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TALK

System Integrator ไทยพรอมหรือยัง
สำหรับการผลิตใน ยุคดิจิทัล และ AI ?
กระแสความนิยมในเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) กำลังเพิ่มมากขึ้น และกำลัง
เขามามีบทบาทสำคัญในการเสริมศักยภาพใหกับอุตสาหกรรมการผลิต ปจจุบันมีการนำเทคโนโลยี AI

มาใชเพื�อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน ยืดอายุการใชงานของเครื�องจักร บริหารจัดการหวงโซอุปทาน
ตลอดจนถึงเพือ� ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในโรงงาน ทัง้ นีก้ ารพัฒนาหรือนำ AI มาประยุกต ใช ในโรงงาน
ที่เห็นโดยทั่วไปมีอยู 2 รูปแบบ คือ

1

การพัฒนาระบบ AI และ AI application ขึ้นมาเองเพื�อใช ในโรงงานของตน พบเห็นได ในองคกร
ขนาดใหญทม่ี อี งคความรูด า นเทคโนโลยีสมัยใหม มีหน�วยงานเฉพาะดาน IT และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ของตนเองได

2

การประยุกต ใชระบบ AI และ AI application เหมาะกับองคกรหรือโรงงานที่
ไมมีความสามารถในการพัฒนาระบบ AI ขึ้นมาเอง สวนใหญจะไมมีหน�วยงาน
เฉพาะดาน IT ภายใน จึงจำเปนตองพึ่งพาหน�วยงานที่ใหบริการดานการ
เชื�อมตอระบบและเทคโนโลยีตางๆ หรือ System Integrator (SI) เปน
สื�อกลางในการเชื�อมตอระบบเดิมของโรงงานเขากับเทคโนโลยีใหม

สำหรับไทยคาดการณวา ในชวง 5 ปขางหนา มูลคา
ตลาดที่ธุรกิจ SI จะไดรับจากโครงการประยุกต ใช AI ใน
อุตสาหกรรมการผลิตมีโอกาสที่จะมีมูลคารวมสูงสุดอยูที่
ราว 45,000 ลานบาท โดยไดรับอานิสงสหลักจากการปรับตัวเขา
สูยุคดิจิทัลและ AI ของอุตสาหกรรมขนาดใหญอยางอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี และเครื�องดื�ม ซึ่งเปน 2 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี

ในการนำเทคโนโลยี AI มาใชงานไดกอนอุตสาหกรรมอื�น ๆ
เนื�องจากทั้ง 2 อุตสาหกรรมนี้ตองมีการผลิตตอเนื�อง 24 ชั่วโมง
และมีปริมาณการใชเครื�องจักรและอุปกรณมากกวาการพึ่งพา
แรงงานมนุษย ในกระบวนการผลิต ทำใหสามารถจัดเก็บขอมูล
ตางๆ ในกระบวนการผลิตหรือติดตั้งอุปกรณเสริมในการจัดเก็บ
ขอมูลไดไมยาก

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยี AI มาใชงานไดกอนอุตสาหกรรมอื่น

ในชวง 5 ปขางหนา EIC คาดวา
จะมีความตองการผูใหบริการ SI
ที่มีความเชี่ยวชาญดาน AI
สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
อยางต่ำราว 500 บริษัท
ภายในป 2023

การยกระดับผู ใหบริการ SI ของไทยจึงเปนประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการ
อยางเรงดวนเพื�อตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ดวยโอกาสการ

เติบโตของตลาดดิจิทัลและ AI ในอุตสาหกรรมการผลิตไทยในชวง 5 ปขางหนา EIC
คาดวา จะมีความตองการผู ใหบริการ SI ที่มีความเชี่ยวชาญดาน AI สำหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตอยางต่ำราว 500 บริษัทภายในป 2023 ในขณะที่ปจจุบันมี
ผู ใหบริการ SI ทุกประเภทในไทยรวมกันเพียงประมาณ 200 บริษัทเทานั้น และมี
ผู ใหบริการ SI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน AI นอยกวา 5% และนอกจากนี้
ธุรกิจใหบริการ SI เปนหนึง่ ในธุรกิจทีร่ ฐั บาลกำลังใหการสงเสริมภายใตอตุ สาหกรรม
ดิจิทัล ซึ่งเปน 1 ใน 10 อุตสาหกรรม S-curve อีกดวย
จึงนับเปนโอกาสที่น�าสนใจในการลงทุนสำหรับผูประกอบการหรือบริษัท
Start-up ใหม ที่จะพัฒนาศักยภาพใหพรอมสำหรับการรองรับความตองการ
ของอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังกาวเขาสูยุคดิจิทัลและ AI ที่กำลังมาแรง
ในขณะนี้

ขอมูลโดย SCB Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

EMPOWERING YOU
TO THE NEW INVESTMENT
PARADIGM

อั ป เดตความเคลื่ อ นไหวและข อ มู ล ทาง
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก คาเง�น ตลอดจน
เจาะลึกอุตสาหกรรมเดน และเรื่องราวทาง
ธุ ร กิ จ ที่ น  า จั บ ตา และประเด็ น อื่ น ๆ ที่ คุ ณ
ไมควรพลาด

ติดตามหัวขอสัมมนาไดที่

พบกิจกรรมสัมมนา ใหความรูสุดเอ็กซคลูซีฟ

เพื่ออัปเดตเทรนด และแนวโนมการลงทุนพรอมเทคนิคเจาะลึก
โดยสุดยอดผูเชี่ยวชาญทุกดานของการลงทุน ทั้งเร�่องเศรษฐกิจ
กองทุน หุน และอสังหาริมทรัพย เพื่อชวยตอยอดความมั่งคั่ง
ใหกับคุณเปนประจํา ที่ SCB INVESTMENT CENTER

ใหมุมมองและกลยุทธการลงทุน พรอมทั้ง
จัดสัดสวนสินทรัพย ในพอรตการลงทุนให
เติบโตและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคลอง
กับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได
โดยคัดสรรผลิตภัณฑลงทุนที่หลากหลาย
จากผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ

อั ป เดตเทรนด ต ลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
กลยุทธการลงทุน เทคนิคการเลือกซื้อ และ
ปลอยเชา แนวโนมราคาที่ดินจากที่ปร�กษา
ดานอสังหาริมทรัพยระดับโลก

ติดตามดูสัมมนายอนหลังทางเว็บไซต ไดที่

เอกสิทธิ์พ�เศษสําหรับสมาชิก SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME

ชีวิตที่เหนือระดับสำหรับสมาชิก SCB FIRST

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SCB FIRST ที่ SIAM SWISS ทุกสาขา

รูดเต็มจำนวน
ตอที่ 1 รับคะแนนสะสมเพิ่มรวมสูงสุดเปน 15 เทา
• รับคะแนนสะสม SCB Rewards เพิ่มรวมเปน 10 เทา เมื�อใชจาย
ผานบัตรเครดิตไทยพาณิชย 100,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณการ
ใหคะแนนครบทุก 100,000 บาท ตอเซลลสลิป
• รับคะแนนสะสม SCB Rewards เพิ่มรวมเปน 15 เทา เมื�อใชจาย
ผานบัตรเครดิตไทยพาณิชย ตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป
(จำกัดการคำนวณยอดใชจายสูงสุด 1,000,000 บาท/ทาน ตลอดรายการสงเสริมการขาย)

ตอที่ 2 รับบัตรกำนัลหางเซ็นทรัล
• รับบัตรกำนัลหาง Central มูลคา 3,000 บาท เมื�อใชจายตั้งแต
100,000 - 999,000 บาท (คำนวณการแจกบัตรกำนัลเมื�อใชจาย
ครบทุก 100,000 บาท)
• รับบัตรกำนัลหาง Central มูลคา 50,000 บาท เมื�อใชจายตั้งแต
1,000,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ: จำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุด มูลคา 65,000 บาท/ทาน ตลอดรายการสงเสริมการขาย

ผอนชำระ
รับบัตรกำนัลหางเซ็นทรัล

• รับบัตรกำนัลหาง Central มูลคา 1,500 บาท เมื�อมียอดผอนชำระ 0% 10 เดือน ทุก 100,000 บาท
(คำนวณการแจกบัตรกำนัลเมื�อใชจาย ครบทุก 100,000 บาท)
หมายเหตุ: จำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุด 22,500 บาท/ทาน ตลอดรายการสงเสริมการขาย

วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
Exclusively for SCB FIRST • Option 1) Full purchase : Step1 Receive up to x15 SCB rewards point • Receive SCB rewards point to be x10 with every purchase THB 100,000/sale slip • Receive SCB
rewards point to be X15 when purchase minimum THB 1,000,000/sale slip • Limited purchase amount at THB 1,000,000/ card throughout the promotion | Step2 Receive Central Gift Voucher up to
THB 65,000 • Purchase amount between THB 100,000 - 999,999 : Receive Central Gift Voucher value THB 3,000, calculated by every THB 100,000 • Purchase amount minimum THB 1,000,000 : Receive
Central Gift Voucher value THB 50,000 • Limited Central Gift Voucher at THB 65,000/card throughout the promotion. • Option2) Installment : Step1 Installment 0% up to 10 months for participating
items only | Step2 Receive Central Gift Voucher up to THB 22,500 • Installment every THB 100,000 get Central Gift Voucher value THB 1,500 • Limited Central Gift Voucher at THB 22,500/card throughout
the promotion.

*เงื�อนไขรับบัตรกำนัลหางฯ • กรณีรูดเต็มจำนวน: ผูถือบัตรจะไดรับบัตรกำนัลหางเซ็นทรัลจากยอดใชจายผานบัตรรวมทุกประเภทบัตรภายใตชื�อ-สกุลเดียวกันเมื�อใชจายครบทุก ๆ 100,000 บาท รับบัตรกำนัลมูลคา 3,000 บาท และ
เมื�อใชจายตั้งแต 1,000,000 บาท รับบัตรกำนัลมูลคา 50,000 บาท จำกัดมอบบัตรกำนัลมูลคาสูงสุด 65,000 บาท/ทาน/รายการ • กรณีแบงชำระ: ผูถือบัตรจะไดรับบัตรกำนัลหางเซ็นทรัล เมื�อมียอดผอนชำระ 0% 10 เดือน ครบทุก ๆ
100,000 บาท รับบัตรกำนัลมูลคา 1,500 บาท จำกัดสูงสุด 22,500 บาท/ทาน/ตลอดรายการ เงื�อนไขการใชบัตรกำนัลเปนไปตามที่เซ็นทรัลกำหนด โดยราน Siam Swiss จะเปนผูมอบบัตรกำนัลหลังจากมีการใชจายผานบัตรตามเงื�อนไข
เงื�อนไขรูดเต็มจำนวน • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ใหคะแนนสะสมพิเศษภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการสงเสริมการขายนี้ โดยคะแนนสะสมพิเศษนี้ ไมสามารถโอนสิทธิใหผูอื�น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสดหรือสิ่งอื�นได
• ผูถือบัตรจะไดรับคะแนนสะสมพิเศษเมื�อมียอดใชจายครบทุก ๆ 100,000 บาทตอเซลลสลิป เศษของการคำนวณครบทุก 100,000 บาท จะไมนำมาคำนวณในการรับคะแนนสะสมพิเศษ โดยทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคำนวณที่
ยอดใชจายสูงสุด 1,000,000 บาทตอทาน ตลอดรายการสงเสริมการขาย ยอดใชจายที่นำมาคำนวณ จะคำนวณดังนี้ โดย (i) เมื�อมียอดใชจายครบทุก ๆ 100,000 บาท สำหรับ SCB FIRST รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 8 คะแนน
(ii) ในกรณีที่มีการใชจายครบ 1,000,000 บาท ยอดใชจายที่นำมาคำนวณจะคำนวณการใชจายครบทุก ๆ 100,000 บาท สำหรับ SCB FIRST รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 13 คะแนน • ยกเวน สินคาผอนชำระ SCB Deejung ผอน 0% และ
บัตรเครดิตนิติบุคคล • คะแนนสะสมไมสามารถโอนสิทธิใหผูอื�นหรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือสิ่งอื�นได
เงื�อนไขรวม • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่ลงทะเบียนหนารานเฉพาะวันที่มีการใชจายผานบัตรฯเทานั้น • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด สิทธิประโยชนตางๆ และยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้เมื�อใดก็ได โดย
ไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชนใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบวาผูถือบัตรมีคุณสมบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือเงื�อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณีมีขอพิพาท
ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สิ้นสุด • การใหสิทธิประโยชนนี้เฉพาะผูถือบัตรที่คงสภาพการเปนสมาชิกบัตรมีสถานะบัตรเครดิตเปนปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไมผิดนัดชำระเงินตามขอกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไมเคยฝาฝน
และ/หรือ ละเมิดระเบียบขอบังคับ และ/หรือ เงื�อนไขใดๆ ของการเปนผูถือบัตรเครดิตของธนาคารอยูจนถึงขณะรับสิทธิประโยชน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชนใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบวาผูถือบัตรมี
คุณสมบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือเงื�อนไขที่ธนาคารกำหนด • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือศูนยบริการไทยพาณิชย 02-777-7788

เอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก SCB FIRST
รับสวนลดพิเศษ

ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ
สแกน QR CODE

เพื�อดูรายละเอียดโรงพยาบาล
ที่เขารวมรายการ
วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
•

Exclusive discount at Hospital for SCB FIRST cardholders only

หมายเหตุ: โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสวนลด
โดยไมแจงลวงหนา

โปรดศึกษารายละเอียดและเงื�อนไขอื�น ๆ ของธนาคาร

สิทธิพิเศษดานการดูแลตัวเองสำหรับสมาชิกบัตร SCB FIRST
• โปรแกรม New Ulthera Eye ยกกระชับรอบดวงตาและแนวคิ้ว
เพียง 15,000 บาท* จากราคาปกติ 30,000 บาท
Soft Thermage Lift กระตุนคอลลาเจน
พิเศษ!! ฟรี
ใหชั้นผิวกระชับเนียน จำนวน 1 ครั้ง มูลคา 5,000 บาท
• โปรแกรม YAG Laser เลเซอรกำจัดขน ใหผวิ ใตวงแขนเรียบเนียน
ยาวนาน จำนวน 6 ครั้ง พรอมทรีตเมนตบำรุงผิวใหกระจางใส และ
กระชับรูขมุ ขน จำนวน 6 ครัง้ เพียง 9,900 บาท* จากราคาปกติ 30,000 บาท
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 - 30 เมษายน 2562
กรุณาสำรองสิทธิ์ที่ THE KLINIQUE ลวงหนาที่ โทร. 080-000-9800
หรือ Line ID: @theklinique
New Ulthera Eye Program THB 15,000* (from THB 30,000)
/ Special Also Get Fee Soft Thermage Lift 1 time (value at
THB 5,000) • YAG Laser Program 6 times + Brightening &
Moisturizing Treatment 6 times THB 9,900* (from THB 30,000)
• Please book directly with THE KLINIQUE in advance at call
center 080-000-9800 or Line ID: @theklinique.
•

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) SCB FIRST (“ผูถือบัตร) ที่ใชบริการที่ THE KLINIQUE ทุกสาขา และชำระคาใชจายผานบัตรเครดิต จะไดรับสิทธิพิเศษดังรายละเอียดขางตน ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 - 30 เมษายน 2562 • กรุณา
สำรองสิทธิ์ที่ THE KLINIQUE ลวงหนาที่ โทร. 080-000-9800 หรือ Line ID: @theklinique • ผูถือบัตรสามารถติดตอรับบริการไดที่ THE KLINIQUE ทุกสาขา • สิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายนี้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหแกผูอื�น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสดหรือสิ่งอื�นได
และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื�น ๆ ของ THE KLINIQUE ได • การใหสิทธิประโยชนตามรายการสงเสริมการขายนี้ เฉพาะผูถือบัตรที่มีสถานะบัตรปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไมผิดนัดชำระเงินตามขอกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไมเคยฝาฝน และ/หรือละเมิด
ระเบียบขอบังคับ และ/หรือ เงื�อนไขใดๆ ของการเปนผูถือบัตรเครดิตของธนาคารอยูจนถึงขณะรับสิทธิประโยชน • ธนาคารมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการเปนผูผลิต บริการ หรือจำหน�าย ธนาคารจึงไมตองรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื�นใดอันเกิดขึ้นกับสินคาหรือการใหบริการนั้น ๆ
• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตางๆ และยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้ไดโดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนดำเนินการ • กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

Pullman Bangkok King Power
เพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารเลิศรส
สำหรับสมาชิกบัตร SCB FIRST รับสิทธิพิเศษ

สวนลด

สำหรับโอมากาเสะคอรส
ณ Tenko Omakase Restaurant เวลา 18.00 - 22.00 น.
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ (ซ.รางน้ำ)
โทร. 02-680-9999 สำรองที่นั่งออนไลนเทานั้น
(สแกน QR CODE)
วันที่ 15 มกราคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562
Exclusive for SCB FIRST: • Exclusive 10% discount* on
Omakase course (Food Only) at Tenko Omakase
Restaurant Hours: 6.00 pm - 10.00 pm
• Pullman Bangkok King Power Hotel (Rangnam Road)
Tel. 02-680-9999 • For reservation, Please book online
only http://goo.gl/FMEB1D

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) SCB FIRST (“ผูถือบัตร) เมื�อชำระคาอาหารดวยบัตรเครดิต จะไดรับสิทธิพิเศษดังรายละเอียดขางตน ระหวางวันที่ 15 มกราคม 2562 - 30 ธันวาคม
2562 • สวนลดนี้ ไมรวมเครืองดื�ม และไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นพิเศษ/เทศกาลอาหาร/ชวง Festive ได • เงื�อนไขเปนไปตามรานอาหารกำหนด • ธนาคารมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการเปนผูผลิต บริการ หรือจำหน�าย ธนาคารจึง
ไมตองรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื�นใดอันเกิดขึ้นกับสินคาหรือการใหบริการนั้น ๆ หากมีปญหาหรือขอสงสัยกรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดใหบริการ • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา
สิทธิประโยชนตางๆ และยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้ ได โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนดำเนินการ • กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
X2 River Kwai Resort

โรงแรม รีสอรต และวิลลาในเครือ
X2, X2 Vibe และ Away
สัมผัสการผักผอนเหนือระดับสำหรับสมาชิกบัตร SCB FIRST

รับสวนลด

จากราคา Best Available Rates

รับสวนลด

เมื�อจองหองพัก 2 คืนขึ้นไป
Away Pranburi Beach Resort

X2 Vibe Chiang Mai Decem Hotel

วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
Exclusive for SCB FIRST: • 10% Discount*
from Best Available Rates. • 15% Discount*
when booking 2 nights up. • Please see
reservation details and hotels terms &
conditions at www.X2resorts.com,
www.X2vibe.com, www.awayresorts.com

*เงื�อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผูถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) SCB FIRST ที่ชำระคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ X2, X2 Vibe and Away Hotels Resorts and Vil as จะไดรับสิทธิพิเศษดังรายละเอียดขางตน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม
2562 • อัตราคาหองพัก/บริการ ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม คาบริการ และภาษีทองถิ่น (กรณีมีการเรียกเก็บ) • สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื�อนไขการจองของแตละโรงแรมไดที่ www.X2resorts.com, www.X2vibe.com และ www.awayresorts.com
• สงวนสิทธิ์เฉพาะการโทรจองผาน Call Center ของโรงแรมที่รวมรายการเทานั้น โดยผูถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบเบอรโทรศัพทของแตละโรงแรมไดที่เว็บไซตที่แจงไวขางตน • สิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายนี้ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหแกผูอื�น หรือแลกเปลี่ยน
หรือทอนเปนเงินสดหรือสิ่งอื�นได และไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื�น ๆ ได • ธนาคารมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการเปนผูผลิต บริการ หรือจำหน�าย ธนาคารจึงไมตองรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื�นใดอันเกิดขึ้นกับสินคาหรือการใหบริการ
นั้น ๆ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื�อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนดำเนินการ • กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
เงื�อนไข • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกติกา เงื�อนไข ขอกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชนตางๆ หรือยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้เมื�อใดก็โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • ธนาคารไมมี
สวนเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ และไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใชสินคาหรือบริการดังกลาว กรุณาตรวจสอบเงื�อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สวนลดพิเศษนี้ ไมสามารถใชรวมกับ
โปรโมชั่นอื�น ๆ ได • สิทธิ์ตามรายการสงเสริมการขายไมสามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเปนเงินสด • หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามไดจากผู ใหบริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดกอนการ
ตัดสินใจใชบริการ • กรณีมีขอพิพาทใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

