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TALK

ทิศทางเศรษฐกิจโลก

และความทาทายป

เศรษฐกิจโลกป 2019 มีแนวโนมเติบโตในอัตรา
ที่ชะลอลงเล็กนอย โดยกลุมประเทศพัฒนาแลว
(DM) ขยายตัวชะลอลง ในขณะที่กลุมประเทศกำลัง
พัฒนา (EM) เติบโตทรงตัวในภาพรวม เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ยูโรโซน และญี่ปุนจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื�องจากได
ผานพนจุดที่เศรษฐกิจเติบโตไดดีที่สุด (peak) ในชวงป 2017-2018
มาแลว ซึ่งสอดคลองกับประมาณการการคาโลกที่เริ่มชะลอลง
อยางไรก็ดี ภาพรวมของเศรษฐกิจหลักยังขยายตัวไดดีและสูงกวา
อัตราการเติบโตตามศักยภาพจากพื้นฐานของตลาดแรงงานที่ฟนตัว

ตอเนื�อง ดานนโยบายการเงินในกลุม DM
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโนม
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 2 ครั้งตาม
ประมาณการ ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
มีแนวโนมขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในชวงครึ่ง
หลังของป 2019 หลังยุติโครงการการเขา
ซื้อสินทรัพย (APP) ในชวงเดือนธันวาคม
2018 ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุน (BOJ) จะ
ทยอยลดปริมาณการเขาซื้อสินทรัพย (QQE)
จากขอจำกัดการเขาถือครองสินทรัพย

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุนจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
เนื่องจากไดผานพนจุดที่เศรษฐกิจเติบโตไดดีที่สุด (peak) ในชวงป 2017-2018 มาแลว

ของ BOJ ในตลาดพันธบัตร ทำใหภาพรวมภาวะการเงินโลกตึงตัวมากขึ้นตามลำดับ สวนกลุมประเทศ EM การเติบโตมีแนวโนม
ทรงตัวจากนโยบายการเงินในหลายประเทศที่ตึงตัวขึ้นตั้งแตชวงป 2018 และแรงสนับสนุนจากภาคการสงออกเริ่มลดลงจากภาวะ
การคาโลกที่เริ่มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แตจะเนนการเติบโตจากการบริโภคและการใชจายของภาครัฐในหลายประเทศเปนหลัก
สำหรับเศรษฐกิจจีน มีแนวโนมชะลอลงจากผลของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เนนควบคุมการกอหนี้และผลกระทบเชิงลบในภาคการสงออก
จากสงครามการคากับสหรัฐฯ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื�อการสงออก ซึ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนยังเปนประเด็น
ที่ตองจับตาอยางใกลชิด

ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกป 2019
มาจากปจจัยที่สำคัญ 3 ประการ ไดแก

1.

สงครามการคา

2.

ภาวะการเงินโลก
ที่ตึงตัวเกินคาด

3.

ปญหาในดานภูมิรัฐศาสตร
ระหวางประเทศทั่วโลก

แมผลการประชุม G20 เมื�อเดือนธันวาคม 2018 จะชวยลดความเสี่ยงของ
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนไดชั่วคราว แตหากการเจรจาไมประสบผล
โอกาสที่สงครามการคาจะทวีความรุนแรงและเกิดการตอบโตจากประเทศคูคา
ก็ยังมีอยู ดานความเสี่ยงจากภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้นตอเนื�อง นำโดยการ
ขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะทำใหตนทุนการระดมเงินทุนเพิ่มขึ้น และสภาพคลอง
ที่เคยลนเหลือทยอยลดลงตอเนื�อง สุดทาย ปญหาในเชิงภูมิรัฐศาสตร ไดแก
บทสรุปสำหรับเรื�อง Brexit และในประเด็นการประทวงและปญหาการเมือง
ภายในยูโรโซน การคว่ำบาตรอิหราน รวมไปถึงการเลือกตั้งเปลี่ยนผูนำใน
หลายภูมิภาคทั่วโลก จะยังคงสรางความเสี่ยงตอความผันผวนในตลาด
การเงินโลกในระยะตอไปอยางตอเนื�อง

ขอมูลโดย SCB Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

ยกระดับความสุขไดทุกเดือน

ยกระดับความสุขไดทุกเดือน แลกรับของรางวัลไดทุกรอบบัญชี นาน 12 เดือน
เมื�อมียอดใชจายสะสมครบตามที่ธนาคารกำหนด
ยอดใชจายผานบัตรตอรอบบัญชี 30,001 - 50,000 บาท
110

เครดิตเงินคืน

รับเครดิตเงินคืน
มูลคา 110 บาท

บาท

code 240001

ยอดใชจายผานบัตรตอรอบบัญชี 50,001 - 100,000 บาท
รับประทานอาหาร

เครดิตเงินคืน

400
บาท

ชอปปงและความบันเทิง

บัตรกำนัล Starbucks
มูลคา 400 บาท

รับเครดิตเงินคืน
มูลคา 400 บาท

บัตรกำนัล MK
มูลคา 400 บาท

code 240003

code 240002

บัตรกำนัล Central
มูลคา 400 บาท

code 240004

บัตรกำนัล Robinson
มูลคา 400 บาท

code 240005

code 240006

บัตรกำนัล Siam Paragon
มูลคา 400 บาท

บัตรกำนัล Emporium
มูลคา 400 บาท

code 240007

code 240008

ยอดใชจายผานบัตรตอรอบบัญชี 100,001 - 200,000 บาท
รับประทานอาหาร

เครดิตเงินคืน

1,000
บาท

ชอปปงและความบันเทิง

บัตรกำนัล Starbucks
มูลคา 1,200 บาท

รับเครดิตเงินคืน
มูลคา 1,000 บาท

code 240009

บัตรกำนัล Central
มูลคา 1,000 บาท

code 240010

code 240013

code 240014

บัตรกำนัล Emporium
มูลคา 1,000 บาท

บัตรกำนัล Greyhound cafeé
มูลคา 1,000 บาท

code 240011

บัตรกำนัล King Power
มูลคา 1,000 บาท

code 240017

code 240018

3,000 FlyerBonus
เงื�อนไขการแลกบัตรโดยสาร
เครื�องบินเปนไปตามที่
Bangkok Airways กำหนด

5,000 BIG Points
เงื�อนไขการแลกบัตรโดยสาร
เครื�องบินเปนไปตามที่ AirAsia
กำหนด

code 240012

code 240015

บัตรกำนัล Tesco Lotus
มูลคา 1,000 บาท

code 240016

บัตรกำนัลรับประทานอาหาร
หองอาหาร Riverside Terrace
โรงแรมอนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพ
บุฟเฟตนานาชาติ มื้อเย็น
อา.-ศ. สำหรับ 1 ทาน

บัตรกำนัล Siam Paragon
มูลคา 1,000 บาท

บัตรกำนัล Robinson
มูลคา 1,000 บาท

code 240019

code 240020

ยอดใชจายผานบัตรตอรอบบัญชี 200,001 บาท ขึ้นไป
รับประทานอาหาร

เครดิตเงินคืน

2,000
บาท

ชอปปงและความบันเทิง

บัตรกำนัล Starbucks
มูลคา 2,500 บาท

รับเครดิตเงินคืน
มูลคา 2,000 บาท

code 240021

บัตรกำนัล Greyhound cafeé
มูลคา 2,500 บาท

บัตรกำนัล Central
มูลคา 2,000 บาท

code 240028

code 240029

บัตรกำนัลรับประทานอาหาร
หองอาหาร Riverside Terrace
โรงแรมอนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพ
บุฟเฟตนานาชาติ มื้อเย็น
(อา.-ศ.) สำหรับ 2 ทาน

บัตรกำนัลรับประทานอาหาร
หองอาหาร Goji restaurant + Bar
โรงแรมแบงค็อก แมริออท มารคีส
ควีนสปารค สำหรับบุฟเฟต
มื้อกลางวัน (จ.-ส.) สำหรับ 2 ทาน

code 240030

code 240031

บัตรกำนัลรับประทานซันเดย บรันช
ที่หองอาหารเดอะ เรนทรี คาเฟ
รวมล็อบสเตอรแบบทานไดไมอั้น
และน้ำดื�มสำหรับ 1 ทาน

บัตรกำนัล Robinson
มูลคา 2,000 บาท

code 240022

code 240023
บัตรกำนัล Emporium
มูลคา 2,000 บาท

บัตรกำนัล Siam Paragon
มูลคา 2,000 บาท

code 240024

บัตรกำนัลรับประทานบุฟเฟต
มื้อกลางวัน หองอาหาร
เดอะ เรนทรี คาเฟ รวมน้ำดื�ม
(จ.-ศ.) สำหรับ 2 ทาน

code 240025

บัตรกำนัล Tesco Lotus
มูลคา 2,000 บาท

บัตรกำนัล King Power
มูลคา 2,000 บาท

code 240032

code 240033

code 240026

code 240027

บัตรกำนัลหองพัก 2 วัน 1 คืน
โรงแรม ฮอลลิเดยอินน พัทยา
หองดีลักซ ที่ตึก Executive Tower
+ อาหารเชา สำหรับ 2 ทาน

บัตรกำนัลหองพัก 2 วัน 1 คืน
โรงแรมสปริงฟลด แอท ซี รีสอรท
แอนด สปา หัวหิน หอง Pool room
+ อาหารเชา สำหรับ 2 ทาน

บัตรกำนัลหองพัก 2 วัน 1 คืน
โรงแรมดุสิต หัวหิน หองซูพีเรีย
1 คืน + อาหารเชา
สำหรับ 2 ทาน

บัตรกำนัลหองพัก 2 วัน 1 คืน
โรงแรมอนันตรา หัวหิน
รีสอรท แอนด สปา
หองพรีเมี่ยม การเดนวิว
+ อาหารเชา สำหรับ 2 ทาน

code 240035

code 240036

code 240037

code 240038

ทองเที่ยวและบริการ
ไมลสะสม ROP 6,000 ไมล
เงื�อนไขการแลกบัตรโดยสาร
เครื�องบิน เปนไปตามที่
บมจ.การบินไทย กำหนด

code 240034
10,000 BIG Points
เงื�อนไขการแลกบัตรโดยสาร
เครื�องบินเปนไปตามที่ AirAsia
กำหนด

7,000 FlyerBonus
เงื�อนไขการแลกบัตรโดยสาร
เครื�องบินเปนไปตามที่
Bangkok Airways กำหนด

code 240039

บัตรกำนัลหองพัก 1 คืน
โรงแรมเอสเคป เขาใหญ หองพัก
Deluxe Room + อาหารเชา
สำหรับ 2 ทาน

code 240040

code 240041

หมายเหตุ: • บัตรกำนัลทุกประเภทมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการแลก และไมสามารถขยายระยะเวลาได • บัตรกำนัลหองพักโรงแรมทุกประเภทไมสามารถใช ในวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดตอเนื�องได • เขาพักไดทุกวันสำหรับ
โรงแรม Holiday Inn Pattaya, Springfield @ Sea และเขาพักวันอาทิตย-พฤหัสบดี สำหรับโรงแรม Dusit Thani Hua Hin, Anantara Hua Hin Resort, Escape Khao Yai • จำนวนหองพักขึ้นอยูกับจำนวนการเขาพักของแตละโรงแรม
• สำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 14 วัน กอนเขาพัก • ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของในการบริการ หากมีขอสงสัยกรุณาตรวจสอบโดยตรงกับทางโรงแรม • เงื�อนไขเปนไปตามที่โรงแรมแตละที่กำหนด

ใชคะแนนสะสม SCB Rewards 60,000 คะแนน หรือ
ใชคะแนนสะสม SCB Rewards 1 คะแนน + ตัดเงินจำนวน 4,999 บาท

วิธีสมัคร 1-POINT REDEMPTION

ผาน

3 ชองทางงายๆ

(จากวงเงินบัตรเครดิตที่ทานถืออยู)

ชองทางที่ 1 ผานศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย

SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788
ชองทางที่ 2 ผานเว็บไซต www.scbeasy.com
ขั้นตอนการใช SCB Easy Net

Step 1

SCB Easy Net

Step 5

Step 3
Step 7

Step 2 ใส Login name และ Password
Login to SCB Easy Net
Step 4 เลือกบัตรเครดิต
เลือกบริการดานบัตร
Step 6 เลือกยอมรับเงื�อนไขการบริการ กด Next
เลือกแลกของรางวัล
ใสรหัสของรางวัล พรอมจำนวนสินคาที่ตองการและทำตามขั้นตอนที่ระบุในหนาจอ จนครบขั้นตอน

ใหม! ชองทางที่ 3 งาย สะดวกยิ่งขึ้นผาน SCB EASY APP
ขั้นตอนการสมัคร
1

เลือกบัตรเครดิต
ที่ตองการสมัคร
• กด “แลกของรางวัล”
•

2

เลือกเมนู
“1 POINT REDEMPTION”

3

อานรายละเอียดการสมัคร และ
ตรวจสอบความถูกตอง
• เลือกวิธีการชำระ ระหวาง
60,000 คะแนน หรือ
1 คะแนน + 4,999 บาท
•

SCB EASY APP

ขั้นตอนการแลกของรางวัล
4

กด “สมัครสมาชิก”
กดยอมรับ ขอกำหนดและเงือ� นไข
และ “ยืนยัน”
• ระบบแจงยืนยัน
การทำรายการสำเร็จ
•
•

1

2

3

เลือกบัตรเครดิตที่
เลือกเมนู
ตรวจสอบขอมูล
รับสิทธิ์ 1 Point
“1 POINT REDEMPTION” และกด “แลกของรางวัล”
• กด “แลกของรางวัล”
•

5

4

เลือกของรางวัล
ที่ตองการ

กด “แลกของรางวัล”
กดยอมรับ ขอกำหนด
และเงื�อนไข และ“ยืนยัน”
• ระบบแจงยืนยันการทำ
รายการสำเร็จ
•
•

ทานสามารถตรวจสอบของรางวัล และศึกษารายละเอียดเงื�อนไขเพิ่มเติมไดที่ www.scb.co.th/creditcard/rewards-1-point

*เงื�อนไข • สงวนสิทธิ์ในการขอรับสิทธิ 1-POINT REDEMPTION ไดเพียง 1 สิทธิ/ทาน เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชยตามประเภทที่ธนาคารกำหนด (“ผูถือบัตร”) เทานั้น • ผูถือบัตรตองดำเนินการขอรับสิทธิ 1-POINT REDEMPTION
โดยยินยอมใหธนาคาร (1) หักคะแนนสะสม SCB Rewards จำนวน 60,000 คะแนน หรือ (2) หักคะแนนสะสม SCB Rewards จำนวน 1 คะแนนพรอมหักเงินเปนจำนวน 4,999 บาท จากบัตรเครดิตที่ผูถือบัตรระบุในการทำรายการไวกับ
ธนาคาร (“บัตรเครดิต”) และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดผาน SCB Easy Application หรือผานชองทางอื�นใดตามที่ธนาคารกำหนด • เมื�อทำรายการขอรับสิทธิสำเร็จ ผูถือบัตรจะไดรับสิทธิ 1-POINT REDEMPTION
จำนวน 12 สิทธิ โดยจะตองใช 1 สิทธิตอรอบบัญชีบัตรเครดิต (“รอบบัญชี”) และจะตองใชสิทธิติดตอกัน 12 รอบบัญชี นับถัดจากรอบบัญชีที่ผูถือบัตรทำรายการขอรับสิทธิ 1-POINT REDEMPTION ทั้งนี้ ผูถือบัตรจะใชสิทธิ 1-POINT
REDEMPTION ได จะตองสะสมยอดใชจายผานบัตรเครดิต เปนจำนวนเงินตอรอบบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด (โดยจะเริ่มนับยอดใชจายตั้งแตรอบบัญชีที่ผูถือบัตรทำรายการขอรับสิทธิ 1-POINT REDEMPTION) และใชคะแนนสะสม SCB
Rewards จำนวน 1 คะแนน เพื�อแลกของรางวัลตามที่ธนาคารกำหนด • ยอดใชจายสะสมผานบัตรเครดิตตอรอบบัญชีที่จะนำมาคำนวณเพื�อใหไดสิทธิแลกของรางวัล จะตองไมเกินวงเงินบัตรเครดิตตามที่ผูถือบัตรไดรับอนุมัติจากธนาคาร
และจะตองเปนยอดใชจายที่ธนาคารบันทึกรายการแลว (Posting Date) • รายการใชจายผานบัตรเครดิตที่ไมนำมารวมคำนวณเปนยอดใชจายสะสมเพื�อรับสิทธิในการแลกของรางวัล ไดแก รายการใชจายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม
การเบิกเงินสดลวงหนา รายการ Dee Jung Transfer คาประมูลทะเบียนรถยนต ยอดใชจายแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิไดชำระคืนธนาคาร คาซื้อกองทุน คาซื้อเงินตราสกุลตางประเทศ คาภาษี และ/หรือ รายการใชจาย
ประเภทอื�น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด • จำกัดยอดใชจายในหมวด Supermarket/Hypermart (MCC Code 5411, 5310) และหมวดสถานีบริการน้ำมัน GAS (MCC Code 5541, 5542) ที่นำมารวมคำนวณเปนยอดใชจายสะสมเพื�อรับสิทธิ
ในการแลกของรางวัล ไมเกิน 100,000 บาท ตอหมวดตอบัตรตอรอบบัญชี • ผูถือบัตรไมสามารถโอนสิทธิในการแลกของรางวัลในแตละรอบบัญชีไปรอบบัญชีอื�น และ/หรือ โอนสิทธิไปยังบัตรเครดิตใบอื�น และ/หรือ โอนสิทธิใหบุคคลอื�นได
• ผูถือบัตรตองดำเนินการใชสิทธิแลกของรางวัลตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดผาน SCB Easy Application หรือผานชองทางอื�นใดตามที่ธนาคารกำหนด ภายในรอบบัญชีถัดจากรอบบัญชีที่ได ใชจายครบตามเงื�อนไขแลวเทานั้น
โดยหากไมได ใชสิทธิแลกของรางวัลภายในระยะเวลาดังกลาว ถือวาผูถือบัตรสละสิทธิ์การแลกของรางวัลในรอบบัญชีนั้น • ผูถือบัตรที่มีสิทธิใช 1-POINT REDEMPTION จะตองมีสถานะบัตรเครดิตเปนปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไมผิดนัด
ชำระเงิน และไมเคยฝาฝนระเบียบขอบังคับ และ/หรือ เงื�อนไขใดๆ ของการเปนผูถือบัตรเครดิตของธนาคาร • ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธ ระงับ หรือยกเลิกการแลกของรางวัลได หากตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา การใชจายผานบัตรเครดิต
ของผูถือบัตรเปนไปในลักษณะการใชเพื�อการคา/ธุรกิจ และ/หรือผูถือบัตรมีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ที่มีผลเปนการเพิ่มวงเงินการใชบัตรเครดิตใหเกินวงเงินบัตรเครดิตที่ผูถือบัตรไดรับอนุมัติจากธนาคาร (เชน ใชจายผานบัตรเครดิตแลว
นำเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตกอนถึงกำหนดเรียกเก็บเงิน) และ/หรือ ผูถือบัตรมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือเงื�อนไขที่ธนาคารกำหนด • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการของรางวัล กติกา เงื�อนไข
ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตางๆ หรือยกเลิกรายการนี้เมื�อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • กรณีมีขอพิพาท ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

Banyan Tree Bangkok
ราน Vertigo TOO

• สวนลด 30% สำหรับคาอาหารมื้อค่ำเทานั้น สูงสุด 10 ทาน

รานอาหารจีน Bai Yun

• มา 2 จาย 1 สำหรับติ่มซำบุฟเฟตมื้อกลางวันและมื้อค่ำ สูงสุด 10 ทาน

รานอาหารญี่ปุน Taihei

• สวนลด 30% สำหรับคาอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำ
(ยกเวนเซตเมนูอาหารกลางวัน) สูงสุด 10 ทาน

รานอาหารไทย Saffron

• สวนลด 30% สำหรับคาอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำ
(ยกเวนเซตเมนูอาหารกลางวัน) สูงสุด 10 ทาน

รานบุฟเฟตนานาชาติ Romsai

• มา 4 จาย 2 สำหรับบุฟเฟตมื้อกลางวันและมื้อค่ำ สูงสุด 12 ทาน

ราน Apsara

• สวนลด 20% สำหรับคาอาหารมื้อค่ำที่เรืออัปสราเทานั้น
สูงสุด 10 ทาน

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 | โทร. 02-679-1200
Exclusive offer for SCB FIRST at Vertigo TOO, Bai Yun,
Taihei, Saffron, Romsai, and Apsara at Banyan Tree
Bangkok Hotel.

•

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษดานบนนี้สำหรับลูกคา SCB FIRST เทานั้น • สิทธิพิเศษดานบนนี้ ไมสามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเปนเงินสด • เด็กอายุต่ำกวา 11 ป ไมสามารถรวมรับสิทธิพิเศษนี้ • สิทธิพิเศษนี้ใชที่รานอาหารของโรงแรมเทานั้น
ไมสามารถใชรวมกับเซตเมนูพิเศษ ยกเวนโรงแรม/รานอาหารระบุ • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร SCB FIRST ตอบิล ตอโตะ ตอวัน • สิทธิพิเศษดังกลาวไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื�น ๆ ได • สิทธิพิเศษดังกลาวสามารถใชจองเพื�อ
ทานอาหาร ไดสูงสุด 10 ทาน หรือ 12 ทานขึ้นอยูกับโปรโมชั่นและไมสามารถใชรวมกับการสำรองหองพักหรือการจัดเลี้ยงแบบหมูคณะได • สิทธิพิเศษดังกลาวไมสามารถใชได ในวันหยุดนักขัตฤกษหรือโอกาสพิเศษอื�น ๆ (เชน วันวาเลนไทน วันตรุษจีน
วันคริสตมาสอีฟ วันสงทายปเกา เปนตน) ยกเวนโรงแรม/รานอาหารระบุ • โรงแรม/รานอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่คลายคลึงกันใหเปนมูลคาเทียบเทา ในกรณีที่ขอเสนอนั้นไมสามารถใชได • เงื�อนไขโปรโมชั่นอาจมี
การเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • กรุณาสำรองสิทธิ์และที่นั่งลวงหนา • อาจมีขอกำหนดเพิ่มเติมจากโรงแรม/รานอาหาร • เงื�อนไขและการใหบริการเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื�อนไข
ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตางๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาท ใดๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

Fallabella River Front
@ ICONSIAM

เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษความอรอย

รับสวนลด

สำหรับคาอาหารเทานั้น

รับสวนลด

สำหรับคาอาหารเทานั้น
เมื�อทานตั้งแต 8,000 บาทขึ้นไป

วันนี้ - 14 มีนาคม 2562 | โทร. 095-869-7396

Exclusive for SCB FIRST at at Fallabella River Front @ ICONSIAM: • Get 10% discount*
on Food only • Spend from THB 8,000/sales slip, get 15% discount* on Food only

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST (“บัตรเครดิต”) เมื�อชำระคาอาหารผานบัตรเครดิต ที่ราน Fallabella River Front

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SCB FIRST

Auto Spa

ลดทันที 1,000 บาท*

• Package Auto Spa M3 : ขัด-เคลือบกระจก 1 ครั้ง /
ลางรถ ดูดฝุน 10 ครั้ง / Therapy Spa 1 ครั้ง (ขัดฟอกเบาะ)
รับเพิ่มฟรี ลางรถ ดูดฝุน 1 ครั้ง
• Package Happy Wash : บริการลางรถ ดูดฝุน 10 ครั้ง /
ขัด-เคลือบกระจก 1 ครั้ง / และ ลางรถ เคลือบสี 1 ชั้น 1 ครั้ง

รับสวนลดสูงสุด 16%*

• Package Happy Wax : บริการลางรถ ดูดฝุน 4 ครั้ง /
ลางรถ เคลือบสี 1 ชั้น 2 ครั้ง / ลางรถ เคลือบสี 2 ชั้น 2 ครั้ง /
Spa 1 ครั้ง (ขัด-เคลือบสี หรือ ขัดฟอกเบาะ)
รับเพิ่มฟรี Glass Polish Wax 1 ครั้ง

สาขา SIAM PARAGON โทร. 02-610-9988, 083-989-1644
สาขา EmQuartier โทร. 02-003-6642, 095-205-5136

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
Exclusive for SCB FIRST at Auto Spa @ SIAM PARAGON and
EmQuartier: • Get Discount THB 1,000* for Package Happy Wash
and Package Auto Spa M3 • Get discount up to 16%* for
Package Happy Wax

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST ที่ใชจายผานบัตรที่รานออโต สปา สาขา SIAM PARAGON และ สาขา EmQuartier เทานั้น

The Okura Prestige Bangkok
เหนือกวากับสิทธิพิเศษ

Up & Above Restaurant

• สวนลด 20%* สำหรับบุฟเฟตนานาชาติมื้อสายวันอาทิตย
หมายเหตุ: จำกัด 8 ทาน/บัตร/โตะ

• บุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน (จันทร-ศุกร)
ราคาพิเศษ 900++ บาท* จากราคาปกติ 1,200++ บาท

หมายเหตุ: • สวนลดพิเศษนี้ไมสามารถใชไดในวันที่ 5 และ 14 กุมภาพันธ 2562
• จำกัด 8 ทาน/บัตร/โตะ

La Pâtisserie

• รับสวนลด 20%* สำหรับมาการองโฮมเมด และ ช็อกโกแลตพราลีน
ที่รานขนมลาพาทิซเซอรี่

The Okura Spa

• รับสวนลด 20%* สำหรับทรีทเมนท:
• Okura Gateway 60 นาที หรือ 90 นาที
• Remedial Massage 60 นาที หรือ 90 นาที
• Ta-Ke Relief Massage 90 นาที

หมายเหตุ: • สวนลดพิเศษนี้ไมสามารถใชไดในวันที่ 5 และ 14 กุมภาพันธ 2562
• จำกัด 4 ทาน/บัตร ตอการใชบริการ 1 ครั้ง • กรุณาสำรองการใชสิทธิ์ลวงหนา
โทร. 02-687-9000

วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

Get exclusive discount at Up & Above Restaurant,
La Pâtisserie, and The Okura Spa*

•

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST เมื�อชำระคาใชจายผานบัตรเครดิตที่หองอาหารอัพแอนดอะบัฟ, รานขนมลาพาทิซเซอรี่ และ ดิ โอกุระ สปา โรงแรม The Okura Prestige Bangkok จะไดรับสิทธิพิเศษตามที่ระบุดานบน ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม
- 31 มีนาคม 2562 • กรุณาสำรองการใชสิทธิ์ลวงหนาที่เบอร 02-687-9000 • สิทธิพิเศษตามรายการสงเสริมการขาย ไมรวมงานประชุมสัมมนา หรือจัดเลี้ยง และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื�นของทางโรงแรมได เงื�อนไขตางๆ เปนไปตามที่โรงแรมกำหนด
เงื�อนไข • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนืตางๆ หรือยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้เมื�อใดก็โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ
และไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใชสินคาหรือบริการดังกลาว กรุณาตรวจสอบเงื�อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สวนลดพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื�น ๆ ได • สิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายไมสามารถ
แลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเปนเงินสด • หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามไดจากผู ใหบริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดกอนการตัดสินใจใชบริการ • กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

