กำไรหุ้นเทคสหรัฐฯ แผ่ว
ตรวจสอบทิศทางการลงทุน
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MCA
หุ้นกูข
้ อง บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
จัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษทั้งประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ
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ติดลบพร้อมเพรียง 3 ตลาดหุ้นฮิต
% เปลี่ยนแปลงสูงสุด เทียบกับ ศ. 22 เม.ย 22
ดัชนี
VNI
CSI 300
Nasdaq 100

ตลาด

วันที่

เวียดนาม

จ.25 เม.ย.

-4.95%

จีน

อ.26 เม.ย.

-5.71%

สหรัฐฯ

ศ.29 เม.ย.

-3.76%

ดัชนี VNI
• ปรับตัวลงตามดัชนีหุ้นทั่วโลก

ดัชนี CSI300
• ปรับตัวลงจากการประกาศล็อกดาวน์พื้นที่บางแห่งของกรุงปักกิ่ง
เพื่อควบคุมการระบาด COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่เคยถูก
นามาใช้ในกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวงของจีนมาก่อน
• ทั้งนี้ หลังจากนั้นดัชนีหุ้นก็ปรับขึ้นเมื่อจีนอาจลดระดับการ
ล็อกดาวน์ที่เซียงไฮ้ และจะอนุญาตให้เดินทางแบบจากัดจานวน
ในบางพื้นที่ในไม่ช้า

คาแนะนา

 ภาครัฐยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลายด้าน
 แบ่งทยอยลงทุน 3-5 ครั้ง เพื่อผลตอบแทนระยะยาว

• ประกอบกับรัฐบาลเข้ามาตรวจสอบบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ที่เกี่ยวกับผู้บริหารที่มีการปั่นหุ้น
• ทาให้นักลงทุนต่างชาติแห่ขายหุ้น ส่งผลให้หุ้นขนาดใหญ่
หลายบริษัทราคาลดลงจนถึง Floor*

คาแนะนา

 เศรษฐกิจยังคาดว่าเติบโตดีกว่าภูมิภาค และบริษัท
ยักษ์ใหญ่ยังต้องการใช้เป็นฐานการผลิต
 เป็นโอกาสทยอยสะสม สาหรับการลงทุนระยะยาว
*Floor คือ เกณฑ์ราคาต่าสุดที่ ซื้อ/ขาย ได้ในแต่ละวัน คิดเป็น % เทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า

ดัชนี Nasdaq 100
• ปรับตัวลงจากความกังวลในสงครามรัสเซีย-ยูเครน ว่าส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed

คาแนะนา

 รอประเมินสถานการณ์
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Market Performance
ดัชนี

ตลาดหุ้น

กองทุนอสังหา
โภคภัณฑ์

ตลำด

ล่ำสุด

1 สัปดำห์ (%)

1 เดือน (%)

1 ปี (%)

ตั้งแต่ต้นปี (%)

MSCI ACWI

โลก

653.67

-2.67

-9.61

-7.68

-13.40

S&P 500

สหรัฐฯ

4131.93

-3.27

-10.79

-1.89

-13.31

STOXX 600

ยุโรป

450.39

-0.64

-2.53

2.65

-7.67

MSCI Asia ex Japan เอเชีย

686.53

0.64

-4.75

-23.31

-13.02

Nikkei 225

ญี่ปุ่น

26847.90

-0.95

-4.97

-7.59

-6.75

HSCEI

ฮ่องกง

7298.69

4.68

-2.85

-33.95

-11.38

China A50

จีน

13516.30

0.06

0.95

-22.75

-13.90

Sensex 30

อินเดีย

57060.87

-0.24

-1.52

14.66

-2.05

SET

ไทย

1667.44

-1.37

-1.32

4.84

0.59

VNI

เวียดนาม

1366.80

-0.90

-8.74

10.28

-8.78

SETPREIT

กองทุนอสังหาฯ ไทย

162.25

-0.98

-0.70

-3.80

-4.88

FTSEREIT

กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์

853.56

-0.88

-1.01

-3.08

0.02

WTI/USD

น้ามัน WTI

104.69

2.57

0.43

61.04

39.20

XAU/USD

ทองคา

1896.93

-1.79

-1.17

7.04

3.70

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 29 เม.ย. 22

ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ภำพรวมกำรลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง

ทองคา ปรับลง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่องจากการ
ประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
มีอัตราการเติบโตของกาไรที่ลดลง และ
รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่หดตัว 1.4% ใน
ไตรมาสแรกของปีนี้

ราคาทองลดลงต่ากว่า 1,900 ดอลลาร์/ออนซ์
แตะระดับต่าสุดในรอบ 2 เดือน โดยยังคงถูก
กดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และการ
เพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นจีน ปรับขึน
้
ดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแถลงการณ์
ของคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนให้คามั่นว่าจะเพิ่มมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
ประเทศ

ตลาดหุ้นไทย ปรับลง
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามภูมิภาคในช่วงต้น
สัปดาห์ และคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อของไทย
เดือนเมษายนจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทบต่อ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ตราสารหนี้ แกว่งแคบ
ตราสารหนี้ยังคงมีแรงกดดันจากการปรับลดขนาด
งบดุลลง และคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป

เงินดอลลาร์ ปรับขึ้น
ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเทียบกับกลุ่มของสกุลเงินอื่นๆ
จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รัสเซีย-ยูเครนที่
ยืดเยื้อ และธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณ
เข้มงวดกับนโยบายการเงินมากขึ้น

พลังงาน ปรับขึน
้
ราคาน้ามันปรับตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับ
ภาวะน้ามันตึงตัว ท่ามกลางวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครน และสต็อกน้ามันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่ากว่า
ที่คาดการณ์
ราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้นกว่า 30% เทียบ
กับเดือนก่อนหน้า จากความกังวลกรณีรัสเซีย
ระงับการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบัลแกเรียและ
โปแลนด์ เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่ยอมชาระ
เงินด้วยสกุลเงินรูเบิล
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กาไรบริษัทสหรัฐฯ หดตัว

ไม่ได้เหนือความคาดหมายเหมือนที่ผ่านมา
กำไรบริษัทจดทะเบียน S&P500 ในไตรมำสที่ 1 ปี 2022
อัตราการเติบโต
ของกาไร (YoY)

ดี / แย่
กว่าที่คาด

กลุ่มสินค้าวัสดุ อุปกรณ์

38.69%

9.99%

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

54.80%

0.77%

กลุ่มสินค้าบริโภคจาเป็น

6.12%

8.30%

กลุ่มพลังงาน

104.62%

14.46%

กลุ่มเทคโนโลยี

8.96%

5.20%

กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย

-46.80%

-33.78%

กลุ่มโทรคมนาคม

-0.72%

3.47%

กลุ่มการเงิน

-22.01%

8.38%

กลุ่มสุขภาพ

9.98%

8.73%

กลุ่มสาธารณูปโภค

3.37%

3.72%

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

25.04%

6.37%

ทั้งหมด

-1.25%

3.86%

ประกาศ 260 จาก 500

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 29 เม.ย. 22
ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

S&P500 รายงานกาไร 260 จาก 500 บริษัท
หดตัว 1.25% และดีกว่าคาดเพียง 3.86% (ตามรูป)
• กาไรดีกว่าคาดการณ์ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี
• กาไรบริษัทผู้นาตลาดอย่างกลุ่มเทคโนโลยีดีกว่าคาด
เพียงเล็กน้อย ทั้ง Alphabet, Teladoc เผยกาไรต่ากว่า
คาด ในขณะที่ Amazon พลิกขาดทุนในรอบ 7 ปี และมี
เพียง Microsoft, Meta เผยกาไรดีกว่าคาด
• กาไรโตเด่นในกลุ่มพลังงานและสินค้าอุตสาหกรรม

การสารวจนักวิเคราะห์จาก Bloomberg ในเดือน เม.ย.
ชี้โอกาสเกิดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยมีมากขึ้นเป็น
27.5% จาก 20% ของเดือนก่อน
• GDP ไตรมาส 1/22 ชะลอตัวกว่าคาดที่ -1.4%
สอดคล้องกับกาไรที่อ่อนแอ
• การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อาจทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. ปรับตัวลงและต่ากว่า
ตลาดคาดการณ์

คาแนะนา: ทยอยสะสม K-GINCOME
นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูง
ยาวนาน อาจกดดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวกว่านี้
กองทุน K-GINCOME ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
และมีส่วนหนึ่งในสหรัฐฯ จะช่วยลดความเสี่ยง
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ยุโรปเงินเฟ้อพุ่งทาจุดสูงสุดใหม่
ผลกระทบจากราคาพลังงาน

เงินเฟ้อยุโรปยังเดินหน้าทาจุดสูงสุดใหม่ 7.5%
เงินเฟ้อเดือน เม.ย. และ GDP ยุโรปไตรมำส 1 (YoY%)

เงินเฟ้อยุโรป 7.5%

• ระดับราคาพลังงานน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากความขัดแย้งทางสงครามที่ยืดเยื้อ
• เงินเฟ้อที่พุ่งกดดันความมั่นใจผู้บริโภค ส่งผลให้ระยะ
ถัดไปการจับจ่ายมีโอกาสชะลอตัวกดดันเศรษฐกิจยุโรป

GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว หวั่น ECB อาจขึ้นดอกเบี้ย
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กลับมาเป็นปกติมากขึ้น
ส่งผล ECB อาจเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้เงินเฟ้อชะลอตัว
• คณะกรรมการ ECB คาดอาจขึ้นดอกเบี้ย 2-3 ครั้งปีนี้

EU เดินหน้าแผนการลดการพึ่งพิงพลังงานเก่า

GDPยุโรป 5%

• วางแผนให้ยุโรปลดการพึ่งพาการนาเข้าน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติจากรัสเซียให้เป็นศูนย์ภายในปี 2027 เดินหน้า
พัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คาแนะนา: ทยอยสะสม K-CLIMATE
ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 29 เม.ย. 22
ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

K-CLIMATE มีการกระจายลงทุนทั่วโลก
ในบริษัทที่มีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระยะยาวมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการที่
ผู้นาในหลายๆ ประเทศหันมาให้ความสนใจสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นเด่น

ที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้

1

จับตำกำรประชุม Fed 3-4 พ.ค. นี้ คำดปรับขึ้น
อัตรำดอกเบี้ยอย่ำงน้อย 0.5% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.5% ปีต่อปี ในเดือนมีนาคม
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2524 และเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบเดือน
ต่อเดือน
• หากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อ ภาวะเงินเฟ้ออาจขึน
้
ไปถึงระดับสูงสุดเท่าที่มีการสารวจมา ส่งผลให้ตลาดกังวลว่า Fed อาจปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงขึ้นถึง 0.75% ในการประชุมครั้งถัดไป

2

ติดตำมเงินเฟ้อของไทยเดือนเม.ย. คำดพุ่งสูงขึ้น
ต่อเนื่องกระทบกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ

• คาดการณ์เงินเฟ้อของไทยเดือนเมษายนจะยังพุ่งขึ้นต่อเนือ
่ ง จากราคาน้ามัน
ที่ปรับตัวขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนราคาสินค้า
• โดยตัวเลขเงินเฟ้อของไทยในเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 5.73% เกินกว่ากรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3%
• นอกจากนี้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปีนี้ลงเหลือ 3.5% จากเดิมที่ 4%
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากภาวะสงคราม

ต้นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
อำจจะกระทบควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษัท

ภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจของโลก กำรลงทุนในกองทุนรวม
ผสมจะช่วยลดควำมผันผวนของพอร์ตได้

สำหรับกอง K-USA แนะนำรอประเมินสถำนกำรณ์

แนะนำทยอยสะสมกอง K-GINCOME

ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ทำควำมเข้ำใจ “อัตรำแลกเปลี่ยนอ่อนค่ำ/แข็งค่ำ”
อ่อนค่า/แข็งค่า คืออะไร?
ถ้าต้นปีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เงินบาทอ่อนค่า
• การใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่น
• เงินบาทมีค่าน้อยลง เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น
• เมื่อเงินบาทอ่อนค่า ทาให้ต้องใช้เงิน 34 บาท
เพื่อแลก 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะเงินบาทถูกลง

เงินบาทแข็งค่า
• การใช้เงินบาทน้อยลงเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่น
• เงินบาทมีค่ามากขึน
้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น
• เมื่อเงินบาทแข็งค่า ทาให้ใช้เงินเพียง 29 บาท เพื่อแลก
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะเงินบาทแพงขึน
้

ผลกระทบสกุลเงินอ่อนค่า/แข็งค่า
 กรณีทอ
่ งเทีย
่ วต่างประเทศ

กรณีเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
• ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวและราคาสินค้าในสหรัฐฯ ในมุมมองคนไทยจะแพงขึน
้
กรณีเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน
• ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวและราคาสินค้าในญี่ปุ่น ในมุมมองคนไทยจะถูกลง

 กรณีธรุ กิจนาเข้า/ส่งออก

กรณีเงินบาทอ่อนค่า
• บริษท
ั ส่งออกได้มากขึ้น เพราะสินค้าราคาถูกลงในมุมมองต่างชาติ
• บริษัทส่งออกได้กาไรเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
• บริษท
ั นาเข้าใช้เงินบาทมากขึ้นในการนาเข้าวัตถุดิบ
กรณีเงินบาทแข็งค่า
• บริษท
ั ส่งออกได้น้อยลง เพราะสินค้าราคาแพงขึ้นในมุมมองต่างชาติ
• บริษัทส่งออกอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
• บริษท
ั นาเข้าใช้เงินบาทน้อยลงในการนาเข้าวัตถุดิบ

บันสกุลเงินหลายประเทศในเอเชียมีการอ่อนค่าลง สวนทางกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินเยนมีการอ่อนค่า
สกุลเงินใน ปัอยูจจุ่ระดั
บประมาณ 130 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ และค่าเงินบาทอ่อนค่าอยู่ระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการอ่อนค่าครั้งนี้เกิดจาก
เอเชียอ่อนค่า ปัจจัยหลายอย่าง เช่น การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียยังไม่ต้องการที่จะขึ้น
ดอกเบี้ยเพื่อแตะเบรกการเติบโตของเศรษฐกิจ

คำแนะนำ

สาหรับการลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนประกอบการลงทุน โดยกองทุนรวมมี
นโยบายทั้งป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ป้องกันบางส่วน ไม่ป้องกันเลย หรือป้องกันตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ให้เราเลือก ตามความเสี่ยงที่เรารับได้

04 Product Highlight & Promotion

กองทุน สัปดาห์นี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MCA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KFF6MCA-BR

อายุ: 6 เดือน
ประมาณการผลตอบแทน: 0.55% ต่อปี
เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขาย: 3-9 พ.ค. 65
ระดับความเสี่ยง: 4
ซื้อง่ายผ่าน:

ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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หุ้นกู้ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กรณีบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
• มีรายได้ต่อปี 4 ล้านบาทขึ้นไป
• มีสินทรัพย์สุทธิ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมที่พักอาศัย)
• มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 ล้านบาทขึ้นไป
หรือกรณีรวมเงินฝาก 20 ล้านบาทขึ้นไป

ดอกเบี้ย

270 วัน
2 ปี
3 ปี

2.9%-3.1%ต่อปี
3.6%-3.8%ต่อปี
4.0%-4.2%ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

จองซื้อ 9-11 พ.ค. 22

ทาง K-My

Invest (24 ชั่วโมง)

ขั้นต่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ‘BBB+’ ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด 1 ธ.ค. 21
ระดับความเสี่ยง 4 สาหรับรุ่น 270 วัน ระดับความเสี่ยง 5 สาหรับรุ่น 2 ปี และ 3 ปี
เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปอยู่ทรี่ ะดับ 1 – 5 (จาก 8 ระดับ)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-stark.aspx

อายุหุ้นกู้
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จัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษทั้งประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
เมื่อซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ หรือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ
• สาหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี
• ชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี พร้อมสมัครตัดบัญชี/บัตรเครดิตปีต่ออายุ
• รับประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเสียชีวิต (ระยะเวลา 1 ปี)
 500,000 บาท/กรมธรรม์ เมื่อชาระค่าเบี้ย 50,000 บาทขึ้นไป
 200,000 บาท/กรมธรรม์ เมื่อชาระค่าเบี้ย ไม่เกิน 50,000 บาท

ซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
เมื่อซือ
้ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Accident Protect Plus
• รับ Lotus’s e-Coupon มูลค่า 100 บาท/กรมธรรม์
ซื้อง่ายผ่าน
โปรโมชัน
่ ถึง 31 พ.ค. 22

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/ba-songkran-festival-2022.aspx

เหมาะกับผู้ที่
อยูร
่ ะหว่างตัดสินใจซื้อประกัน

รำยชื่อคณะผู้จัดทำ
เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิว
์ งศ์ AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานต์พิชชา แดงพิบูลย์สกุล AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นิติ สนิวาล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Disclaimer


เอกสารฉบับนี้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด



บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น



บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือ
คาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น



ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

