุ้มครองกับประกันสุขภาพ และประกัน
อุบตั เิ หตุ ประกันทัง้ 2 กลุม่ นีส้ ามารถน�ำมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ภายใต้
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก�ำหนด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นั้น
ภาคธุรกิจประกันภัยได้ใช้ “แบบประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่” ทีท่ ำ� ให้
บริษทั ผูร้ บั ประกัน ไม่สามารถปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาประกันสุขภาพได้
ยกเว้น ผู้เอาประกันภัยไม่แถลงความจริง หรือเรียกร้องผลประโยชน์
การเจ็บป่วยที่ไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์ เป็นต้น

สารบัญ

ค�ำน�ำ

พูดถึงมุม “ปกป้องความมัง่ คัง่ ” ด้วยประกันภัยแล้ว ถัดมาพูดถึง
การสร้างความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุน ผ่านกองทุนรวม
ภายใต้สถานการณ์การลงทุนทีเ่ ต็มไปด้วยความเสีย่ งและผันผวนสูง
ช่างเป็นบรรยากาศที่ชวนนั่งนิ่งๆ มากกว่า โยนเงินเข้ากองไฟโดยแท้
แต่กระนั้นนักลงทุนบางกลุ่มกลับเห็นว่าเป็นโอกาส เพราะการที่ตลาด
ปรับตัวลงแรง หากทยอยซื้อ ถือไว้ยาว 5 ปี 10 ปี แน่นอนว่าตลาด
ต้องปรับตัวขึ้นแน่
แต่ไม่ได้วา่ ลงตัวไหนก็ดหี มด ยังต้องมีธมี มีเลือก เช่น ธุรกิจทีเ่ ป็น
เมกะเทรนด์ ตลาดในประเทศทีเ่ ติบโตสูงไปอีกหลายๆ ปี เป็นต้น ซึง่ ปัจจัย
พืน้ ฐานทีม่ คี วามแข็งแกร่งจะรอดพ้นจากวิกฤติตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ได้
เพือ่ คัดสรร และรวมรวบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน-ลงทุน ทีค่ มุ้ หลาย
ต่อ ทัง้ ปกป้องความมัน่ คง สร้างความมัง่ คัง่ และยังได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางภาษี หนังสือพิมพ์รายวัน “ทันหุน้ ” จึงได้จดั ท�ำฉบับพิเศษ “ลดภาษี
สุดคุ้ม ด้วยกองทุน-ประกัน” ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่าน นักลงทุน บุคคลทั่วไป
ได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนแบบ “สุดคุ้ม”
ทีมงานทันหุ้น

บลจ.ดาโอ

จับโอกาสของดีราคาถูก

โผกองทุนเด็ด ฝ่าเศรษฐกิจถดถอย
ตลาดหุน้ หลักๆ ส�ำคัญ อย่างสหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม ยุโรป ล้วนปรับ
ตัวลงมาลึกราว 20% มุมมอง บลจ.ดาโอ เห็นว่าเป็นจุดทีน่ า่ ทยอยสะสมของ
ดีราคาถูก เน้นหุน้ ทีพ่ นื้ ฐานแกร่งทนต่อความผันผวนได้สงู เพราะอารมณ์
ของตลาดตอนนีย้ งั เป็นลบ ปัจจัยเสีย่ งยังมีรอบด้าน แต่ถา้ มุง่ การลงทุนระยะยาว
เชือ่ ว่าตัง้ แต่ 2 ปีขนึ้ ไปตลาดก็นา่ จะฟืน้ ตัวได้ ซึง่ การลงทุนในจุดต�ำ่ นีม้ โี อกาส
ที่จะรับผลดีจากหุ้นฟื้นตัวได้เช่นกัน
ใน 3-6 เดือนข้างหน้า ตลาดยังคงมีความผันผวนสูง “อิศรา พุฒตาลศรี”
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ดาโอ จ�ำกัด หรือ
บลจ. ดาโอ มองว่า ตลาดตอนนี้เป็นลักษณะของการเทรดเก็งก�ำไรมากกว่า
ลงทุน เพราะอารมณ์ตลาด (Sentiment) ยังเป็นลบจากปัจจัยเงินเฟ้อ ทีน่ �ำ
ไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย มีโอกาสจะเกิดเศรษฐกิจถดถอย และปัญหา
ด้านภูมิรัฐศาสตร์
“น่าจะได้เห็นเศรษฐกิจถดถอยแบบอ่อนๆ ในสหรัฐอเมริกา เพราะตัวเลข
เงินเฟ้อในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 8% สะท้อนว่าเฟดยังคงต้องขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายแบบแรงต่อไปอีก คาดว่าสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 4.50%ได้ ซึ่งเรา
ประเมินว่า ณ ระดับ 4.50-4.75 เฟดน่าจะเริ่มชะลอความร้อนของนโยบาย
เพื่อประเมินผลกระทบอีกรอบ”
อิศรา กล่าวว่า การปรับขึน้ ดอกเบีย้ นโยบาย ต้องใช้ระยะเวลาราว 6-8
ไตรมาส ราวๆ ปีครึ่ง-2 ปี ในการเห็นผลว่าหยุดเงินเฟ้อได้มากน้อยแค่ไหน
ดังนัน้ ในปี 2566 ช่วงไตรมาสแรกคงเริม่ เห็นความชัดเจนว่าเงินเฟ้อสหรัฐได้
ผ่านจุดต�ำ่ สุด(Bottom) ไปหรือยัง

จุดไฮไลต์โค้งแรกปี 66

“ประเมินจุดพีคของเศรษฐกิจโลกจะอยูช่ ว่ งไตรมาสแรกปี 66 เราอาจเห็น
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่เป็นสัญญาณชัดว่า เฟดจะมีการปรับเปลี่ยนโยบาย
ทางการเงินหรือไม่ สงครามรัสเซีย-ยูเครนก็น่าจะเป็นอีกจุดไฮไลต์ที่ต้อง
จับตาในช่วงเวลาดังกล่าวว่าจะมีทิศทางอย่างไร ส่วนตัวทมองว่าอาจได้เห็น
จุด Bottom”

แม้แนะน�ำให้ทยอยลงทุน แต่ยังคง
ต้องเลือกในจุดที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง
อย่างสหรัฐอเมริกา แม้จะเผชิญกับ
ปัญหาเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจถดถอย
ในปีหน้า แต่ภาคธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง
อิศรา กล่าวอีกว่า กระนั้นก็ตามไม่มีใครรู้ว่าจุด Bottom อยู่ตรงไหน
แต่ในมุมมองการลงทุน ถ้าเริม่ ทยอยลงทุนจากวันนี้ และถือยาวราว 2 ปีกม็ ี
โอกาสได้รบั ผลดีจากการฟืน้ ตัวของตลาด โดยเฉพาะกองทุนประหยัดภาษีที่
ลงทุนยาว 5 ปี 10 ปีขนึ้ ไป โอกาสทีจ่ ะรับผลบวกจากตลาดขาขึน้ ยิง่ มีสงู เพราะ
มองว่าการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้นหลักๆ นั้นผ่านไปได้ครึ่งทางแล้ว
แม้แนะน�ำ ให้ทยอยลงทุน แต่ยังคงต้องเลือกในจุดที่มีพื้นฐาน
แข็งแกร่ง อย่างสหรัฐอเมริกา แม้จะเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจ
ถดถอยในปีหน้า แต่ภาคธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง หลายๆ บริษัทก�ำไรโต
แม้แต่หุ้นเติบโต (Growth Stock) อย่างกลุ่มเทคโนโลยีท่ีอ่อนไหวกับ
ดอกเบี้ยขาขึ้นก็ยังมีผลประกอบการที่ดี สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งมี
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับดี

หุ้นสหรัฐมีตัวเลือกมาก

“ทีใ่ ห้นำ�้ หนักลงทุนตลาดหุน้ สหรัฐ เพราะมีบริษทั ดีๆ ให้เลือกลงทุนเป็น
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จ�ำนวนมาก ซึ่งค�ำว่าดีในที่นี้คือพื้นฐานดี ก�ำไรดี แม้จะมีปัจจัยเงินเฟ้อเข้ามากดดันเศรษฐกิจ แต่ก็สามารถผ่าน
วิกฤติไปได้ สะท้อนจากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่ง ท�ำให้เรามองเป็นโอกาสดีในการลงทุนหลังจากที่ตลาดหุ้น
สหรัฐปรับตัวลงมากว่า 20% แล้ว ราคาหลักทรัพย์หลายตัวเริ่มน่าสนใจ”
หรือแม้แต่หนุ้ เทคโนโลยีเองก็นา่ สนใจ โดยเฉพาะบริษทั ทีม่ คี วามสามารถแข่งขันได้สงู เช่น Apple, Google
และ Microsoft ทีแ่ ม้มคี แู่ ข่งในตลาดมาก แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เหล่านีก้ ย็ งั ได้รบั ความนิยมจากลูกค้าอย่างคับคัง่

หุ้นไทย 1,700 จุด มีเหนื่อย

นอกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้ว หุ้นไทยก็ยังคงน่าสนใจในปี 2566 ซึ่ง อิศรา มองว่า เศรษฐกิจไทย
ยังคงเติบโตหลักๆ จากการท่องเที่ยว แม้จำ� นวนนักท่องเที่ยวจีนจะยังไม่กลับมาเท่าอดีตก่อนเกิดโควิด-19 แต่
ยังมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค หรือประเทศอื่นๆ เข้ามาต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี อาจมีนักท่องเที่ยวในแถบ
เมืองหนาวเข้ามามากขึ้น ด้วยค่าเงินบาทที่อ่อน ก็เป็นอีกแรงจูงใจของการเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้เช่นกัน
“อย่างไรก็ตาม ดัชนี 1,700 จุด ปีนี้ อาจเป็นไปได้ยาก เพราะหุน้ ไทยก็รบั Sentiment จากต่างประเทศด้วย
ถ้าเศรษฐกิจถดถอยในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ก็จะกระทบกับภาคการส่งออกไทยได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่
นักลงทุนกังวลอยู่ ส่วนช่วงนี้น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นไทย เพราะเป็นการประกาศงบไตรมาส 3
ส่วนปีหน้าเรายังมองว่าตลาดหุน้ ไทยยังไปต่อ แต่เป็นการเทรดในกรอบ ยังไม่ใช่ขาลง เพราะยังมีการท่องเทีย่ ว
เป็นตัวซัพพอร์ตได้อยู่”

เวียดนามใครๆ ก็มอง

ส�ำหรับหุ้นเวียดนาม อิศรา กล่าวว่า เป็นอีกตลาดที่ปรับตัวลงแรง ซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามการ
ฉ้อฉลในภาคธุรกิจ แต่ในตัวพื้นฐานเศรษฐกิจถือว่ายังคงแข็งแกร่ง มีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัย
หลักส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตได้ในช่วงทีผ่ า่ นมาและมีแนวโน้มทีเ่ ติบโตระดับสูงต่อไป คือ การลงทุน
ตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่ง FDI จะยังคงไหลเข้าประเทศเวียดนามต่อเนื่องการย้ายฐานการผลิตอันมีผล
จากด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ รวมถึงรัฐบาลเวียดนามได้เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยพืน้ ฐานต่างๆ ทีส่ นับสนุนภาคธุรกิจ
ทั้งเรื่องต้นทุน ประโยชน์ด้านภาษี การเป็นเขตการค้าเสรี รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมกับภูมิภาคอื่นๆ
การบริโภคอยู่ในระดับสูง (Consumption Boom) จากการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) และ
โครงสร้างประชากรทีม่ กี ลุม่ คนวัยท�ำงานอายุ 25-49 ปี ในสัดส่วนกว่า 60% เป็นตลาดแรงงานส�ำคัญทีม่ กี ารศึกษา
และมีทักษะเพิ่มขึ้น ดึงดูด FDI เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานและกระตุ้นการบริโภคจากภาคเอกชนของเวียดนามที่มี
สัดส่วนเกือบ 70% ของ GDP นอกจากนี้ การบริโภคภายในประเทศช่วยหนุนอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของเวียดนาม

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2.1% ในปี 2565 และ 3.5% ในปี 2566 แต่
ยังคงต�่ำกว่าที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 4%
ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยส�ำคัญเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองและแผน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทีเ่ น้นการบริโภคในประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี
นโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เชื่อมต่อทางเศรษฐกิจ การลงทุนในพลังงานสะอาด (Green Energy)
รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เข้ามาสนับสนุนให้เวียดนาม
น่าสนใจลงทุน

โฟกัสกองทุนเด็ด

จากมุมมองดังกล่าว บลจ. ดาโอ ได้โฟกัสธีมลงทุนในโค้งท้ายปีนี้ เพือ่
รับโอกาสตลาดการเงิน การลงทุนฟื้นตัวในอนาคต ด้วย กองทุนเปิดดาโอ
โกลบอล เทคโนโลยี (DAOL-GTECH) กองทุนหุ้นเทคโนโลยี คัดเลือก
หุน้ ผูน้ ำ� เทคทีม่ กี ารเติบโตของรายได้ประมาณ 15-25% ต่อปี
และมีกระแสเงินสดสม�ำ่ เสมอ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL
TECHNOLOGY FUND
บลจ. ดาโอ มีมมุ มองต่อ หุน้ กลุม่ เทคโนโลยี
ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องท่ามกลางการ
ซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจาก
การทีก่ องทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกิจโลก และการประกาศตัวเลข
CPI สหรัฐที่สูงกว่าคาด ทั้งนี้ กลุ่มที่เป็น Big-tech
ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว แม้อาจมี
ความผันผวนในระยะสัน้ แนะน�ำควรรอจังหวะ
เพื่อทยอยเข้าสะสมในช่วงที่ระดับราคา
ปรับตัวลง

อิศรา พุฒตาลศรี

โดยมุมมองของ บลจ. ดาโอ คาดว่าเฟด
ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐ ต่อซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืม
ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นด้วย ท�ำให้การคัดเลือกหุ้นต้องอาศัย
การวิเคราะห์และประสบการณ์สูง

เวียดนามพื้นฐานแกร่ง

ลดหย่อนภาษีทางนี้ “DAOL-GLOBALEQRMF”

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ (DAOL-GEQUITY) และ กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล
อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GLOBALEQRMF) กองทุนหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งทั่วโลก
คัดเลือกหุ้นดี จากบริษัทที่มีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Returns on Capital Employed)
ในรูปแบบเงินสดอย่างสม�ำ่ เสมอและยาวนาน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากบริษทั แข็งแกร่ง
ทั่วโลก ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Fundsmith Equity Fund
โดยมุมมองของ บลจ. ดาโอ คาดว่าเฟดยังส่งสัญญาณขึน้ ดอกเบีย้ สหรัฐ ต่อซึง่ จะส่งผล
ต่อต้นทุนการกูย้ มื ของผูป้ ระกอบการเพิม่ ขึน้ ด้วย ท�ำให้การคัดเลือกหุน้ ต้องอาศัยการวิเคราะห์
และประสบการณ์สูง ซึ่งกองทุนหลัก Fundsmith Equity Fund มีจุดเด่นในการคัดเลือก
หุน้ คุณภาพ พืน้ ฐานแข็งแกร่ง คัดธุรกิจทีส่ ามารถจัดการบริหารต้นทุนได้ดี เหมาะส�ำหรับการ
ลงทุนในระยะยาว (Long-term investor) ซื้อแล้วถือ (Buy and Hold Strategy) เพื่อ
ให้หุ้นสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง
ไม่วา่ เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร “การเลือกหุน้ ทีด่ ”ี ยังเป็นหัวใจส�ำคัญของการลงทุน โดยเฉพาะ
หุน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการท�ำก�ำไรทีด่ ี มีพนื้ ฐานการท�ำธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งจากการเติบโตจากความต้องการ
ของโลก (Secular Growth) โดยสะท้อนจากแม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในอดีต หุน้ จดทะเบียน
ในประเทศพัฒนาแล้วดังกล่าว เช่น กลุ่ม Medical supply, Healthcare, Equipment,
Solution service ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท (DAOL-VIETGROWTH) กองทุน
หุ้นเวียดนาม เน้นการคัดเลือกหุ้นบนพื้นฐานแข็งแกร่งแบบ Bottom-up,
Multi Market Capitalization, เน้นหุ้น Fair value ที่มีการเติบโตจาก
Catalyst รองรับในกรอบ 1-2 ปี ลงทุนผ่าน กองทุนหลัก KIM VIETNAM
GROWTH FUND
มุมมอง ตลาดเวียดนามมีการปรับตัวลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากแรงกดดันจากกลุ่มการเงิน และการจับผู้บริหารที่มีการฉ้อฉลและท�ำผิด
กฎการออกและซือ้ ขายหลักทรัพย์ ส่งผลให้บรรยากาศในตลาดเวียดนามซบเซา
อย่างไรก็ตามในภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค เวียดนามยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
โดย GDP ไตรมาส 3 โตกว่า 13.7% การเติบโตมาจากการบริโภคในประเทศ
จากการเปิดประเทศหลังโควิด อีกทัง้ สัดส่วนประชากรส่วนมากอยูใ่ นวัยแรงงาน และการเป็นศูนย์กลาง
ใหม่ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั่วโลก ส่งผลให้เวียดนามมีความน่าสนใจในการเข้าลงทุน

หลบภัยกับกองทุน RMF “ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต”

และส�ำหรับนักลงทุนทีร่ บั ความเสีย่ งได้ไม่สงู มาก และอยากพักเงินไว้รอโอกาสทีม่ นั่ ใจ บลจ.
ดาโอ แนะน�ำกองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพือ่ การเลีย้ งชีพ (DAOL-MONYRMF) กองทุน
ตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารภาครัฐและเอกชน โดยเน้นคัดเลือกตราสารหนีท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพและอยูใ่ น
ระดับ Investment grade สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก พร้อมลดหย่อนภาษี
มุมมองจาก บลจ.ดาโอ คาดว่าตลาดยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง จากอัตราเงินเฟ้อที่
ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ยังมีท่าทีในการด�ำเนินนโยบายอย่างเข้มงวด
คาดว่าจะยังมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลง เหลือ 2.7% คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้า แนะน�ำส�ำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจาย
ความเสี่ยง และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
ตลาดหุ้นส�ำคัญที่ปรับตัวลงไปลึกท�ำให้ผู้ลงทุนสถาบันเริ่มสนใจกลับเข้าไปลงทุน แต่ด้วย
ปัจจัยลบคงมีอยู่ท�ำให้ความผันผวนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น “บลจ. ดาโอ” ไม่เพียงแนะน�ำ
กระจายพอร์ต หากยังแนะน�ำกองทุนทีค่ ดั ธีมได้ถกู ทีถ่ กู เวลา เหมาะกับสถานการณ์ดว้ ยการเน้น
หุ้นพื้นฐานแกร่งก�ำไรโตเข้ามาในพอร์ต ซึ่งเป็นหุ้นที่จะก้าวผ่านได้ทุกวิกฤติ
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โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษี
“บลจ.กสิกรไทย”

แนะหุ้นไทยดี–หุ้นเวียดนามเด่น

ธิดาศิริ ศรีสมิต
ถึงเวลาลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ส�ำหรับโค้งสุดท้ายปลายปี เพือ่ รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีทา่ มกลางความผันผวนของตลาดทุนทัว่ โลก ทีม่ าพร้อม
สัญญาณเศรษฐกิจถดถอยทัง้ ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึง่ แน่นอนว่าต้อง
กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ บลจ.
กสิกรไทย จึงช่วยเฟ้นหากองทุนที่น่าสนใจ
ส�ำหรับทางเลือกการลงทุนในช่วงทีเ่ หลือของปี 2565 นี้ “ธิดาศิริ ศรีสมิต”
CFA, รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานจัดการลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กสิกรไทย จ�ำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย มองว่าตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้น
เวียดนาม โดยรวมแล้วคาดว่าน่าจะได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
น้อยกว่ากลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว แม้ภาพรวมของตลาดหุน้ ช่วงนีจ้ ะถูกกดดัน
จากการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางทัว่ โลก ทีน่ ำ� โดยเฟด (Fed) เพือ่
ควบคุมเงินเฟ้อ ก็ตาม
ในตอนนีค้ ำ� ถามคงไม่ใช่เพียงว่า “จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่?”
แต่เป็นค�ำถามทีว่ า่ “จะเกิดขึน้ เมือ่ ไหร่ ?” รวมถึงระดับความรุนแรงและระยะเวลา
ในการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ โดยทางเรามองว่าเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ อาจ
ไม่รนุ แรงมากเมือ่ เทียบกับทางฝัง่ ยุโรป เนือ่ งจากตัวเลขการจ้างงานยังคงอยูใ่ น
ระดับที่ดี โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.5% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ
อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ต้องขึ้นกับการด�ำเนินนโยบายของ Fed ด้วยว่าจะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยด้วยความเร่งระดับไหน โดยที่ผ่านมา Fed ได้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นครั้งละ 0.75% ต่อเนื่อง 3 ครั้งติดต่อกัน เพื่อคุมอัตราเงินเฟ้อ
ปัจจุบนั ตลาดคาดว่า Fed อาจขึน้ อัตราดอกเบีย้ ไปจนถึง 4.4% ภายในสิน้ ปีนี้
และปรับขึ้นเป็น 4.6% ในปี 2566 และอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูง
ตลอดในปี 2566 ก่อนที่จะเริ่มปรับลดลงในปี 2567
ตลาดหุน
้ ไทยท�ำได้ดเี มือ
่ เทียบกับตลาดโลกในปีนี้

ธิดาศิริ มองว่า ตลาดหุ้นไทยในปี 2565 นี้ ที่ผลตอบแทนถึงแม้
จะติดลบแต่ยงั อยูใ่ นระดับทีน่ อ้ ยกว่าตลาดโลกค่อนข้างมาก แม้จะ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องการปรับขึ้นของเงินเฟ้อและอัตรา
ดอกเบีย้ แต่ตลาดหุน้ ไทยยังมีแรงสนับสนุนจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
สืบเนื่องมาจากการเปิดประเทศที่ช้ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ท�ำให้ยังมี
แรงขับเคลือ่ นต่อ ประกอบกับปัจจัยหนุนภาคการท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาสนับสนุน
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ประเด็นทีต่ อ้ งจับตา คือ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จนี ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ หากมีการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายไปในทิศทางทีผ่ อ่ นคลายเพิม่ ขึน้ เกีย่ วกับเรือ่ งนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero Covid) และ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกเชิง Sentiment เพราะภาคท่องเทีย่ วของไทยพึง่ พานักท่องเทีย่ ว
ชาวจีนค่อนข้างมาก รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ
“โดยภาพรวมเรายังคงมีมมุ มองในเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุน้ ไทย แต่ตอ้ งยอมรับว่าเป้าหมายดัชนี
ปลายปีทวี่ างไว้ 1,700 จุด อาจจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายน้อยลง หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มแี นวโน้มชะลอตัวลง
ท�ำให้ภาพรวมของตลาดโดนกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed รวมถึงธนาคารกลางทั่วโลก ประกอบกับ
ประเทศจีนยังมีมาตรการเข้มงวดในเรื่องจัดการการระบาดของ Covid-19 อย่างไรก็ตามเรามองว่าดัชนีที่
ระดับต�ำ่ กว่า 1,550-1,500 จุด เป็นระดับที่น่าสนใจเข้าลงทุนส�ำหรับการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน
ในระยะกลางถึงยาว
โดยกลุม่ อุตสาหกรรมทีน่ า่ สนใจ ในมุมมองของ บลจ.กสิกรไทย คือ กลุม่ ทีไ่ ด้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ
เช่น กลุ่มการท่องเที่ยว การแพทย์ และขนส่ง กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น เช่น กลุ่มธนาคาร
กลุ่มที่ได้ปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า และกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

เวียดนามโตดีแต่เสี่ยงสูง

ขณะทีต่ ลาดหุน้ เวียดนามนัน้ นอกจากความกังวล
เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed และ
อัตราเงินเฟ้อแล้ว การปรับตัวลงของตลาดหุ้นเวียดนามใน
ปี 2565 นี้ มีสาเหตุหลักมาจากมาตรการปราบปรามการปัน่ หุน้
และการทุจริต (Anti-Corruption) ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม
และเมษายน ท�ำให้มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดหุ้นใน
หลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมที่
มีข่าวการจับกุมประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ Van
Thinh Phat Group ข้อหาทุจริตหุ้นกู้ (เหตุการณ์เกิดขึ้น
ปี 2561-2562) ตลอดจนมีข่าวลือว่ามีธนาคารพาณิชย์เอกชน
รายใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท�ำให้เกิดแรงขายจากนักลงทุน
รายย่อยที่มีการใช้ Margin Loan ถูก Force Sell อย่าง
ต่อเนื่อง (นักลงทุนรายย่อยที่ใช้บัญชี Margin ซึ่งเป็นบัญชี
การกูย้ มื เพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหุน้ เวียดนาม ถูกบังคับ
ขายจากราคาหุน้ ทีป่ รับตัวลงแรง) ส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์แรก
ของเดือนตุลาคม ดัชนี VNI ปรับตัวลงกว่า 8.5% และ
ปรับตัวลงกว่า 30% ตั้งแต่ต้นปี

การเติบโตของก�ำไรจากตลาดหุ้นเวียดนาม
ในปี 2565 มากที่ สุ ด คื อ การเงิ น
(Financials) อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
สาธารณูปโภค (Utilities) และสินค้าอุปโภค
บริโภค (Consumer)
นอกจากนี้ ในอนาคตตลาดหุ ้ น
เวียดนามยังมีโอกาสในการถูกปรับสถานะ
จากตลาดหุ้นชายขอบ (Frontier Market)
สู่ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ก็
จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติได้อกี มาก
ส�ำหรับมุมมองการลงทุนนั้น “ธิดาศิริ”
มองว่ า ระยะสั้ น ยั ง คงต้ อ งระมั ด ระวั ง
เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน
สูง โดยใน 1 เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้น
เวียดนามปรับ ตัวลงไปกว่า 16% และ
ในระยะสั้นตลาดยังมีความผันผวน แต่
ในระยะกลางถึงระยะยาวเรายังมีมุมมอง
เชิงบวก จากปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่

โดยภาพรวมเรายังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทย แต่ต้องยอมรับว่าเป้าหมายดัชนีปลายปีที่
วางไว้ 1,700 จุด อาจจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายน้อยลง
หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ท�ำให้ภาพรวมของ
ตลาดโดนกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาปราบปรามอย่างจริงจังนี้จะ
ท�ำให้ตลาดหุ้นเวียดนามมีเสถียรภาพและความโปร่งใสมาก
ขึ้น ซึ่งหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง ตลาดเวียดนามจะ
สามารถฟืน้ ตัวได้ดจี ากเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
สะท้อนจาก GDP 9 เดือนแรกขยายตัวถึง 8.8% ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
“เรายังมองว่าจากการที่ประเทศจีนด�ำเนินนโยบาย
Zero Covid และความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นการกระตุน้ ให้ผผู้ ลิตหลายบริษทั ในประเทศจีน
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมาเวียดนามเร็วขึ้นอีกด้วย”
P/Eต�่ำ-ก�ำไรงาม

ทาง Bloomberg Consensus คาดการณ์ตลาด
หุ้นเวียดนามจะเติบโตโดดเด่นที่ระดับ 24.1%
ในปีนี้ และ 16.8% ในปี 2566 โดยระดับ Valuation ณ
ปัจจุบัน (10 ต.ค. 2565) อยู่ที่ระดับค่อนข้างต�่ำที่ P/E 9.7x
และ 8.2x ตามล�ำดับ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนับสนุน

แข็งแกร่ง ทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ การลงทุนโดยตรงของ
นักลงทุนต่างประเทศ การส่งออก และการบริโภคในประเทศ
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้อัตราการเติบโตของก�ำไรบริษัท
จดทะเบียนยังอยู่ในระดับสูง และระดับ Valuation อยู่ใน
ระดับที่นา่ สนใจ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดหุ้นเวียดนามถือว่ามีความ
ผันผวนค่อนข้างสูง เพราะมีสดั ส่วนหลักเป็นนักลงทุนรายย่อย
และใช้บญั ชี Margin เป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ จึงแนะน�ำการลงทุน
ในตลาดหุน้ เวียดนามเป็นส่วนผสมในการจัดพอร์ต และกระจาย
การลงทุน จากระดับราคาที่ย่อลงไปมาก เป็นโอกาสทยอย
สะสมส�ำหรับการลงทุนในระยะกลางและยาว โดยแนะน�ำถือ
หุ้นเวียดนามในพอร์ตลงทุนประมาณ 5-10% ของสัดส่วน
พอร์ตหุ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถรับความเสี่ยงของ
ผู้ลงทุน อย่างไรก็ดีการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมีความ
ผันผวนค่อนข้างสูง แนะน�ำให้ลงทุนยาว 3-5 ปี มากกว่าการ
จับจังหวะลงทุน
เปิดรายชื่อกองทุนเด่น

ส� ำ หรั บ การลงทุ น ในช่ ว งปลายปี นี้ เ พื่ อ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี บลจ.กสิกรไทย ขอแนะน�ำ กองทุน
เปิดเค เวียดนาม หุน้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ (K-VIETNAM-RMF)
ที่มีนโยบายลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นน�ำ เน้นกลุ่มที่มีศักยภาพ

การเติบโตสูง เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อุปโภคบริโภค และ
การเงิน
ส�ำหรับกองทุนหุ้นไทยขอแนะน�ำ กองทุนเปิดเค สตาร์
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-STAR-RMF) และ กองทุนเปิด
เค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF) ที่มี
นโยบายลงทุนหุน้ ไทยเติบโตสูง อนาคตไกล ซึง่ เป็นพอร์ตลงทุน
ที่เหมือนกันกับ K-STAR-A(R) ที่ได้ 5 ดาว Morningstar
(ณ มิ.ย. 65)
นอกจากนี้ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปใน
ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ขอแนะน�ำ กองทุนเปิดเค โกลบอล
อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) ที่มีนโยบาย
กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 ตัว
เน้นสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาส
รับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดแม้ช่วงวิกฤติ
รับเสี่ยงได้น้อยเงินต้นปลอดภัย

สุดท้ายส�ำหรับผูท้ รี่ บั ความเสีย่ งได้นอ้ ย เน้นเงินต้น
ปลอดภัย ขอแนะน�ำ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KSFRMF) ที่มีนโยบายลงทุนใน
เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
โดยเน้นตราสารหนี้ไทยระยะสั้นที่มีเครดิตดี
พร้อมรับโปรโมชัน่ พิเศษเมือ่ ลงทุนในระหว่างวันที่ 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�ำหนด
SSF และ RMF เป็นการลงทุนระยะยาวทีห่ วังผลในอีก 5 ปี
หรือ 10 ปี ข้างหน้า ถึงแม้ความผันผวนในช่วงสัน้ ทีเ่ กิดขึน้ อาจ
ท�ำให้นักลงทุนตกใจ เรามองว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้น
ในช่วงนี้เป็นโอกาสทยอยซื้อสะสมในหุ้นที่ถูกและพื้นฐานดี
เพื่อรอรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตเมื่อตลาดกลับมาฟื้นตัว

ประกันภัยบาน
และที่อยูอาศัย
ประกันภััยรถยนต
ประกันภัยการเดินทาง
และกีฬา
ประกันอุบัติเหตุ

โจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย และ
ในส่วนของ “โตเกียวมารีน ประกันชีวิต” นั้น โค้งท้ายปลายปีนี้
ชูประกันชีวติ แบบบ�ำนาญทีไ่ ม่เพียงการันตีผลประโยชน์เงินคืน แต่
ยังน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท กรณีที่ยัง
ไม่ได้ใช้สทิ ธิลดหย่อนเบีย้ ประกันชีวติ ทัว่ ไป (ประกันชีวติ ทีม่ คี วาม
คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี สามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บาท)
ประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ ที่ โตเกียวมารีนประกันชีวติ แนะน�ำ
คือ “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้” ด้วยจุดเด่นที่การันตีรับ
ผลประโยชน์เงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดสัญญา ไร้กังวลกับความ
ผันผวนในตลาด ให้ความคุม้ ครองชีวติ ตลอดอายุสญ
ั ญากรมธรรม์
มั่นใจด้วยการการันตีรับบ�ำนาญ หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงไม่ต้องช�ำระเบี้ย สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
ทัง้ ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง และประกันอุบตั เิ หตุ เบีย้
ประกันบ�ำนาญสามารถน�ำมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้
“โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้” กับ 3 แผน
เลือกให้เหมาะ

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล

เกษียณอย่างมีคุณภาพ

ด้วยประกันชีวต
ิ แบบบำ�นาญ
‘โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี’้

การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอย่างมั่นคง ไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว เพราะหากพึ่งสวัสดิการรัฐเพียงขาเดียวอาจไม่พอต่อ
การด�ำรงชีวิตในช่วงเกษียณที่รายได้ไม่เข้า แต่รายจ่ายคงอยู่ทั้ง
ค่าน�้ำ  ค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาล ค่าด�ำรงชีพ เหล่านี้เป็นสิ่งที่
ไม่สามารถตัดออกได้ แต่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยเครื่อง
มือทางการเงิน และประกันชีวิตคือหนึ่งในทางเลือกของการ
วางแผนชีวิต ได้ทั้งความคุ้มครองพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี
กับ ประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้”
“โตเกียวมารีน ประกันชีวิต” ให้ความส�ำคัญกับสังคมผู้สูง
อายุ (Aging Society) อย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว เพราะญี่ปุ่น
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนไทยมานาน จนเห็นถึงปัญหาที่ตามมากับ
โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป
“ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล” ประธานทีป่ รึกษาส�ำนักกรรมการ
ผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียว
มารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) บอกว่า สิ่งที่กังวลในตอนนี้ คือ
ประชากรไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เตรียมความ
พร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุยังตระหนักถึงการ
ออมเพื่อเกษียณไม่มากพอสะท้อนชัดจากตัวเลข
หนี้ภาคครัวเรือนไทยสูงถึง 80% ต่อจีดีพี
นอกจากนี้ ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
ที่อยากรวยเร็ว อยากประสบความส�ำเร็จ
เร็วๆ ท�ำให้กล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเสีย่ งสูง อย่างเช่น คริปโทเคอร์เรนซี
(Cryptocurrency) โดยไม่มกี ารกระจาย
ความเสีย่ ง มีโอกาสสูงทีจ่ ะสูญเงินหมดได้
ภายในพริบตา โดยเฉพาะคนเจนใหม่ที่
“สมโพชน์” ค่อนข้างเป็นห่วง ซึ่งการเข้าถึง
ข่าวสารได้ง่ายกว่าอดีต จากหลายๆ ช่อง
ทางแต่ขาดประสบการณ์เชิงลึก จึงมีโอกาส

ตัดสินใจพลาดได้ง่าย
“เข้าใจว่าทุกคนเองก็อยาก
รวย อยากประสบความส�ำเร็จเร็วๆ
จึงกระโจนเข้าไปลงทุนสินทรัพย์
เสี่ยงสูงหากเพราะผลตอบแทนที่
สูงเกินจริงบางครั้งก็แลกมาด้วย
การถูกหลอกจนหมดตัว เหมือน
ที่เกิดขึ้นกับ Forex-3D ที่บางคน
ทุ่มหมดตัวโดยลืมไปว่าเงินนั้นยัง
ต้องใช้ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว
เราเองในอนาคตด้วย ผมอยาก
ให้คนไทยตระหนักถึงการออมเงิน
เพื่ออนาคตมากกว่านี้”
สมโพชน์ บอกด้วยว่า ถ้า
จะลงทุนก็อย่าไปเล่นกับสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ หรือที่อ้าง
ว่าให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง และควรจัดสรรเงินแยกออก
มาให้ชัดเจนว่า ก้อนนี้ส�ำหรับเก็บไว้ใช้หลังเกษียณด้วย
เพราะการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ยังสะท้อนถึงคนไทยที่
มีอายุยืนมากขึ้นด้วย
หากเกษียณอายุตอน 60 ปี ปัจจุบันอายุยืน
โดยเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่ 80 ปี เท่ากับเราต้องอยู่
โดยไม่มีรายได้จากการท�ำงานไปอีก 20 ปี ซึ่ง
สมโพชน์ มองว่าคนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้น้อย
เกินไป แม้จะเห็นภาครัฐ เอกชน ออกมาให้ความ
ส�ำคัญ แต่จะเห็นเป็นแค่นโยบายมากกว่าการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท

ซึ่งในส่วนของแบบประกันชีวิต ปัจจุบันมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลาย เพือ่ ตอบ

โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้ มีให้เลือก 3 แผน โดยแผน
แรก “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้ 55” รับเงินบ�ำนาญเริ่มต้นที่
15% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ครบอายุ 55 - 90 ปี และ
เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 0.5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สูงสุด 32.5%
ของทุนประกันภัยเริ่มต้นรวมผลประโยชน์จากเงินบ�ำนาญที่ได้รับ
ทั้งหมด 855% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สามารถเลือกช�ำระเบี้ย
ได้แบบ 5 ปี, 15 ปี หรือช�ำระเบี้ยจนครบอายุ 55 ปี คุ้มครอง
ไปจนถึง 90 ปี ทุนประกันภัยขั้น ต�ำ่ 150,000 บาท
“โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้ 60” รับเงินบ�ำนาญทุกปี ปี
ละ 19% ของทุนประกันเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ
65 - 90 ปี และเพิ่มขึ้นปีละ 0.5% ของทุนประกันเริ่มต้น สูงสุด
31.5% ของทุนประกันเริ่มต้น รวมเงินบ�ำนาญสะสมตั้งแต่สิ้นปีก
รมธรรม์ที่ครบอายุ 65 - 90 ปี สูงถึง 656.5% ของทุนประกัน
เริ่มต้น สามารถเลือกช�ำระเบี้ยได้แบบ 5 ปี, 15 ปี และช�ำระเบี้ย

จนถึงอายุ 60 ปี ทุนประกันภัยขั้นต�่ำ 150,000 บาท และแผน
3 “โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิว ตี้ 65” รับเงินบ�ำนาญทุกปี ปี
ละ 19% ของทุนประกันเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ
65 - 90 ปี และเพิ่มขึ้นปีละ 0.5% ของทุนประกันเริ่มต้น สูงสุด
31.5% ของทุนประกันเริ่มต้น รวมเงินบ�ำนาญสะสมตั้งแต่สิ้นปีก
รมธรรม์ที่ครบอายุ 65 - 90 ปี สูงถึง 656.5% ของทุนประกัน
เริ่มต้น (ระยะเวลาช�ำระเบี้ยตั้งแต่ 5 ปี, 15 ปี หรือช�ำระเบี้ยจน
ครบอายุ 65 ปี
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นสัญญาณเตือนให้คนไทย
ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่อง
สุขภาพร่างกาย และสุขภาพการเงิน โดยหากมองว่าการลงทุน
เป็นการสร้างความมัง่ คัง่ การท�ำประกันก็เหมือนการปกป้องความ
มัง่ คัง่ และการท�ำประกันชีวติ ยังเหมือนการบังคับออม เพราะหาก
ต้องการเบิกเงินมาใช้ ก็จะไม่ง่ายเหมือนการฝากเงินกับธนาคาร
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เชาวน์กร โชติบัณฑ์

MFC คัดให้พร้อม 5 กองทุน SSF
จังหวะทยอยซื้อ...ธีมเมกะเทรนด์

ปลายปีกับการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในกองทุน SSF ควรเลือกธีมอะไรดี? ทีท่ นทานต่อสภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวไปจนถึงภาวะถดถอย งานนี้ได้
“MFC” โดย “เชาวน์กร โชติบัณฑ์” มาให้ค�ำแนะน�ำ
พร้อมธีมการลงทุน ที่เหมาะสมกับการลงทุนในช่วงที่เหลือของปี
ตัง้ แต่ตน้ ปีทผี่ า่ นมา ตลาดหุน้ ส�ำคัญทัง้ ใน สหรัฐอเมริกา ยุโรป
จีน หรือแม้แต่เวียดนาม ปรับตัวลงแรงระดับ 20-30% ซึง่ “เชาวน์กร
โชติบัณฑ์” Head of Investment Strategy บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ MFC มองว่า
เป็นจุดที่ปรับตัวลงไปมากแล้ว ท�ำให้เป็นโอกาส และจังหวะดี
ในการเข้าลงทุน โดยเฉพาะในกองทุน SSF ที่เป็นการลงทุน
ระยะยาว
เชาวน์กร กล่าวต่อไปว่า การลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ (Mega Trend)
เช่น พลังงานสะอาด นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ นั้นเป็นการลงทุนในเทรนด์ที่โลกก�ำลังมุ่งไป และมีปัจจัย
หลายอย่างเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของเทรนด์นนั้ ๆ เช่น พลังงาน
สะอาด ว่าด้วยเรือ่ งผลกระทบจากโลกร้อนท�ำให้สภาพอากาศแปรปรวน
เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติรนุ แรงมากขึน้ ถีม่ ากขึน้ ท�ำให้ทวั่ โลกตัง้ ใจ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งเป็นต้นเหตุสำ� คัญของภาวะโลกร้อน
พลังงานสะอาด กับ MRENEW-SSF
แน่นอนว่าอะไรทีใ่ ห้ความส�ำคัญ เม็ดเงินลงทุน เม็ดเงินอุดหนุน
ย่อมไหลเข้าทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ท�ำให้ธีมพลังงานสะอาด
พลังงานทางเลือก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอนาคต โดยกองทุนที่
MFC แนะน�ำ คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี
ชนิดเพือ่ การออม (MRENEW-SSF) ซึง่ เป็นกองทุนรวมตราสารทุน
ที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Feeder Fund) ส�ำหรับผู้ลงทุนที่
ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
โดย MRENEW-SSF เป็น Share Class ทีต่ อ่ ยอดความส�ำเร็จ
มาจากกองทุน MFC Renewable Energy Fund (MRENEW) ที่
ลงทุนใน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) เพียง
กองทุนเดียว โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่ตำ�่ กว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ กองทุนหลักเป็นกองทุนทีอ่ ยูภ่ ายใต้ BlackRock Global Fund
และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.
กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock บริษทั จัดการชัน้ น�ำ
ของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ค�ำนึงและใส่ใจต่อสิ่ง
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในธุรกิจพลังงานยั่งยืน
ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Power) การขนส่งโดย
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Transport) และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ซึ่งนับเป็น
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กลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
และกองทุนหลัก ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาว และ 5
Globe Morningstar Sustainability Rating
ทนความผันผวน กับ MHEALTHSSF
อีกหนึ่งเมกะเทรนด์สำ� คัญคือ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ MFC แนะน�ำ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชัน่ ชนิดเพือ่
การออม (MHEALTHSSF) ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF World Healthscience
Fund ในชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) “I2” บริหารจัดการโดย
BlackRock (Luxembourg) S.A. กองทุนหลักลงทุนในหุน้ ของบริษทั
ที่ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ เภสัชกรรมเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ และการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
การที่ กองทุน MHEALTHSSF ลงทุนในธุรกิจเฮลธ์แคร์
(Healthcare) MFC เห็นว่า นอกจากมีปจั จัยเมกะเทรนด์ทสี่ นับสนุน
การเติบโต แล้วธุรกิจยังมีลกั ษณะ Defensive หรือทนต่อภาวะตลาด
ผันผวน และสามารถส่งผ่านต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากอัตราเงินเฟ้อได้บางส่วน
ธุรกิจ Healthcare ยังสามารถสร้างกระแสเงินสดมีการขยายตัวของ
รายได้ และอัตราการเติบโตก�ำไร (Earning) ทีส่ งู กว่ากลุม่ ธุรกิจอืน่ ๆ
ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา เมือ่ เปรียบเทียบหุน้ ในกลุม่ ธุรกิจอืน่ ๆ ซึง่ หุน้ กลุม่
Healthcare ได้สร้างผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งและโดดเด่นกว่า
ให้ผลตอบแทนทีด่ เี ทียบกับความเสีย่ ง และมีระดับความผันผวนทีต่ ำ�่ กว่า
และแม้ในตลาดหุน้ ขาลง หุน้ กลุม่ Healthcare มักให้ผลตอบแทนดีกว่า
เมื่อหุ้นโลกเริ่มน่าสน กับ MGFSSF
นอกจากการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์แล้ว การปรับตัวลงลึก
ของตลาดหุ้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และ
ประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลับมาน่าสนใจ
อีกครั้ง ดังนั้น MFC มองว่า เป็นโอกาสทยอยลงทุนในธีมหุ้นโลก
และส�ำหรับกองทุนแนะน�ำคือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม (MGFSSF)
กองทุน MGFSSF ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่
เติบโต คุณภาพดีและมีรายได้สม�่ำเสมอ ลงทุน
ผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) Global Focus Fund ที่มุ่งเน้นการลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่หรือมี
การท�ำธุรกิจในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว (Developed
Market) และประเทศที่ เ ป็ น ตลาดเกิ ด ใหม่
(Emerging Market)
หุ้น A Shares กับ MCHINASSF
และหากยังเชื่อว่าในระยะยาว จีนจะเป็น
เบอร์ 1 ทางเศรษฐกิจ แนะน�ำ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี

ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม (MCHINASSF) ลงทุนใน Allianz
Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก)
ในชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) “PT” โดยเฉลีย่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุน
MCHINASSF ลงทุนในหุ้นจีน A Shares ที่แนวโน้มก�ำไรเติบโตดี
คุณภาพดี และ ณ ระดับมูลค่าที่เหมาะสม
โอกาสหุ้นกลาง-เล็ก กับ M-MIDSMALL-SSF
และส�ำหรับการลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลบวกจากการเปิดเมือง การฟืน้ ตัว
ของภาคท่องเทีย่ ว การหนีความผันผวนในตลาดประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
MFC แนะน�ำ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการ
ออม (M-MIDSMALL-SSF)
ซึ่งลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและ
เติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดหุน้ ไทยในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าจะยังคงได้รบั ปัจจัยบวก
จากธีมเปิดเมือง และภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีกว่าคาด และยังได้
รับผลดีจากผู้ประกอบการที่ย้ายฐานผลิตเลี่ยงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์
ถึงแม้ไทยจะไม่ใช่เป้าหมายหลักที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปลงทุน
เหมือนเวียดนาม แต่ด้วยภูมิภาคอาเซียนที่รวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน
เศรษฐกิจโดยรวมที่โตวันโตคืน ท�ำให้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลก
จุดนีเ้ องก็ทำ� ให้ “ไทย” ได้รบั อานิสงส์จากเม็ดเงินลงทุนต่างชาติดว้ ยเช่นกัน
ตลาดหุ้นปรับตัวลงมากลึกแล้วก็จริง หากปฏิเสธไม่ได้ว่าความ
ผันผวนยังคงมีอยูใ่ นระยะ 3 - 6 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้
ก็ผนั แปรไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจทีม่ ขี นึ้ และมีลง และในจังหวะทีต่ ลาด
ปรับตัวลงมาแรง 20-30% ส�ำหรับนักลงทุนทีม่ เี งินเย็น รับความเสีย่ ง
ได้สงู จังหวะนีท้ ยอยลงทุน เพือ่ รับโอกาสการเติบโตกับธีมเมกะเทรนด์
โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

FTREIT ประกาศความส�ำเร็จจากการเข้าลงทุน 1,715 ล้านบาท
ในโรงงาน-คลังสินค้าศักยภาพสูงในเครือเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) หนุนพื้นที่เช่ารวมในพอร์ตทะลุ 2.13 ล้าน ตร.ม.
ครองแท่นกองทรัสต์อุตสาหกรรมชั้นน�ำที่มีพื้นที่ให้เช่าสูงสุด ด้วย
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการทะลุ 47,000 ล้านบาท
จ่อท�ำก�ำไรจากทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ Freehold คุณภาพในท�ำเล
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญของภาคอุตสาหกรรม พร้อมเผยแผนลงทุน ใน
ปีงบการเงิน 66 จ่อเพิ่มอีกกว่า 3,000 ล้านบาท รองรับการความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เฟรเซอร์ส
พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด หรือ FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ FTREIT
เดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมอีก
1,715.12 ล้านบาท ในทรัพย์ศักยภาพสูงจากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) หรือ FPT ตามทีไ่ ด้รบั
การอนุมัตกิ ารท�ำรายการจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วย ซึ่งด�ำเนินการเสร็จ
สิ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ทัง้ นีก้ ารลงทุนดังกล่าว เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า ในท�ำเลศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนะรัชต์ บุญญะโกศล

FTREIT ลงทุนเพิ่ ม 1,715 ล้านบาท
่ ล้าน
ดันพอร์ตโฟลิโอโตทะลุ 4.7 หมืน

ที่ผ่านมา FTREIT มีผลการด�ำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน เนื่องจากมุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์ศักยภาพ ส่งผลให้
ผลประกอบการ 9 เดือนแรกของ FTREIT ปีงบการเงิน 2565
(ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) มีรายได้รวม 2,726.2 ล้านบาท
เติบโตขึ้น 7.3% จากช่วงเดียวกันของปีงบการเงิน 2564
ทั้งนี้เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตอย่างมั่นคงพร้อมสร้าง
ผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืน ในปีงบการเงิน 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน
2566) FTREIT มีเป้าหมายการลงทุนในอาคารอุตสาหกรรมเพิ่ม
เติมอีกกว่า 3,000 ล้านบาท มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ
สูงทั้งจากในกลุ่มและนอกกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
ประเทศไทย โดยให้ความส�ำคัญด้านท�ำเลที่ตั้ง ตัวอาคารที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดับสากลและมาตรฐานอาคารเขียว เพือ่ สอดรับกับ
สถานการณ์ความต้องการพื้นที่เช่าอาคารอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน
ในปีหน้า ซึง่ มีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ อาคารโรงงานและ
คลังสินค้า เป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนของภูมิภาค” นายธนะรัชต์ กล่าวเสริม

ปทุมธานี ปราจีนบุรี และพืน้ ทีอ่ อี ซี ี รวม 27 ยูนติ บนทีด่ นิ ขนาด 114 ไร่
3 งาน 56.4 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่อาคารโดยรวม 78,615 ตร.ม.
โดยกลุ่มผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมศักยภาพ
อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ แบ่งเป็น
สัดส่วนผู้ลงทุนไทย-ต่างประเทศในสัดส่วน 30:70 โดยประมาณ
“ความส�ำเร็จในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เสริมให้ FTREIT มี
ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้วยทรัพย์สินคุณภาพซึ่งมี Occupancy
Rate สูง ในท�ำเลทีต่ งั้ ทีเ่ ป็นทีส่ นใจของภาคอุตสาหกรรม เพิม่ เข้ามา
ในพอร์ตโฟลิโอ ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้ที่เติบโตและท�ำให้ใน
ภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอมีความสมดุลมากขึ้น โดยการลงทุนครั้ง
ล่าสุดนี้ยังส่งผลให้ FTREIT มีทรัพย์สิน
“ภายใต้การบริหาร มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 47,000 ล้านบาท
ประกอบด้วย โรงงาน และคลังสินค้า 668 ยูนิต และมีพื้นที่ให้เช่า
รวมกว่า 2.13 ล้าน ตร.ม. ตอกย�ำ้ สถานะกองทรัสต์อุตสาหกรรม
ที่มีขนาดพื้นที่ให้เช่าสุทธิใหญ่ที่สุด และมีสัดส่วนพื้นที่ Freehold
สูงที่สุดในประเทศไทย” นายธนะรัชต์ กล่าว
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บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศ
ความส�ำเร็จสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตลาดยูนิตลิงค์ ใช้
โอกาสช่วงวิกฤติเดินหน้าสร้างที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial
Advisor) เจาะตลาดลูกค้าผู้สนใจการลงทุนควบคู่ประกัน โดยใน
ช่วงสิงหาคม 2565 สร้างเบี้ยเติบโตแล้วกว่า 83% พร้อมเดินหน้า
ต่อด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใคร The Master Financial
Advisor หวังสร้างการเติบโตแบบดับเบิ้ลภายในสิ้นปีนี้
นายวิรงค์ พัฒนก�ำจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
บริหารตัวแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยก�ำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มรูปแบบ และมีการคาดการณ์ว่าผู้สูงอายุอาจมีสินทรัพย์ไม่
เพียงพอต่อการดูแลชีวติ ในยามเกษียณ ท�ำให้ในปัจจุบนั ผูใ้ หญ่ และ
วัยท�ำงานต่างให้ความส�ำคัญกับการวางแผนทางการเงิน ซึ่งถือเป็น
เมกะเทรนด์ของเศรษฐกิจไทย
อลิอนั ซ์ อยุธยา ในฐานะผูน้ ำ� ในธุรกิจประกันชีวติ ของไทย มอง
เห็นถึงโอกาสในการพัฒนายกระดับตัวแทนให้เป็น “ทีป่ รึกษาทางการ
เงิน” เพือ่ สามารถให้คำ� ปรึกษาและช่วยวางแผนให้กบั ลูกค้าของเราใน
สถานการณ์นี้ได้ผ่านการเสนอขายประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ
ยูนิตลิงค์ โดยใน 8 เดือนที่ผ่านมา บริษัทประสบความส�ำเร็จอย่าง
น่าพอใจในการเพิ่มจ�ำนวน “ที่ปรึกษาทางการเงิน”
ผลงานยอดเยี่ยม

ปัจจุบัน อลิอันซ์ อยุธยา มีผู้ที่สามารถให้ค�ำปรึกษาทาง
การเงิน และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เพือ่ การวางแผนการเงิน ให้กบั ลูกค้า
ได้กว่า 900 ท่าน อีกทัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินกลุม่ นี้ ยังสามารถสร้าง
ผลงานเบี้ยประกันภัยปีแรก (ANP) ในส่วนของยูนิตลิงค์ โดยจาก
ตัวเลข ณ เดือนสิงหาคม 2565 เติบโตกว่า 83% เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา
ความส�ำเร็จทั้งหมดดังกล่าว สะท้อนถึงการฝึกอบรมที่มี
คุณภาพของบริษัทรวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาตัวแทนไปสู่
ที่ปรึกษาทางการเงิน อาทิ Road to Financial Advisor กิจกรรม
เพื่อการแชร์ประสบการณ์ เส้นทางการเป็นที่ปรึกษาการเงิน จาก
GM/AVP/AL ที่เป็นวิทยากรของบริษัท Open House กิจกรรม
เตรียมความพร้อม และก้าวสู่การมีใบอนุญาต IC และ Active
Unit Link Club กิจกรรมเพือ่ พร้อมลงสนามการขาย Unit-Linked
ส�ำหรับผู้มีใบอนุญาตใหม่
ขณะเดียวกัน ในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยนู ติ ลิงค์ บริษทั
ยังได้คดั เลือกกองทุนทีน่ า่ สนใจ หลากหลายประเภท ตัง้ แต่ กองทุน
รวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และ
อื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง
ล่าสุดได้คัดเลือกกองทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในไทย
และต่างประเทศ ครอบคลุมการลงทุนในหุ้นทั่วโลกและตลาดเกิด

วิรงค์ พัฒนก�ำจร

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ

อลิอน
ั ซ์ อยุธยา เปิดแคมเปญ
เรียลลิตี้ ‘The Master FA’
ปัน
้ ทีป
่ รึกษาทางการเงิน รุกยูนต
ิ ลิงค์

ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ในการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ ทั้งยังมีกองทุนที่เน้นด้าน
ESG เพื่อสอดรับกับเทรนด์ของโลกและนโยบายหลักด้านความ
ยั่งยืนของอลิอันซ์
นอกจากการพั ฒ นาตั ว แทนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ รุ ก ตลาด
ยูนิตลิงค์แล้ว ในด้านการตลาดเองยังได้ท�ำแคมเปญเพื่อส่งเสริม
และสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง
นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารงานลูกค้า บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จ�ำกัด
(มหาชน) เปิดเผยว่า ในส่วนของด้านการตลาดเอง เราก็มีการส่ง
เสริมด้วยแคมเปญออนไลน์ ในแนวคิด “ให้เงินดูแลสุขภาพคุณ”
เพื่อให้ลูกค้าเล็งเห็นความส�ำคัญของการวางแผนการเงินควบคู่กับ
ค่าใช้จา่ ยในการดูแลสุขภาพ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาแคมเปญได้รบั เสียงตอบรับ
ที่ดี มียอดเข้าถึงผู้ชม (Reach) ถึงกว่า 2.9 ล้าน หลังจากเปิดตัว
เมื่อเดือนที่ผ่านมา
แคมเปญกระตุ้นฝ่ายขาย

อีกความพิเศษของปีนี้ คือ การร่วมมือกับทางฝ่ายตัวแทนใน
การหันมาท�ำแคมเปญเพือ่ กระตุน้ ทางฝัง่ ผูข้ าย ซึง่ ก็คอื เหล่าทีป่ รึกษา
ทางการเงิน จากการทดลองไอเดียในช่วงไตรมาส 2 ด้วยการท�ำ
โครงการ 12x12 UL League ซึ่งประสบความส�ำเร็จ
ล่าสุด บริษัทเปิดตัวแคมเปญใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ภายใต้ชื่อ
The Master Financial Advisor ภารกิจพิชิตเงินล้าน กิจกรรม
แข่งขันการสร้างผลงานรูปแบบเรียลลิตโี้ ชว์ เพือ่ พิชติ ภารกิจเงินรางวัล
รวมกว่า 1.4 ล้านบาท โดยมีการแบ่งทีมที่ปรึกษาทางการเงินเป็น
28 ทีม เพื่อมาแข่งขันชาเลนจ์พิเศษแต่ละเดือน ควบคู่กับการสร้าง
ผลงานตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อคว้ารางวัลใหญ่ไปครอง เรียก
ได้ว่าเป็นการปลุกกระแส และเป็นอีกแรงผลักส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการ
เติบโตของยูนิตลิงค์ในปีนี้
อลิอันซ์ อยุธยา ภาคภูมิใจกับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อน
และผลักดันความส�ำเร็จในผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์เป็นอย่างมาก เพราะ
ถือเป็นตลาดทีแ่ ข่งขันสูง และทีผ่ า่ นมาได้พสิ จู น์แล้วว่าสามารถพัฒนา
ยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ส�ำเร็จ ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าให้วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริษทั ยังคงเดินหน้าต่อทัง้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยนู ติ ลิงค์ เพิม่
ทางเลือกด้วยกองทุนทีห่ ลากหลาย เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าให้ครบวงจร และด้วยศักยภาพทั้งหมดดังกล่าว เชื่อว่าจะท�ำ
ให้อลิอนั ซ์ อยุธยา สามารถเพิม่ เบีย้ ประกันจากผลิตภัณฑ์ยนู ติ ลิงค์
ได้เป็น 2 เท่าภายในสิ้นปีนี้

‘มาย สไตล์ พลัส’ เลือกได้ตามใจคุณ
ประกันในแบบที่ต้องการ มีเงินมากก็จ่าย
มาก มีนอ
้ ยก็จา่ ยน้อย หรือหยุดจ่ายเบีย
้ ฯ บาง
ปีก็ได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง กับ
แบบประกันยูนิตลิงค์ “มาย สไตล์ พลัส”
เลือกความคุ้มครองชีวิตได้เอง

สูงสุด 250 เท่า (ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ)
ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต อุ่นใจยิ่งขึ้น
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพ โรค
ร้ายแรง และอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้
เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์

เลือกและปรับเปลีย่ นการลงทุนได้ทกุ เมือ่ เรา
คัดสรรกองทุนที่ มีผลประกอบการดีบริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์
และความช�ำนาญด้านการลงทุน
เลือกรับผลตอบแทนสูงขึน้ โดยการเพิม่ เบีย้
ส่วนการลงทุน (เบี้ย Top Up) ได้สูงสุดถึง 120
ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
เลือกหยุดพักช�ำระเบี้ยฯ ได้

แต่ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง*

เลือกถอนเงินบางส่วนจาก
กรมธรรม์มาใช้ได้**

มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน

หมายเหตุ
* เมื่อช�ำระเบี้ย RPP ตามงวดการช�ำระเบี้ยประกันภัยครบ 2
ปี และกรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน
** จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำในการถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 
5,000 บาท และมูลค่าคงเหลือหลังการถอนภายหลังหักหนี้สินตาม
กรมธรรม์ (ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเมื่อช�ำระเบี้ย RPP ตั้งแต่งวดการช�ำระเบี้ยประกันภัยปีที่
3 เป็นต้นไป
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ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่

New Health Standard
ดีตอ
่ ผูเ้ อาประกันอย่างไร
มากกว่า ท�ำให้ได้สทิ ธิค์ วามคุม้ ครองทีค่ รอบคลุมการรักษาพยาบาล
2. เปรียบเทียบแบบได้ง่าย

สัญญาแบบใหม่ทุกบริษัท ต้องมีความคุ้มครองมาตรฐาน
13 หมวด* เหมือนกัน ท�ำให้สามารถเปรียบเทียบหมวดต่อหมวด
ได้เลย
3. โอกาสยกเลิกสัญญาน้อยลง

“สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย
สุขภาพ ประเภทสามัญแบบมาตรฐาน”
หรือ “New Health Standard”
จะถูกน�ำมาใช้กบั ภาคธุรกิจประกันชีวติ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดย
มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความยืดหยุ่น
ให้กับผู้เอาประกันภัย เช่น การเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้เอาประกัน
ภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ซึ่งจะท�ำให้ผู้เอาประกันภัย
จ่ายเบีย้ ในอัตราทีถ่ กู ลง การพัฒนาแบบประกันสุขภาพทีส่ อดรับ
กับเทคโนโลยี วิธีการรักษาทางการแพทย์ และวิวัฒนาการ
ทางการแพทย์สมัยใหม่
สมาคมประกันชีวติ ไทย ได้สรุปประเด็นส�ำคัญของประกันภัย
สุขภาพ แบบมาตรฐาน “New Health Standard” ที่ผู้บริโภค
ต้องรู้ ดังนี้
1. คุ้มครองครอบคลุม

เข้ากับเทคโนโลยีและวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์ในยุคปัจจุบนั
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สัญญาใหม่ทุกบริษัท สามารถยกเลิกได้แค่ 3 เหตุผล คือ
- กรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัย ไม่แถลงความจริง
- เรียกร้องผลประโยชน์ หรือเข้ารักษาตัวโดยไม่จำ� เป็น
- เรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันรวมทุกบริษัทเกิน
รายได้ที่แท้จริง
4. โอกาสโดนเพิ่มเบี้ยประกันภัยต่อปีน้อยลง

สัญญาแบบใหม่ไม่มีเพิ่มเบี้ยประกันรายบุคคล แต่พิจารณา
จากทั้งหมดของ Portfolio ท�ำให้โอกาสโดนเพิ่มเบี้ยประกันภัย
น้อยลง และถ้าเพิ่ม ต้องจ่ายล่วงหน้า 30 วัน

5. ระยะเวลารอคอยชัดเจนเหมือนกัน

- โรคทั่วไป ระยะเวลารอคอย 30 วัน
- 8 กลุ่มโรค ที่ใช้ระยะเวลารอคอย 120 วัน ได้แก่ มะเร็ง
เนือ้ งอก นิว่ ไส้เลือ่ น ริดสีดวง ต้อเนือ้ ต้อกระจก การตัดทอนซิล
อะดีนอยด์ เส้นเลือดขอดทีข่ า เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น
หมายเหตุ : *ก�ำหนดผลประโยชน์ เป็นหมวดมาตรฐาน
13 หมวด ได้แก่ ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน หมวดที่
1 ค่าห้องและค่าอาหาร หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการ
แพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัด
และหัตถการ หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์
เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการ
บาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ของการเกิดอุบัติเหตุ หมวดที่ 8
ค่า เวชศาสตร์ ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย
ในหมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบ�ำบัดรักษา
โรคไตวายเรื้อรัง หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์
เพื่อการบ�ำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา หมวดที่ 11
ค่าบริการทางการแพทย์เพือ่ การบ�ำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมี
บ�ำบัด หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และหมวดที่
13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

ประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ (Annuity) คือ ประกันชีวิตที่
เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยผู้เอา
ประกันต้องช�ำระเงินค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท�ำไว้ แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการ
คืนเงินระหว่างทาง ผูถ้ อื กรมธรรม์ตอ้ งออมเงินอย่างต่อเนือ่ งจนถึง
อายุเกษียณ (เช่น 55, 60 หรือ 65 ปี แล้วแต่แบบ) และจะได้
รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบ�ำนาญจนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี
แล้วแต่แบบ
นอกเหนื อ จากเงิ น บ� ำ นาญที่ จ ะได้ รั บ หลั ง เกษี ย ณอายุ แ ล้ ว
ผูเ้ อาประกันจะได้รบั ความคุม้ ครองเนือ่ งจากการเสียชีวติ และสามารถ
น�ำค่าเบี้ยประกันบ�ำนาญไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ประกันบ�ำนาญเหมาะกับใคร?

- คนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจ�ำนวนที่
แน่นอน

ประกันบ�ำนาญ เหมาะกับใคร ท�ำแล้วคุ้มหรือไม่?

- คนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการ
เกษียณช่องทางอื่นๆ
- คนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยง
(ต้องการความคุ้มครองชีวิต)
- คนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ข้อดีของประกันบ�ำนาญ

เป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุ
โดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมี
วินัยในการออมเป็นอย่างมาก ล�ำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเอง
เราอาจออมไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อท�ำประกันบ�ำนาญ เรา

จึงแน่ใจได้ว่า เราจะมีเงินส่วนหนึ่งส�ำหรับการเกษียณอายุอย่าง
แน่นอน
เงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงิน
ก้อน เช่น เงินจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินก้อนที่ได้จาก
ประกันสะสมทรัพย์ทคี่ รบก�ำหนด หรือแม้แต่เงินจากกองทุนรวม
ต่างๆ เช่น LTF และ RMF ก็เป็นเงินก้อน ท�ำให้มีค�ำกล่าวว่า
ช่วง 5 ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็น Honey Moon
Period ของการเกษียณอายุ เนื่องจากจะมีเงินก้อนออกมามาก
พอสมควร ท�ำให้หากเราไม่มกี ารบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายนี้
ทีด่ พี อ เงินอาจจะหมดก่อนทีเ่ ราจะสิน้ อายุขยั ได้ ดังนัน้ การมีเงิน
จากประกันบ�ำนาญ ก็จะท�ำให้เรา
มีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้
เราเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยๆ ก็
มั่นใจได้ว่ามีเงินส่วนนี้ ที่เป็นเงิน
เกษียณที่แน่นอนของเรา
ได้ความคุ้มครองชีวิต กรณีที่
ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควร
โดยสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์
ได้ ต ามที่ ต ้ อ งการ นอกจากนี้ ผ ล
ประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตจะได้รับยกเว้นภาษี
เบี้ยประกันบ�ำนาญ สามารถน�ำ
มาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด

ข้อจ�ำกัดของประกันบ�ำนาญ

- ได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างต�ำ่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2-3% ซึ่งอาจ
จะไม่ชนะเงินเฟ้อ
- ความคุ้มครองชีวิตที่ได้อาจไม่สูงมาก จึงไม่เหมาะกับคนที่
ต้องการทุนประกันสูงๆ เพื่อคุ้มครองภาระทางการเงิน
แล้วคุ้มหรือไม่ ที่จะท�ำประกันบ�ำนาญ

ความคุ้ม ไม่คุ้มขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็น
หลัก โดยก่อนที่คุณจะซื้อสินค้าการเงินประเภทใดก็ตาม คุณต้อง
ถามตัวเองก่อนเสมอว่า คุณต้องการอะไร เป้าหมายการเงินของ
คุณคืออะไร และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณเป็น
อย่างไร ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ประกันบ�ำนาญมีไว้เพื่อการวางแผน
เกษียณอายุที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการรายได้แบบบ�ำนาญที่จ่ายออก
มาเป็นจ�ำนวนที่แน่นอน ในระยะเวลาที่แน่นอน พร้อมทั้งได้ความ
คุ้มครองชีวิตและสิทธิลดหย่อนภาษี และเป็นทางเลือกที่ค่อนข้าง
เสีย่ งน้อยกว่าทางเลือกอืน่ ๆ หากคุณมีความต้องการเช่นทีไ่ ด้กล่าว
ไป ประกันบ�ำนาญก็จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้
ประกันบ�ำนาญไม่ได้ดีกว่าหรือด้อยกว่าตัวเลือกอื่น ทุกอย่าง
ขึน้ อยูก่ บั เป้าหมายทางการเงินทีค่ ณ
ุ วางไว้ เราจึงควรเลือกสินทรัพย์
ทางการเงินทีท่ ำ� ให้สามารถบรรลุและตอบโจทย์ความต้องการทางการ
เงินของเราให้ได้มากทีส่ ดุ ส�ำหรับคนทีร่ แู้ ละเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไร
จะสามารถเลือกสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ หมาะสมกับตัวเองได้ดที สี่ ดุ
บทความโดย : นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®
นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร
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‘เอไอเอ ประเทศไทย’ ชวนคนไทยวางแผน
การเงินระยะยาว ก้าวข้ามความผันผวน
เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของ
ประเทศไทย* จับมือพันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลก จัดงาน
เสวนา AIA Wealth Forum ประจ�ำปี 2565 ในหัวข้อ
“ถอดรหัสการลงทุน ก้าวหน้าอย่างมั่นคง จากกูรูชั้นน�ำ
ของโลก” เพือ่ มอบสาระความรูเ้ กีย่ วกับการวางแผนการเงินใน
ระยะยาว ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์การลงทุน
ที่กำ� ลังเกิดขึ้นทั่วโลก
เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก มาให้ความรู้และอัพเดตทิศทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ นายแมทท์ เรย์โนลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ลงทุนตราสารทุน จาก Capital Group และ นางสาวเพนนี ชิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนตราสารหนี้จาก BlackRock ซึ่ง
เป็ น ตั ว แทนจากพั น ธมิ ต รด้ า นการลงทุ น ระดั บ โลกของ
กลุ่มบริษัทเอไอเอ
นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ชิ ญ กู รู ด ้ า นการลงทุ น มื อ ฉมั ง อย่ า ง
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุนแบบเน้น
คุ ณ ค่ า ที่ ม าบอกเล่าประสบการณ์ด้านการลงทุน พร้อ ม
แนะน�ำแนวทางการสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าเอไอเอใน
ระยะยาว ร่วมด้วย นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิง่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด หรื อ AIAIMT และนางสาวธนธร กาญจนิ ศ ากร

สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง

หรือ น�ำ้ ไฟแนนซ์ มาร่วมแชร์มุมมองด้านการวางแผนการเงิน
ผ่านประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนติ ลิงค์) ซึง่ งานเสวนาครัง้ นี้
จัดขึน้ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจสิ กรุงเทพฯ เมือ่ วันอาทิตย์ที่
25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิง่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บลจ.
เอไอเอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบนั ถือเป็นช่วงเวลาทีค่ น
ทัว่ โลกรวมถึงคนไทยเริม่ กลับมาใช้ชวี ติ ปกติหลังจากทีเ่ ราต้อง
เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีห่ นักหน่วง
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์โดยรวม
จะเริ่มดีขึ้น แต่ถ้ามองในฝั่งด้านการลงทุนนับว่ายังมีปัจจัย
เสี่ยงหลายปัจจัยที่ยังกดดันสภาวการณ์ลงทุนอยู่
ดูแลทั้งสุขภาพกาย และการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นความกังวลด้านอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น จน
ส่งผลต่อการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายในหลายๆ ประเทศ
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เอไอเอ ประเทศไทย น�ำโดย นายนิคฮิล แอดวานี (ล�ำดับที่ 4) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และนายโยฮัน ดีทอย (ล�ำดับที่ 1)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน ร่วมเปิดงานเสวนา AIA Wealth Forum ประจ�ำปี 2565 ในหัวข้อ “ถอดรหัสการลงทุน
ก้าวหน้าอย่างมัน่ คง จากกูรชู นั้ น�ำของโลก” ซึง่ ในงานได้รบั เกียรติจากวิทยากรทัง้ จากในประเทศและระดับโลก ได้แก่ นายสุขวัฒน์
ประเสริฐยิง่ (ล�ำดับที่ 2) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) นายแมทท์ เรย์โนลส์ (ล�ำดับที่ 6) Investment
Director จาก Capital Group นางสาวเพนนี ชิน (ล�ำดับที่ 5) Director, Head of APAC FIG (PMG) จาก BlackRock
และนางสาวธนธร กาญจนิศากร (ล�ำดับที่ 3) นักวางแผนการเงินมากประสบการณ์

ทั่วโลก ซึ่งน�ำไปสู่ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยังคงรุนแรง
และยื ด เยื้ อ ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ล ้ ว นส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจด้ า น
การลงทุนของเราทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้
“ส�ำหรับ AIA Wealth Forum เป็นงานที่เราจัดมา
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ตอกย�ำ้ ถึงความมุง่ มัน่ ของเอไอเอ ในการน�ำ
เสนอการบริการที่เหนือระดับทั้งในด้านการประกันชีวิตและ
การลงทุนให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยมุ่งดูแลไม่เพียงเฉพาะด้าน
สุขภาพร่างกายเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการดูแลสุขภาพทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์
มีสุขภาพที่แข็งแรงรอบด้าน”
พร้ อ มเพิ่ ม โอกาสได้ รั บ ผลตอบแทนด้ ว ยการเข้ า ถึ ง
การลงทุนระดับสากล ด้วยการเลือกลงทุนใน กองทุน AIA
Global Allocation Funds และ กองทุน AIA Asset
Allocation Funds ที่ได้จับมือกับพันธมิตรด้านการลงทุน
ระดั บ โลก ทั้ ง BlackRock, Capital Group, Baillie
Gifford และ Wellington Management เพื่อช่วยขยาย
ศักยภาพด้านการลงทุนให้ก้าวสู่ระดับสากล
ตลอดจนสามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน ไม่วา่ จะ
เป็นการส่งต่อความมั่นคง หรือแผนเก็บเงินยามเกษียณ ช่วย
ให้ลกู ค้ายูนติ ลิงค์ ของเอไอเอ ประเทศไทย ได้มสี ขุ ภาพและ
ชีวิตที่ดีขึ้น ตามค�ำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better
Lives

วางแผนลงทุนระยะยาวลดความผันผวน

ในส่วนของการเสวนาด้านการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
นายแมทท์ เรย์โนลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนตราสารทุน
จาก Capital Group กล่าวว่า แม้สถานการณ์การลงทุนใน
ระดับโลกปัจจุบันจะเป็นเรื่องท้าทาย แต่ส�ำหรับนักลงทุนแล้ว
ความผันผวนถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่เกิดขึ้นในโลกของ
การลงทุน จากข้อมูลในประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมาได้แสดงให้เห็น
แล้วว่า

แมทท์ เรย์โนลส์

“การวางแผนการเงินเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับทุกคน ซึง่ ยิง่
เริม่ ต้นได้เร็วเท่าไร ยิง่ ส่งผลดีตอ่ อนาคตในระยะยาว เพราะ
ทรัพย์สนิ กับมรดกต่างกันเพียงลมหายใจเดียว ดังนัน้ จึงอยาก
ให้ทุกคนเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความพร้อมและเป็นมืออาชีพช่วยดูแล”
ทั้งนี้ ส�ำหรับลูกค้าที่สนใจประกันชีวิตควบการลงทุน
(เอไอเอ ยูนิต ลิงค์) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.aia.co.th/th/our-products/unit-link.html
หรือ AIA Call Center 1581 หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวติ
เอไอเอ ประเทศไทย

การวางแผนการลงทุนในระยะยาวและลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมุง่ เน้นทีก่ ารคัดเลือกสินทรัพย์ทพี่ ร้อมด้วย 3 ปัจจัยหลัก
ได้แก่ 1. กระแสเงินสด 2. อ�ำนาจในการก�ำหนดราคาสินค้า
ของบริษทั (Pricing Power) และ 3. การประเมินมูลค่าหุน้
(Valuation) ที่สมเหตุสมผล จะช่วยให้สามารถรับมือกับ
ความผันผวน และช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้
ในที่สุด
ตราสารหนี้ช่วยกระจายความเสี่ยง

ด้าน นางสาวเพนนี ชิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
ตราสารหนี้จาก BlackRock กล่าวว่า ตราสารหนี้ถือว่า
เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยง (Diversifier) ที่ส�ำคัญ
ที่นักลงทุนควรจัดสรรไว้ในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นก�ำลังเผชิญความเสี่ยงจากความ

ธนธร กาญจนิศากร

ภาพใหญ่ ไม่หวัน่ ไหวไปกับความผันผวนชัว่ คราว คือเคล็ดลับ
ในการลงทุนให้ประสบความส�ำเร็จในระยะยาว ซึง่ เอไอเอ เป็น
บริษทั ประกันชีวติ ทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญในด้าน
การลงทุน อีกทั้งยังมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อให้นักลงทุน
มั่นใจได้ในตลอดเส้นทางการลงทุน
เริม
่ ต้นวางแผนการเงินด้วย เอไอเอ อินฟินท
ิ
เวลท์ เพรสทีจ

เพนนี ชิน

ปิดท้ายด้วยเทคนิคในการส่งต่อความมัง่ คัง่ ผ่านประกันชีวติ
ควบการลงทุน เอไอเอ อินฟินทิ เวลท์ เพรสทีจ (ยูนติ ลิงค์)
(AIA Infinite Wealth Prestige : Unit Linked)
โดย นางสาวธนธร กาญจนิศากร นักวางแผนการเงิน ผูผ้ า่ น
ประสบการณ์ร่วมวางแผนการเงินกับลูกค้ามาแล้วมากมาย
ซึ่งได้ทิ้งท้ายว่า

*ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2565
หมายเหตุ :

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และท�ำความ
เข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัย
เมือ่ ได้รบั กรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขในกรมธรรม์
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท�ำความเข้าใจ
ลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อน
ตัดสินใจลงทุน
ผลการด�ำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผล
การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ มิได้เป็นสิง่ ยืนยัน
ถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต

ผันผวน และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้นเช่นนี้ เพราะถือเป็น
เกราะก�ำบังที่จะช่วยลดโอกาสในการขาดทุนจากการลงทุน
และสร้างรายได้ให้ได้ในทุกสภาวะตลาด
อย่างไรก็ตาม การเลือกตราสารหนีท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพสูงมีหลาย
ปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นอายุของตราสารหนี้และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีระบบในการ
วิเคราะห์ และเกาะติดสถานการณ์การลงทุนอยูโ่ ดยตลอด โดย
เฉพาะด้านอัตราเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน และการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ซึ่งล้วนเกี่ยวโยงกับผลตอบแทนของตราสารหนี้”
ไม่หวั่นไหวกับความผันผวนชั่วคราว

ส�ำหรับมุมมองด้านการลงทุนจากกูรูชั้นแนวหน้าของไทย
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เผยว่า การมีทีมผู้เชี่ยวชาญ
เป็นทีป่ รึกษาทีไ่ ว้ใจได้ดว้ ยประสบการณ์ องค์ความรูเ้ ฉพาะด้าน
และการตั ด สิ น ใจลงทุ น แบบนั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ เ น้ น มอง
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KKP

ขาดคุณสมบัติของเงิน
มีข้อจ�ำกัดในการได้รับการยอมรับ
ไม่เอื้อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ

ประเมินคริปโทเคอร์เรนซี
คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นสินทรัพย์
ทีม่ ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ มาก โดยเฉพาะตัง้ แต่ชว่ งการระบาดของโควิดเป็นต้นมา โดยคนส่วนหนึง่ ลงทุนด้วย
ความเชือ่ ว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินในโลกอนาคตทีส่ ามารถมาทดแทนเงินของธนาคารกลางทีเ่ ราใช้กนั
อยูใ่ นปัจจุบนั ผ่านเทคโนโลยีทไี่ ม่ตอ้ งพึง่ ตัวกลาง โปร่งใส และเป็นเครือ่ งรักษามูลค่าของตัวเองได้ดว้ ย
ปริมาณอุปทานที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
อย่างไรก็ตาม KKP Research ประเมินว่าบทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีในการเข้ามาทดแทนระบบเงิน
ปัจจุบันที่ควบคุมโดยธนาคารกลางเป็นไปได้ยากจากข้อจ�ำกัด 3 ด้าน คือ
บิตคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ยังขาดคุณสมบัติของเงิน
ข้อมูลในปัจจุบันชี้ชัดว่าคริปโทเคอร์เรนซี ยังไม่สามารถท�ำหน้าที่ 3 ข้อหลักของเงินได้ คือ
1.คริปโทเคอร์เรนซี ไม่สามารถเป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น (Medium of Exchange) โดยระยะ
เวลาในการท�ำธุรกรรมยังคงเป็นอุปสรรคส�ำคัญ โดยเฉพาะมีความขัดแย้งกันระหว่างความสามารถในการ
กระจายอ�ำนาจของระบบ (Decentralization) และความปลอดภัยของระบบ (Security) ท�ำให้ความสามารถ
ในการท�ำธุรกรรม (Scalability) ลดลง
2.คริปโทเคอร์เรนซี ไม่สามารถเป็นมาตรฐานในการใช้วดั มูลค่า (Unit of Account) จากความผันผวน
เทียบกับเงินสกุลอื่นสูงท�ำให้ผู้ขายจ�ำเป็นต้องปรับราคาถี่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนต่อเศรษฐกิจจากทั้ง
ผู้ขายและผู้บริโภค ปัจจุบันจึงมีกลุ่มคนที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี หรือ บิทคอยน์มาเป็นฐานเปรียบเทียบ
มูลค่าของสินค้าและบริการน้อยมาก
3.คริปโทเคอร์เรนซี ไม่สามารถเป็นเครือ่ งรักษามูลค่า (Store of Value) โดยแม้ปริมาณทีจ่ ำ� กัดสามารถ
รับประกันได้ระดับหนึง่ ว่าคริปโทเคอร์เรนซีจะไม่ถกู ด้อยค่าด้วยการเพิม่ อุปทาน แต่มลู ค่าพืน้ ฐานยังขึน้ อยูก่ บั

ความต้องการใช้และประโยชน์ที่ได้จากการถือเงินสกุลนั้นๆ ด้วย ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้คนจะเชื่อมั่น
ในบิทคอยน์ได้ตลอดไป โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากนโยบายการเงินที่หายไป
การเปลี่ยนระบบการเงินจากยุคปัจจุบันไปสู่คริปโทเคอร์เรนซีแม้เป็นความตั้งใจที่ดีและมีการใช้
เทคโนโลยีทอี่ าจเพิม่ ประสิทธิภาพในระบบการเงิน แต่การให้เอกชนเป็นคนออกสกุลเงินและจ�ำกัดปริมาณเงิน
ให้คงทีเ่ พือ่ รักษามูลค่าเป็นระบบทีม่ คี วามไม่มนั่ คงสูงและขาดกลไกในการรองรับความเสีย่ งหากเศรษฐกิจ
เจอกับปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งจะสร้างความเสี่ยงหลายประการ คือ
1. ปริมาณเงินทีถ่ กู ก�ำหนดไว้อย่างจ�ำกัด จะสร้างความเสีย่ งให้เศรษฐกิจเข้าสูภ่ าวะเงินฝืด (Deflation)
หากปริมาณเงินเพิ่มขึ้นไม่ทันการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจ
2. การก�ำหนดให้ปริมาณเงินมีปริมาณคงที่ ท�ำให้ไม่สามารถปรับปริมาณเงินให้เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจได้ ท�ำให้เศรษฐกิจอาจมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น
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3. ระบบทีไ่ ม่มผี ดู้ แู ลเสถียรภาพทางการเงินจะไม่สามารถสร้างความมัน่ ใจในระบบการเงินในยามวิกฤติได้
เช่น หากเกิดวิกฤติแบบโควิด-19 การขาดบทบาทของนโยบายการเงินอาจท�ำให้ปญ
ั หาลุกลามไปสูเ่ สถียรภาพ
ระบบการเงินของประเทศได้
ท�ำไมการยอมรับของบิทคอยน์อาจเกิดขึ้นได้ยาก
ในทางทฤษฎี หากทุกคนยอมรับให้บทิ คอยน์ เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น ย่อมเป็นไปได้ทบี่ ติ คอยน์
จะผันผวนลดลงและท�ำหน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งรักษามูลค่าได้ ซึง่ อาจท�ำให้บทิ คอยน์สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลาง
ในการแลกเปลีย่ นได้ อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นผ่านจากโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบนั ไปสูด่ ลุ ยภาพ
ใหม่ที่มีบิทคอยน์เป็นสื่อกลางยังจะต้องเจอกับอุปสรรคอีกมาก เช่น
ต้นทุนธุรกรรมทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ขนาดของระบบใหญ่ขนึ้ หากความต้องการในการท�ำธุรกรรมเพิม่ สูงขึน้
ในระบบบิทคอยน์จะท�ำให้ Network มีความแออัดและค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะดึงดูดให้
จ�ำนวนนักขุดเข้ามาในระบบมากขึ้น แต่จะท�ำให้ความล่าช้าในระบบเพิ่มขึ้นแทน ซึ่งจะท�ำให้อัตราการใช้
บิทคอยน์ (Adoption Rate) ลดลง
แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะท�ำให้มลู ค่าของบิตคอยน์ลดลง แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ตามแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทีส่ งู ยาวนานกว่าทีค่ าดการณ์ไว้และสภาพคล่องทีถ่ กู ดูดออกมากขึน้ โดยเฉพาะ
นโยบาย QT ในสหรัฐ จะท�ำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการครอบครองสินทรัพย์ที่ไม่ผลิตกระแสเงินสด
เพิม่ ขึน้ และจะสร้างแรงกดดันทีม่ ากขึน้ กับราคาของบิทคอยน์ และความผันผวนของบิทคอยน์กม็ แี นวโน้ม
เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้การยอมรับในการใช้บิทคอยน์ลดลงได้
รัฐบาลในหลายประเทศยังไม่ยอมรับให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราที่ช�ำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
การไม่ได้รบั การยอมรับจากภาครัฐ และความเสีย่ งในอนาคตทีภ่ าครัฐต้องมีการก�ำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี
จะท�ำให้ตน้ ทุนและอุปสรรคในการใช้งานคริปโทเคอร์เรนซีเพิม่ ขึน้ รวมถึงจะจ�ำกัดความสามารถในการเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือช�ำระหนี้ได้
ความเสี่ยงของคริปโทเคอร์เรนซีกับการลงทุนระยะยาว
การคาดเดาทิศทางของราคาบิทคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซียงั คงท�ำได้ยาก โดยแม้วา่ เหรียญดิจทิ ลั
เหล่านีอ้ าจถูกมองว่าไม่มมี ลู ค่าพืน้ ฐานแต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะต้องมีมลู ค่าเป็นศูนย์เสมอไป และความ
ผันผวนในราคาของสินทรัพย์เหล่านีน้ า่ จะเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตในช่วงทีค่ วามไม่แน่นอนเรือ่ งอัตราเงินเฟ้อ
และทิศทางของนโยบายการเงินเพิ่มสูงขึ้นมาก และมีความเสี่ยงสูงที่ราคาจะปรับตัวลงได้
KKP Research ประเมินว่าปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการยอมรับในบิตคอยน์หรือ
คริปโทเคอร์เรนซีอนื่ ๆ ให้เป็นสกุลเงินหลักในอนาคต อย่างไรก็ตามบิทคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซีอาจยัง
คงอยู่เป็นสินทรัพย์ทดแทนที่มีการซื้อขายต่อไปแม้ว่าจะไม่ใช่สกุลเงินก็ตาม และหากคริปโทเคอร์เรนซี
สามารถท�ำหน้าทีท่ สี่ ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ตัวเองได้ (เช่น ลดต้นทุนการท�ำธุรกรรม หรือสร้างโมเดล
ทางธุรกิจแบบใหม่ที่ระบบปัจจุบันท�ำไม่ได้) ก็อาจจะสามารถมีมูลค่าในตัวมันเองได้
นอกจากนี้ การมีอยูข่ องคริปโทเคอร์เรนซีแม้วา่ จะเป็นในรูปของสินทรัพย์ทดแทนจะช่วยเตือนให้
ภาครัฐและธนาคารกลางค�ำนึงถึงคุณลักษณะทีด่ ขี องเงินสาธารณะ (Public Money) และน�ำไปสูก่ ารท�ำ
นโยบายการเงินทีส่ อดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ เช่น การไม่ทำ� นโยบายประชานิยมหรือพิมพ์เงิน
มากเกินไปจนท�ำให้เกิดวิกฤติเงินเฟ้อรุนแรง (Hyperinflation) และสภาวะทางสังคมล่มสลายซึ่งมี
ตัวอย่างให้เห็นในประวัติศาสตร์

KTAM เสิร์ฟจานร้อน
กองทุนเด็ด SSF-RMF
จัดพอร์ตรับสิทธิภาษี
วางแผนลงทุน พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีกับ “กองทุน SSF-RMF”
จานเด็ ด ที่ “KTAM” คั ด สรรมาเสิ ร ์ ฟ ให้ ผู ้ ล งทุ น ได้ เ ลื อ กในแบบที่ ใ ช่
พร้อมโอกาสการเติบโตในอนาคต ทางด้าน “ชวินดา หาญรัตนกูล”
คาดโค้งท้ายปลายปีตลาดยังคงผันผวน นอกจากการกระจายความเสีย
่ ง
ของพอร์ตลงทุนแล้วควรเลือกลงทุนในกองทุนที่เน้นหุ้นขนาดใหญ่
เติบโตได้ มีปันผลสม�ำ่ เสมอ แต่ควรใช้กลยุทธ์ทยอยลงทุน
“ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTAM กล่าวว่า
มุมมองการลงทุนใน 3-6 เดือนนับจากนี้ตลาดยังคงมีความผันผวน
ดังนั้นส�ำหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และ
ต้องการพักเงินเพือ่ รอจับจังหวะในการลงทุน หรือไม่ตอ้ งการรับความ
เสี่ยงมากนักพร้อมทั้งรองรับกับสถานการณ์ในช่วงดอกเบี้ยที่ทยอย
ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต KTAM มองว่า กลุ่มกองทุนตราสารหนี้
ระยะสั้น ก็เป็นอีกทางเลือกให้กับนักลงทุนได้
โดยกองทุ น ที่ เ น้ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ แ ละสามารถน� ำ ไป
ลดหย่อนภาษีได้นนั้ KTAM แนะน�ำ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้
ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTSTPLUS-SSF) ซึ่งกองทุน
จะมีนโยบายทีเ่ น้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบ
เท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อ
ถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) โดยกองทุนอาจพิจารณาน�ำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน และจะจ�ำกัดอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน ไม่เกิน
1 ปี โดยประมาณ
ส่วนกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพแนะน�ำ กองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) มีนโยบายการลงทุน
ที่จะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยรวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง
ค�้ำประกันเป็นหลัก
เอเชียโอกาสระยะยาว

นอกจากนี้ ส�ำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้น
กลุ่มกองทุนหุ้นทั่วภูมิภาคเอเชีย จีน และเวียดนาม ก็เป็น
โอกาสทีด่ สี ำ� หรับการลงทุนในระยะยาว ทีไ่ ม่ได้เผชิญกับแรง
กดดันทางด้านเงินเฟ้ออย่างรุนแรงเหมือนในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ประกอบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็ปรับ
ตัวลงมาพอสมควรเหมือนกันตามภาวะตลาดในภาพรวม
กองทุนที่แนะน�ำ ได้แก่
กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพือ่
การออม (KT-ASIAG-SSF) เน้นลงทุนในบริษทั ทีม่ กี ารเติบโต
สูงและมีคณ
ุ ภาพดี ทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญีป่ นุ่ )
ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan
Funds - Asia Growth Fund (กองทุนหลัก) เพียง
กองทุนเดียว
โดยจุดเด่นของกองทุนหลักคือการคัดเลือกหุน้

แบบ Bottom Up ผ่านการพิจารณาทั้งด้านการเติบโตและคุณภาพ
ควบคู่กัน เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตที่ดีตามการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันจะเน้นลงทุนใน จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย เป็นต้น กองทุนหลักดังกล่าวยังได้รับการจัดอันดับจาก
Morningstar 4 ดาว (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565)
กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
(KT-VIETNAM-SSF) เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามเป็นเป้าหมาย
ในการลงทุนที่ส�ำคัญของนักลงทุนต่างชาติ และก�ำลังจะก้าวขึ้นมา
เป็นแหล่งการผลิตที่ส�ำคัญของโลก อีกทั้ง เวียดนามยังอยู่ระหว่าง
กระบวนการที่จะขยับอันดับประเทศเข้าสู่กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา
ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการรับเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกอีกมากมาย
ในอนาคต โดยกองทุนมีการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุกเพือ่ สร้างผล
ตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
โตไปกับเวียดนาม-จีน

โดยทางบริษทั จัดการยังมีแผนทีจ่ ะเสนอขาย IPO กองทุนเปิด
เคแทม เวียดนาม อิควิตี้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ (KT-VIETNAM-RMF)
ในช่วงที่เหลือของปี 2565 นี้อีกด้วย ส�ำหรับแฟนๆ นักลงทุน
ที่สนใจในเวียดนาม
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
(KT-Ashares SSF) และ กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้
เพือ่ การเลีย้ งชีพ (KT-Ashares RMF) เน้นลงทุนในหุน้ จีนแผ่นดิน
ใหญ่ (หุ้นจีน A-Shares) ที่พร้อมไปด้วยโอกาสส�ำหรับการเติบโต
และเตรียมพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
ที่สุดในโลกในอนาคตอีกด้วย ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A-Shares (กองทุนหลัก)
โดยกองทุนหลักจะสร้างพอร์ตการลงทุนทีไ่ ด้ประโยชน์
จากการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศจีน รวมถึงจะ
ลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจี น อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ จาก
Morningstar 5 ดาว (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565)
ธีมเฮลธ์แคร์ เทรนด์ของโลก

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

ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ท�ำให้ทั่วโลกต่างเร่งลงทุน
พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการแพทย์ เพื่อพร้อมรับมือกับ
โรคใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงบริการทางการ
แพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อสังคมผู้สูงวัยในอนาคต ท�ำให้
เชื่อว่าธีมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เหมาะสมกับการลงทุนใน
ระยะยาวได้เป็นอย่างดี
โดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์ทั่วโลก ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิต (Life
Sciences) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตลอดไปจนถึงไบโอเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว
ส�ำหรับภาพการลงทุนในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า “ชวินดา”
มองว่า ตลาดยังคงมีความผันผวน โดยตลาดหุ้นไทยจะมีการ
เคลือ่ นไหวอยูใ่ นช่วงดัชนี 1,500-1,650 จุด อีกทัง้ หุน้ ไทยมีลกั ษณะ
ของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เมื่อราคาสินทรัพย์ไม่แพง
หากเทียบกับตลาดอื่นๆ ทั่วโลกท�ำให้ตลาดหุ้นไทยยังคงความน่า
สนใจ ประกอบกับการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจหลังจากมีการเปิดประเทศ
ท�ำให้เศรษฐกิจไทยยังคงมีปัจจัยหนุนการเติบโตต่อ
ส่วนการขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายสูก้ บั เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา และ
ในยุโรปนั้น คาดว่า ยุโรปน่าจะมีโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
มากกว่าสหรัฐอเมริกา
“มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะมีลักษณะเติบโตช้า และอาจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยบ้างเนือ่ งจากการส่งออกส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยมีลักษณะน�ำเข้าเพื่อการส่งออก แต่น่าจะดีในส่วนของ
การส่งออกอาหาร ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับทุกๆ ประเทศ”
ชวินดา ทิ้งท้ายว่า ถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจเติบโตช้าจนน�ำไปสู่
ภาวะถดถอยในฝัง่ ซีกโลกตะวันตก นักลงทุนควรเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่าปกติ หรือถ้ามีความต้องการ
ลงทุนในหุ้นก็ควรเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตมีการจ่ายปันผล
สม�่ำเสมอ และควรเป็นการทยอยลงทุนจะดีกว่า

บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ผูน้ ำ� ด้าน
บริษทั ประกันชีวติ และสุขภาพ เปิดตัว 2 แคมเปญใหญ่ “Make time
for me-time” หรือ “ให้เวลาที่ควรให้กับตัวคุณเอง” ซึ่งเป็น
แคมเปญที่แอกซ่าเปิดตัวทั่วเอเชียเพื่อกระตุ้นให้ทุกคน “ให้เวลากับ
ตัวเอง” เพราะการดูแลผู้อื่นได้ดีเริ่มต้นจากการดูแลตนเอง และอีก
หนึ่งแคมเปญ “เชื่อในสิ่งที่ใช่กับ Emma” ที่เป็นการน�ำเรื่องราว
ความเชื่อเก่าแก่ที่คนปฏิบัติต่อๆ กันมา พร้อมน�ำเสนอให้ Emma
by AXA เป็นผู้รู้จริง ที่สามารถให้คำ� แนะน�ำที่ถูกต้องแก่ทุกคน โดย
ทั้ง 2 แคมเปญ ตอกย�้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุน และสร้างนิยาม
ใหม่ของสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ
คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปี 2565 นี้ บริษทั ฯ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 แห่งการด�ำเนินธุรกิจเพื่อคนไทย และเพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้คนไทยค�ำนึงถึงสุขภาพ และให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง
ให้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำแคมเปญโฆษณา “Make time for
me-time” ขึน้ เพือ่ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทกุ คนหันมาให้เวลากับตัวเอง
Make time for me-time ให้เวลาที่ควรให้กับตัวคุณเอง

โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่ม Sandwich Generation
ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการของ Sandwich

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่ง 2 แคมเปญใหญ่ระดับเอเชีย
‘Make time for me-time’ และ ‘เชื่อในสิ่งที่ใช่กับ Emma’
ตอกย�ำ้ ความมุง
่ มัน
่ ในการสนับสนุน
ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ

Generation ในเอเชีย ที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราและลูกๆ ซึ่ง
หมายความว่า ตนเองจะต้องใช้เวลาดูแลผู้อื่นมากกว่าตนเอง และเมื่อ
มีเวลาให้กับตัวเอง มักจะรู้สึกผิดหรือละอายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
เป็นการบอกปฏิเสธใครสักคนว่า “ไม่” โดยข้อมูลเชิงลึกนี้ สะท้อนให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมการมี
สุขภาพที่ดีทั้งใน และนอกที่ทำ� งาน และบริษัทฯ เชื่อว่า การมีสุขภาพ
ที่ดี เริ่มจากการดูแลตัวเอง
นอกจากนั้น แคมเปญดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่ของ
แอกซ่าภูมิภาคเอเชีย และเปิดตัวพร้อมกันในเดือนกันยายนในหลาย
ประเทศทัว่ เอเชีย โดยแคมเปญโฆษณา “Make time for me-time”
ประกอบด้วยโฆษณาออนไลน์ สื่อที่เป็นภาพนิ่ง และ Art Care
Exercise Series ผ่านสื่อนอกสถานที่
โฆษณาออนไลน์ชุดแรก เนื้อหาจะบอกเล่าเรื่องราวของตัว
ละครที่เป็น sandwich generation ท�ำงานควบคู่ไปกับการดูแล
คนในครอบครัว จนลืมไปว่าตัวเองต้องการเวลาเช่นกัน แต่โชคดีที่มี
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ ช่วยดูแล เตรียมแผนประกันทีค่ รอบคลุม
ทุกความต้องการ ที่ช่วยให้ตัวละครสามารถดูแลตัวเองได้ดีกว่าเดิม
อุ่นใจ และพร้อมดูแลคนอื่นได้ดีขึ้น โฆษณาชุดนี้ ได้เริ่มออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
สื่อภาพนิ่ง และ Art Care Exercise Series ออกแบบ
โดยคุณโยชิ รอทเทน (YoshiRotten) ศิลปินกราฟิกชื่อดัง ที่ได้น�ำเอา
ประโยชน์ของศิลปะ และสีสนั มาส่งต่อแรงบันดาลใจในการน�ำเสนอ การ
ผ่อนคลายร่างกายในแบบต่างๆ ได้แก่ การบริหารดวงตา และการหายใจ
โดยได้เริ่มสื่อสารไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

หญิง-รฐา โพธิ์งาม
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โฆษณาชุดพิเศษ “EVERYONE’S TIME” ที่ได้รับเกียรติ
จาก คุณก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ พรีเซนเตอร์ตัวแทนของผู้หญิงที่ใส่ใจ
สุขภาพ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ต้องท�ำงาน และดูแลทุกคนใน
ครอบครัวไปพร้อมๆ กัน จนไม่มีเวลาให้ตัวเอง แต่โชคดีที่ได้เลือก
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มาช่วยดูแล เพราะถ้าดูแลตัวเองดี จึง
สามารถดูแลคนอื่นได้ดียิ่งขึ้น
Emma by AXA ผู้รู้จริง แนะน�ำได้ถูกต้อง

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวแคมเปญ โฆษณา
ออนไลน์ “เชื่อในสิ่งที่ใช่กับ Emma” ซึ่งเป็นการน�ำเรื่องราวความเชื่อ
เก่าแก่ ต�ำนานโบราณ และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังถือปฏิบัติต่อๆ กันมา
พร้อมน�ำเสนอ Emma by AXA ที่เป็นผู้รู้จริง และสามารถให้คำ�
แนะน�ำทีถ่ กู ต้องแก่ทกุ คน โดยแคมเปญดังกล่าว ประกอบด้วย โฆษณา
ออนไลน์ สื่อภาพนิ่ง และไลน์สติ๊กเกอร์เอ็มม่า
โฆษณาออนไลน์ ถ่ายทอดผ่านตัวละครมีความเชื่อ ที่ถูกส่งต่อ
กันมาอย่างยาวนาน แต่เป็นความเชือ่ แบบผิดๆ ซึง่ โชคดีทตี่ วั ละครนีไ้ ด้พบ
ความจริง โดย Emma by AXA ผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล จาก กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต ที่ช่วยแนะน�ำข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย�ำ ซึ่งโฆษณา
ชุดนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิง-รฐา โพธิ์งาม พรีเซนเตอร์ Emma มา
ถ่ายทอดเรื่องราว โดยจะเริ่มสื่อสารในวันที่ 30 กันยายน เป็นต้นไป
สื่อภาพนิ่ง ออกแบบโดยศิลปินคุณคามิโล ฮุนก้า (Camilo
Huinca) ศิ ล ปิ น กราฟิ ก ชื่ อ ดั ง ที่ อ อกแบบลายเส้ น สุ ด พิ เ ศษที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เชื่อมโยงเรื่องราวความเชื่อผ่านศิลปะให้เข้าใจได้
ง่าย ในแบบต่างๆ อาทิ ดื่มน�ำ้ มะนาวรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น โดยสื่อ
โฆษณาได้ออกอากาศในเดือนกันยายน เช่นกัน
ไลน์สติ๊กเกอร์ Emma by AXA ชุดพิเศษ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
นอกจากนี้ “จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดมานานกว่า
2 ปี ได้ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไป ตลอดจน
การน�ำดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ส่งผลให้ทุกภาคธุรกิจ รวมถึง
ธุรกิจประกันชีวิต ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เช่นเดียวกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำ� ธุรกิจประกันชีวิต
และสุขภาพ ทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนาทัง้ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพือ่ มอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
ให้แก่ลกู ค้าของเราอยูเ่ สมอ และในปี 2565 บริษทั ฯ มีบริการด้านสุขภาพ
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด อาทิ
บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ หรือ “เทเลเฮลท์ (TeleHealth)”
ทีม่ แี ผนขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการอีก 5 จังหวัด จากเดิม 16 จังหวัดทัว่ ไทย
ซึ่งเป็นบริการสุขภาพที่ได้รบั การตอบรับอย่างดีโดยยืนยันได้จากตัวเลข

บุปผาวดี โอวรารินท์
ผู้ลงทะเบียนใช้งานในครึ่งปีแรก ที่เพิ่มขึ้นมากถึง 429% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา
KTAXA Mind Health บริการให้ค�ำปรึกษาสุขภาพจิตใจ
ทีช่ ว่ ยให้ลกู ค้าสามารถประเมินสุขภาพจิตใจผ่านช่องทางออนไลน์หลาก
หลายรูปแบบ เพื่อให้ได้รู้ค่าความสุขของตัวเองได้อย่างสม�่ำเสมอ ผ่าน
แอปพลิเคชัน Emma by AXA
KTAXA แคร์คุณกว่าใคร (Care Coordination) บริการ
พิเศษให้ค�ำปรึกษาลูกค้าผู้ถือประกันสุขภาพที่มีอาการเจ็บป่วย และ
ต้องการความช่วยเหลือในด้านการสรรหาโรงพยาบาล และแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญ ในปีนี้โครงการฯ ได้ขยายการให้บริการในลูกค้าที่ได้รับผลก
ระทบจากโควิด-19 ซึ่งโครงการฯ ได้รับการประเมินความพึงพอใจจาก
ลูกค้าในเรื่องการบริการสูงถึง 90%
“แอกซ่า ซิกเนอเจอร์ (AXA Signature) หรือโรงพยาบาล
เครือข่ายความร่วมมือพิเศษด้านบริการทางการแพทย์” ที่ยกระดับ
มาตรฐานด้านบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาล รวมถึงบริการทีส่ นองตอบ
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จะมอบสิทธิ
พิเศษให้แก่ลกู ค้าของบริษทั ฯ ให้สามารถเข้าถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวดเร็ว
สะดวกสบาย และน�ำเสนอทางเลือกพิเศษทางการแพทย์ที่หลากหลาย
Know Your Heart แบบทดสอบอายุหัวใจเมื่อเทียบกับอายุ
จริง เป็นหนึง่ ในบริการทีส่ ร้างการตระหนักรูใ้ นการดูแลสุขภาพ โดยเปิด
ให้ทกุ คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ทดสอบอายุหวั ใจและแชร์ผา่ นโซเชียล
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่น ใส่ใจสุขภาพของคนไทย
และลูกค้า พร้อมสนับสนุน และร่วมสร้างนิยามใหม่ในการดูแลสุขภาพ
ไปกับทุกคน โดยเริ่มต้นจากการดูแลตนเอง เพราะหากเรามีสุขภาพ
ที่ดี เราจะดูแลคนอื่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป
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