
เดือนพิเศษ ไดเวลาฉลองกับคนพิเศษ

- สุขไมสะดุดกับ Bar-B-Q Plaza Refill # 5

  รับเงินคืนสูงสุด 22%

- ชอปของขวัญถูกใจงายๆ ผานออนไลน

  รับทั้งสวนลดและเงินคืน

sc.com/th

เลมที่ 1 : ก.พ. - มี.ค. 60

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

12 ก.พ. - 10 เม.ย. 60

ตอที่ 1

ตอที่ 2

อิ่ม คุม ดวยเงินคืนสูงสุด 22%

กับบารบีคิว พลาซา รีฟล #5

ตอที่ 1

พิมพ

B10
ทั้ง 2 ตอ

พิมพ

B22

หรือ
SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ� B10 เพื่อขอรับสิทธิ์ต�อที่ 1 หรือ พิมพ� B22
เพื่อขอรับสิทธิ์ต�อที่ 1 และต�อที่ 2 ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งมาที่ 4806026 (ครั้งละ 3 บาท)

(จำกัดยอดใช�จ�ายเพื่อรับเงินคืนทั้งต�อที่ 1 และ 2 สูงสุด 4,000 บาท/หมายเลขบัตร
ตลอดระยะเวลาส�งเสริมการขาย)

รับเครดิตเงินคืน 10%

เมื่อทานครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล�สลิป

แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 12%

โดยแลกคะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน

รับเครดิตเงินคืน 120 บาท

ชอปผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด กับ UTU ณ รานคาที่รวมรายการ

รับคะแนนสะสม UTU เพ�อแลกรับเงินคืน และรับสิทธิพิเศษ 3 ตอ

รับฟรี 150 คะแนน UTU เมื่อลงทะเบียนบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด
ลงบนแอพพลิเคชั่น UTU (จำกัด 500 หมายเลขบัตรแรก)*

ตอที่ 2

ตอที่ 3

รับเพิ่ม 100 คะแนน UTU เมื่อมียอดใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด
ท่ีลงทะเบียน ณ ร�านค�าท่ีร�วมรายการ ต้ังแต� 1,000 บาท/เซลล�สลิป (จำกัด 1,000 หมายเลขบัตรแรก)*

พิเศษเฉพาะบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดวีซา รับเพิ่ม 25 คะแนน UTU

เมื่อลงทะเบียนบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ดวีซ�าลงบนแอพพลิเคชั่น UTU *

เงื่อนไขรายการ *เป�นไปตามเงื่อนไขที่ UTU และธนาคารกำหนด กรุณาศึกษารายละเอียดการใช�งานและเงื่อนไขคะแนนสะสม UTU จากแอพลิเคชั่น UTU

ตอที่ 1

วันนี้ - 31 มี.ค. 60



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายออนไลนผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดOnline Shopping

เม�อจองที่พักทั่วไทย ทั่วโลก

โดยไมตองใชรหัสสวนลด ผานเว็บไซต

www.agoda.com/scbt

จองวันนี้ - 30 มิ.ย. 60

เข�าพักได�ถึง 30 ก.ย. 60

รับเงินคืน 200 บาท จากการจอง และชำระด�วยบัตรเครดิต

ครบทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป (วันนี้ - 30 เม.ย. 60)

รับเงินคืน 200 บาท จากการจองและชำระด�วยบัตรเครดิต

ครบทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป (วันนี้ - 30 เม.ย. 60)

SMS ภายในเดือนที่ใช�จ�าย พิมพ� HT เว�นวรรค ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

SMS ลงทะเบียนรับเงินคืน พิมพ� OL เว�นวรรค ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

เม�อจองที่พักผานเว็บไซต

www.expedia.co.th/sc

ใชรหัสสวนลด SCEXP17

รับสวนลดเพิ่ม 10%รับสวนลดเพิ่ม 7%

จองวันนี้ - 31 ม.ค. 60

เข�าพักได�ถึง 31 มี.ค. 60

SMS ภายในเดือนที่ใช�จ�าย พิมพ� HT เว�นวรรค
ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

HT HT

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เมื่อช�อปครบ 2,000 บาท/เซลล�สลิป

ลดสูงสุด 2,000 บาท

(ไม�จำกัดจำนวนการใช�รหัสส�วนลด)

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

เมื่อช�อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล�สลิป

(จำกัดส�วนลดสูงสุด 400 บาท/เซลล�สลิป

และจำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)

รับสวน

ลดเพิ่ม 8%

ใช�รหัสส�วนลด SCBT8Z

รับสวน

ลดเพิ่ม 6%

โดยไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

ชอปออนไลนที่

www.zalora.co.th

รับ 2 ตอ เม�อชอปออนไลนที่

www.ShopAt24.com

ตอที่ 1 : รับสวนลด 10% 

เมื่อช�อปขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล�สลิป โดยใช�รหัสส�วนลด   SC10
(จำกัดส�วนลดสูงสุด 300 บาท/เซลส�สลิป)

ตอที่ 1 : รับสวนลด 120 บาท

ตอที่ 2 : รับเงินคืน 3%

เมื่อช็อปครบ 2,000 บาท

เมื่อช�อปผ�านบัตรครบทุก 1,000 บาท/เซลล�สลิป (จำกัดส�วนลดสูงสุด 90 บาท/
หมายเลขบัตร/เดือน และ 360 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ))

ช็อปคุม รับโบนัส 2 ตอ ที่

www.tops.co.th

SMS ลงทะเบียนก�อนการทำรายการ เพ่ือรับรหัสส�วนลด e-coupon พิมพ� SC ตามด�วย
หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักแรก ส�ง SMSมาที่ 4890011 (3 บาท/ ครั้ง)

SMS ลงทะเบียนภายในเดือนที่ใช�จ�าย เพื่อรับเงินคืน พิมพ� TS วรรค ตามด�วย
หมายเลขบัตร 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ ครั้ง)

เมื่อช็อปครบทุกๆ 2,000 บาท/ใบเสร็จ

สั่งอาหารออนไลน กับเว็บไซต หรือ

บนแอพพลิเคชั่น foodpanda

ชอปออนไลนซุปเปอรมารเก็ตกับเว็บไซต หรือ

บนแอปพลิเคชั่น honestbee

วันนี้ - 31 มี.ค. 60 วันนี้ - 31 มี.ค. 60

ตอที่ 2 : รับเงินคืน 3%

ลด 30% สำหรับลูกคาใหม

เพียงกรอกรหัสส�วนลด   30SCBT   และตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 6 หลักแรก
(จำกัดส�วนลดสูงสุด 300 บาท/รายการสั่งซื้อ และจำกัด 1 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

ลด 10% สำหรับทุกการสั่งอาหาร

เพียงกรอกรหัสส�วนลด   10SCBT  และตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 6 หลักแรก
(จำกัดส�วนลดสูงสุด 100 บาท/รายการสั่งซื้อ)

รับสวนลด 200 บาท

เมื่อช�อปครบ 800 บาท เพียงใส�รหัสคูปองส�วนลด      SCTBEE 
ที่หน�าจอชำระเงิน

รับสวนลด 300 บาท

เมื่อช�อปครบ 1,190 บาท เพียงใส�รหัสคูปองส�วนลด  SCTBEE300 
ที่หน�าจอชำระเงิน

ชอปออนไลนที่

www.central.co.th



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดLife style

GM

วันนี้ - 28 ก.พ. 60

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

ต�อที่ 2
ใช�คะแนนสะสมแลกรับส�วนลด

ต�อที่ 1
รับเงินคืน

ทุก 1,000 บาท

ขึ้นไป
ใช�คะแนนสะสมเท�ายอดซื้อ

แลกรับสวนลด

ทันที 12%
5,000 บาท

ยอดซื้อ/เซลส�ลลิป

รับเงินคืน 2%

รับเงินคืน 5%

รับเงินคืน 5% และสวนลด 12%

เม�อชอปที่ Gourmet Market และ

Home Fresh Mart ทุกสาขา

รับสิทธิพิเศษที่รานบูทส

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืน
พิมพ� GM เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง) เช�น GM 5243292112344567
จำกัดเงินคืน 250 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

*ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาล และธนาคารฯ กำหนด

รับสวนลด คาหอง คายา แพ็คเกจตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล 

พิเศษ!! รับสิทธิ์ซื้อ No7 Beautiful Skin Hydration Mask มาสกขายดี

การันตีความปงกับรางวัล Best Mask จากนิตยสารชั้นนำ

1 ก.พ. - 31 มี.ค. 60

ราคาพิเศษเพียง 420 บาท (ปกติ 690 บาท)

เพียงแสดงบัตรสมาชิกบู�ทส�แอดเวนเทจการ�ด

รับสวนลดเพิ่มอีก 5%

สมัครบัตรสมาชิกฟรีได�ที่ร�านบู�ทส�

แลกรับเครดิตเงินคืน 12% 

เพียงใชคะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเงินคืน 120 บาท

ชอปทุกๆ 1,000 บาท/เซลสสลิป

ลงทะเบียนแลกคะแนนสะสม พิมพ� BS วรรค ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก ส�งที่ 4806026
(3 บาท/ครั้ง) / (จำกัดเงินคืนสูงสุด 720 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ ทางธนาคารฯ
จะทำการหักคะแนนสะสม และเครดิตเงินคืนเข�าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจบรายการ)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส�วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยส�ง SMS
พิมพ� ST วรรค ตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)
(1 ท�าน/1 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

ลด 5%ลด 5% ลดสูงสุด 10% ลดสูงสุด 10%ลด 5%

ลดสูงสุด 20%ลดสูงสุด 10% ลด 10%

ลดสูงสุด 30%

ลดสูงสุด 10%

ลดสูงสุด 30% ลดสูงสุด 50%

ลดสูงสุด 10%

จักรยานแมบาน COYOTE 26 นิ้ว รุน WHALE

เกียร Shimano 6 SPEED สีฟา

(สินคาไมประกอบเปนคัน)

รหัส 120021765

ปกติ 53,900 คะแนน
พิเศษ 48,000 คะแนน

หรือ 28,000 คะแนน
+ เงิน 2,000 บาท

รหัส 120031762

ปกติ 43,890 คะแนน
พิเศษ 31,000 คะแนน

หรือ 19,000 คะแนน
+ เงิน 1,200 บาท

รหัส 120031763

ปกติ 17,600 คะแนน
พิเศษ 15,000 คะแนน

หรือ 9,000 คะแนน
+ เงิน 600 บาท

เลนสซูมสำหรับ iPhone, Samsung, HTC, iPad

มือถือทุกรุน (ซูมได 8 เทา)

รหัส 120181761

ปกติ 10,989 คะแนน
พิเศษ 9,000 คะแนน

หรือ 5,000 คะแนน
+ เงิน 400 บาท

รหัส 120031764

ปกติ 17,600 คะแนน
พิเศษ 15,000 คะแนน

หรือ 9,000 คะแนน
+ เงิน 600 บาท

แลกคะแนนสะสม 360
๐
 รีวอรด

ใชคะแนนแลกนอยกวา

แลกคะแนนโทร 1595

*บู�ทส�สาขาสนามบิน และ Paragon Food Hall ไม�ร�วมรายการส�วนลด

นาฬ�กาขอมือ Good Memory By Louis Carmani 

(1 ชุด : 2 เรือน)

กระติกน้ำสูญญากาศ Zojirushi

Cool Sport 0.82 ลิตร

กระติกน้ำสูญญากาศ Zojirushi

Tuff kids 0.82 ลิตร

สอบถามขอมูลสินคาไดที่ บจก.เอ็นโปร มาเก็ตติ้งฯ โทร. 02 735 0559, 0 2376 3355



EasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดEasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ หรือโทร 1595

รับสิทธิประโยชน เพียงชำระผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ศรีนครินทร และธนบุรี

รพ. สมิติเวช สุขุมวิท / ศรีนครินทร� โทร. 0 2022 2222 / รพ. สมิติเวช ธนบุรี โทร. 0 2438 9000 วันนี้ - 30 เม.ย. 60

รับสิทธิ์แบงชำระ 0%

นาน 4 เดือน

เมื่อมียอดใช�จ�ายที่โรงพยาบาลสมิติเวช

ตั้งแต� 50,000 บาทขึ้นไป

(สำหรับผู�ป�วยใน)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตวีซ�า

แพลตตินั่ม อีลิท และลูกค�า Priority Banking 

กรณีเข�าพักผู�ป�วยในเฉพาะกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเท�านั้น

ยกเว�น ค�าแพทย� ค�ายา ค�าเครื่องมือพิเศษ

ที่อาจเกิดขึ้นระหว�างการใช�บริการ

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

ฟรี 1 ครั้ง (เฉพาะค�ารถขาเข�า)

สวนลด 30%

คาหองพักผูปวยใน (เฉพาะคืนแรก)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตวีซ�า

แพลตตินั่ม อีลิท และลูกค�า Priority Banking 

ยกเว�น ค�าแพทย� ค�าอาหาร ค�าบริการพยาบาล

ค�ายาพิเศษ ค�าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ�พิเศษ

และรายการเหมาจ�าย 

แลกรับสวนลดเพิ่ม 100 บาท

โดยใช�คะแนนสะสม 360๐ รีวอร�ดพอยต�ทุกๆ 1,000 คะแนน

แบงจายสบายๆ 0% 4 เดือนทุกชิ้น ทั้งหางฯ

ตั้งแต� 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล�สลิป  

สิทธิพิเศษ 2 ตอ

ที่ห�างสรรพสินค�าเดอะมอลล� ทุกสาขา เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร�
พารากอน (เฉพาะโซน Department) และ
SKYPORT สนามบินดอนเมือง

(จำกัดจำนวนคะแนนสะสมที่แลกไม�เกินยอดใช�จ�ายในเซลล�สลิป และไม�เกิน
100,000 คะแนนต�อหมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)

วันนี้ - 30 เม.ย. 60

ตอที่ 1

ตอที่ 2

0% 4 เดือน

ทุกรุน ทั้งราน

(ราคาตั้งแต� 3,000 บาทขึ้นไป )

ลดเพิ่มสูงสุด 15%

พรอมผอน 0%

นานสูงสุด 10 เดือน

(เฉพาะรุ�นที่ร�วมรายการ)

ตอที่

1

ตอที่

2

แลกรับสวนลดเพิ่ม 12%

ใช�คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับส�วนลดเพิ่ม 120 บาท

(จำกัดจำนวนคะแนนสะสมท่ีแลกไม�เกินยอดใช�จ�ายในเซลล�สลิป และไม�เกิน 100,000 คะแนน
ต�อหมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)

วันนี้ - 30 เม.ย. 60

วันนี้ - 28 ก.พ. 60

รับเครดิตเงินคืน 3% ทุกๆ ยอดผ�อนชำระ 10,000 บาท/เซลส�สลิป

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ� Ti7 เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส�งท่ี 4806026 (3 บาท/คร้ัง)]

รับสวนลดและเงินคืนรวมสูงสุด 15%

พรอมผอน 0% นาน 10 เดือน

เม�อชอป iPhone 7 / iPhone 7 Plus

ชอปเคร�องเปลาผอน 0% 4 เดือน และรับสวนลดเพ่ิม 10%

เพียงแลกคะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป (กรณีซ้ือเคร่ืองเปล�า ไม�สามารถรับเครดิตเงินคืน)

รับสวนลดเพิ่ม 12% เพียงแลกคะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป

ฟรี โปรแกรมตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการ

พรอมบริการตางๆ ครบวงจร 

พรอมรับสิทธิพิเศษ ผอน  0% นาน 6 เดือน

ทุกชิ้น ทั้งราน 

เมื่อมียอดชำระตั้งแต� 3,000 บาทขึ้นไปต�อเซลส�สลิป ที่ บี-ควิก ทุกสาขา 

วันนี้ - 30 เม.ย. 60

สวนลดเพิ่ม

รวมสูงสุด 25%

+ ผอน 0%


