
สำหรับผู�มียอดใช�จ�ายสะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาส�งเสริมการขาย (Top Spender) และมีการซื้อตั๋วเครื่องบินการบินไทยตามเงื่อนไข
ที่กำหนด รับฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มอสโคว ชั้นประหยัด 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค�า 247,130  บาท
 

เตรียมบัตรเครดิตของคุณใหพรอม

กับมหกรรมชอป

- รับสวนลดสูงสุด 20% เม�อชอปออนไลน

- รับของกำนัลเม�อชอปที่แฟชั่น ไอสแลนด

  และ เดอะ พรอมานาด

sc.com/th

เลมที่ 9 : ต.ค. - พ.ย. 59

เมื่อออกบัตร/เติมเงิน เพื่อโดยสารรถไฟฟ�า MRT สายสีน้ำเงิน
ตั้งแต� 800 บาท/เซลส�สลิป ผ�านบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด
และใช�คะแนนสะสม 360๐ รีวอร�ดพอยท� 800 คะแนน

ส�ง SMS ภายในวันที่ใช�จ�ายเพื่อรับสิทธิ์ โดยพิมพ� MRT เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตร 16 หลัก

ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�งครั้งละ 3 บาท) ตัวอย�างข�อความ MRT 5243292112345678

วันนี้ - 28 ก.พ. 60

เดินทางสุดคุมดวย MRT

แลกรับเงินคืนสูงสุด 120 บาท

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59

เม�อใชจายในตางประเทศเปนสกุลเงินตางประเทศ

ดวยบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด
รับคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน ใหคุณแลกไมลไดเร็วขึ้น

100,000 คะแนน

35,000 คะแนน

7,500 คะแนน

ใชจายสะสมในตางประเทศ

เปนสกุลเงินตางประเทศครบ

รับคะแนนสะสมรวม บัตรแพลตติน่ัม อีลิท

รับคะแนนเทียบเทา

บัตรประเภทอ�นๆ

รับคะแนนเทียบเทา

50,000 บาท

200,000 บาท

500,000 บาท

5,000 ไมล

66,666 ไมล

(7.5 บาท = 1 ไมล�)

23,333 ไมล

3,750 ไมล

50,000 ไมล

(10 บาท = 1 ไมล�)

17,500 ไมล

SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ� FLY เว�นวรรคตามด�วยเลขบัตร 16 หลัก ส�งมาที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท/ครั้ง)
ผู�ถือบัตรที่เป�นสมาชิกบริการธนาคารพิเศษและธนาคารระหว�างประเทศ ไม�ต�องลงทะเบียน SMS 

FLY

พิเศษ!! รับฟรี ตั๋วเคร�องบินไป-กลับ

กรุงเทพฯ-มอสโคว



ใชชีวิตหลากหลาย รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

Lifestyle

รับเงินคืน 12% ยิ่งชอปมาก ยิ่งรับมาก

เม�อชอปที่ แฟชั่น ไอสแลนด และเดอะพรอมานาด

รับของกำนัลสุด Cool!

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด
ที่ Central Food Hall และ Tops ทุกสาขา

เพียงช�อป 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป

และใช�คะแนนสะสม

เท�ายอดซื้อเพื่อแลกรับเงินคืน 12% 

รับเงินคืน

12%

SMS ลงทะเบียนในวันที่จ�ายเพื่อรับสิทธิ์พิมพ� TOPS เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต
16 หลัก ส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง) ตัวอย�าง TOPS 5243292112345678

TOPS

วันนี้ - 31 ต.ค. 59

วันนี้ - 30 พ.ย. 59

(จำกัดการแลกคะแนนไม�เกินยอดซื้อในเซลล�สลิป
และไม�เกิน 20,000 คะแนนต�อหมายเลขบัตรต�อเดือน)

ชอปเพลินกวาใคร

รับคุมถึง 2 ตอ

เง่ือนไข • รายการใช�จ�ายซ้ือบัตรกำนัลของห�างสรรพสินค�า หรือร�านค�าต�างๆ รวมถึงการชำระค�าบริการต�างๆ เช�น ค�าโทรศัพท�
ค�าสาธารณูปโภค ไม�สามารถนำเซลล�สลิปมาร�วมรายการเพื่อรับบัตรกำนัลได� • จำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุด 2,000 บาท/
หมายเลขบัตร/เดือน •จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อการแลกรับเงินคืน  ขั้นต่ำ 3,000 คะแนนและสูงสุด 100,000 คะแนน/
หมายเลขบัตร/เดือน • เงื่อนไขเพิ่มเติม sc.com/th

รับบัตรกำนัล Starbucks

มูลคา 100 บาท

เมื่อช�อปครบทุกๆ 3,000 บาท/เซลส�สลิป

รับเงินคืน 12%

เพียงใช�คะแนนสะสมเท�ากับยอดใช�จ�าย เพื่อแลกรับเงินคืน

ตอที่

1

ตอที่

2

ที่เมกาบางนา วันนี้ - 30 พ.ย. 59

ต�อที่ 2 : ใช�คะแนนสะสมแลกรับส�วนลดต�อที่ 1: รับเงินคืน

วันนี้ - 22 พ.ย. 59

1,000 - 4,999 บาท ใช�คะแนนสะสมเท�ายอดซื้อ

แลกรับสวนลด 12%5,000 บาท

ช�อป/เซลส�สลิป

2%

5%

เมื่อช�อปที่กูร�เมต� มาร�เก็ต และโฮม เฟรช มาร�ท ทุกสาขา

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืน พิมพ� HFM เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่

4806026 (3 บาท/ครั้ง) เช�น HFM 5243292112344567  

(จำกัดเงินคืน 250 บาท/บัตร/เดือน และจำกัดการแลกคะแนน 20,000 คะแนน/บัตร/เดือน)

www.agoda.com/scbt

www.asiatravel.com/cards/sc-th

http://on.sc.com/rentalcars
ลดเพิ่มสูงสุด 7% + รับเงินคืน

ไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

ลดเพิ่ม 10% + รับเงินคืน

ลดเพิ่ม 10% + ฟรีบัตรสวนน้ำ

การตูนเน็ทเวิรคอเมโซน พัทยา

ลดเพิ่ม 10% + รับเงินคืน

ลดเพิ่ม 8% + รับเงินคืน

www.expedia.co.th/scbt

รหัสส�วนลด SCEXP1601

thailand.airasiago.com/scbt

https://th.hotels.com/scbth

รหัสส�วนลด SCBTH8

รหัสส�วนลด SCAAG1601

รับสวนลดสูงสุด 15%

แอพพลิเคชั่น Uber

สวนลด 200 บาท

รหัสส�วนลด UBERSCTH200

www.lazada.co.th

ลดเพิ่ม 9%

www.zalora.co.th

ลดทันที 150 บาท

www.tarad.com

รับแตมแทนเงินสด 100 แตม

ไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

รับเงินคืนสูงสุด 15%

ไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด
ไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

รหัสส�วนลด SCBT15Q416

รหัสส�วนลด SCBTIFLIX

www.tops.co.th

www.central.co.th

ลดเพิ่ม 6%

เฉพาะวันที่ 1 - 31 ต.ค. 59
ไม�ต�องใช�รหัสส�วนลด

www.homepro.co.th

www.directtoshop.com

รับสวนลดเพิ่ม 10%

ลดเพิ่ม 20% 
รหัสส�วนลด SCTOP20

www.topvalue.com

รับสวนลด 8%

รหัสส�วนลด SCWLS1

www.weloveshopping.com

www.cmart.co.th

ลด 10% ทุกวันพฤหัส

รับเงินคืนเพิ่ม 3%

www.foodpanda.co.th

รับสวนลด 20%

เมื่อสมัครสมาชิกรายป�

รับดีลสุดคุม เม�อจองที่พัก ชอปปงออนไลนกับเว็บไซตชั้นนำ ดวยบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก on.sc.com/ecommerce

จองที่พัก วันนี้ - 31 ธ.ค. 59 (เขาพักไดถึง 31 มี.ค. 60) รถเชา : วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

ชอปออนไลน วันนี้ – 31 ธ.ค. 59

รหัสส�วนลด SCLZDQ4
เฉพาะวันที่ 1 - 31 ต.ค. 59
รหัสส�วนลดSCBT10

แอพพลิเคชั่น iflix

รหัสส�วนลด SC-TH10

ไลฟสไตล วันนี้ – 31 ธ.ค. 59

ลด 30%

สำหรับลูกค�าใหม�
ใส�รหัส SC30Q3

ลด 10%

ทุกการสั่งอาหาร
ใส�รหัส SC10Q3

ตามด�วยหมายเลขบัตร 6 หลักแรก



เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�าและธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595สอบถามข�อมูลสินค�าเพิ่มเติมรายการ WOW Point ได�ที่ บจก. เอ็นโปร มาเก็ตติ้ง อินเตอร�เนชั่นแนล โทร. 0 2376 3355, 0 2735 0559

ใชชีวิตหลากหลาย รับสิทธิพิเศษ เม�อใชจายผานบัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด

ที่ BonChon Chicken ทุกสาขา                          1 ต.ค. - 30 พ.ย. 59

SMS ลงทะเบียนภายในระยะเวลาโปรโมชั่น ธนาคารฯ จะพิจารณาจาก SMS ล�าสุดที่ธนาคารฯได�รับ

รับสิทธิ์เฉพาะต�อที่ 1: พิมพ�            รับสิทธิ์ทั้งต�อที่ 1 และแลกคะแนนต�อที่ 2 พิมพ�           
เว�นวรรคหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส�งมาที่ 4806026 (3 บาท/SMS)

ตอที่ 1 ตอที่ 2 เพียงใช�คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน

รับเครดิตเงินคืน 10% แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 12% 

(หรือเท�ากับ 120 บาท)

พิเศษกวาทุกครั้ง สำหรับแฟน Liverpool ที่ BonChon Chicken

รับเสื้อโปโลลิขสิทธิ์แท�พร�อมลายเซ็นต�นักฟุตบอลในตำนาน
จอห�น บาร�น จำนวน 3 รางวัล 
สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ดที่มียอดใช�จ�ายที่ BonChon Chicken สูงสุด
จำนวน 3 ท�าน/ตลอดรายการ (1 รางวัล/1 ผู�ถือบัตรที่ใช�จ�ายสูงสุด)

รับเงินคืน 2 ตอ สูงสุด 22%

ที่ www.foodpanda.co.th

หรือแอพพลิเคชั่น foodpanda

วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

ลด 30%

เพียงกรอกรหัส   SC30Q3   ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 6 หลักแรกในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย�าง SC30Q3437750 จำกัดส�วนลดสูงสุด 300 บาท/รายการสั่งซื้อ และจำกัด 1 สิทธิ์/ ตลอดรายการ

สำหรับลูกคาใหม

ลด 10% สำหรับทุกการสั่งอาหาร

เพียงกรอกรหัส   SC10Q3   ตามด�วยหมายเลขบัตรเครดิต 6 หลักแรกในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย�าง SC10Q3437750 จำกัดส�วนลดสูงสุด 100 บาท/รายการสั่งซื้อ

รับสวนลดสูงสุด 30%

BC2BC1

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม ติดต�อ support@iflix.com

Lifestyle

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59

ที่โรงแรม
AVANI ATRIUM BANGKOK
ถ.เพชรบุรีตัดใหม� บางกะป�
ห�วยขวาง 
โทร 02 718 2000-1

วันนี้ - 31 พ.ค. 60

สวนลด 10% (เฉพาะค�าอาหาร) สำหรับมื้อกลางวัน 

สวนลด 15% (เฉพาะค�าอาหาร) สำหรับมื้อเย็น

ที่โรงแรม
EVERGREEN LAUREL
BANGKOK ถ.สาทรเหนือ
โทร 02 266 9988

หองอาหารจีน Evergarden Chinese

สวนลด 15%

สำหรับค�าอาหาร

มา 4 จาย 3

สำหรับบุฟเฟ�ต� มื้อเย็น

พิเศษ รับสวนลด 30% (เฉพาะค�าอาหาร) สำหรับมื้อเย็น

เพียงส�ง SMS ลงทะเบียน โดยพิมพ�  EVH เว�นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส�งที่ 4806026 (ค�าส�ง 3 บาท) แล�วแสดง SMS ตอบกลับเพื่อรับสิทธิ์

ปกติ 29,590 พิเศษ 24,000 คะแนน 

หรือ 14,000 คะแนน + 1,000 บาท

ปกติ 21,780 พิเศษ 18,000 คะแนน

หรือ 11,000 คะแนน + 700 บาท 

พบกับกิฟเซ็ทชุดเคร�องครัว Tefal  วันนี้ – 31 ธ.ค. 59 ติดตอแลกคะแนนโทร 1595

ปกติ 14,190 พิเศษ 12,000 คะแนน

หรือ 7,000 คะแนน + 500 บาท 

ปกติ 43,890 พิเศษ 31,000 คะแนน

หรือ 18,000 คะแนน + 1,300 บาท 

รหัสสินคา

120051675
Tefal Metal Series Set Tefal Smoothie Gift Set

รหัสสินคา

120051676
Tefal Mini Cooking Set

รหัสสินคา

120051677
Tefal Intuition Colors Set

รหัสสินคา

120051678

WOW Point

หม�อ 2 หู 2 ใบพร�อมฝา / 
หม�อด�าม 1 ใบพร�อมฝาเครื่องบดสับแบบมือ / กระทะ / ตะหลิวเครื่องป��น / เครื่องป��งขนมป�งกาต�มน้ำไฟฟ�า / เครื่องป��งขนมป�ง

บัตรเครดิตสแตนดารดชารเตอรด รวมกับ iflix

มอบโปรโมช่ันพิเศษ

ดูซีรีส� หนัง และรายการอื่นๆ อีกเพียบบน
www.iflix.com หรือแอพพลิเคชั่น iflix

รับสวนลดทันที 20%  เมื่อสมัครรายป�และชำระผ�านบัตรเครดิตฯ

เพียงกรอกรหัส  SCBTIFLIX  ในขั้นตอนการชำระเงิน

(อัตราค�าบริการรายป�จากราคา 1,000 บาท เหลือเพียง 800 บาท)

หนังทุกเรื่องที่ปรากฏรับชมได�บน iflix



รับสวนลด 25%

ตอที่ 1 รับสวนลด 3% เมื่อผ�อนยางหรือล�อแม็ก 0% นาน 10 เดือน

ตอที่ 2  รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงแลกคะแนนเท�ายอดซื้อ

อุนใจทุกเสนทาง ดวยสวนลด และเงินคืน

รวมสูงสุด 15% พรอมผอน 0% 10 เดือน

วันนี้- 31 ธ.ค. 59วันนี้ - 3 ม.ค. 60

ผอน 0% นาน 10 เดือน

              + รับสวนลดเพิ่มสูงสุด 23%

เมื่อผ�อนชำระ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส�สลิป/วัน
โดยแลกคะแนน The 1 Card 5,000 คะแนน
(จำกัดส�วนลด 5,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ)

แลกรับสวนลดเพิ่มทันที 120 บาท

โดยใช�คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน

สวนลดตรวจสุขภาพประจำป ที่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม on.sc.com/hospitals

วันนี้ - 31 ม.ค. 60 วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

วันน้ี - 11 ธ.ค. 59

ผอน 0% นาน 10 เดือน พรอมรับรวมสูงสุด 22%

0% นาน 4 เดือน

ทุกชิ้น ทั้งราน

(รวบรวมสินค�าครบ 2,000 บาท ขึ้นไป/เซลส�สลิป)

0% นาน 4 เดือน

ลดเพิ่มสูงสุด 10%

(โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

แลกรับเงินคืนเพิ่ม 12% โดยใช�คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน

ชำระเต็มจำนวน/เซลสสลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)

15,000 บาทขึ้นไป

30,000 บาทขึ้นไป

60,000 บาทขึ้นไป

150,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะบัตรแพลตตินั่มอีลิท) 

150 บาท

450 บาท

1,200 บาท

5,000 บาท

SMS รับสิทธิ์เงินคืน เมื่อชำระเต็มจำนวน พิมพ� HP เว�นวรรค ตามด�วยหมายเลข
บัตรเครดิต 16 หลัก หลักส�งที่ 4806026 (3 บาท/ครั้ง)

ชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท

ตอที่ 1

ตอที่ 2

ตอที่

1

ตอที่

2

ตอที่

3

ลดเพิ่ม

ทันที 5%

เมื่อจองห�องพัก 2 คืนขึ้นไปที่
www.amari.com/

garden-pattaya

ใส�รหัสโปรโมชั่น SCBT25PCT

รับสวนลด 20%

เมื่อจองห�องพัก 2 คืนขึ้นไปที่
www.amari.com/

ocean-pattaya

ใส�รหัสโปรโมชั่น SCBT20PCT

*เงื่อนไขเป�นไปตามที่โรงแรมกำหนด
                   วันนี้ - 30 พ.ย. 59

*เงื่อนไขเป�นไปตามที่โรงแรมกำหนด
                   วันนี้ - 30 พ.ย. 59

เงื่อนไขเป�นไปตามที่ร�านค�า โรงพยาบาล และธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือโทร 1595

+

โทร 1595 กด 1,1,1,6 ภายใน 3 วันก�อนครบกำหนด (ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาท)

บินสบายๆ แบงชำระยอดบัตรโดยสาร

0% นาน 3 เดือน

ตอที่

1

สำหรับผู�ที่มียอดชำระผ�านบัตรเครดิตสูงสุดในเดือน ต.ค. 59*

รับฟรี บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ - โอมาน

1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง

ตอที่

2

บินคุม 2 ตอ

ที่ www.airasia.com

ไทยแอร�เอเชีย เอ็กซ� บินตรงสู�โอมาน เส�นทางสุดท�าทายของนักเดินทาง
ตะลุยโอเอซิส พิชิตทะเลทราย ซึบซับวัฒนธรรมอาหรับ

วันนี้ - 30 พ.ย. 59

วันนี้ - 31 ต.ค. 59

HOT promotionHOT promotion


