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FED ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง 
ปรับพอร์ตลงทุนอย่างไรให้รอด
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• ภาพรวมการลงทุน
• FED ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยจบที่ 
4.5% ปลายปี กดดันหุ้นสหรัฐฯ ต่อ

• ญี่ปุ่นตรึงดอกเบี้ย เงินเยนอ่อน เสริม
การท่องเท่ียว

• ผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัฯ 2 ปี พุ่ง
สูงสุดรอบ 15 ปี กระทบการลงทุน   
ตราสารหนีร้ะยะสัน้

• ประเด็นที่ต้องจบัตา

roduct
Highlight & Promotion

• ค าแนะน ากองทุน
• หุ้นกู้ของบรษิทั ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1/2565

• IPhone 14 ผ่อนคุ้มๆ ห้ามพลาด!
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• ตั้งเป้าไตรมาส 4 ต่างชาติเท่ียวไทยอีก
เดือนละ 1.5 ล้านคน

• เทียบชัดๆ ประกันสุขภาพเหมาจา่ย เลือกแบบ
ไหนดี



ส ำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นไทย แนะน ำกองทุน K-STAR 
กองทุนหุ้นไทยพื้นฐำนดี โดยแนะน ำทยอยสะสม        
เมื่อตลำดมีกำรย่อตัวลงและติดตำมสถำนกำรณ์

 วิกฤตราคาพลงังานในยโุรป
 การแพร่ระบาดของ Covid-19
 นโยบายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 ความเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อสูง

เกิดอะไรข้ึน

 ททท. คาดการณท์่องเที่ยวไทยฟืน้ตัวต่อเน่ือง จะมีนักท่องเทีย่วต่างชาติ
เข้าไทยช่วง ต.ค. – ธ.ค. จ านวน 1.5 ล้านคนต่อเดอืน

 ตั้งเป้าหมายสร้างรายไดก้ารท่องเทีย่ว 1.5 ล้านล้านบาท หรือ 50% ของ
รายได้ท่องเทีย่วป ี19 ก่อนเกิดวิกฤต Covid-19

ค ำแนะน ำ

นักท่องเที่ยวเพิ่ม ดีอย่างไร

เป็นไปได้จริงหรือ?

ปัจจัยกดดันที่ต้องติดตาม
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ตั้งเป้ำไตรมำส 4 ต่ำงชำติเที่ยวไทยอีกเดือนละ 1.5 ล้ำนคน

 ตั้งแต่ ม.ค. - 15 ก.ย. 22 ต่างชาติเดนิทางเข้าไทยแล้วมากกวา่
5 ล้านคน และตั้งแต่ 1 ก.ย. มีจ านวนเฉลี่ย 7-8 หม่ืนคนต่อวัน

 สถิติตั้งแต่เดือน ม.ค. 22 พบว่าจ านวนต่างชาติเที่ยวไทย
มีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกเดอืน

 เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยสะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกจิเดอืน ก.ค. ดังน้ี
- ดัชนกีารอุปโภคบริโภคภาคเอกชน + 15% YOY
- ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน + 5.7% YOY
- ดัชนผีลผลติอุตสาหกรรม + 6.4% YOY

 เงินบาทอ่อนคา่ ดึงดูดต่างชาตเิทีย่วไทยมากขึ้น
ท าให้เงินไหลเข้ามาก มีโอกาสท าให้เงินบาทมีแนวโน้มแข็งคา่มากขึ้นได ้
ซึ่งท าให้ต้นทุนการน าเขา้พลังงานถูกลง เงินเฟ้อมีโอกาสลดลงตาม
ในอนาคต

140,621 154,813
211,092

297,365
532,177

788,258

1,210,000

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

จ ำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ก.ค. 22

“ปัจจยัเหลา่น้ีหากรนุแรงข้ึน ก็อาจสง่ผลตอ่จ านวนนักท่องเท่ียวตา่งชาต ิ
กระทบภาพรวมการท่องเท่ียวไทยและตลาดการลงทุน”



ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  23 ก.ย. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ดัชนี ตลาด ล่าสุด 1 สัปดาห์ (%) 1 เดือน (%) 1 ปี (%) ต้ังแต่ต้นปี (%)

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 567.86 -4.97 -10.57 -22.26 -24.77

S&P 500 สหรัฐฯ 3,693.23 -4.65 -10.81 -17.11 -22.51

STOXX 600 ยุโรป 390.4 -4.37 -9.64 -15.73 -19.97

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 579.62 -4.28 -7.88 -28.33 -26.56

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 27,153.83 -1.50 -4.10 -10.23 -5.69

HSCEI ฮ่องกง 6,114.4 -4.77 -6.87 -28.94 -25.76

China A50 จีน 12,896.28 -1.32 -3.92 -14.57 -17.85

Sensex 30 อินเดีย 58,098.92 -1.26 -1.67 -3.25 -0.27

SET ไทย 1,631.71 0.08 0.01 0.03 -1.56

VNI เวียดนาม 1,203.28 -2.49 -5.78 -10.95 -19.69

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 155.67 -0.08 -1.30 -8.99 -8.74

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 777.07 -2.66 -3.42 -10.13 -8.94

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 78.74 -7.48 -17.02 6.43 4.69

XAU/USD ทองค า 1,643.94 -1.86 -6.12 -6.08 -10.13

ผลตอบแทนพนัธบัตร ตลาด ล่าสุด 1 สัปดาห์ (Chg) 1 เดือน (Chg) 1 ปี (Chg) ต้ังแต่ต้นปี (Chg)

พันธบัตรรัฐบาล
US Bond Yield 10Y พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 3.685 0.235 0.581 2.234 2.175

TH Bond Yield 10Y พันธบัตรรัฐบาลไทย 3.052 0.174 0.572 1.269 1.159



ภำพรวมกำรลงทุน
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง -4.65% หลัง FED 
ขึ้นดอกเบ้ียอีก 0.75% และพร้อมเดินหน้าปรับ
ขึ้นดอกเบ้ียต่อไปในปี 2023 ขณะที่ PMI รวม
ภาคการผลิตและบริการหดตัวติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 3

ตราสารหน้ี   ปรับลง
จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปี 
พุ่งขึ้น 4.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี จากการ
คาดการณ์ที่ว่า FED จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเพื่อ
สกัดเงินเฟ้อกดดันราคาตราสารหน้ี

เงินดอลลาร์  ปรับขึ้น
ดัชนีดอลลาร์ ปรับขึ้น จากแนวโน้มดอกเบ้ียขาขึ้นและ
การทยอยลดปริมาณเงินในระบบ ( QT ) การควบคุม
เงินเฟ้อด้วยการเร่งขึ้นดอกเบ้ียนโยบายท าให้มีโอกาส
เกิดเศรษฐกิจถดถอย นักลงทุนจึงถือเงินดอลลาร์ใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

น ้ามัน ปรับลง

ราคาน ้ามันดิบ ปรับลง -7.48% ส านักงาน
พลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า การขยายตัว
ของอุปสงค์น ้ามันทั่วโลกจะหยุดชะงักลงใน  
ไตรมาส 4 โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนและกลุ่มประเทศในองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) และยังถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่า

ทองค า  ปรับลง
สัญญาทองค า ปรับลง -1.86% แม้ทองค าเป็น
สินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงตลาดมีความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจแต่การเร่งขึ้นดอกเบ้ียและดอลลาร์ที่
แข็งค่าจะเพิ่มต้นทุนในการถือครองเพราะทองค า
เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นเวียดนาม  ปรับลง

ตลาดหุ้นเวียดนาม ปรับลง -2.49%
ธนาคารกลางเวียดนามขึ้นดอกเบี้ย 1% สู่
ระดับ 3.5% เพื่อสกัดเงินเฟ้อและรักษา
เสถียรภาพของค่าเงินด่องหลังอ่อนค่าต ่าสุด
นับตั้งแต่ปี 1993

ตลาดหุ้นยุโรป ปรับลง
ตลาดหุ้นยุโรป ปรับลง -4.37% กิจกรรมทาง
ธุรกิจในยูโรโซนชะลอตัวรุนแรงในเดือน ก.ย. มี
แนวโน้มเศรษฐกิจจะถดถอยเน่ืองจากนักลงทุน
ควบคุมการใช้จ่ายจากวิกฤตค่าครองชีพสูง
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FED ส่งสัญญำณขึ้นดอกเบี้ยจบท่ี 4.5% ปลำยปี 
กดดันหุ้นสหรัฐฯ ต่อ

ค าแนะน า: รอประเมินสถานการณ์ K-USA
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กำรเร่งขึ้นดอกเบี้ยและคงอัตรำดอกเบี้ยระดับสูงต่อเนื่องท ำให้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เสี่ยงถดถอยมำกขึ้น กระทบลงทุนหุ้นสหรัฐฯ

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 22 ก.ย. 22    

ควำมเห็นกรรมกำร Fed แต่ละท่ำน

ค่ำกลำงของควำมเห็น (คำดกำรณ์ดอกเบี้ยสิ้นปี)

ระยะยาว

ผลประชุม FED เดือน ก.ย. เผยปีหน้าดอกเบี้ยยังไม่ลง

• FED ปรับขึ้นดอกเบีย้ 0.75% มาอยู่ที่ 3-3.25% ตามตลาด
คาด เพื่อกดเงินเฟ้อสู่เป้าหมายที่ 2%

• Dot Plot ระบุ FED มีมุมมองจะขึ้นดอกเบี้ยรวม 1.25% ใน
ประชุมที่เหลือของปี ท าให้สิ้นปีอยู่ที่ 4.25-4.5% และคาดสิ้น
ปี 23 ที่ 4.5-4.75% ก่อนที่จะปรับลงสู่ 3.75-4% ปี 24

FED ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลง

• ปรับลด GDP ปี 22 เหลือ 0.2% จาก 1.7%, ปี 23 เหลือ 1.2%
จาก 1.7% และปรับเพิ่มเงินเฟ้อ ปี 22 เป็น 5.4% จาก 5.2%,
ปี 23 เป็น 2.8% จาก 2.6% กระทบจากนโยบายการเงินตึงตัว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความท้าทายมากขึ้นในการแก้ปัญหา

• สะท้อนจากส่วนต่างผลตอบแทนพันธบตัร 10 ปี และ 2 ปี 
ติดลบต่อเนื่องตั้งแต่ เม.ย. โดยหลังประชุม FED ติดลบเพิ่ม
เป็น -0.57 นับเป็นระดับที่ลึกสดุนับตั้งแต่วิกฤตน ้ามันป ี1979

มุมมองแนวโน้มดอกเบี้ย FED กำรประชุมเดือน ก.ย.

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com



ญี่ปุ่นตรึงดอกเบี้ย 
เงินเยนอ่อน เสริมการท่องเที่ยว

อัตรำดอกเบี้ยคงที่  เงินเฟ้อเพิ่ม เงินเยนอ่อนค่ำ ก ำไรบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 23 ก.ย. 22
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ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-JP
BOJ คงอัตรำดอกเบี้ยต ่ำ พร้อมดูแลเสถียรภำพค่ำเงินเยน

ขณะที่ทำงกำรเตรียมเปิดประเทศรบันักท่องเที่ยว 
ท ำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง  

BOJ คงอัตราดอกเบี้ยต ่าต่อเนื่อง

• ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบีย้ระยะสั้นที่ -0.1% และ 
คุมพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่ 0%  แม้เงินเฟ้อทั่วไป เดือน ส.ค. จะ
แตะระดับ 3.0% YoY เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและกระตุ้น
ภาคแรงงาน พร้อมส่งสัญญาณที่จะยังคงดอกเบี้ยต ่าต่อไป

ญ่ีปุ่นคุมเยนอ่อนรอบ 24 ปี พร้อมปลดล็อกเที่ยว 11 ต.ค. 

• รัฐบาลเข้าแทรกแซงค่าเงินไม่ให้อ่อนเกินไป โดยน าทุนส ารอง
สกุลดอลลาร์ซื้อเงินเยนในตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงิน

• ทิศทางเงินเยนอ่อนค่าส่งให้บริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ 
และธุรกิจส่งออกได้ประโยชน์เมื่อน ารายได้กลบัเข้าประเทศ

• การผ่อนคลายเข้าประเทศในช่วงค่าเงินอ่อน ช่วยกระตุ้น  
ภาคการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น

หุ้นญ่ีปุ่นมูลค่าน่าสนใจ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว

• PE ปัจจุบันอยู่ประมาณ 12.4 ยังต ่ากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
• คาดการณ์ก าไรบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตต่อเนื่อง

ค่าเงนิเยน: 142.14

คาดการณก์ าไรตลาดหุ้นญ่ีปุน่ : 1,863.42

เงินเฟอ้ท่ัวไปเดือน ส.ค. : 3.0% YoY

อัตราดอกเบีย้นโยบาย   : -0.1% 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com



ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 22 ก.ย.22                                 

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 2 ปี พุ่งสูงสุดรอบ 15 ปี
กระทบการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

0
2

W
ee

kl
y

In
ve

st
m

en
t

V
ie

w
s

Yield พันธบัตรสหรัฐฯ 2 ปี ข้ึนแรงสะท้อน FED เข้มงวด

• ผลตอบแทนพันธบตัร 2 ปีสหรัฐฯ พุ่งสะท้อนความคาดหวัง
ของนักลงทุนที่มีต่อนโยบาย FED ที่เข้มงวดทางการเงิน

• ผลตอบแทนพันธบตัรทั่วโลกมีแนวโน้มปรบัขึ้นต่อเนื่องจาก
ผลกระทบส่วนต่างดอกเบีย้และปญัหาเงินเฟ้อในประเทศ

Yield พันธบัตรไทยอายุ 2 ปี ข้ึนน้อยเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ

• ธปท. ยังใช้นโยบายการเงินอย่างระมัดระวังเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงฟื้นตัว

• อย่างไรก็ตามค่าเงินที่อ่อนค่าจากดอกเบี้ยนโยบายระดับต ่า
ท าให้ต้องติดตามสถานการณ์ตัดสินใจดอกเบี้ยจาก ธปท.

แนะน าลงทุนตราสารหนี้ไทยที่อายุส้ันและคุณภาพดี

• ตราสารหนี้อายุสั้นคุณภาพดีเป็นทางเลือกลงทุนในภาวะ
อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มปรบัตัวขึ้น ผลกระทบต่อ
ตราสารหนี้ไทยจ ากัดจากแนวโน้มเศรษฐกจิที่ฟื้นตัว

ลงทุน > 3 เดือน K-SF
ลงทุน > 1 ปี K-CBOND-A

ค าแนะน า: ลงทุนตราสารหนี้
ตามระยะเวลาถือครอง

Yield พันธบัตรสหรัฐฯ พันธบัตรไทย 2 ปี และกองทุนตรำสำรหนี้

พันธบตัรไทย : 1.65%

พันธบตัรสหรฐัฯ : 4.11%

K-CBOND 18.14

K-SF 11.29

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com



• กระทรวงพาณชิย์สหรัฐฯ ได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมาส 
2 คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 เม่ือเดือน ก.ค. และ ส.ค. ที่ผ่านมา โดยติดลบที่
-0.9% และ -0.6% ตามล าดับ คาด GDP ประจ าไตรมาส 2 จะติดลบ
ตามการประมาณการ

• GDP สหรัฐฯ ที่หดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส ส่งผลให้เศรษฐกจิสหรัฐฯ 
เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค อย่างไรก็ตามการประกาศ GDP ในครั้งนี้ 
คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับตลาดหุน้ เน่ืองจากตลาดไดร้ับรู้ไปมากแล้ว

• นอกจากน้ีจะมีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านใหม่คาดจะชะลอตัวลง
อย่างชัดเจนตามสภาวะเศรษฐกิจ

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2จับตำตัวเลข GDP ไตรมำส 2 ของสหรัฐฯ คำด   
ติดลบติดต่อกัน 2 ไตรมำส ตำมประมำณกำร

จำกภำวะเศรษฐกิจหดตวัและกำรคงอัตรำดอกเบี้ย
นโยบำยในระดับสูง ส่งผลให้ตลำดหุ้นจะยังผันผวนได้อีก
ในระยะข้ำงหน้ำ

แนะน ำรอประเมินสถำนกำรณ์ส ำหรับกอง K-USA

เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวไดด้จีากผลประกอบการ     
ไตรมาส 2 โดยรวมออกมาดีและยังมีปัจจัยหนุนจากภาคการ
ท่องเที่ยว

แนะน ำทยอยสะสมกอง K-STAR และถือลงทุนอย่ำงน้อย 3-5 ปี

ติดตำมกำรประชุมกนง. คำดขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25%
หลังเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ยังเพิ่มขึ้นจำกเดือน ก.ค.

• อัตราเงินเฟอ้ทั่วไปของไทยเดอืน ส.ค. ปรับเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ระดบั 7.86% 
(YoY) สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดอืน ก.ค. ที่อยู่ที่ระดับ 
7.61% (YoY) จากราคาพลงังานและอาหาร

• คาดการประชมุครั้งน้ี จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นอีก 0.25% จาก 
แรงกดดันดา้นเงินเฟอ้และเงนิทุนไหลออกสง่ผลให้คา่เงนิบาทอ่อนค่าลง
ต่อเนื่อง 

วันที่ 29 ก.ย. 22 วันที่ 28 ก.ย. 22

สัปดำห์นี้ที่ต้องจับตำ
ประเด็นเด่น
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เทียบชัดๆ ประกันสุขภำพเหมำจ่ำย เลือกแบบไหนดี

คุ้มครองแบบ “เหมำจ่ำย”

ระดับห้องโรงพยำบำล

ค่ำห้องไม่เกินวงเงินที่ก ำหนดหรือค่ำห้องเด่ียวมำตรฐำน
(แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะสูงกว่า)

ควำมรับผิดส่วนแรก เหมาะกับ

เคลียร์ให้ชัด ก่อนเทียบ!

• ก าหนดวงเงนิคุ้มครองสูงสดุ ส าหรับค่าใช้จ่ายจ าเป็นที่เก่ียวกับการ  
นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล

• มักจ ำกัดความคุ้มครอง เฉพำะค่ำห้องต่อวนั
• วงเงินมีทั้ง วงเงินต่อครั้้ง vs วงเงินต่อปี

* รักษาโรคเดิม ภายใน 90 วันนับจากวันท่ีออกจาก รพ. ถือเป็นการเจ็บป่วยครั้ง      
เดียวกัน

• มีสวัสดิกำร เบิกได้บางสว่น
• กังวลเฉพำะเจบ็ป่วยรุนแรง ส่วนเจ็บป่วยทั่วไปรับผดิชอบค่าใชจ้่ายไดโ้ดย
ไม่เดือดร้อน

เช่น Elite Health Plus แผนค่าห้อง 10,000 บาท สามารถเลือก
• ห้องเดี่ยวมำตรฐำน รพ.กรุงเทพ วันละ 11,300 บำท
• ห้องเดี่ยววีไอพี รพ.วิภาวด ีวันละ 8,360 บำท*

* D Health Plus ต้องจ่ำยส่วนต่ำงจากห้องเดี่ยวมาตรฐาน (4,360 บาท)

• ห้องรำคำต ่ำสุด อาจต้องนอนรวมกับผูป้่วยอื่น
• ห้องเดี่ยวมำตรฐำน ห้องส่วนตัวที่ราคาต ่าสดุของโรงพยาบาลน้ัน
• ห้องเดี่ยวพิเศษอื่น ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากขึน้
เช่น เตียงขนาดใหญ่ขึน้หรือเป็นเตียงไฟฟ้า ตู้เย็นขนาดใหญข่ึ้น
มีเตียงนอนส าหรับญาติผูป้ว่ย เป็นต้น

* ห้องเดี่ยวมาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลมีราคาและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต่างกัน

https://www.kasikornbank.com/th/kwealth/Pages/a167-compare-health-insurance.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/kwealth/Pages/a167-compare-health-insurance.aspx
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ลักษณะ/เง่ือนไข D Health Plus แฮปปี้ บี เอ็นจอย โอ

ควำมคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อครั้ง

5 ล้าน 5 แสน / 1 ล้าน / 5 ล้าน 1 ล้าน / 3 ล้าน / 5 ล้าน

เลือกเริ่มต้นควำมคุ้มครอง
ค่ำรักษำพยำบำล

1. ตั้งแต่บาทแรก
2. ส่วนเกินจาก 30,000 บาท
3. ส่วนเกินจาก 100,000 บาท

1. ต้ังแต่บาทแรก
2. ส่วนเกินจาก 30,000 บาท
3. ส่วนเกินจาก 50,000 บาท
4. ส่วนเกินจาก 100,000 บาท

(เฉพาะแผน 1 ล้าน และ 5 ล้าน)

1. ต้ังแต่บาทแรก
2. ส่วนเกินจาก 20,000 บาท
3. ส่วนเกินจาก 50,000 บาท

ค่ำรถพยำบำลฉุกเฉิน ตามจริง ตามจริง 4,000 / 5,000 / 6,000 บาท

ค่ำยำกลับบ้ำน
สูงสุดต่อครั้ง

20,000 บาท 5,000 / 20,000 บาท ตามจริง

ค่ำตรวจก่อนและหลัง
กำรนอนรักษำตัว

ตามจริง 1,000 / 2,000 บาท ไม่คุ้มครอง

ค่ำเวชศำสตร์ฟื้นฟู (เช่น กายภาพบ าบัด) ตามจริง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง

ค่ำรักษำผู้ป่วยนอก
กรณีประสบอุบัติเหตุ

ตามจริง ไม่คุ้มครอง 20,000 / 30,000 / 40,000 บาท

ต่อได้ถึงอำยุ 99 ปี 99 ปี 81 ปี

เลือกประกันสุขภำพที่ไหนดี

เทียบชัดๆ ประกันสุขภำพเหมำจ่ำย เลือกแบบไหนดี

• วงเงินที่เพยีงพอ เช่น 5 ล้านบาทขึ้นไป รองรับค่ารักษาที่แพงขึ้นทุกปี
• ต่ออำยุได้นำนที่สุด หรืออายุ 99 ปี
• คนที่งบน้อยหรือไม่อยากจ่ายเบี้ยสูง แนะน าแบบที่มี “ควำมรับผิดส่วนแรก” เพื่อรองรับการเจ็บปว่ยทีมี่ค่าใช้จ่ายสงู

 เช็กค่ำเบี้ยประกันก่อนตัดสินใจ เชน่ D Health Plus ที่วงเงิน 5 ล้านบาทต่อคร้ัง สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 เช็กแบบประกันที่ใกล้เคยีง แต่ให้วงเงนิสูงขึ้น เช่น Elite Health Plus ที่วงเงิน 20-100 ล้านบาทต่อปี



ประเภท ชื่อกองทุน รำยละเอียดกองทุน
ค ำแนะน ำ

กองทุนรวมหุ้น

K-USA 6 ตราสารทุน – หุ้นสหรัฐฯ
แนะน าถือลงทุน

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่มีโอกาสเติบโต
รอประเมินสถานการณ์

FED ขึ้นดอกเบี้ยแม้อาจกระทบเศรษฐกิจ

K-EUROPE 6 ตราสารทุน – หุ้นยุโรป
ลดสดัสว่นการลงทนุ

หุ้นยุโรป ที่มีโอกาสเติบโตสูง
ไม่แนะน าเขา้ลงทุน

โอกาสเศรษฐกิจถดถอยยุโรปเพิ่มขึ้น

K-JP 6 ตราสารทุน – หุ้นญี่ปุ่น
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นญ่ีปุ่นศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

K-CHX 6 ตราสารทุน – หุ้นจีน
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นจีนดัชนี FTSE CHINA A50
เข้าลงทุนได้

แนวโน้มท่องเที่ยวในประเทศฟื้นต่อเนื่อง

K-STAR 6 ตราสารทุน – หุ้นไทย
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 
เข้าลงทุนได้

แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น

K-VIETNAM 6 ตราสารทุน – หุ้นเวียดนาม
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนหุ้นเวียดนามพื้นฐานแข็งแกร่ง
เข้าลงทุนได้

ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงิน

กองทุนรวม        
ตราสารหน้ี

K-CBOND 4
ตราสารหนี้ – เน้นหุ้นกู้ไทย                  

ความน่าเชื่อถือสูง
ลงทุนเพ่ิมได ้

ถือลงทุน > 1 ปี
เข้าลงทุนได ้

ถือลงทุน > 1 ปี

K-SF 4
ตราสารหนี้ – เน้นตราสารหนี้ไทย       

ระยะสั้น คุณภาพดี
ลงทุนเพ่ิมได ้

ถือลงทุน > 3 เดือน
เข้าลงทุนได ้

ถือลงทุน > 3 เดือน

กองทุนรวมผสม
K-GINCOME 5

กองทุนรวมกระจายลงทุนทั่วโลก
มากกว่า 3,000 สินทรัพย์

ลงทุนเพ่ิมได้
เน้นลงทุนสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด

เข้าลงทุนได้
ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

K-PLAN3 5 กองทุนรวมลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55%
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนทั้งหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทย
เข้าลงทุนได้

แนวโน้มภาคการบริโภคขยายตัว

กองทุนรวมสินทรัพย์
ทางเลือก K-OIL 8

เน้นลงทุนในอีทีเอฟ ที่มีนโยบายในการ
ซื้อขายน ้ามันดิบล่วงหน้า

ลดสดัสว่นการลงทนุ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น ้ามันดิบ

ไม่แนะน าเขา้ลงทุน
ราคาน ้ามันมีโอกาสปรับลงในระยะยาว

ค าแนะน ากองทุน 

ระดับ          
ควำมสี่ยง ผู้มีกองทุน ผู้ไม่มีกองทุน

ลงทุน 3-5 ปีขึ้นไป

ลงทุน 5 ปีขึ้นไป

ลงทุนตามระยะเวลา

ลงทุน 3 ปีขึ้นไป

ประจ ำวันที่ 26 - 30 ก.ย. 22

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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หุ้นกู้ของบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ‘BBB’ แนวโน้มเครดิต ‘Positive’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 15 ส.ค. 22

จองซื้อ 21-23, 26 ก.ย. 22
ผ่านทางสาขาธนาคารกสิกรไทย

ชนิดระบุช่ือผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

ขั้นต ่า 100,000 บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่

• ระดับความเสี่ยง 5 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 1–5

อำยุหุ้นกู้ 3 ปี  
อัตรำดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
จ่ำยดอกเบี้ยทุก 3 เดือน



ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/home-decor/Pages/iPhoneOffline09092022.aspx
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ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน/ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15%

IPhone 14 ผ่อนคุ้มๆ ห้ำมพลำด!

เมื่อใช้คะแนน K Point แลกเท่ำยอดแบ่งจ่ำย 10 เดือน  
iPhone 14 ทุกรุ่น ณ ร้ำนค้ำท่ีร่วมแคมเปญ
เพียงลงทะเบียน SMS วันนี้ – 31 ม.ค. 23

เมื่อแบ่งจ่ำยนำน 10 เดือน หรือ แบ่งจ่ำยนำนสงูสดุ 36 เดือน 
โดยไม่ได้รับเครดิตเงินคืน
เพียงลงทะเบียน SMS ก่อนทรำยกำร

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/home-decor/Pages/iPhoneOffline09092022.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/home-decor/Pages/iPhoneOffline09092022.aspx


K WEALTH อัปเดตทุกสถานการณ์ลงทุน

Weekly Wealth Update 

ทันทุกสถำนกำรณ์
กำรเงินและกำรลงทุน

ประเด็นร้อน

ทันทุกเหตุกำรณ์
ในกระแส

สมัครสมำชิก K WEALTH ฟรี!
ผ่ำนช่องทำง LINE 

ใช้อุปกรณ์มือถือ Scan

http://kbank.co/3MnhPoK?r=qr
http://kbank.co/3MnhPoK?r=qr


เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวสิาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานตพ์ิชชา แดงพิบูลยส์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นิติ สนิวาล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รำยชื่อคณะผู้จัดท ำ

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชน์อื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งสิ้น

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรอื
ค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer


