
Krungsri First Choice 
 
Terms and Conditions for 5% cashback 

● Eligible for account that completely registered code EGB via SMS channel before 
payment. 

● Cash back amount will be calculated on the spending that occurs after the reply SMS has 
been sent from registration system. Cash back will be credited to the cardholder’s account 
within 3 days after month end. 

● Maximum cash back is capped at 100 Baht/ account/ month and 300 Baht/ account/ 
campaign. All participating credit card transactions must be occurred with Grab within 
campaign period only; Month 1: 23-31 May, Month 2: 1-30 June, Month 3: 1-31 July. The 
Company reserves the rights to claw back the cash back from the card member, in case 
the refunded/void transaction was found. 

● The Company reserves the rights to give cash back to the card member with good 
payment history until the date of the receipt of cash back. The Company reserves the 
rights to rely on information obtained by the company. The cardholders should keep the 
evidence of program participation and sales slip for future reference. 

● Ayudhya Capital Services Co., Ltd. reserve the right to change any terms and conditions 
without prior notice. Terms & Conditions as specified by the company.  Any matter of 
dispute the company has the absolute right to make the final decision. 

● Loan service is provided by Ayudhya Capital Services Co., Ltd. 
 
 
 
เง่ือนไขการรบัเครดิตเงินคืน 5% 

● สงวนสิทธ์ิการให้เครดติเงินคืนเฉพาะสมาชิกบตัรท่ีลงทะเบียนผ่าน SMS รหัส EGB 
โดยลงทะเบียนรับสทิธ์ิเพียงครัง้เดียวตลอดรายการก่อนชําระเงินผ่านบัตรฯ 

● รายการท่ีจะได้รบัการคํานวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด 
จะเริ่มคํานวณตั้งแต่วันท่ีและเวลาท่ีท่านลงทะเบียนสําเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ 
และยึดถือวันทํารายการเป็นเกณฑ์  บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 3 วันทําการ 
หลังจากสิ้นเดือนของช่วงระยะเวลาส่งเสรมิการตลาด 
โดยยอดใช้จ่ายจากบตัรเสริมจะถูกรวมเข้าในบญัชีบตัรหลัก 
และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบญัชีบตัรหลักเท่าน้ัน ซ่ึงจะปรากฏในใบแจ้งยอดบญัชีของท่าน 

● สงวนสิทธ์ิการให้เครดติเงินคืนสงูสุด 100 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดอืน และ 300 
บาท/หมายเลขบญัชีบตัรหลัก/รายการ เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชําระเต็มจํานวนท่ี Grab วันท่ี 23 พ.ค.–
31 ก.ค. 61 โดยเดือนท่ี 1 นับจากวันท่ี 23-31 พ.ค., เดือนท่ี 2 นับจากวันท่ี 1-30 มิ.ย., เดือนท่ี 3 นับจากวันท่ี 
1-31 ก.ค. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดติเงินคืนเฉพาะสมาชิกท่ีมีการทํารายการใช้จ่ายตามเง่ือนไข 
ท้ังน้ียอดใช้จ่ายผ่านบตัรท่ีนํามาคํานวณในรายการส่งเสรมิการตลาดน้ีไม่รวมรายการใช้จ่ายท่ียกเลิกในภา
ยหลัง โดยรายการเครดติเงินคืนไม่สามารถโอนหรอืเปล่ียนหรอืแลกเป็นเงินสดได ้

● บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดติเงินคืนเฉพาะสมาชิกท่ีคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชําระดีหรอืไม่ผิ
ดข้อกําหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสรมิการตลาด (โดยยึดถอืข้อมูลท่ีบริษัทฯ มีอยู่เป็นสําคัญ และบริษัทฯ 
ไม่รับผิดชอบตอ่การสญูหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซ่ึงผู้ถือบตัรควรเกบ็เซลล์สลิป 
และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพ่ือการตรวจสอบกรณีจําเป็น) 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อกําหนด และเง่ือนไข/ 
สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคําตดัสินของบริษัทฯ เป็นท่ีสุด 

● ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด 


