
PRIORITY Rewards 2018
ของรางวัลชิ้นพิเศษ 
เพื่อเติมเต็มความสุขสำ หรับคุณ



สิทธิพิเศษสำ หรับลูกค้า PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน) 
ที่มียอดเงินฝากและการลงทุนรวมกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับคะแนน
สะสมจากยอดเงินฝากต่อเนื่องทุกๆ เดือน นำ มาแลกรับเป็นของรางวัลชิ้น
พิเศษเพื่อเติมเต็มความสุขได้ตามใจชอบ

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

สอบถามเพิ่มเติม PRIORITY Line : 02-165-5566  
หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

PRIORITY
Rewards
รางวัลพิเศษ
เพื่อเติมเต็มความสุข
สำ หรับคุณ



* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตลอดจนของรางวัลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สะดวกสบาย...กับการเข้าร่วมโครงการ
• เพียงมียอดเงินฝากรวมกัน 10 ล้านบาทขึ้นไป รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทันทีโดยไม่ต้อง 

ลงทะเบียนให้ยุ่งยาก
• ลูกค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 รับคะแนนโบนัสเพิ่มอีก 3 เท่า (เฉพาะเดือนแรก 

ที่เข้าร่วมโครงการ)
• ลูกค้าเดิมที่เข้าร่วมโครงการแล้ว รับคะแนนสะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2561

เพิ่มโอกาสฝาก เพื่อสะสมคะแนนได้มากขึ้น
• ทุกยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท รับคะแนนสะสมเฉลี่ย 100 คะแนน ต่อเดือน

• รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า เมื่อฝากเงินเพิ่ม (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
• รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า เมื่อแนะนำ เพื่อนมาเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารเกียรตินาคิน 

(เฉพาะเดือนแรกที่แนะนำ )
• กรณียอดเงินฝากลดลง ทุก 1 ล้านบาท รับคะแนนสะสมเฉลี่ย 50 คะแนนต่อเดือน 

(เฉพาะในเดือนที่ลดลง)

ถูกใจ...กับการแลกรับของรางวัล
• เลือกของรางวัลได้หลายประเภทตามความพอใจ
• คะแนนสะสมคงเหลือสามารถสะสมเพื่อแลกรับของรางวัลในรอบต่อไป*

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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• กรุณาแจ้งและมอบบัตรให้พนักงานก่อนสั่ง
• ใช้แลกซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มที่สเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขา ยกเว้นสนามบิน
• หากบัตรนี่ชำ รุดหรือไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ที่จะปฏิเสธการใช้บัตร

• บัตรนี้จะสมบูรณ์ต้องมีวันหมดอายุ
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
กับบัตรนี้

• ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
• บัตรนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำ หนด และ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า

20,000 คะแนน 

มูลค่า 1,200 บาท

22,000 คะแนน 

มูลค่า 1,500 บาท

หน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ภัทร มันนี่ โพสิทีฟ

บัตรกำ นัล
สเวนเซ่นส์

• ลูกค้าต้องสมัครผลิตภัณฑ์กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)  
โดยมีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำ กัด  
ภายใต้ชื่อบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้เปิดบัญชี

• ธนาคารจะดำ เนินการมอบหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)
• รอบการแลกครั้งที่ 1 (25 ก.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561) จะมอบหน่วยลงทุน 
ในวันที ่30 ก.ย. 2561

• รอบการแลกครั้งที่ 2 (25 ม.ค. 2562 - 25 ก.พ. 2562) จะมอบหน่วยลงทุน 
ในวันที ่31 มี.ค. 2562

• ข้อกำ หนดกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เป็นไปตามเงื่อนไขของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำ กัด

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการ โดยมิต้องแจ้ง 
ล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำ ตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

• ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• ของกำ นัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

คำ เตือน
• ควรทำ ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

PHATRA MP

4



รางวัลพิเศษ สำ หรับคนพิเศษ

22,000 คะแนน 

มูลค่า 1,500 บาท

22,000 คะแนน 

มูลค่า 1,500 บาท

บัตรกำ นัล
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

บัตรกำ นัล
ซิซซ์เล่อร์

• บัตรกำ นัลใช้แทนเงินสดชำ ระค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ณ ซิซซ์เล่อร์ทุกสาขา

• บัตรนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำ หนด  
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดย 
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• บัตรนี้เปรียบเสมือนบัตรเงินสด กรณีบัตรสูญหาย บริษัทฯ  
จะไม่สามารถทำ การอายัดหรือชดเชยจำ นวนมูลค่าเงินคงเหลือ 
ในบัตรได้

• บัตรกำ นัลใช้แทนเงินสดชำ ระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่  
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ทุกสาขา ยกเว้นสาขาในสนามบิน

• กรุณาแจ้งและมอบบัตรให้พนักงานก่อนสั่ง
• หากบัตรนี่ชำ รุดหรือไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุ ทางบริษัทฯ  
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้บัตร

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
กับบัตรนี้

• ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

A4A3
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A6

• บัตรนี้ใช้จับจ่ายที่ห้าง เทสโก้ โลตัส ได้ทุกสาขา ยกเว้นการใช้จับจ่าย
สินค้าประเภท สุรา บุหรี่ และ ยาสูบ ร้านขายยาและ เวชภัณฑ์  
ศูนย์อาหาร บิลเพย์เมนท์ และร้านค้าในบริเวณเช่า

• บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• บัตรนี้สามารถใช้ชำ ระร่วมกับเงินสดและบัตรเครดิตได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิกบัตร หรือชดเชยความเสียหาย 
กรณีบัตรชำ รุดหรือสูญหาย

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส  
ทุกสาขา โทร 1712 กด 7

23,000 คะแนน 

มูลค่า 1,500 บาท

บัตรกำ นัล
เทสโก้ โลตัส

22,000 คะแนน 

มูลค่า 1,500 บาท

บัตรกำ นัล
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ

• บัตรกำ นัลใช้แทนเงินสดชำ ระค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ทุกสาขา

• บัตรกำ นัลมีอายุตามที่ระบุบนเงื่อนไขของบัตรเท่านั้น บัตรกำ นัล
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด บัตรกำ นัลไม่สามารถเปลี่ยน
เป็นใบใหม่

• ขอสงวนสิทธิ์ งดใช้ร่วมกับรายการพิเศษอื่นๆ ของทางบริษัทฯ 
และไม่สามารถสะสมแต้มและ Magic Zero ในบัตร Fuji Smart 
Card ได้

• การใช้บัตรกำ นัล สามารถใช้ร่วมกันได้ ครั้งละ 10 ใบต่อ  
1 ใบเสร็จ

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ กำ หนด

A5
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รางวัลพิเศษ สำ หรับคนพิเศษ

23,000 คะแนน 

มูลค่า 1,500 บาท

25,000 คะแนน 

มูลค่า 1,500 บาท

บัตรกำ นัล
เซ็นทรัล

บัตรเติมนํ้ามัน
ปตท.

• บัตรนี้ใช้แทนเงินสดเพื่อชำ ระค่านํ้ามันได้ที่สถานบริการนํ้ามัน 
ปตท. ที่มีเครื่องรับบัตรเครดิต

• บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้หากใช้ไม่เต็ม
มูลค่าของบัตร แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือบัตรเครดิตได้

• บัตร PTT Privilege Card มีอายุการใช้งานตามที่ระบุบนหน้า
บัตร EXP mm/yy เช่น 04/18 คือหมดอายุ 30 เม.ย. 2561

• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน แลกเปลี่ยนหรือชดเชย  
กรณีบัตร PTT Privilege Card หมดอายุ โดยไม่ต้องแจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า

• บัตรกำ นัลใช้แทนเงินสดสำ หรับชำ ระค่าสินค้าในห้างเซ็นทรัล เซน 
มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย 
ซูเปอร์สปอร์ต และบีทูเอส (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่)

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Customer Service เซ็นทรัล
ทุกสาขา

A8A7
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• บัตรนี้ใช้แทนเงินสดเพื่อชำ ระค่านํ้ามันได้ที่สถานบริการนํ้ามัน 
ปตท. ที่มีเครื่องรับบัตรเครดิต

• บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้หากใช้ไม่เต็ม
มูลค่าของบัตร แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือบัตรเครดิตได้

• บัตร PTT Privilege Card มีอายุการใช้งานตามที่ระบุบนหน้า
บัตร EXP mm/yy เช่น 04/18 คือหมดอายุ 30 เม.ย. 2561

• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน แลกเปลี่ยนหรือชดเชย  
กรณีบัตร PTT Privilege Card หมดอายุ โดยไม่ต้องแจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า

• บัตรกำ นัลสำ หรับรับประทานอาหารที่ร้านค้าในเครือโออิชิ กรุ๊ป  
ทุกร้านทุกสาขาภายในประเทศ

• บัตรกำ นัลสำ หรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือ 
ทอนเป็นเงินสดได้

• ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ไม่สามารถใช้บัตรกำ นัลนี้ หลังวันหมดอายุที่กำ หนดไว้หลังบัตร
• ในกรณีบัตรสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ 
ในทุกกรณี

• ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าในบริการ โออิชิเดลิเวอรี่และ ชุดบัตรสมาชิกได้

49,000 คะแนน 

มูลค่า 3,000 บาท

A10A9

28,000 คะแนน 

มูลค่า 2,000 บาท

บัตรเติมนํ้ามัน
ปตท.

บัตรกำ นัล
โออิชิ
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รางวัลพิเศษ สำ หรับคนพิเศษ

40,000 คะแนน 

มูลค่า 3,062 บาท

43,500 คะแนน 

มูลค่า 3,000 บาท

A11 A12

• บัตรกำ นัลอาหารบุฟเฟ่ต์กลางวันที่ห้องอาหาร The Dining Room 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ สำ หรับ 2 ท่าน  
(วันจันทร์ – วันศุกร์)

• ไม่สามารถใช้บัตรกำ นัลในวันที่กำ หนด
 วันอีสเตอร์ 1 เมษายน 2561

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561

 วันที่ 5, 24-25, 31 ธันวาคม 2561

 วันที่ 1 มกราคม 2562

 วันที ่14 กุมภาพันธ ์2562

• บัตรกำ นัลไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ หรือโปรโมชั่นพิเศษได้
• กรุณาสำ รองโต๊ะล่วงหน้า

บัตรของขวัญ
โฮมโปร

• บัตรนี้ใช้ชำ ระค่าสินค้าที่โฮมโปร ทุกสาขา ยกเว้น ร้านค้าเช่า 
• วันหมดอายุระบุบนด้านหน้าของบัตร 
• บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
• มูลค่าคงเหลือและวันหมดอายุจะปรากฎบนใบเสร็จที่ชำ ระด้วยบัตรนี้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนบัตร, ยกเลิกบัตร หรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหาย กรณีบัตรหาย  
บัตรชำ รุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตรนี้ 

บัตรกำ นัลห้องอาหาร
เดอะ ไดนิ่ง รูม
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44,500 คะแนน 

มูลค่า 3,000 บาท

• บัตรกำ นัลใช้ชำ ระค่าสินค้าที่ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา ยกเว้นบัตรเติมเงินทุกประเภท 
และร้านค้าเช่า

• บัตรนี้สามารถใช้คู่กับบัตรสมาชิกของห้างฯ ที่ได้รับส่วนลดสูงสุด 
10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ ที่ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์และส่วนลด 5% 
สำ หรับสินค้าราคาปกติ ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต

• บัตรกำ นัลสามารถทอนเป็นเงินสดได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าหน้าบัตร
• บัตรกำ นัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• กรณีบัตรหายหรือชำ รุด ห้างฯจะไม่รับผิดชอบ หรือชดเชย 
ความเสียหายดังกล่าว

• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับคืนบัตรกำ นัลที่ซื้อแล้ว การยกเลิกบัตร 
หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์
ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา

บัตรกำ นัล
พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

43,500 คะแนน 

มูลค่า 3,000 บาท

บัตรเมเจอร์
เอ็ม แคช

• สำ หรับใช้แทนเงินสดในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกรอบ  
ทุกเรื่อง ทุกที่นั่ง

• ใช้บริการได้ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
อีจีวี เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ 
เมกา ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้งการซื้อสินค้าที่แผนก Concession

• บัตรนี้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่มีการเติมมูลค่าเงินลงบนบัตร 
ครั้งแรก

A14A13
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ชื่อ - นามสกุล ................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์/มือถือ ..............................................................................................................................................................................................

ลงชื่อเจ้าของสิทธิ์  ..........................................................................................................................................

( ......................................................................................................................................... )

วันที่  ...................................  /.................................... / .........................................

ธนาคารเกียรตินาคินจะจัดส่งของรางวัลผ่านทางเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี (RM) / สาขาที่ดูแลท่าน
การรับของกำ นัล

แบบฟอร์มการแลกรับของกำ นัล ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 61 – 25 ส.ค. 61

(หมายเลข Ref. ที่ระบุหน้าซอง)
CIF No.

• ของกำ นัลจะถูกจัดส่งให้ท่าน ภายใน 30 วันทำ การ หลังจาก 
วันสุดท้ายในการแลกรับของรางวัล (25 ส.ค. 61)

รหัส รายการของรางวัล มูลค่า แลกด้วยคะแนน จำ นวน

A1
หน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ภัทร มันนี่ โพสิทีฟ 1,200 บาท

A2 บัตรกำ นัลสเวนเซ่นส์ 1,500 บาท

A3 บัตรกำ นัลเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 1,500 บาท

A4 บัตรกำ นัลซิซซ์เล่อร์ 1,500 บาท

A5 บัตรกำ นัล ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ 1,500 บาท

A6 บัตรกำ นัล เทสโก้ โลตัส 1,500 บาท

A7 บัตรกำ นัลเซ็นทรัล 1,500 บาท

A8 บัตรเติมนํ้ามัน ปตท. 1,500 บาท

A9 บัตรกำ นัล โออิชิ 2,000 บาท

A10 บัตรเติมนํ้ามัน ปตท. 3,000 บาท

A11 บัตรกำ นัลห้องอาหาร เดอะ ไดนิ่ง รูม 3,062 บาท

A12 บัตรของขวัญ โฮมโปร 3,000 บาท

A13 บัตรเมเจอร์ เอ็ม แคช 3,000 บาท

A14 บัตรกำ นัลพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 3,000 บาท

รวม



ชื่อ - นามสกุล ................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์/มือถือ ..............................................................................................................................................................................................

ลงชื่อเจ้าของสิทธิ์  ..........................................................................................................................................

( ......................................................................................................................................... )

วันที่  ...................................  /.................................... / .........................................

ธนาคารเกียรตินาคินจะจัดส่งของรางวัลผ่านทางเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี (RM) / สาขาที่ดูแลท่าน
การรับของกำ นัล

แบบฟอร์มการแลกรับของรางวัล ครั้งที ่2
ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 62 – 25 ก.พ. 62

(หมายเลข Ref. ที่ระบุหน้าซอง)
CIF No.

• ของกำ นัลจะถูกจัดส่งให้ท่าน ภายใน 30 วันทำ การ หลังจาก 
วันสุดท้ายในการแลกรับของรางวัล (25 ก.พ. 62)

รหัส รายการของรางวัล มูลค่า แลกด้วยคะแนน จำ นวน

A1
หน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ภัทร มันนี่ โพสิทีฟ 1,200 บาท

A2 บัตรกำ นัลสเวนเซ่นส์ 1,500 บาท

A3 บัตรกำ นัลเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 1,500 บาท

A4 บัตรกำ นัลซิซซ์เล่อร์ 1,500 บาท

A5 บัตรกำ นัล ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ 1,500 บาท

A6 บัตรกำ นัล เทสโก้ โลตัส 1,500 บาท

A7 บัตรกำ นัลเซ็นทรัล 1,500 บาท

A8 บัตรเติมนํ้ามัน ปตท. 1,500 บาท

A9 บัตรกำ นัล โออิชิ 2,000 บาท

A10 บัตรเติมนํ้ามัน ปตท. 3,000 บาท

A11 บัตรกำ นัลห้องอาหาร เดอะ ไดนิ่ง รูม 3,062 บาท

A12 บัตรของขวัญ โฮมโปร 3,000 บาท

A13 บัตรเมเจอร์ เอ็ม แคช 3,000 บาท

A14 บัตรกำ นัลพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 3,000 บาท

รวม





* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตลอดจนของรางวัลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลประเภทต่างๆ ตามที่ระบุในแคตตาล็อกได้

• ลูกค้ามีสิทธิ์แลกของรางวัลได้มากกว่า 1 รายการ ขึ้นอยู่กับคะแนนรวมของลูกค้า เช่น  
ลูกค้ามีคะแนน 55,000 คะแนน สามารถแลกของกำนัลได้ดังนี้

1. เลือกของรางวัล 1 รายการ โดยใช้คะแนน 49,000 คะแนน แลกบัตรน้ำ มันปตท.  
มูลค่า 3,000 บาท โดยยังมีคะแนนคงเหลืออีก 6,000 คะแนน

2. เลือกของรางวัล 2 รายการ โดยใช้คะแนน 25,000 คะแนน แลกบัตรน้ำ มันปตท. 
มูลค่า 1,500 บาท และใช้อีก 23,000 คะแนน แลกบัตรกำ นัลเซ็นทรัล มูลค่า 
1,500 บาท โดยยังมีคะแนนสะสมคงเหลืออีก 7,000 คะแนน

• ระยะเวลาการแลกรับของรางวัล  2  ครั้ง 
ครั้งที่  1 : ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 61 - 25 ส.ค. 61 
ครั้งที่  2 : ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 62 - 25 ก.พ. 62

• กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแลกรับของรางวัลให้ครบถ้วน และส่งมาแลก 
ของรางวัล ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. โทรสาร : 02 680 3854

2. อีเมล : KK_Priority_banking@kiatnakin.co.th

3. Website : www.kiatnakin.co.th

ระยะเวลาแลกรับของรางวัลครั้งที ่2
ตั้งแต่ 25 ม.ค. 62 – 25 ก.พ. 62

• ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ท่าน ภายใน 30 วัน
ทำ การ หลังจากวันสุดท้ายในการแลกรับของ
รางวัล (25 ก.พ. 62)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 165 5566

ระยะเวลาแลกรับของรางวัลครั้งที ่1
ตั้งแต่ 25 ก.ค. 61 – 25 ส.ค. 61

• ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ท่าน ภายใน 30 วัน
ทำ การ หลังจากวันสุดท้ายในการแลกรับของ
รางวัล (25 ส.ค. 61)

• คะแนนสะสมคงเหลือ จากปี 2560 จะหมด
อายุหลังการแลกของรางวัลครั้งที่ 1/2561

การแลกรับของรางวัล
PRIORITY Rewards



ธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน)
209 อาคารเค ทาวเวอร์ เอ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
www.kiatnakin.co.th
โทร. 02 165 5566

ชำ ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษ ที่ 222/57
ปณศ. (พ) พระโขนง 10110


