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เศรษฐกิจโลกป 2019 มีทิศทางชะลอตัวตอเนื�อง
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ
ในเขตยูโรโซน จีน และกลุมประเทศกำลังพัฒนา
(EM) ในเอเชียจากผลกระทบสงครามการคารวมถึง
ความไมแน�นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในหลาย
ภูมภิ าค โดยเฉพาะประเด็น Brexit ทีย่ งั มีแนวโนม
ยืดเยื้อ

เศรษฐกิจยูโรโซนและจีนมีทศิ ทางชะลอตัวลงชัดเจน สะทอนจากดัชนี
ชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและการสงออก
ที่หดตัวตอเนื�องจากสาเหตุทั้งปจจัยภายนอกเรื�องสงครามการคา
ที ่ ส ร า งความไม แ น� น อนในการวางแผนของภาคธุ ร กิ จ และจาก
ปจจัยภายในยูโรโซน เชน การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมรถยนต
ในเยอรมนี และการประทวงในฝรั่งเศส รวมถึงปจจัยภายในจีน เชน
การลดบทบาทของภาคธนาคารเงา และการทยอยลดการกอหนี้
อยางไรก็ดีเศรษฐกิจหลักอยางสหรัฐฯ และญี่ปุนยังมีแนวโนมการ
ขยายตัวที่คอนขางดี โดยในสหรัฐฯ คาดการณภาครัฐ ยังมีแผนการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ และในญี่ปุน จะได อ านิ ส งค
การเรงใชจายของภาคครัวเรือนกอนการขึ้นภาษีการบริโภคในเดือน
ตุลาคม เศรษฐกิจภูมิภาคหลักสวนใหญยังขยายตัวไดจากพื้นฐาน
ของตลาดแรงงานที่ฟนตัวดีตลอดจนคาจางแรงงานที่มีแนวโนมเรง
ตัวขึ้น และมีสวนชวยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน ดานนโยบาย
การเงินในกลุมประเทศ DM เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ผอนคลายขึ้น
หากเทียบกับไตรมาสกอน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สงสัญญาณ
ชะลอแผนการเขมงวดนโยบายการเงินโดยหยุดนโยบายการขึ้น
ดอกเบี้ยในป 2019 พรอมประกาศยกเลิกการลดงบดุลของ Fed ณ
สิน้ เดือนกันยายน ดานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไดประกาศจะออก
มาตรการผอนคลายเพิ่มเติม (TLTRO3) ซึ่งจะเริ่มใชเดือนกันยายน
และธนาคารกลางญี่ปุน (BOJ) ยังไมมีแนวโนมนโยบายปรับขึ้น
ดอกเบี้ยในปนี้เนื�องจากคาดการณเงินเฟอยังอยูในระดับต่ำ

อีไอซี มองวา ความเสี่ยงสำคัญในป 2019
สำหรับเศรษฐกิจโลกมี 3 ประการ ไดแก

สงครามการคา

ภาวะการเงินโลก
ที่ตึงตัว

ปญหาในดาน
ภูมิรัฐศาสตร

ยังมีความไมแน�นอนสูงแตทิศทางมีแนวโนมดีขึ้น ในชวงไตรมาส 1
ทิ ศ ทางของความเสี ่ ย งโดยเฉพาะสงครามการค า และภาวะการ
เงินโลกเปนไปในดานที่ผอนคลายขึ้นจากความพยายามในการเจรจา
หาขอตกลงทางการคาสหรัฐฯ และจีน การขยายเวลาพักรบสงคราม
การคาชั่วคราว และการปรับลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
และ ECB ในปนี้ ซึ่งชวยสรางบรรยากาศที่คลายความกังวลใหกับ
ตลาดการเงินโลก ขณะที่ปญหาการเมืองโดยเฉพาะบทสรุป Brexit
แมจะมีการเลื�อนเสนตาย Brexit จากเดิมวันที่ 29 มีนาคมออกไป
ซึ่งชวยลดโอกาสการเกิด Brexit แบบไรขอตกลง (no-deal) แต
การหาขอสรุปที่ทำใหทุกฝายพอใจยังคงเปนเรื�องที่ทาทาย

โดย SCB Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด มหาชน

โดย CIO Office

“ลงทุนอะไรดี?”

เชื่อวาหลายคนคงประสบกับคําถามนี้ในยามที่ตองการนําเง�นไปลงทุน หลังจากที่ทํางาน
หาเงินมาแลวหลายคนคงอยากทําใหเงินนั้นงอกเงยดวยการนําไปลงทุนตอ แตในยุค
ปจจ�บนั นัน้ ทางเลือกในการลงทุนก็มมี ากเหลือเกิน จนไมรจู ะไปเลือกลงทุนอะไรดี แคกองทุน
รวมเองก็ มี ก องทุ น ให เ ลื อ กหลายร อ ยกองจากบลจ. หลายสิ บ แห ง ที่ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห าร
กองทุน แถมยังไมพอ กองทุนดีๆ ก็มีอยูที่ บลจ. นั้นบาง บลจ. นี้บาง จะไปตามซื้อกองทุนที
ก็ตองว��งไปตามสาขาธนาคารตางๆ หลายธนาคารทําใหหัวหมุนไปหมด
สามารถเขามาตอบโจทยปญหาเหลานั้นไดดวย
การรวมกองทุนเดนของ บลจ. ชั้นนําตางๆ มาไว ในที่เดียว ทําใหแทนที่จะตองเสียเวลา
เดินทางไปหลายที่ ก็มาที่ SCB ที่เดียวจบ เพราะนอกจาก บลจ.ไทยพาณิชยแลว ในตอนนี้
SCB มีกองทุนจาก บลจ. ชั้นนํามากมาย โดยกองทุนเหลานี้มีทั้งกองทุนที่ความเสี่ยงไม
สูงมากนัก เชน กองทุนตราสารหนี้ ไปจนถึงกองทุนที่สามารถสรางผลตอบแทนไดสูงใน
ระยะยาว เชน กองทุนหุน
นอกจากนี้ กองทุนที่อยูภายใต SCB Open Architecture นั้น ไดผานการคัดเลือกจาก
SCB CIO Office แล ว ว า เป น กองทุ น ที่ โ ดดเด น เมื่ อ เที ย บกั บ กองทุ น ประเภทเดี ย วกั น
ยิ่งไปกวานั้น SCB CIO Office จะแนะนําการจัดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงของลูกคาผานกองทุนที่คัดเลือกมาแลววาเหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในชวง
เวลานั้นๆ และหากสถานการณเปลี่ยนไป ทาง SCB CIO Office ก็จะมีการปรับเปลี่ยน
คําแนะนําการลงทุนใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา

หากคุณตองการเปดประสบการณการลงทุนแบบใหมกับการลงทุนในกองทุนเดนขามคายกับ SCB Open Architecture
สามารถติดตอไดที่ SCB Investment Center หร�อที่ปร�กษาผลิตภัณฑทางการเง�นของทาน

เอกสิทธิ์พิเศษอิ่มอรอยกับมื้อหรูที่
โรงแรมเรเนซองส กรุงเทพฯ ราชประสงค
หองอาหารนานาชาติ FLAVORS

สวนลด 30% สำหรับบุฟเฟตนานาชาติ
มื้อกลางวันและมื้อค่ำ (จำกัด 25 ทาน/บัตร/โตะ/บิล)
สิทธิพิเศษ สวนลด 50% สำหรับในเดือนเกิด
(ใชได 1 ครั้ง/ป เทานั้น) (จำกัด 10 ทาน/บัตร/โตะ/บิล)
สวนลด 30% สำหรับบุฟเฟต Sunday Brunch
(จำกัด 4 ทาน/บัตร/โตะ/บิล)
ตั้งแต 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-125-5000
สิทธิประโยชนนี้ใชไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

หองอาหารอิตาเลียน

LA TAVOLA & WINE BAR

สวนลด 20% สำหรับคาอาหาร เมนู A la carte
(ยกเวนเซตเมนูมอ้ื เทีย่ ง สเต็ก และเมนูทเ่ี ขารวมโปรโมชัน่ อนๆ)
R BAR

สวนลด 20% สำหรับคาอาหารและเครองดม
(รวมเครองดมแอลกอฮอล)

หองอาหารจีน FEI YA

สวนลด 15% สำหรับคาอาหาร เฉพาะเมนู A la carte
(จำกัด 25 ทาน/บิล/โตะ/บัตร)
หมายเหตุ : ขอสงวนการใชสิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายนี้ใน
วันหยุดราชการและชวงเทศกาล

เงือ� นไข • สิทธิประโยชนนส้ี ำหรับการชำระคาใชจา ยผานบัตรเครดิต SCB FIRST เทานัน้ • เฉพาะการรับประทานอาหารทีห่ อ งอาหารของโรงแรม ไมรวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลีย้ ง และเงือ� นไขตางๆ เปนไปตามที่โรงแรมกำหนด • ทีน่ ง่ั มีจำนวนจำกัด โปรดติดตอสำรองทีน่ ง่ั กับ
โรงแรมลวงหนา • ไมสามารถใชได ในวันหยุดราชการ และชวงเทศกาล • สิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายไมสามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื�นๆของทางโรงแรมได • ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการ
แตอยางใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการใชบริการ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื�อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • กรณีมีขอขัดของ ขอขัดแยงหรือขอพิพาทใดๆ ก็ตาม ใหถือคำตัดสิน
ของธนาคารเปนที่สุด • ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับขอเสนอ สวนลด บัตรกำนัลหรือแพคเกจอื�นๆ • ภายใตขอกำหนดและเงื�อนไขของโรงแรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการใหบริการลูกคาที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม

DEAN & DELUCA

เหนือระดับสำหรับสมาชิก SCB FIRST
รับสวนลด เมอมียอดใชจาย รับสวนลด เมอมียอดใชจาย
ตั้งแต 600 บาท
ขึ้นไป/เซลสสลิป

ตั้งแต 300 บาท
/เซลสสลิป

Exclusive for SCB FIRST: • Special Privilege for SCB FIRST at DEAN&DELUCA, when spending for food
and beverage at THB 600/Sales Slip get 10% discount and/or spend THB 300/Sales Slip get 5%
discount. • This Privilege excluded alcohol drink and DEAN&DELUCA at Suvarnabhumi and Khao Yai
Branches.

15 มีนาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563
สอบถามโทร. 02-023-1616

เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST เมื�อชำระคาอาหารดวยบัตรเครดิต SCB FIRST ระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2562
- 29 กุมภาพันธ 2563 รับสวนลด 10% เมื�อมียอดใชจายตั้งแต 600 บาท/เซลสสลิป และรับสวนลด 5% เมื�อมียอดใชจายตั้งแต 300 บาท/เซลสสลิป
สำหรับคาอาหารและเครื�องดื�ม ที่ราน DEAN & DELUCA ยกเวนสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ และสาขาเขาใหญ • สวนลดนี้ไมรวมเครื�องดื�มแอลกอฮอล

เพลิดเพลินกับมื้ออาหารสุดพิเศษที่

DIVANA SIGNATURE CAFÉ
& DIVANA FOR-REST CAFÉ
รับสวนลด 15%*

สำหรับคาอาหารและเครองดม

รับสวนลด 15%*

ในการซื้อผลิตภัณฑ Divana
เมอทานครบ 1,200 บาทขึ้นไป

พิเศษ Birthday Promotion

รับสวนลด 20%*

สำหรับคาอาหารและเครองดม

รับสวนลด 30%*

ในการซื้อผลิตภัณฑ Divana
เมอทานครบ 1,200 บาทขึ้นไป

Exclusive for SCB FIRST: • Exclusive 15%* discount on food and beverage only and get 15% discount on
Divana items when spending over THB 1,200. Special Birthday 20%* • Discount on food and beverage only
And get 30%* discount on Divana items when spending over THB 1,200. • The birthday privilege is only
valid for one-time use in birthday month.
Divana Signature Café (Central World)

โทร. 02-252-2614 • Divana For-Rest Café (Central World) โทร. 02-252-2615 • Divana Signature Café (Central Phuket) โทร. 076-633-6556

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST เมื�อชำระคาอาหารที่ราน Divana ทุกสาขาดวยบัตรเครดิต SCB FIRST ตั้งแต
1 มีนาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ 2563 • สิทธิพิเศษสำหรับเดือนเกิด สามารถใชไดภายในเดือนเกิดของผูถือบัตร 1 สิทธิ์/ทานเทานั้น

1 มีนาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563

เงื�อนไข: • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตางๆ หรือยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้เมื�อใดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ และไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
จากการซื้อหรือใชสินคาหรือบริการดังกลาว กรุณาตรวจสอบเงื�อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สวนลดพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื�นๆ ได • สิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายไมสามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเปนเงินสด • เงื�อนไขการใหสิทธิประโยชนเปนไปตามที่รานอาหารกำหนด
หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามไดจากผูใหบริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดกอนการตัดสินใจใชบริการ • กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท*
เมอใชจายสะสมเปนสกุลเงินตราตางประเทศ

(ยกเวน ยอดใชจายผานออนไลน)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท*
ยอดใชจายสะสมสกุลเงินตางประเทศ
ตลอดรายการ

รับเครดิตเงินคืน*

ครบทุก 25,000 บาท
ครบทุก 150,000 บาท
800,000 บาทขึ้นไป

200 บาท
2,000 บาท
20,000 บาท

• ยอดใชจายสะสมครบทุก 25,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/ทาน ตลอดรายการ
• ยอดใชจายสะสมครบทุก 150,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ทาน ตลอดรายการ
• ยอดใชจายสะสมตั้งแต 800,000 บาทขึ้นไป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ทานตลอดรายการ

รับเพิ่ม! กระเปา RIMOWA** รุน SALSA CABIN MUTIWHEEL

รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 150 บาท**
เมอมียอดใชจายสะสมเปนสกุลเงิน เยน
หรือ ดอลลารฮองกง หรือ ดอลลารสิงคโปร
ตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป

ขนาด 21 นิ้ว 1 ใบ มูลคา 24,500 บาท เมอมียอดใชจายสะสมเปนสกุลเงิน
ตางประเทศ ตั้งแต 1,200,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ/ทาน ตลอดรายการ)

พิมพ OV วรรค ตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดทาย สงมาที่ 4545454

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/ทาน ตลอดรายการ)

1 มีนาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562

Exclusive for SCB FIRST: Earn up to THB 20,000* in cash credit when accumulating credit card expenditures in foreign currency (except online payments)

*/**เงื�อนไข • สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST (“ผูถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยผาน SMS ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยพิมพ OV วรรค ตามดวยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดทาย สงมาที่ 4545454 และไดรับขอความตอบกลับ การลงทะเบียน
สำเร็จจากธนาคาร (คาบริการสง SMS ขึ้นอยูกับผูใหบริการโทรศัพทมือถือของทาน) • เมื�อผูถือบัตรใชจายผานบัตรเครดิตเพื�อซื้อสินคา หรือ บริการที่ตางประเทศ ยกเวน ชองทางออนไลน ทุกกรณี ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 (ตามเวลาทองถิ่นของแตละประเทศ)
เปนสกุลเงินตราตางประเทศ และมียอดใชจายสะสมเปนสุกลเงินตราตางประเทศ (“ยอดใชจายสะสม”) ตลอดระยะเวลาสงเสริมการขายนี้ เมื�อเทียบเปนเงินบาทแลวตามจำนวนเงินที่กำหนด • การเทียบยอดใชจายสกุลเงินตางประเทศเปนเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฏในใบแจงยอดรายการใชบัตรเครดิต (Statement) • ยอดใชจายที่ไมนำมาคำนวณ ไดแก ยอดใชจายผานออนไลน, ยอดใชจายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, คาปรับ, คาธรรมเนียม, การเบิกเงินสดลวงหนา (รวมถึง Dee Jung
Transfer), ยอดใชจายแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การซื้อเงินตราสกุลตางประเทศ และการชำระภาษี • ผูถือบัตรที่มีสิทธิ์ไดรับสิทธิประโยชน จะตองมีสถานะบัตรเครดิตเปนปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไมผิดนัดชำระเงินตามขอกำหนดของ
ธนาคารอยูจนถึงขณะรับสิทธิประโยชน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน ในกรณีที่ตรวจพบวาผูถือบัตรที่ดังกลาว มีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือเงื�อนไขที่ธนาคารกำหนด • สิทธิประโยชนที่ไดรับไมสามารถโอนสิทธิให
ผูอื�น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสด หรือสิ่งอื�นได • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตาง ๆ และยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้เมื�อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และกรณีมีขอพิพาทใหถือวาคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
• กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด *เงื�อนไขรับเครดิตเงินคืนคุมที่ 1: • สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST ที่มียอดใชจายสะสมครบเทียบเทาทุกๆ 25,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/ทาน/ระยะเวลาสงเสริมการขาย
ยอดใชจายสะสมครบเทียบเทาทุกๆ 150,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ทาน/ระยะเวลาสงเสริมการขาย, ยอดใชจายสะสมเทียบเทาตั้งแต 800,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท • จำกัดเครดิตเงินคืนโดยคำนวนเครดิต
เงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใตชอ�ื – สกุลเดียวกัน สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท/ทาน ตลอดระยะเวลารายการสงเสริมการขายนี้ **เงือ� นไขการรับกระเปาเดินทาง • สำหรับผูถ อื บัตรเครดิต SCB FIRST ทีม่ ยี อดใชจา ยสะสมตามเงือ� นไขตัง้ แต 1,200,000 บาทขึน้ ไป รับเพิม่ กระเปา Rimowa
รุน SALSA CABIN MUTIWHEEL ขนาด 21 นิ้ว มูลคา 24,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1 ใบ • จำกัดการรับกระเปาเดินทาง 1 ใบ/ทานตลอดรายการสงเสริมการขายนี้ • ธนาคารจะสงกระเปาเดินทางใหแกผูถือบัตรที่ไดรับสิทธิ์ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการสงเสริมการขายนี้ตามที่อยูที่
แจงไวกับทางธนาคาร **เงื�อนไขรับเครดิตเงินคืนคุมที่ 2: • สำหรับผูถือบัตรเครดิต SCB FIRST ที่มียอดใชจายสะสมเปนสกุลเงิน เยน หรือ ดอลลารฮองกง หรือ ดอลลารสิงคโปร ตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 150 บาททาน/ระยะเวลาสงเสริมการขาย • จำกัดเครดิต
เงินคืน โดยคำนวนเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใตชื�อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไมเกิน 150 บาท/ทาน ตลอดระยะเวลารายการสงเสริมการขายนี้ • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการสงเสริมการขายนี้ โดยจะแสดง
ยอดเงินที่จะเครดิตคืนไวในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

