
พฤษภานี้ จะฝนตกหรือแดดออก

ก็ชอปไดสบายๆ

- ชอปเพลินแคปลายนิ้วกับโปรโมชั่นพิเศษ

  เม�อชอปออนไลน

- บินฟรีงายๆ แคใชคะแนนสะสม 360
๐
 รีวอรด

sc.com/th

เลมที่ 4 พ.ค. - มิ.ย. 60

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

รับความคุมคา 2 ตอ ทุกปมน้ำมันทั้งในประเทศและตางประเทศ

เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

GS1

GS2

1% นอยกวา 5,000 บาท/เดือน

3% ตั้งแต 5,000 - 14,999 บาท/เดือน

5% 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

เติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลลสลิป

รับเงินคืน

เม�อมียอดใชจายอ�นๆ ผานบัตรฯ

นอกเหนือจากหมวดปมน้ำมัน

ใชคะแนนสะสมทุกๆ 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10%

ของยอดเติมน้ำมัน ครบทุกๆ 800 บาท/เซลลสลิป

(จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 4,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/เดือน)

ลงทะเบียนในเดือนแรกที่ร�วมโปรโมชั่นนี้เพียงครั้งเดียว/ตลอดรายการ พิมพ� GS1 เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง) สมาชิกบัตรฯ ที่เป�นลูกค�า Priority Banking รับสิทธิ์โดยไม�ต�องลงทะเบียน SMS

ลงทะเบียนภายในวันที่ใช�จ�ายเพื่อรับสิทธิ์แต�ละครั้ง พิมพ� GS2 เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และตามด�วย
คะแนนสะสม และส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต�องการรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน
ตัวอย�าง GS2 4377503812345678 800

ตอที่ 1

รับเงินคืน

สูงสุด

 5% 

ตอที่ 2

แลกรับเงินคืน

 10% 

รับเงินคืนสูงสุด 15%

ทุกปมน้ำมันทั่วไทย ทั่วโลก

ใหคุณบินไดงายขึ้นแลววันนี้

เม�อใชคะแนนสะสม 360
๐
 รีวอรด

แลกเปน FlyerBonus

แลกคะแนนโทร. 1595 เท�านั้น (ไม�สามารถแลกผ�านช�องทาง IVR)แลกคะแนนโทร. 1595 เท�านั้น (ไม�สามารถแลกผ�านช�องทาง IVR)

บินกับ Air Asia ไดเร็วขี้น

เพียงแลกคะแนนสะสม 360
๐
 รีวอรด

เปน BIG Point

ทุกๆ 1,500 คะแนน 360
๐
 รีวอรด

= 10 คะแนน FlyerBonus

สำหรับบัตรเครดิตแพลตตินั่ม อีลิท

1
คะแนน

360๐ รีวอร�ด

1
AirAsia

BIG Point

=

สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น

2
คะแนน

360๐ รีวอร�ด

1
AirAsia

BIG Point

=

เริ่มตนเพียง 100 คะแนน FlyerBonus

ก็แลกตั๋วเคร�งบินได

เริ่มตนเพียง 4,500 BIG Point

ก็แลกตั๋วเคร�องบินได



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

รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดDinning / Shopping

รับของกำนัล

เม�อชอปที่พาราไดซ พารค

ช�อบครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
รับฟรี กระเปาสะพาย G2000

มูลคา 390.-

ชอป 7,000 บาทขึ้นไป/เซลสสลิป

ที่โซนศูนยการคาสยามพารากอน

รับกระเปา Nautica

มูลคา 2,590 บาท

11 พ.ค. - 11 มิ.ย. 60

ชอป 3,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป

ที่โซนศูนยการคาสยามเซ็นเตอร และ

สยามดิสคัฟเวอรี่

รับกระเปาสะพาย G2000

มูลคา 390 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืน พิมพ� GM เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งมาท่ี 4806026 (3 บาท/คร้ััง) ตัวอย�าง GM 5243292112345678

ลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
(ยกเว�นเครื่องดื่มแอลกอฮอล�)

รับฟรี pancake 1 ชิ้น เมื่อทานครบ 2,500 บาทขึ้นไป

รับเพิ่มอีก ขนม Smores in a pot พิเศษ! สำหรับช�วงเดือนเกิด
(แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของเจ�าของวันเกิด)

ที่ร�านอาหาร Ad Lib สุขุมวิท ซอย 1 โทร 02 205 7600

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

11 พ.ค. - 14 มิ.ย. 60

ลด 10% เฉพาะค�าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป

ลด 50% ค�าห�องคาราโอเกะ (สำหรับห�องเล็ก)

ที่ร�านอาหาร I-Taste Café  ถนนสาทร ซอย 8 โทร. 02 237 2537



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

รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายออนไลนกับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดShopping Online

มั่นใจได�ทุกการช�อปออนไลน� Verified by Visa & MasterCard SecureCode

ปลอดภัยเมื่อใช�บัตรเครดิตชำระเงินออนไลน�ผ�านระบบ 3D Secure โดยวีซ�า และ
มาสเตอร�การ�ดด�วยการสร�างรหัสผ�านและกำหนดรหัสผ�านระบบ 3D Secure

ลงทะเบียนง�ายๆ ที่ sc.com/th

ลดเพิ่ม 5% สำหรับลูกค�าที่ไม�เคยช�อปผ�าน Lazada มาก�อน
เมื่อช�อปขั้นต่ำ 99 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป รหัสส�วนลด LZSCBTQ2

รับสวนลด 150  บาท เมื่อช�อปครบ 990 บาท
เพียงใส�รหัสคูปองส�วนลด SCHBEE150 ที่หน�าจอชำระเงิน

รับสวนลด 300  บาท เมื่อช�อปครบ 1,500 บาท
เพียงใส�รหัสคูปองส�วนลด SCHBEE300 ที่หน�าจอชำระเงิน

โปรโมชั่น :  วันนี้ - 30 มิ.ย. 60ชอปออนไลน

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

ตอที่ 1 สวนลดจาก Tops 120 บาท

 ช�อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
 SMS ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสส�วนลด e-coupon
 ก�อนทำรายการ พิมพ� SC วรรค ตามด�วยเลขบัตรเครดิต
 12 หลักแรก ส�งที่ 4890011 (3 บาท/ครั้ง)

ตอที่ 1 รับสวนลด 10% จาก ShopAt24 

 ช�อปข้ันต่ำ 2,000 บาท/เซลส�สลิป รหัสส�วนลด SCSHOP10 

ตอที่ 2 รับเงินคืน 3% 
 เมื่อช�อปผ�านบัตรครบทุก 2,000 บาท/เซลส�สลิป
 SMS ลงทะเบียนรับเงินคืน พิมพ� OL วรรค ตามด�วย
 เลขบัตร 16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

สวนลด 300 บาท เมื่อช�อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
รหัสส�วนลด SCBT300B

ลด 30% สำหรับลูกคาใหม 

รหัสส�วนลด 30SCBT และตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 6 หลักแรก

ลด 10% สำหรับทุกการสั่งอาหาร

รหัสส�วนลด 10SCBT และตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 6 หลักแรก

ตอที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 3%

 เมื่อช�อปครบทุก 2,000 บาท/ใบเสร็จ 

ลดเพิ่ม 6% / ลดเพิ่ม 8% เฉพาะวันเสาร�-อาทิตย�
เมื่อช�อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป โดยไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

ลดเพิ่ม 3% เมื่อช�อปตั้งแต� 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป

พิเศษเฉพาะวันศุกร ลดเพิ่ม 10% 

เมื่อช�อปตั้งแต� 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป 

ลดเพิ่ม 10% เมื่อช�อปตั้งแต� 600 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป
ใช�รหัสส�วนลด SCBTETC

ลดเพิ่ม 7% เมื่อช�อปเครื่องใช�ไฟฟ�า โทรศัพท�มือถือ ไอที และ
แก็ดเจ็ตต�างๆ ต้ังแต� 2,000 บาทข้ึนไป/เซลส�สลิป ใช�รหัสส�วนลด SCBTIT

วันนี้ - 31 ก.ค. 60

ชอปออนไลน จองบัตรโดยสารเคร�องบิน จองที่พัก และ

บริการการเดินทาง

ลดเพิ่ม 10 %

รับเงินคืน*

รับเงินคืน*

จองที่พัก โปรโมชั่น รับเพิ่ม

บริการ

การเดินทาง
โปรโมชั่น

จองบัตรโดยสาร

เคร�องบิน
โปรโมชั่น

ลดเพิ่มสูงสุด 8% ไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

เมื่อจองที่พักฮ�องกง จีน มาเก�า รัสเซีย

รหัสส�วนลด SCEXP17

รับเงินคืน*

รหัสส�วนลด SCAAG17

จองวันนี้ - 31 พ.ค. 60 เข�าพักได�ถึง 31 ส.ค. 60

จองวันนี้ - 30 มิ.ย. 60 เข�าพักได�ถึง 31 ธ.ค. 60

ลดเพิ่ม 10 %

จองวันนี้ - 30 มิ.ย. 60 เข�าพักได�ถึง 30 ก.ย. 60

*รับเงินคืน 200 บาท จากการจองและชำระเงินด�วยบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด
 ครบทุกๆ 10,000 บาท/เซลล�สลิป วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
 SMS ครั้งเดียวภายในเดือนที่ใช�จ�ายครั้งแรก โดยพิมพ� HT เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตร 16
 หลักส�งที่ 4806026 (ค�าส�งครั้งละ 3 บาท)

ลดเพิ่ม 8%
รับเงินคืน*

รหัสส�วนลด SCBTH8

จองวันนี้ - 30 มิ.ย. 60 เข�าพักได�ถึง 30 ก.ย. 60

รับสวนลดสูงสุด 300 บาท สำหรับลูกค�าที่ยังไม�เคยใช�บริการ
แอพพลิเคชั่น Uber เพียงกรอกรหัสส�วนลด SCTH300 
ในขั้นตอนชำระเงิน โดยจะได�รับส�วนลดครั้งละ 100 บาท สำหรับ
การใช�บริการ UberX 3 ครั้งแรก

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

รับสวนลด 15%

สำหรับรถเช�าขับเองในประเทศกับยุโรปคาร� (ประเทศไทย)
กรอกรหัสส�วนลด 53285542 ที่ช�อง “I have a negotiated rate”
เพื่อรับสิทธิ์

วันนี้ - 30 ก.ย. 60

รับไมลสูงสุด 30,000 ไมล 

ใช�จ�ายครบทุกๆ 10,000 บาท/เซลส�สลิป 

รับคะแนนสะสมที่สามารถแลก ROP ไมล�ได�เท�ากับ

1,000 ไมล� สำหรับบัตรแพลตตินั่ม อีลิท และ

800 ไมล� สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ� TG วรรค และตามด�วยเลขบัตร

16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

ตอที่ 1 : ใช Grab ฟรี 100 บาท

 เมื่อชำระค�าบริการผ�าน GrabPay เป�นครั้งแรก

 รหัสส�วนลด GRABPAY

ตอที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท

 รับเงินคืน 5%* เม่ือมียอดใช�สะสมครบทุกๆ 500 บาท/เดือน

 ผ�านบริการ GrabPay ลงทะเบียนรับสิทธ์ิภายในระยะเวลา

 โปรโมชั่น พิมพ� GRAB เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลข

 บัตรเครดิต 16 หลัก แล�วส�งมาท่ี 4806026 (3 บาท/คร้ัง)

ตอที่ 3 : ลุนรับรางวัลใชบริการ Grab ฟรี

 มูลคา 1.2 ลานบาท รวม 500 รางวัล

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60



EasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดEasyPay แบงชำระสบายๆ 0% กับบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

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

2 พ.ค. - 31 ก.ค. 60 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60

1 พ.ค. - 31 ก.ค. 60

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ� AIS เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง) 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 60

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ� Ti7 เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง)

ลงทะเบียนรับเงินคืน พิมพ� SB เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่ 
4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง) ตัวอย�าง SB 4377503812345678

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท 

เมื่อใช�จ�ายผ�านบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ดที่บุญถาวรทุกสาขา

SMS รับสิทธิ์ พิมพ� BTV เว�นวรรคตามด�วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส�งมาที่ 4806026
(ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง) ตัวอย�าง BTV 4377503812345678

โปรแกรมตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการ ฟรี

พรอมบริการตางๆ ครบวงจร 

พรอมรับสิทธิ์พิเศษ ผอน 0% นาน 6 เดือน

ทุกชิ้น ทั้งราน 

สำหรับยอดซื้อตั้งแต� 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป ที่ บี-ควิก ทุกสาขา

วันนี้ - 30 ก.ย. 60

รับสวนลดและ

เงินคืนรวมสูงสุด 15%

พรอมผอน 0% นาน 10 เดือน

เมื่อช�อป iPhone 7 / iPhone 7 Plus / 

iPhone 6S / iPhone 6S Plus /

Apple Watch / Samsung S8 /

Samsung S8 Plus

ตอที่ 1  รับสวนลดคาเคร�องทันที 12%

   เพียงแลกคะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป

ตอที่ 2  รับเครดิตเงินคืน 3% ทุกๆ ยอดผ�อนชำระ
     10,000 บาท (หลังหักส�วนลดในต�อที่ 1 ถ�ามี)

ลดเพิ่มทันที 10%

แบงชำระ 0% นาน 6 เดือน ทุกชิ้น

พรอมรับเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท

รับสวนลดและ

เงินคืนรวมสูงสุด 15%

พรอมผอน 0% นาน 10 เดือน 

เมื่อช�อป iPhone 7 / iPhone 7 Plus /

Apple Watch / Samsung S8 / 

Samsung S8 Plus 

ตอที่ 1  รับสวนลดคาเคร�องทันที 12%

   เพียงแลกคะแนนสะสมเท�ายอดใช�จ�าย/เซลส�สลิป

ตอที่ 2  รับเครดิตเงินคืน 3%

   (จากยอดหลังหักส�วนลดในต�อที่ 1 ถ�ามี)

เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรดแพลตตินั่ม อีลิท

ชอปครบ/วัน 

ครบ 30,000 บาทขึ้นไป

ครบ 60,000 บาทขึ้นไป

ครบ 150,000 บาทขึ้นไป

ครบ 350,000 บาทขึ้นไป

ครบ 550,000 บาทขึ้นไป

รับเงินคืน

300 บาท
700 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท

12,000 บาท

แบงชำระ / วัน

ยอดหลังหักสวนลดทุกชนิด

20,000 บาทขึ้นไป

35,000 บาทขึ้นไป

55,000 บาทขึ้นไป

100,000 บาทขึ้นไป

รับเงินคืน

300 บาท

700 บาท

1,400 บาท

3,000 บาท

ผอน 0% นาน 6 เดือน

พรอมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท

ที่ iStudio by Com7 / Banana IT / Banana Mobile

ผ�อนครบทุกๆ 15,000 บาท/เซลส�สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS โดยพิมพ� Com7 <เว�นวรรค> หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�งครั้งละ 3 บาท)


