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• ภาพรวมการลงทุน
• เงินเฟ้อสหรัฐฯสงูตอ่เนื่อง 

เร่ง Fed ขึ้นดอกเบี้ยแรง
• กนง.คงดอกเบี้ยที่ 0.5% 

แม้เงินเฟ้อพุ่งทะลุกรอบ
• สถิติหุ้นจนีมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนดี

ช่วงก่อนประชุมพรรคคอมมวินสิต์
• ประเด็นเด่นที่ตอ้งจบัตา
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• กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต้่างประเทศ 1YP
• ซื้อประกันชีวิตคู่กัน รับ K Point 

สูงสุด 85,000 คะแนน
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• ปรับเกณฑ์การเบิก
ค่ารักษาพยาบาล COVID-19

• เรื่องน่ารู้ เมื่อซื้อ “ประกันสุขภาพ”



ปรับเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล COVID-19
สมาคมประกันชีวิตไทย ปรับเกณฑ์การเบิก ค่ารักษาพยาบาล/ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยใน เริ่ม 15 ก.พ.
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เบิกได้เฉพาะกรณีที่มีอาการ 1 ใน 5 ข้อ ผลกระทบ
• ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล/

ค่าชดเชยรายวันได้ 
ในกรณีท่ีไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยและต้องใช้วิธีกักตัว
ที่บ้าน (Home Isolation) ตามประกาศ สธ. 

ค าแนะน า
• ส าหรับแผนประกันสุขภาพท่ีมีค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) 

ยังสามารถ  เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามปกติ 
• หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับประกันสุขภาพ 

แนะน าติดต่อ ตัวแทน/นายหน้า หรือบริษัทที่รับประกันโดยตรง เพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์

• ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด
กรณทีี่ต้องการรักษาตัวในรพ./Hospitel หากไม่มี
อาการหรือมีอาการเล็กน้อย 

ไข้สูงกว่า 39 °C และนานกว่า 24 ชม.

หายใจเร็ว > 25 ครั้ง/นาที (ในผู้ใหญ)่

มีระดับออกซิเจนในเลือด < 94%

มีโรคประจ าตัวที่จ าเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ตามดุลยพินิจของแพทย์

มีอาการหายใจล าบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง 
*เฉพาะเด็ก
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ดัชนี ตลาด ล่าสุด 1 สัปดาห์ (%) 1 เดือน (%) 1 ปี (%) ตั้งแต่ต้นปี (%)

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 715.46 -0.46 -4.30 5.26 -5.22

S&P 500 สหรัฐฯ 4,418.64 -1.82 -6.25 12.82 -7.29

STOXX 600 ยุโรป 469.57 1.61 -2.80 14.15 -3.74

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 786.86 1.25 -0.90 -16.60 -0.31

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 27,696.08 0.93 -1.87 -6.31 -3.81

HSCEI ฮ่องกง 8,784.39 2.33 4.96 -26.06 6.65

China A50 จีน 15,106.71 2.28 -1.57 -24.97 -3.77

Sensex 30 อินเดีย 58,152.92 -0.84 -4.06 12.85 -0.17

SET ไทย 1,699.20 1.49 1.92 12.65 2.51

VNI เวียดนาม 1,501.71 1.54 0.63 34.69 0.23

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 163.74 3.05 -0.96 1.52 -4.01

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 823.49 0.91 -0.39 -3.57 -3.50

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 93.10 0.86 14.63 59.86 23.79

XAU/USD ทองค า 1,858.76 2.79 2.04 1.82 1.62

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  11 ก.พ. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน และความวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อและ
อัตราดอกเบ้ียขาขึ้นของสหรัฐฯ จากการ
เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซ่ึงเป็นมาตร
วัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
พุ่งขึ้น 7.5% ในเดือน ม.ค. เม่ือเทียบรายปี 
และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี 

ตราสารหนี้ไทย  แกว่งแคบ

ผลจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปียังทรงตัว
เหนือระดับ 1.9% ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่
เดือน พ.ย. 19 ผลจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
เป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
เร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เงินดอลลาร์  ปรับขึ้น
ดอลลาร์แข็งค่า เม่ือเทียบกับสกุลหลักอื่นๆ หลังจาก
เงินเฟ้อสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีท่ี 7.5% 
ในเดือน ม.ค. ซ่ึงหนุนให้ตลาดประเมินโอกาสท่ี Fed 
จะปรับขึ้นดอกเบ้ีย 0.5% ในการประชุมเดือน มี.ค.น้ี

น ้ามัน ปรับขึ้น

จากการคาดการณ์ว่ารัสเซียใกล้ที่จะบุกโจมตี
ยูเครน ซ่ึงอาจน าไปสู่การคว ่าบาตรการส่งออก
น ้ามันและก๊าซของรัสเซีย ซ่ึงจะท าให้ปริมาณ
น ้ามันลดลง จึงส่งผลให้ราคาน ้ามันปรับพุ่งขึ้น

0
2

W
ee

kl
y

In
ve

st
m

en
t

V
ie

w
s

ทองค า  ปรับขึ้น
จากความวิตกท่ีเพิ่มขึ้นเก่ียวกับความตึงเครียด
ระหว่างรัสเซียและยูเครน และยังมีเกิดความวิตก
เก่ียวกับเงินเฟ้อส่งผลให้นักลงทุนลดการลงทุน
ในสินทรัพย์เส่ียง และเข้าซ้ือสัญญาทองค า
ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

ตลาดหุ้นอินเดีย  ปรับลง
จากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ 
อีกท้ังได้รับผลกระทบจากแรงเทขายของ
นักลงทุนต่างชาติท่ีได้ขายสุทธิหุ้นอินเดีย
คิดเป็นวงเงิน 5.58 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่
ต้นปี เทียบกับท่ีซ้ือสุทธิ 5.08 พันล้านดอลลาร์
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว

ตลาดหุ้นจีน   ปรับขึ้น

สวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังหยุดยาว
จากเทศกาลตรุษจีน ในขณะท่ีนักลงทุนยังคง
มีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ และการขึ้น
ดอกเบ้ียของสหรัฐฯ



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 11 ก.พ. 22

เงินเฟ้อสหรัฐฯสูงต่อเนื่อง เร่ง Fed ขึ้นดอกเบี้ยแรง
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เงินเฟ้อสหรัฐฯพุ่งต่อเดือน ม.ค. สูงสุดรอบ 40 ปี

• ระดับราคาสินค้าของสหรัฐฯปรับขึ้นต่อเนื่องจาก
ปัญหาราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น กดดันค่าขนส่ง

• สินค้าบางกลุ่มขาดแคลน เช่น ชิปประมวลผล
ท าให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวพุ่งกดดันเงินเฟ้อ

สถานการณ์เงินเฟ้อจะทยอยลดลงในครึ่งปีหลัง

• จากฐานเงินเฟ้อสูงของครึ่งปีหลัง 21 การผลิต
กลับมาเป็นปกติ และ ราคาพลังงานเข้าสู่สมดุล

ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี พุ่ง ชี้ชัด Fed เอาจริง

• ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 2 ปีปรับตัวสะท้อน
นโยบายทางการเงินของ Fed ที่เอาจริงในการขึ้น
ดอกเบ้ียเพ่ือชะลอเงินเฟ้อ (ตามรูป)

เงินเฟ้อสหรัฐฯทั่วไป (YOY) และเส้นผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 2 ปี

ค าแนะน า: ถือลงทุน K-USA
ผลตอบแทนพันธบัตร 2ปี พุ่งสะท้อนท่าที Fed 

เอาจริงในการคุมเข้มมาตรการทางการเงิน 
ซ่ึงจะกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

เงินเฟอ้ท่ัวไปสหรฐัฯ (YOY)

ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ 2ปี

Fed Fund rate



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 9 ก.พ. 22

กนง.คงดอกเบี้ยที่ 0.5% แม้เงินเฟ้อพุ่งทะลุกรอบ
0

2
W

ee
kl

y
In

ve
st

m
en

t
V

ie
w

s

ธปท.คงดอกเบี้ยที่ 0.5% และคาดปัจจัยกระทบเงินเฟ้อเกิดเพียงชั่วคราว 

ธนาคารกสิกรไทยคาดคงดอกเบี้ย 0.5% ทั้งปี
• แนวโน้มเศรษฐกิจฟ้ืนตัวดีกว่าคาด และจากการ
กลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว
เร็วกว่าที่คาด 

• ธนาคารกสิกรไทย คาด ธปท. จะพิจารณาขึ้น
ดอกเบ้ียเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ระดับก่อนเกิด COVID 
ประมาณช่วงปลายปี 22 ถึงต้นปี 23

กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ 0.5% 
• เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเกิดจากปัจจัยชั่วคราว (ตามรูป)
• คาดเงินเฟ้อสูงกว่ากรอบ ธปท. ในช่วงครึ่งปีแรก 
เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 22 อยู่ในกรอบ ธปท. ที่ 1-3%

แม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น แตโ่อไมครอน
ยังเป็นความเสี่ยงหลักต่อการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยว

ค าแนะน า: ทยอยลงทุน K-PLAN2 

กรอบเงินเฟ้อธปท. 1-3%

อัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไป 3.23%

อัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐาน 0.52%

• บลจ.กสิกรไทยมองเป้า SET Index ปี22 ที่ 1,850 
และคาดก าไรบริษัทจดทะเบียนในปี22 โตประมาณ 
10% (EPS Growth)



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

*HSCEI คือ Hang Seng China Enterprises Index
(ดัชนีของกลุ่มบริษัทที่ท าธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่แต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)

สถิติหุ้นจนีมีโอกาสให้ผลตอบแทนดี
ช่วงก่อนประชุมพรรคคอมมิวนิสต์
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ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-CHINA
ทางการจีนเร่งใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
สมดุลตลาดเงิน ตลาดหุ้นจีนมีโอกาสให้ผลตอบดี

ในปีนี้เนื่องจากมีการประชุมพรรคคอมมวินสิต์

ผลตอบแทน ตลาดหุ้นจีน ก่อนและหลัง ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์

ดัชนีภาคการผลิต (PMI) เดือน ม.ค. ขยายตัว
ต ่าสุดในรอบ 5 เดือน จากนโยบาย Zero-COVID

• PMI เดือน ม.ค. อยู่ที่ 50.1 จุด ต ่าสุดตั้งแต่เดือน 
ก.ย.2021 เอื้อต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม
จากรัฐบาล

กองทุนของรัฐบาลจีนเข้าซื้อหุ้นจีน

• โดยส่งสัญญาณพร้อมซื้อหุ้นจีนเพ่ือลดความ  
ผันผวนของตลาด เป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นจีน

ดัชนี
HSCEI*

ก่อน ประชุมพรรคคอมมวินสิต์ หลัง ประชุมพรรคคอมมวินสิต์

1 ปี 6 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

Sep-97 76.79% 38.26% 39.15% -43.63% -52.69% -77.26%

Nov-02 3.30% -8.94% -0.38% 19.21% 15.86% 100.59%

Oct-07 168.14% 90.64% 50.99% -19.84% -32.38% 7.16%

Nov-12 -3.58% 5.41% 6.28% 12.56% 5.58% -1.30%

Oct-17 19.56% 15.64% 7.15% 10.13% 3.32% -12.78%

เฉลี่ย 52.84% 28.20% 20.64% -4.31% -12.06% 3.28%

หุ้นจีนให้ผลตอบแทนดีที่สุดช่วง 1ปี 
ก่อนการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ (ตามรูป)

• จีนจะจัดประชุมในทุกๆ 5 ปี เพ่ือเลือกตั้งผู้น า
• นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญค่าดประชุม เดือน
พฤศจกิายน 2022 ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะได้
รับเลือกเป็นผู้น าในสมัยที่ 3 หลังยกเลิกกฏหมาย
ให้เป็นผู้น าได้เพียง 2 สมัย

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 11 ก.พ. 22



• นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความม่ันคงแหง่ชาติสหรัฐฯ เตือนรัสเซีย
อาจบุกยูเครน ในเวลาใดก็ตามหากประธานาธิบด ีวลาดิเมียร์ ปูติน สั่งการ

• ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณชิย์ บ.แม็กซาร์เทคโนโลยขีองสหรัฐฯ เผย 
กองทัพรัสเซียไดเ้คลือ่นประชิดใกล้ยเูครนอย่างต่อเน่ือง ขณะที่สหรัฐฯเชื่อ
มีก าลังทหารมากกวา่ 1 แสนราย

• เจพีมอร์แกนคาดหากเกิดสงครามราคาน ้ามันอาจแตะ 150 ดอลลาร์/บาร์เรล 
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว 0.9% ในคร่ึงปีแรกและเงินเฟอ้ยิ่งพุ่งสูงขึ้น

• นักวิเคราะหค์าดดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟอ้ที่เกดิจาก
การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคในเดอืน ม.ค. 22 อยู่ที่ 1.2%(YoY) จากเดอืนก่อน
ที่ 1.5% เน่ืองจากรัฐบาลไดค้วบคมุราคาวตัถุดบิทีสู่งขึน้และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนพลังงาน 

• ขณะที่มาตรการ COVID-19 การชะลอตัวของภาคการผลติ รวมถึงวิกฤต
อสังหาฯของจีน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจ

• ปัจจัยดังกลา่วอาจหนุนให้จนีใช้นโยบายผอ่นคลายการเงนิไดม้ากขึน้เพื่อพยงุ
เศรษฐกิจจากผลกระทบข้างต้น การเปิดเผยดชันี CPI จะมีในวันที่ 16 ก.พ.น้ี

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2เงินเฟ้อจีนเดือน ม.ค. มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง
หนุนให้จีนใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินได้มากขึ้น

สหรัฐฯ เตือนรัสเซียอาจบุกยูเครน เร็วๆนี้ 
เจพีมอร์แกนคาดน ้ามันอาจแตะ 150$/บาร์เรล หากเกิดสงคราม

คาดว่านโยบายผ่อนคลายจะออกมาเพ่ิมเตมิ ทั้งการเงิน
และการคลัง เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง กระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุนในประเทศ ส าหรับตลาดหุ้นจีน

แนะน าทยอยสะสม  K-CCTV  , K-CHINA

ความกังวลสงครามรัสเซีย-ยูเครน นักลงทุนส่วนใหญ่เพิ่ม
สัดส่วนเข้าซ้ือสินทรัพย์ปลอดภัย ในช่วงนี้อาจต้องลดสัดส่วน
ของสินทรัพย์เสี่ยงลง 

ลงทุน > 3 เดือน              K-SFPLUS
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เรื่องน่ารู้ เมื่อซื้อ “ประกันสุขภาพ”

“ความเสี่ยง”
มีผลต่อประกันสุขภาพ

• อายุสูงขึ้น เจ็บป่วยง่ายขึ้น
ประกันที่ถือ ค่าเบ้ียปรับเพิ่มทุก 1 ปี หรือ 5 ปี

• ผู้หญิง เจ็บป่วยง่ายกว่า
อายุเท่ากัน ค่าเบ้ียผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย

• ประวัติเจ็บป่วยบางโรค มีผลต่อการซื้อประกัน
เช่น ซื้อได้ แต่เบี้ยสูงกว่าคนทั่วไป, ซื้อได้ แต่ไม่คุ้มครอง
โรคที่เคยเป็น, ไม่สามารถซื้อประกันสขุภาพ

ความคุ้มครอง ที่ได้รับ

• ซื้อแล้ว เจ็บป่วยยังไม่คุ้มครองทันที
ต้องรอพ้นระยะเวลารอคอย (อุบัติเหตุคุ้มครองทันที) 
เช่น 30 วัน ส าหรับโรคทั่วไป หรือ 120 วัน 
ส าหรับโรคที่ระบุไว้

• รักษาโรคเดิม ภายใน 90 วัน
• ถือเป็นการเจ็บป่วยครั้งเดียวกัน
• ใช้ความคุ้มครองสูงสุด ร่วมกับการรกัษา
ครั้งเดิม
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เรื่องน่ารู้ เมื่อซื้อ “ประกันสุขภาพ”

รูปแบบ ความคุ้มครอง ค าแนะน า

• ซื้อทันทีที่เห็นความส าคัญ เพราะต้องรออีก 30-120 วัน ถึงคุ้มครอง
• อย่าแค่รอใหพ้ร้อมถึงจะซ้ือ เพราะประวัติเจ็บป่วยมาได้ทุกเมื่อ

ตัวอย่าง
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง
สูงสุด

ความคุ้มครอง
ครอบคลุม

ตัวอย่าง ค่าเบี้ยรายปี
ผู้หญิง อายุ 40 ปี

Elite Health
ปีละ

20-100 ล้านบาท
บาทแรก 30,557-127,993 บาท

Delight Health
ครั้งละ

5 ล้านบาท

บาทแรก
ส่วนเกิน 30,000 บาท
ส่วนเกิน 100,000 บาท

21,940 บาท
12,861 บาท
4,588 บาท

ตัวอย่างแบบประกันหรือแผนการรักษาพยาบาลเฉพาะในประเทศไทย

1. ความคุ้มครองสงูสดุ
• ต่อครั้ง
• ต่อปี 

2. ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง
• แยก ตามรายการ
• เหมารวม แยกเฉพาะบาง
รายการ เช่น ค่าห้อง

3. ความคุ้มครองครอบคลมุ
• ตั้งแต่บาทแรก
• เฉพาะส่วนเกินที่ก าหนด
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

กองทุน สัปดาห์นี้

อายุ: 12 เดือน

ประมาณการผลตอบแทน: 0.65% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขาย: 11-21 ก.พ. 65

ระดับความเส่ียง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KFF1YP-BR



ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/ba-valentine-day-2022.aspx
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on ซื้อประกันชีวิตคู่กัน รับ K Point สูงสุด 85,000 คะแนน

• โปรโมชันถึง 28 ก.พ. 22
• เหมาะส าหรับ

• ซ้ือประกันชีวิตยกผลประโยชน์ใหพ้่อแม่และ
ชวนพ่อแม่ซ้ือประกันสุขภาพ

• คู่รักวัยสร้างครอบครัว ซื้อประกันชีวิตคนละฉบับ 
ยกผลประโยชน์ให้อีกฝ่ายและลูกน้อย

• บริษัทที่สวัสดิการไมเ่พียงพอ
ชวนเพื่อนที่ท างาน มาซ้ือประกันสุขภาพด้วยกัน

ค่าเบี้ยรวม
ต่อกรมธรรม์

รับคะแนนสะสม 
K Point

10,000-29,999.- 900

30,000-49,999.- 2,900

50,000-99,999.- 6,000

100,000-299,999.- 16,500

300,000-499,999.- 50,000

500,000 บาทขึ้นไป 85,000

• เบี้ยประกันลดหย่อนภาษี
• เบี้ยประกันชีวิต: สูงสุด 100,000 บาท
• เบี้ยประกันสุขภาพ: สูงสุด 25,000 บาท
• เบ้ียประกันสุขภาพพ่อ/แม:่ สูงสุด 15,000 บาท

https://bit.ly/3uKYZSz
https://bit.ly/3uKYZSz


ปริวรรตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรพัย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ณรงศักดิ์ สถิรชอบพุทธ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานต์พิชชา แดงพิบูลยส์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายชื่อคณะผู้จัดท า

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชนอ์ื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งส้ิน

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้
ความเห็นหรือค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกจิ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer




