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 สวสัดีท่านสมาชกิบัวหลวงเอก็ซค์ลูซฟีทุกท่าน ชว่งเวลาท่ีผ่านมา ทุกภาคส่วนล้วนได้รบัผลกระทบ 
จากสถานการณ์โควดิ-19 ส่งผลให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ท่ีนําไปสู่พฤติกรรมการใชช้วีติ 
วถีิใหม่ (New Normal) ไม่วา่จะเป็นการใชช้วีติในสังคมท่ีแคบลง การหลีกเล่ียงความแออัดและเพ่ิม 
ระยะห่างในสังคม (Social Distancing) ผู้คนหันมาให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพ 
หรอืแม้กระท่ังเรือ่งของเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชวีติ ในแง่ของเศรษฐกิจและ 
การลงทุน เราก็จาํเปน็ต้องทําความเข้าใจ เพ่ือวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธภิาพในระยะยาว

 Bualuang Exclusive Journal ฉบับใหม่มาพรอ้มกับบทวเิคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
โดยเน้นเรือ่งผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 อย่างนโยบายพยุงและฟื้ นเศรษฐกิจแบบพิเศษ 
การเคล่ือนย้ายของภาคเศรษฐกิจโดยเน้นความสําคัญของการค้าและการบรกิารในส่วนภูมิภาค ท้ังยัง 
ได้รบัเกียรติจากนายแพทย์ตนุพล วรุิฬหการุญ ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบัติการ และผู้อาํนวยการ บีดีเอม็เอส 
เวลเนส คลินิก รวมถึงอาจารย์ชนิภัทร วสุิทธแิพทย์ ผู้เชีย่วชาญด้านการเงิน บัญช ี ภาษี และกฎหมาย 
มาให้ความรูใ้นฉบับน้ี และนอกจากสาระดีๆ ท่ีจะได้รบัแล้ว ยังมีสิทธพิิเศษสําหรบัท่านสมาชกิคนสําคัญ 
อกีด้วย
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ECONOMIC
& INVESTMENT

EVENT
& ACTIVITY

LIFESTYLE
& PRIVILEGES

• กิจกรรมหลังการเป�ดเศรษฐกิจ
 บ่งชีเ้ศรษฐกิจท่ัวโลกฟื้ นตัวไตรมาส 3
• บรษัิทโฮลดิ�งครอบครวั มีดีอะไร

• Better Sleep, Better Life
• Bualuang Exclusive
 Birthday Privilege

• สัมมนาออนไลน์ เอกสิทธิ�พิเศษ
 สําหรบัลูกค้าบัวหลวงเอก็ซค์ลูซฟี
• บรกิารเจลทําความสะอาดมือจาก
 Banyan Tree ณ ห้องบัวหลวง สวที
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กิจกรรมหลังการเปดิเศรษฐกิจ
บ่งชีเ้ศรษฐกิจท่ัวโลกฟ้ืนตัวไตรมาส 3

โดย ดร.สุรเกียรติ เคหะบุญศิรหิรรษา
CFA นักกลยุทธก์ารลงทุน ธนาคารกรุงเทพ

 ดัชนีกิจกรรมการเป�ดเศรษฐกิจ (Reopening Activity

Index) บ่งชี�วา่เศรษฐกิจโลกมีการฟ�� นตัวแบบ V-Shape ใน 

ไตรมาส 3 หลังทั�วโลกมีการเป�ดเศรษฐกิจ โดยดัชนีได้ปรบัเพิ�ม

ข้ึนมาอยู่ท่ี   87%  ในเดือน ก.ค. จากระดับต�าสุดในเดือน มี.ค.- เม.ย.

ท่ี  25%  ทําให้คาดวา่เศรษฐกิจได้พ้นจุดต�าสุดในไตรมาส  2  ไปแล้ว 

และการเป�ดเศรษฐกิจจะทําให้เศรษฐกิจฟ�� นตัวไวในไตรมาส 3 และ 

ไตรมาส 4 โดยภูมิภาคเอเชยีมีการเป�ดเศรษฐกิจไวกวา่ภูมิภาคอื�น

 จากการควบคุมเชื้อโควดิ-19 ท่ีดีในจีน เกาหลีใต้ 

และไต้หวนั ทําให้ดัชนี Reopening Activity Index ของเอเชีย

ปรับเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 99% สูงสุดเม่ือเทียบกับภูมิภาคอื่น 

ด้านสหรฐัถึงแม้วา่มีการติดเชือ้โควดิ-19 ท่ีสูงในบางรฐั แต่ 

โดยรวมสหรฐัได้เป�ดเศรษฐกิจตั�งแต่เดือน   พ.ค. และกิจกรรม

เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ไว เชน่เดียวกับยุโรป

ดัชนีกิจกรรมการเปิดเศรษฐกิจ

Reopening Activity Index
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Reopening Activity Index
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ที�มา: การจดัทําโดยผู้เขียน และข้อมูลจาก Google Apple และ PMI จาก Markit
หมายเหตุ: Reopening Activity Index เป�นดัชนีที�วดัภาวะกิจกรรมหลังเป�ดเศรษฐกิจ ทั�งจากกิจกรรมการออกมาจบัจา่ยใชส้อยของ 

ประชาชนในห้างสรรพสินค้าและรา้นสะดวกซื้อ กิจกรรมการทํางานในสถานท่ีทํางาน และกิจกรรมการเดินทางและท่องเท่ียว ท้ังการขับรถ 

การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ และการเดินบนทางเท้า รวมถึงความหนาแน่นของคนในสวนสาธารณะ และสถานท่ีท่องเท่ียว โดยพิจารณา 

น�าหนักของดัชนีตาม GDP-Dollar Weight จาก IMF



2nd Wave Spread

100

0

20

40

60

80

Fe
b-

20

Ap
r-

20

Ju
n-

20

Au
g-

20

O
ct

-2
0

D
ec

-2
0

M
ar

-2
0

M
ay

-2
0

Ju
l-2

0

Se
p-

20

N
ov

-2
0

Base Case

คาดการณ์ 
Reopening Activity Index โลก
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เศรษฐกิจโลกหดตัวแรงในปีน้ี 

แต่ผลกระทบหลักมาจากไตรมาส 2

 เศรษฐกิจโลกมีการหดตัวแรงในไตรมาส 2 โดยดัชนี

กิจกรรมการเป�ดเศรษฐกิจบ่งชี�เศรษฐกิจอาจลดลงถึง 5-10%

(QoQ)  ในแต่ละประเทศ   ขณะที�การเป�ดเศรษฐกิจทั�วโลกย่อมหนุน

ให้ดัชนีในไตรมาส 3 ฟ�� นตัวแรงแบบ V-Shape กวา่ 10-20%

(QoQ) โดยผลกระทบของโควดิ-19 ทําให้คาดวา่ เศรษฐกิจโลก

จะลดลง -5.8% ในปน้ีี โดยสหรฐัจะหดตัว -6.2% ยุโรปหดตัว

-7.6% เอเชยีหดตัว -2.3% โดยจนีลดลงเล็กน้อยที� -0.3% 

อนิเดียลดลง -5.2% อาเซยีนลดลง -5.3% และไทยลดลง -6.1%

 อย่างไรก็ตาม     การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกข้ึนอยู่กับการ

ควบคุมการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ในกรณีท่ีท่ัวโลก

เกิดการแพรร่ะบาดของโรคอกีรอบ    และทําให้เกิดการป�ดเศรษฐกิจ

เหมือนชว่งเดือน มี.ค.- พ.ค. จะทําให้เศรษฐกิจโลกได้รบัผล

กระทบหนัก โดยเศรษฐกิจโลกมีโอกาสลดลงถึง -11% เอเชยี

หดตัว -7.1% และไทยลดลง -10.6% โดยโอกาสการป�ด

เศรษฐกิจรอบสองยังต�า ถึงแม้การติดเชือ้โควดิ-19 เพ่ิมข้ึน

ในสหรฐั และประเทศในซกีโลกใต้ก็ตาม

ที�มา: การประเมินจากผู้เขียน ข้อมูลจาก Google Apple และ PMI จาก Markit
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จุดเปล่ียนกลยุทธ์การลงทุน
ภายหลังโควดิ-19

Thematic Strategy
After Covid-19

Covid-19
changes the world

to be smaller
ผลกระทบโควดิ-19 

จะทําให้เกิด
การเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม
ครัง้ใหญ่  คาดวา่ผลกระทบโควดิ-19 จะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง  

เศรษฐกิจและสังคมครัง้ใหญ่  โดยเน้นสังคมท่ีเล็กลง (Small) หลีกเล่ียง 

ความแออัด (Social Distance) และเพ่ิมระบบด้านความปลอดภัย 

(Safe) มากขึ�น ทั�งด้านอาหารการกิน ด้านสุขภาพ ด้านที�อยู่อาศัย และ 

การใชช้วีติทํางานท่ีหลีกเล่ียงความแออัดในสังคมเมือง ทําให้มีการ 

กระจายทรพัยากรในแต่ละประเทศในภูมิภาคของโลกใหม่

 สังคมจะให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งจะเข้า 

มามีบทบาทในการดํารงชวีติมากขึ�น การทํางานจากที�บ้าน  (Work From

Home) จะใช้เทคโนโลยีมากข้ึน การประชุมทางไกล การใช้ระบบ

E-Commerce  ในการค้าขายระหวา่งภาคธรุกิจ  และภาคการบรโิภคจะมี

บทบาทมากข้ึน
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 ความเส่ียงจากโควดิ-19 ย่อมกระทบให้เศรษฐกิจยัง

ไม่สามารถกลับเข้าสู่ศักยภาพการเติบโตในระยะยาวได้ในเวลาอนัใกล้

และทําให้ความเส่ียงในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง นโยบายใน

การพยุงและฟื้ นเศรษฐกิจจะเป็นแบบพิเศษ (Abnormal 

Policy) ผ่านท้ังนโยบายการเงินท่ีดอกเบ้ียเข้าสู่ศูนย์หรอืติดลบ

บทบาทของ QE และการให้สินเชือ่ตรงจากธนาคารกลางมากข้ึน 

ด้านภาคการคลังสามารถแสดงศักยภาพการก่อหน้ีแบบไม่มี

ข้อจาํกัดให้เกิดข้ึน

 สุดท้าย การเคล่ือนย้ายของภาคเศรษฐกิจจะเน้นความ

สําคัญกับการค้าและบรกิารในภูมิภาค (Regionalization) 

มากข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business 

Disruption)

 สังคมเมืองท่ีแออดัเพ่ิมความเส่ียงการแพรร่ะบาดของ 

โรคต่างๆ และการพ่ึงพาเมืองหลักในการผลักดันเศรษฐกิจเปน็ 

ความเส่ียงของประเทศสูง ทําให้ผู้กําหนดนโยบายจะผลักดัน 

การพัฒนาชนบท (Rural Development) เพิ�มบทบาทเมือง 

ขนาดรองเพ่ือลดความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจให้กระจายความ

เส่ียงมากข้ึน (Diversification)

 Thematic Investment เปน็กลยุทธก์ารลงทุนตาม

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงระยะยาวของเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม โดยภายหลังการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทําให้คาดวา่

1. ธรุกิจด้านป�จจยั 4 เน้นความปลอดภัย (Safe) จะมีการเติบโต

ในระยะยาวท่ีดี ธรุกิจด้านสุขภาพท้ังอาหารสุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีเน้นพ้ืนท่ีและเปน็ส่วนตัว การท่องเท่ียวแบบส่วนตัว การทํางาน

และรูปแบบของการทํางานใน Office ที�มีความเป�นส่วนตัว และ

ลดขนาดองค์กรเพ่ือลดความแออดัลง ด้านการลงทุน นักลงทุน

จะยังเน้นจัดสรรเงินสู่การลงทุนที�ปลอดภัยมากขึ�น (Risk 

Aversion)

“Thematic Investment does not focus
on quarterly basis,

but on a quarter of century.”



สังคมต้องการความปลอดภัยมากข้ึน 

ท้ังด้านอาหารการกินและด้านสุขภาพ

โลกเน้นการพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน

เพ่ือรองรบัและลดการแออดัทางสังคม

นโยบายการคลังท่ีไรข้้อจาํกัด รวมถึง

นโยบายการเงินในรูปแบบใหม่ๆ

การเน้นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาค และการพัฒนา

โครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือลดความแออดัในเมือง

Safe

Tech

Abnormal

Regional & Rural
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Theme ของโลกภายหลังโควดิ-19

“STAR” Strategy

2. ธรุกิจเทคโนโลยี (Technology) จะเข้ามามีบทบาทในการ 

ดํารงชวีติมากข้ึน การเรยีนจากบ้าน และการทํางานจากท่ีบ้าน 

(Work  and Study  from  Home) การใชเ้ทคโนโลยีที�สนับสนุน

ด้านบริการจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ท้ังภาคการเงิน การค้า                    

การขนส่ง รวมถึงด้านสันทนาการและการท่องเท่ียว ส่วนด้าน 

การลงทุน นักลงทุนจะยังเน้นจดัสรรเงินสู่ธรุกิจ  New  Economy

เน้นเทคโนโลยีหรอืนวตักรรมชัน้สูง

3. นโยบายแบบพิเศษ (Abnormal Policy) จะทําให้นโยบาย

การเงินเน้นบทบาทของ QE และการให้สินเชื่อตรงจาก 

ธนาคารกลาง และใชด้อกเบ้ียต�ามากข้ึน การลงทุนในสินทรพัย์

ที�สร้างกระแสเงินสดรูปแบบป�นผล ทั�ง REITs และ              

Infra  Fund   รวมถึงธรุกิจที�สรา้งกระแสเงินสดสูง (Cash Cow

Business) ในกลุ่มผันผวนต�า เชน่ ส่ือสาร และสาธารณูปโภค

4. เศรษฐกิจแบบภูมิภาค (Regionalization) มากข้ึน เพ่ือ 

หลีกเลี�ยงการหยุดชะงักทางธรุกิจ (Business Disruption) ซึ�ง

คาดวา่เอเชยีจะเป็นภูมิภาคหน่ึงท่ีจะมีการเติบโตสูงในอนาคต 

และมีการพ่ึงพาระหวา่งประเทศในเอเชียด้วยกันเองมากข้ึน  

ขณะที�การพัฒนาชนบท (Rural Development) เน้นการ 

พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ทําให้ Theme  Asia  Infrastructure 

มีแนวโน้มท่ีเติบโตดีในระยะยาว



9

Allocation ตาม Theme

ช่วยให้การวางแผนการเงนิมีประสิทธภิาพในระยะยาว

การจดัสรรการลงทุนควรพิจารณา 4 มิติ (4 Dimensions) คือ

1. ความเสี�ยง (Risk Allocation) การจดัสรรการลงทุนควร 

พิจารณาความเส่ียงท่ีรบัได้    โดยถ้ารบัความเส่ียงได้ต�า   ควรจดัสรร 

การลงทุนสินทรพัย์เส่ียงต�า เชน่ พันธบัตรรฐับาล ขณะท่ีถ้ารบั 

ความเส่ียงได้สูง ควรพิจารณาสินทรพัย์เส่ียงในหุ้น เป็นต้น

2. สินทรพัย์ (Asset Allocation) การจดัสรรการลงทุนยัง 

สามารถพิจารณาเป็นรายสินทรพัย์ท่ีลงทุนวา่ ความเส่ียงและ 

ผลตอบแทนคุ้มค่าหรอืไม่ แนวโน้มของสินทรพัย์น้ันมีความ 

น่าสนใจหรอืไม่

3. Theme การลงทุน (Thematic Allocation) การจดัสรร 

การลงทุน นอกจากพิจารณารายสินทรัพย์แล้ว ยังสามารถ 

พิจารณา Theme การลงทุนเข้าสู่รายละเอียดย่อยในแต่ละ 

สินทรพัย์ ซึง่จะสนับสนุนการลงทุนในระยะยาวตามภาวะเทรนด์

ของโลกได้

4. พฤติกรรมของนักลงทุน (Investor Behavior) การจดัสรร 

การลงทุนยังควรพิจารณาพฤติกรรมของนักลงทุน เชน่ Home 

Bias โดยปกติคนจะเน้นการลงทุนสินทรพัย์ท่ีตนรูจ้กัในประเทศ 

ของตน ทําให้การจัดสรรพอรต์การลงทุนจึงมีสัดส่วนหุ้น และ 

ตราสารหน้ีในประเทศสูงกวา่ต่างประเทศ

การจัดสรรการลงทุน
ควรพจิารณาความเส่ียงท่ีรบัได้



Risk Asset Theme Behavior

ความเส่ียงท่ีลูกค้ารบัได้
โดยถ้ารบัความ 

เส่ียงได้ต�า ควรจดัสรร 
การลงทุนสินทรพัย์ 
เส่ียงต�า ขณะท่ีถ้ารบั 
ความเส่ียงได้สูง ควร 

พิจารณาสินทรพัย์ 
เส่ียงในหุ้น

พิจารณาเปน็ราย 
สินทรพัย์ท่ีลงทุนวา่ 
ความเส่ียงและผล
ตอบแทนคุ้มค่า 
หรอืไม่ แนวโน้ม 
ของสินทรพัย์

น้ันมีความน่าสนใจ 
หรอืไม่

พิจารณา Theme 
การลงทุนเข้าสู่ 

รายละเอยีดย่อยใน 
แต่ละสินทรพัย์ ซึ่งจะ
สนับสนุนการลงทุน 

ในระยะยาวตามเทรนด์
ของโลก

พิจารณาพฤติกรรม
ของนักลงทุน เชน่

Home Bias โดยปกติ
คนจะเน้นการลงทุน

สินทรพัย์ท่ีตนรูจ้กัใน
ประเทศของตนทําให้
การจดัสรรพอรต์การ

ลงทุนมีสัดส่วนใน
ประเทศสูง

 การจดัพอรต์การลงทุนด้วย Theme จงึเน้นลงทุนแต่ละ

สินทรัพย์ตาม Theme การลงทุนน้ันๆ เช่น Technology 

จะเน้นการลงทุนหุ้นเทคโนโลยีท่ีคาดวา่จะเติบโตในระยะยาว 

เชน่ ในตลาดหุ้นจนี เราคาดวา่ จนีจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยี

ด้าน Digital Banking และ E-Commerce ได้ในระยะที�โดดเด่น

กวา่ภูมิภาคอืน่ การลงทุนจะพิจารณา Digital Banking และ 

E-Commerce ในจนี ขณะท่ีไทยอาจจะไม่ได้สรา้งหรอืพัฒนา

เทคโนโลยีในระดับสูงเหมือนต่างประเทศ แต่การเติบโตทาง

เทคโนโลยีจะสนับสนุนให้มีการใชข้้อมูลทางการส่ือสารเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มโทรคมนาคมในไทยคาดวา่จะเป็นกลุ่มท่ีได้ประโยชน์หลัก

จากการเติบโตเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน เปน็ต้น

การจัดสรรการลงทุนควรพิจารณา 4 มิติ

4 Dimensions

คาดวา่จีนจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ด้าน Digital Banking และ E-Commerce 

ได้ในระยะท่ีโดดเด่นกวา่ภูมิภาคอืน่
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บรษัิทโฮลด้ิงครอบครวั
มีดีอะไร

โดย อาจารย์ชนิภัทร วสุิทธแิพทย์
ผู้เชีย่วชาญด้านการเงิน บัญช ีภาษี และกฎหมาย
ONE Law Office / ONE Law Academy

ใครบ้าง
ใช ้"บรษัิทโฮลด้ิงครอบครวั"

เป็น Safe Harbor
สําหรบั "ธุรกิจครอบครวั"

ใน "ตลาดหลักทรพัย์"

 ผมรวบรวมข้อมูลจาก www.set.or.th

เม่ือปี 2559 เพ่ือประกอบการบรรยาย IPO

Roadmap ให้ตลาดหลักทรัพย์ทุกป�ที�ผ่านมา

และเพ่ือทํางาน IPO (เข้าตลาดหลักทรพัย์) ให้

“ธุรกิจครอบครัว” พบว่ามีธุรกิจครอบครัวกว่า

80 ราย ใช้ “บริษัทโฮลดิ�ง ครอบครัว” ถือหุ้น

ไม่น้อย กว่า 25% ใน บริษัทจดทะเบียน ใน

ตลาดหลักทรพัย์ เม่ือนับถึงปัจจุบันทํางาน IPO

ให้ลูกค้าเพ่ิมเติมมาจนถึงป ี2563 น่าจะมี “ธรุกิจ

ครอบครวั” รว่ม 100 ราย ที�ใช ้ Family  Holding  Co

ถือหุ้น “บรษัิทจดทะเบียน” ในตลาดหลักทรพัย์



บรษัิท หทัยจรูญเอกโฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท 3 เอส โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท เอกภาว ีจาํกัด

บรษัิท แอล.พ.ีโฮลด้ิง จาํกัด

Banyan Tree Holdings Limited

บรษัิท ล�าสูง โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท มหาชยัเวชกรรม จาํกัด

บรษัิท ไมเนอร ์โฮลด้ิง (ไทย) จาํกัด

Ubs Ag Singapore Branch

บรษัิท เอแอลที โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท เซน็ทรลัโฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท วฒันภักดี จาํกัด

Amata Asia Limited

บรษัิท เอ.บี.เค.เอน็เตอรไ์พรส์ จาํกัด

บรษัิท ทีโอเอ กรุป๊ โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท ทีซซี ีคอรป์อเรชัน่ จาํกัด

บรษัิท เจอารจ์จี ีจาํกัด

บรษัิท ทุนบุรรีมัย์ จาํกัด

บรษัิท เสถียรธรรมโฮลด้ิง จาํกัด

38.80

33.18

17.30

10.12

5.08

31.33

29.52

11.11

33.92

CCP

CHEWA

CK

CPALL

CPF

CPI

บรษัิท ทีปกรโฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท ชาติชวีะ จาํกัด

บรษัิท มหาศริ ิสยาม จาํกัด

บรษัิท ช.การชา่ง โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท ซเีค.ออฟฟิช ทาวเวอร ์จาํกัด

บรษัิท ซ.ีพ.ีเมอรแ์ชนไดซิง่ จาํกัด

บรษัิท เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จาํกัด

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท ชมุพรโฮลด้ิง จาํกัด

53.23

49.40

25.50

60.00

31.49

33.47

35.53

49.79

27.51

32.01

33.26

DRT

DTC

ECL

EPG

FN

GLAND

GLAND

GUNKUL

KBS

KKC

KSL

50.00

26.21

47.62

36.21

46.33

29.99

64.58

25.10

50.00

25.01

ALT

CPN

AMARIN

AMATAV

ASIA

TOA

BJC

BR

BRR

CBG

Listed CoFAMILY HOLDING CO การถือหุน้ (%)FAMILY HOLDING CO การถือหุน้ (%) Listed Co

35.25

25.18

25.79

27.84

44.78

42.11

42.50

16.50

14.79

KTIS

LOXLEY

LPH

LRH

LST

M-CHAI

MINT

บรษัิท เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จาํกัด

บรษัิท เมืองไทย กรุป๊ โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท เมืองไทยโฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท โอเชีย่นโฮลด้ิง จาํกัด

Mandarin Oriental Holdings B.V.

บรษัิท กวา้งโฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท รตัน โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท นทลิน จาํกัด

บรษัิท รชักิจ โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท แกรนด์เฉวงบีช จาํกัด 

28.75

20.00

5.20

32.82

42.39

48.93

34.56

54.20

25.12

25.88

NSI

MTI

OGC

OHTL

POMPUI

PORT

PRM

PTG

RP

บรษัิท สิงห ์พรอ็พเพอรต้ี์ แมเนจเมน้ท์ จาํกัด

บรษัิท เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จาํกัด

บรษัิท ซ.ีอาร.์จ.ีบรกิาร จาํกัด

บรษัิท ว ีไอ ว ีอนิเตอรเ์คม จาํกัด

บรษัิท สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท งานทวพีีน้่อง จาํกัด

บรษัิท นทลิน จาํกัด

บรษัิท พรรณธอิร จาํกัด

บรษัิท โงวฮก จาํกัด

บรษัิท ปัญจมิตร โฮลด้ิง จาํกัด

37.37

27.75

26.08

25.15

29.92

31.16

45.05

70.85

25.20

18.50

S

ROBINS

SALEE

SAT

SCP

SEAOIL

SFP

RCL

12

บรษัิท มายเรยีด วสัดุ จาํกัด

บรษัิท ชนัตถ์และลูก จาํกัด

Premium Financial Services Co.,Ltd

บรษัิท วทิูรปกรณ์ โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท คิว แอสเซท จาํกัด

บรษัิท เจรญิกฤษ เอน็เตอรไ์พรส์ จาํกัด

บรษัิท เมโทร พรเีมียร ์โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท กันกุล กรุพ๊ จาํกัด

บรษัิท ครบุร ีแคปิตอล จาํกัด

บรษัิท สิมะกุลธรโฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลด้ิง จาํกัด

ตัวอย่าง FAMILY HOLDING COMPANY ธุรกิจครอบครวัในตลาดหลักทรพัย์
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 จากตารางสรุปที�ผมรวบรวมรายชื�อ “บรษัิทจดทะเบียน” (Listed Co) ในตลาดหลักทรพัย์ฯ พบวา่ “ธรุกิจครอบครวั” 
หลายรายเข้าตลาดหลักทรพัย์มาตั�งแต่เริ�มมี “ตลาดทุนไทย” ในชว่งแรกๆ หลังป� 2518 ย่อมแสดงให้เห็นวา่ “บรษัิทโฮลดิ�ง 
ครอบครวั” มีหลักฐานการใชง้านแบบ Public (เป�ดเผยในตลาดหลักทรพัย์) มานานกวา่ 40 ป� และใครๆ ก็สามารถค้นหาข้อมูล 
“บรษัิทโฮลดิ�งครอบครวั” เหล่านี�ได้จาก “ข้อมูลสาธารณะ” (Public Information) www.dbd.go.th

 เหตุผลหลักที�บริษัทโฮลดิ�งครอบครัวได้รับความนิยมมายาวนาน “อาจ” เป�นเพราะประเทศไทยไม่มีกฎหมาย 
“ทรสัต์ส่วนบุคคล” (Private Trust) ท่ีใชเ้ปน็ “เครือ่งมือสะสมความม่ังค่ัง” เหมือนดังเชน่ต่างประเทศที�ได้นํา Trust Law ตาม
“ระบบกฎหมายองักฤษ” (English Law System) ประยุกต์ใชใ้นประเทศของตนมานานแล้ว เชน่ สิงคโปร ์ ออสเตรเลีย 
สหรฐัอเมรกิา หรอืดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ แต่ไม่นานนักประเทศไทยกําลังจะมี “กฎหมายทรสัต์ส่วนบุคคล” เพ่ือนํา
ไปปรบัใชกั้บ Family Trust โดย “คนไทย” ไม่ต้องนําเงินและทรพัย์สินไทยไปต้ัง “กองทรสัต์ต่างประเทศ” เหมือนในอดีต 
ท่ีผ่านมา

ข้อสังเกต มากกวา่ 80 บรษัิทในตลาดหลักทรพัย์ฯ มี Family Holding Co ถือหุน้เกิน 25%

48.23

25.38

47.29

25.02

64.67

21.14

29.95

66.01

18.62

9.23

SHANG

SIS

SMK

SSC

STANLY

UV

SSI

บรษัิท โลหการไทย จาํกัด

บรษัิท เดอะ วนชยั กรุป๊ ออ๊ฟ คอมปานีส์ จาํกัด

บรษัิท โอสถสภา จาํกัด

บรษัิท เอม็ ดี เอก็ซ ์แอสเซท จาํกัด

บรษัิท ดับบลิวเอชเอ โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท เลียวไพรตันวสิาหกิจ จาํกัด

บรษัิท เล่ียวไพรตันวสิาหกิจ จาํกัด

บรษัิท ธนาพรชยัวสิาหกิจ จาํกัด

41.89

53.64

23.37

8.80

25.34

15.40

13.84

5.33

VARO

VNG

WG

WHA

BUI

Successful Dragon Limited

บรษัิท สยามสวที โฮลด้ิง จาํกัด

Sis Technologies (Thailand) Pte. Ltd.

บรษัิท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลด้ิง จาํกัด

บรษัิท โซ วอเตอร ์จาํกัด

บรษัิท เอสเอส เนชัน่แนล โลจสิติกส์ จาํกัด

Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte, Ltd.

บรษัิท อเดลฟอส จาํกัด

บรษัิท เครอืสหวริยิา จาํกัด

บรษัิท สหวริยิา อนิเตอร ์สตีล โฮลด้ิงส์ จาํกัด

Listed CoFAMILY HOLDING CO การถือหุน้ (%)FAMILY HOLDING CO การถือหุน้ (%) Listed Co
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 ท่านใดสนใจ “รา่งกฎหมายทรสัต์ส่วนบุคคล” สามารถค้นหาได้จาก www.fpo.go.th ซึ�งสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลังเป็นต้นเรือ่งของกฎหมายน้ี บทความฉบับต่อๆ ไป ผมจะวเิคราะห์ให้เห็นถึงหลักการ และประเด็นน่าสนใจของ
Family Trust วา่ “ใคร” ได้ประโยชน์และ “ใคร” เสียประโยชน์ เม่ือมีกฎหมายน้ีประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง หลังจาก
ผมได้เคยบรรยายเรือ่งน้ีหลายครัง้หลายโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ บรษัิทประกันชวีติ บรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุนหลายราย
ฟงัมาตลอดป ี2562 ท่ีผ่านมา

FAMILY HOLDING CO
ใช้งานได้หลายมุมหลายอย่าง
โดยเฉพาะในตลาดหลักทรพัย์

 จากประสบการณ์ “จดัตั�ง” บรษัิทโฮลดิ�งครอบครวัให้ 

“ธรุกิจครอบครวั” ตลอด 10 ป� ที�ผ่านมา  พบวา่   Family  Holding  Co 

ใช้งานได้หลายมุมหลายอย่างโดยเฉพาะในตลาดหลักทรพัย์ 

เชน่ Family Protection (Anti-Take Over) เพ่ือปอ้งกันถูกซือ้ 

กิจการโดยไม่รูตั้ว Director Protection คุ้มครองกรรมการ 

บรษัิท (คนในครอบครวั) Family Cash Pooling แหล่งเงินกงสี 

Negative Majority (Veto) ปอ้งกันเสียงข้างมากรงัแก รวมถึง

Tax Planning (Tax Delay ชะลอการเสีย Dividend Tax) 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบัน และบรหิาร 

ภาษีมรดกสําหรบัอนาคตเม่ือผู้ถือหุ้นครอบครวัได้จากโลกน้ีไป

 ป�จจุบัน การใช ้ “บรษัิทโฮลดิ�งครอบครวั” ถือหุ้น   Listed  Co

ในตลาดหลักทรพัย์ต้องระวงั Share Base Payment (การจา่ย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์) หรอื “การชําระค่าตอบแทนด้วยหุ้น” 

ในการจดัต้ัง Family Holding Co ก่อน IP ระหวา่งเตรยีมตัว

เข้าตลาดหลักทรพัย์ที�มักใช ้Swap Transaction (การแลก

หุ้นเดิมกับหุ้นออกใหม่) แทนการชาํระค่าหุ้นเปน็เงินสด

 Share Base Payment เป็น “มาตรฐานบัญชี” 

ท่ีนํามาใชใ้นงบการเงิน (Financial Statement) กับ “บรษัิท

มหาชน” (PAE: Public Account Enterprise) ย้อนหลังไป 

7 ป ีชว่งเริม่ใชม้าตรฐานบัญชฉีบับน้ีชว่งแรกๆ และ “สภาวชิาชพี

บัญช”ี ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์น้ีในป ี2561 ให้ย้อนหลัง 1 ปี

เท่าน้ัน ต่างจากเดิมท่ีต้องย้อนหลังไปทุกป ี เพ่ือใชม้าตรฐาน

บัญชน้ีีบังคับกับงบการเงินบรษัิทก่อนเข้าตลาดหลักทรพัย์

 อย่างไรก็ตาม บรษัิทกงสี (ธรุกิจครอบครวั) ไม่ต้องนํา 

Share Base Payment มาใชกั้บงบการเงินของบรษัิทเอกชน

เพราะยังคงเป็นบริษัทเอกชน (NPAE) ทํานองเดียวกับ 

“งบการเงินรวม” (Consolidation) ซึ่งเป็นเรือ่งของบรษัิท

มหาชน ดังนั�น บรษัิทโฮลดิ�งครอบครวัจงึไม่ต้องจดัทํางบการเงิน 

รวม (Consolidated Financial Statement)
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ทําไมเราต้องนอน
เมื่อเราหลับสนิท จะมีผลดีอย่างไร

เวลานอนคือช่วงแห่งการฟ้ืนฟู
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เคล็ดลับการนอน
อย่างมีคณุภาพจากคณุหมอแอมป์

โดย นายแพทย์ตนุพล วรุิฬหการุญ
ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการและผู้อํานวยการ 

BDMS Wellness Clinic

กล้ามเน้ือ

ขณะหลับกล้ามเน้ือจะผ่อนคลาย และทํางานรว่มกับ Growth 

Hormone   ซอ่มแซมส่วนท่ีบาดเจบ็ และสึกหรอจากการเล่นกีฬา

ระบบย่อยอาหาร

จะจัดการกับระดับน�าตาลในเลือด ปรบัระดับฮอรโ์มนอินซูลิน

ชะลอความเส่ือมของรา่งกาย และป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน

ประเภทท่ี  2

ฮอรโ์มน

ฮอรโ์มนหลายชนิดปรบัการทํางานเป�นปกติ หากนอนไม่พอ 

หรอืนอนดึก ฮอรโ์มนบางชนิด เชน่ ฮอรโ์มนเกรลิน (Ghrelin 

Hormone) ที�ควบคุมความหิวและความอยากอาหาร และฮอรโ์มน

เลปติน (Leptin Hormone) ที�เกี�ยวกับความรูสึ้กอิ�มจะแปรปรวน

ทําให้เกิดภาวะน�าหนักเกิน และนําไปสู่โรคอว้น

สมอง            

ชว่งที�หลับสนิทหรอืหลับลึก สมองจะหลั�งฮอรโ์มนชะลอความแก่  

(Growth Hormone) มากท่ีสุดในแต่ละวนั เพ่ือซ่อมแซม

ส่วนที�สึกหรอ และเกิดการสรา้งความทรงจาํระยะยาว (Long-

Term Memories)

เม็ดเลือดขาว

ระบบภูมิคุ้มกันได้ฟื้ นฟู  และมีประสิทธภิาพมากข้ึนโดยเฉพาะ   NK 

Cell  Activity ท่ีชว่ยปกปอ้งรา่งกายจากเซลล์หรอืส่ิงแปลกปลอม

และไวรสัต่างๆ

หัวใจและหลอดเลือด

ขณะท่ีเรานอนหลับลึก หัวใจจะเต้นชา้ลง เกิดการพักผ่อนฟื้ นฟู

ระบบหัวใจ และหลอดเลือด

รวมท้ังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ไม่เจบ็ปว่ยง่าย ห่างไกล 

จากโรค ท้ังยังชว่ยให้ดูออ่นเยาวข้ึ์นอกีด้วย

 การนอนหลับ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพักผ่อนชัว่คราว 

แต่ยังหมายถึงช่วงเวลาท่ีร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ  

Better Sleep, 
Better Life
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นอนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยเคล็ดลับจากคุณหมอ

คุณภาพการนอน
สําคัญกวา่จาํนวนชั่วโมงการนอน

• งดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 

แท็บเล็ต โทรทัศน์ อย่างน้อย 2 ชัว่โมงก่อนนอน เพราะแสงสีฟา้

จะรบกวนสมองทําให้หลั�งฮอรโ์มนเมลาโทนิน  ซึ�งเป�นฮอรโ์มนที�

ชว่ยให้เกิดการนอนหลับได้น้อยลง

• ก่อนเข้านอน 2-3 ชั�วโมงควรให้รา่งกายอยู่ในภาวะผ่อนคลาย เชน่ 

เดินจงกรม น่ังสมาธ ิหรอืถักไหมพรม 

• หากวันไหนนอนหลับกลางคืนไม่มีคุณภาพ และส่งผล

ให้ง่วงนอนระหวา่งวนั สามารถงีบหลับ 25-30 นาที หรอืท่ี

เราเรยีกวา่  Power  Nap  โดยชว่งเวลาที�เหมาะสมของการงีบหลับ

คือ 13.00-14.00 น. 

• งดสูบบุหรี� การสูบบุหรี ่1 มวน ส่งผลให้เรานอนหลับลึกได้ 

น้อยลง 1-2 นาที

อา้งองิ     www.bdmswellness.com
               โทร. 0 2826 9999, Facebook:  BDMS Wellness Clinic

  การนอนที�ดี นอกจากจะควรนอน 8-10 ชั�วโมงต่อวนั 

แล้ว   คุณภาพของการนอนก็มีความสําคัญเชน่กัน   หากนอนหลับๆ

ต่ืนๆ นอนดึกต่ืนสายก็ถือวา่เปน็การนอนท่ีไม่มีคุณภาพ

  มาสังเกตกันวา่ คุณมีอาการนอนไม่เพียงพอหรอืนอน 

อย่างไม่มีคุณภาพหรอืไม่

• นอนไม่หลับ หรอืนอนหลับยาก หรอืสะดุ้งตื�นตอนกลางคืน

• ตื�นเชา้มากเกินกวา่เวลาปกติ    ตื�นนอนด้วยความงัวเงีย ไม่สดชื�น

   และอยากนอนต่อ

• ออ่นเพลีย ง่วงนอนระหวา่งวนั

• หลงลืม ความจาํไม่ดี

• ไม่มีสมาธ ิการตัดสินใจแย่ลง

• หิวบ่อย รูสึ้กอยากทานอาหารมากกวา่ปกติ โดยเฉพาะขนม    

   หวาน มัน เค็ม หรอืมีโซเดียมสูง

  การนอนหลับได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องพ่ึงยา

นอนหลับถือเป็นส่ิงดีท่ีสุด แต่หากคุณเองมีปัญหาเรือ่งของ

คุณภาพการนอนท่ีไม่ดี การปรบัสุขลักษณะท่ีดีในการนอนจงึ 

เปน็ตัวชว่ยท่ีสําคัญ

• ปรบัการเข้านอน และตื�นนอนให้ตรงเวลาเป�นประจาํสม�าเสมอ 

ทุกวนั แม้กระท่ังเปน็วนัหยุดสุดสัปดาห์ และแนะนําให้เข้านอน 

ก่อน 22.00 น. เพื�อให้ Growth Hormone ได้ทํางานเต็ม 

ประสิทธภิาพท่ีสุด

• หลีกเลี�ยงเครื�องดื�มที�มีคาเฟอีนหลัง 14.00 น. งดอาหาร 

ไขมันสูง และเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ 2-3 ชั�วโมงก่อนเวลานอน 

เพราะจะรบกวนการนอน

• ปรบัอุณหภูมิในห้องนอนให้พอเหมาะกับตนเอง ประมาณ 

23-25 องศาเซลเซียส เพ่ือให้เกิดความสบายตัว และหลับ 

ได้ดีตลอดคืน
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ธนาคารกรุงเทพ ขยายช่วงเวลาฉลองวนัเกิด
แก่สมาชิกบัวหลวงเอก็ซ์คลูซีฟ

Bualuang Exclusive
Birthday Privilege

at Mandarin Oriental Bangkok

 เอกสิทธิ�พิเศษเฉพาะลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ 

ธนาคารกรุงเทพขยายช่วงเวลาแห่งความสุขให้ทุกท่าน ด้วย 

สิทธพิิเศษวนัเกิด โดยท่านสามารถอิ่มอรอ่ยไปกับม้ืออาหาร 

ณ โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเต็ล กรุงเทพฯ ได้จนถึง วนัที� 28 

กุมภาพันธ ์2564  ไม่วา่ท่านจะมีวนัเกิดในเดือนใดก็ตาม

 รบัสิทธพิิเศษมา 4 จา่ย 3 หรอืส่วนลดพิเศษ พรอ้ม

อภินันทนาการเค้กวนัเกิด เม่ือรบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

ที�รว่มรายการ โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเต็ล กรุงเทพฯ เพียง

แสดง SMS หรอือเีมล แจง้สิทธปิระโยชน์ที�ท่านได้รบั พรอ้ม

ชาํระค่าอาหาร และเครือ่งด่ืมด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 



18

ห้องอาหารลอรด์ จิมส์
(เฉพาะผู้ถือบัตรอนิฟ�นิท
ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน)

“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน”
บุฟเฟต์ มื้อกลางวนั
ราคาสุทธ ิ1,850 บาท/ท่าน

เดอะ ไชน่า เฮ้าส์
“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน”

บุฟเฟต์ มื้อกลางวนั
ราคาสุทธ ิ888 บาท/ท่าน หรอื

“ส่วนลด 10%”
ค่าอาหาร และเครือ่งด่ืม มื้อเย็น

ศาลารมิน�า
“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน”

บุฟเฟต์ มื้อกลางวนั
ผู้ใหญ่ ราคาสุทธ ิ950 บาท/ท่าน

เด็ก ราคาสุทธ ิ650 บาท/ท่าน (จนัทร-์ศุกร)์

ผู้ใหญ่ ราคาสุทธ ิ1,150 บาท/ท่าน และ
เด็ก ราคาสุทธ ิ800 บาท/ท่าน (เสาร-์อาทิตย์)

เดอะ เวอรร์นัดา
“ส่วนลด 10%”

ค่าอาหาร และเครือ่งด่ืม
มื้อเช้า มื้อกลางวนั และมื้อค�า

ดิ ออเธอรส์ เลาจน์
“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน”

ชุดน�าชายามบ่าย
ราคาสุทธ ิ1,500 บาท/ท่าน/ชดุ

(เป�ดทําการตุลาคม-ธนัวาคม)

“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน”
บุฟเฟต์บารบี์คิว มื้อค�า

ราคาสุทธ ิ2,350 บาท/ท่าน

รเิวอรไ์ซด์ เทอเรซ
คินุ บาย ทาคากิ
“ส่วนลด 10%”

ค่าอาหาร และเครือ่งด่ืม
มื้อกลางวนั และมื้อค�า

เทอเรซรมิน�า
“ส่วนลด 10%” 

ค่าอาหาร และเครือ่งด่ืม มื้อเย็น

 (เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เวลาเป�ดทําการของห้องอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลง
โปรดติดต่อห้องอาหารเพื�อตรวจสอบ วนั-เวลาทําการก่อนสํารองสิทธิ�)

สอบถามเพิม่เติม และเงือ่นไขการรบัสิทธิไ์ด้ท่ี บัวหลวงโฟนเอก็ซค์ลูซฟี
โทร. 0 2645 5999
หมายเหตุ • สามารถใชสิ้ทธิ�ได้ 1 ครั�ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • หมดเขตวนัที� 28 กุมภาพันธ ์2564 โปรดสํารองสิทธิ�กับห้องอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั โทร. 0 2659 9000 
 • เงื�อนไขเป�นไปตามที�ธนาคาร และโรงแรมกําหนด

มา 4 จ่าย 3 
หรอื

ส่วนลดพิเศษ
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EVENT
& ACTIVITY

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจสุขอนามยั
ของสมาชกิบัวหลวงเอก็ซค์ลูซฟี

สัมมนาออนไลน์ เอกสิทธิพิ์เศษ
สําหรบัลูกค้าบัวหลวงเอก็ซค์ลูซฟี
 ตอบรบัรูปแบบการใชช้วีติวถีิใหม่และมาตรการ Social 

Distancing ธนาคารกรุงเทพ จดักิจกรรมออนไลน์ให้ความรู ้

ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน คัดสรรประเด็นความรูท่ี้ 

ทันสมัย น่าสนใจจากวทิยากรผู้เชีย่วชาญ ให้ท่านอปัเดตความรู ้

และเทรนด์ใหม่ๆ ได้ง่ายๆ สะดวกสบาย และสามารถเข้ารว่มงาน

ได้ไม่วา่จะอยู่ท่ีไหน สรา้งแรงบันดาลใจ พรอ้มสรา้งโอกาสในการ 

ต่อยอดธุรกิจและการลงทุนให้กับท่าน

 เอกสิทธิ�เฉพาะลูกค้าบัวหลวงเอก็ซค์ลูซฟี  สามารถเข้ารว่ม

งานสัมมนาออนไลน์ได้ก่อนใคร เพียงลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ธนาคาร

 ด้วยความห่วงใยท่ีมีต่อลูกค้าคนสําคัญ ธนาคารกรุงเทพ  

คัดสรรผลิตภัณฑ์เจลทําความสะอาดมือพรอ้มช่วยถนอมผิว 

Pomelo and Lingzhi Hand Sanitiser by Banyan Tree 

จดัวางให้บรกิาร ณ ห้องบัวหลวง สวที และพิเศษสําหรบัสมาชกิ 

บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ รบัส่วนลด 35%* เม่ือส่ังซื้อ Pomelo

and Lingzhi Hand Sanitiser หรือผลิตภัณฑ์สปาจาก 

Banyan Tree Essentials ผ่านเว็บไซต์ เพียงใส่โค้ด 

BBKBK 2020 ต้ังแต่วนัน้ี - 31 ธนัวาคม 2563

*เง่ือนไขเปน็ไปตามท่ีรา้นค้ากําหนด

สแกน QR Code เพื�อซื�อสินค้า
และดูรายละเอยีดผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร และงานสัมมนาดีๆ 

ท่ีจะจัดข้ึนเป็นประจําทุกเดือนได้ผ่าน

@Bualuangexclusive


