
Terms and Conditions  
• Thanachart reserves the right to award cash back only to credit cards that have registered 

via SMS and has received confirmation SMS that the card holders have successfully 
registered to participate in the promotional campaign from 23rd May until 31st July 2018. 
This does not include a case where card holders has submitted wrong numbers. Please 
keep the confirmation SMS as reference.  

• To receive cash back to card holders account, Thanachart reserves the right to award only 
when card holders have accumulated spending of at least 500 Baht after discount per 
credit card number. The cash back will be awarded within 60 days after the promotional 
campaign ends.  

• Limit cash back to bank account of maximum 500 Baht / group account / campaign. The 
cash back will be calculated from main and supplementary cards combined spending and 
will only be awarded to the main card. In the case that that the credit card was used for 
business, for illegal purposes, for wrong objective of use, or transfer to credit card 
account that results in increasing of credit limit that Thanachart has set, Thanachart 
reserves the rights to revoke or dismiss the cash back program. Thanachart will award 
cash back to credit card account within 60 days after the campaign has ended.  

• Credit card holders that are eligible for cash back must be active users and have 
acceptable credit terms until the day of cash back is granted. By receiving this cash back it 
cannot be exchanged or rebate as cash or any other benefits.  

 
Other conditions: 

• This privilege is exclusively for Thanachart credit card holders and/or Siam City Bank 
credit card holders that has made payment for Grab services.  

• Corporate Card cannot be participated in this campaign.  
• This promotional benefits cannot be used together with any other Thanachart’s 

promotional campaign.  
• Terms, conditions, and campaign period is determined by Thanachart. Thanachart 

reserves the right to arbitrate any controversy that may occur as a result of this activity.  
• Thanachart is not responsible for Grab services. For usage issue or inquiry please contact 

Grab directly at their call center 02-021-2500.  
• Thanachart and Grab reserve the right to modify any terms and conditions of the co-

marketing activity without prior notification.  
• For more information please call 1770, press 0, press 2.  

 
ข้อกําหนดและเง่ือนไข  

• ขอสงวนสิทธ์ิการรับเครดติ เงินคืน เฉพาะหมายเลขบตัรฯ ท่ีทําการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามท่ีระบุ และ
ได้รับ SMS ตอบกลับว่า ท่านได้ลงทะเบียนรบัสิทธ์ิร่วมรายการ ช่วง 23 พ.ค. – 31 ก.ค. 61 แล้วเท่าน้ัน และ
ไม่นับรวมการพิมพ์หมายเลขบตัรฯ ผิด โปรดเก็บ SMS ท่ีตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป  

• การรับเครดติเงินคืนเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเครดติเงินคืนเฉพาะรายการท่ีมียอดค่าใช้จ่ายสะสม
รวมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปโดยนับจากยอดหักส่วนลด/หมายเลขบตัร โดยจะเครดิตเงินคืนตามจํานวนช่วง
วงเงินของยอดค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนด (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ท่ีเกิดขึ้นในทุกยอดใช้จ่ายจะไม่นํามา
คํานวณเครดิตเงินคืน  

• จํากัดการรบัเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีสูงสดุ 500 บาท/บญัชีบตัร/ตลอดรายการ การเครดติเงินคืนจะ
คํานวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ท้ังบัตรหลักและบตัรเสริมรวมกัน และทําการเครดิตเงินคืนเข้า
บัญชีบตัรเครดติบตัรหลักเท่าน้ัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบั หรือ ยกเลิกการมอบเครดิต เงินคืน ใน
กรณีท่ีใชบ้ัตรเครดิตท่ีเป็นไปในลักษณะเพ่ือการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย 
หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดติโดยสุจรติ หรอื มีการโอนเงินเข้าบญัชีบตัรเครดติ ซ่ึงมีผลเป็น
การเพ่ิมวงเงินการใช้บตั รเครดติให้เกินกว่าวงเงินท่ีธนาคารฯ กําหนด ธนาคารฯ จะทําการเครดติ เงินคืน
เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุรายการส่งเสริมการขาย  

• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิการมอบเครดติ เงินคืนเข้าบัญชตีามรายการส่งเสริมการขายน้ีเฉพาะสมาชิกบตัร
เครดิตท่ียัง คงมีสถานะปกติและไม่ผิดนัดชําระจนถึงวันท่ีทําการเครดติเงินคืน การรับเครดติเงินคืนไม่
สามารถโอน เปล่ียน หรือทอนเป็นเงินสดหรอืผลประโยชน์อย่างอื่นได้  

 
เง่ือนไขอื่นๆ:  

• สิทธิพิเศษน้ีสําหรับสมาชิกบตัรเครดติธนชาต และ/หรอืบตัรเครดิตนครหลวงไทยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 
เท่าน้ัน  



• บัตรเครดติสําหรบัองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการสง่เสรมิการขายน้ีได้  
• สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอื่นของธนาคาร 

ฯ  
• ข้อกําหนด, เง่ือนไข และระยะเวลาเป็นไปตามท่ีธนาคารฯ กําหนด หากกรณีท่ีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ 

เกิดขึ้นคําตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ หากการบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยตรง  
• ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงข้อกําหนดและเง่ือนไข หรอืยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• กรุณาสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร. 1770 กด 0 กด 2 

 


