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เกียรตนิาคินภัทร ควงเจนเนอราลี่  เปิดตัวประกันยูนิตลิงค์ใหม่ 
ชูจุดเด่นปรับเปล่ียนความคุ้มครองและการลงทนุได้ตามจังหวะของชีวิต 

 
เกียรตินาคินภัทร ควงเจนเนอราล่ี  ส่งประกันยูนิตลิงค์ใหม่เข้าตลาดปลายปี เสริมไลน์

ประกันชีวิตควบการลงทุน(ยูนิตลิงค์) ชูจุดเด่นยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนความคุ้มครองและการ
ลงทุนได้ตามจังหวะของชีวิต พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์รับโบนัสพิเศษรายปี และการันตีความ
คุ้มครองชีวิตต่อเน่ือง 5 ปีแรกตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
 นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Manager & CEO) บริษัท 
เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบนัแนวโน้มตลาดประกันควบ
การลงทุนหรือ "ยูนิตลิงค์" ยังเติบโต และได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึน้  ทัง้ลูกค้าทั่วไปจนถึงลูกค้า
สินทรัพย์สงู สง่ผลให้ตลาดประกนัยนูิตลิงค์ยงัคงมีการแข่งขนัสงู ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวโน้มตลาด
และความต้องการของลูกค้า เจนเนอราล่ีจึงได้ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร เปิดตวัผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“เคเคพีเจน เวลท์ เฟล็กซ่ี ลิงค์” แบบช าระเบีย้ประกนัภยัรายงวด (KKPGEN Wealth Flexi Link (RP)) ซึ่ง
เหมาะส าหรับลูกค้าท่ีต้องการความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนความคุ้มครองและการลงทุน ให้สอดคล้อง
กับแต่ละช่วงเวลาของชีวิต เพ่ือวางแผนการเงินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนหลังเกษียณ การ
วางแผนการศกึษาบตุร หรือการวางแผนมรดกให้กบัครอบครัว ซึ่งในแตล่ะช่วงเวลาอาจจะมีความสามารถ
ในการช าระค่าเบีย้ ความต้องการด้านความคุ้มครอง และผลตอบแทนด้านการเงินท่ีแตกต่างกัน โดย
จดุเดน่ของแบบประกันนีคื้อ สามารถปรับเปล่ียนความคุ้มครองชีวิตได้ ตัง้แต ่5 เท่า ถึง 100 เท่า ของเบีย้
ประกนัภยัหลกัรายปี โดยสามารถจ่ายเบีย้ประกนัภยัเป็นรายปีไปได้เร่ือยๆ พร้อมโอกาสรับโบนสัพิเศษราย
ปี 2.5% - 15%* ของเบีย้ประกนัภยัหลกัรายปี (ส าหรับปีกรมธรรม์ท่ี 5-10 โดยจะได้รับผลตอบแทนสงูสดุใน
ปีกรมธรรม์ท่ี 10*) นอกจากนีย้งัมีการันตีความคุ้มครองชีวิตต่อเน่ืองตลอด 5 ปีแรก* แม้มูลค่ารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุจะมีไม่เพียงพอตอ่การช าระคา่ธรรมเนียม (ผลประโยชน์กรณี Non-Lapse Guaranteed เม่ือ
จา่ยเบีย้ประกนัภยัตอ่เน่ือง)  
   ผลิตภณัฑ์กลุ่ม KKPGEN Unit linked เหมาะส าหรับกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการความคุ้มครองท่ีคุ้มคา่
และสร้างผลตอบแทนลงทุนผ่านกองทุนรวมท่ีเลือกได้เอง ซึ่งกองทุนรวมยงัเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ
กระจายการลงทนุ และชว่ยลดความเส่ียงในพอร์ตการลงทนุของลกูค้าได้ นอกจากนีย้งัสามารถเพิ่มหรือลด
เงินลงทนุได้ในเวลาท่ีเหมาะสม อีกทัง้สามารถสบัเปล่ียนกองทนุได้โดยไม่มีคา่ใช้จ่าย และไม่จ ากดัจ านวน
ครัง้อีกด้วย” นายบัณฑติ กลา่ว   
 ด้าน นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

(มหาชน)  กล่าวว่า “ในฐานะท่ีเกียรตินาคินภัทร เป็นหนึ่งในผู้น าในธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน (Wealth 
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Management) ผลิตภัณฑ์ยนูิตลิงค์ถือเป็นสิ่งท่ีเรามีความช านาญ โดยเฉพาะส าหรับ KKPGEN wealth 
flexi link นี ้เราออกแบบมาด้วยความเข้าใจพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่ม Affluent / Mass Affluent ท่ีมกั
มีความรู้ในด้านการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดี ดังนัน้ ย่อมจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากความ
ยืดหยุน่ของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถปรับเปล่ียนความคุ้มครอง และกองทนุได้ตามความต้องการท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในแต่ละช่วงอายุ เช่น หากยงัอายุน้อยก็เน้นการเติบโตของผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครอง แต่หาก
อายมุากขึน้ก็อาจเพิ่มความคุ้มครอง มากกวา่ผลตอบแทน เป็นต้น  

ทัง้นี ้ลกูค้าสามารถมัน่ใจได้ว่ากองทนุท่ีคดัสรรมาเพ่ือ KKPGEN wealth flexi link นัน้ได้ผ่านการ
คดักรองมาโดยองค์ความรู้และประสบการณ์ของทัง้เกียรตินาคินภัทรและเจนเนอราล่ีท่ีมุ่งประโยชน์สงูสุด
แก่ลกูค้า โดยได้คดัสรรกองทนุคณุภาพซึง่มีประเภทสินทรัพย์ท่ีหลากหลาย โดยไม่ได้จ ากดักบั บลจ. ใดเป็น
หลกั ดงันัน้จงึตอบโจทย์การลงทนุท่ีดีในระยะยาว และลกูค้ายงัมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ีต้องการ
ตามระดบัความเส่ียงท่ีลกูค้าพึงพอใจ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทนุ และ
คดัสรรกองทนุท่ีนา่สนใจใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเตมิเพ่ือเป็นทางเลือกให้ลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ จึงมัน่ใจได้ว่าลกูค้า
จะได้รับโอกาสท่ีดีท่ีสดุในการรับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้”  นายฟิลิป กลา่ว  
 
 ส าหรับประกนั KKPGEN Unit linked ออกสู่ตลาดมาแล้ว 2 แบบ คือ “เคเคพีเจน เวลท์ อินเวสท์ 
ลิงค์” แบบช าระเบีย้ประกนัภยัครัง้เดียว (KKPGEN Wealth Invest Link (SP)) เหมาะส าหรับผู้ ท่ีต้องการ
เน้นผลตอบแทนสูง โดยมีความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 150% ของเบีย้ประกันภัยท่ีช าระครัง้เดียว (ขึน้อยู่กับ
อายุของผู้ เอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ท่ีเสียชีวิต  และ “เคเคพีเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์” แบบช าระเบีย้
ประกนัภยั 3 ปี (KKPGEN Wealth Protect Link (3P)) เหมาะส าหรับผู้ ท่ีต้องการเน้นความคุ้มครองควบคู่
การลงทุน และต้องการแบ่งช าระเบีย้ประกันภัยเป็นรายงวด มีความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 5 เท่า ของเบีย้
ประกนัภยัหลกัรายปี (ขึน้อยูก่บัอายขุองผู้ เอาประกนัภยั ณ ปีกรมธรรม์ท่ีเสียชีวิต)  
 ผู้สนใจสามารถตดิตามรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ได้ท่ี https://kkpbank.com/QxnaD  
หรือตดิตอ่ท่ีธนาคารเกียรตนิาคนิภทัรทกุสาขา หรือ โทร. 02 165 5555 
 
หมายเหตุ :  * เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบใุนกรมธรรม์ 
ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกนัชีวิต 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

https://kkpbank.com/QxnaD?fbclid=IwAR06ozTZ7rQTvR5nwj6BK185jVl0WmsDbq6kxON-h_v5BusZN-914kwPhkM


 
 

3 
 

เก่ียวกับธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ท่ี
ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เกียรตินาคินภัทร จ ากัด โดยธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการน าทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้ าอย่างถูกต้อง 
พอเพียง และทัว่ถึง ด้วยการบริการท่ีเหนือความคาดหมาย และไมอ่าจหาได้จากแหลง่อ่ืน    
 
ทัง้นี ้ธุรกิจของธนาคารครอบคลมุสินเช่ือบรรษัท สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี และ
สินเช่ือรายย่อย เช่นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และสินเช่ือส่วนบคุคล ตลอดจนเช่ือมโยง
กับธุรกิจด้านตลาดทุน ท่ีประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ ( Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุสถาบนั ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทนุส่วนบคุคล (Wealth Management) ธุรกิจการ
ลงทนุ (Direct Investment) และธุรกิจจดัการกองทนุ ตดิตามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี www.kkpfg.com   
 
กลุ่มบริษัทเจนเนอราล่ี 
กลุ่มบริษัทเจนเนอราล่ี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ.2374 ณ ประเทศอิตาลี ให้ความคุ้มครองด้านประกันมาอย่าง
ยาวนาน ครอบคลมุกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก 
 
กลุม่บริษัทเจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ.2545 โดยมีผลิตภณัฑ์ประกนัท่ีหลากหลาย ครอบคลมุ
ทุกความต้องการของลูกค้า ทัง้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย อาทิ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกนัชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ ประกนัชีวิตควบการลงทุน ประกนัสขุภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ นอกจากนีย้ังเป็นหนึ่งในผู้ น าด้านประกันกลุ่มท่ีให้บริการลูกค้าระดับองค์กรชัน้น า
มากมายอีกด้วย เจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ ด าเนินธุรกิจด้วยความเช่ียวชาญและเป็นหนึ่งด้านบริการประกันท่ี
สะดวกรวดเร็ว ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 400 แห่งทัว่ประเทศ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 
ไมว่า่จะเป็นชอ่งทางตวัแทน การตลาดทางตรงผา่นออนไลน์และโทรศพัท์ รวมถึงช่องทางธนาคารและสถาบนั
ทางการเงินซึ่งได้รับความเช่ือมัน่จากพนัธมิตรทางธุรกิจด้วยความมัน่คงทางการเงิน และความเช่ียวชาญใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ 

ธนกร จว๋งพานิช  (จว๋ง)  
โทร. 084 0070894  
อีเมล์  tanakorn.juan@kkpfg.com 

http://www.kkpfg.com/

