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TALK

ธุรกิจไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนต
ในกัมพูชา โอกาสสำคัญที่ไมอาจมองขาม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในชวงที่ผานมา
ไดรับความสนใจอยางมากจากนักลงทุนตางประเทศ

ถึงแมวาจะยังมีขอจำกัดดานโครงสรางพื้นฐานอยูบาง แตดวย
ปจจัยสนับสนุนอื�น ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ไมวา
จะเปนการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ การทองเที่ยว รวมไปถึงการ
เรงสรางศักยภาพของแรงงานใหมีความสามารถทัดเทียมประเทศ
คูแขง นักลงทุนตางลงความเห็นวาทิศทางของประเทศกัมพูชายังมี
แนวโนมที่ดี ทั้งนี้จากการประเมินของ IMF เศรษฐกิจของประเทศ
กัมพูชาในป 2018 จะเติบโตที่ประมาณ 7% ถือเปนตัวเลขที่คอนขาง
สูงหากเทียบกับประเทศอื�น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้จากการประเมินของ IMF
เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
ในป 2018 จะเติบโต
ที่ประมาณ 7%

ในขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญที่มักจะมา
ควบคูไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ระดับสูงอยางตอเนื�อง คือ รายไดที่เพิ่มขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของคนในเมืองและกลุมที่ ไดรับ
ประโยชน โ ดยตรงจากความเจริ ญ ทาง
เศรษฐกิจ บรรยากาศการพัฒนาของกรุง
พนมเปญ เมืองหลวงของประเทศ สะทอน
ใหเห็นถึงการเติบโตของชนชั้นกลางใน
กั ม พู ช าที ่ ม ี ก ำลั ง ซื ้ อ เพิ ่ ม มากขึ ้ น อย า ง
ตอเนื�อง

อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สะทอนการขยายตัวของสังคมเมืองไดดีคือการเพิ่มจำนวนของหางสรรพสินคา จากรายงานของ
ซีบีอารอี (CBRE) ที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพยชั้นนำระดับโลกพบวา ในระหวางป 2018-19 จะมีจำนวนหางสรรพสินคา
กวา 10 หางเริ่มทยอยเปดใหมในกรุงพนมเปญ ซึ่งจะทำใหจำนวนพื้นที่คาปลีก (retail space) ในเมืองหลวงเพิ่มขึ้น
กวาเทาตัว เปน 450,000 ตรม.
หนึ่งในตัวอยางของผูเล็งเห็นโอกาสที่น�าสนใจนี้ คือการขยายกิจการของ
เมเจอร กรุป ที่ ไดเดินหนาขยายธุรกิจโรงภาพยนตรมายังประเทศกัมพูชา
ตั้งแตป 2014 โดยในปจจุบันเมเจอร มี 4 สาขา 24 โรงในกัมพูชา ซึ่งราคาเฉลี่ย
ของตั๋วภาพยนตรอยูที่ประมาณ 175 บาทตอใบ และอัตราสวนกำไรตอชิ้นของ
การขายเครื�องดื�มและปอบคอรน ยังสูงกวาในประเทศไทยถึง 10%
อีกหนึ่งความสำเร็จของผูประกอบการไทยในการเขาถึงไลฟสไตลของ
คนกัมพูชา คือ กาแฟคาเฟอเมซอน ที่เพิ่งฉลองครบ 100 สาขาไปเมื�อ
เร็ว ๆ นี้ นับเปนการเขาตลาดที่ประสบความสำเร็จอยางมากในระยะเวลา
เพียงแค 4 ป ซึง่ นอกเหนือจากอเมซอนแลว ยังมีรา นกาแฟแบรนดไทยอีก
กวา 10 แบรนดที่เขามาตีตลาดกัมพูชา การรายงานของ พนมเปญ โพสต
ระบุวา ปจจุบันรานกาแฟแบรนดไทยนั้นมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1
ของประเทศ

พนมเปญ โพสต ระบุวา
ปจจุบันรานกาแฟแบรนดไทยนั้น
มีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1
ของประเทศ

ขอมูลจาก SCB Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย

จากตัวเลขจากสถาบันสถิตแิ หงชาติกมั พูชา การขยายตัวของภาค
บริการที่เติบโตกวาปละ 10% ตลอดระยะเวลา 7 ปที่ผานมา ทำให
สัดสวนของภาคบริการคิดเปน 42% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
แซงหนาภาคการผลิตและภาคเกษตรกรรม สะทอนถึงการเขาสูส งั คม
เมืองอยางรวดเร็ว ประชากรจำนวนมากมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ทำให
เกิดการแสวงหากิจกรรมใหม ๆ ไมวาจะเปนการเดินหางชอปปงเพื�อ
สนองความตองการของตัวเองหรือเพื�อแสดงสถานะทางสังคม
รวมไปถึงการหาสถานที่เพื�อพบปะสังสรรค นับเปนกรณีศึกษาที่
แสดงใหเห็นวาธุรกิจไลฟสไตลและเอ็นเตอรเทนเมนต ในกัมพูชา
กำลังอยูในชวงเวลาที่มีโอกาสในการลงทุน

เอกสิทธิ์เหนือระดับ
แหงการใชชีวิตแบบ FIRST
เพราะคุณคือตัวแทนความสำเร็จในทุกดานของชีวิต SCB FIRST ขอมอบประสบการณการใชชีวิตเหนือระดับแบบ FIRST
ที่ตอบโจทยดานการเงินและการลงทุนอยางเต็มศักยภาพ เพื�อตอบโจทยการบริหารความมั่งคั่งและความสุขในทุกจังหวะของชีวิต
สัมผัสรูปแบบชีวิตเหนือระดับกับ SCB FIRST เพื�อบุคคลที่เปนหนึ่งเชนคุณ

เอกสิทธิ์คูคิดทางการเงินและ
การลงทุนแบบ FIRST
บริการที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนสวนบุคคล พรอมดูแล
ใหคำปรึกษาดานการบริหารสินทรัพยอยางครบวงจร
• บริการแนะนำขั้นตอนการวางแผนจัดสรรการลงทุนอยางมืออาชีพ
• บริการรายงานสรุปขอมูลการเคลื�อนไหวทางการเงินในรายงานฉบับเดียว
• บริการ SCB FIRST Lounge พื้นที่รับรองพิเศษใจกลางเมืองสำหรับทาน
และผูติดตามอีก 1 ทาน เพื�อใหการทำธุรกรรมทางการเงินเปนเรื�อง
สะดวกสบายเหนือระดับ
• สิทธิ์ยกเวนคาธรรมเนียมรายปบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิต
(1 บัตร/ป ไมรวมบัตรเดบิตพลัสทุกประเภท)
• สิทธิ์สวนลดคาธรรมเนียม 50% สำหรับเชาตูนิรภัยรายป (1 ตู / 1 ทาน/ป)
• สิทธิเ์ ขารวมกิจกรรมสัมมนาสุดเอ็กซคลูซฟ
ี และบริการพิเศษดานการลงทุน
พรอมคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญที่ SCB Investment Center อาทิ
บริการหองนักลงทุน บริการปรึกษาผูเชี่ยวชาญผาน Video Conference
•

เดินทางเหนือระดับแบบ FIRST
รับสิทธิ์อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารสายการบินไทยสูงขึ้นหนึ่งระดับ
(1 สิทธิ์/12 รอบบัญชีบัตรเครดิต)
• บริการหองรับรองสนามบินภายในประเทศ ที่ Royal Orchid Lounge/
Royal Silk Lounge หรือ The Coral Executive Lounge 2 ครั้ง/ปปฏิทิน
• บัตร Priority Pass สำหรับหองรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก
กวา 1,200 แหง ใหทานและผูติดตามอีก 1 ทาน เฉพาะการเดินทาง
ระหวางประเทศเทานั้น
• วางใจกับประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินคุมครองสูงสุด
20 ลานบาท (เมื�อชำระคาบัตรโดยสารผานบัตร SCB FIRST)
• แลกไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส ของการบินไทย
(Royal Orchid Plus Mileage) ไดเร็วขึ้นดวยอัตราพิเศษ
(ทุก 2.5 คะแนน = 1 ไมล)*
•

*เมื�อมียอดใชจายสะสมผานบัตร SCB FIRST ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป

เต็มที่ทุกไลฟสไตลแบบ FIRST
รับสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกบัตร SAMITIVEJ FIRST เมื�อใชบริการที่
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท หรือศรีนครินทร
• ผอนคลายดวยบริการนวดแผนไทยที่ Health Land หรือ Let’s Relex
(1 สิทธิ์/เดือน)
• สิทธิ์เลือกอิ่มอรอย มูลคาสูงสุด 300 บาท/เดือน กับ 3 รานดัง Starbucks*
หรือ MK Restaurants หรือ S&P (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน)
• บริการฟตเนส ณ โรงแรม และฟตเนสคลับชั้นนำทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัด
• สวนลดพิเศษ ณ รานอาหารในโรงแรมชั้นนำที่รวมรายการ
• บริการพื้นที่จอดรถพิเศษ ณ ศูนยการคาชั้นนำในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
• รับคะแนนสะสม X2 ทุกการใชจายผานบัตร SCB FIRST
(20 บาท = 2 คะแนน)
•

*สิทธิ์ ณ ราน Starbucks เริ่มใหบริการตั้งแตกุมภาพันธ 2562 เปนตนไป

สุนทรียเหนือระดับแบบ FIRST
เพลิดเพลินกับความบันเทิงพิเศษที่คัดเลือกมาเฉพาะทาน กับประสบการณ
ความบันเทิงเหนือจินตนาการ ที่พรอมใหทานไดประทับใจกอนใครดวยการรวม
โลกแหงความบันเทิงมาบรรณาการให ทานเลือกสรรตามไลฟสไตลเฉพาะตัว
อาทิ คอนเสิรตจากนักรองดัง ละครเวที โชวพิเศษ และความบันเทิงอื�น ๆ อีก
มากมาย พรอมเพิม่ ความเอ็กซคลูซฟี ใหทา นในทีน่ ง่ั หรือรอบพิเศษไดกอ นใคร
•

ติดตามกิจกรรมความบันเทิงพิเศษที่ธนาคารมอบใหตลอดปที่
www.scb.co.th/scbfirst

สิทธิประโยชนนี้ ใช ไดตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62

หมายเหตุ: โปรดศึกษาเงื�อนไขการใชสิทธิพิเศษตาง ๆ จากคูมือ SCB FIRST Privilege Book ที่ www.scb.co.th/scbfirst หรือสแกน QR Code

เงื�อนไข • เอกสิทธิ์นี้สำหรับลูกคา SCB FIRST ที่ไดรับการอนุมัติบัตร SCB FIRST บัตรหลัก และไดทำการเปดใชบัตรแลวเทานั้น • โปรดศึกษารายละเอียดและเงื�อนไขสิทธิประโยชนแตละรายการเพิ่มเติม
จากคูมือสิทธิประโยชน SCB FIRST Privilege Book หรือสื�ออื�น ๆ ของธนาคาร • กรณีที่ลูกคาถือทั้งบัตร SCB FIRST, บัตร SCB PRIVATE BANKING และบัตร SCB PRIME ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบ
การใชสิทธิประโยชนจากบัตรเพียงใบเดียวที่ใหเอกสิทธิ์สูงสุดเทานั้น • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื�อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • กรณีมีขอพิพาทใดๆ
ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

บร�การ

สวนลดคาหอง

• 24 Hours Health Assistant

• 30% IPD Room

• Samitivej Plus Application

• 5% MRI, CT SCAN

บร�การ Ambulance

คาธรรมเนียม

ฟร� 1 ครั้ง

ฟร�

• THE FIRST LOUNGE Access

บอกลาปญหาแหงวัย
นวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหนา

ULTHERA-S (FULL FACE) โปรแกรมยกกระชับปรับรูปหนา
และแกไขความหยอนคลอย ดวยเทคโนโลยีอัลตราซาวดโฟกัส
จากปกติ 40,000 บาท
ราคาพิเศษ 36,000 บาท
FIT FOR LIFE โปรแกรมตรวจสุขภาพเพ�อความ Fit ทุกสัดสวน

ราคาพิเศษ 10,900 บาท

จากปกติ 17,900 บาท

LIFE COMPLETE โปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตรชะลอวัย

ราคาพิเศษ 15,500 บาท

จากปกติ 25,500 บาท

เงือ่ นไข • ระยะเวลาการใชสทิ ธิ์ ภายใน 31 มีนาคม 2562
วิธีการรับโปรโมชั่น • เพียงลูกคาแสดง Newsletter ฉบับนี้ที่ THE FIRST LOUNGE รพ.สมิติเวช
สุขมุ วิท สามารถเลือกรับสิทธิพเิ ศษได 1 โปรโมชัน่ พรอมรับสิทธิเ์ ปนสมาชิกบัตร SAMITIVEJ FIRST
ติดตอสอบถามขอมูล • เบอร 02-022-2222 กด 8 (ทุกวัน เวลา 08:00 - 17:00 น.)

เฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุข ริมแมนํ้านํ้าเจาพระยา
สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก SCB FRIST
สวนลดหองอาหาร
สวนลด 20%* สำหรับหองอาหารริเวอรไซด เทอรเรซ, หองอาหารเบนิฮานา,
เรือมโนหรา, หองอาหารเทรเดอร วิคส และหองอาหารบริโอ

FESTIVE PROMOTION
สวนลด 15%*

สำหรับชุดของขวัญสำหรับเทศกาลแหงความสุขที่ นูเมโร อูโน� คาเฟ
• ชุดของขวัญแบบดีลักซ ราคา 2,660 บาท
• ชุดของขวัญแบบพรีเมียม ราคา 4,880 บาท

สวนลด 15%*

สำหรับชุดของขวัญสำหรับเทศกาลแหงความสุขที่ หองอาหารบริโอ
• ชุดของขวัญแบบอิตาเลียน กูรเมต ราคา 2,900 บาท
*สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะคาอาหารเทานั้น (ยกเวน วันที่ 24, 25, 31 ธ.ค. 61 และ 1 ม.ค. 62)

พิเศษ สวนลดในเทศกาลวันสำคัญ
สวนลดพิเศษ 10%* สำหรับคืนกอนวันคริสตมาส และวันคริสตมาส
ที่หองอาหารริเวอรไซด เทอรเรซ, เรือมโนหรา และหองอาหารเทรเดอร วิคส
เมื�อทำการจองพรอมชำระเงินภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2561
สวนลดพิเศษ 10%* สำหรับคืนสงทายปเกา และวันปใหม
ที่หองอาหารริเวอรไซด เทอรเรซ, เรือมโนหรา และหองอาหารเทรเดอร วิคส
เมื�อทำการจองพรอมชำระเงินภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
สวนลดพิเศษ 10%* สำหรับงานปารตี้ A NIGHT IN THE GLITZY CITY
ที่ Attitude Rooftop Bar & Restaurant บนชั้นดาดฟาของอวานี พลัส
กรุงเทพฯ (AVANI+ Bangkok)
เมื�อทำการจองพรอมชำระเงินภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
[ วันนี้ - 31 มกราคม 2562 | สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 02-476-0022 ]
Exclusive for SCB FIRST: • 20% off* for Riverside Terrace, Benihana, Manohra Dinner Cruises, Trader Vic’s and Brio (for food only). The Discount is not
valid on special events and blackout dates (24, 25, 31 December 2018 and 1 January 2019) • 15% off* for hampers at Numero Uno and Brio • Get Special
10% discount* on Festive period • Please book directly with Anantara Riverside Bangkok in advance at Tel. 02-476-0022

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST (“บัตรเครดิต”) ที่ใชจายผานบัตรเครดิตที่โรงแรม Anantara Riverside Bangkok รับสิทธิพิเศษดังรายละเอียดที่ระบุไวดานบน ระหวางวันที่ 5 ธันวาคม 2561
- 31 มกราคม 2562 • สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งลวงหนา โทร. 02-476-0022 • เงื�อนไขเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
dining.aspx • สิทธิพิเศษตามรายการสงเสริมการขายนี้ ไมรวมงานประชุมสัมมนา หรืองานจัดเลี้ยง และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื�น ๆ ของทางโรงแรมได

Anana Ecological Resort Krabi
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SCB FIRST

รับสวนลด 35%* เมื�อจองและเขาพักระหวาง
วันที่ 11 มกราคม - 11 เมษายน 2562

หองพัก Thai Studio พิเศษ 4,444 บาท/คืน
จากราคาปกติ 6,875 บาท/คืน

สิทธิพิเศษ: • ราคาขางตนรวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน • ฟรี บริการรถรับ-สง จาก
โรงแรมไปหาดอาวนาง • พิเศษ อาหารค่ำ 1 มื้อสำหรับผูเขาพัก 2 คืนขึ้นไป • สามารถ
เขาพักไดทุกวัน ไมเวนวันหยุดตอเนื�อง วันหยุดนักขัตฤกษและเทศกาลตางๆ

สอบถามรายละเอียดและสำรองหองพักที่ Anana Ecological Resort
โทร. 098-569-8658 | อีเมล: info@ananakrabi.com
Exclusive 35%* discount for Thai Studio room at Anana
Ecological Resort Krabi THB 4,444 per night (from THB 6,875)
• Booking/Stay Period: 11 January - 11 April 2019

•

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST (“ผูถือบัตร”) ที่ใชจายผานบัตรเครดิตที่ Anana Ecological Resort จ.กระบี่ รับสวนลดสำหรับหองพัก Thai Studio โดยชำระ 4,444 บาท/บัตร/คืน จากราคาปกติ
6,875 บาท/คืน ระหวางวันที่ 11 มกราคม - 11 เมษายน 2562 • ราคาหองพักดังกลาวขางตนรวมถึง อาหารเชาสำหรับ 2 ทาน, บริการรถรับ-สงจากโรงแรมไปยังหาดอาวนาง และ กรณีที่เขาพักตั้งแต 2 คืนขึ้นไปรับเพิ่มอาหารค่ำ
1 มื้อสำหรับ 2 ทาน • ผูถือบัตรสามารถจองเขาพักไดทุกวัน ไมเวน วันหยุดตอเนื�อง วันหยุดนักขัตฤกษ และเทศกาลตางๆ โดยจะไดรับการยืนยันการจองหรือไมขึ้นอยูกับหองพักที่วางในวันที่ตองการจอง โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดฝายสำรองหองพัก โทร. 098-569-8658 หรือ อีเมล info@ananakrabi.com • การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองหองพักขึ้นอยูกับนโยบายของโรงแรม และเงื�อนไขเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด

Shinsen Fish Market

เพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารที่ Shinsen Fish Market
• รับฟรี ยำแซลมอล มูลคา 190 บาท

เมื�อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป*
(จำกัด 1 จาน/ใบเสร็จ/โตะ)

• รับเครดิตเงินคืน

10% เมื�อใชคะแนนเทายอด

รับประทานอาหาร* (จำกัดยอดการใชจายสูงสุด 100,000 บาท/ทาน)

วันนี้ - 31 มกราคม 2562
Exclusive for SCB FIRST: • Free Salmon salad value
THB 190 when spend from THB 1,000/sales slip. (limit
1 dish/table/sales slip) • Get a 10% cash back when using
the same amount of food. (The calculation limit of
THB 100,000 per cardholder throughout campaign period)

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST (“ผูถือบัตร) ใชจายผานบัตรเครดิตที่รานอาหาร Shinsen Fish Market ตั้งแตวันนี้ - 31 มกราคม 2562 • เมนูฟรียำแซลมอนนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่รับประทาน
ภายในรานเทานั้น จำกัด 1 จาน/ใบเสร็จ/โตะ และไมสามารถเปลี่ยนเปนเงิน หรือเมนูอื�นได • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST (“ผูถือบัตร”) เมื�อใชคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเทายอดบิลสุทธิหลังหักสวนลด
แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10% • ผูถือบัตรจะตองชำระคาอาหารดวยบัตรเครดิตใบเดียวกับที่ใชคะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเทานั้น • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน กรณียอดเซลลสลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก
และคำนวณเงินคืนจากจำนวนดังกลาว • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบัตรเครดิตที่ใชจายภายใน 5 วัน • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตที่ใชชำระคาอาหารตองมีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดใชจายรวม • ผูถือบัตร
ไมสามารถใชคะแนนลวงหนา (Point Advance) ในรายการนี้

Jubilee Diamond
Forevermark
รับสวนลดสูงสุด 15%*

สาขาที่รวมรายการ: Jubilee of Siam (สีลม และ ICONSIAM)
และ Jubilee Inspire

Jubilee Diamond
เครื�องประดับเพชร

• สวนลดเพิ่มสูงสุด 10%* จากสินคาราคาพิเศษ
• สวนลดสูงสุด 30% จากสินคาราคาปกติ

เพชรกะรัต D color Triple Excellent GIA*
รับฟรี ตัวเรือนแหวนเพชรมูลคาสูงสุด 105,000 บาท
สาขาที่รวมรายการ: Jubilee of Siam, Jubilee Inspire
และทุกสาขาในโซนพลาซาทั่วประเทศ

พิเศษรับเพิ่ม*

Special Jubilee Scarf and Scarf ring collection set
มูลคา 25,000 บาท เมื�อใชจายผานบัตรฯ ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป
จำกัด 100 ชุด ตลอดรายการสงเสริมการขาย

วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
Exclusive offer for SCB FIRST: • Upto 15% discount* at Forevermark • Up to 10%* from special price at Jubilee Diamond • Up to 30%* from
Regular price at Jubilee Diamond • Special offer on D color Triple Excellent GIA* at Jubilee Diamond • Special offer when spend over 100,000/sale slip,
get Jubilee Scarf and Scarf ring collection set* (Value THB 25,000)

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST (“ผูถือบัตร) เมื�อชำระคาสินคาผานบัตรเครดิต ที่ราน Forevermark สาขา Jubilee of Siam (สีลม และ ICONSIAM) และ Jubilee Inspire
และราน Jubilee Diamond สาขา Jubilee of Siam, Jubilee Inspire และทุกสาขาในโซนพลาซาทั่วประเทศ ไดรับสิทธิพิเศษดังรายละเอียดตามเงื�อนไขขางตน ตั้งแตวันนี้ - 31 มีนาคม 2562 • รับเพิ่ม
ของสมนาคุณ จากรานคา มูลคา 25,000 บาท เมื�อใชจายตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป • จำกัดของสมนาคุณจากรานคาทุกรานรวมกัน 100 ชุด ตลอดรายการสงเสริมการขายนี้ • Jubilee จะเปน
ผูดำเนินการจัดสงของสมนาคุณใหกับผูถือบัตรตามที่อยูที่แจงไวกับทางรานภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อสินคา
เงื�อนไข • ผูถือบัตรจะตองคงเปนสมาชิกบัตรเครดิต และมีสถานะบัตรเปนปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไมผิดนัดชำระเงินตามขอกำหนดของธนาคารและไมเคยฝาฝนระเบียบขอบังคับ และ/หรือ
เงื�อนไขใดๆ ของการเปนผูถือบัตรเครดิตของธนาคารอยูจนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบวาผูถือบัตรที่ไดรับเครดิตเงินคืน
มีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือเงื�อนไขที่ธนาคารกำหนด • สิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหแกผูอื�น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสด หรือสิ่งอื�นได และ
ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื�น ๆ ได • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก กติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตางๆ หรือยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้ ได
โดยจะแจงใหทราบลวงหนา • ธนาคารมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการเปนผูผลิต บริการ หรือจำหน�าย ธนาคารจึงไมตองรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื�นใดอันเกิดขึ้นกับสินคา หรือการใหบริการ
นั้นๆ • กรณีมีขอขอพิพาท ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

