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E C O N O M I C

& I N V E S T M E N T

แนวโน้มภาวะการลงทุน

ประจ�าไตรมาส 3
โดย	ดร.	สุรเกียรติ	เคหะบุญศิริหรรษา
CFA®	นักกลยุทธ์การลงทุน	ธนาคารกรุงเทพ

	 ปัญหาทางการค้ามีผลกระทบเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ประธานาธบิด	ีโดนลัด์	ทรมัป์	ประกาศเกบ็ภาษีกบันานาชาติ	
ทัง้ภาษเีหลก็	และอะลมูเินยีม	ในไตรมาส	1	ปี		2561	ไปจนถงึ
การเก็บภาษีสนิค้าน�าเข้าจากจนีในไตรมาส	2	และ	3	ปี	2561	
ขณะที่หลายประเทศ	ทั้งยุโรป	รัสเซีย	เม็กซิโก	ตุรกี	
อินเดีย	และจีน	จ�าเป็นต้องเก็บภาษีเพื่อตอบโต้ผลเชิง
ลบจากมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐ

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ

จากสงครามการค้าทั่วโลก

	 จากการศกึษาของธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชยี	(ADB)	พบว่า	ปัจจุบนั
ทัว่โลกมกีารเกบ็ภาษทีางการค้าเพิม่ขึน้ในสนิค้าน�าเข้ารวมกว่า	4.6	แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	หรือ	2.4%	ของการน�าเข้าสินค้าทั่วโลก	ผลกระทบเรื่องการ
เก็บภาษีน�าเข้าปัญหาทางการค้าดังกล่าวย่อมส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 โดย	ADB	คาดว่า	ถ้าปัญหาทางการค้าไม่ได้มคีวามรนุแรงเพิม่ข้ึน
จะส่งผลลบต่อเศรษฐกจิโลก	0.1%	ในช่วง	3	ปีข้างหน้า	อย่างไรกต็าม	ถ้าปัญหา
ทางการค้าเพ่ิมความรนุแรงเป็นสงครามการค้า	ซ่ึงสหรัฐอาจเรยีกเก็บภาษจีาก
สนิค้าจีนท้ังหมด	และจีนอาจตอบโต้ด้วยการเกบ็ภาษีสนิค้าจากสหรฐัทัง้หมด
ในอัตราเดียวกนั	รวมถงึสหรฐัมกีารเรียกเกบ็ภาษรีถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์
จากหลายประเทศท่ัวโลก	ผลกระทบดังกล่าวจะท�าให้มกีารเกบ็ภาษีทางการค้า
เพิม่ขึน้ในสนิค้าน�าเข้ารวมกว่า	1.42	ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั	หรอื	7.2%	ของการ
น�าเข้าสนิค้าท่ัวโลก	โดยกรณีเกดิสงครามการค้า	ADB	คาดว่า	จะท�าให้เศรษฐกจิ
โลกได้รบัผลลบรวมกว่า	0.3%	ในช่วง	3	ปีข้างหน้า	โดยสหรฐัได้รับผลลบกว่า	
0.3%	จีนได้รับผลลบกว่า	1.1%	ด้านประเทศในเอเชียนอกจากจีนจะได้รับ
ผลบวกจากปัญหาทางการค้าจากการย้ายฐานการผลติ	โดยเฉพาะอาเซยีน
จะได้รบัผลบวก	0.3%	อินเดียได้รบัผลบวก	0.1%	ด้านเศรษฐกจิไทยจะได้รับผล
กระทบเชิงลบจากปัญหาสงครามการค้าในปี	2562	จากการชะลอตัวภาค
การผลติและความต้องการในจนีทีช่ะลอตัว	ขณะทีไ่ทยจะได้รบัผลบวกจากการ
ย้ายฐานการผลติจากจนี	และญ่ีปุน่มาไทยเพิม่ขึน้	ท�าให้ผลกระทบโดยรวม
จะเป็นบวก	0.2%	ในช่วง	3	ปีข้างหน้า
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	 ภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว	จากการค้าโลก
ชะลอตวัและปัญหาทางการค้า	อย่างไรกต็าม	การบรโิภค
ภาคเอกชนยงัขยายตวัด	ีเนือ่งจากยอดขายรถยนต์และ
การใช้ไฟฟ้าท่ีดขีึน้	การลงทุนภาคเอกชนยงัขยายตวัดี	
เนือ่งจากโครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(EEC)	
โดยภาคเอกชนยังรอความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ	
แนวโน้มของเศรษฐกจิไทยในปี	2562	จะชะลอตัวจากปีก่อน	
เนื่องจากปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่ง
ผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรม	โดยนักวิเคราะห์คาดว่า
เศรษฐกจิปี	2562	จะขยายตวั	3.0%	โดยการบรโิภคและ
การลงทุนภายในประเทศ	และนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ
ภาครฐัเป็นปัจจยัผลักดนัเศรษฐกิจ	ด้านนกัวเิคราะห์ยงั
คาดว่า	อตัราดอกเบ้ียนโยบายลดลงในปีนีท้ี	่1.5%	จากอตัรา
เงินเฟ้อท่ีทรงตัวระดับต�่า

	 เศรษฐกจิโลกในช่วงไตรมาส	2	โดยรวมชะลอ
ตวัลงทัง้ภาคการบรโิภค	และภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรม	
จากปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจนี	รวมถงึประเทศ
คูค้่าอืน่ๆ	นอกจากนี	้ความกงัวลต่อการแยกตวัขององักฤษ
ออกจากสหภาพยุโรป	(Brexit)	และเศรษฐกจิสหรฐัทีตั่วเลข
เศรษฐกจิกลับมาอ่อนแอเกนิคาด	ท�าให้ธนาคารกลางสหรฐั
ได้มีการส่งสัญญาณจะกลับมาใช้นโยบายการเงินผ่อน
คลายอกีครัง้	ด้านเศรษฐกจิยุโรปมกีารขยายตวัทีช่ะลอตวั	
จากความเชือ่มัน่ภาคธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมทีล่ดลง
อยูใ่นระดบัต�า่	ขณะท่ีธนาคารกลางยโุรปมมีตคิงอตัรา
ดอกเบีย้	และขยายระยะเวลาทีจ่ะคงอตัราดอกเบีย้จาก
ปลายปีนี้ไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้า	เศรษฐกจิญีปุ่น่มี
การขยายตวัของเงินเฟ้อในระดบัทีต่�า่	ส่วนเอเชยี	เศรษฐกจิจนี 
ภาคการผลติและภาคการบริโภคปรับตวัลดลงจากความ
กงัวลปัญหาความขดัแย้งทางการค้า	เศรษฐกจิโลกคาดว่า
จะขยายตวัลดลงในปีนี	้3.1%	ถกูปรบัลดประมาณการจาก	
3.4%	เนื่องมาจากผลกระทบของสงครามการค้าซึ่งจะ
ส่งผลลบต่อเศรษฐกจิโลกในปีนีแ้ละปีหน้ารวมกว่า	0.3%	
โดยเศรษฐกจิสหรฐั	ยโุรป	และญ่ีปุน่มีการชะลอตวัทีชั่ดเจน		
ขณะที่เศรษฐกิจเอเชียได้รับผลกระทบจากการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจจีน

 ภาวะดอกเบ้ียพันธบัตรไทยปรบัลดลงแรงในไตรมาส	2	 เนื่องจาก
นกัลงทนุกงัวลการขยายตวัทางเศรษฐกจิโลกจะชะลอตวั	รวมถงึธนาคารกลางหลาย
แห่งหันกลบัมาใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย	โดยธนาคารกลางสหรฐัส่งสญัญาณ
จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี	้โดยมสีมาชกิเฟด	7	ท่าน	พร้อมปรบัลดอตัรา
ดอกเบี้ย	2	ครั้งในปีนี้	ธนาคารกลางยุโรปพร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยและ
เพิม่มาตรการ	QE	ด้านธนาคารกลางในเอเชยีหลายประเทศพร้อมกลบัมาลด
อตัราดอกเบ้ีย	ท้ังอินเดีย	เกาหลีใต้	มาเลเซยี	และฟิลปิปินส์	ปัจจยัดงักล่าว
หนุนดอกเบี้ยพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับลดลง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและโลกชะลอตัวจากปัญหา

ทางการค้าของสหรัฐ

นโยบายเฟดเปลีย่นเป็นดอกเบ้ียขาลง ตลาดตราสารหน้ี ได้รับผล

บวกจากธนาคารกลางสหรฐัส่งสญัญาณปรับลดอตัราดอกเบ้ีย

ผลกระทบต่อ GDP เศรษฐกิจทั่วโลกจากสงครามการค้า

ที่มา:	Author’s	estimate	IMF	และ	ADB
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ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ที่มา:	CME	ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากการคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดอนุพันธ์

เม.ย.	62 พ.ค.	62 มิ.ย.	62
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 มีมุมมองกลางต่อตราสารหนี้ไทย	โดยแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของไทยคาดว่าจะทรงตัวในปีนี้	เนื่องจากอัตรา
เงนิเฟ้อภายในประเทศยงัทรงตวัระดบัต�า่	รวมถงึสภาพคล่องภาย
ในประเทศที่สูง	และเสถียรภาพค่าเงินบาทที่ดีจากฐานะการเงิน
การคลงัท่ีแข็งแกร่ง	มีมุมมองบวกต่อการลงทนุหุน้กูภ้ายในประเทศ	
เนื่องจากผลตอบแทนของหุ้นกู้เมื่อเทียบกับดอกเบ้ียพันธบัตร	
(Credit	Spread)	ปรบัเพิม่ขึน้สงูกว่าค่าเฉล่ียในอดตีซึง่จงูใจต่อการ
ลงทนุ	มมีมุมองลบต่อตลาดตราสารหนีโ้ลก	เนือ่งจากความเส่ียงจาก
การลงทุนในตลาดเครดิต	เช่น	High	Yield	หลังนักลงทุนกังวล
ภาระหนีภ้าคธรุกจิทีป่รบัเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองในหลายประเทศทัว่โลก	
ขณะทีด่อกเบ้ียพนัธบัตรระยะยาวโลกลดลง	และได้สะท้อนความ
เสี่ยงเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว	รวมถึงการกลับมาใช้นโยบายการ
เงนิผ่อนคลายทัว่โลกไปแล้ว	โดยตลาดตราสารหนีใ้นสหรฐัมกีาร
คาดการณ์การปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายถงึ	3	ครัง้ในปีนี	้แต่สมาชกิ
ของธนาคารกลางสหรฐัส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้	2	ครัง้ในปีนี้		

ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลบวกจากเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาด

เกิดใหม่ ในเอเชีย

 ตลาดหุ้นโลกในสกุลเงินบาทปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	0.3%	
ในไตรมาส	2	จากตลาดหุ้นสหรัฐปรับเพ่ิมขึ้น	0.8%	และยุโรป
ปรบัเพิม่ขึน้	4%	เนือ่งจากธนาคารกลางหลักของโลกทัง้สหรฐัและ
ยโุรปพร้อมกลับมาใช้นโยบายการเงนิผ่อนคลาย	ถงึแม้ว่าเศรษฐกิจ
มกีารชะลอตวัชดัเจน	ขณะทีต่ลาดหุน้เอเชียปรับลดลง	4%	น�าโดย
ตลาดหุ้นจนีลดลง	7.1%	และตลาดหุน้ญีปุ่น่ลดลง	3%	หลงัสหรฐั
และจนีกลับมาเก็บภาษทีางการค้าระหว่างกนัในเดอืนพฤษภาคม	
หลังไม่สามารถหาข้อยุติทางการค้าได้	อย่างไรก็ตาม	ผู้น�าสหรัฐ
และจนีได้กลบัเข้าสูก่ารเจรจาอีกรอบในการประชมุกลุม่	G20	ในช่วง

ปลายเดอืนมถินุายน	ซึง่ช่วยลดผลกระทบเชงิลบต่อการลงทนุ	ด้าน
ตลาดหุ้นไทยปรบัตวัเพ่ิมขึน้	6.6%	โดยได้รบัผลบวกจากความชัดเจน
ของการเลอืกต้ัง	และการกลบัมาจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐั
และจนี	ธนาคารกลางสหรฐัส่งสญัญาณปรบัลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี	้
รวมถึง	MSCI	ได้ปรับเพิ่มน�้าหนักหุ้นไทย	หลังน�า	NVDR	มาใช้
ในการค�านวณน�้าหนักในดัชนี	MSCI	Emerging	Market	ซึ่งช่วย
สนบัสนนุให้เงนิทนุจากต่างประเทศไหลเข้า	อย่างไรกต็าม	นกัลงทนุ
ยงักงัวลการขยายตัวทางเศรษฐกจิไทยและโลกชะลอตัว	และรอความ
ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล

	 ในส่วนกลยุทธ์การลงทุน	มมีมุมองกลางต่อหุน้โลก	ตลาด
ยังได้รับผลบวกจากธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลกพร้อมที่
จะด�าเนนินโยบายทางการเงนิผ่อนคลายมากขึน้	ส่งผลให้มเีงินทนุไหล
เข้าสูต่ลาดหุ้นท่ัวโลก	โดยเฉพาะตลาดหุ้นเกดิใหม่และเอเชยี	โดยมี
มุมมองกลางต่อหุ้นสหรัฐ	จากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณที่
จะกลบัมาลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี	้ตลาดยงัได้รบัผลบวกจากสหรฐั
และจนีทีก่ลบัเข้าสูก่ารเจรจาทางการค้าอกีครัง้	อย่างไรกต็าม	ตลาดหุ้น
สหรฐัยังมคีวามเสีย่งจากการเมอืงและความไม่แน่นอนทางนโยบาย
ของประธานาธบิด	ีโดนลัด์	ทรมัป์	ทีจ่ะกดีกนัทางการค้ากับนานาชาติ	
และมูลค่าหุ้นสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับที่แพง	โดยค่า	
P/E	Ratio	อยูท่ี่	18	เท่า	ขณะทีม่มีมุมองลบต่อหุ้นยโุรปและญ่ีปุน่ 
จากเศรษฐกิจและผลประกอบการท่ีมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง	
นอกจากน้ียโุรปยงัมปัีญหา	Brexit	ทีย่งัมคีวามไม่ชดัเจนหลงัรฐัสภา
อังกฤษยังไม่สามารถหาข้อสรุปแผน	Brexit	ได้	และญ่ีปุ่นยงัมคีวาม
เสีย่งภาวะเงนิฝืดในอนาคต	เนือ่งจากปัญหาโครงสร้างประชากร
ทีม่คีนแก่สงู	การปฏริปูโครงสร้างทางเศรษฐกจิของญ่ีปุน่เป็นไปอย่าง
ล่าช้า	และญ่ีปุ่นยังมีปัญหาหนี้ภาครัฐท่ีสูง
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	 มมีมุมองบวกต่อหุน้ในภมูภิาคเอเชยี	ทัง้จีน	อนิเดีย	อาเซียน	เนือ่งจาก
ผลบวกของกระแสเงินทนุทีค่าดว่าจะกลับมาไหลเข้าในเอเชยีจากนโยบาย
การเงนิในสหรฐัทีผ่่อนคลาย	แผนการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน	การใช้นโยบาย
การเงนิผ่อนคลายในหลายประเทศในเอเชยี	และผลประกอบการประเทศหลักท้ัง
จนีและอนิเดยี	ทีค่าดว่าจะขยายตวัเร่งตวัในปีนี	้สนบัสนนุการลงทุน	อย่างไร
กต็าม	ตลาดเอเชยียงัมคีวามเสีย่งจากหน้ีภาคธรุกจิในจนีทีส่งู	ตลาดหุน้ยงัอาจ
ได้รบัผลลบจากแผนนโยบายของทรมัป์	โดยเฉพาะนโยบายการกดีกนัทางการค้า	
ด้านตลาดหุน้ไทยยังคงมีมุมมองบวกจากนโยบายการเงินท่ัวโลกท่ีกลับมา
ผ่อนคลายชดัเจน	ท�าให้อัตราดอกเบีย้พันธบตัรท่ัวโลกลดลงแรง	และอตัราผล
ตอบแทนเงินปันผลของไทยเฉลีย่อยูท่ี	่3%	จงูใจการลงทุนเมือ่เทยีบกบัการลงทนุ
ในตลาดตราสารหนีแ้ละตลาดหุน้โลก	ท�าให้กระแสเงนิทนุไหลเข้าจากต่างประเทศ
มีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในไตรมาส	3	ตลาดยังได้รับผลบวกจากแผนกระตุ้น
เศรษฐกจิภาครฐั	โดยคาดว่ารฐับาลชดุใหม่จะเปิดแผนกระตุน้เศรษฐกจิ	และ
แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจ�านวนมาก	

กระแสเงินทุนไหลเข้าหุ้นเอเชียสูงสุดตั้งแต่ปี 2561

ที่มา:	Bloomberg	เงินลงทุนจากต่างประเทศสะสม	6	เดือนย้อนหลังในเอเชียของประเทศไทย	
เกาหลีใต้	อินเดีย	เวียดนาม	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ไต้หวัน	และฟิลิปปินส์

	 ตลาดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ไทยปรบัเพิม่ขึน้	11.3%	ในไตรมาส	2	
ตามการเพิม่ขึน้ของตลาดหุน้ไทย	รวมถงึได้รบัผลบวกจากการลดลงแรงของดอกเบีย้
พนัธบัตรระยะกลางถึงยาวในไทยและสหรฐั	เนือ่งจากธนาคารกลางสหรฐัมกีารส่ง
สญัญาณจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ในปีนี	้ตลาดยงัได้รบัผลบวกจากนโยบายการเกบ็
ภาษตีราสารหน้ีของกองทนุรวม	สนบัสนนุเงนิทนุไหลเข้าสินทรัพย์ที่ให้ผล
ตอบแทนรปูแบบเงินปันผล	เช่น	REITs	ด้านตลาดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์โลก
ลดลง	1.8%	ถงึแม้ว่าจะได้รบัผลบวกจากการปรับลดลงแรงของดอกเบ้ียพันธบัตรใน
สหรฐั	อย่างไรก็ตาม	ความกงัวลเศรษฐกจิโลกชะลอตวั	รวมถงึการชะลอตวั

	 ในส่วนกลยุทธ์การลงทุน	มีมุมมองบวกต่อ	REITs	
และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานของไทย	จากความน่าสนใจ
ของอัตราการจ่ายผลตอบแทน	และนโยบายการเกบ็ภาษี
ตราสารหนีข้องกองทนุรวม	สนบัสนนุเงนิทนุไหลเข้า	แต่มี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ยในตลาด
พนัธบัตรไทยและโลก	โดยแนะน�าลงทนุเพือ่รบัปันผลใน
ระยะยาว	ขณะท่ีมมีมุมองกลาง	REITs	ในตลาดโลก	เนือ่งจาก
อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลทีต่�า่กว่าไทย	โดย	REITs	ใน
ตลาดโลก	การชะลอตัวภาคอสงัหารมิทรพัย์ในสหรฐั	ยโุรป	
และญ่ีปุน่ยงักดดนัต่อการลงทนุ	มมีมุมองลบต่อทองค�า
เนื่องจากความน่าสนใจทองค�าในฐานะสนิทรพัย์ปลอดภยั
ยงัมแีนวโน้มลดลง	จากแนวโน้มระบบธนาคารในสหรฐั	ยโุรป	
และเอเชยี	มฐีานะการเงินท่ีแขง็แกร่งกว่าอดีต	ท�าให้โอกาส
เกิดปัญหาวิกฤตลดลงขณะที่กองทุนทองค�าที่ไม่ได้
ป้องกนัความเส่ียงค่าเงินบาท	อาจได้รบัผลลบจากค่าเงนิบาท
ท่ีกลบัมาแขง็ค่าในปีนี	้ขณะท่ีในระยะสัน้ทองค�าอาจได้
รบัผลบวกจากธนาคารกลางท่ีสหรฐัปรบัลดอตัราดอกเบ้ีย 
มมีมุมองกลางต่อตลาดน�า้มนั	เนือ่งจากการผลติในกลุม่
โอเปกท่ีลดลงอย่างมาก	แม้เศรษฐกจิโลกชะลอตวั	และ
ก�าลังการผลติน�า้มนัทีเ่พิม่ขึน้จากสหรฐั	 ขณะทีก่ารลงทนุ
สญัญาน�้ามันล่วงหน้ายงัมคีวามเส่ียงภาวะขาดทนุจาก
การเปลีย่นสญัญาได้จึงไม่เหมาะกบัการลงทุนระยะยาว

การลงทุนทางเลือก: REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐานไทยน่าสนใจจากดอกเบ้ียท่ัวโลกลดลง และเงินทุนไหลเข้า

จากการเก็บภาษีตราสารหนี้ของกองทุนรวม

เอเชีย
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ของภาคอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวยังคงกดดันตลาดอสังหาริมทรัพย์	ด้านราคา
ทองค�าเพ่ิมขึ้น	5.4%	จากธนาคารกลางสหรัฐมีการส่ง
สัญญาณปรับลดอัตราดอกเบ้ียในปีนี้หนุนดอลลาร์
สหรฐัอ่อนค่า	รวมถงึหลายธนาคารกลางท่ัวโลกกลบัมาใช้
นโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มขึ้น	สหรัฐและจีนยังไม่
สามารถบรรลขุ้อตกลงทางการค้า	ยงัสนบัสนนุการลงทนุ
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การจัดพอร์ตลงทุนของแต่ละ GENERATION 

	 ในการจัดพอร์ตลงทุนนั้น	เมื่อเรามีเวลาลงทุนได้ยาวนานก็จะรับ
ความเสีย่งได้มากกว่าคนอืน่	เพือ่หวงัโอกาสรบัผลตอบแทนทีด่กีว่า	แต่ถ้ามี
เวลาลงทนุน้อยกไ็ม่ควรน�าเงินไปเส่ียงเยอะ	เพราะไม่ค่อยเหลอืเวลาให้แก้ตัว

ท่ีว่ามีเวลา “ยาวนาน” หรือ “เหลือน้อย” ส�าหรับการลงทุน

น้ันหมายถึงอะไร

	 เรื่องนี้ถ้าว่าตามทฤษฎีก็อย่างหนึ่ง	แต่ถ้าว่าในทางปฏิบัติ	ขอให้
ค�านิยามส่วนตัวว่ามันคือ	“เวลาคงเหลือก่อนที่เราจ�าเป็นต้องใช้เงินในแต่
ละก้อน	ไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตาม”

แล้วถ้าแยกการลงทุนตาม Generation มีค�าแนะน�ากว้างๆ 

ไหมว่าควรลงทุนอย่างไร

1. Gen Baby

	 Gen	Baby	กค็อื	Generation	Baby	Boomer	นัน่แหละ	แต่เรยีก
ให้ตนเองสบายใจขึ้น	ใครจะท�าไม	คน	Gen	นี้ผ่านความทุกข์ยากตาม
สภาพเศรษฐกิจมาก่อนหลายวัฏจักร	มีนิสัยทุ่มเท	ท�างานเก็บเงินเก็บทอง	
เหน็คณุค่าของเงิน	จึงไม่ชอบการขาดทนุ	นอกจากน้ี	ยงัเชือ่ม่ันในตวัเองสงู
และหากเชื่อใครรักใครแล้วเปลี่ยนใจยาก

โดย	วรวรรณ	ธาราภูมิ
ประธานกรรมการกิติมศักดิ์	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	ประธานกรรมการบริหาร	บลจ.บัวหลวง	จ�ากัด

	 แนวคดิส่วนตวันี	้แม้จะดนูอกกรอบไปสกัหน่อยแต่มนักคื็อความจรงิ	
เพราะแม้แต่คนเกษียณแล้วไม่ได้แปลว่าจะต้องลดความเส่ียงไปท้ังพอร์ต
แล้วหันไปฝากเงนิเพยีงอย่างเดยีว	หรือมีตราสารหนีแ้ละพนัธบัตรไปท้ังหมด	
เนือ่งจากไม่ใช่ว่าเกษยีณปุบ๊จะตายป๊ับ	บางคนอยูไ่ด้ถงึ	90	ปี	100	ปี	ด้วยซ�า้	
ดงันัน้	เขาจงึสามารถแบ่งเงินออกเป็นก้อนๆ	ได้ว่าเงินก้อนนีจ้ะไม่ใช้ภายใน	5-7	ปี
เงินก้อนนี้ต้องใช้ภายใน	2-3	ปีนี้	เป็นต้น	เม่ือแบ่งก้อนเงินตามเวลาแล้ว	
เขากจ็ะมีโอกาสในการลงทนุทีก่ว้างขึน้	ซึง่หากไปแช่เงนิท้ังหมดในเงนิฝาก	
ด้วยอตัราดอกเบีย้ต�า่ๆ	อย่างทีเ่ป็นอยู	่น่าจะไม่พอใช้ในตลอดอายุขยั	ต้องรบีๆ	
ตายไปให้พ้น	ส่วนคนท่ีอายยุงัน้อยบางคนก็รับความเสีย่งได้ไม่มากส�าหรบั
ก้อนเงนิท่ีจะต้องใช้ในเรว็วัน	เช่น	เหลืออีก	1	ปีจะต้องใช้เงินในการดาวน์บ้าน	
แบบนี้ก็ไม่ควรน�าเงินก้อนนี้ไปลงทุนในหุ้น	แต่เขาอาจมีเงินที่สะสมได้อีก
ก้อนหน่ึงท่ีจะใช้ยามเกษยีณในอีกหลายสบิปีข้างหน้า	เงนิส่วนนีจึ้งรบัความเสีย่งสงู
จากหุ้นได้

 สรปุกค็อื	เงนิของแต่ละคน	ไม่ว่าจะมอีายเุท่าไหร่กต็าม	กส็ามารถ
จัดแบ่งได้ตาม	“เวลาที่จ�าเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้น”	และ	“คนหนึ่งคนก็ควร
จะวางแผนลงทุนกบัระดบัความเสีย่งในการลงทนุทีร่บัได้	โดยแยกก้อนเงนิ
ที่จะใช้ตามช่วงเวลา”	ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น	คือ	แนวคิดท่ีใช้ใน
การวางแผนการเงินของตนเองมาโดยตลอด

	 ปัจจุบนันี	้Gen	Baby	เรยีกได้ว่าเกอืบจะเกษยีณ
หมดแล้ว	ดังนัน้	การจัดพอร์ตลงทุนจ�าต้องค�านึงถึงความ
ปลอดภัยของเงินเก็บเงินออม	แต่ขณะเดียวกัน	ก็อย่า
ไปกลัวว่าจะขาดทุนเงินต้นจนไม่กล้าลงทุน

 ให้จัดพอร์ตหรือเลือกกองทุนท่ีเหมาะสมกับ
วยัเกษยีณ	เน้นการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต�า่สกั	70-80%	
แล้วน�าเงินส่วนท่ีเหลือไปลงทุนในหุ้นกองอสังหาฯ	
โครงสร้างพื้นฐาน	REIT	ที่มีรูปแบบการจ่ายเงินปันผล
สม�า่เสมอ	ท�าให้เงนิในกระเป๋าโดยรวมสามารถงอกเงย
ได้ผลตอบแทนดกีว่าเงนิเฟ้อ	ป้องกันไม่ให้ค่าเงินลดลง
จากราคาสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ	เงนิเกบ็เงนิออมในส่วน
ปลอดภยั	ต้องกระจายเกบ็กระจายฝาก	อย่าม่ันใจอะไรง่ายๆ	
ไม่ว่าจะสหกรณ์	หุน้กู้	ธนาคาร	ต้องจัดสรรถ้าท�าไม่ถกูกใ็ห้
กองทุนดูแล	เพราะกองทุนมีการกระจายอยู่แล้ว

	 มีค�าเตือนพิเศษคอื	วยันีจ้ะมีเงนิก้อนจากการ
ท�างานมาทัง้ชวีติจงึต้องระมดัระวงั	ต้องพงึระลกึเสมอ
ว่าเงินก้อนนี้คือ	เงินก้อนสดุท้ายในชวีติ	อย่าหวงัน�า้บ่อ
หน้าให้ลกูหลานดแูล	ต้องป้องกนัไว้ก่อน		ห้ามใจดกัีบลกู
หลาน	อย่าไปให้เงินก้อนกบัเขาจนตนเองไม่เหลอืพอใช้
และอย่าเผลอหลงหลาน	พากนิพาเทีย่ว	จ่ายเงนิซือ้ของ
ให้หลานตวัน้อยด้วยความรกัจนเกนิพอด	ี ต้องคดิคร่าวๆ	
ก่อนว่า	แต่ละเดอืนเราต้องใช้จ่ายเท่าไร	โดยเฉพาะค่า
รักษาพยาบาลที่ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ	 เงินเฟ้อค่ารักษา
พยาบาลนี่สูงมาก
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3. Gen Y 

	 Y	ในปัจจบุนัเป็นวยัตัง้แต่เริม่ต้นท�างานจนถึงท�างานมาแล้วประมาณ	
10-15	ปี	วัยนี้จะต่างจาก	X	มากขึน้อย่างเหน็ได้ชัด	แม้จะอายตุ่างกันไม่มาก	
เพราะ	Y	เกดิในยคุทีพ่่อแม่	X	เริม่มเีงนิทอง	มลีกูน้อยลง	รกัลกูมาก	เริม่ให้
อิสระทางความคิดในการเลี้ยงดู	Y	จึงเกิดมาพร้อมคอมพิวเตอร์และการ
เตบิโตทางเทคโนโลย	ีมเีงนิในมอืใช้จ่ายจากผู้ปกครองพ่อแม่ในระดับที่ดี

 พอร์ตลงทุนของ	Y	ควรเป็นพอร์ตท่ีมีหุ้นสูง	เพราะยังอยูใ่นวยัเริม่ต้น
ท�างาน	อาจจะถงึ	70-90%	แต่จดุส�าคญัของ	Y	ทีน่่าเป็นห่วง	คอื	ส่วนใหญ่จะมี
หนีเ้ยอะ	จงึต้องสร้างวนิยัทางการเงนิและควบคมุการใช้จ่ายให้ด	ีเพราะ	Y	เติบโต
มาในยคุทีส่งัคมเปิดกว้าง	กล้าคดิ	กล้าท�า	แต่ประสบการณ์ยังน้อย	มโีอกาส
ผดิพลาดสงู	เพราะเป็นกลุม่มัน่ใจในตวัเองมาก	อาจจะมองอะไรไม่รอบด้าน	

	 การตัดสินใจลงทุนของ	Y	มักจะนยิมชมชอบคนท่ีประสบความส�าเร็จ	
ให้ความส�าคญักบัเรือ่งของการเงินและการประสบความส�าเรจ็	เปลีย่นใจง่าย
ถ้าใครอยู่วยันีต้้องบังคบัตัวเองให้ดี	ออมก่อนใช้	บังคบัลงทุนแบบถวัเฉลีย่
การบงัคบัให้ลงทนุระยะยาวควรลงทนุอย่างสม�า่เสมอทุกเดอืน ไม่ใช่ว่าเจอช่วง
เศรษฐกจิและการลงทุนผนัผวนเลยย้ายไปย้ายมา	แบบนัน้คงจะแย่	

4. Gen Z 

	 Z	เป็นกลุ่มท่ีเกิดช่วงปี	2540	ขึ้นไป	เกิดหลังวิกฤตด้านการเงิน	
จึงไม่เห็นความทุกข์ยากของต้มย�ากุ้ง	มีชีวิตสะดวกสบาย	เกิดมาพร้อม
สิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย	ชอบการผจญภัย	เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	แต่ถ้า
เจอส่ิงที่ถูกใจจะทุ่มเท	สนใจอะไรจะจริงจัง	มั่นคงกว่า	Y	ปัจจบุนั	Z	เร่ิม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน	ชอบอะไรท่ีเห็นผลชดัเจน	แม้ว่าการลงทุนระยะยาวเป็น
เรื่องพ้ืนฐานส�าหรับวัยเริ่มต้นท�างาน	แต่ไม่ตรงกับทัศนคติของ	Z	เพราะ
เชื่อว่าโอกาสของการหาเงินมีเยอะ	นอกจากนี้	Z	ยังชอบศึกษาหาความรู้	
ใช้	Google	ดูข้อมูลต่างๆ	แถมยังเรียนรู้ได้เร็ว	

 พอร์ตการลงทุนของ	Z	กค็ล้ายๆ	Y	คอื	เน้นหุน้ได้ถงึ	80-90%	แต่ด้วย
ลกัษณะนสิยัของ	Z	การท�าให้	Z	รูจั้กบรหิารสภาพคล่องทางการเงนิและการ
ลงทนุจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก	ถ้า	Z	เป็นคนทีไ่ม่ได้มคีวามเชีย่วชาญ	หรอืสนใจ
ทางด้านการเงิน	คอืต้องกึง่บงัคบัให้ลงทุนระยะยาวสม�า่เสมอทุกเดอืนผ่าน
กองทุน	แต่ถ้าเป็นกลุม่	Z	ท่ีมีความสนใจทางการเงิน	กลุม่น้ีจะหาข้อมลูมาก	
อยากลองอยากท�าเอง	กข็อเตอืนว่า	อย่าซือ้ขายหุน้เองทัง้ก้อน	เพราะการเล่น
หุ้นทุกวนันีย้ากขึน้มาก	ถ้าอยากลองอยากพิสูจน์	ไม่ห้าม	แต่ให้แบ่งกองทุนคร่ึง	
ซื้อขายเองครึ่ง	สัก	2-3	ปี	แล้วรอดูผล

 การจัดแบ่งพอร์ตลงทุนตาม Generation ก็เหมือนดูดวง

เหมาโหลตามราศี มันก็พอใช้เป็นกรอบได้ แต่กุญแจส�าคัญ คือการวาง

ลัคนาของแต่ละปัจเจกบุคคล ซ่ึงก็คือ “เวลาคงเหลือก่อนท่ีเราจ�าเป็น

ต้องใช้เงินแต่ละก้อนนั้น ไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตาม”

2. Gen X 

	 X	ในวันน้ี	คือ	กลุ่มวัยกลางคนจนถึงวัยที่
เข้าใกล้วัยเกษยีณ	วัยนีถ้้าเป็นรุน่แรกๆ	จะเกดิท่ามกลาง
ความทุกข์ยากของพ่อแม่จึงถูกฝึกฝนด้านวินัย	ความ
อดทน	(แต่ยังไม่ถกูฝึกเข้มเท่า	Gen	Baby)	X	จะยอมรบั
การเปลีย่นแปลงได้ง่ายกว่า	เพราะใช้ชวีติท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง	เกิดในยุคทีวีสี	มีเคร่ืองวิดีโอ	มีเกมกด	
เป็นวยัรุน่ในช่วงเริม่มีคอมพวิเตอร์	เริม่ท�างานในยคุราคา
โทรศัพท์มือถือจับต้องได้จนถึงปัจจุบัน

	 ด้านการเงิน	X	ในวันนี้เป็นวัยมั่งคั่ง	เพราะ
สะสมเงินออมตลอดช่วงชวีติการท�างาน	ผ่านช่วงต้มย�ากุง้
แต่มีเวลาแก้ตัว	รู้จักการลงทุนในหุ้น	ทองค�า	อยู่ใน
ช่วงรอยต่อของดอกเบี้ยสูงและดอกเบ้ียต�่า	จึงดิ้นรน
หาทางเลือกอื่นและรู้จักกองทุนที่ช่วยลดภาษี

 พอร์ตลงทนุของ	X	จงึควรมส่ีวนผสมท้ังหุน้และ
ตราสารหนี	้อย่าใส่หุน้เยอะเหมือนตอนอายุ	30-40	ปี	
เพราะจากนีไ้ปตลาดหุน้จะไม่สวยงามและให้ผลตอบแทน
สงูเหมอืนก่อน	อาจจะลงทนุในหุน้ตัง้แต่		40-70%	แล้วแต่
ว่ามีอายกุารท�างานเหลอืเท่าไร	ส่วนทีเ่หลอืกเ็ป็นตราสารหนี้
หรือเงินฝาก	และแบ่งไปลงพวกกองทุนอสังหาฯ	REIT	
โครงสร้างพื้นฐานบ้าง 

	 ท่ีส�าคัญ	X	ต้องกระจายการลงทุนและดูผล
ตอบแทนแบบพอร์ตการลงทุน	ไม่ดเูป็นรายผลติภัณฑ์	
และต้องรู้จักปรับสัดส่วนการลงทุน	โดยลดสินทรัพย์ที่
มคีวามเส่ียงลงเม่ือเข้าใกล้วยัเกษยีณมากขึน้	เพราะเวลา
แก้ตวัจะน้อยลง	 หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับเงิน
ลงทุนของ	X
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ไม่อยากสมองเสื่อม...ต้องเสริมด้วย “เลซิทิน”
โดย	แพทย์หญิงกอบกุลยา	จึงประเสริฐศรี	

ผู้อ�านวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย	พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล	พญาไท	2

	 อาการเบลอ	หรอื	หลงๆ	ลมืๆ	ทีเ่กดิจากการท�างานหนกั
ของสมอง	 อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลาที่ต้องดูแลสมอง	
นอกจากการรับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและ
พกัผ่อนอย่างเพยีงพอแล้ว	การรับประทานอาหารเสริมสกดัจากธรรมชาติ
กเ็ป็นอีกหนึง่ทางเลือกท่ีน่าสนใจไม่น้อยในการบ�ารงุสมอง	ในบทความ
นี้เราจะมาแนะน�าให้รูจ้กักบั	"เลซทิิน"	สารอาหารบ�ารงุสมองท่ีส่งผล
ดต่ีอร่างกายหลายประการ

“เลซิทิน” คืออะไร

	 เลซทินิ	(Lecithin)	คอื	สารธรรมชาตทิีเ่กดิจากการรวมตัว
ของกลเีซอรอล	กรดไขมัน	และกรดฟอสฟอรกิ	มคีณุสมบตัมิหัศจรรย์
ที่จะคอยดักจับไขมันในกระแสเลือด	เลซิทินจัดเป็นสารส�าคัญที่
มีความจ�าเป็นต่อการท�างานของร่างกายหลายระบบ	และดต่ีอสมอง
และระบบประสาทเป็นอย่างมาก

“เลซิทิน” ถูกท�าลายเมื่อเจอความร้อน 

	 หากอยากได้รบัเลซทิินกต้็องเลอืกรบัประทานอาหารทีเ่ป็น
แหล่งสะสม	โดยเลซทินิพบมากในไข่แดง	ถัว่เหลอืง	เมลด็ทานตะวนั	ตับ	
และบรเิวอร์ยสีต์	(ยสีต์ทีเ่พาะไว้เพือ่ใช้เป็นอาหารเสรมิโดยเฉพาะ)	
แต่น่าเสยีดายทีก่ารปรงุอาหารด้วยกรรมวธิต่ีางๆ	ทีผ่่านความร้อน	
เช่น	การทอด	การย่าง	และการต้ม	อาจท�าให้เลซิทินถูกท�าลาย
ไปมาก	ดงันัน้	หากต้องการได้รบัเลซทินิในปริมาณทีเ่พียงพอต่อการ
บ�ารุงสมอง	แนะน�าให้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลซิทิน
ที่สกดัจากธรรมชาติเพิ่มเติม

รับ “เลซิทิน” ในปริมาณที่เหมาะสม 

	 ส�าหรบัปรมิาณทีเ่หมาะสมในการบรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ
เลซิทินคือ	 1,200-2,400	 กรัมต่อวัน	 ซ่ึงเป็นปริมาณที่พอดีกับ
การรบัประทานเพือ่บ�ารงุสมอง	นอกจากนี	้หากต้องการรบัประทาน
เพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลก็สามารถรับประทานได้ในปริมาณ	
2,400-3,600	มิลลิกรัมต่อวัน

L I F E S T Y L E
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ผลดีที่มีต่อสมอง 

	 เลซทินิเป็นสารทีจ่�าเป็นต่อการสร้างโคลนี	ซึง่เซลล์ประสาท
จะน�าไปใช้สงัเคราะห์เป็น	อะซติลิโคลนี	(Acetylcholine)	สารนีท้�า
หน้าทีห่ล่อเลีย้งเซลล์ประสาท	ช่วยในการส่งข้อมลูระหว่างเซลล์สมอง	
และระหว่างสมองกบัการส่ังงานไปยังส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	อกีทัง้
ยังมีผลต่อการเสริมสร้างความจ�าและลดอาการหลงลืมอีกด้วย

ประโยชน์อื่นๆ ของเลซิทิน

•	ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินท่ีละลายในไขมัน	เช่น	วิตามิน
เอ	ดี	อี	และเค	ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
•	ร่างกายจะน�าเลซทินิไปใช้ในการสร้างเยือ่บุผวิเซลล์ต่างๆ	เช่น	
เซลล์เม็ดเลือด	เซลล์กล้ามเนื้อ	เซลล์ผิวหนัง	รวมถึงเซลล์ของ
อวัยวะต่างๆ	
•	เลซิทินเป็นองค์ประกอบในการสร้างโมเลกลุส�าคญั	เช่น	ฮอร์โมน	
เอนไซม์	ระบบภูมิคุ้มกันบางชนิด	และการแข็งตัวของเลือด	
•	เลซิทินเป็นตัวท�าละลายไขมันในหลอดเลือด	จึงช่วยป้องกัน
การจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดและช่วยควบคุมระดับ
คอเลสเตอรอลได้
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โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

และแสดงเอกสารประกอบการยื่นค�าขอ

เอกสิทธิ์พิเศษส�าหรับผู้ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

บริการยื่น

ค�าร้องขอวีซ่า
สหราชอาณาจักร

	 ธนาคารกรงุเทพ	และสถานเอกอคัรราชทตูอังกฤษ	ประจ�า
ประเทศไทย	และศนูย์รบัค�าร้องขอวซ่ีาสหราชอาณาจกัร	(VFS	Global)	
ร่วมมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและความสะดวกสบาย
เหนอืระดบัแก่ผู้ถือบัตรอินฟินทิ	ธนาคารกรงุเทพ	ด้วยบรกิารพิเศษ
ในการยืน่ค�าร้องขอวซ่ีาสหราชอาณาจกัร	โดยม	ีมร.ไบรอนั	เดวดิสนั	
เอกอคัรราชทูตอังกฤษ	ประจ�าประเทศไทย	และ	ดร.ทวีลาภ	ฤทธาภิรมย์	
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ลงนามความร่วมมือ	(MOU)	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	ที่ผ่านมา

	 เอกสทิธิส์ดุพเิศษนีส้�าหรบัผูถ้อืบตัรอนิฟินทิ	ธนาคารกรุงเทพ	
ท้ังบัตรหลกั	และบัตรเสรมิ	รวมถงึคูส่มรส	และบุตรอายไุม่เกิน	18	ปี
สญัชาตไิทย	ของผู้ถอืบตัรทีย่ืน่ขอวซ่ีาในวนัเดยีวกนั	โดยสามารถ
รบับรกิารได้แล้วต้ังแต่วนัท่ี	1	สงิหาคม	2562	ถงึวนัท่ี	1	สงิหาคม	2563
ท่ีศนูย์รบัค�าร้องขอวซ่ีาสหราชอาณาจักร	(VFS	Global)	พร้อม
ช�าระค่าบริการพิเศษ	4,000	 บาท/คน/คร้ัง	 ด้วยบัตรอินฟินิท	
ธนาคารกรุงเทพ	ณ	วันท่ีเข้าใช้บริการ	(ไม่รวมค่าวีซ่าและค่า
บริการวีซ่าด่วน	Priority	Processing)

•	Walk-in	without	Appointment	ไม่ต้องท�าการนดัหมาย	หรอื	
กรอกข้อมูลออนไลน์ล่วงหน้า	
•	No	Supporting	Documents	ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการ
ยื่นค�าร้องขอวีซ่า	เพียงแสดงหนังสือเดินทางและบัตรอินฟินิท	
ธนาคารกรุงเทพ
•	รบับรกิารภายในห้องรบัรองพิเศษ	VFS	Global	Premium	Lounge	
เพ่ือความเป็นส่วนตัว	พร้อมการดูแล	บริการกรอกข้อมูลและ
ด�าเนินการทุกขั้นตอน	
•	บริการแจ้งสถานะวีซ่าผ่าน	SMS

E V E N T S

& A C T I V I T I E S

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ีศูนย์บริการสมาชกิ

บัตรอนิฟินิท ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0 2638 4899

หรอืศึกษารายละเอยีดบริการ เพยีงสแกน

หมายเหตุ:	บริการพิเศษนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า	การพิจารณาผลวีซ่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร

 
	 ผู้ถือบัตรจะได้รับการบริการและดูแลอ�านวยความ
สะดวกจากศนูย์รบัค�าร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจกัร	(VFS	Global)	
ครอบคลุมทุกขั้นตอนการยื่นค�าร้องขอวีซ่า




