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	 สวัสดีสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟทุกท่าน	 Bualuang	 Exclusive	 Journal	 ฉบับนี้กลับมาพร้อมกับเนื้อหาด้านการเงินการ
ลงทุนที่ยังคงอัดแน่น	พร้อมด้วยคอลัมน์ท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์	และประมวลภาพกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเสิร์ฟถึงท่านอีกเช่นเคย
 
	 ประเดมิเนือ้หากนัด้วยบทวเิคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนประจ�าไตรมาส	2	พร้อมมมุมองกลยุทธ์การลงทุนปี	62	จากกูรูชือ่ดงั	
ต่อเน่ืองด้วยบทความท่องเที่ยวที่ครั้งนี้ขอแนะน�าทริปหนีร้อนไปสัมผัสความหนาวและต่ืนตาตื่นใจกับก�าแพงหิมะ	ที่เจแปนแอลป์	
พร้อมแนะน�าเอกสิทธิ์ด้านการท่องเที่ยวเฉพาะผู้ถือบัตรอินฟินิท	และบัตรผู้น�าแพลทินัม	ธนาคารกรุงเทพ	เพื่อให้ท่านสมาชิกวางแผน
ท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่าย่ิงขึ้น	แถมด้วยบทความแนะน�ายาสามัญที่ควรพกไปด้วยทุกทริป	เพื่อให้ท่านสมาชิกพบกับความสนุกไม่มี
สะดุดในทุกทริปการเดินทาง

	 ปิดท้ายด้วยประมวลภาพกจิกรรมพิเศษทีจ่ดัขึน้เพ่ือลกูค้าบวัหลวงเอก็ซ์คลซูฟี	ทัง้งานสมัมนาส่องทิศทางการค้าต่างประเทศ	
และเศรษฐกิจไทย	2562	เวิร์คช็อปวาดภาพเหมือนสีน�้า	และทริปแห่งมิตรภาพและความประทับใจ	ณ	ประเทศอังกฤษ

	 ส�าหรับ	Bualuang	Exclusive	Journal	ฉบับหน้า	จะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจมาน�าเสนอ	อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ทีมงาน Bualuang Exclusive Journal

•	แนวโน้มภาวะการลงทุนประจ�าไตรมาส	2
•	เจาะกลยุทธ์การลงทุนปี	62	จากกูรูชื่อดัง

•	หนีร้อน	ไปอ้อนหุบเขาหิมะ	ท่ีเจแปนแอลป์
•	ยาสามัญประจ�าทริป	ที่ควรมีติดกระเป๋า

•	สัมมนา	“ส่องทิศทางการค้าต่างประเทศ	และ
เศรษฐกจิไทย	2562”	เจาะลกึประเดน็เศรษฐกจิปีหมูทอง
เพื่อนักลงทุน
•	เวิร์คช็อปภาพเหมือนสีน�้า	“สื่อรัก”	วันวาเลนไทน์
•	ทริปท่องเที่ยวอังกฤษที่สุดแห่งมิตรภาพและความ
ประทับใจ	ส�าหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
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E C O N O M I C

& I N V E S T M E N T

แนวโน้มภาวะการลงทุนประจ�าไตรมาส 2
โดย	ดร.	สุรเกียรติ	เคหะบุญศิริหรรษา

CFA®	นักกลยุทธ์การลงทุน	ธนาคารกรุงเทพ

	 ภาวะเศรษฐกจิไทยปี	2562	ยงัคงขยายตวัจากแรงผลกัดนัภายในประเทศเป็นหลัก	
ทัง้การบรโิภคและการลงทนุทีย่งัขยายตวัในระดบัท่ีดต่ีอเน่ืองจากปี	2561	โดยความเชือ่มัน่
ผู้บริโภคทีด่ขีึน้หนนุการบริโภคสินค้าคงทน	เช่น	รถยนต์	การลงทุนภาคเอกชนมกีารฟ้ืนตัว
ชัดเจนหลังจากนโยบายภาครัฐในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคพื้นตะวันออก	
(Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)	ได้มีผลบงัคับใช้ทางกฎหมายในปี	2561	และรฐับาล
ผลกัดันการประมลูโครงการส�าคญัใน	EEC	ท�าให้ความเชือ่มัน่ภาคธรุกจิดีขึน้	และเร่งการลงทุน	
รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังขยายตัวได้ดี	ด้านการท่องเที่ยวฟื้นตัวตาม
แนวโน้มการท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ของคนเอเชยี	และรัฐบาลมมีาตรการสนับสนนุการท่องเทีย่ว

เศรษฐกิจไทย

ขยายตัวดี

จากความต้องการ

ภายในประเทศ

และการท่องเที่ยว

	 แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี	2562	ยังจะขยายตัวดี	แม้จะ
ชะลอตัวจากปีก่อนเนื่องจากภาคการส่งออกชะลอตัว	โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาตคิาดว่าเศรษฐกจิปี	2562	จะขยายตวัในช่วง	3.5-4.5%	จากการฟ้ืนตัว
ของการลงทุนและการบริโภค	ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและปัญหาความขัดแย้ง
ทางการค้าของสหรัฐกับนานาชาติเป็นความเสี่ยงส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย

	 ด้านดอกเบีย้นโยบายของไทยมแีนวโน้มทรงตวั	เนือ่งจากภาวะเงนิเฟ้อของไทย
ปรับเพิ่มอย่างเชื่องช้าและต�่ากว่าการคาดการณ์	ขณะท่ีปัญหาความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกจิโลกท่ีอาจจะชะลอตวัปีหน้า	จะสนบัสนนุให้โอกาสทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ปรบันโยบายดอกเบ้ียเป็นขาขึน้อย่างชัดเจนได้น้อย	โดยคาดว่าอัตราดอกเบ้ียนโยบายน่าจะ
ทรงตัวในปี	2562	ที่	1.75%

อัตราเงินเฟ้อไทยยังต�่า สนับสนุนดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัว

อัตราเงินเฟ้อ

ที่มา:	กระทรวงพาณิชย์
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ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลายธนาคารกลาง

อาจกลับมาใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย

ความเสี่ยงด้านการเงินลดลง หลังหลายธนาคารกลางพร้อมใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย

	 เศรษฐกิจโลกในปี	2562	มีการชะลอตัวจากปี	2561	หลังจากมีความกังวล
ปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจนี	โดยเศรษฐกจิสหรฐัยงัผลกัดนัเศรษฐกจิโลก
จากภาคการบริโภคและการผลิตภาคอุตสาหกรรม	หนุนให้การจ้างงานขยายตัวดี

 ด้านเศรษฐกิจยุโรปมีการชะลอการขยายตัวจากความเชือ่มัน่ภาคธรุกจิ
ทีล่ดลง	ขณะทีธ่นาคารกลางยโุรปได้สิน้สดุมาตรการ	QE	ในสิน้ปี	2561	เศรษฐกจิญีปุ่น่
มกีารชะลอตวัจากการบริโภคท่ียงัไม่แข็งแกร่ง	และภาคการผลติมีสญัญาณชะลอตัว
ตามการส่งออกที่ลดลง

	 ในส่วนของเอเชีย	 เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณการชะลอตัวจากการลดการพึ่ง
พิงการผลิตภาคอุตสาหกรรม	และการบริโภคมีการชะลอตัวจากความกังวลปัญหา
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐ	ขณะที่เศรษฐกิจอินเดียและภูมิภาคอาเซียน
ขยายตัวดีท้ังภาคการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

	 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอการขยายตัวในปี	2562	ท่ี	3.4%	จากปีก่อนท่ี
ขยายตวั	3.7%	โดยเศรษฐกจิสหรัฐ	ยโุรป	และญีปุ่น่มีการชะลอตัวท่ีชดัเจน	เนือ่งจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการคลังและการเงินจะลดลง	ขณะที่เศรษฐกิจเอเชีย
จะมีการชะลอตวัจากประเทศจนีเป็นหลกั	ด้านเศรษฐกจิอนิเดียและภูมภิาคอาเซยีน
ยังมีการขยายตัวที่ดี
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Basis Point

ความเสี่ยงใน High Yield และตลาดเกิดใหม่ลดลง

ที่มา:	Bloomberg

US	High	Yield	SpreadEM	Spread

	 จากภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั	ท�าให้หลายธนาคารส่งสัญญาณท่ีจะกลับมาใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย	โดยธนาคารกลางสหรฐั
ระบถุงึการชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้	และมแีผนยกเลกิการปรบัลดขนาดงบดลุในปีนี	้ด้านธนาคารกลางยโุรประบถุงึความกงัวล
ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว	และอาจพิจารณาปรับมาใช้นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายอีกครั้ง	เช่นเดียวกับธนาคารกลางญ่ีปุ่นที่พร้อมจะ
กลบัมาเพิม่สภาพคล่อง	ถ้าเงนิเยนแขง็ค่าและมคีวามเสีย่งต่อเศรษฐกจิ	ด้านธนาคารกลางในเอเชยีกลบัมาใช้นโยบายการเงนิผ่อนคลาย	
โดยธนาคารกลางจนีได้ปรบัลดการกนัส�ารองสภาพคล่องของธนาคารพาณชิย์ลงถงึ	1%	เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในระบบการเงิน	เช่นเดยีวกับ
ธนาคารกลางอินเดียได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง	0.50%	มาอยู่ท่ี	6.0%	ภายหลังอัตราเงินเฟ้อลดลงต�่ากว่าคาด	การกลับมา
ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย	ได้สนับสนุนให้ภาวะตลาดเงินคลายความกังวลได้มากพอสมควร	และช่วยสนับสนุนความเชื่อม่ัน
ในการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
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การคาดการณ์ของตลาดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก

ตลาดตราสารหนี้ ได้รับผลบวกจากธนาคารกลางสหรัฐชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย

World
US
Eurozone
Japan
Asia

ที่มา:	Bloomberg	Consensus
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Real	GDP	(YoY%) 2561 2562 2563 25642560

	 ภาวะดอกเบ้ียพันธบัตรไทยระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้น	หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับขึ้น
อตัราดอกเบ้ียนโยบาย	0.25%	มาอยูท่ี	่1.75%	ในเดอืนธนัวาคม	2561	ขณะทีด่อกเบีย้พนัธบตัรไทยระยะยาวปรบัลดลง	เนือ่งจากนักลงทุน
กงัวลการขยายตวัทางเศรษฐกจิไทยและโลกจะชะลอตวั	รวมถงึการลดลงของราคาน�า้มนัหนนุให้เงนิเฟ้อมแีนวโน้มลดลง	ด้านภาวะดอกเบีย้
พนัธบัตรสหรฐัปรบัลดลงในปี	2562	เนือ่งจากธนาคารกลางสหรฐัส่งสญัญาณชะลอการขึน้ดอกเบีย้	และพร้อมยกเลกิการปรบัลดขนาด
งบดุลในปี	2562	ท�าให้นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่า	ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดปี	2562	

China	
Hong	Kong	
India	
Indonesia	
Malaysia	
Philippines	
Singapore	
South	Korea	
Taiwan	
Thailand 
Vietnam

	 มมีมุมองกลางต่อตราสารหนีไ้ทย	โดยแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยคาดว่าจะทรงตัวในปีนี้	เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ
ภายในประเทศยังทรงตวัอยูใ่นระดบัต�า่รวมถงึสภาพคล่องภายในประเทศท่ีสงู	และเสถยีรภาพค่าเงนิบาทท่ีดีจากฐานะการเงนิการคลงั
ที่แข็งแกร่ง	ด้านธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้	หลังเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว	ปัจจัยดังกล่าว
ท�าให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรโลกปรับลดลง	ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศโดยเฉพาะเอเชยีปรบัลดลง	เนือ่งจากการปรบัลด
ลงแรงของราคาน�้ามัน	 ปัจจัยดังกล่าวย่อมสนับสนุนให้บางธนาคารกลางในเอเชยีสามารถกลบัมาใช้นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายได	้
อย่างไรก็ตาม	มีมุมมองลบต่อตลาดตราสารหนีโ้ลกเน่ืองจากเศรษฐกจิโลกชะลอตวัท�าให้มคีวามเสีย่งจากการลงทนุในตลาดเครดติ	เช่น	
High	Yield	หลงันกัลงทนุกังวลภาระหนี้ภาคธุรกิจที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสหรัฐ	และหลายประเทศทั่วโลก

ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดปี 2562

โอกาสการปรับนโยบายดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้

ที่มา:	CME	Group	โดยการคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการปรับนโยบายดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐจากตลาดอนุพันธ์
Rate	Hold Rate	HikeRate	Cut
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	 โดยมีมุมมองบวกต่อไทยจากมูลค่าหุ้นที่ปรับลดลงมา
อยู่ในระดับท่ีน่าสนใจ	ผลบวกของกระแสเงนิทุนท่ีคาดว่าจะกลบัมา
ไหลเข้าในเอเชยี	แผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน	การใช้นโยบาย
การเงนิผ่อนคลายในหลายประเทศในเอเชยีหลงัเงนิเฟ้อปรับลดลง	
และผลประกอบการประเทศหลักทัง้จีน	อนิเดยีและอาเซียน	คาดว่า
จะเร่งขยายตวัในปีนี	้สนบัสนนุการลงทนุ	อย่างไรกต็าม	ตลาดเอเชยี
ยังมคีวามเส่ียงของผลลบจากแผนนโยบายของทรมัป์	โดยเฉพาะ
นโยบายการกีดกันทางการค้า	และความเสี่ยงจากการปรับขึ้น
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัทีย่งัขาดความชัดเจนเชงินโยบาย	
ส่วนตลาดจีนอาจได้รับผลลบจากหนี้ภาคธุรกิจในจีนที่สูงกว่า	
200%	ของ	GDP	

	 มีมุมมองลบต่อหุ้นโลก	โดยมูลค่าหุ้นโลกได้ปรับลดลง
มาอยูใ่นระดบัทีน่่าสนใจ	โดยมลูค่า	P/E	Ratio	ลดลงมาอยูท่ี	่15	เท่า
แต่แนวโน้มเศรษฐกิจและผลประกอบการในหลายประเทศจะ
ชะลอตัวในปีนี้	ตลาดยังได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยในยุโรป
และญี่ปุ ่นที่ยังต�่าและติดลบสนับสนุนกระแสเงินทุนย้ายออก
จากตลาดเงนิและตราสารหนี	้เพือ่หาผลตอบแทนการลงทนุเพิม่ใน
ตลาดหุ้น	แต่ตลาดหุ้นโลกยังมีความเสีย่งจากปัญหา	Brexit	และ
ความกังวลแผนนโยบายของทรัมป์ท่ีอาจใช้มาตรการกีดกัน
ทางการค้าต่อนานาชาติรวมถึงการเมืองในสหรัฐ	หลังพรรค
เดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลบวกจากธนาคารกลางทั่วโลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย

รวมถึงเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

	 ภาวะการลงทุนในปี	2562	ตลาดหุน้โลกกลบัมาฟ้ืนตัว	โดยได้รบัผลบวกจากธนาคารกลางทัว่โลกใช้นโยบายการเงนิผ่อนคลาย	
รวมถึงเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย	ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนต่างประเทศกลับมาเพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้น	โดยตลาดหุ้นไทย
ได้รบัผลบวกจากปัจจยัการเลือกตัง้	ซึง่จะหนนุให้นกัลงทนุต่างชาติท่ีลดการลงทุนในตลาดไทยกลบัมาเพิม่การลงทุน	ด้านตลาดหุน้เอเชยี
ปรบัเพิม่ข้ึนแรง	โดยเฉพาะตลาดจนี	จากธนาคารกลางสหรฐัส่งสญัญาณชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้	รวมถงึจะยกเลิกการปรบัลด
ขนาดงบดลุในปีนีท้�าให้นกัลงทนุต่างชาตกิลบัมาเพิม่การลงทนุในตลาดหุน้เอเชยี	ตลาดหุน้อาเซยีนยงัได้รบัผลบวกจากกระแสเงนิทนุ
ไหลเข้า	ภายหลังอตัราเงนิเฟ้อมเีสถยีรภาพและลดลงท�าให้นกัลงทุนคลายกงัวลปัญหาโครงสร้างเศรษฐกจิในอาเซียนบางประเทศ	เช่น	
อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์	ที่มีเงินไหลออกในปี	2561	จ�านวนมาก

		 ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไทย	และเอเชียจะฟื้นตัวแรงในปี	2562	แต่มูลค่าหุ้นยังมีความน่าสนใจในการลงทุนภายใต้ผลประกอบการ
ที่เติบโตดีในปีนี้	โดยมูลค่าของตลาดหุ้นไทยซ้ือขายท่ีราคาหุ้นต่อผลก�าไรในปี	2562	ท่ีประมาณ	15	เท่า	และอัตราผลตอบแทน
เงินปันผลของไทยเฉลี่ยอยู่ที่	3%	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต	ด้านมูลค่าของตลาดหุ้นเอเชียซื้อขายที่ราคาหุ้นต่อผลก�าไรในปี	2562	
ทีป่ระมาณ	13	เท่า	เศรษฐกจิในไทยและเอเชียยงัมีแนวโน้มท่ีขยายตัวดี	ซึง่จะส่งผลให้ผลประกอบการในตลาดหุ้นขยายตัวดีอย่างต่อเน่ือง
ในปีนี้	ด้านความกังวลเสถียรภาพค่าเงินในประเทศเกิดใหม่ยังส่งผลจ�ากัดต่อไทยและเอเชีย	โดยปัจจุบันไทยเป็นเจ้าหน้ีต่างประเทศ
จากการเกนิดลุบัญชเีดนิสะพัดทีสู่งต่อเนือ่ง	ท�าให้มีหนีต่้างประเทศน้อยกว่าทุนส�ารองระหว่างประเทศท่ีประมาณ	15%	ของ	GDP	ขณะที่
ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ย	สนับสนุนให้ตลาดคลายกังวลการเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลออก	โดยในช่วงต้น
ปี	 2562	 พบว่า	 นักลงทุนต่างประเทศกลับมาเพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียอีกครั้ง	 การปรับลดลงของราคาน�้ามันยังสนับสนุนให้
อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศปรับลดลง	ปัจจัยดังกล่าวย่อมสนับสนุนให้บางธนาคารกลางในเอเชีย	เช่น	จีน	และอินเดีย	สามารถ
กลับมาใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายได้
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	 ตลาดกอง	REITs	และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของไทยเพิ่มขึ้นในปี	2562	โดยได้รับผลบวกจากผลตอบแทนการลงทุน
ที่น่าสนใจและเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ	REITs	ที่ดี	ภายใต้ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของไทยทีป่รบัลดลง	ขณะทีต่ลาดกองทนุ	REITs	
โลกปรบัเพิม่ขึน้ตามการฟ้ืนตวัของตลาดหุน้โลก	รวมถงึได้รับผลบวกจากการลดลงแรงของดอกเบี้ยพันธบัตรในสหรฐั	เนือ่งจากธนาคาร
กลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีนี้	และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนการปรับลดงบดุล

	 ด้านทองค�าและน�า้มนักลบัมาฟ้ืนตวัในปี	2562	โดยราคาทองค�าในสกลุดอลลาร์สหรฐัเพิม่ขึน้จากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณ
ชะลอการปรบัข้ึนอตัราดอกเบ้ียในปีนี	้และพร้อมปรบัเปลีย่นแผนการปรบัลดงบดุล	หนนุดอลลาร์สหรฐัอ่อนค่า	อย่างไรกต็าม	ทองค�าในสกลุ
เงนิบาทได้ปรบัลดลงจากเงนิบาททีแ่ขง็ค่า	ด้านราคาน�า้มนัดบิในสหรฐัปรบัเพิม่ขึน้	หลงันกัลงทนุคาดหวงัการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัและ
จนีจะสามารถหาข้อตกลงกนัได้	ซ่ึงจะท�าให้เศรษฐกจิโลกอาจจะไม่ชะลอตวัรนุแรง	ปัญหาการเมอืงในเวเนซเุอลายงัสนบัสนนุให้ตลาดกงัวล
การผลิตน�้ามันโลกชะลอตัว

	 ในส่วนกลยุทธ์การลงทนุ	มมีมุมองบวกต่อ	REITs	และกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานของไทยจากความน่าสนใจของอัตราการจ่าย
ผลตอบแทน	มมีมุมองลบ	REITs	ในตลาดโลกจากอตัราผลตอบแทนเงนิปันผลทีต่�า่กว่าไทย	การชะลอตวัภาคอสงัหารมิทรพัย์ในสหรฐั	และ
ยโุรป	ด้านทองค�าและน�า้มนั	มมีมุมองลบต่อการลงทนุ	จากความน่าสนใจทองค�าในฐานะสินทรพัย์ปลอดภยัยังมแีนวโน้มลดลง	และกองทนุ
ทองค�าท่ีไม่ได้ป้องกันความเสีย่งค่าเงินบาท	อาจได้รับผลลบจากค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าในปีนี้	ด้านตลาดน�้ามันยังได้รับผลลบ
จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว	และก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในโลกจากสหรัฐ	ขณะท่ีการลงทุนสัญญาน�้ามันล่วงหน้ายังมีความเสี่ยง
ภาวะขาดทุนจากการเปลีย่นสญัญาได้	จงึไม่เหมาะกบัการลงทุนระยะยาว

อัตราการจ่ายผลตอบแทนของตลาด REITs ไทย ยังสูงกว่าตลาด REITs โลกพอสมควร

การลงทุนทางเลือก: REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทยยังให้ผลตอบแทนที่ดี

ค่าตอบแทนของตลาด REITs

ที่มา:	Bloomberg Global	REITsThai	REITs

ความเสี่ยงการลงทุนลดลง หนุนเงินทุนไหลเข้าเอเชีย

การลงทุนของต่างชาติในหุ้นเอเซีย

ที่มา:	Bloomberg	เงินลงทุนจากต่างประเทศสะสม	6	เดือนย้อนหลังในเอเชียของประเทศไทย	เกาหลีใต้	อินเดีย	เวียดนาม	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ไต้หวัน	และฟิลิปปินส์
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	 เม่ือพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจจากพิษสงครามการค้าแล้ว	
นกัลงทนุและผูป้ระกอบการไทยยงัคงต้องตัง้รบักบัความผนัผวนทางเศรษฐกจิ
ท่ามกลางการปรับตัวลงของตลาดหุ้นและสินค้าทั่วโลก	ซึ่งในงานสัมมนา 
“ส่องทศิทางการค้าต่างประเทศ	และเศรษฐกจิไทย	2562”	ได้มกูีรผููเ้ชีย่วชาญ
มาร่วมเปิดมมุมองด้านการค้าการลงทุน	และแนะน�าลู่ทางการลงทนุในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวไว้อย่างน่าสนใจ

	 คณุบรุนิทร์	อดลุวฒันะ	Vice	President	กจิการธนาคารต่างประเทศ	
บมจ.ธนาคารกรงุเทพ	และคุณเจน	น�าชัยศิริ	อดตีประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ให้เทคนคิกบัผูป้ระกอบการในปีนีว่้า	อตุสาหกรรมในปัจจุบัน
จะไม่ใช่แค่การปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัยุคอตุสาหกรรม	4.0	ทีต้่องปรบัเปลีย่นเป็น
Connected	Industry	มากขึน้	แต่จะต้องปรบัลดต้นทนุด้วยการลดส่วนสูญเสีย
ต่างๆ	พร้อมการมองหาลูท่างในประเทศอ่ืนๆ	ควบคู	่ตวัอย่างเช่น	สาธารณรฐัเช็ก	
ซึง่มคีวามใกล้ชิดกบัเยอรมน	ีและเป็นฐานการผลติทีส่�าคญัของสหภาพยโุรปที่
ไทยได้ท�า	MOU	ร่วมกัน
 
	 โดยผลกระทบจากสงครามการค้าในช่วงแรก	ประเทศไทยได้รับ
อานิสงส์จากการที่ประเทศอื่นต้องหาแหล่งซื้อใหม่	ซึ่งผู้ประกอบการไทย
ได้เปรยีบในเรือ่งคณุภาพอันเป็นจดุแขง็	หลงัจากนัน้ผูซ้ื้อจะเริม่ไปหาแหล่ง
ซือ้ใหม่เพิม่เตมิ	 เช่น	 ประเทศอินเดยีและเวียดนามทีไ่ด้เปรยีบประเทศไทย
ในเรื่องของราคาท่ีถูกกว่า	แต่ประเทศไทยยังเป็นท่ียอมรับของนกัลงทนุ
ต่างชาต	ิ เรยีกได้ว่าเป็นทีห่ลบภยั	(Safe	Haven)	 ของนกัลงทุน	 โดยเฉพาะ
การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นจากมุมมองท่ีว่าอัตราการว่างงานต�่า	
เงินเฟ้อไม่มี	หนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศน้อย

	 คุณพีรพงศ์	จิระเสวีจินดา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.หลกั
ทรพัย์	บวัหลวง	ร่วมด้วย	ดร.ธนาวุฒิ	พรโรจนางกรู	ผู้ช่วยกรรมการผูอ้�านวยการ	
หวัหน้าสายงานบรหิารการลงทนุ	บลจ.บางกอกแคปปิตอล	และคุณชัยพร	
น้อมพิทักษ์เจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานค้าหลักทรัพย์	บมจ.
หลักทรัพย์	บัวหลวง	ชี้มุมมองการลงทุนในปีนี้ว่า

 ธีมการลงทุนในปีน้ีจะเน้นท่ีการจัดสรรสินทรัพย์	กลยุทธ์คือผล
ตอบแทนควรมากกว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝาก	3%	โดยตลาดหุน้ไทยยังน่าลงทุน
เพราะสินค้าราคาถูกและเอเชยียงัคงเตบิโต	และเน่ืองจากผลของการท�าสงคราม
ทางการค้า	จึงคาดว่าสหรฐัจะไม่มกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้	ส่งผลให้เงนิไหล
ออกจากตลาดเกดิใหม่	(Emerging	Market)	หากตลาดมีการเคล่ือนไหวแรง
ควรลงทนุแบบ	Passive	แต่ในการลงทุนควรมกีารลงทนุแบบ	Active	ด้วย	ทัง้ยัง
ควรพจิารณาขายหุน้ทีไ่ม่ได้ก�าไร

เจาะกลยุทธ์การลงทุนปี 62

จากกูรูชื่อดัง

 
	 ส�าหรับการจัดพอร์ตการลงทุนควรใช้การ
กระจายความเสี่ยงให ้มีทั้งการลงทุนในหุ ้นไทย	
หุ้นต่างประเทศ	และตราสารหนี้	ซึ่งต้องปรับน�้าหนัก
โดยดูตลาด	ด้านอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจใน
ระยะสัน้	คอื	การก่อสร้างและการท่องเทีย่ว	ในระยะกลาง
จะเป็นอสังหาริมทรัพย์	นอกจากนี้	กลุ่มอุตสาหกรรม
ที่น่าสนใจ	ได้แก่	กลุ่มอุปโภคและบริโภค	การค้าปลีก	
การท่องเทีย่ว	รวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานคลงัสนิค้า	เป็นต้น

ชมคลิปวิดีโอการเสวนาฉบับเต็ม จากงานสัมมนา “ส่องทิศทางการค้าต่างประเทศ และเศรษฐกิจไทย 2562” ได้ท่ี

จากซ้ายไปขวา:	ดร.ธนาวุฒิ	พรโรจนางกูร	คุณพีรพงศ์	จิระเสวีจินดา
คุณชัยพร	น้อมพิทักษ์เจริญ	ด�าเนินรายการโดย	คุณเสริมศักดิ์
วงศ์สิทธิโชค
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SUMMER ESCAPE

หนีร้อน ไปอ้อนหุบเขาหิมะ ที่เจแปนแอลป์

	 อากาศร้อนระอุแบบนี้	Bualuang	Exclusive	Journal	
ขอแนะน�าทริปหนีร้อน	พาทุกท่านไปสัมผัสอากาศหนาวและ
ผจญภัยกบัก�าแพงหมิะ	บนเส้นทางท่องเทีย่วธรรมชาต	ิทาเตยามะ	
คุโรเบะ	อัลไพน์	(Tateyama	Kurobe	Alpine)	ที่ตั้งอยู่ระหว่าง
รอยต่อของจังหวัดโทยามะ	และนากาโนะ	ประเทศญี่ปุ ่นกัน	
 ทาเตยามะ	คโุรเบะ	อลัไพน์	ตัง้อยูท่างทศิเหนอืบนเทือกเขา
ที่ชาวญี่ปุ ่นและนักท่องเที่ยวเรียกกันในนาม	เจแปนแอลป์
(Japan	Alps)	ระหว่างทางมีจดุท่องเท่ียวสวยงามให้แวะเกบ็ภาพ
กนัอย่างจใุจ	อาท	ิบงึมิกรุกิะ	เขือ่นคโุรเบะ	ทีร่าบบโิจไดระ	ก่อนที่
จะเดนิทางไปถงึ	ก�าแพงหมิะ	(Yuki	no	Otani)	จดุหมายสดุ	unseen	
ของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก	ซึง่มคีวามสงูตัง้แต่ราว	7	เมตร	ไปจนถงึกว่า	
20	เมตร	ตัง้สงูตระหง่านทอดเป็นทางยาวให้ทกุท่านได้ตืน่ตาตืน่ใจไป
กับความอลงัการอนัเป็นผลงานชิน้เอกทีธ่รรมชาตไิด้สร้างไว้	

L I F E S T Y L E

& P R I V I L E G E S

 เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

	 จากท่ีตัง้ทางภมูศิาสตร์ท�าให้อณุหภมูขิองเจแปนแอลป์
ต�่ากว่าเมืองต่างๆ	โดยรอบ	โดยในช่วงปลายเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม	จะมอีณุหภมูเิฉลีย่สงูสดุอยูท่ีป่ระมาณ	10	องศาเซลเซยีส	
และต�่าสุดอยู่ที่ประมาณ	-3	องศาเซลเซียส	ส�าหรับช่วงเดือน
มิถุนายน	อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่	13	องศาเซลเซียส	
และยังคงมีหิมะปกคลุมหนาอยู่	
	 ทีมงานขอแนะน�าให้วางแผนจัดเตรียมเสื้อผ้าและ
อปุกรณ์กนัหนาวไว้ให้พร้อม	ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากนัล่ืนหรอืกันน�า้
ส�าหรับเดินบนหิมะ	แว่นกันแดด	แผ่นแปะความร้อน	รวมถึง
อุปกรณ์กันฝน	
 
 การเดินทางสู่ เจแปนแอลป์

	 เดินทางสู่เจแปนแอลป์ได้ง่ายๆ	จากโทยามะ	โดยเมื่อ
เดินทางมาถึงแนะน�าให้พักที่โทยามะ	1	คืน	ก่อนจะเดินทางขึ้น
เขาเจแปนแอลป์เพ่ือไม่ให้เหนื่อยจนเกินไป	ส�าหรับการเดินทาง
ไปชมทศันยีภาพบนเส้นทางเจแปนแอลป์นัน้	สามารถใช้บรกิารระบบ
ขนส่งต่างๆ	ได้หลากหลาย	อาทิ	รถไฟ	เคเบิลคาร์	กระเช้าไฟฟ้า
รถบัส	และรถประจ�าทาง	โดยการเดินทางจะเริ่มจากพื้นที่ราบ
ขึ้นไปยังภูเขาทาเตยามะ	ข้ามผ่านจากจังหวัดโทยามะไปยัง
นากาโนะรวมระยะทางกว่า	90	กโิลเมตร	เรยีกได้ว่าเป็นเส้นทาง
ที่ท้าทายมาก	แต่รับรองว่าความสวยงามตลอดเส้นทางสายน้ี
จะไม่ท�าให้ผิดหวังแน่นอน
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 ก�าหนดการเปิดเส้นทางเจแปนแอลป์

	 ช่วงเวลาในการเปิดเส้นทางท่องเท่ียวจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปีแล้วแต่สภาพอากาศ	โดยปี	2562	นี	้ก�าหนดเปิดให้บรกิารทกุเส้นทาง
ตัง้แต่วนัที	่15	เมษายน	ถงึ	30	พฤศจกิายน	จากนัน้จะปิดให้บรกิารเส้นทางในเดือนธนัวาคม	เนือ่งจากก�าแพงหมิะจะเร่ิมละลายตวัลง	

เอกสิทธิ์ด้านการใช้จ่าย

Double	Reward	Points	ทกุการใช้จ่ายผ่านบตัร	25	บาท	ได้รับคะแนนสะสม	2	คะแนน

Mileage	Redemption	รบัสทิธิแ์ลกคะแนนสะสมเป็นไมล์เดินทาง
• การบินไทย	ทุก	2	คะแนน	=	1	ROP	Mile
• Bangkok	Airways	ทุก	1,500	คะแนน	=	500	FlyerBonus
• Air	Asia	ทุก	1	คะแนน	=	1	BIG	Point

เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

บริการห้องรับรองพิเศษ	ณ	สนามบินชั้นน�าทั่วโลกผ่านบัตร	Priority	Pass			
พร้อมฟรีผู้ติดตาม	1	ท่าน

บริการรถลิมูซีน	รับส่งระหว่างที่พักและสนามบินสุวรรณภูมิ	หรือสนามบิน
ดอนเมืองครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

บริการ		Meet	&	Assist	พร้อมเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง	ทั้งขาเข้า-ขาออก	(Fast	Track	Check	In)	ณ	สนามบิน
สุวรรณภูมิ	ส�าหรับผู้เดินทางไม่เกิน	4	ท่าน

บริการรถกอล์ฟ	รับส่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิ	(เฉพาะผู้โดยสารขาเข้า)	

เอกสิทธิ์ด้านความคุ้มครอง

แผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล	ขณะเดินทางในต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุด
2	ล้านบาท

แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะทั้งใน
และต่างประเทศ

แผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ	เมื่อสินค้าที่ช�าระผ่านบัตรได้รับความเสียหายหรือ
สูญหาย	ภายใน	90	วัน	ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด	100,000	บาทต่อรายการ	
ไม่เกิน	400,000	บาทต่อปี

ดูรายละเอียดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/creditcard หรือโทร. 0 2638 4000

*เงื่อนไขบริการและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

วงเงินสูงสุด	1,000,000
เหรียญสหรัฐ

วงเงินสูงสุด	500,000
เหรียญสหรัฐ

เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตร บัตรผู้น�าแพลทินัมบัตรอินฟินิท

 เพือ่ให้ทรปินีเ้ป็นทรปิแห่งความคุม้ค่า	ลกูค้าบวัหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
สามารถวางแผนท่องเที่ยวโดยใช้จ่ายผ่านบัตรอินฟินิท	หรือบัตรผู้น�า
แพลทินัม	ธนาคารกรงุเทพ	ซึง่มเีอกสทิธิม์ากมายทีต่อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
การท่องเที่ยว
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ยาสามัญประจ�าทริป

ที่ควรมีติดกระเป๋า
โดย	ผศ.นพ.	พิสนธิ์	จงตระกูล

อาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานคณะท�างานสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	(สยส.)

	 ส�าหรับใครที่ก�าลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยว	Item	ที่หลายคนอาจละเลยแต่ส�าคัญมาก	และควรมีพกติดกระเป๋าไว้เสมอเผื่อ
ฉุกเฉินนั้นคือ	“ยารักษาโรค”	ต่างๆ	เพราะหากไม่เตรียมพร้อมไว้ให้ดี	การเที่ยวครั้งนี้อาจหมดสนุกไม่รู้ตัว

	 ลองมาดูกันว่าเราควรพกยาอะไรติดกระเป๋าไว้	เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างท่องเที่ยว

•	ยาผงถ่าน	แบบ	20	เม็ด	กิน	2	เม็ดทันทีที่มีอาการ	โดยกินยาซ�้าทุก	3-4	ชัว่โมง	
ตามความรนุแรงของอาการ	 ถ้าถ่ายบ่อยหรอืถ่ายเป็นน�า้ให้กินยาถีข่ึน้	 ยานีจ้ะช่วย
ลดอาการแน่น	อึดอัดในท้อง	และช่วยท�าให้อุจจาระเหลวน้อยลง
•	ผงเกลือแร่โออาร์เอส	ควรเตรียมไปด้วยสัก	10	ซอง	เพื่อชงดื่มชดเชยการสูญ
เสียน�้าและเกลือแร่	ซึ่งจะช่วยให้สดชื่นขึ้นและมีแรงเที่ยวต่อได้	
•	ยาโลเพอราไมด์	เช่น	อโิมเดียม	หรอืโลเพอราไมด์	จีพโีอ	ประมาณ	4	เมด็	เผือ่ไว้
กรณใีช้ยาทัง้สองข้างต้นแล้วอาการยงัไม่ดขีึน้	 โดยอาจจะต้องกนิยานี	้ 2	 แคปซูล	
ในครั้งแรก	และกินซ�้าครั้งละ	1	เม็ด	ทุกครั้งท่ีถ่ายเหลวจนยาหมดหากท�าท้ังหมด
แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นใน	24-48	ชั่วโมง	ควรไปพบแพทย์

หมายเหต	ุงดยาปฏชิวีนะเมือ่มอีาการท้องร่วง	แพทย์จะสัง่ให้ใช้ในกรณทีีเ่ป็นโรคบดิ	
ซึ่งจะมีอาการถ่ายเป็นมูกเลือดร่วมกับการเป็นไข้

ยาคลายการบีบตัวของล�าไส้	(ไฮออสซีน)	เช่น	บัสโคแพน	หรือมายสปา
ช่วยบรรเทาอาการได้	โดยกนิยานี	้2	เมด็	ทนัททีีเ่ริม่ปวด	และกนิซ�า้ได้อกีทุก	
4-6	ชัว่โมง	ไม่เกนิ	4	ครั้งต่อวัน	ถ้าปวดมากอาจต้องไปฉีดยาที่สถานพยาบาล

1. ท้องเสีย ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน�้า

2. ปวดท้องแบบบิดๆ ซึ่งอาจมาพร้อมกับโรคท้องร่วง

ยาลดกรดในกลุ่มโอเมพราโซล	เช่น	ไมราซดิ	หรอืโอ-ซดิ	โดยกนิยา	1	เมด็	
เมื่อมีอาการ	 หากอาการยังไม่ดีขึ้นอาจเสริมด้วยยาขับลมในกลุ่มไซเมทิโคน	
เช่น	แอร์เอก็ซ์	หรือแอนตาซิล	โดยเคี้ยวยานี้ครั้งละ	1-2	เม็ด	

3. ท้องอืด แน่นท้อง เรอบ่อย มักเป็นอาการของโรคอาหารไม่ย่อย

ยาแก้อาเจียน	พกยากลุ่มดอมเพอริโดน	เช่น	โมติเลียม	หรือโมแล็ก	หรือ
กลุม่เมโทโคลพราไมด์	เช่น	พลาซลิ	หรอืนอซิล	ตดิตวัไปสกั	10	เมด็	โดยกนิครัง้ละ	
1	 เมด็	 ไม่เกนิ	3	คร้ังต่อวัน	 ถ้าอาเจยีนไม่หยดุต้องไปสถานพยาบาลเพือ่ฉดียา
หรือให้น�า้เกลอื

4. คลื่นไส้ อาเจียน เป็นอีกอาการที่อาจมาพร้อมๆ กับโรคท้องร่วง
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	 	 	 	 	 	 	 ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคหวัด	 โรค
ไข้หวัดใหญ่	และโรคติดเชื้อไวรัสทั่วไป
พาราเซตามอล	500	มิลลิกรัม	ควรใช้ให้ถกูขนาด	คอื	ถ้ามีน�า้หนกัตัวน้อย	เช่น	
50	กโิลกรมั	ควรกนิยาเพยีงครัง้ละ	1	เมด็ถงึ	1	เมด็คร่ึง	แต่ถ้าตัวใหญ่	คือ	มีน�า้
หนกัตวัตัง้แต่	75	กโิลกกรมั	ควรกนิครัง้ละ	1	เมด็ครึง่ถงึ	2	เม็ด	โดยกนิห่างกนั	
4-6	ช่ัวโมง	แต่ไม่ควรกนิเกนิ	6	เม็ดต่อวัน	

หมายเหตุ	งดยาปฏิชีวนะ	เพราะไม่ช่วยให้โรคติดเชื้อไวรัสหายเร็วขึ้น

•	ยาขยายหลอดลมแบบพ่น	ส�าหรับผู้เป็นโรคหอบหืด
•	ยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย	ส�าหรับผู้เป็นโรคภูมิแพ้
•	ยาระบาย	ส�าหรับผู้เป็นโรคท้องผูกเรื้อรัง
ส�าหรบัผูเ้ป็นโรคเรือ้รัง	เช่น	เบาหวาน	ความดนัเลือดสงู	โรคหัวใจ	ต้องน�ายาท่ีใช้ประจ�าติดตัวไปอย่างพอเพยีงกบัระยะเวลาทีเ่ดนิทาง

5. เป็นไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อย เจ็บคอ 

6. แผลเลือดออกทั่วไป

7. เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน

8. ยาประจ�าตัว

อุปกรณ์ท�าแผลเบื้องต้นและยาใส่แผลสด	เช่น	โพวิโดนไอโอดีน	การล้างแผล
ให้สะอาดด้วยน�า้ประปาทีไ่หลแรงจะช่วยชะล้างส่ิงสกปรกจากบาดแผล	หลงัจากน้ัน
จึงกดด้วยส�าลี	หรือผ้ากอซให้เลือดหยุด	ฟอกด้วยสบู่	ใส่ยา	และปิดแผลไว้	

หมายเหตุ	งดยาปฏิชีวนะ	เนื่องจากยาปฏิชีวนะไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
ที่บาดแผล	ยกเว้นบาดแผลท่ีถูกสัตว์กัดควรไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการใช้
ยาปฏิชีวนะ	และควรให้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและโรคกลัวน�้า

ยาไดเมนไฮดริเนท	เช่น	ดรามาซีน	หรือไดเมโน	ควรกินยาก่อนเดินทาง
ประมาณ	30	นาที	โดยยามีฤทธิ์ท�าให้เกิดอาการง่วงนอน	อาจใช้ยาเพียงครึ่ง
เม็ดส�าหรับผู้ที่เคยใช้ยานี้แล้วง่วงมาก

	 เม่ือน�ายาต่างๆ	ตดิตวัไปกค็วรเกบ็รักษาไว้ให้ดเีพือ่น�ามาใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ไม่ให้ยานัน้เสือ่มสภาพไป	เช่น	อย่าเกบ็ยา
ไว้ในที่ที่อากาศร้อน	หรือทิ้งยาไว้ในรถที่จอดตากแดด	อย่าแกะยาจากแผงทิ้งไว้นานๆ	เนื่องจากอาจเสื่อมสภาพจากความชื้นได้	และ
ยาบางชนิดควรเก็บให้พ้นแสงแดด	เนื่องจากเมื่อโดนแสงอาจท�ายาเสื่อมสภาพได้

	 อย่างไรก็ตาม	ก่อนน�ายาแต่ละชนิดข้างต้นไปใช้	โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลให้
พิจารณาอย่างใกล้ชิดว่ายาแต่ละชนิดมีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังเป็นพิเศษอย่างไร	เช่น	ผงถ่านอาจลดการดูดซึมยาบางชนิดหากใช้
ร่วมกัน	และดอมเพอริโดนอาจเป็นอันตรายต่อผู้มีคลื่นหัวใจผิดปกติบางชนิด	เป็นต้น

	 การเตรียมยารักษาโรคต่างๆ	ให้พร้อมในวันที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เราอุ่นใจ	และสามารถพึ่งพาตนเองได้	
หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นระหว่างทางและอาการไม่รุนแรง	ยาที่เตรียมไปก็เพียงพอที่จะระงับอาการเจ็บป่วยทั้งหลายลงได้	แต่ข้อควร
ระวังอย่างที่สุดคือต้องใช้ยาทั้งหลายอย่างเหมาะสมกับผู้ใช้ยาแต่ละรายด้วย
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& A C T I V I T I E S

สัมมนา “ส่องทิศทางการค้าต่างประเทศ

และเศรษฐกิจไทย 2562”

เจาะลึกประเด็นเศรษฐกิจปีหมูทอง เพื่อนักลงทุน

	 ธนาคารกรงุเทพ	ร่วมกบั	บมจ.หลกัทรพัย์	บวัหลวง
เริ่มต้นศักราชปีหมูทองด้วยการเปิดประเด็นด้านเศรษฐกิจ
อันเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทนุ	โดยได้จดังานสมัมนาพิเศษ	เฉพาะ
ลกูค้าบวัหลวงเอก็ซ์คลซูฟีในหัวข้อ “ส่องทิศทางการค้าต่างประเทศ	
และเศรษฐกิจไทย	2562”

	 โดยงานนีไ้ด้รบัเกยีรตจิากผูเ้ช่ียวชาญในแวดวงการเงนิ
และการลงทุน	มาร่วมกันวเิคราะห์กลยทุธ์	เพือ่รบัมอืด้านการค้า
และเศรษฐกจิในปัจจบัุน	น�าโดย	คณุเจน	น�าชยัศริ	ิอดตีประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และ	คุณบริุนทร์	อดลุวัฒนะ	
VP	กจิการธนาคารต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารกรงุเทพ	มาร่วมกนั
เสวนาให้ความรูแ้บบเจาะลกึด้วยหวัข้อ	“ผลกระทบจากการค้าต่าง
ประเทศท่ีส่งผลต่อเศรษฐกจิไทย”	ด�าเนนิรายการโดย	คณุเนาวรตัน์	
เจรญิประพณิ	ผูส้ือ่ข่าวด้านเศรษฐกจิ

	 ร่วมด้วย	ดร.ธนาวุฒิ	พรโรจนางกูร	ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการ	หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน	บลจ.บางกอก
แคปปิตอล	และคณุชยัพร	น้อมพทิกัษ์เจรญิ	รองกรรมการผูจ้ดัการ	
สายงานค้าหลักทรัพย์	บมจ.หลักทรัพย์	บัวหลวง	พร้อมกับ	
คณุพรีพงษ์	จิระเสวีจินดา	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บมจ.หลกัทรพัย์	
บวัหลวงทีม่าร่วมกนัเสวนาแลกเปล่ียนแนวทางการลงทุน	ด้วยหวัข้อ	
“การลงทุนไทยได้รบัผลกระทบอย่างไรจากการค้าต่างประเทศ” 
ด�าเนินรายการโดย	คณุเสริมศักดิ	์วงศ์สิทธโิชค	ผู้อ�านวยการฝ่ายค้า
ตราสารการเงนิ	บมจ.หลกัทรัพย์	บวัหลวง	ท่ามกลางลูกค้าบวัหลวง
เอก็ซ์คลซูฟีท่ีสนใจเข้าร่วมอพัเดทเทรนด์เศรษฐกจิปี	2562	กนัอย่าง
คับคั่ง

ติดตามสรุปมุมมองด้านการค้าการลุงทุน	 จากกูรูชื่อดังด้าน
เศรษฐกิจได้ในบทความ	“เจาะกลยุทธ์การลงทุนปี	62”
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WATER COLOUR

PORTRAIT WORKSHOP

สร้างสรรค์ของขวัญวาเลนไทน์ด้วยภาพเหมือนสีน�้า ‘สื่อรัก’

	 บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟเนรมิตของขวัญ
วันวาเลนไทน์ให้พิเศษยิ่งกว่าด้วย	“Water 
Colour	Portrait	Workshop”	เวิร์คชอ็ปวาด
ภาพเหมอืนสนี�า้	เพือ่ให้ลกูค้ามอบเป็นของขวญั
สุดพิเศษให้กับคนส�าคัญแทนค�าบอกรักเมื่อ
วนัที	่14	กมุภาพนัธ์	ทีผ่่านมา	ณ	ห้องบัวหลวง	สวที	
ธนาคารกรงุเทพ	สาขาคลองเตย

	 กจิกรรมนีล้กูค้าบัวหลวงเอก็ซ์คลซูฟีได้
จงูมอืคนพิเศษมาร่วมเรยีนรูว้ธิกีารวาดภาพสนี�า้	
พร ้อมสร ้างสรรค์ผลงานของตัวเองในธีม
วาเลนไทน์ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกนัเอง	โดยมี
คุณเจน	ศิลปินสาวผู้หลงรักการวาดภาพสีน�้า
จากโชว์รูมศิลปะ	Tentacles	Art	Space	เป็นผู้
ถ่ายทอดเทคนิคการลงลายเส้น	การลงส	ีละลายส	ี
และไล่สีน�้าให้กับภาพวาดแสนโรแมนติกทั้งยัง
เผยเคลด็ลบัส�าคญัทีท่�าให้ผูท้ีไ่ม่มปีระสบการณ์
ในการลงสนี�า้	สามารถจบัพูก่นัสร้างผลงานศลิปะได้
อย่างสวยงาม

	 ก่อนจบกจิกรรม	คุณเจนยังมเีซอร์ไพรส์
ด้วยการมอบดอกกหุลาบสแีดงแก่ลกูค้าทุกท่าน
อีกด้วย	งานนี้นอกจากลูกค้าจะได้รับผลงานที่
สร้างสรรค์ด้วยตัวเองกลับบ้านแล้ว	ยังได้รับ
ความประทับใจกลับไปแบบเต็มๆ
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	 ธนาคารกรุงเทพมอบประสบการณ์เหนือระดับแทนค�า
ขอบคุณลกูค้าบัวหลวงเอก็ซ์คลซูฟีทีใ่ห้ความไว้วางใจใช้บรกิารของ
ธนาคารมาโดยตลอด	จดัทริปสุดพิเศษ	โดยม	ีคณุวรพร	วิทยะสรินินัท์
Senior	Vice	President	บริหารกลุ ่มลูกค้าลักษณะเฉพาะ	
ธนาคารกรงุเทพ	ร่วมเดนิทางกบัลูกค้าคนส�าคญับนิตรงสู่ประเทศ
อังกฤษ	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	-	4	มีนาคม	ที่ผ่านมา
 
	 ตลอดช่วงเวลาพิเศษนี	้ธนาคารได้รงัสรรค์เส้นทางท่องเท่ียว
เพื่อสานสมัพนัธ์	สร้างมติรภาพและความประทับใจแก่สมาชกิผู้
ร่วมเดินทาง	ไม่ว่าจะเป็นการชมทศันยีภาพมหานครลอนดอนแบบ
พาโนรามา	ณ	The Shard	จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป	เข้าชมการ
แข่งขันฟตุบอลพรเีมยีร์ลกี	เกมลอนดอนดาร์บีแ้มตช์	ระหว่างทมีเชลซี	
และทีมทอตแนม	ฮอตสเปอร์ส

	 ตระการตาไปกับความสวยงามของ	 Blenheim	Palace 
พระราชวงัสไตล์บาโรกทีง่ดงามทีสุ่ดในอังกฤษ	 รวมถงึการเข้าพกั	
ณ	คฤหาสน์	Cliveden	ทีม่อีายเุก่าแก่กว่า	300	ปี	และเป็นสถานท่ีพัก
ตากอากาศของเหล่าคนดงั	อาท	ิชาร์ล	ีแชปลนิและวนิสตนั	เชอร์ชลิล์	
พร้อมล้ิมลองอาหารรสเลศิ	จากร้านอาหารยอดนยิม	ไปจนถงึร้าน
อาหารระดบัมชิลนิสตาร์	3	ดาว	Alain	Ducasse	at	The	Dorchester	
สร้างความประทับใจ	ให้กับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟทุกท่าน

A QUINTESSENTIALLY 

BRITISH ESCAPE

ทริปท่องเที่ยวอังกฤษที่สุดแห่งมิตรภาพและความประทับใจ

ส�าหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

ติดตามข่าวสารกิจกรรมส�าหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งต่อๆ ไปได้ที่ www.bangkokbank.com/bualuangexclusive


