
Terms and conditions:  
• Exclusive for K-Credit or Debit Cardholder (K-My Play/K-Max Plus/K-Special/Cobranded 

Debit card/K-Web Shopping Card) that have registered through SMS type GB (space) 
followed by the last 12 digits of K-Credit or debit card number to 4545888 (3 baht/SMS) 
during campaign period. Cash back amount will be calculated from accumulated spending 
as specified in the condition after cardholders have successfully registered to receive this 
privilege.  

• Limit cash back 50 Baht /person/month and up to 150 Baht per person throughout the 
campaign.  

• The following Kbank credit card are not eligible for this promotion ; Fleet card, Happy 
online credit card , Thaibev credit card , and all corporate credit cards.  

• Cash back will be credited to credit card account within 60 days of the end of campaign.  
• Eligibility; cardholders in good standing with a good credit history as of the date of 

receiving cash back.  
• Credited cash back is non transferable and cannot be exchanged for cash. After cash back 

has been credited, in case of any reason cardholder refuses to pay for the credit 
transaction or cancels the purchase ,Kbank shall collect paid cash back amount back from 
the credit account.  

• Kbank has no responsibility, liability for,or involvement with the service provided by 
service provider.Please direct inquiries to the relevant service provider or merchant. 

• Kbank may alter terms and conditions and may cancel this promotion without prior notice.  
• In case of dispute, Kbank decision are final. 
• Promotional campaign period is from 21st May – 31st July 2018. 
• To learn more, please call K-Contact Center,02-8888888  

 
ข้อกําหนดและเง่ือนไข  

• สงวนสิทธ์ิ ในการรับเครดติเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดติกสกิรไทยและบัตรเดบิต K-My Play /บัตรเด 
บิต K- Max Plus /บตัรเดบติ K - Special /บตัรเดบติ Co-Brand/บัตรเดบิต K-Web Shopping Card 
ท่ีส่ง SMS มาลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบตัร โดยพิมพ์GB (วรรค) ตามด้วย หมายเลข
บัตรเครดติหรอืบตัรเดบติ 12 หลักสดุท้าย ส่งมาท่ี 4545888(ครั้งละ 3 บาท) และไดร้ับข้อความ ตอบกลับ
ภายในระยะเวลาโครงการเท่าน้ัน  

• สงวนสิทธ์ิมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท/ท่าน/เดือนและสงูสุด 150 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ  
• ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บตัร Fleet Card บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้  
• ผู้ถือบตัรจะได้รับเครดติเงินคืนในบัญชบีัตรเครดิตของผู้ถือบตัร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสดุรายการ 

ส่งเสริมการขาย  
• ผู้ถือบตัรท่ีจะได้รบัเครดติเงินคืนจะตอ้งมีสถานะบัตรเครดติเป็นปกติ มีประวัติการชําระเงินท่ีดี ไม่ผิดนัด 

ชําระเงินตามขอ้กําหนดของการเป็นผู้ถอืบตัรเครดติของธนาคาร จนถึงวันท่ีไดร้ับเครดติเงินคืน  
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสทิธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้  
• กรณีท่ีทางผู้ถอืบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต หรือ ยกเลิกการซ้ือสินค้าคืนยอด 

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติไม่ว่ากรณีใดๆภายหลังจากท่ีทางธนาคารได้เครดติเงินคืนพิเศษเข้าบัญชบีัตร 
เครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชบีตัรเครดิตน้ันตามท่ีธนาคารไดมี้การเครดิต 
เงินคืนให้  

• ธนาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ตอ้ง 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คําตดัสินของธนาคารถือเป็นท่ีสิ้นสดุ  

• ระยะเวลากิจกรรมส่งเสรมิการขายเริ่มตั้งแต่วันท่ี 21 พ.ค. ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 61 
• สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีK-Contact Center 0 2888 8888 

 


