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	 สวัสดีท่านสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ	กลับมาพบ
กันอีกครั้งใน	Bualuang Exclusive Journal	ส�าหรับฉบับนี้
ใกล้กับช่วงเทศกาลส�าคัญอย่าง	“วันแม่”	ทีมงานจึงขอน�า
เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่	และคุณลูก	

	 เริ่มด้วยการอัพเดทความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญ	ทั้งเศรษฐกิจโลก	และเศรษฐกิจในเมืองไทย	พร้อม
ทั้งคอลัมน์พิเศษ	ที่จะมาแนะน�าวิธีการออมเงินในสไตล์
นักวางแผนทางการเงิน	ที่ไม่เหมือนใคร	เพื่อเป็นของขวัญ
ในวัยเกษียณส�าหรับคุณแม่	

	 ส�าหรับใครที่อยากพาคุณแม่ไปท่องเท่ียวพักผ่อน
ในช่วงเทศกาลส�าคัญนี้	เราได้รวมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ	
กรุงเทพฯ	อย่างเช่น	หัวหิน	มาเพื่อเป็นไอเดียในการจัดทริป
พาคุณแม่ไปเท่ียว	หรือ	ถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลา	เราก็มีตัว
เลือกสุดพิเศษให้ได้ไปฉลองพร้อมผ่อนคลายอารมณ์กันที่	
พรเีมีย่ม	ท	ีเลานจ์สดุเอก็ซ์คลซูฟีภายใต้แบรนด์	Ronnefeldt	
จะพิเศษขนาดไหนต้องติดตามกันให้ดีในฉบับนี้

	 ปิดท้าย	ด้วยการประมวลภาพกิจกรรม	Exclusive	
ที่จัดขึ้นเพื่อลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟเช่นคุณโดยเฉพาะ	
ส่วนฉบับหน้าจะมีเรื่องราว	หรือสิทธิพิเศษอะไรท่ีน่าสนใจ	
อย่าลืมมาตามติด	Bualuang Exclusive Journal	กันนะคะ

ทีมงาน Bualuang Exclusive Journal

•	แนวโน้มภาวะการลงทุนประจ�าไตรมาสที่	3
•	เทคนิคการออมเงินในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร

•	สิงหาพาแม่เที่ยวหัวหิน	พร้อมแวะพักผ่อนที่
		ห้องบัวหลวง	สาขา	บลูพอร์ต
•	จิบชาผ่อนคลายอารมณ์	@	1823	Tea	Lounge	by	Ronnefeldt

•	กิจกรรม	ร้อยมาลัย	ร้อยรัก	ฉบับแม่หญิงการะเกดยุคใหม่
•	Workshop	การลงทุนในหลักทรัพย์	กับ	หลักทรัพย์	บัวหลวง
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 ภาวะเศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกปี 2561 ยังขยายตัว
เนื่องจากภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภายใน
ประเทศฟื้นตัวต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้น 
โดยมีสัญญาณการบริโภคสินค้าคงทน	เช่น	รถยนต์		รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจโลก	และเอเชียที่ฟื้นตัว	หนุนการส่งออกและ
การท่องเที่ยว	 ด้านภาคการลงทุนภาคเอกชนมีการฟื้นตัวตั้งแต่
ช่วงปลายปี	2560	โดยนโยบายภาครฐัในโครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจภาคพื้นตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor)	
และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไปสู่ชานเมือง	ยังเป็นปัจจัย
ผลักดันการลงทุน	ด้านการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน	ภาครัฐ
ยังมีการชะลอตัวในช่วงครึ่งปีแรก	เนื่องจากความล่าช้าในการ
ประมูลโครงการส�าคัญจากผลกระทบของ	พ.ร.บ.	จัดซื้อจัดจ้าง	
แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลัง

 แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว 4.5% 
โดยได้รับผลบวกจากการบริโภคที่ฟื ้นตัว	การลงทุนภาครัฐ
ที่จะเร่งตัวจากแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจ�านวนมาก	
ภาวะเงินเฟ้อของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างช้าๆ	แต่ในปี	2561	
คาดว่าจะยังคงอยู ่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมายของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่	2.5%	ซึ่งจะสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยไทย
ยังทรงตัวระดับต�่า	และธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่	1.5%	ในปี	2561

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)

			การขยายตัวด้านการบริโภคภาคเอกชน

			การขยายตัวด้านการลงทุนภาคเอกชน

			การขยายตัวด้านการบริโภคภาครัฐ

			การขยายตัวด้านการลงทุนภาครัฐ

มูลค่าการส่งออก	(%)

มูลค่าการน�าเข้า	(%)

ดุลบัญชีเดินสะพัด	(ดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราเงินเฟ้อ (%)

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)

ที่มา:	ธนาคารกรุงเทพ	มิถุนายน	2561
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แนวโน้มภาวะการลงทุน 

ประจ�าไตรมาส 3

ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัว

การบริโภคและการลงทุนฟื้นตัว

การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย

โดย	ดร.	สุรเกียรติ	เคหะบุญศิริหรรษา
นักกลยุทธ์การลงทุน	ธนาคารกรุงเทพ

2561 2562
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 เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวดีขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน และ
การฟื้นตัวภาคการผลิตอุตสาหกรรม โดยความเชื่อมั่นของผู้ผลิต และผู้บริโภคยังฟื้นตัวต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวต่อจาก
ภาคการบรโิภค	และการผลิตภาคอุตสาหกรรม	หนนุให้การจ้างงานขยายตัวดีกว่าคาด

 ด้านเศรษฐกิจยุโรปมีการฟื้นตัวจากภาคการบริโภค	หลังความเชื่อมั่นผู ้บริโภคดีขึ้นต่อเน่ือง	แม้ธนาคารกลางยุโรป
ทยอยปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านมาตรการ	QE	เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการชะลอตัวจากความต้องการภายในประเทศที่ไม่แข็งแกร่ง	
แม้การส่งออกยังเพิ่มขึ้น	รวมถึงกิจกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กลับมาดีขึ้น	ในส่วนของเอเชีย	เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณการขยายตัวที่
ดีจากภาคการบริโภค	และการฟื้นตัวภาคอุตสาหกรรม	ขณะท่ีเศรษฐกิจอินเดียมีการขยายตัวท่ีดีจากท้ังภาคการผลิตอุตสาหกรรม	
และการท่องเท่ียว	แม้ภาคธุรกิจมีความกังวลการขาดดุลงบประมาณที่สูง	และการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

โลก

สหรัฐอเมริกา
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ภาวะเศรษฐกิจโลกเติบโต ภายใต้ดอกเบี้ยขาขึ้นและความขัดแย้งทางการค้า

การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก

2561	(%)	2560	(%)	 2562	(%)	

ที่มา:	Bloomberg	Consensus	และ	IMF	มิถุนายน	2561

	 แม้เศรษฐกิจโลกจะมแีนวโน้มขยายตวัดขีึน้ในปีนีท้ี	่3.8%	อย่างไร
ก็ตามการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อ	และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง	ท�าให้หลายประเทศปรับนโยบายอัตราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน	โดย
นกัวเิคราะห์คาดว่าธนาคารกลางสหรฐัจะปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียในปีนี	้4	ครัง้
มาอยู่ที่	2.0	-	2.25%		และธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นทยอยลดมาตรการ	
QE	ขณะที่หลายประเทศในเอเชียจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐ
ท้ังอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และอินเดีย

	 ด้านความเสีย่งทีส่�าคญัคอื	ความขดัแย้งทางการค้า	และมาตรการ
กีดกันทางการค้าของสหรัฐ	อาจก่อชนวนให้เกิดสงครามการค้าระหว่าง
สหรฐัและนานาชาติ	 ซึง่อาจกระทบให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิโลกไม่ได้ขยาย
ตัวตามคาด	หรือมีการชะลอตัวได้ในอนาคต	
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	 ภาวะการลงทุนครึ่งแรกของปี	2561	ในตลาดหุ้นไทยและโลกยัง
คงผันผวน	เนื่องจากนักลงทุนกังวลการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ
ทีอ่าจมกีารปรบัเพิม่ขึน้มากกว่าคาดการณ์	รวมถงึมาตรการกดีกนัทางการค้า
ของประธานาธิบดี	 โดนัลด์	 ทรัมป์	 จากการพิจารณาปรับขึ้นภาษีน�าเข้า
เหลก็และอลมิูเนยีม	และการปรับข้ึนภาษีกบัสินค้าเทคโนโลยีกับจีน	รวมถงึ
แผนปรบัขึน้ภาษกีบัชาตพินัธมติรตะวันตก	ขณะทีหุ่น้ไทยและเอเชยีได้รบั
ผลกระทบจากความกงัวลการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในสหรัฐ	ท�าให้มกีระแส
เงินทุนไหลออกของนักลงทุนต่างชาติ

กระแสเงินไหลเข้าออกของนักลงทุนต่างชาติในปี 2561

	 โดยคาดว่า	ตลาดหุ้นไทยและเอเชียยังมีความน่าสนใจในการลงทุน	จากเศรษฐกิจในเอเชียที่ขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์	
ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการในตลาดหุ้นขยายตัวดีขึ้น	แม้แนวโน้มนโยบายการเงินในสหรัฐ	รวมถึงยุโรป	จะเข้าสู่นโยบายดอกเบี้ย
ขาขึ้น	ซึ่งอาจกระทบต่อกระแสเงินทุนไหลออก	แต่ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีฐานะด้านการเงินและการคลังที่แข็งแกร่ง	รวมถึงหลาย
ประเทศในเอเชียทั้งจีน	เกาหลีใต้	สิงคโปร์	และไต้หวัน	จะช่วยลดผลกระทบดังกล่าว	

	 ขณะท่ีตลาดหุ้นโลก	โดยเฉพาะยโุรปยงัมคีวามเสีย่งทีส่งูขึน้	จากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมอืงในยโุรป	ทัง้อติาล	ีและ
สเปน	รวมถึงความคืบหน้าการเจรจาการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษยังขาดความชัดเจน	จึงมีมุมมองลบต่อการลงทุนใน
หุ้นยุโรป	ขณะที่นโยบายด้านการค้าของประธานาธิบดี	โดนัลด์	ทรัมป์	ท่ีไม่เป็นมิตรกับนานาชาติ	และใช้มาตรการกีดกันทางการค้า	
ย่อมสร้างความผันผวนการลงทุนในตลาดหุ้นโลก

	 ด้านตลาดหุ ้นญี่ปุ ่นปรับมุมมองขึ้นเป็นกลางจากลบ	เนื่องจากมูลค่าหุ ้นลดลงมาระดับท่ีน่าสนใจ	แม้ยังมีปัญหา
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเอ้ือให้ขยายตัวระดับต�่า	ทั้งประชากรที่มีผู้สูงอายุจ�านวนมาก	ก่อให้เกิดปัญหาการลดลงของภาคแรงงาน
ส่งผลให้การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นไปอย่างล่าช้า	ปัญหาหนี้ภาครัฐที่สูง	จะท�าให้ต้องมีแผนปรับขึ้นภาษีและ
ลดการใช้จ่ายภาครัฐในอนาคต

ที่มา:	Bloomberg	ถึง	8	มิถุนายน	2561

ตลาดหุ้นโลกผันผวนขึ้นจากนโยบาย

การค้าของสหรัฐ และปัญหาการเมืองในยุโรป
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	 ภาวะดอกเบี้ยพันธบัตรไทยและโลกปรับเพิ่มขึ้นในครึ่งแรกของปี	2561	เนื่องจากนักลงทุนกังวลธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด	จากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่จะขยายตัวดีขึ้นในปีนี้	รวมถึงการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น
เข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางที่	2%	ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศท่ียังต�่ากว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่	2.5%	และเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้า	สนับสนุนให้แนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายภายในประเทศจะทรงตัวที่	1.5%	ในปี	2561
 
	 ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีไทยยงัมคีวามปลอดภัยมากกว่าตลาดตราสารหนีโ้ลก	โดยได้รบัผลบวกจากแนวโน้มอตัรา
ดอกเบี้ยของไทยซึ่งคาดว่าจะทรงตัวในปีนี้	และอัตราเงินเฟ้อที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ	ขณะที่ตลาดตราสารหนี้โลกมีความเสี่ยงเพิ่ม
ขึ้น	เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตัวชัดเจน	ย่อมสนบัสนุนให้หลายธนาคารกลาง	ต้องลดมาตรการผ่อนคลายทางนโยบายการเงนิ	

	 ตลาดกอง	REITs	 และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของไทยเพิ่มขึ้นในครึ่งแรกของปี	 โดยได้รับผลบวกจากผลตอบแทนการ
ลงทุนที่น่าสนใจ	ภายใต้ดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คาดว่าจะทรงตัวระดับต�่าในปีนี้	ขณะที่ตลาดกองทุน	REITs	โลกลดลง	เน่ืองจาก
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรโลกปรับเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด	
ปัจจัยดังกล่าวกดดันความน่าสนใจของ	REITs	โลก	

	 ในส่วนกลยุทธ์การลงทุน	มีมุมมองที่ดีต่อ	REITs	ไทย	มากกว่า	REITs	โลก	เนื่องจาก	REITs	ไทย	มีความน่าสนใจของอัตราการ
จ่ายผลตอบแทนที่สูงกว่า	และมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรโลกน้อยกว่า	REITs	โลก	โดยมุม
มองลบต่อ	REITs	ในตลาดโลกนั้นเนื่องมาจากดอกเบี้ยในหลายประเทศในยุโรปและญี่ปุ่นที่ต�่าและติดลบ	จึงมีความเสี่ยง	ถ้าดอกเบี้ย
ปรับเพิ่มขึ้นจะส่งผลลบต่อการลงทุน

ตลาดตราสารหนี้ ได้รับผลลบจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นในตลาดโลก

ที่มา:	Bloomberg อัตราเงินเฟ้อในยุโรป	อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐ

อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐและยุโรปปรับขึ้นเร่งตัว

การลงทุนทางเลือก: REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทยยังให้ผลตอบแทนที่ดี

พ.ค. 57      ก.ย. 57      ม.ค. 58      พ.ค. 58      ก.ย. 58       ม.ค. 59      พ.ค. 59     ก.ย. 59    ม.ค. 60      พ.ค. 60       ก.ย. 60      ม.ค. 61
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	 อกีไม่กีส่ปัดาห์ข้างหน้า	บ้านเราก็จะเข้าสูช่่วงเทศกาลวนัแม่แห่งชาติ	
หลายคนอาจเลือกท่ีจะให้ของขวญัคณุแม่ด้วยการพาไปท่องเทีย่ว	ช้อปป้ิง	
ซื้อข้าวของที่ท่านชอบเป็นของขวัญแทนค�าขอบคุณ	

	 ส�าหรับมุมมองของนักวางแผนการเงิน	ของขวัญธรรมดาอาจจะ
ดูไม่เซอร์ไพรส์เท่าไร	ผมจึงขอแนะน�าทางเลือกส�าหรับคนท่ีก�าลังมองหา
ของขวญัสดุพเิศษทีไ่ม่เหมอืนใคร	มามอบให้คุณแม่ได้ชืน่ใจกนัในเทศกาล
ส�าคัญที่ก�าลังจะถึงครั้งนี้ครับ

“ออม” อุ่นใจ
ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์

เพื่อคุณแม่

ที่สุด... ที่คุณแม่ทุกคนต้องการ

	 สิง่ท่ีคณุแม่ทุกคนบนโลกนีต้้องการ	คงจะไม่ต้องมอีะไรท่ีมากไปกว่าการได้เห็นลกูๆ	ประสบความส�าเรจ็ในชวิีต	มคีรอบครวัทีด่ี	
เพยีงเท่านีก้เ็พยีงพอแล้ว	แต่ผมเชือ่ว่ายงัมอีีกเร่ืองหนึง่ทีล่กูๆ	สามารถท�าได้	และจะตอบโจทย์ความต้องการอกีด้านนึงของคนเป็นแม่
ทกุคน	นัน่กค็อื	“การสร้างความมัน่คงด้านการเงิน”	ซึง่ประเดน็หลกัทีค่ณุแม่มกัจะกงัวล	กค็อื	เรือ่งสขุภาพและการใช้ชวิีตหลงัเกษยีณ	
ว่าจะมเีงินเพยีงพอส�าหรบัดแูลตวัเองไหม	หรอืจะต้องใช้เงนิเท่าไหร่	และหากเงนิทีเ่ตรยีมไว้ไม่เพยีงพอ	จะต้องไปรบกวนลกูหรอืเปล่า	
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ทุกคนกังวล	แต่ไม่กล้าบอกลูกครับ	ฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูแนวทางการมอบของขวัญผ่านการสร้างความ
มั่นคงทางการเงินกัน

สร้างเครื่องมือผลิตเงิน ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่า 

การออมเงินเพื่อคุณแม่ ต้องท�าอย่างรอบคอบและคุ้มค่าที่สุด

เพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงในวัยเกษียณ

1.	การลงทุนในตราสาร	ต้องเลือกแบบที่มีความมั่นคง	และจ่ายผลตอบแทนสม�่าเสมอ
2.	ถ้าเป็นตราสารหนี้	ก็ต้องเป็นตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือสูง	แม้จะจ่ายดอกเบี้ยไม่มาก	แต่เงินต้นต้องไม่หายไปไหน
3.	ถ้าเป็นหุ้น	ก็ต้องเป็นหุ้นของบริษัทที่มีผลก�าไร	จ่ายปันผลทุกปี		ลองดูผลประกอบการประจ�าปีย้อนหลังเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
ความน่าเชื่อถือด้วยยิ่งดี	
4.	คนเป็นลูกจะต้องพิถพิีถนั	และใช้เวลาในการหาข้อมลูเพ่ือเลือกลงทุนให้มาก	เพราะไม่เช่นนัน้	หากลงทุนผดิพลาดไป	ของขวญัชิน้นี้
อาจกลายเป็นของขวัญที่ท�าให้คุณแม่หนักใจไปเลยก็ได้ครับ

โดย	ปริพรรห์	ปริยอุดมทรัพย์	CFP®
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	 อีกทางเลือกนึง	ส�าหรับบรรดาลูกๆ	ที่อาจจะไม่มีเวลาในการคัด
เลือกหุ้นเพื่อการลงทุน	ส�าหรับคุณแม่ด้วยตัวเอง		ต้องมองหาเพื่อนคู่คิด
ที่สามารถให้ค�าแนะน�าพร้อมกับนวัตกรรมที่ไว้ใจได้		มีผลงานที่ได้รับการ
พิสูจน์มาในระดับหนึ่ง	เช่นที่	หลักทรัพย์ บัวหลวง ซึ่งมีบริการออมหุ้น
แบบอัตโนมัติแบบรายวัน หรือ ออมหุ้นแบบ DCA 001 ท่ีลงทุนใน ETFs 
หรือ Exchange Traded Fund เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้นตัวเดียว BMSCITH ซึ่ง
เสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand หรือรวม
หุ้นช้ันน�าของประเทศกว่า 30 บริษัท มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนี
อ้างอิง (Passive Fund) ส�าหรับนักลงทุนที่มีความต้องการบริการลงทุน
อย่างครบวงจร	 เพียงแค่ตัดเงินมาลงทุนเริ่มต้นลงทุนเพียง	10,000	บาท
เท่าน้ัน	โดยทาง	หลกัทรพัย์	บวัหลวง	เปิดให้บริการน้ีมาต้ังแต่ปลายปี	2560

	 ด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติเป็นรายเดือนของ	 DCA	 001	 และที่ส�าคัญการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยแบบรายวันเพื่อช่วยลด
ความกังวลในเรื่องราคา	 ป้องกนัความผนัผวน	 และเพิม่ประสทิธภิาพการจบัจงัหวะการซือ้หลกัทรพัย์	 จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการ
สะสมหรือลงทุนในหุ้นทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง	 พร้อมสะสมหุ้นอย่างมีวินัยและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะ
ยาวครับ

	 ในช่วงใกล้เทศกาลวันแม่นี้	ลองมาค้นหาของขวัญวันแม่ในรูปแบบใหม่ๆ	ซึ่งแผนการลงทุนและออมหุ้นแบบ	DCA	001	ก็
เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยในการมอบของขวัญพร้อมสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ดีให้กับคนที่เรารักครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0 2618 1111 www.bualuang.co.th

ลงทุนแบบ Passive...

ทางเลือกการออมของคนไม่มีเวลา



•	LIFESTYLE	&	PRIVILEGES	9

	 วันแม่ปีนี้	Bualuang	Exclusive	Journal	ขอเสนอไอเดีย	พาแม่เที่ยวให้
สุขสุดๆ	กับการพักผ่อนหย่อนใจที่	เมืองหัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	สัมผัสมนเสน่ห์
ของเมืองตากอากาศในต�านาน	และสนุกสนานไปกับสถานที่สุดฮิป	พร้อมที่พัก
บรรยากาศดี	และอาหารอร่อยหลากสไตล์ที่พลาดไม่ได้

สิงหาพาแม่เที่ยว

“หัวหิน”
แวะพักผ่อนที่ห้องบัวหลวง

สาขาบลูพอร์ต

	 อิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วขอพาท่านไป
คลายร้อนกันให้ชุ่มฉ�่าที่	สวนน�้า	VANA	NAVA	
HUA	HIN	แลนด์มาร์คของการพักผ่อน	และ
แหล่งความบันเทิงครบวงจร	ตั้งอยู่ในส่วนของ
โรงแรม	Holiday	Inn	Resort	Vana	Nava
Hua	Hin	ซ่ึงสวนน�้าแห่งนี้สร้างขึ้นภายใต้
คอนเซ็ปต์	Water	 Jungle	 และได้รับการ
ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติพร้อม
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครนั		ระบบความ
ปลอดภัยระดับสูง	จึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส�าหรับ
พาครอบครัวไปใช้เวลาแห่งความสนุกสนาน
ร่วมกันในวันพิเศษแบบนี้

	 ส�าหรับท่านที่อยากเที่ยวแบบฮิปๆ	
ถ่ายรูปสวยชิคๆ	แชร์ลงโซเชียล	เราขอแนะน�า	
SEENSPACE	HUA	HIN	คอมมูนิ ต้ี	มอลล ์
ติดทะเลแห่งแรกของประเทศไทย	แหล่ง
แฮงค์เอ้าท์	ใหม่ล่าสุดของหัวหิน	ภายใต้
คอนเซ็ปต์	Eat,	Lay,	Play,	Relax

	 เมือ่มาถงึหัวหิน	สถานทีแ่รก	เราขอน�าท่านไปสกัการะหลวงปูท่วดองค์ใหญ่
ทีส่ดุในโลกเพ่ือความเป็นสิริมงคลกนัก่อน	ณ	วัดห้วยมงคล	หรอืชือ่เดิม	วดัห้วยคต
ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต	ต�าบลทับใต้	อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

L I F E S T Y L E

& PR IV I L EGES
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ภายในแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 
• Seek Apparel	โซนเสื้อผ้า	และแฟชั่นสุดอินเทรนด์	
• Seek Lifestyle	โซนของแต่งบ้านหลากดไีซน์	เอาใจคนรกับ้าน
• Seek Appetite	โซนอาหารประเภท	Grab	&	Go	ที่สามารถ
ซื้อของอร่อยแล้วมานั่งชิลล์ริมทะเลทานได้เลย	
• Seek Happening	โซนพื้นที่จัดกิจกรรม	ซึ่งจะมีกิจกรรมดี	ๆ 	
จัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน		
ใครที่สนใจ อยากสัมผัสบรรยากาศและสถานที่ชิลล์ แห่งใหม่นี้ 
ก็ตามรอยกันมาได้ที่ ซอยหัวหิน 35

	 หลงัจากตระเวนกนิเทีย่วกนัมาทัง้วนั	กไ็ด้เวลาพกัผ่อน	
และสัมผัสกับความผ่อนคลายให้หายเหนื่อย	 เราขอแนะน�า
โรงแรมระดับห้าดาวของหัวหิน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส�าหรับ
สมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ผู้ถือบัตรอินฟินิท หรือบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ อาทิ

• โรงแรม Dusit Thani Hua Hin พักฟรีคืนที่สอง
• โรงแรม AVANI Hua Hin Resort & Villas รับส่วนลด 15% 
• โรงแรม X2 Hua Hin Le Bayburi Pranburi Villa
  รับส่วนลดสูงสุด 15% 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขได้ที่
www.bangkokbank.com/creditcard
หรือโทร.	0	2638	4000

	 ส่งท้ายกิจกรรมวันแม่ก่อนกลับเข้ากรุงเทพฯ	ลองแวะ
ช้อปป้ิงพร้อมอิม่ท้องไปกบัร้านอาหารอร่อยๆ	ปล่อยอารมณ์ชลิล์	เอ้าท์	
ไปกับ	Bluport	Hua	Hin	รีสอร์ท	มอลล์	แห่งแรกของเมืองไทย
ใจกลางเมอืงหัวหนิ	พเิศษสุดยิง่กว่านัน้	ลูกค้ายงัสามารถแวะไปท�า
ธุรกรรม	และนั่งพักผ่อนได้ท่ี	ห้องบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา บลูพอร์ต หัวหิน	ที่ได้รับการออกแบบ	และตกแต่งอย่าง
เรยีบหร	ูทนัสมยั	ภายใต้คอนเซป็ต์	Beach	House	ให้ลูกค้าได้ท�า
ธุรกรรมทางการเงินในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง	
พร้อมมเีจ้าหน้าท่ีมอือาชพีคอยให้บรกิารลกูค้าบวัหลวงเอก็ซ์คลซูฟี
แบบ	 One-stop	 service	 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบลูพอร์ต 
หัวหิน ตั้งอยู ่ที่ชั้น G เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 10.30-19.00 น. โทร. 032 523 213-6

ห้องบัวหลวง สาขาบลูพอร์ต หัวหิน
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	 ในโอกาสวนัแม่ทีใ่กล้จะถงึนี	้มาสร้างโมเมนต์และความ
ประทับใจกันด้วยการพาคุณแม่ที่รักจิบชายามบ่าย	ผ่อนคลาย
อารมณ์ไปกับ	พรีเม่ียม	ที	เลานจ์	สุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งแรกและ
แห่งเดียวของโลก	ภายใต้แบรนด์	Ronnefeldt	ที	่1823	Tea	Lounge	
by	Ronnefeldt	เกษรวิลเลจ	ดื่มด�่าไปกับความละมุนหอมกรุ่น
ของชาชั้นสูงจากเยอรมัน	ที่ได้รับความนิยมไปทั่วยุโรปมากว่า	
192	ปี	

 ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญท ่านผู ้ถือบัตรอินฟ ินิท 
ธนาคารกรุงเทพรับสิทธิพิเศษ Complimentary High Tea 
(อภินันทนาการชุด High Tea ส�าหรับ 2 ท่าน) ณ 1823 
Tea Lounge by Ronnefeldt ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ ฟรี! เพื่อ
สร้างความอิ่มเอมใจและความรู้สึกพิเศษในวันแม่

ชวนคุณแม่จิบชายามบ่าย

ผ่อนคลายอารมณ์
@1823 Tea Lounge

by Ronnefeldt เกษรวิลเลจ

Complimentary	High	Tea	เป็นหนึง่ในสิทธพิิเศษของบตัรอนิฟินิท	
ธนาคารกรุงเทพที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ถือบัตรมาโดย
ตลอดโดยท่านผูถ้อืบัตรสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ	หรอื
ติดต่อส�ารองสิทธิ์การใช้บริการได้ง่ายๆ	ผ่าน	Call	Center	
บตัรอนิฟินทิ	ธนาคารกรุงเทพ	โทร.	0	2638	4899 (กรุณาส�ารอง
สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย	3	วัน)
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บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟเอาใจออเจ้า จัดเวิร์คช็อป
ร้อยมาลัยในแบบฉบับของหญิงไทยยุคใหม่ 
ด ้วยวิธีการร ้อยมาลัยแบบไทยประยุกต ์ 
ผสมผสานความงดงามจากดอกไม ้ไทย	
เข ้ากับความสวยงามของดอกไม ้ในแบบ
ตะวันตก	เช่น	ดอกรัก	ดอกบานไม่รู ้ โรย	
ผสมผสานกับ	 ดอกแคสเปีย	 ดอกสแตติส	
เป็นต้น	 โดยฝีมือการสอนของ	คุณพีระนันท์	
เอมอักษร	หรือ	“อะเดย์”	นักจัดดอกไม้จาก
ร ้ าน	Our	Own	ณ ห ้อง บัวหลวง สวีท 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย

ขั้นตอนง่ายๆ	ของการร้อยมาลัย	เริ่มต้นจาก
การร้อยดอกรักให้เป็นพวง	ตามด้วยการร้อย
อุบะอีก	4	ขา	จากนั้นใช้โอเอซิสก้อนเล็กผูกไว้
ตรงกลางระหว่างพวงกับอุบะท้ัง	4	ปิดท้าย

ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการน�าดอกไม้ชนดิต่างๆ	มาตกแต่ง
พวงมาลัยอย่างอิสระในสไตล์ขอ งตั ว เ อ ง	
โดยมีคุณวิภารัตน์	ศาลิคุปต	ผู้จัดการสาขา
คลองเตย	 ธนาคารกรุงเทพ	 ให้การต้อนรับ
ลูกค้าคนส�าคัญของธนาคาร

เวิร์คช็อป

ร้อยมาลัย..

ร้อยรัก
แบบฉบับแม่หญิง

การะเกดยุคใหม่ 

E V E N T S

& ACT IV I T I E S
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EXCLUSIVE

WORKSHOP
การลงทุนในหลักทรัพย์

กับ หลักทรัพย์ บัวหลวง

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จัด Exclusive Workshop การลงทุนในหลักทรัพย์ กับ หลักทรัพย์ บัวหลวง
เรียนเชิญลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่สนใจเรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในหุ้นเข้าร่วมกิจกรรม	โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	อาทิ
คุณสินธนันทน์ บุญยอด ผู้อ�านวยการอาวุโส สาขา บัวหลวง อินเวสเมนท์สเตชั่น คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้อ�านวยการ ส่วนที่
ปรึกษาการลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	ร่วมบรรยายให้ความรู้และปูพื้นฐานการลงทุนในหุ้นแก่ลูกค้า	ตั้งแต่แนะน�าหลักการ
วิเคราะห์หุ้น	วิธีอ่านงบการเงิน	การจับจังหวะซื้อขายหุ้น	เครื่องมือส�าหรับลงทุนออนไลน์ด้วยตัวเอง	แนะน�าผลิตภัณฑ์การลงทุน
แบบอัตโนมัติ	และการสร้างผลตอบแทนแบบ	Passive	Income	โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่	Bualuang	Investment	Station
อาคาร	Zuellig	House	ชั้น	4	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารกิจกรรมส�าหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งต่อๆ ไปได้ที่ www.bangkokbank.com/bualuangexclusive


