
 

หนา้ที ่1 

 

1) โปรโมชัน่ ดูหนงั 100 บาท ที่ SF Cinema City 

รายละเอียดโครงการ 

ช าระคา่บตัรชมภาพยนตรด์ว้ยการใชบ้ตัรเดบิตกสิกรไทยท่ีร่วมรายการ 

ท่ีโรงภาพยนตรใ์นเครือ SF Cinema ทุกสาขา ในราคา 100 บาท (ส าหรบับตัรชมภาพยนตรท่ี์นัง่ปกติ ในโรงภาพยนตร์

ปกติเท่าน้ัน) 

ระยะเวลา 

1 มกราคม 2559 ‟ 31 ธนัวาคม 2559 

จ ากดัจ านวน 

30,000 ท่ีนัง่/เดือน และ ใชสิ้ทธิไดส้งูสุด 2 ท่ีนัง่/บตัร/เดือน 

เง่ือนไข 

1. เฉพาะผูถื้อบตัรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME ทุกประเภท  

2. เฉพาะลกูคา้ท่ีซ้ือบตัรชมภาพยนตรด์ว้ยการใชบ้ตัรเดบิตกสิกรไทยท่ีร่วมรายการ โดยช าระ 100 บาทต่อ 1 ท่ีนัง่ ท่ี

โรงภาพยนตรใ์นเครือ SF Cinema City, SF World, SFX Cinema ทุกสาขาทัว่ประเทศ ส าหรบัท่ีนัง่ปกติ (Deluxe) 

ในระบบ Film และ/หรือ ระบบ 2D Digital จ ากดัจ านวนผูใ้ชสิ้ทธซ้ื์อบตัรชมภาพยนตร ์30,000 ท่ีนัง่/เดือน ทั้งน้ี

ไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อื่นได ้รวมถึงไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่ วนัจนัทร-์วนัพุธ , Movie Day 100 บาท 

และ บตัร Student Card  

3. 1 บตัร ใชไ้ด ้2 ท่ีนัง่/เดือน ทุกโรงภาพยนตรท่ี์ร่วมรายการ 

4. ผูถื้อบตัรตอ้งใชสิ้ทธ์ิในการชมภาพยนตร ์ณ วนัท่ีมีการซ้ือบตัรชมภาพยนตรเ์ท่าน้ัน 

5. สิทธิตามเง่ือนไขในโครงการน้ีไม่สามารถแลกหรือเปล่ียนเป็นเงินสดได ้และหา้มซ้ือขายไม่ว่ากรณีใด 

6. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ‟ 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

2) สะสมพอ้ยท ์1,000 พอ้ยท ์ได ้100 บาท 

รายละเอียดโครงการ 

ลกูคา้บตัรเดบิตท่ีร่วมรายการและท าการสมคัรเขา้ร่วมโครงการสะสมพอ้ยทผ่์านทาง www.askkbank.com/kdebitcard 

การสะสมคะแนนและวนัหมดอาย ุ

 ใชจ้า่ยผ่านบตัรทุก 25 บาท รบั 1 พอ้ยท ์ส าหรบัสะสม เพื่อแลกของรางวลั  

 เมื่อส้ินสุดโครงการ (31 ธ.ค. 2559) พอ้ยทท์ั้งหมดท่ีเหลืออยู่จะถูกเปล่ียนเป็นสิทธิ โดย 10 พอ้ยท์

เท่ากบั 1 สิทธิ ในการจบัฉลากชิงของรางวลั 

ระยะเวลาสะสมพอ้ยท ์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ‟ 30 ธนัวาคม 2559 

 

ของรางวลั(แลกของรางวลั) 

1. บตัรก านัลเดอะมอลล ์    มลูค่า 100 บาทต่อ 1,000 แตม้ 

เง่ือนไขสิทธิประโยชนป์ระจ  าบตัรเดบิตกสิกรไทย ประจ าปี 2559 
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2. บตัรก านัลเซ็นทรลั         มลูค่า 100 บาทต่อ 1,000 แตม้                  

3. บตัรก านัล Starbuck       มลูค่า 100 บาทต่อ 1,000 แตม้     

4. บตัรก านัล B2S              มลูค่า 100 บาทต่อ 1,000 แตม้  

ของรางวลั(จบัสลาก) 

1. Samsung Galaxy Note5    มลูค่า 25,000 บาท 8 รางวลั   (หรือของรางวลัท่ีมีมลูคา่ใกลเ้คียงกนั) 

เง่ือนไข 

1. เฉพาะผูถื้อบตัรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max  

2. ในการแลกของสะสมลกูคา้จะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก Rewards Point ผ่านทางเว็ปไซต ์ 

https://mycard.kbankcard.com/TH/Pages/KMYPoint.aspx 

3. ลกูคา้จะตอ้งรอ 1 วนั หลงัจากวนัท่ีสมคัรสมาชิกสะสมพอ้ยท ์เพื่อตรวจสอบคะแนนดว้ยตวัเองไดท่ี้หน้าเว็บไซต ์

https://mycard.kbankcard.com/TH/Pages/KMYPoint.aspx 

4. เมื่อมีการใชจ้่ายผ่านบตัรเดบิตท่ีร่วมรายการ จะไดร้บัพอ้ยท ์ โดยการใชจ้่ายทุก ๆ  25 บาท คิดเป็น 1 พอ้ยท ์

5. ยกเวน้ การรบัพอ้ยท ์กรณีใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบิตร่วมโรบินสนั-กสิกรไทย ใน Robinson Department Store 

6. ระยะเวลาการท ารายการเพื่อสะสมพอ้ยท ์การตรวจสอบพอ้ยทส์ะสม และการท ารายการแลกของรางวลัผ่านทางเว็ป

ไซต ์https://mycard.kbankcard.com/TH/Pages/KMYPoint.aspx ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ‟ 31 ธนัวาคม 

2559 โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

7. ลกูคา้ท่ีถือบตัรเดบิตท่ีร่วมรายการ มากกวา่ 1 ใบ การนับพอ้ยทส์ะสมจะนับรวมกนัเฉพาะบตัรท่ีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการ (สามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนบตัร) 

8. การคิดพอ้ยทส์ะสมยอ้นหลงัส าหรบัลกูคา้ท่ีมิไดส้มคัรเป็นสมาชิก Rewards Point ธนาคารจะคิดยอ้นหลงัใหต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2559  

 

การคิดค านวณพอ้ยท ์

9. พอ้ยทส์ะสม มีอายุจนถึงวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 และธนาคารขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิกพอ้ยทส์ะสมท่ีหมดอายุแลว้ไม่ว่า

กรณีใดๆ 

การแลกรบัของรางวลั 

10. ลกูคา้สามารถใชพ้อ้ยทส์ะสมเพือ่แลกของรางวลัไดผ่้านทางเว็ปไซต ์www.askkbank.com/kdebitcard  โดยเป็นไป

ตามเง่ือนไขการแลกของรางวลัตามท่ีธนาคารก าหนด 

11. ของรางวลัมีจ านวนจ ากดัโดยการแลกของรางวลัเป็นตามล าดบัก่อนหลงัในการท ารายการผ่านเว็บไซต ์

www.askkbank.com/kdebitcard  และระยะเวลาในการแลกของรางวลัส าหรบัของบตัรก านัลแต่ละประเภทเป็นไป

ตามท่ีธนาคารก าหนด 

12. ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการมอบของรางวลัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ียงัคงถือบตัรเดบิตท่ีร่วมรายการ และช าระค่าธรรมเนียม

ครบถว้น จนถึงวนัท่ีไดร้บัของรางวลัเท่าน้ัน 

 

การจดัส่งของรางวลั 

13. ธนาคารจะจดัส่งของรางวลัใหแ้ก่ลกูคา้ภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีท ารายการแลกของรางวลัตามท่ีอยูท่ี่ลกูคา้ไดแ้จง้

ไวเ้มื่อท ารายการแลกของรางวลัผ่านทางเว็ปไซต ์www.askkbank.com/kdebitcard  ยกเวน้ กรณีของรางวลัหมด 

ระยะเวลาการจดัส่งของรางวลัอาจนานกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดได ้

14. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัส่งของรางวลัใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไม่ไดร้บัของรางวลัภายหลงัจาก 60 วนันับจาก

วนัท่ีท ารายการแลกของรางวลั และไม่ไดท้ าการทวงถามมายงัธนาคาร 

http://www.askkbank.com/kdebitcard
http://www.askkbank.com/kdebitcard
http://www.askkbank.com/kdebitcard
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15. กรุณาตรวจสอบวา่ของรางวลัอยูใ่นสภาพสมบรูณ ์หรือ ช ารุดเสียหายก่อนการลงนามรบัของรางวลัทุกครั้ง ธนาคาร

สงวนสิทธ์ิไม่รบัเปล่ียนหรือคืนของรางวลั เม่ือมีการลงนามรบัของรางวลัเรียบรอ้ยแลว้ 

16. ลกูคา้ตกลงและยนิยอมใหธ้นาคาร แจง้ขอ้มลูสถานท่ีจดัส่งของรางวลั บตัรก านัล แก่บริษัท องคก์รต่างๆ ท่ี

ด าเนินการจดัส่ง ตามท่ีอยูท่ี่ลกูคา้แจง้ไวใ้หแ้ก่ธนาคาร 

17. เมือ่ท ารายการแลกของรางวลัแลว้ ไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนพอ้ยทส์ะสมได ้

18. ของรางวลัไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิใหผู้อ้ืน่ได ้และในกรณีท่ีของรางวลัหมด ธนาคารขอสงวน

สิทธ์ิเปล่ียนแปลงของรางวลัเป็นของท่ีมีมลูค่าใกลเ้คียงกนั 

19. ธนาคารไม่มีส่วนรบัผิดชอบในความช ารุด เสียหาย อนัเน่ืองมาจากของรางวลั 

 

เง่ือนไขการร่วมจบัฉลากชิงรางวลั 

20. พอ้ยทส์ะสมท่ีลกูคา้ไม่ไดน้ าไปแลกรบัของรางวลั ณ ส้ินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จะถูกเปล่ียนเป็นสิทธิ โดย 10 

พอ้ยทเ์ท่ากบั 1 สิทธิในการจบัฉลากชิงรางวลั 

21. ธนาคารจะจบัรางวลั ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ ์2560 ท่ีกสิกรไทยส านักงานใหญ่ราษฎรบ์รูณะ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ซอย

ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  และประกาศ

รายช่ือทาง www.askkbank.com/kdebitcard  ตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2560 

22. ผูโ้ชคดีท่ีไดร้บัรางวลัมลูค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ นไป ตอ้งช าระภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 5% ของมลูค่าของรางวลัท่ี

ไดร้บั ตามค าสัง่ของกรมสรรพากรท่ี ทป.101/2544 

23. ในกรณีท่ีผูม้ีสิทธิไดร้บัรางวลัมากกว่า 1 รางวลัท่านสามารถขอรบัรางวลัท่ีมีมลูค่าสงูสุดไดเ้พียงรางวลัเดียวของ

รางวลัไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปล่ียนมือหรือแลกเป็นเงินสดได ้ผูไ้ดร้บัรางวลัติดต่อขอรบัรางวลัไดท่ี้ ฝ่ายบริหาร

ผลิตภณัฑก์ารช าระเงินลกูคา้บุคคลและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 23 ส านักราษฎรบ์รูณะ 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 

ภายใน 30 วนันับจากวนัประกาศรายช่ือ หากพน้ก าหนดถือว่าสละสิทธิในการรบัรางวลั 

24. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการจบัรางวลัส ารองไวส้ าหรบัในกรณีผูไ้ดร้บัรางวลัมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด 

25. ผูไ้ดร้บัรางวลัจะตอ้งน าเอกสารหลกัฐาน ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั ขา้ราชการ หรือหนังสือ

เดินทาง มาแสดงต่อธนาคารเพื่อรบัของรางวลั 

26. พนักงานและครอบครวั ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และบริษัทตวัแทนโฆษณาท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่มี

สิทธิเขา้ร่วมรายการ 

27. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการถ่ายภาพและ/หรือเสียงของผูโ้ชคดี โดยถือเป็นสิทธิขาดของธนาคารฯ สามารถน าไป

เผยแพร่และประชาสมัพนัธไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน  

28. ของรางวลัไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปล่ียนมือหรือแลกเป็นเงินสดได ้ 

29. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงของรางวลัท่ีมีมลูค่าใกลเ้คียงกนัโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท   

ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไป 

30. ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง  แกไ้ข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัรายการส่งเสริมการขาย 

การคิดพอ้ยทส์ะสม วธีิการแลกของรางวลั หรือรายการแลกของรางวลั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมีกรณี

พิพาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด 

31. ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการออกใบเสร็จรบัเงิน หรือ ใบก ากบัภาษี ส าหรบัของรางวลัใดๆ ท่ีเกิดจากการแลกพอ้ยท ์

32. การฉอ้ฉล ปลอมแปลง เพื่อใหไ้ดม้ีเพื่อพอ้ยทส์ะสมเพื่อแลกรบัของรางวลั ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด

น้ัน ธนาคารจะด าเนินการทางกฎหมาย และสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกพอ้ยทส์ะสม และ/หรือ เรียกคืนของรางวลั 

และ/หรือ ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้ น ซ่ึงอาจรวมถึงการยกเลิกบตัรของลกูคา้ดว้ย 

http://www.askkbank.com/kdebitcard
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33. ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ขอสงวนสิทธิในการน าช่ือและภาพถ่ายของผูไ้ดร้บัรางวลั

เผยแพร่เพื่อประชาสมัพนัธ ์โดยทั้งหมดถือเป็นสิทธิของธนาคารและเครือธนาคารกสิกรไทย  

 

 

3) ชอ้ปออนไลน ์รบัเงินคืนสูงสุด 500 บาท 

วนัท่ี 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 59  

สิทธิพิเศษส าหรบับตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย  

เมื่อใชจ้า่ยท่ีรา้นคา้ออนไลน์ท่ีร่วมรายการ รบัสิทธิพิเศษ 2 ต่อ  

 

ต่อท่ี 1 รบัส่วนลดจากรา้นคา้ท่ีร่วมรายการ  

ต่อท่ี 2 รบัเครดิตเงินคืนสงูสุด 500 บาท  

เมื่อผูถื้อบตัรใชจ้า่ยดว้ยบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทยผ่านเว็บไซตอ์อนไลน์ท่ีร่วมโครงการ 20 รา้นคา้ออนไลน์ 

- ครบ 4,000 บาทขึ้ นไป/เซลลส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 100 บาท 

- ครบ 20,000 บาทขึ้ นไป/เซลลส์ลิป รบัเครดิตเงินคืน 500 บาท 

(จ ากดัเครดิตเงินคืนสงูสุด 500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 

ส่ง SMS ลงทะเบียนรบัสิทธ์ิ พิมพ ์OL ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต 12 หลกั 

สุดทา้ย ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)  

 

เง่ือนไข 

1. สงวนสิทธ์ิในการรบัเครดิตเงินคืนเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทยและบตัรเดบิต  K-My /บตัรเดบิต K-Max / บตัร

เดบิต Co-Brand/บตัรเดบิต K-Web Shopping Card ท่ีส่ง SMS มาลงทะเบียนกบัธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบตัร 

โดยพิมพ ์OL  ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต 12 หลกัสุดทา้ย ส่งมาท่ี 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และ

ไดร้บัขอ้ความตอบกลบั ระหวา่งวนัท่ี 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 59 เท่าน้ัน  

2. สงวนสิทธ์ิมอบเครดิตเงินคืนสงูสุด 500 บาทและยอดใชจ้า่ยผ่านบตัรสงูสุด 20,000 บาท/ท่านตลอดรายการ  

3. บตัรเครดิตนิติบุคคล บตัร Fleet Card บตัรเครดิตแฮปป้ีออนไลน์ บตัรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได ้

4. ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเครดิตเงินคืนในบญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อบตัร ภายใน 60 วนัหลงัจากส้ินสุดรายการส่งเสริมการ

ขาย 

5. ผูถื้อบตัรท่ีจะไดร้บัเครดิตเงินคืนจะตอ้งมีสถานะบตัรเครดิตเป็นปกติ มีประวติัการช าระเงินท่ีดี ไม่ผิดนัดช าระเงินตาม

ขอ้ก าหนดของการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคาร จนถึงวนัท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืน 

6. ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้ก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า หากมีกรณีพพิาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center 0 2888 8888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ที ่5 

เว็บไซตท์ีร่่วมรายการ 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.dtaconlinestore.co.th 

รบัฟรีกระเป๋า มลูคา่ 1,500 บาท 

เมื่อซ้ือสมารท์โฟนหรือแท็บเล็ตพรอ้มสมคัรแพ็คเกจ มลูค่าตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้ นไป 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.directtoshop.com 

รบัส่วนลด 7% 

เมื่อชอ้ปครบ 3,500 บาทขึ้ นไป/ใบเสร็จ   

(ลดสงูสุด 350 บาท) 

เพียงกรอกรหสั KBANK07 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.ensogo.co.th 

รบัส่วนลด 5% 

 เมื่อชอ้ปครบ 1,500 บาทขึ้ นไป  

(ส่วนลดสงูสุดไม่เกิน 1,000 บาท /ใบเสร็จ) 

เพียงกรอกรหสั ENKBANK5 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์www.groovegroovy.com 

รบัส่วนลด 10% 

เมื่อชอ้ปครบ 5,000 บาทขึ้ นไป 

เพียงกรอกรหสั KBANK01 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีแอพพลิเคชัน่  HappyFresh 

รบัส่วนลดทนัที 100 บาท  

เมื่อชอ้ปครบ 1,000 บาท 

เพียงกรอกรหสั THKS100 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

 

 



 

หนา้ที ่6 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.indexlivingmall.com 

รบัส่วนลด 8% 

เมื่อชอ้ปครบ 5,000 ขึ้ นไป 

เพียงกรอกรหสั KBA8 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมือ่ชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.itruemart.com 

รบัส่วนลด 10%  

เมื่อชอ้ปครบ 3,000 บาทขึ้ นไป (สงูสุด 300 บาท) 

เพียงกรอกรหสั KBAQ210 

หรือ 

รบัส่วนลด 8%  

เมื่อชอ้ปครบ 1,000 บาทขึ้ นไป (สงูสุด 200 บาท) 

เพียงกรอกรหสั KBAQ208 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.lazada.co.th 

รบัส่วนลด 12% ไม่มีขัน้ต า่ (ลดสงูสุด 120 บาท) 

เพียงกรอกรหสั KBLZNC  

(ส าหรบัลกูคา้ท่ีไม่เคยลงทะเบียนซ้ือสินคา้กบัลาซาดา้เท่าน้ัน) 

รบัส่วนลด 7% 

เมื่อชอ้ปครบ 1,000 บาท (ลดสงูสุด 500 บาท) 

เพียงกรอกรหสั KBLZQ2 

วนัน้ี ‟ 30 มิ.ย. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.moxy.co.th 

รบัส่วนลด 180 บาท 

เมื่อชอ้ปครบ 1,000 บาท  

เพียงกรอกรหสั MBOKSK180 

รบัส่วนลด 325 บาท  

เมื่อชอ้ปครบ 2,000 บาท  

เพียงกรอกรหสั MBOKSK325 

รบัส่วนลด 500 บาท  

เมื่อชอ้ปครบ 3,000 บาท 

เพียงกรอกรหสั MBOKSK500 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 



 

หนา้ที ่7 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.reebonz.co.th  

รบัส่วนลด 12%  

เมื่อชอ้ปครบ 10,000 บาทขึ้ นไป  

เพียงกรอกรหสั KBANK12 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมือ่ชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.shopat24.com 

รบัส่วนลด 10% 

เมื่อชอ้ปครบ 1,000 บาทขึ้ นไป/ใบเสร็จ  

(ลดสงูสุด 300 บาท) 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.shopat7.com 

รบัส่วนลด 300 บาท  

เมือ่ชอ้ปครบ 3,000 บาทขึ้ นไป/ใบเสร็จ 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.tarad.com 

รบัแตม้แทนเงินสด 5 เท่า  

เมื่อชอ้ปครบ 1,500 บาทขึ้ นไป 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.tescolotus.com 

รบัส่วนลด 200 บาท  

เมื่อชอ้ปครบ 2,500 บาทขึ้ นไป 

เพียงกรอกรหสั KBANK200 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.theoutlet24.co.th 

รบัส่วนลด 150 บาท  

เมื่อชอ้ปครบ 1,000 บาทขึ้ นไปต่อบิล  

เพียงกรอกรหสั KBANK24 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

 



 

หนา้ที ่8 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.tohome.com 

รบัส่วนลด 300 บาท 

เมื่อชอ้ปครบ 1,999 บาท  

เพียงกรอกรหสั KCARD300 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.tops.co.th/topshoponline 

รบัส่วนลด 100 บาท 

เมื่อชอ้ปครบ 1,500 บาท/ใบเสร็จ 

เพียงกรอกรหสั KTOPS100 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.TVDmomo.com 

รบัส่วนลด 300 บาท 

เมื่อชอ้ปครบ 1,000 บาทขึ้ นไป 

เพียงกรอกรหสั  LKD3288090 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.tvdirect.tv 

รบัส่วนลด 10% 

เมื่อชอ้ปครบ 2,000 บาทขึ้ นไป (ไม่จ ากดัส่วนลดสงูสุด) 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.wearyouwant.com 

รบัส่วนลด 15% ไม่มียอดขัน้ต า่ 

เพียงกรอกรหสั KBANK15WYW 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.weloveshopping.com 

รบัส่วนลด 100 บาท  

เมื่อชอ้ปครบ 499 บาทขึ้ นไป 

เพียงกรอกรหสั kbank1  

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

 



 

หนา้ที ่9 

เมื่อชอ้ปผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย 

ท่ีเว็ปไซต ์ www.zalora.co.th 

รบัส่วนลด 15% ไม่มียอดสัง่ซ้ือขัน้ต า่ 

เพียงกรอกรหสั WELKOME15 

วนัน้ี ‟ 31 ก.ค. 59 

 

 

4) จองที่พกัทัว่โลก ลดสูงสุด 10% 

Agoda 

รบัส่วนลดเพิ่มสงูสุด 7% ส าหรบัโรงแรมทัว่โลก เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/kbank  

 -รบัส่วนลดเพิ่ม 7% ส าหรบัเดอะวสิดอม, เดอะพรีเมียร,์ แพลทินัม, K- SME, K-Max, K-Debit, K-My, K-ID 

 -รบัส่วนลดเพิ่ม 5% ส าหรบับตัรทอง, บตัรคลาสสิค, K-Web 

   ช่วงเวลาการจอง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59  

   (เฉพาะโรงแรมท่ีก าหนดและร่วมรายการ โดยการช าระเงินล่วงหน้าเท่าน้ัน) 

 

เง่ือนไข 

1. รบัส่วนลด 7% ส าหรบัเดอะวิสดอม, เดอะพรีเมียร,์ แพลทินัม, K-SME, K-Max, K-Debit, K-My, K-ID เท่าน้ัน และ

รบัส่วนลด 5% ส าหรบับตัรทอง, บตัรคลาสสิค, K-Web เมื่อท าการจองโรงแรมท่ีร่วมรายการ และช าระเงินดว้ยบตัร

เครดิต/บตัรเดบิตกสิกรไทย ระหว่างวนัท่ี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59  ส าหรบัโรงแรมท่ีร่วมรายการดงักล่าวจะแสดงขอ้ความ 

“KBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบตัรเครดิต/บตัรเดบิตในขัน้ตอนสุดทา้ยของการจอง 

2. รายการส่งเสริมการขายน้ีสามารถใชไ้ดก้บัการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางท่ีเขา้ร่วม เฉพาะโรงแรมท่ีก าหนด 

(ช าระเงินล่วงหนา้เท่าน้ัน) โดยการส ารองหอ้งพกัโรงแรมผ่านเว็บไซต ์www.agoda.com/kbank และช าระดว้ยบตัร

เครดิต/บตัรเดบิตกสิกรไทยเท่าน้ัน 

3. กรุณาส ารองหอ้งพกัล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจ านวนหอ้งพกัท่ีวา่งในขณะน้ัน และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตาม

เว็บไซต ์www.agoda.com/kbank 

4. ส่วนลดเพิ่มน้ีใชไ้ดส้ าหรบัคา่หอ้งพกัเท่าน้ัน (ไม่รวมภาษีทอ้งถ่ิน ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม)    

5. ธนาคารไม่มีความรบัผิดชอบ หรือตอ้งรบัผิดชดใช ้หรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ ในบริการใดๆ ท่ีใหบ้ริการโดยผูใ้หบ้ริการ 

หากมีขอ้สงสยัหรือปัญหา กรุณาติดต่อผูใ้หบ้ริการหรือรา้นคา้โดยตรง 

6. ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้ก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า หากมีกรณีพพิาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด 

7. เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารและ Agoda ก าหนด ตอ้งการความช่วยเหลือ 

http://www.agoda.com/info/agoda_faq.html 

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center 0 2888 8888 
 

Expedia 

รบัส่วนลดเพิ่ม 10% จองโรงแรมผ่าน www.expedia.co.th/kbank  (เฉพาะโรงแรมท่ีร่วมรายการ) 

 

ระยะเวลาการจอง  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 

 

เง่ือนไข 

http://www.agoda.com/kbank
http://www.agoda.com/kbank
http://www.agoda.com/info/agoda_faq.html
http://www.expedia.co.th/kbank


 

หนา้ที ่10 

1. ส าหรบัการส ารองหอ้งพกัผ่านเว็บไซตท่ี์ www.expedia.co.th/kbank และช าระดว้ยบตัรเครดิต/บตัรเดบิตกสิกรไทย 

เท่าน้ัน 

2. รายการส่งเสริมการขายน้ี มผีลตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 

3. กรุณาส ารองหอ้งพกัล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจ านวนหอ้งพกัท่ีวา่งในขณะน้ัน และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตาม

เว็บไซต ์www.expedia.co.th/kbank 

4. รบัส่วนลด 10% จากราคา Expedia rate เมื่อช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต/บตัรเดบิตกสิกรไทย ส าหรบัโรงแรมท่ีร่วม

รายการ 

5. ตรวจสอบรายช่ือโรงแรมท่ีร่วมรายการไดท่ี้ www.expedia.co.th/corporate/coupon-exclude-hotels.aspx 

6. ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้ก าหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า หากมีกรณีพพิาท ค าตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888  

 

http://www.expedia.co.th/corporate/coupon-exclude-hotels.aspx
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5) สวยสดใสราคาเดียว เริ่มตน้ 999 บาท 

Doctorlife 

Blink & Bright Package 999 บาท (ปกติ 7,000 บาท) 

Beauty Perfect Package 2,559 บาท (ปกติ 12,000 บาท) 

„ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ‟ 31 มี.ค. 59  

„ สามารถรบัสิทธิพิเศษไดเ้มื่อช าระผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย เท่าน้ัน  

„ ลกูคา้ 1 ท่าน มีสิทธ์ิซ้ือบริการ Everyday Beauty! Price ไดไ้ม่จ ากดั และสามารถใชสิ้ทธ์ิภายในวนัท่ี 31 มี.ค. 59 

เท่าน้ัน  

„ มลูค่าท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได ้ 

„ ไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลด หรือโปรโมชัน่อื่นๆได ้ 

„ สิทธ์ิน้ีสามารถใหผู้อ้ืน่ใชแ้ทนหรือมอบเป็นของขวญัได ้ 

„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย 

 

Sparsha 

Cellulite Massage 999 บาท (ปกติ 5,000บาท) 

Dead Sea Slim Fast 2,559 บาท (ปกติ 17,000 บาท) 

„ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ‟ 31 มี.ค. 59  

„ สามารถรบัสิทธิพิเศษไดเ้มื่อช าระผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย เท่าน้ัน  

„ ลกูคา้ 1 ท่าน มีสิทธ์ิซ้ือบริการ Everyday Beauty! Price ไดไ้ม่จ ากดั และสามารถใชสิ้ทธ์ิภายในวนัท่ี 31 มี.ค. 59 

เท่าน้ัน  

„ มลูค่าท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได ้ 

„ ไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลด หรือโปรโมชัน่อื่นๆได ้ 

„ สิทธ์ิน้ีสามารถใหผู้อ้ืน่ใชแ้ทนหรือมอบเป็นของขวญัได ้ 

„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย 

ROMRAWIN 

ทรีตเมนทป์รนนิบติัผิวหน้า 2 ขัน้ตอน ส่งผ่านสารอาหารและวติามินลงสู่ผิว พรอ้มเติมความชุ่มช้ืน  เพื่อผิวเนียนนุ่ม 

กระจา่งใส 999 บาท (ปกติ 4,500 บาท) 

แพ็คเก็จดแูลผิวหน้า 3 ขัน้ตอน ดว้ยเลเซอรล์ดเลือน ฝ้า กระจุดด่างด า พรอ้มทรีตเมนทเ์ติมวิตามินบ ารุงผิว เพิ่มความ

ชุ่มช้ืนดว้ยมาสก ์ เผยผิวเนียนนุ่มกระจา่งใส 2,559 บาท (ปกติ 10,500 บาท)   

„ ตั้งแต่ 1 เม.ย. ‟ 30 มิ.ย. 59  

„ สามารถรบัสิทธิพิเศษไดเ้มื่อช าระผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย เท่าน้ัน  

„ ลกูคา้ 1 ท่าน มีสิทธ์ิซ้ือบริการ Everyday Beauty! Price ไดไ้ม่จ ากดั และสามารถใชสิ้ทธ์ิภายในวนัท่ี 30 มิ.ย. 59 

เท่าน้ัน  

„ มลูค่าท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได ้ 

„ ไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลด หรือโปรโมชัน่อื่นๆได ้ 

„ สิทธ์ิน้ีสามารถใหผู้อ้ืน่ใชแ้ทนหรือมอบเป็นของขวญัได ้ 

„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
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Slimming Plus 

Marine Body Scrub ก าจดัเซลลผิ์วเส่ือมสภาพใหก้ลบัเนียนนุ่ม เพียง  999  บาท (ปกติ  5,000 บาท) 

Reminerlizing Treatment บ ารุงและฟ้ืนฟผิูวใหเ้รียบเน่ียน  กระจ่างใส 2 ครั้ง เพียง 2,559 บาท (ปกติ 16,000 บาท)  

„ ตั้งแต่ 1 เม.ย. ‟ 30 มิ.ย. 59  

„ สามารถรบัสิทธิพิเศษไดเ้มื่อช าระผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย เท่าน้ัน  

„ ลกูคา้ 1 ท่าน มีสิทธ์ิซ้ือบริการ Everyday Beauty! Price ไดไ้ม่จ ากดั และสามารถใชสิ้ทธ์ิภายในวนัท่ี 30 มิ.ย. 59 

เท่าน้ัน  

„ มลูค่าท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได ้ 

„ ไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลด หรือโปรโมชัน่อื่นๆได ้ 

„ สิทธ์ิน้ีสามารถใหผู้อ้ืน่ใชแ้ทนหรือมอบเป็นของขวญัได ้ 

„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย 

 

SKIN DOCTORS 

Super Shine & Smooth Serum Mask เพิ่มความชุ่มช่ืน ผิวกระจ่างใส มีออร่า  999 บาท (ปกติ 4,800บาท) 

Absolute Bright Solution เผยผิวใหม่ ดอู่อนเยาว ์ดว้ยนวตักรรมการฟ้ืนฟูผิวหน้าอยา่งล ้าลึก   2,559 บาท (ปกติ 

6,900 บาท) 

„ ตั้งแต่ 1 ก.ค. ‟ 30 ก.ย. 59  

„ สามารถรบัสิทธิพิเศษไดเ้มื่อช าระผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย เท่าน้ัน  

„ ลกูคา้ 1 ท่าน มีสิทธ์ิซ้ือบริการ Everyday Beauty! Price ไดไ้ม่จ ากดั และสามารถใชสิ้ทธ์ิภายในวนัท่ี 30 ก.ย. 59 

เท่าน้ัน  

„ มลูค่าท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได ้ 

„ ไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลด หรือโปรโมชัน่อื่นๆได ้ 

„ สิทธ์ิน้ีสามารถใหผู้อ้ืน่ใชแ้ทนหรือมอบเป็นของขวญัได ้ 

„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย 

 

SLIM UP 

Body Slim Scrub ผลดัเซลลผิ์วเก่า เผยผิวใหม่ เรียบเนียนกระชบั  999 บาท   (ปกติ 3,500 บาท)  

Ultra Slim Shape เฟิรม์หุ่นกระชบั สุขภาพดี ไรไ้ขมนั  2,559 บาท  (ปกติ 4,250 บาท) 

„ ตั้งแต่ 1 ก.ค. ‟ 30 ก.ย. 59 

„ สามารถรบัสิทธิพิเศษไดเ้มื่อช าระผ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตกสิกรไทย เท่าน้ัน  

„ ลกูคา้ 1 ท่าน มีสิทธ์ิซ้ือบริการ Everyday Beauty! Price ไดไ้ม่จ ากดั และสามารถใชสิ้ทธ์ิภายในวนัท่ี 30 ก.ย. 59 

เท่าน้ัน  

„ มลูค่าท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได ้ 

„ ไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลด หรือโปรโมชัน่อื่นๆได ้ 

„ สิทธ์ิน้ีสามารถใหผู้อ้ืน่ใชแ้ทนหรือมอบเป็นของขวญัได ้ 

„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย 


