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รู ้จักกับทีมท่ีปรึกษาการเงินและ

การลงทุน	(Financial	Advisor)

และ	3	ตัวช่วยทางการเงิน	พร้อม

บทวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและ

การลงทุนประจ�าไตรมาส	2

เพลิดเพลินไปกับไลฟ์สไตล์	

แบบบัวหลวง เอ็กซ ์คลู ซีฟ	

พร ้อมอัพ เดทสิ ทธิพิ เ ศษ

ต่างๆ ท่ีคัดสรรมาเฉพาะลูกค้า

คนส�าคัญ

ชมภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ต

Memories are Forever	 และสัมมนา 

การลงทุน กิจกรรมพิเศษท่ีจัดขึ้น

เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
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เชื่อว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ก�าลังสนใจการวางแผนการเงินและ
การลงทุน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรืออาจมีหลายท่านท่ี
มีประสบการณ์ด้านการลงทุนอยู่แล้ว แต่รู้สึกว่าการลงทุนของ
ตัวเองยังได้ผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ไม่ทราบว่าจะ
ลงทุนอย่างไรให้เงินงอกเงยกว่าเดิม หรือจะท�าอย ่างไร
ให้เงินท่ีลงทุนไปได้รับผลก�าไร หรื อ ได ้ ผลตอบแทนที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายท่ีวางไว้

ธนาคารกรุงเทพ ขอแนะน�าผู้ช่วยมืออาชีพอย่าง Financial  
Advisor หรือที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ทีมซึ่ งมีผู ้
เชี่ยวชาญที่พร ้อมให้ค�าแนะน�า และค�าปรึกษาด้านการเงิน
และการลงทุนแก่ท่านลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิด

วันนี้ เรามาพูดคุยกับหัวเรือใหญ่ ผู ้ผลักดันให้เกิดบริการที่
ปรึกษาการเงินและการลงทุนธนาคารกรุงเทพขึ้น..เธอไม่ใช่
คนอื่นไกล เธอคือ “คุณวรพร วิทยะสิรินันท์” หรือ “คุณปุ๊ก” 
ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าลักษณะเฉพาะ บริหารกลยุทธ์กลุ่มลูกค้า
บุคคล สายลูกค้าบุคคล กูรูผู้คร�่าหวอดอยู่ในวงการการเงิน
มานานกว่า 25 ปี และมีประสบการณ์การท�างานด ้าน  
Private Banking ของธนาคารชั้นน�าในไทย และต่างประเทศ 
บริหารกลุ่มลูกค้า High Net Worth มาโดยเฉพาะ

ครบทุกค�ำแนะน�ำ

ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน

เพ่ือตอบทุกเป้ำหมำยในชีวิต

กับทีมท่ีปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุน Financial Advisor

“อยำกให ้มองวำ่เรำคือเพือ่นคูค่ิดและที่ปรึกษำ

ทำงด ้ำนกำรเงินและกำรลงทุนของทำ่น”
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A: ส�าหรับบริการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนนี้เป็นบริการ
ที่ธนาคารและทีมงานตั้งใจพัฒนาขึ้นมาส�าหรับลูกค้าคน
พิเศษของธนาคารโดยเฉพาะ เพื่อช่วยบริหารสินทรัพย์ของ
ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ทางการเงินของแต่ละท่านท่ีแตกต่างกัน โดยเพิ่มโอกาสรับ
ผลตอบแทนท่ีมากขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่ท่านรับได้ ซึ่งเรา
ได้พัฒนาและจัดท�าเคร่ืองมือ “จดัพอร์ตการลงทนุ” ท่ีน่าเชือ่ถอื 
และแม่นย�าขึ้น โดยใช้หลักการการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในระดับความ
เสี่ ยงที่ เท่ากัน (E f f i c ien t F ron t ie r )  พร้อมทั้งมีทีมงาน 
Financial Advisor ที่จะคอยให้ค�าปรึกษาอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับแต่ละท่าน

Q: บริกำรที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุนคืออะไร

A: ลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟของเรา มีความมั่งคั่งอยู ่แล้ว 
ส่วนในเร่ืองของการที่จะบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด 
ที่ส�าคัญต้องมีเวลาในการศึกษา รวมถึงคอยติดตามพอร์ต
ของตัวเองอย ่างใกล ้ชิด

ส�าหรับลูกค้าบางท่านที่ไม่ได้มีเวลาบริหารสินทรัพย์ของตัว
เองอย่างจริงจัง เพราะต้องใช้เวลาไปกับการดูแลเรื่องงาน 
เรื่องครอบครัว หรือบางท่านมีเงินที่ฝากเอาไว้นิ่งๆ ไม่ได้
เอาไปลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการของเราจะมา
ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี โดย Financial Advisor 
จะช่วยดูแล และให้ค�าแนะน�าที่ เกี่ยวข ้องกับการบริหาร
ทรัพย ์สินของท ่านให ้ตรงตามเป ้าหมายที่ท ่านต ้องการ
อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Q: บริกำรที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุน  

ของธนำคำรกรุงเทพแตกต่ำงจำกที่อื่นอย่ำงไร

A: ส�าหรับธนาคารกรุงเทพเรา แน่นอนอยู่แล้วเร่ืองความ
ม่ันคง ความน่าเชื่อถือ และการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตรงจุดน้ี
เป็นส่วนส�าคัญมากในการท่ีลูกค้าจะไว้ใจมาให้เราช่วยดูแล
จัดการทรัพย ์สิน และความมั่งคั่งของลูกค้า

เราจึงตั้งใจบ่มเพาะทีมงานของเรา เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิด และ
เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งทีมที่ปรกึษาการเงนิ 
และการลงทุน (Financial Advisor) ซ่ึง เป ็นผู ้ เชี่ ยวชาญ
รูล้กึในเรือ่งการลงทุน และทีมเจ้าหน้าท่ีสาขาท่ีได้รบัมอบหมาย
ให้ดูแลลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะ ซึ่งไว้วางใจได้
ในด้านการบริการอย่างมอือาชพี 

นอกจากนี ้ ผลติภณัฑ์ทางการเงนิของเรามคีวามหลากหลาย 
ครอบคลมุท้ังจากธนาคารและบริษัทชั้นน�าในเครือที่มีความ
มั่นคงสูง และได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย

Q: บริกำรนี้เหมำะส�ำหรับใคร
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Q: ช่วยพูดถึงทีมที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุน ธนำคำรกรุงเทพ

A: อย่างที่บอก เราให้ความส�าคัญกับทีมงานของเราอย่าง
มาก เราปลุกปั้น พฒันาจนเรามัน่ใจว่าทกุคนสามารถให้ค�า
ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่าง
เหมาะสม และไว้วางใจได้เลยว่าข้อมลูของลกูค้าจะไม่ถกูเปิด
เผย ซึง่เราให้ความส�าคญักบัเร่ืองนีม้าก
 
อย่างทีม FA (Financial Advisor) ทุกคน ได้ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกที่เข ้มข้นของธนาคาร และมีประสบการณ์
จากการเป็นเจ้าหน้าที่สาขาที่มีความสนใจในเร่ืองการ
ลงทุน ซึ่งทุกคนผ่านการสอบจนได้รับการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (AFPT)
  
นอกจากนี้ทีม FA จะท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาขาท่ีได้
รับมอบหมายให ้ดูแลลูกค ้าบัวหลวงเอ็กซ ์คลู ซีฟโดย
เฉพาะ ซึ่งเป็นผู ้มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ามาโดย
ตลอด จึงมั่นใจได้ว่าเป็นคนที่เข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง 

ธนำคำรและ ทีมงำนต้ัง ใจกันมำกในกำร

พัฒนำกำรบริกำร และกำรศึกษำตลำดกำร

ลงทุน เรำอยำกให้ลูกค้ำของเรำได้ทดลองใช้

บริกำรท่ีปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุน ซึ่ง

พร้อมให้บริกำรท่ำนแล้ววันนี้
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3 ตัวช่วยทำงกำรเงิน 

ตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำรด้ำนกำรลงทนุ

เพรำะเรำเข้ำใจดีว่ำเป้ำหมำยทำงกำรเงนิของแต่ละท่ำนแตกต่ำงกัน 

เพื่อให้ท่ำนม่ันใจได้ว่ำท่ำนจะได้รับบริกำรจัดพอร์ตกำรลงทุน

อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพสูงสุด

วันนี้เราจึงขอเสนอ “3 ตัวช่วยทางการเงิน” ที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ในการวางแผนการเงินและการลงทุนให้ท่าน โดยทีมที่ปรึกษาการเงินและการ
ลงทุน (Financial Advisor) จะคอยให้ค�าแนะน�าท่านอย่างใกล้ชิด

ตัวช่วยที่ 1 

โปรแกรมจัดพอร์ตกำรลงทุน 

(Investment Portfolio Solutions)

เป็นเครื่องมือที่น�าเสนอแนวทางการลงทุน และช่วยวิเคราะห์
การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ของท่าน ให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนและเป้าหมายทางการเงิน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ท่านลงทุน
อยู่ในปัจจุบันคืออะไร ได้ผลตอบแทนหรือเงินปันผลมาแล้ว
เท่าไร การลงทุนเป็นแบบไหน ได้ผลตอบแทนอย่างไร รวม
ไปถึงช่วยวิเคราะห์ว่าปัจจุบันควรลงทุนอะไร โดยมี Feature 
หลักที่น่าสนใจอยู่ 2 ส่วน คือ

1. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน (Portfolio Performance) 

 แสดงตวัเลขผลตอบแทนจากการซ้ือขายและเงนิปันผล 
 ท่ีเคยได้รับ
 อัพเดทมูลค่าสินทรัพย์ที่ท่านลงทุนอยู่ ณ ปัจจุบันว่ามี 
 สนิทรพัย์ประเภทใด มมีลูค่า และก�าไร/ขาดทนุเท่าไร
 มีฟังก์ช่ันเพิม่สินทรพัย์บางประเภทเข้าในพอร์ตการลงทุน   
 เพือ่ให้เห็นภาพของพอร์ตการลงทนุของท่านได้ชดัเจนขึน้
 เปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนว่าเหมาะสมต่อระดับ 
 ความเส่ียงที่ท่านสามารถรับได้หรือไม่ 

2. จัดพอร์ตกำรลงทุน (Portfolio Proposal) 

 แนะน�าการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัสภาวะตลาด และระดับ 
 ความเส่ียงของท่าน 
 แสดงผลตอบแทนคาดหวังและความผันผวนจากการ 
 ลงทุนส�าหรบัพอร์ตการลงทุนระยะยาว 
 แสดงตัวเลขยอดเงินที่แนะน�าให ้ซื้อหรือขายใน 
 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อง่ายในการท�าธุรกรรม
 แสดงเหตุผลที่แนะน�าให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
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ตัวช่วยที่ 2

เคร่ืองมือวำงแผนกำรเงินตำมช่วง

ชีวิต (BBL Smart Plan)

เป็นเครื่องมือที่จัดท�าขึ้นเพื่อส�ารวจ และวางแผนด้านการเงิน
และการลงทุนให้สอดคล้องกับทุกความต้องการในแต่ละช่วง
ชีวิตของท่าน พร้อมเพ่ิมโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
โดยขั้นตอนการท�างานของ BBL SMART PLAN ง่ายนิดเดียว

ตัวช่วยที่ 3

เครื่องคิดเลขทำงกำรเงิน

(Financial Calculator)

หากท่านมคี�าถามเหล่าน้ีอยูใ่นใจ ถ้าจะส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศ
จะต้องใช้เงนิเท่าไร จะมีเงินพอไหม อยากประหยดัภาษีต้องท�า
อย่างไร ควรมีเงนิเท่าไรเม่ือถงึวัยเกษียณ ฯลฯ เคร่ืองมือทีเ่รียกว่า 
เครือ่งคดิเลขทางการเงนิ (Financial Calculator) จะช่วยให้การ
วางแผนทางการเงินของท่านงา่ยขึน้กว่าทีค่ิด ด้วยวิธีการง่ายๆ 
เพยีงกรอกข้อมลู ระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับท่าน

บทสรุป

เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ เป็นส่วนหน่ึงของตัวช่วยส�าคัญที่ท�าให้
ทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของธนาคารท�างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ตรงจุด และหากรวมกับหลักการที่ทีมงานได้
ยึดมั่นเสมอมา คือ การค�านึงถึงความต้องการและเป้าหมาย
ของลูกค้าแต่ละท่านเป็นส�าคัญ บริหารความเสี่ยงและผล
ตอบแทนตามที่ลูกค้ารับได้ โดยเน้นพอร์ตการลงทุนระยะยาว
เป็นหลัก และอัพเดทสถานการณ์การลงทุนแก่ลูกค้าอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนอย่างทันท่วงที ก็จะยิ่งช่วย
ให้การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือความมั่งคั่งและความเติบโตทางการเงิน
ที่มั่นคงของลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

เริม่จากส�ารวจความต้องการของท่าน 
ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วางแผนการเงินตามเป้าหมายทีต่ัง้เอาไว้ จ�านวนเงินออม
ทีต้่องการ ระยะเวลาในการลงทนุ
สรปุภาพรวมการออมตามเป้าหมายของท่านในแต่ละปี
แนะน�ากองทนุทีน่่าสนใจ และสดัส่วนในการลงทนุทีเ่หมาะสม
วางแผนเพิ่มความมั่นคงในขีวิต เพื่อเตรียมรับทุก
สถานการณ์
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กำรลงทุนในตรำสำรหนี้:

โลกเข้ำสู่ภำวะดอกเบี้ยขำขึ้น

ดอกเบี้ยพันธบัตรไทยทรงตัวในไตรมาส 1 เนื่องจากแนว
โน้มอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศท่ีทรงตัว และยังต�่ากว่า
เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศที่ 2.5% ขณะที่ดอกเบี้ย
พันธบัตรโลกปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าท่ีคาด 
จากการแถลงนโยบายการเงินของ นายเจอโรล พาว์เวล 
ประธานเฟดต่อรัฐสภาสหรัฐ ที่ยังมีมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจ 
และอัตราเงินเฟ้อน่าจะปรับเพ่ิมขึ้นถึงเป้าหมายที่ 2% ใน
อนาคต

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยได้รับผลบวก แนว
โน้มอัตราดอกเบ้ียของไทยคาดว่าจะทรงตัวที่ 1.5% ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดพันธบัตร 

อย่างไรกต็าม ภาวะการลงทนุในตลาดตราสารหนีโ้ลกมีความ
เสีย่งเพิม่ข้ึน เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิโลกที่ฟื้นตวัชดัเจน ย่อม
สนบัสนนุให้หลายธนาคารกลางต้องลดมาตรการผ่อนคลาย
ทางนโยบายการเงิน โดยธนาคารกลางสหรัฐยังคงเดินหน้า
ปรับขึ้นดอกเบ้ียนโยบาย และธนาคารกลางยโุรปทยอยการ
ลดการท�า QE จึงส่งผลลบต่อตลาดตราสารหนี้โลก โดย
ภาวะเงินเฟ้อโลกที่ยังขยายตัวในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย 
เป็นปัจจัยหนุนการลงทุน

ทีม่า: Bloomberg การคาดการณ์อตัราดอกเบีย้สหรฐัของตลาดอนพัุนธ์
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กำรลงทุนทำงเลือก:

REITs โลกลดลงจำกดอกเบี้ยขำขึ้น

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 โดย
ได้รับผลบวกจากผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจ ภายใต้
ดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คาดว่าจะทรงตัวในปีนี้ ขณะที่ตลาด
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์โลกลดลงแรง เนือ่งจากอัตราดอกเบ้ีย
พันธบัตรโลกปรับเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจากความกังวลว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าท่ีคาด 
ปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ความน่าสนใจของ REITs โลก ซึ่ง
ส่วนใหญ่นักลงทุนลงทุนเพื่อผลตอบแทนเงินปันผล มีความน่า
สนใจที่ลดลง

ในส่วนกลยุทธ์การลงทุน มีมุมมองที่ดีต่อ REITs ไทย มากกว่า 
REITs โลก เนื่องจาก REITs ไทย ความน่าสนใจของอัตราการ
จ่ายผลตอบแทนในช่วง 12 เดือนย้อนหลังที่ผ่านมาที่ประมาณ 
6% ต่อปี และมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรโลกน้อยกว่า REITs โลก โดยมีมุมมองลบ 
REITs ในตลาดโลกจากดอกเบี้ยในหลายประเทศในยุโรป และ
ญี่ปุ่นที่ต�่าใกล้ศูนย์จึงมีความเสี่ยง ถ้าดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นจะส่ง
ผลลบต่อการลงทุน

สินค้าโภคภัณฑ์: ทองค�าในสกุลเงินบาทลดลงในไตรมาส 1 
โดยได้รับผลลบจากเงินบาทที่แข็งค่า และความกงัวลว่าธนาคาร
กลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด ด้านราคา
น�้ามันดิบทรงตัวในไตรมาส 1 หลังตลาดได้รับผลบวกจากกลุ่ม
โอเปกได้เข้าแทรกแซงตลาดด้วยการขยายการปรับลดการ
ผลิตน�้ามันรวมกว่า 1.2 ล้านบาร์เรล ร่วมกับกลุ่มนอกโอเปก
ประมาณ 0.6 ล้านบาร์เรล ไปถึงสิ้นปี 2561 ถึงแม้การผลิต
น�้ามันในสหรัฐยังคงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง

ในส่วนของมมุมองสินค้าโภคภัณฑ์ มมีมุมองลบต่อทองค�าและน�า้มนั 
โดยมมุมองการลงทนุในทองค�าจะมคีวามเสีย่งจากแผนการปรบั
ขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ และการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของธนาคารกลางยุโรป รวมถึงความกังวลต่อความเสี่ยงใน
ระบบการเงินโลกลดลง ท�าให้ความน่าสนใจทองค�าลดลง
ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่การลงทุนในตลาดน�้ามัน
จะมีความเสี่ยงจากก�าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นในโลกจากสหรัฐ 
และการลงทุนสัญญาน�า้มันดิบล่วงหน้าอยู่ในภาวะ Backwardation 
สะท้อนมุมมองของตลาดที่คาดว่า ราคาน�้ามันดิบจะปรับตัวลด
ลงในอนาคต จึงควรหลีกเลี่ยงการลงทุนและไม่เหมาะกับการ
ลงทุนในระยะยาว

สรุปกลยุทธ์กำรลงทุนประจ�ำไตรมำส 2
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Bualuang Exclusive Journal ฉบับนี้ ขอแนะน�าห้องบัวหลวง 
สวีท ห้องรับรองพิเศษส�าหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟห้อง
ใหม่ล่าสุด ท่ีสาขาคลองเตย ภายในตกแต่งอย่างหรูหราและ
ล�้าสมัย มีห้องประชุมส่วนตัว ตู้นิรภยัระบบรกัษาความปลอดภัย
มาตรฐานสากลพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกไว้บริการลูกค้า
อย่างครบครัน นอกจากนี้ที่สาขายังมีเจ้าหน้าที่ผู ้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินและการลงทุน พร้อมให้บริการจัดพอร์ตการลงทุน
อีกด้วย

ห้องบัวหลวงสวีท ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย 
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. 
โทร. 0 2259 0166-9

ส�าหรบัท่านสมาชิกบัวหลวงเอก็ซ์คลซูฟีท่ีแวะมาท�าธรุกรรม และใช้
บรกิารห้องบัวหลวง สวีท สาขาคลองเตย คณุวิภารัตน์ ศาลคิปุต  
ผูจ้ดัการ ธนาคารกรงุเทพ สาขาคลองเตย ขอแนะน�า 2 ร้านอาหาร
ชือ่ดงัทีข้ึ่นช่ือเรือ่งรสชาตมิาน�าเสนอให้ทกุท่านได้ตามไปลิม้ชมิรสกนั

ชีวิตสบำยๆ

กับบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

ร้ำนเซี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ร้านก๋วยเต๋ียวเจ้าดังแห่งย่านพระรามสี่ เปิดบริการมานานกว่า 
30 ปี ร้านนี้มีดีที่น�้าซุปซึ่งรวมเอาเครื่องยาจีนหลากชนิดเอาไว้ 
แถมหอมกลิ่นพะโล้สูตรพิเศษ ส่วนเนื้อเป็ดตุ๋นต้องยกนิ้วให้กับ
ความนุ่มเครื่องในสดอร่อย นอกจากเป็ดพะโล้ที่ขึ้นชื่อแล้ว
ร้านยังมีของทานเล่นและของหวานที่อร่อยอีกด้วย ลูกชิ้นปิ้ง 
น�้าวุ้นใบเตย ลูกตาลลอยแก้ว

ถนนพระรำม 4

ธนำคำรกรุงเทพ

สำขำคลองเตย

     การเดินทาง: ร้านอยู่ตรงข้ามกับปากซอยสุขุมวิท 22
(ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย)
เปิด - ปิด: วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 19.30 - 24.00 น.
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ร้ำน Indus

ร้านอาหารอินเดียต้นต�ารับแท้ๆ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2548 
การันตีคุณภาพ และรสชาติอาหาร ด้วยรางวัลมากมาย ภายใน
ร้านตกแต่งแบบอารยธรรมอินเดียขนานแท้ สามารถให้เลือกนั่ง
ทั้ง Indoor และ Outdoor ส่วนเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ มาทีไร
เป็นต้องสั่ง ไม่อย่างนั้นพลาดสุดๆ ก็คือ
• Indus kebab-e-malai เนื้อไก่หมักกับโยเกิร์ต ชีส ครีม และ
เครื่องเทศย่างด้วยเตาทันดูร ์ เนื้อไก่นุ ่ม หอมเครื่องเทศ 
รสชาติเผ็ดนิดๆ ตามสไตล์อินเดีย 
• Kashmiri Rogan Josh  แกงเนื้อแพะ รสชาติเข้มข้น โดดเด่น
ด้วยรสเครื่องเทศที่เข้าถึงเนื้ออย่างลงตัว  
• Chicken Tikka Masala ไก่ย่างในแกงเครื่องเทศของอินเดีย 
หอมกรุ่น ทานคู่กับ Cheese naan แผ่นแป้งรสชาติละมุน

พิเศษส�ำหรับลูกค้ำธนำคำรกรุงเทพ

รับส่วนลด 15% ที่ร้ำน Indus

(เฉพาะค่าอาหาร) ส�าหรับอาหารมื้อกลางวัน วันจันทร์ - ศุกร์ 
ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 เมื่อช�าระค่าอาหาร
ด้วยบัตรอินฟินิท หรือบัตรผู้น�าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

     การเดินทาง: ซอยสุขุมวิท 26
(ตั้งอยู่ซ้ายมือใกล้กับใกล้หัวมุมโรงแรมโฟร์วิงส์)
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 - 14.30 น. และ 18.00 - 22.30 น.
วนัเสาร์ - อาทติย์ เวลา 11.30 - 14.45 น. และ 18.00 - 22.30 น.
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ท่องเที่ยวแบบ “ไร้ขีดจ�ำกัด”

กับบัตรอินฟินิท ธนำคำรกรุงเทพ

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

เอกสิทธิ์ด้ำนกำรใช้จ่ำย*

Double Reward Points ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท 
รับคะแนนสะสมพรีเมียม 2 คะแนน 
Mileage Redemption รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมพรีเมียม         
เป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นน�า (25 บาท = 1 ROP)
Gasoline Cash Back รบัเงนิคนื 10% เมือ่เติมน�า้มนัครบทกุ   
800 บาท ท่ีป๊ัมคาลเท็กซ์ บางจาก และเอสโซ่ ทีร่่วมรายการ
ทั่วประเทศ

เอกสิทธิ์ด้ำนควำมคุ้มครอง*

ครอบคลุมทุกความคุ ้มครอง เฉพาะผู ้ถือบัตรอินฟ ิ นิท
ธนาคารกรุงเทพ อาทิ

แผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ
แผนคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลขณะเดินทางในต่างประเทศ 
แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทางขณะโดยสารยานพาหนะ 
สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

เมื่อปลายปีที่ผ ่านมาผู ้เขียนได้เดินทางไปเที่ยวยุโรปและมี
โอกาสใช้สิทธิพิเศษด้านท่องเที่ยวเดินทางจากบัตรอินฟินิท  
ธนาคารกรุงเทพ จึงอยากมาแชร์ประสบการณ์ดีๆ 

ตัง้แต่ก่อนเดนิทาง เราได้รบัค�าแนะน�าจากผูจ้ดัการสาขาให้ช�าระค่า
ตัว๋เครือ่งบนิด้วยบตัรอนิฟินทิ ธนาคารกรงุเทพ เพราะมสีทิธพิิเศษ
มากมายส�าหรบัการเดนิทางโดยเฉพาะ ซึง่ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีช�าระ
ด้วยบัตรจะได้รบัคะแนนสะสม โดยทกุการใช้จ่ายผ่านบตัร 25 บาท 
จะได้รบัคะแนนสะสม 2 คะแนน โดยคะแนนสะสมนีส้ามารถน�าไป
แลกเป็นของก�านลั หรือไมล์เดนิทางได้จากหลากหลายสายการบิน 

นอกจากนั้น ทุกครั้งท่ีเราจะเดินทางไปต่างประเทศ ก็สามารถ
ใช้สิทธิพิเศษด้านความคุ้มครองการรักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ
ขณะเดินทางในต่างประเทศ ซึ่งเรารู้ดีว่าถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝัน
ข้ึนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะสูงมาก อีกทั้ง การยื่นขอ
วีซ่าจากกลุ่มประเทศเชงเก้น จะต้องแนบประกันการเดินทางที่
มีความคุ้มครองตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป ค่าเบี้ยประกันก็อยู่
ที่ประมาณ 1 - 2 พันบาท แล้วแต่ระยะเวลาเดินทาง แต่รอบนี้เรา
โทรไปที่ Call Center บัตรอินฟินิท และขอออกกรมธรรม์ฟรี 
โดยได้รับความคุ้มครองสูงถึง 2,000,000 บาท

*เงื่อนไขบริการและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด
ดูรายละเอียดสิทธิพิเศษบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพได้ที่

www.bangkokbank.com/infinitecard

เอกสิทธิ์ด้ำนไลฟ์สไตล์*

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นน�าทั่วโลกกว่า 
1,000 แห่ง รวมถงึห้องรบัรองพิเศษ Royal Silk Lounge เมือ่
ท่านเดินทางกับสายการบินไทย (TG) หรือสายการบินไทย
สมายล์ (WE) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ต สุราษฎ์ธานี หาดใหญ่ 
และกระบี่
บรกิารลมูีซีน รบัส่งระหว่างท่ีพักและสนามบินสวุรรณภมู ิหรอื
สนามบินดอนเมอืง (ครอบคลมุพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ และปรมิณฑล)
บรกิารพเิศษ ณ สนามบินสุวรรณภมิู  อาทิ บรกิารรถกอล์ฟ
รบัส่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิ (เฉพาะผูโ้ดยสารขาเข้า) และ
บรกิาร Meet & Assist พร้อม Fast Track Check In
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หลังจากเตรียมการเดินทางเรียบร้อย ด้วยความที่ไฟล์ทเที่ยวบิน
ดึกมาก แต่ก็ไม่ได้ท�าให้การเดินทางสะดุดเลย เพราะบัตร 
อินฟินิท มีบริการรถลีมูซีนเพ่ือรับส่งที่สนามบินด้วย แค่โทร
ไป Call Center เท่าน้ีก็เตรียมจัดกระเป๋าขึ้นรถได้เลย แถมเมื่อ
ถึงสนามบิน ยังสามารถใช้บริการ Fast Track Check in ได้อีก
ด้วย ประหยัดเวลาในการผ่าน Immigration ไปได้เยอะเลยที
เดียว 

ที่ส�าคัญ ใครที่ถือบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ จะได้รับบัตร 
Priority Pass เพื่อเข้ารับบริการ Lounge จากสายการบินได้ถึง 
1,000 แห่งท่ัวโลก ง่ายๆ แค่ดาวน์โหลด Application Priority Pass 
ไว้บนมือถือ เท่าน้ีก็สามารถเช็คสิทธิประโยชน์ และรายชื่อ Lounge 
ได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมพาผู้ติดตามเข้าไปที่ห้องรับรองได้อีก 
1 ท่าน ครั้งน้ีเราพาคุณแม่มาด้วย เลยได้น่ังพักสบายๆ ระหว่าง 
รอขึ้นเครื่องบิน แถมมีบริการรถกอล์ฟรับส่งภายในสนามบิน
สุวรรณภูมิด้วย ท�าให้คุณแม่แฮปปี้มากท่ีไม่ต้องเดินไกล

อยากจะบอกทุ กท่านท่ีก� าลั ง ว า งแผนท่องเ ท่ี ย วว่าจะเที่ยว
ทั้งที ต้องเที่ยวให้เต็มที่แบบไร้ขีดจ�ากัด กับสิทธิพิเศษจาก
บัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ให้คุณได้สนุกกับการจองบัตร
โดยสาร ที่พัก และโปรแกรมท่องเท่ียวได ้อย่างมีอิสระไร ้ขีด
จ�ากัดด้านการใช้จ่าย พร้อมส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย
กับ 3 เอกสิทธิ์ที่คัดสรรเพื่อลูกค ้าคนส�าคัญเท ่านั้น
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เปิดประสบกำรณ์สุดพิเศษอย่ำงต่อเนื่องส�ำหรับสมำชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

ทั้งด้ำนกำรเงินกำรลงทุน และควำมสุขสนุกในทุกไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิต 

ดื่มด�่ำค�่ำคืนสุดแสนโรแมนติก

กับคอนเสิรต์ Memories are Forever

บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟมอบประสบการณ์เหนือระดับให้ลูกค้า
คนส�าคัญ ได้ดื่มด�่า และเพลิดเพลินกับคอนเสิร์ต Memories 
are Forever ให้เพลงผูกใจ คิดถึงกันตลอด Series LOVE 
กับโชว์ของ 2 ศิลปินชื่อดังระดับต�านานแห่งวงการเพลงรัก 
กบ ทรงสิทธิ์ และ นัท มีเรีย ที่โคจรมาพบกันเป็นคร้ังแรก
บนเวทีคอนเสิร์ต เพื่อมอบความทรงจ�าอันน่าประทับใจผ่าน
หลากหลาย เพลงรั ก โดยมี คุณชาติศิ ริ โสภณพนิช  
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ คุณณินทิรา โสภณพนิช และทีม 
ผู ้บริหารของธนาคารกรุงเทพจ�ากัด (มหาชน) ร่วมด้วย 
คุณไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ใหก้ารตอ้นรับลูกคา้ทุกทา่น ณ หอ้ง
นภาลยั บอลรมู โรงแรมดสุติธานี 

ไฮไลท์กิจกรรมพิเศษส�ำหรับ 

ลูกค้ำบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

รบัชมคลิปย้อนหลงัความประทบัใจจากคอนเสร์ิตครัง้น้ีได้ทาง
www.bangkokbank.com/bualuangexclusive 
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เพราะการลงทุนเป็นเรื่องส�าคัญ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ บมจ.
หลักทรัพย์ บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษเฉพาะลูกค้าบัวหลวง
เอ็กซ์คลูซีฟ ในหัวข้อ “เจาะลึกเศรษฐกิจไทย และมุมมองการ
ลงทุนปี 2561” เจาะลึกทุกการลงทุนในปีนี้กับกูรูด้านการเงิน
ชื่อดัง พร ้อมอัพเดทความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจไทย
จากสนทนาพิเศษ หัวข้อ “สนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ คุณพิเชษฐ สิทธิอ�านวย กรรมการ 
ผู ้อ�านวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 

นอกจากนี้ ยังมีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในหัวข้อ “มมุมอง
การลงทุนในปี 2561” จากผู ้มีชื่อเสียงในแวดวงการเงินและ
การลงทุนหลากหลายท่าน โดยมี คุณชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการผู ้จัดการใหญ ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
ให้การต้อนรับลูกค้าคนส�าคัญของธนาคารอย่างใกล้ชิด

สัมมนำ “เจำะลึกเศรษฐกิจไทย และมุมมองกำรลงทุนปี 2561” 

เคล็ดลับกำรลงทุนจำกกูรูแนวหน ้ำของเมืองไทย

ติดตามข่าวสารกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไปได้ที่
www.bangkokbank.com/bualuangexclusive 
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