
รายละเอยีดและเงื-อนไข กจิกรรม GrabRewards ลุน้ไอโฟนทุกสัปดาห ์

  

เงื$อนไขและ 
ขอ้กําหนดของ
กจิกรรม 

รายละเอยีด 

ผูจั้ดกจิกรรม บรษัิท แกร็บแท็กซี- (ประเทศไทย) จํากัด (“บรษัิท”) 
  

ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรม (1)   ผูใ้ชบ้รกิารแอปพลเิคชันของบรษัิท ไม่จํากัดประเภทการบรกิาร ใชค้ะแนน 
GrabRewards 150 คะแนน แลกรับ 1 สทิธ ิในแอปพลเิคชันของบรษัิท
ภายในระยะเวลาที-กําหนด เพื-อร่วมชงิรางวัลต่างๆ ตามที-กําหนดไวใ้น 
ระยะเวลาของกจิกรรม  

(2) ใหถ้อืว่าผูม้สีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมตกลงตามเงื-อนไขและขอ้กําหนดของกจิกรรม
ที-บรษัิทระบุไวทุ้กประการ (รวมถงึเงื-อนไขและขอ้กําหนดใดๆ ที-อาจมกีาร
แกไ้ข เปลี-ยนแปลง ยกเลกิ เพกิถอนโดยบรษัิทในอนาคตผ่านชอ่งทางที-
บรษัิทกําหนด) 

(3)   พนักงานของบรษัิท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรอืตัวแทนโฆษณาที-มี
สว่นเกี-ยวขอ้งในการจัดทํากจิกรรมนีU ไม่สามารถเขา้ร่วมเป็นผูม้สีทิธเิขา้ร่วม
กจิกรรมนีU 

ระยะเวลาของกจิกรรม ตั Uงแต่วันที- 19 มนีาคม 2561 จนถงึวันที- 8 เมษายน 2561 
 
● ระยะเวลาที- 1 ระหว่างวันที- 19 มนีาคม 2561 – 25 มนีาคม 2561 สามารถ

แลกสทิธิVไดทุ้กระดับสมาชกิ 
● ระยะเวลาที- 2 ระหว่างวันที- 26 มนีาคม 2561 – 1 เมษายน 2561 สามารถ

แลกสทิธิVไดทุ้กระดับสมาชกิ 
● ระยะเวลาที- 3 ระหว่างวันที- 2 เมษายน 2561 – 8 เมษายน 2561 สามารถ

แลกสทิธไิดเ้ฉพาะผูใ้ชบ้รกิารแอปพลเิคชันของบรษัิทที-เป็นสมาชกิระดับ
โกลด ์(ระดับเหรยีญทอง) และระดับแพลทนัิมเท่านัUน 

วันและเวลาสิUนสดุของกจิกรรมในแต่ละระยะเวลาคอื วันสดุทา้ยของระยะเวลาแต่ละ
ชว่ง เวลา 23.59 น. 

เงื-อนไขของ 
การเป็น 
ผูโ้ชคดไีดรั้บรางวัล 

(1)  เป็นผูม้สีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมกับบรษัิทตามรายละเอยีดที-ระบุขา้งตน้ 
(2)  ผูแ้ลกสทิธใินแต่ละระยะเวลาที-กําหนด โดยผูท้ี-มจํีานวนสทิธสิงูสดุคอืผูโ้ชคดี

ไดรั้บรางวัล สงวนสทิธิVผูโ้ชคด ี1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านัUน 
(3) รางวัลไม่สามารถโอน หรอืมอบสทิธใิหแ้กผู่อ้ื-น หรอืนติบุิคคลอื-นได ้  และไม่

สามารถเปลี-ยนเป็นเงนิสด ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัUงสิUน 
(4) ขอ้มูลและคําตัดสนิของบรษัิทถอืเป็นที-ส ิUนสดุ 

  



รายละเอยีดของรางวัล รางวัลทัUงหมด จํานวนทัUงสิUน 3 รางวัล มูลค่ารวม 103,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ-ม
แลว้) รายละเอยีดดงัตอ่ไปนีU 
  

• ระยะเวลาที- 1 รางวัลไดแ้ก ่ iPhone 8 สเีงนิ ความจุขนาด 64 GB จํานวน 1 
เครื-อง มูลค่า 29,000 บาท 

• ระยะเวลาที- 2 รางวัลไดแ้ก ่iPhone 8 Plus สเีงนิ ความจุขนาด 64 GB 
จํานวน 1 เครื-อง มูลค่า 33,000 บาท 

• ระยะเวลาที- 3 รางวัลไดแ้ก ่iPhone X  สเีทาสเปสเกรย ์ความจุขนาด 64 GB 
จํานวน 1 เครื-อง มูลค่า 41,000 บาท สามารถแลกสทิธไิดเ้ฉพาะผูใ้ชบ้รกิาร
แอปพลเิคชันของบรษัิทที-เป็นสมาชกิระดับโกลด ์ (ระดับเหรยีญทอง) และ
ระดับแพลทนัิมเท่านัUน 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิVเปลี-ยนแปลงหรอืทดแทนดว้ยของรางวัลที-มมูีลค่าเทยีบเท่ากันใน
กรณีสนิคา้ ขาดตลาด ยกเลกิการผลติ เปลี-ยนรุ่นการผลติ หรอืเหตผุลอื-นๆ ที-ทําใหไ้ม่
สามารถนําสนิคา้มาเป็นของรางวัลได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

รายละเอยีดการ
ประกาศผูโ้ชคดไีดรั้บ
รางวัล 

บรษัิทจะประกาศรายละเอยีดผูโ้ชคดไีดรั้บรางวัลผ่านชอ่งทางต่างๆ ดังนีU 
(1) ประกาศในชอ่งทางโซเชยีลมเีดยีเฟสบุ๊ค แฟนเพจ Grab TH 

http://www.facebook.com/grabth 
(2) สง่การแจง้เตอืนผ่านแอปพลเิคชัน (Push Notification) ไปยังบัญชขีอง

หมายเลขโทรศัพทเ์คลื-อนที-ของผูโ้ชคดไีดรั้บรางวัล 
 
วันและเวลาในการประกาศรางวัล 
• ระยะเวลาที- 1 ในวันพุธ ที- 28 มนีาคม 2561 ภายในเวลา 18.00 น. 
• ระยะเวลาที- 2 ในวันองัคาร ที- 3 เมษายน 2561 ภายในเวลา 18.00 น. 
• ระยะเวลาที- 3 ในวันองัคาร ที- 10 เมษายน 2561 ภายในเวลา 18.00 น 

  



เงื-อนไขในการรับรางวัล ผูโ้ชคดไีดรั้บรางวัลจะไดรั้บขอ้ความแจง้เตอืนสง่ไปยังหมายเลขโทรศัพทเ์คลื-อนที-
ของผูโ้ชคดไีดรั้บรางวัลที-ใชใ้นการลงทะเบยีนผ่านแอพพลเิคชัน Grab โดยผูโ้ชคดี
ไดรั้บรางวัลไม่ว่าจะมภูีมลิําเนาในกรุงเทพมหานครหรอืต่างจังหวัด ตอ้งมารับรางวัล
ดว้ยตนเองโดยเตรยีมเอกสารดังต่อไปนีU 
 

(ก) สําเนาบัตรประชาชนพรอ้มเซ็นรับรอง 
(ข) แสดงขอ้ความที-บรษัิทสง่ไปแจง้ว่า เป็นผูโ้ชคดไีดรั้บรางวัลไดรั้บรางวัล 

 
ในกรณีที-ไม่ไดม้ารับรางวัลดว้ยตนเอง นอกจากเอกสารขา้งตน้แลว้ ยังตอ้งเตรยีม
เอกสารดังตอ่ไปนีU 

(ค) หนังสอืมอบอํานาจ 
(ง) สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มเซ็นรับรอง 
 

สําหรับผูโ้ชคดไีดรั้บรางวัลที-ไดรั้บรางวัลที- 1 จะตอ้งชําระภาษีหัก ณ ที-จ่าย 5% ของ
มูลค่ารางวัล ตามขั Uนตอนและวธิกีารที-บรษัิทกําหนดและแจง้ใหท้ราบ พรอ้มแสดง
หลักฐานการชําระค่าภาษีดงักล่าวแกบ่รษัิทในวันที-มารับรางวัลดว้ย  

 
 
ผูโ้ชคดจีะตอ้งมารับรางวัลภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที-ประกาศชื-อผูโ้ชคดขีอง
แต่ละระยะเวลา ณ  ที-ทําการบรษัิท แกร็บแท็กซี- (ประเทศไทย) จํากัด  
ที-อยู่ เลขที- 1550 อาคารธนภูม ิชั Uน 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมักกะสนั เขตราช
เทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
ตั Uงแต่เวลา 10.00 น. จนถงึเวลา 18.00 น. 
วันจันทร-์ศกุร ์ไม่รวมวันหยุด นักขตัฤกษ์ 
 
หมายเหตุ: 
 

(1) ทางบรษัิทจะถอืว่าผูโ้ชคดสีละสทิธิVหากกรณีดงักล่าวเกดิขึUน  
 

(1.1)   หากผูโ้ชคดไีม่มารับรางวัลหรอืไม่มกีารตดิต่อกลับมายังบรษัิท
ภายในวัน เวลา ณ สถานที-ที-ระบุไว ้ 

(1.2)   ในกรณีที-ผูโ้ชคดไีดรั้บรางวัลแจง้สละสทิธติ่อทางบรษัิท  
(1.3)   ในกรณีที-ผูโ้ชคดสีละสทิธ ิถูกยกเลกิการใหส้ทิธ ิหรอื ไม่ว่ากรณี

ใดๆกต็าม ที-ทําใหผู้โ้ชคดไีม่ไดรั้บของรางวัล  
(1.4)   กรณผีูโ้ชคดไีดรั้บรางวัลไม่ชําระ หรอืชําระไม่ถูกตอ้ง ไม่

ครบถว้น หรอื ไม่สามารถแสดงหลักฐานการชําระค่าภาษีหัก ณ 
ที-จ่าย 5% ใหก้ับทางบรษัิทได ้  

 
(2) ในกรณทีี-ผูโ้ชคดสีละสทิธิVไม่ว่ากรณใีดๆ นับเป็นสทิธขิองบรษัิทที-จะเลอืก

ผูโ้ชคดคีนใหม่ โดยบรษัิทจะเลอืกผูโ้ชคดทีี-แลกสทิธจํิานวนมากที-สดุเป็น
ลําดับถัดมาของแต่ละชว่งเวลา เพื-อเป็นผูช้นะแทน  

 
 

 
 



สทิธขิอง บรษัิท (1)   บรษัิทขอสงวนสทิธิVในการระงับ หรอืยกเลกิการใหส้ทิธหิรอืรางวัลใดๆ 
ในกจิกรรมนีUแกบุ่คคลที-กระทําการใดๆ โดยทุจรติ หรอืผดิกฎหมาย 
หรอืไม่ดําเนนิการตามที-ระบุไวใ้นเงื-อนไขในกจิกรรมนีU 

(2)   บรษัิทมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการเพกิถอน เปลี-ยนแปลง และ/หรอื 
แกไ้ข ขอ้กําหนดและเงื-อนไขของกจิกรรมทางการตลาดนีUไดต้ลอดเวลา 
โดยไม่จําเป็นที-จะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมทราบล่วงหนา้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมตอ้งยอมรับเงื-อนไขการเปลี-ยนแปลงที-เกดิขึUน 

(3)   บรษัิทไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย การสญูเสยี การไดรั้บบาดเจ็บ หรอื
ความผดิหวังที-เกดิขึUน อันเนื-องมาจากการที-เขา้ร่วมกจิกรรมบนข่องทาง
โซเชยีล หรอืการรับมอบของรางวัล 

(4)   ผูโ้ชคดยีนิยอมที-จะใหบ้รษัิทและบรษัิทที-เกี-ยวขอ้งในชว่งระยะเวลานัUน 
ในการใชรู้ปภาพ ภาพถ่ายของผูช้นะ รวมถงึชื-อ และคําตอบ (ถา้ม)ี 
สําหรับการประชาสัมพันธ ์(ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทํา 
การตลาดโดยไม่มคี่าตอบแทนเพิ-มเตมิ 

(5)  บรษัิท จะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหาย หรอืการถูกโจรกรรมขอ้มูลของผู ้
ร่วมกจิกรรม อนัเนื-องมาจากปัญหาของระบบ เทคนคิ หรอืการกระทําผดิ
ของบุคคลที-สาม 

(6)   ผูไ้ดรั้บรางวัลจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายสว่นต่างในการรับรางวัล 
ดังต่อไปนีU ภาษี ณ ที-จ่าย โดยหักจากมูลค่าเต็มของของรางวัลที-ไดรั้บ 
และ ค่าใชจ่้ายอื-นๆ ในการรับของรางวัล อาทเิชน่ ค่าการเดนิทางในการ
มารับของรางวัล เป็นตน้ 

(7)   บรษัิทฯ ไม่มสีว่นเกี-ยวขอ้งกับคณุภาพ และการใชง้านของของรางวัล  

กรณีมขีอ้พพิาทใดๆ 
เกี-ยวกับกจิกรรมนีU 

คําตัดสนิของบรษัิทถอืเป็นเด็ดขาด สิUนสดุ และเป็นที-ยุต ิ

 
 
  
 


