
 

  

 
 

 

 

 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งแฟกซ์มาที่ 0 2646 3001 หรือ ส่งอีเมลมาที่ CSM@Krungsri.com ส าหรับบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท 

For your own benefits, please fill in all the required information in this form and fax to 0 2646 3001 or send an e-mail to CSM@Krungsri.com for all Krungsri credit card 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ (“คะแนนสะสม”) ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

I wish to redeem my Krungsri Points (“Points”) as follows: 

 

1. แลกไมล์สะสม / Points Redemption for Airline Mileage  

 

โปรดหักคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามรายละเอียด ดังน้ี 

Please deduct the Points from my credit card accounts specified below: 

 

หมายเลขบัตร / Card Number                                                                          จ านวนคะแนนที่ใช ้/Redeemed Points 

 

                                            

                                            

                                            

                                            
                                            

                                รวม/Total       

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะโอนคะแนนสะสมเป็นไมล์สะสมสายการบินตามที่ข้าพเจ้าระบุ: 

I wish to convert my Points to the specified mileage operator: 

 

รหัส 

Code 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

Name-Surname (English) 

หมายเลขสมาชิก 

Membership Number 

จ านวนคะแนนที่ใชแ้ลก 

Redemption Points 

จ านวนไมล ์

Redemption Mileages 

     

 

หมายเหตุ / Remarks: 

(1) กรุณาแลกไมล์สะสมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันท าการก่อนการเดินทาง 

Please redeem your Points at least 14 working days before travelling. 

(2) คะแนนสะสมกรุงศรี พ้อยต์ ของบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภทไม่สามารถโอนรวมกันเพื่อแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้  

Krungsri Points from all types of Krungsri credit card cannot be combined together to redeem miles for JAL Mileage Bank (JMB). 

(3) ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยอมรับตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส / ฟลายเออร์โบนัส / เอเชีย ไมล์ / JAL Mileage Bank 

(JMB) / Air Asia BIG Points ตามที่ระบุใน www.krungsricard.com/th/SpecialServices/bonus-online.html 

I agree and accept to be bound by the terms and conditions of the terms and conditions of mileage redemption for Royal Orchid Plus / FlyerBonus / 

Asia Miles™ / JAL Mileage Bank (JMB) / Air Asia BIG Points as made available at www.krungsricard.com/th/SpecialServices/bonus-online.html   

 

2. แลกของก านัล / Points Redemption for Goods and/or Services 

 

โปรดหักคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามรายละเอียด ดังน้ี 

Please deduct the Points from my credit card accounts specified below: 

 

หมายเลขบัตร / Card Number                                                                          จ านวนคะแนนที่ใช ้/Redeemed Points 

 

                                            

                                            

                                            

                                            
                                            

                                รวม/Total       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มแลกคะแนนสะสม / รวมคะแนน 

Redemption form / Points Combined form 
 

Krungsriayudhya Card Company Limited 

Krungsri Ploenchit Tower, 550 Ploenchit Road, Lumphini,  

Pathumwan, Bangkok 10330 

mailto:CSM@Krungsri.com
http://www.krungsricard.com/th/SpecialServices/bonus-online.html
http://www.krungsricard.com/th/SpecialServices/bonus-online.html


 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแลกคะแนนสะสมเป็นของก านัลตามรายละเอียดที่ข้าพเจ้าระบุ: 

I wish to redeem my Points for the following goods/services: 

 

รหัสสินค้า 

Code 

รายการของก านัล 

Product description 

จ านวน 

Quantity 

แลกด้วยคะแนน 

Redemption points  

แลกด้วยคะแนน + เงิน 

Redemption by points + cash 

คะแนน / Points เงิน/ Cash 

      

      

            

      

           

  รวม / Total         

 

 

กรุณาจัดส่งของก านัลตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของข้าพเจ้า / Please deliver the redeemed item(s) to my billing statement address 

 

กรุณาจัดส่งของก านัลตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง / Please deliver the redeemed item(s) to the below address: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. แลกเครดิตเงินคนื / Points Redemption for Cashback  

 

โปรดหักคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามรายละเอียด ดังน้ี 

Please deduct the Points from my credit card accounts specified below: 

 

หมายเลขบัตร / Card Number                                                                          จ านวนคะแนนที่ใช ้/Redeemed Points 

 

                                            

                                            

                                            

                                            
                                            

                                รวม/Total       

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่ข้าพเจ้าระบุ: 

I wish to redeem my Points for cashback to my credit card account as follow: 

 

 

รหัส 

Code 

จ านวนคะแนนที่ใชแ้ลก 

Redemption Points 

จ านวนเครดิตเงินคนื 

Cashback amount 

จ านวน 

Quantity 

รวมจ านวนทีแ่ลก 

Total redeemed Points 

     

 

หมายเหตุ / Remarks: 

(1) คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท สูงสุด 500,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน 

Every 1,000 Points can be redeemed for 100 Baht cashback and maximum of 500.000 Points redemption/primary card account/day 

(2) โปรดตรวจสอบรหัสและเงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืนที่ www.krungsricard.com/th/Promotion/reward/Cash-Credit.html  

(3) Please see redemption code and T&Cs for cashback at www.krungsricard.com/th/Promotion/reward/Cash-Credit.html 

(4) ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดในบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไป  

Cashback will be shown in your credit card account on the next day. 

 

 

4. รวมคะแนนสะสมเพื่อแลกของก านลั / Points Combination for Goods/Services Redemption 

 

กรณีรวมคะแนนสะสม สามารถรวมคะแนนสะสมของบัญชีหลักภายใต้ช่ือ-สกุลเดียวกัน หรือเฉพาะระหว่างบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันเท่าน้ัน 

The Points can be combined from the primary card accounts under the same name and surname or between family members who share the same surname 

only. 

 

โปรดหักคะแนนสะสมจากบญัชีบัตรเครดิตของบุคคลในครอบครัวของข้าพเจา้ตามรายละเอียด ดังนี ้

Please deduct the Points from my family member’s credit card accounts specified below: 

 

           

             หมายเลขบัตรส าหรับการโอน / Card Number for Points Deduction    จ านวนคะแนนที่ใช ้/Redeemed Points 

 

                                            

 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ระบุ / I consent the Company to deduct my Points for the amount specified above. 

 

 ลายมือช่ือผู้ถือบัตร / Signed ..................................................................................................................... (................................................................................................................................) 

http://www.krungsricard.com/th/Promotion/reward/Cash-Credit.html
http://www.krungsricard.com/th/Promotion/reward/Cash-Credit.html


 

                                            

 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ระบุ / I consent the Company to deduct my Points for the amount specified above. 

 

 ลายมือช่ือผู้ถือบัตร / Signed ..................................................................................................................... (................................................................................................................................) 

 

                                            

 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ระบุ / I consent the Company to deduct my Points for the amount specified above. 

 

 ลายมือช่ือผู้ถือบัตร / Signed ..................................................................................................................... (................................................................................................................................) 

 

             

หมายเลขบัตรส าหรับการรับโอน / Card Number of Points Receiver    รวมจ านวนคะแนนที่รับ / Total Points 

 

                                            

 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์สะสมสายการบิน / ของก านัล / เครดิตเงินคืนตามรายละเอียดที่ข้าพเจ้าระบ:ุ 

I wish to redeem my Points for the airline mileage / goods/services / cashback as follows: 

 

รหัสสินค้า 

Code 

รายการของก านัล 

Product description 

จ านวน 

Quantity 

แลกด้วยคะแนน 

Redemption points  

แลกด้วยคะแนน + เงิน 

Redemption by points + cash 

คะแนน / Points เงิน/ Cash 

      

      

            

      

           

  รวม / Total         

 

 

กรุณาจัดส่งของก านัลตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของข้าพเจ้า / Please deliver the redeemed item(s) to my billing statement address 

 

กรุณาจัดส่งของก านัลตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง / Please deliver the redeemed item(s) to the below address: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 หมายเหตุ / Remarks: 

 

เง่ือนไขการแลกคะแนนสะสม : 

 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยอมรับตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของรายการแลกคะแนนสะสมของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ทุกประการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ 

www.krungsricard.com  

I agree and accept to be bound by the terms and conditions of Points redemption of Krungsriayudhya Card Co., Ltd available at www.krungsricard.com  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร. 0 2296 5566, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788, ศูนย์บริการสมาชิกบัตร กรุงศรี 

แพลทินัม 0 2646 3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทั่วไป และ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โทร. 0 2646 3000 และ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เจซีบี แพลทินัม 0 

2646 3939  

For more information, please contact Krungsri Exclusive Call Center Tel. 0 2296 5566, Krungsri Signature Call Center Tel. 0 2627 4788, Krungsri Platinum Call Center 

Tel. 0 2646 3555, Krungsri Call Center or Krungsri Homepro Visa Platinum Call Center Tel. 0 2646 3000 and Krungsri JCB Platinum Call Center Tel. 0 2646 3939 

 ในการแลกคะแนนสะสมน้ี ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย แลกเปล่ียน ส่ง และ/หรือ โอน ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า เช่น ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ หรอืข้อมูลอื่นใด ให้แก่ผู้

ให้บริการภายนอก หรือตัวแทนของผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริษัทผู้ให้บริการซึ่งเป็นพันธมิตร ได้แก่ สายการบินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มน้ี รวมทั้งผู้ให้บริการแลก/ส่งของก านัล และ/หรอื

บุคคลอื่นใด ซึ่งหากข้าพเจ้าไม่ยินยอมดังกล่าวอาจจะกระทบต่อการด าเนินการของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ และ/หรือ จะท าให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง เช่น การ

โอนคะแนนสะสมเป็นไมล์สะสมของสายการบิน หรือแลกรับของก านัลตามที่ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิแลกรับไว้ในแบบฟอร์มน้ี 

In redeeming my Points for Mileage and goods/services, I consent to the Company to disclose, exchange, deliver and/or transfer my personal information, such as, 

first/last name, address or contact number or any other information, to the external service provider or its representative, such as, partner companies, i.e. airlines 

whose names specified in this redemption form, including the distributor who provides goods/services redemption/delivery service, and/or other entities. Without 

the said consent, I acknowledge that the Company would not be able to provide services to me or perform its obligations fairly and continuously, such as, the 

transfer of Points to the mileage program I wish to redeem or goods/services redemption under this redemption form. 

 

ลายมือชือ่สมาชิกบัตรหลักผู้ท ารายการ / Primary cardholder’s signature  

 

…………………………………….…………………………………….......  

 

(…………………………………….……………………………………......)  

วันที่ท ารายการ/Date....................................................... 

http://www.krungsricard.com/
http://www.krungsricard.com/

