
Terms and Conditions 
 

1. All KTC credit card holders that has “KTC FOREVER REWARDS” can participate in this 
promotional campaign and has spending on KTC cards with Grab from 15th May until 31st 
July 2018 as stated in required condition. 

2. KTC credit card holders that wish to participate in earning extra 150 KTC Forever Rewards 
points must register to participate by sending SMS the following, GBF (Space) followed by 
16 digits of KTC Credit Card number to 061-384-5000 (3 Baht/SMS) or register through 
ktc.co.th/grab website. KTC credit card holders must receive confirmation before being 
eligible. 

3. After the campaign has ended, KTC will award 150 KTC Forever Rewards point following 
the condition, by assessing from the accumulated spending within the condition, within 60 
days. 

4. This benefit cannot be transferred, exchanged, or rebate as cash. 
5. KTC reserves the right to award this privilege only for active credit card holders and have 

acceptable credit terms until the day of cash back is granted. 
6. KTC reserves the right to revoke and/or recall cash back in the case that credit card 

holders did not meet the campaign’s terms and conditions. 
7. KTC is not related to the product or service provided. Should users have any inquiry 

please contact service provider directly. 
8. KTC reserves the right to modify any terms and conditions of the co-marketing activity 

without prior notification. KTC reserves the right to arbitrate any controversy that may 
occur as a result of this activity. 

9. KTC reserves the right to not include cash withdrawal, KTC FLEXI by phone, interest, other 
fees, or any other refunds from purchase cancellation into accumulated spending for this 
privilege. 

10. For more information please contact Grab Call Center at 02-021-2500 or e-mail at 
support.bkk@grab.com 

 
  



ข้อกําหนดและเง่ือนไข 
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) น้ี บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี 

จัดทําขึ้นเพ่ือมอบสิทธิประโยชน์คะแนนสะสมพิเศษให้กบัสมาชกิบัตรเครดิต KTC (“สมาชกิ”) 
ทุกประเภทท่ีมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) 
และมียอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ KTC (“บตัรฯ”) 
สําหรับการชําระค่าสินค้า/บริการในหมวดTransportation (Grab) ในระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 31 
กรกฎาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเท่าน้ัน 

2. สมาชิกท่ีประสงค์จะขอรบัสิทธิคะแนนสะสม KTC Forever Rewardsเพ่ิม 150 คะแนน ตามรายการน้ี 
จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรบัสิทธิเข้าร่วมรายการโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ GBF เว้นวรรค 
ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาท่ีหมายเลข 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 
หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ท่ี ktc.co.th/grab 
ซ่ึงสมาชิกจะต้องได้รบัขอ้ความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี 
ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการ 

3. เม่ือสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะทําการมอบคะแนนสะสม KTC Forever Rewardsเพ่ิม 150 คะแนน 
ตามเง่ือนไขรายการน้ี 
โดยพิจารณายอดใช้จ่ายสะสมท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีสมาชิกทําการลงทะเบียนเพ่ือขอรบัสิทธิตามเง่ือนไข
เท่าน้ันและทําการโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชบีัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 
วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ 

4. สิทธิประโยชน์ท้ังหมดตามรายการน้ีไมสามารถไม่สามารถ แลก เปล่ียน ทอนเป็นเงินสดได้ 
หรือโอนให้ผู้อื่นได ้

5. ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ี เฉพาะสมาชิกท่ีมีสถานภาพบญัชีเป็นปกติ 
และไม่มีประวัตกิารผิดนัดชําระหน้ีตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันท่ีเคทีซีทําการมอบสิทธิประโยชน์ 
โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสําคัญ 

6. ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการน้ี 
ไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วน รวมท้ังเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธ์ิเข้าร่วมรายการ 
โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธิประโยชน์ในรายการน้ี หรือใช้บตัรฯ 
เพ่ือธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใชบ้ัตรฯ ผิดเง่ือนไขท่ีกําหนด 
หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพ่ือการบริโภค 
หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว 

7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่าย หรอืผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกบัสินค้า/บริการตามรายการน้ี 
กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรอืขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือตอ้งการใบเสร็จหรือ ใบกํากบัภาษี 
กรุณาติดต่อโดยตรงกบัผู้จําหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการน้ันๆ 

8. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เง่ือนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ 
ในรายการน้ี (รวมถงึเปล่ียนแปลงของรางวัลท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คําตดัสินของเคทีซีถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

9. ขอสงวนสิทธ์ิยกเว้นไม่นํายอดใช้จ่ายในรายการเบกิถอนเงินสด รายการ KTC FLEXI by phone ดอกเบี้ย 
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เงินคืนท่ีเกิดจากการยกเลิกรายการซ้ือสินค้าและบริการ หรือเงินคืนท่ีเกิดจาการ refund ทุกประเภท 
มาคํานวณเพ่ือมอบคะแนนสะสมพิเศษให้แก่สมาชิกตามรายการน้ี 

10. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี Grab Call Center 02 021 2500 หรือ Email: 
support.bkk@grab.com 

  



 


