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 ประจำ�วันที่ 14 กันย�ยน 2564

AP

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - OCEAN ลุยุลุ้างขาดทุ์นิ 
ส์ะส์ม ดนัิผลุงานิปี ี64 เทิ์ร์น์ิอะร์าวด์  
จัับมือ 2 พัันิธมิตร์ ร์ุกธุร์กิจักัญชา- 
กัญชาคร์บวงจัร์ หวังส์ร้์างร์ายได้
งอกงาม

8เดืือนยอดืขาย2.3หมืื่�นล. 8เดืือนยอดืขาย2.3หมืื่�นล. เปิิดืเพิ่่�มื่5โครงการใหม่ื่
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์ ์- AP โชว์ยอดขายร์วมชว่ง 8 เดอืนิแร์ก  
กวา่ 23,300 ลุา้นิบาท์ พัร์อ้มเดนิิหนิา้เปิีดตวั 5 โคร์งการ์ใหม่  
มลูุคา่ร์วมร์าว 7,020 ลุา้นิบาท์ เนิน้ิเจัาะตลุาดซูเูปีอร์ล์ุกัชวัร์่� 
	 นายรััชต์์ชยุต์ม์์	 นันทโชต์ิโสภณ	 รัองกรัรัม์การั 
ผู้้�อำานวยการั	 สายงานพััฒนาธุุรักิจกลุุ่�ม์สินค้�าบ้�านเดี่่�ยว	
บ้รัษิัทั	เอพ่ั	(ไทยแลุ่นด์ี่)	จำากดัี่	(ม์หาชน)	หรัอื	AP	เปิดิี่เผู้ยว�า	 
ภาพัรัวม์ต์ลุ่าดี่อสังหารัิม์ทรััพัย์เริั�ม์เห็นการัปิรัับ้ต์ัวดี่่ข้ึ้�น	 
หลุ่งัรััฐบ้าลุ่ผู้�อนค้ลุ่ายม์าต์รัการัลุ่อ็กดี่าวน	์โดี่ยพับ้ว�าลุ่ก้ค้�า
ยังม์่ค้วาม์ต์�องการัซื้ื�อท่�อย้�อาศััยหลุ่ังใหม์�เพัิ�ม์ขึ้้�นต์�อเนื�อง

OCEANล้า้งขาดทุนุสะสม
รุุก‘กัญชา-กัญชา’ครุบวงจรุ

SMD
อััพรุายได1้.2พนัล้.
เป้้า‘ซื้้�อั’17.50บาทุ
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - SMD เซูน็ิส์ญัญาซูื�อขายเคร์ื�องวดั 
ออกซูิเจันิในิเลุือด 2 ฉบับ หนุินิงานิในิมือท์ะลุุ  
300 ลุ้านิบาท์ ดันิร์ายได้ปีีนิ่�แตะ 1,200 ลุ้านิบาท์
	 ดี่รั.วิโรัจน์	วสุศัุทธุิกุลุ่กานต์์	ปิรัะธุานเจ�าหน�าท่� 
บ้ริัหารั	บ้ริัษััท	เซื้นต์์เม์ดี่	จำากัดี่	(ม์หาชน)	หรัือ	SMD	 
เปิิดี่เผู้ยว�า	 บ้ริัษััทไดี่�เซ็ื้นสัญญาซืื้�อขึ้ายแลุ่ะส�งม์อบ้ 
เค้รัื�องวัดี่ออกซิื้เจนในเลืุ่อดี่	จำานวน	10,000	เค้รัื�อง	ม์ลุ้่ค้�า	 
8,000,000	บ้าทให�กบั้กองสรั�างเสรัมิ์สขุึ้ภาพั	สำานกัอนาม์ยั	 
กรัุงเทพัม์หานค้รั	ไปิเม์ื�อช�วงเดี่ือน	ส.ค้.	ท่�ผู้�านม์า
	 ลุ่�าสดุี่	บ้ริัษัทัไดี่�เซื้น็สญัญาซื้ื�อขึ้ายเพิั�ม์อก่	จำานวน	 
25,000	เค้รัื�อง	ม์ลุ้่ค้�า	20	ลุ่�านบ้าท	เม์ื�อต์�นเดืี่อน	ก.ย.	น่�	 
กำาหนดี่ส�งม์อบ้ภายในปีิ	 64	 รัวม์ม์้ลุ่ค้�าการัสั�งซื้ื�อ 
ทั�ง	2	สัญญา	อย้�ท่�	28	ลุ่�านบ้าท	สนบั้สนุนม์ลุ้่ค้�างานในม์อื 
รัอส�งม์อบ้	(Backlog)	เพิั�ม์ข้ึ้�นไม์�น�อยกว�า	300	ลุ่�านบ้าท	 
ค้าดี่ว�าจะรัับ้รั้�ทั�งหม์ดี่ภายในปิีน่�	 ส�งผู้ลุ่ให�รัายไดี่�ปิีน่� 
จะแต์ะ	1,200	ลุ่�านบ้าท

ช้�!อัสังหาฯฟื้้�นชัด
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ร์่วมส์่งเส์ร์ิมความปีลุอดภััย
 ต์ลุ่าดี่ยิ�งเจริัญ	รั�วม์กับ้	บ้ริัษัทั	แอต์ลุ่าส	เอน็เนอย่	จำากัดี่	ในกลุุ่�ม์	PTG	ผู้้�จดัี่จำาหน�าย 
กา๊ซื้หงุต์�ม์พ่ัท่	จดัี่กจิกรัรัม์รั�วม์ม์อืส�งเสรัมิ์ม์าต์รัฐานค้วาม์ปิลุ่อดี่ภยั	ดี่�วยม์าต์รัฐานถัังบ้รัรัจกุา๊ซื้	 
พัรั�อม์ทั�งการัต์รัวจสอบ้อุปิกรัณ์	แลุ่ะจุดี่ต์ิดี่ตั์�งทุกค้รัั�งท่�ม์่การัจัดี่เปิลุ่่�ยนถััง	ต์าม์ขึ้�อกำาหนดี่
ค้วาม์ปิลุ่อดี่ภัยแลุ่ะรั�วม์ม์ือปิรัะกันรัาค้าขึ้าย	ต์ั�งแต์�เดี่ือน	ส.ค้.	2564	เปิ็นต์�นไปิ

 นายธุ่รั	ชุต์วิรัาภรัณ์	ปิรัะธุานเจ�า
หน�าท่�บ้ริัหารั	บ้ริัษัทั	โอเช่�ยน	ค้อม์เมิ์รัช	
จำากัดี่	(ม์หาชน)	หรัอื	OCEAN	เปิดิี่เผู้ยว�า	 
บ้รัิษััทต์ั�งเปิ้าปิีน่�จะสาม์ารัถัลุ่�างขึ้าดี่ทุน 
สะสม์	89	ลุ่�านบ้าท

รัชัต์ช์ยุุต์ม์ ์นันััทโชต์โิสภณรัชัต์ช์ยุุต์ม์ ์นันััทโชต์โิสภณ
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	 สำาหรับั้ยอดี่ขึ้ายรัวม์ในช�วง	8	เดี่อืนแรัก 
ขึ้องปิี	 64	 บ้รัิษััทสาม์ารัถัทำายอดี่ขึ้ายไดี่�รัาว	 
23,300	ลุ่�านบ้าท	โดี่ยเปิน็ยอดี่ขึ้ายจากโค้รังการั
บ้�านเดี่่�ยวรัาว	12,400	ลุ่�านบ้าท	เต์บิ้โต์กว�า	36%	 
เม์ื�อเทย่บ้กับ้ช�วงเด่ี่ยวกนัปิกี�อน	ซื้้�งช�วงท่�ผู้�านม์า	 
ม์่จำานวนลุ่้กค้�าเขึ้�าม์าเย่�ยม์ชม์โค้รังการัผู้�าน
การันัดี่หม์ายลุ่�วงหน�าทางรัะบ้บ้ออน์ไลุ่น์	 
เฉลุ่่�ย	385	ค้รัอบ้ค้รัวัต์�อสปัิดี่าห	์ส�งผู้ลุ่ให�บ้รัษิัทั
สาม์ารัถัปิรัะกาศัปิดิี่การัขึ้ายไดี่�ทั�งสิ�น	6	โค้รังการั  

ไดี่�ทั�งหม์ดี่	 เพืั�อต์�องการักลัุ่บ้ม์าจ�ายปัินผู้ลุ่ 
ให�กบั้ผู้้�ถืัอหุ�นไดี่�ต์าม์เดี่มิ์	โดี่ยนโยบ้ายปัินผู้ลุ่
ขึ้องบ้รัิษััทไม์�น�อยกว�า	 40%	 ขึ้องกำาไรัสุทธุิ
ต์าม์งบ้การัเงินเฉพัาะขึ้องบ้รัิษััท
 พัรั�อม์ทั�งม์ั�นใจว�าผู้ลุ่ดี่ำาเนินงานจะสาม์ารัถั 
เทิรัน์อะรัาวด์ี่ไดี่�อย�างแข็ึ้งแกรั�ง	ทั�งรัายไดี่�แลุ่ะ

	 ทั�งน่�ค้วาม์ต์�องการัใช�เค้รัื�องมื์อแลุ่ะ
อุปิกรัณ์ทางการัแพัทย์ม์่แนวโน�ม์เพิั�ม์ส้งข้ึ้�น 
ต์�อเนื�อง	โดี่ยเฉพัาะเค้รัื�องม์อืแพัทย์ท่�เก่�ยวขึ้�อง 
กับ้การัดี่้แลุ่รัักษัาโรัค้ติ์ดี่เชื�อไวรััสโค้วิดี่-19	 
ซื้้� งบ้ ริัษััทไดี่�ต์รัะหนักถ้ังค้วาม์ต์�องการั	 
จ้งไดี่�นำาเขึ้�าเค้รัื�องวัดี่ออกซิื้เจนในเลืุ่อดี่เพืั�อ 
จัดี่จำาหน�ายให�แก�โรังพัยาบ้าลุ่รััฐ	 เอกชน	 
นิต์ิบุ้ค้ค้ลุ่	แลุ่ะบุ้ค้ค้ลุ่	รัองรัับ้ค้วาม์ต์�องการัท่�
ม์่อย�างต์�อเนื�อง
 ดี่�าน	บ้ลุ่.โกลุ่เบ้ลุ่ก็	ปิรับั้เพิั�ม์ปิรัะม์าณการั
รัายไดี่�ปิี	64	ท่�	991	ลุ่�านบ้าท	แลุ่ะกำาไรัท่�	132	
ลุ่�านบ้าท	ม์องผู้ลุ่ปิรัะกอบ้การัในค้รั้�งปิหีลุ่งั	64	 

AP

OCEAN

SMD

แลุ่ะค้าดี่ว�าภายในไต์รัม์าส	4/64	จะปิดิี่การัขึ้าย 
ไดี่�อ่ก	8	โค้รังการั
	 ขึ้ณะท่�ช�วงท่�เหลืุ่อขึ้องปีิน่�	 บ้ริัษััทจะ 
เปิิดี่ขึ้ายโค้รังการัใหม์�ต์�อเนื�อง	ซื้้�งในเดี่อืน	ก.ย.	 
จะเปิดิี่ตั์วโค้รังการับ้�านเดี่่�ยว	จำานวน	5	โค้รังการั	 
ม์ลุ้่ค้�ารัวม์	7,020	ลุ่�านบ้าท	กรัะจายไปิหลุ่ากหลุ่าย 
ทำาเลุ่ขึ้ายดี่	่เพืั�อเต์มิ์เต็์ม์ช�องว�างขึ้องโค้รังการั
เดิี่ม์ท่�ปิดิี่การัขึ้ายไปิแลุ่�ว	แลุ่ะเพืั�อสรั�างโอกาส
ค้วาม์ไดี่�เปิรั่ยบ้ในการัแขึ้�งขึ้ันท่�ม์ากขึ้้�น
	 รัวม์ไปิถ้ังการัขึ้ยายกลุุ่�ม์ลุ้่กค้�าในรัะดี่บั้
ซื้เ้ปิอร์ัลุ่กัชัวร่ั�	ดี่�วยแบ้รันด์ี่รัะดี่บั้ม์าสเต์อร์ัพ่ัช

กำาไรัสุทธุิ	จากธุุรักิจอสังหาริัม์ทรััพัย์ท่�ฟ้ื้�นต์ัว	 
แลุ่ะธุุรักิจใหม์�	อย�างกัญชงแลุ่ะกัญชาท่�จะเรัิ�ม์ 
ทยอยรัับ้รั้�รัายไดี่�ต์�อไปิ
	 ลุ่�าสุดี่	 บ้ริัษััทจับ้ม์ือกับ้	 2	 พัันธุมิ์ต์รั 
ในต์ลุ่าดี่กัญชง-กัญชา	ไดี่�แก�	บ้รัิษััท	โรังงาน 
เภสัชอุต์สาหกรัรัม์	 เจเอสพ่ั	 (ปิรัะเทศัไทย)	 
จำากดัี่	(ม์หาชน)	หรัอื	JP	ในฐานะโรังงานผู้ลิุ่ต์ยา,	 
อาหารัเสรัมิ์,	เค้รัื�องสำาอาง,	สม์นุไพัรั	แลุ่ะผู้ลุ่ติ์ภณัฑ์์ 

รัะดี่ับ้ต์ำานานอย�าง	 ‘บ้านิกลุางกร์ุง’ ท่�จะ 
กลุ่บั้ม์าปิกัธุงในทำาเลุ่หรัใ้จกลุ่างเมื์องอก่ค้รัั�ง
	สำาหรับั้บ้�านเดี่่�ยว	5	โค้รังการัใหม์�	ท่�พัรั�อม์เปิดิี่ขึ้าย	 
ก.ย.น่�	 ไดี่�แก�	บ้�านกลุ่างกรัุง	สาธุุปิรัะดี่ิษัฐ์- 
พัรัะรัาม์	3	ม์ลุ้่ค้�าโค้รังการั	400	ลุ่�านบ้าท,	THE	CITY	 
ปิิ�นเกลุ่�า-บ้รัม์รัาชชนน่	 2	 ม์้ลุ่ค้�าโค้รังการั	 
2,060	 ลุ่�านบ้าท,	 THE	CITY	 รัาม์อินทรัา- 
วงแหวนฯ	ม์้ลุ่ค้�าโค้รังการั	1,270	ลุ่�านบ้าท,	 
CENTRO	วภิาวดี่	่ม์ลุ้่ค้�าโค้รังการั	2,090	ลุ่�านบ้า	 
แลุ่ะ	CENTRO	รัาชพัฤกษั	์345	ม์ลุ้่ค้�าโค้รังการั	 
1,200	ลุ่�านบ้าท

เสริัม์อาหารัปิรัะเภทวิต์าม์ินบ้ำารัุงรั�างกาย	 
รัวม์ทั�งกาแฟื้เพืั�อสขุึ้ภาพั	ท่�ไดี่�รับั้การัขึ้้�นทะเบ้ย่น 
ต์ำารัับ้ยาแลุ่ะอาหารั เส ริัม์กับ้องค้์การั 
ค้ณะกรัรัม์การัอาหารัแลุ่ะยา	(อย.)	ภายใต์�แบ้รันด์ี่ 
ขึ้องลุ่ก้ค้�า	กว�า	2,000		ผู้ลิุ่ต์ภัณฑ์์	แลุ่ะ	บ้ริัษัทั	 
แค้นนาบ้ซิื้	เวย์	จำากดัี่	ผู้้�ออกแบ้บ้แลุ่ะพััฒนา 
รัะบ้บ้ปิลุ่้กกัญชง-กัญชาอัจฉริัยะ	 เพืั�อปิ้อน 
วตั์ถุัดี่บิ้ให�กับ้บ้ริัษัทั	ทำาให�ก�าวส้�ค้วาม์เปิน็ผู้้�คุ้ม์ 
ปิจัจยัการัผู้ลิุ่ต์ต์ั�งแต์�ต์�นนำ�า-ปิลุ่ายนำ�า	ต์อบ้สนอง 
ค้วาม์ต์�องการัขึ้องลุ่้กค้�าไดี่�อย�างค้รับ้วงจรั	 
โดี่ยเบ้ื�องต์�นค้าดี่จะรัับ้รั้�รัายไดี่�ท่�ม์่ผู้ลุ่ต์�อ 
ผู้ลุ่การัดี่ำาเนินงานอย�างม์่นัยสำาคั้ญในปิี	65	
เปิ็นต์�นไปิ
 ดี่�านธุุรักิจอสงัหาริัม์ทรัพััย์	บ้ริัษัทัม์โ่ค้รังการั 
ค้อนโดี่ม์เินย่ม์	2	แห�ง	ม์ลุ้่ค้�ารัวม์		1,770	ลุ่�านบ้าท	 
ท่�เรัิ�ม์ม์ย่อดี่โอนเขึ้�าม์าอย�างต์�อเนื�อง	แลุ่ะยงัม์่ 
ยอดี่ขึ้ายรัอโอน	(Backlog)	ปิรัะม์าณ	600	ลุ่�านบ้าท  
ค้าดี่จะทยอยรัับ้รั้�ในปิี	64-65	ทั�งหม์ดี่

โต์ต์�อเนื�อง	จากกรัะทรัวงม์หาดี่ไทยกำาหนดี่ให�
อาค้ารัส้งกว�า	8	ชั�นต์�องม์่เค้รัื�องกรัะต์ุกหัวใจ
อตั์โนม์ตั์	ิหรัอื	AED	แลุ่ะม์ก่ารันำาเขึ้�าชดุี่ต์รัวจ	 
COVID-19	แบ้บ้	Rapid	 test	ม์าจำาหน�าย	 
ซื้้�งอย้�รัะหว�างขึ้ออนุญาต์จากภาค้รััฐ

	 รัวม์ถ้ังรัับ้ร้ั�รัายไดี่�จากศั้นย์ต์รัวจการั 
นอนหลุ่ับ้ท่�ศ้ันย์การัแพัทย์กาญจนาภิเษัก	 
ค้ณะแพัทยศัาสต์รัศ์ัริัริัาชพัยาบ้าลุ่	ม์หาวทิยาลุ่ยั 
ม์หิดี่ลุ่	เต์็ม์ปิี	จำานวน	4	เต์่ยง	ดี่ังนั�น	แนะนำา	 
“ซูื�อ”	รัาค้าเหม์าะสม์	17.50	บ้าท.

ธีรีั ชุต์วิรัาภรัณ์ธีรีั ชุต์วิรัาภรัณ์

ดรั.วโิรัจนั ์วสุศุุทธีกุิุลกุานัต์ ์ดรั.วโิรัจนั ์วสุศุุทธีกุิุลกุานัต์ ์
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ท่�ต์ำ�าลุ่ง	 แลุ่ะเกิดี่ปิรัะโยชน์ส้งสุดี่ให�กับ้ลุ่้กค้�า	 
โดี่ยกลุ่ยุทธุ์ในการัขึ้ยายธุุรักิจแลุ่ะสรั�างการัเต์ิบ้โต์ 
ในอาเซื้่ยนน่�	 เปิ็นส�วนสำาคั้ญส�วนหน้�งภายใต์� 
แผู้นธุุรักิจรัะยะกลุ่างปิี	64-66	ซื้้�งกรัุงศัรั่ไดี่�วาง 
เปิ้าหม์ายในการัเพิั�ม์สัดี่ส�วนกำาไรัจากต์�างปิรัะเทศั 
อย้�ท่�	10%	ขึ้องกำาไรัสุทธุิทั�งหม์ดี่ภายในปิี	66
	 ทั�งน่�	 ดี่�วยเค้รัือขึ้�ายแลุ่ะค้วาม์เช่�ยวชาญ
ในการัดี่ำาเนินธุุรักิจขึ้อง	MUFG	ก�อให�เกิดี่ค้วาม์
รั�วม์มื์อรัะหว�างปิรัะเทศัแลุ่ะสรั�างโอกาสให�ลุ่ก้ค้�า
ขึ้ยายธุุรักิจในภ้มิ์ภาค้ไดี่�อย�างต์�อเนื�อง	 เช�น	 
การัเปิดิี่โอกาสให�ม์ก่ารัพับ้ปิะเจรัจาการัค้�ารัะหว�าง 

BAYเรุง่เครุ้�อังขยายธุรุุกิจในอัาเซื้ย้น
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – BAY มุ่งส์ร์า้งการ์เติบโตจัาก 
การ์ขยายธรุ์กจิั หลุังปีูพัร์มวางร์ากฐานิอยา่ง
แข็งแกร์่งในิอาเซู่ยนิต่อเนิื�อง จัับมือ MUFG 
แลุะพันัิธมติร์หนินุิลูุกค้าควา้โอกาส์แลุะส์ร์า้ง
การ์เติบโตในิต่างปีร์ะเท์ศ
 นายไพัโรัจน	์ชื�นค้รัฑุ์	ปิรัะธุานค้ณะเจ�าหน�าท่� 
ดี่�านกลุ่ยุทธ์ุแลุ่ะวางแผู้นธุุรักิจองค์้กรั	ธุนาค้ารั
กรังุศัร่ัอยธุุยา	จำากดัี่	(ม์หาชน)	หรัอื	BAY	เปิดิี่เผู้ยว�า	 
ธุนาค้ารัเดี่ินหน�าขึ้ยายธุุรักิจส้�รัะดี่ับ้ภ้ม์ิภาค้ 
อาเซื้ย่นม์าอย�างต์�อเนื�องในช�วงกว�า	10	ปิที่�ผู้�านม์า	 
เพืั�อวางรัากฐานขึ้องการัเปิ็นธุนาค้ารัแห�งภ้ม์ิภาค้ 
ให�แขึ้็งแกรั�ง	ทำาให�ปิัจจุบ้ันธุนาค้ารัม์่เค้รัือขึ้�าย
แลุ่ะธุุรักิจท่�ค้รัอบ้ค้ลุุ่ม์ทั�วทั�งภมิ้์ภาค้	รัวม์ถ้ังทำาให�
ธุนาค้ารัสาม์ารัถัสรั�างโอกาสใหม์�ๆ 	ในการัขึ้ยาย
ธุุรักจิแลุ่ะสรั�างการัเต์บิ้โต์ให�กบั้ลุ่ก้ค้�าในภม้์ภิาค้
อาเซื้่ยนดี่�วย
	 นอกจากน่�แลุ่�ว	 ธุนาค้ารัยังปิรัะสบ้ 
ค้วาม์สำาเรั็จในการัผู้ลุ่ักดี่ันให�เกิดี่ค้วาม์รั�วม์มื์อ
ในการัพััฒนานวัต์กรัรัม์ทางการัเงินท่�ช�วยเพิั�ม์
โอกาสทางธุุรักิจหรัือสนับ้สนุนการัทำาธุุรักรัรัม์ 
รัะหว�างปิรัะเทศัให�ม์ป่ิรัะสิทธิุภาพัม์ากขึ้้�น	ดี่�วยต์�นทุน

	 บมจ.อลิิอันซ์์	อยุุธยุา	ประกัันชีีวิิต	โดยุ	ภาริสา	ฉายุากุัลิ	 
ผู้้�อำานวิยุกัารฝ่่ายุบริหารภาพลัิกัษณ์์องค์์กัรแลิะส่�อสารองค์์กัร	 
เป็นตัวิแทนในกัารส่งมอบเงินบริจาค์จำานวิน	100,000	บาท	เพ่�อ 
สมทบทุนกัารดำาเนินงานของโรงพยุาบาลิสนามบีดีเอ็มเอส	 
สนามกีัฬา	ทอ.	(ธ้ปะเตมย์ีุ)	ซ่์�งเป็นโรงพยุาบาลิสนามขนาด	100	เตียุง	 
รองรบัผู้้�ป่วิยุโค์วิิด-19	กัลุ่ิมสีเหล่ิอง		พร�อมสง่มอบนำ�าด่�มแบบไร�ฉลิากั	 
สามารถรีไซ์เคิ์ลิได�	100%	จำานวิน	7,200	ขวิด	ให�กัับโรงพยุาบาลิสนาม 
บีดีเอ็มเอส	สำาหรับผู้้�ป่วิยุโค์วิิด-19		แลิะบุค์ลิากัรทางกัารแพทย์ุ	
โดยุมี	สุวิิกัรานต์	อาสว่ิาง	ผู้้�ช่ีวิยุผู้้�จัดกัาร	เป็นผู้้�รับมอบ

	 สำาหรับล้ิกัค์�าบัตรเค์รดิต	ทีทีบี	รีเซิ์ร์ฟ	อินฟินิท	(ttb	reserve	infinite)	 
แลิะบตัรเค์รดติ	ทีทีบี	รีเซิ์ร์ฟ	ซิ์กัเนเจอร	์(ttb	reserve	signature)	รบัเค์รดติ 
เงินค่์น	 8%	สามารถรับสิทธิ�ได�โดยุไม่ต�องลิงทะเบียุน	แลิะล้ิกัค์�า 
บัตรเค์รดิตทีทีบี	บัตรเค์รดิต	ทีเอ็มบี	แลิะบัตรเค์รดิต	ธนชีาตประเภทอ่�นๆ	 
รับเค์รดิตเงินค่์น	3%	โดยุลิงทะเบียุนทาง	SMS	เพ่�อรับสิทธิ�	พิมพ์	ES	 
ตามด�วิยุหมายุเลิขบัตรเค์รดิต	12	หลัิกัสุดท�ายุ	 ส่งมาที�	4806026	
สอบถามรายุลิะเอียุดเพิ�มเติมที�	ttb	contact	center	1428

q
qบัตรเครดิต ทีทีบี มอบโปรโมชันพิเศษ

อลิอันซ์ อยุธยา มอบเงิน-น้ำาดื่มแบบ

ผู้้�ปิรัะกอบ้การัไทยแลุ่ะผู้้�ปิรัะกอบ้การัในอาเซื้ย่น
ผู้�านเค้รัือขึ้�ายแลุ่ะบ้รัิการัจับ้ค้้�ธุุรักิจ	(business	
matching)	 การัเชื�อม์ต์�อโค้รังขึ้�ายธุุรักรัรัม์การั
ชำารัะเงินรัะหว�างปิรัะเทศั
	 การัพััฒนาโซื้ลุ่ช้ั�นทางการัเงนิท่�เหม์าะสม์ 
เพืั�อให�การัดี่ำาเนนิธุุรักจิในต์�างปิรัะเทศัขึ้องลุ่ก้ค้�า 
เปิน็ไปิอย�างรัาบ้รัื�น	รัวม์ถ้ังการัทำาหน�าท่�เปิน็พัันธุมิ์ต์รั 
ท่�ให�บ้รักิารัขึ้�อม์ลุ้่	ค้วาม์ร้ั�แลุ่ะค้ำาปิรัก้ษัาทางการัเงนิ 
แบ้บ้ค้รับ้วงจรั	 ในส�วนขึ้องลุ่้กค้�ารัายย�อยนั�น	 
กรัุงศัรั่ไดี่�ม์่การัพััฒนารัะบ้บ้ธุุรักรัรัม์การัชำารัะเงิน 
รัองรัับ้ค้วาม์ต์�องการัขึ้องลุ่้กค้�าในยุค้ดี่ิจิทัลุ่อ่กดี่�วย

ไพโรัจนั ์ช่�นัครุัฑไพโรัจนั ์ช่�นัครุัฑ


