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ในสัญญาน้ีหากไม่กำาหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืนแล้ว 
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส  

จำากัด
“บัตร” หมายถึง บัตรเครดิตที่บริษัทออกให้แก่ผู้

ถือบัตร (บัตรหลัก) และให้แก่บุคคลตามที่
ผู้ถือบัตรหลักร้องขอ (บัตรเสริม)

“ผู้ถือบัตร” หมายถึง ผู้ท่ีบริษัทได้อนุมัติให้เป็นสมาชิก
ของบริษัท เพ่ือใช้บริการบัตรเครดิตและส่ง
มอบบัตรเครดิตให้ใช้ ในฐานะผู้ถือบัตร
หลักและ/หรือผู้ถือบัตรเสริม ก่อนการเปิด
ใช้บริการบัตร การลงลายมือชื่อหลังบัตร
และ/หรือ การใช้บัตรน้ี ผู้ถือบัตรกรุณาอ่าน
ข้อกำาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญา
น้ีให้เข้าใจเพราะโดยการลงลายมือช่ือหลัง
บัตร การเปิดใช้บริการบัตรและ/หรือการ
ใช้บัตรน้ีของผู้ถือบัตรจะถือว่าผู้ถือบัตร
ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเง่ือนไข
และข้อกำาหนด ในสัญญาน้ีทุกประการ

สัญญาการใช้บัตรเครดิต ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
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1.1 บัตรที่บริษัทออกให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษัทซึ่งมอบให้ผู้ถือบัตรเป็นผู้ใช้เท่านั้น ผู้ถือบัตร
จะไม่จำาหน่ายหรือโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่บุคคล
อื่นใดรวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้บัตรแทน
และ/หรือลงลายมือชื่อแทนในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ถือบัตร
จะต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กำาหนดไว้ด้านหลังบัตร
ทันทีที่ได้รับบัตร โดยการลงลายมือชื่อหลังบัตร
และ/หรือการเปิดใช้บัตรน้ีจะถือว่าผู้ถือบัตรตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบัติตามข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญานี้
ทุกประการ
1.2 ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรน้ีในการ (ก) เบิกเงินสด 
ล่วงหน้า (ข) ชำาระค่าสินค้า ค่าบริการต่างๆ และ/หรือ
ค่าอ่ืนใดแทนการชำาระเงินสดไม่ว่าจะผ่านทางร้านค้า
หรือสถานท่ีให้บริการท่ีมีเคร่ืองหมายสัญลักษณ์บัตร
ติดต้ังอยู่ หรือ (ค) ทำาธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โปรแกรมออนไลน์ท่ีจัดให้มีโดย
บริษัท(“โปรแกรม”) โทรศัพท์ ไปรษณีย์หรือเคร่ืองเบิก
ถอนเงินสดอัตโนมัติหรือช่องทางอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัด
ให้มีข้ึนภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ ท้ังน้ีบริษัทสงวนสิทธ์ิท่ี
จะไม่อนุมัติและ/หรือไม่รับผิดชอบวงเงินจากการใช้บัตร
ท่ีเป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์การใช้บัตรหรือเป็นการ
ฝ่าฝืนตามข้อ 2.1 โดยการทำาธุรกรรมต่างๆ (รวมถึง
การใช้บริการหักชำาระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร) ผู้ถือบัตรตกลงให้ข้อสัญญา
ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทำาธุรกรรมดังกล่าว (ถ้ามี) ไม่ว่า
จะเป็นการลงนามโดยผู้ถือบัตรหรือไม่ ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาฉบับน้ี และตกลงยอมรับในข้อกำาหนดและ
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีระบุในสัญญาดังกล่าวทุกประการ
1.3 ในกรณีที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรแทนการชำาระเงิน
เกินกว่าวงเงินที่บริษัทกำาหนดโดยได้รับอนุมัติจาก
บริษัทเป็นคร้ังคราวไม่ถือว่าการอนุมัตินั้นเป็นการ
เพ่ิมวงเงินถาวรให้ผู้ถือบัตรและผู้ถือบัตรต้องชำาระ
ส่วนที่เกินวงเงินที่ได้ใช้ไปให้กับบริษัทเต็มทั้งจำานวน
โดยผู้ถือบัตรไม่สามารถเลือกชำาระขั้นต่ำาตามข้อ 3.1 
ได้ในกรณีนี้

1.4 ในกรณีท่ีบริษัทอนุมัติออกบัตรเสริมแก่ผู้ถือ
บัตรหลัก ผู้ถือบัตรหลักตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทออก
บัตรให้แก่ผู้ถือบัตรเสริมและ/หรือการใช้บัตรของผู้
ถือบัตรเสริมตามท่ีผู้ถือบัตรหลักร้องขอโดยไม่คำานึง
ถึงข้อจำากัดเร่ืองความสามารถทางกฎหมายของผู้
ถือบัตรเสริมและจะไม่ยกข้อจำากัดดังกล่าวข้ึนเป็นข้อ
ต่อสู้เพ่ือปฏิเสธความรับผิดหรือเป็นข้อโต้แย้งสิทธิ
ของบริษัทในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเช่นว่าน้ันท้ังหมด
จากผู้ถือบัตรหลัก และผู้ถือบัตรหลักตกลงว่าการใช้
บัตรของผู้ถือบัตรเสริมเป็นการกระทำาภายใต้อำานาจ
ของผู้ถือบัตรหลักทุกประการโดยผู้ถือบัตรหลักจะ
ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ท่ีเกิดจากการใช้บัตร
ของผู้ถือบัตรเสริมไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากน้ี
ผู้ถือบัตรเสริมตกลงรับผิดร่วมกันกับผู้ถือบัตรหลัก
ในฐานะลูกหน้ีร่วมเพ่ือชำาระเงินค่าสินค้าและ/หรือ 
บริการอันเกิดจากการใช้บัตร รวมทั้งดอกเบี้ย เบ้ีย
ปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัท ท้ังน้ีในกรณี
ท่ีบริษัทติดตามหน้ีจากผู้ถือบัตรหลักหรือผู้ถือบัตร
เสริมรายใดรายหน่ึง ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทใน
การติดตามหน้ีจากผู้ถือบัตรท่ีเหลือจนกว่าบริษัทจะ
ได้รับชำาระหน้ีครบถ้วนหมดส้ินแล้วท้ังจำานวน
1.5 ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรน้ีเบิกถอนเงินสดโดยวิธี 
(1) ทำาธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือเว็บไซต์ 
หรือแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมของบริษัท หรือผ่านทาง
โปรแกรมออนไลน์ท่ีจัดให้มีโดยบริษัท ตามหลักเกณฑ์ใน 
ข้อ 5 และข้อ 7 ของสัญญาน้ี (2) เบิกถอนผ่านเครือข่าย
ของ VISA โดยการเบิกถอนเงินสดณ เคาน์เตอร์ท่ีมี
เคร่ืองหมาย VISA และ/หรือ (3) เบิกถอนจากเคร่ือง
ฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) หรือ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินท่ีมีเคร่ืองหมาย VISA/PLUS/ATM 
POOL หรือจากเครื่องฝากถอนอัตโนมัติที่บริษัทจัด
เตรียมไว้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 ของสัญญานี้โดย 
 (ก) ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ข้อกำาหนดใดๆ ที่อาจมี
ขึ้นเป็นครั้งคราว
 (ข) กรณีการทำาธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์หรือ 

1. สิทธิหน้าที่ของผู้ถือบัตร
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ทางเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ หรือช่องทางอ่ืนใด ผู้ถือ
บัตรสามารถดำาเนินการต้ังรหัสประจำาตัว (PERSONAL 
IDENTIFICATION NUMBER หรือ PIN) ด้วยตนเอง
ตามข้ันตอนท่ีบริษัทกำาหนด เพ่ือใช้ยืนยันตัวตนในการ
เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าโดยอยู่ภายใต้ข้อจำากัดของ
จำานวนเงินและจำานวนครั้งที่เบิกถอน โดยผู้ถือบัตร
สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสดังกล่าวในภายหลังได้ 
ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรต้องระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้อื่นทราบ
หรือล่วงรู้เลขรหัสประจำาตัวได้ 
 (ค) ผู้ถือบัตรตกลงให้บริษัทคิดค่าธรรมเนียม 
การเบิกถอนเงินสดในอัตราท่ีกำาหนด ซ่ึงบริษัทจะประกาศ 
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีบริษัท
สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้น ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเบิกถอน
เงินสดได้เป็นจำานวนไม่เกินวงเงินเบิกถอนเงินสดท่ีบริษัท
กำาหนด สำาหรับการเบิกถอนเงินสด ณ เคาน์เตอร์ท่ีมี
เคร่ืองหมาย VISA จำานวนเงินท่ีจะเบิกได้จะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการนั้นๆ เป็นผู้กำาหนด
1.6 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.2 ผู้ถือบัตร
ตกลงว่าวงเงินของบัตรเครดิตรวมถึงวงเงินเบิกถอน
เงินสดท่ีบริษัทอนุมัติให้ผู้ถือบัตรน้ันเป็นวงเงินท่ีบริษัท 
สามารถพิจารณาเปล่ียนแปลง (ไม่ว่าปรับเพ่ิมหรือลด) 
ในภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทโดยบริษัทจะ
ดำาเนินการทบทวนวงเงินของผู้ถือบัตรและสงวนสิทธิ์
ท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดวงเงินบัตรเครดิตและ/หรือวงเงิน 
เบิกถอนเงินสดของผู้ถือบัตร (รวมถึงการยกเลิกวงเงิน
เบิกเงินสด) ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี 
ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถือบัตร ลักษณะการใช้บัตร 
ประวัติการชำาระเงิน และ/หรืออายุการเป็นสมาชิกบัตร
ของผู้ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรสามารถทำาการตรวจสอบ
วงเงินเบิเงินสดของผู้ถือบัตรได้ท่ีศูนย์บริการลูกค้าของ
บริษัท หรือที่ช่องทางการให้บริการที่บริษัทกำาหนด
1.7 ในการใช้บัตรแทนการชำาระเงินสดน้ัน ผู้ถือบัตร
ต้องตรวจสอบสินค้า/บริการ และยอดท่ีต้องชำาระว่า
ถูกต้อง จึงแสดงบัตรต่อพนักงานของสถานประกอบ
การเพ่ือพนักงานดำาเนินการตามขั้นตอนการใช้บัตร
ชำาระแทนเงินสดตามท่ีบริษัทและ/หรือร้านค้ากำาหนด 

โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือช่ือในเอกสารการขาย
หรือการให้บริการ (SALES SLIP) หรืออุปกรณ์อ่ืนใด 
ตามแบบท่ีบริษัทกำาหนด เพ่ือเป็นหลักฐานในการใช้บัตร
แทนการชำาระเงินทุกคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทหรือร้านค้า 
กำาหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าไม่ต้องลงลายมือช่ือใน
เอกสารการขายหรืออุปกรณ์อ่ืนใด (แล้วแต่กรณี) ซ่ึงไม่
ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ผู้ถือบัตรยอมรับว่าเป็นการใช้
บัตรชำาระแทนเงินสดโดยสมบูรณ์แล้ว
1.8 ในกรณีที่ผู้ถือบัตรส่ังซ้ือสินค้าโดยใช้บัตร
เครดิตชำาระค่าสินค้าหรือค่าใช้บริการโดยการแจ้ง
หมายเลขบัตรเครดิตด้วยวาจาหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแก่ผู้ขายสินค้าหรือแก่ผู้ให้บริการเพื่อ
ทำาการเรียกเก็บเงินจากบริษัท ผู้ถือบัตรตกลงดังนี้
 (1) หากเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน
เว็บไซต์หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ถือบัตร
ตกลงยอมรับรายการที่เกิดขึ้น หากได้มีการกรอก
ข้อมูลและปฏิบัติตามวิธีการซื้อขายที่ถูกต้องดังที่ระบุ
ในเว็บไซต์นั้นๆ เว้นแต่ผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ไม่ได้เป็นผู้ทำาการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว หาก
ได้ถูกเรียกเก็บเงินและผู้ถือบัตรได้ชำาระเงินแล้ว บริษัท
จะคืนเงินให้ผู้ถือบัตรตามวิธีการที่บริษัทกำาหนด 
 (2) หากเป็นการทำารายการผ่านช่องทางอื่น
นอกจากข้อ 1.8 (1) ผู้ถือบัตรมีสิทธิขอยกเลิกการ
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในระยะเวลา 45 วัน นับ
แต่วันที่สั่งซื้อหรือขอใช้บริการหรือภายในระยะเวลา 
30 วัน นับแต่วันที่ครบกำาหนดการส่งมอบสินค้า
หรือให้บริการ กรณีที่มีการกำาหนดระยะเวลาส่งมอบ
สินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ถือ
บัตรพิสูจน์ ได้ว่าไม่ได้เป็นผู้ส่ังซ้ือสินค้าหรือไม่ได้ขอ
ใช้บริการหรือเป็นผู้ส่ังซื้อสินค้าแต่ได้รับไม่ตรงตาม
กำาหนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วนหรือชำารุด
บกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ บริษัทจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรหรือกรณีเรียก
เก็บเงินและผู้ถือบัตรได้ชำาระเงินแล้ว ถ้าเป็นการสั่ง
ซื้อสินค้าภายในประเทศ บริษัทจะคืนเงินให้ผู้ถือบัตร
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือบัตรแจ้ง ถ้า
เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ บริษัท
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จะคืนเงินให้ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือบัตร เว้นแต่บริษัทพิสูจน์ ได้ว่าภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำาของผู้ถือบัตรเอง โดยบริษัท
จะใช้สิทธิเรียกเก็บเงินคืนจากผู้ถือบัตรในภายหลัง
โดยผู้ถือบัตรตกลงที่จะรับผิดในดอกเบี้ยและ/หรือ 
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ด้วย
1.9 ผู้ถือบัตรตกลงชำาระหน้ีอันเกิดจากการใช้บัตรตาม
อัตราและวิธีการท่ีได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยบริษัทจะจัดทำา
ใบแจ้งยอดบัญชี (ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของใบแจ้งยอด
ปกติหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือบัตร 
ทราบเป็นรายเดือนโดยจะส่งใบแจ้งยอดบัญชีดังกล่าว
ให้ผู้ถือบัตรทราบทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือให้ผู้ถือบัตรทำาการตรวจสอบ
จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมของบริษัท 
และ/หรือ ช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดทำาข้ึน เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 10 วันล่วงหน้าก่อนวันถึงกำาหนดชำาระ และผู้ถือ
บัตรตกลงชำาระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หน้ีอ่ืนใดอันเกิด
จากการใช้บัตรโดยผู้ถือบัตรหลักและ/หรือผู้ถือบัตรเสริม 
รวมท้ังค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้บริษัทภายในวันท่ีกำาหนด
ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ยอดเงินข้ันต่ำาท่ีแสดงไว้ใน 
ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตจะเป็นยอดเงินข้ันต่ำาท่ีผู้ถือ
บัตรต้องชำาระในแต่ละเดือน ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรเห็นว่าใบแจ้ง 
ยอดบัญชีบัตรเครดิตท่ีได้รับไม่ถูกต้องท้ังหมดหรือ 
บางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติดังน้ี
 (1) ทักท้วงภายใน 10 วันทำาการนับต้ังแต่วันท่ี
ผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดบัญชีจากบริษัท และ/หรือวัน
ท่ีบริษัททำาการแจ้งให้ท่านตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งยอด
บัญชีจากเว็บไซต์ของบริษัท ในการพิจารณาวันครบ
กำาหนดดังกล่าว หากเป็นการจัดส่งทางไปรษณีย์บริษัท
จะนำาสืบวัน เวลาท่ีนำาส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้แก่ผู้ขนส่ง 
หรือหากเป็นการจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-MAIL) บริษัทจะนำาสืบวัน เวลาท่ีส่งใบแจ้งยอดบัญชี 
 (2) ในกรณีท่ีบริษัทตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายการ 
ในใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้องแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้อง
พิสูจน์ว่ารายการ และยอดค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฏ
ในใบแจ้งยอดบัญชีไม่ถูกต้อง และความไม่ถูกต้องนั้น

ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความบกพร่อง
ของผู้ถือบัตรเอง ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ถือบัตรได้รับใบ
แจ้งยอดบัญชีจากบริษัท
1.10 ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท่ีเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) 
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็น
เงินบาทไทยตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทถูกเรียก
เก็บจากบริษัทบัตรเครดิตท่ีบริษัทเป็นสมาชิกอยู่ 
ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ 
บริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
อาจจะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อน
ท่ีจะทำาการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บ
กับบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือใช้ ในการอ้างอิงเบ้ืองต้นได้จาก: 
HTTPS://USA.VISA.COM/SUPPORT/
C O N S U M E R / T R A V E L - S U P P O R T /
EXCHANGE-RATE-CALCULATOR.HTML 
 นอกจากน้ี ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัท
คิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที ่
เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลง
สกุลเงินดังกล่าวข้างต้น
1.11 ในกรณีที่บัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือม ี
การทำาธุรกรรมผ่านบัญชีบัตรโดยบุคคลอื่น (ไม่ว่า 
โดยการใช้บัตรหรือไม่ก็ตาม) ผู้ถือบัตรต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีเพ่ือทำาการ
ระงับการใช้บัตรและยกเลิกรหัสประจำาตัว โดยหลัง
จากบริษัทได้รับแจ้ง บริษัทจะระงับการให้บริการบัตร
ดังกล่าวภายใน 5 นาทีนับแต่เวลาท่ีได้รับแจ้ง ซ่ึงผู้
ถือบัตรตกลงรับผิดในจำานวนภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมดก่อนมีการแจ้งดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำากัด
เพียงค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า) 
ท้ังน้ี หากบริษัทไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้นและมีผู้อ่ืน 
นำาบัตรไปใช้ ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบชดเชยใช้หนี ้
ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตามหาก 
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ผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ CO-BRAND หน่วยงาน
ราชการตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรได้ปิดบัญชี
หรือยกเลิกการใช้บริการของบริษัทไปแล้ว ให้บริษัท
สามารถจัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
เครดิต และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในใบสมัครและฐาน
ข้อมูลของบริษัท เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายและ
ผู้ถือบัตรตกลงให้บริษัทสามารถนำาผลการตรวจสอบ 
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือบัตรว่า
มีลักษณะเข้าข่ายกรณีต่างๆ ตามข้อ 2.2 หรือไม่่
1.13 ผู้ถือบัตรยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลแลก
เปลี่ยน ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลของผู้ถือบัตรที่ให้ไว ้
กับบริษัทท้ังในใบสมัคร หรือทางการส่ือสารใด  ๆ ตลอดจน 
ข้อมูลใดๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 
มือถือ ที่อยู่ และ/หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-MAIL ADDRESS) และ/หรือช่องทางอื่นใดของ 
ผู้ถือบัตร ข้อมูลเก่ียวกับหน้ีสินของผู้ถือบัตรแก่บริษัท
ในเครือ ผู้ให้บริการภายนอกหรือตัวแทนของบริษัท 
หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ หรือผู้ 
รับจ้างช่วงงานต่อ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำาเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทได้พันธมิตร ร้านค้า 
และพันธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันใน
ลักษณะ CO-BRAND หน่วยงานราชการตามกฎหมาย
รวมท้ังการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการติดต่อส่ือสารหรือ
การส่งใบแจ้งหน้ีหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารเก่ียวกับข้อมูล
เครดิตแก่ผู้ถือบัตรผ่านทางระบบส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต 
หรือคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ือประเมินเครดิต ทบทวนวงเงิน 
สินเชื่อ รวมทั้งการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำาระ  
(หากมี) โดยระบุจำานวนค้างชำาระได้และผู้ถือบัตรจะแจ้ง 
ให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้ 
สำาหรับการติดตามทวงถามหน้ีค้างชำาระ (หากมี) น้ัน 
ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะทำาการมอบ
หมายให้กับบุคคลอ่ืนดำาเนินการแทนบริษัทหรือบริษัท
อาจจะดำาเนินการด้วยตนเองก็ ได้ รวมถึงตกลงให ้
บริษัทสามารถรับชำาระหน้ีใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บัตร 
ของผู้ถือบัตรจากบุคคลอ่ืนได้ตามท่ีเห็นสมควร 
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามทวงถามหน้ีค้างชำาระของ
ผู้ถือบัตร ท้ังน้ี บริษัทจะดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ของ

ภายหลังบริษัทตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าภาระหน้ีสิน
ท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว (ไม่ว่าก่อนหรือหลังการแจ้ง) เกิดข้ึน 
จากการกระทำาของผู้ถือบัตรหรือผู้ถือบัตรมีส่วน 
รู้เห็นด้วย ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในหนี้จำานวน
ดังกล่าวเต็มจำานวน ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรต้องการให้
บริษัทออกบัตรให้ใหม่ ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายและหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร (ในส่วนที่
ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบ) และผู้ถือบัตรจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ในอัตราท่ีบริษัท
ได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ และหากผู้ถือบัตรพบบัตร
ที่สูญหายหรือได้รับบัตรที่สูญหายคืน ผู้ถือบัตรจะ
ทำาลายบัตร เพ่ือป้องกันมิให้มีการนำาบัตรไปใช้ได้อีก
1.12 ผู้ถือบัตรให้ความยินยอมแก่บริษัทและบริษัท 
ข้อมูลเครดิต บริษัทประมวลผลข้อมูลเครดิตอื่นๆ 
ที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ทำาการเปิดเผย แลกเปลี่ยน 
โอน และ/หรือ ส่ง หรือไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย และอินเดีย ซ่ึงข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ
ข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในใบสมัคร 
หรือการสื่อสารใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัท บริษัทข้อมูล
เครดิต บริษัทประมวลผลข้อมูลเครดิตอ่ืนๆ ธนาคาร 
สถาบันการเงินและนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกบริษัท
ข้อมูลเครดิต บริษัทประมวลผลข้อมูลอ่ืนๆ บริษัทแม่ 
และบริษัทในเครือของบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
ตามสัญญาระหว่างบริษัทและผู้ถือบัตร เพ่ือสนับสนุน
การให้บริการของบริษัท และเพื่อประโยชน์ในการ
ดำาเนินการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งหากผู้ถือบัตรไม่
ยินยอมดังกล่าว อาจกระทบต่อการดำาเนินการของ
บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ และ/หรือจะทำาให้ไม่สามารถให้
บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
ลูกค้าทางดิจิทัล การพิจารณาสินเช่ือ การทบทวน
สินเช่ือหรือการประเมินเครดิตของผู้ถือบัตรแก่บริษัท
ในเครือ การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการภายนอก 
หรือตัวแทนของบริษัท หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจ หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ เพ่ือให้บุคคล
ดังกล่าวดำาเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทได้ 
พันธมิตร ร้านค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ออก
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บริษัทซ่ึงอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
1.14 ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานท่ี
ทำางาน สถานท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลสำาหรับ
ติดต่อกับผู้ถือบัตร และรายละเอียดอ่ืนๆ ทั้งนี้บรรดา
ข้อมูล/เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ถือ
บัตร หากส่งไปยังที่อยู่ที่ทำางาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
และ/หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ตามที่ผู้ถือบัตรได้
แจ้งไว้ ให้ถือว่าส่งให้ผู้ถือบัตรแล้วโดยชอบ
1.15 หากบริษัทมิได้แจ้งยกเลิก เรียกคืน หรือระงับ
การใช้บัตรตามข้อ 2.2 ผู้ถือบัตรสามารถนำาบัตร
นี้ไปใช้ได้จนถึงวันท่ีบัตรหมดอายุซ่ึงได้กำาหนดไว้บน
บัตรโดยการพิจารณาอนุมัติบัตรใหม่ให้กับผู้ถือบัตร
นั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่ต่ออายุบัตรให้กับผู้ถือบัตรท่ีมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ท้ังน้ีหากบริษัทพิจารณา
ต่ออายุบัตร ให้ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับการต่ออายุ
บัตรน้ันโดยการขอเปิดใช้บัตรตามวิธีท่ีบริษัทกำาหนด
หรือในกรณีท่ีบริษัทไม่ต่ออายุบัตรให้ถือว่าสิทธิของผู้
ถือบัตรตามสัญญาน้ีส้ินสุดลง โดยผู้ถือบัตรมีหน้าท่ี
ต้องชำาระหน้ีใดๆ ท่ีคงค้างตามสัญญาน้ีต่อไปจนกว่า
จะชำาระครบถ้วนหมดส้ินท้ังจำานวน
1.16 ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งบริษัทเพ่ือยกเลิกการ
ใช้บัตรเมื่อใดก็ ได้โดยแจ้งไปยังบริษัทตามวิธีการที่
บริษัทกำาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถร้องขอคืนค่า
ธรรมเนียมตามสัดส่วนได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่
แจ้งยกเลิก
1.17 ผู้ถือบัตรตกลงและยินยอมให้บริษัทนำาเงินที่
ได้รับชำาระจากผู้ถือบัตรไปหักจากยอดเงินที่บริษัท
เรียกเก็บโดยมีเงื่อนไขการชำาระและลำาดับการหัก
ยอดเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตที่
บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือบัตร

2.1 บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ธนาคาร ร้านค้า 
หรือผู้ประกอบการไม่รับบัตรของผู้ถือบัตรในการทำา
ธุรกรรมต่างๆ และบริษัทไม่รับผิดชอบในข้อตกลงหรือ
เง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวกับการจำาหน่ายสินค้าหรือบริการซ่ึง
ผู้ถือบัตรได้ทำาไว้กับร้านค้า ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ 
หรือสถานท่ีเหล่าน้ัน ท้ังน้ีผู้ถือบัตรตกลงว่าบริษัทมี
สิทธิระงับบัตรของผู้ถือบัตรในกรณีท่ีผู้ถือบัตรใช้บัตร
ในการทำาธุรกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม
ชัดเจนตามกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมถึงการใช้บัตรใดๆ ท่ีเป็นไปในลักษณะ
ผิดวัตถุประสงค์ปกติของการใช้บัตร หรือการใช้บัตร
ในเชิงพาณิชย์หรือมีลักษณะการใช้บัตรท่ีไม่เหมาะสม
2.2 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการลดวงเงิน พิจารณา
ไม่ต่ออายุบัตร ระงับสิทธิการใช้งาน และ/หรือ งดเว้น
การให้บริการอย่างหน่ึงอย่างใด และ/หรือยกเลิกหรือ
เพิกถอนการเป็นผู้ถือบัตร (ทั้งบัตรหลักและ/หรือ
บัตรเสริม) เมื่อใดก็ได้ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการ
ผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเหตุใด 
เหตุหน่ึงดังต่อไปน้ีข้ึน ท้ังน้ีบริษัทจะแจ้งการระงับหรือ 
เพิกถอนดังกล่าวให้ผู้ถือบัตรทราบและมีผลบังคับใช้
ทันทีโดยผู้ถือบัตรยังคงต้องรับผิดชอบในยอดคงค้าง
ท่ียังไม่ได้ชำาระให้กับบริษัทภายในเวลาท่ีบริษัทกำาหนด
ในหนังสือแจ้งการระงับหรือเพิกถอนสิทธิดังกล่าว
 (1) ผู้ถือบัตรแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการ 
สมัครเป็นผู้ถือบัตรไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จน้ันจะ
ได้ปรากฏข้ึนหรือเป็นท่ีรับทราบของบริษัทก่อนหรือ
ภายหลังการออกบัตรให้ผู้ถือบัตร
 (2) ผู้ถือบัตรไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดหรือ 
เง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใดของสัญญาน้ี
 (3) ผู้ถือบัตรผิดนัดชำาระหนี้ที่ค้างชำาระเมื่อ 
ถึงกำาหนดชำาระไม่ว่ากับบริษัทหรือบุคคลใดๆ หรือ
ผิดนัดชำาระหน้ีท่ีค้างชำาระกับบริษัทเม่ือถึงกำาหนดชำาระ
เป็นจำานวนรวมกันต้ังแต่ 2 งวดข้ึนไปภายใน 6 เดือน
 (4) เกิดการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของ

2. สิทธิหน้าที่ของบริษัท
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ผู้ถือบัตรหรือรายได้จากแหล่งท่ีมาต่างๆ (หรือผู้ถือ
บัตรมีภาระหน้ีหรือวงเงินไม่ว่ากับบริษัทหรือสถาบัน
การเงินอื่นสูงเกินกว่ารายได้) และบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นว่า ผู้ถือบัตรเป็นผู้มีฐานะการเงินไม่เพียงพอ
สำาหรับการชำาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บัตรหรือผู้ใช้
บัตรประสบปัญหาอ่ืนใดอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงมีผล
ต่อการชำาระหน้ีของผู้ถือบัตร
 (5) บริษัทพบว่าผู้ถือบัตรใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ 
ท่ีระบุไว้ ในสัญญาน้ีและ/หรือมีพฤติกรรมหรือ
คุณสมบัติท่ี ไม่เหมาะสมในการใช้บัตรหรือเป็น
สมาชิกผู้ถือบัตร (รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการนำา
สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกบัตรไป
โอนและ/หรือจำาหน่าย ไม่ว่าได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 
ให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากบริษัท) รวมถึงการใช้บัตรเพ่ือ
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมการใช้บัตรใน
ทางฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการปลอม
และการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บัตร และ/หรือ
การกระทำาอันมีลักษณะฟอกเงิน) หรือเป็นการพ้น
วิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (6) ผู้ถือบัตรถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้ม 
ละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือเป็นบุคคล
ท่ีถูกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีมีอำานาจมี
คำาส่ังให้ยึด/อายัดทรัพย์หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่า
เป็นการฉ้อฉลบริษัทหรือสถาบันการเงินอ่ืน
 (7) ผู้ถือบัตรเสียชีวิต สาบสูญ หรือตกเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตก
เป็นบุคคลล้มละลายตามคำาพิพากษา ตามแต่กรณี
 (8) ผู้ถือบัตรไม่แสดงหรือไม่สามารถแสดง 
หลักฐานทางการเงิน หรือรายได้ข้ันต่ำาตามท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง
กำาหนดภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกำาหนด
 (9) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎ 
กระทรวง และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่ 
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญแก่การ

ประกอบกิจการของบริษัทและ/หรือการให้บริการ
ของบริษัทตามสัญญาฉบับน้ีหรือบริษัทตัดสินใจ
ยกเลิกการให้บริการบัตรเครดิตตามสัญญาน้ี
 (10) ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่มียอดค้าง หรือ
ไม่มียอดใช้จ่ายผ่านบัญชีของผู้ถือบัตร หรือไม่มีการ
เคล่ือนไหวทางบัญชี หรือไม่ได้ มีการติดต่อกับบริษัท 
และ/หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือบัตรได้ (กรณี
ใดกรณีหน่ึง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน 
หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีบริษัทกำาหนด
 (11) กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจะประกาศให้
ทราบต่อไป ท้ังน้ีในกรณีท่ีบัตรหลักถูกระงับหรือถูก
ยกเลิก (รวมถึงกรณีท่ีไม่ได้รับการต่ออายุบัตร) จะมี
ผลทำาให้บัตรเสริมถูกระงับและ/หรือถูกยกเลิกพร้อม
กันกับบัตรหลักทันที
อย่างไรก็ดี กรณีผู้ถือบัตรเสียชีวิต ให้ถือว่าสัญญา
ฉบับน้ีส้ินสุดลง และบริษัทมีสิทธิเรียกร้องในยอดหน้ี
ค้างชำาระทันที โดยบริษัทไม่จำาต้องส่งคำาบอกกล่าว
เพ่ือเลิกสัญญา
2.3 ในระหว่างท่ีมีเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่ง
การบอกเลิกสัญญาเหตุใดเหตุหน่ึงเกิดข้ึน (นอกเหนือ
จากสิทธิในการลดวงเงิน พิจารณาไม่ต่ออายุบัตรระงับ
สิทธิการใช้ และ/หรือยกเลิกหรือเพิกถอนการเป็นผู้ถือ
บัตรเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามท่ีระบุใน
ข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก
หรือระงับการให้บริการอย่างหน่ึงอย่างใด หรือยกเลิก
สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีได้ให้กับผู้ถือบัตร 
(รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงกรณีท่ีผู้ถือบัตรได้รับอัตรา
ค่าธรรมเนียมสินเช่ือในอัตราพิเศษ) โดยเม่ือมีเหตุแห่ง
การผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเหตุใด
เหตุหน่ึงเกิดข้ึน บริษัทสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมสินเช่ือพิเศษท่ีผู้ถือบัตรได้รับให้เป็นอัตรา
ค่าธรรมเนียมสินเช่ือในอัตราสูงสุดท่ีบริษัทสามารถ
เรียกเก็บได้ในขณะน้ัน จนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญา
หรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาน้ันจะได้ถูกแก้ไขโดย
ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และ/หรือค่า
ธรรมเนียมท่ีบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
2.4 บริษัทมีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิหน้าท่ีและผลประโยชน์
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ใดๆ ตามสัญญาฉบับน้ีไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่ 
บุคคลอ่ืนได้โดยไม่จำาต้องได้รับความยินยอมใด  ๆจากผู้ถือ 
บัตร ท้ังน้ีบริษัทจะแจ้งการโอนเป็นหนังสือไปยังผู้ถือบัตร 
2.5 บริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงงวดบัญชีของผู้ถือบัตร
โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันและ
ให้ถือว่าหน้ีอันเกิดจากการใช้บัตรน้ันถึงกำาหนดชำาระตามท่ี
ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีโดยไม่ถือเป็นการแปลงหน้ีใหม่
2.6 บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
การใช้บัตรเครดิต อัตราดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการต่างๆ ได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือแก้ไข
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการให้บริการใด  ๆ หรือเพิกถอน
สิทธิประโยชน์ของบัตรไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน เฉพาะ
ต่อผู้ถือบัตรรายใดรายหน่ึงได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือบัตร
ทราบล่วงหน้าก่อนจะถือปฎิบัติไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน 
เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งให้ทราบทางจดหมาย 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
หรือหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วันและแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบอีก
คร้ังหน่ึง อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่สมาชิกซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ได้ทันที บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในสามสิบ (30) วันหลังมีผลใช้บังคับ ท้ังน้ี ให้ถือว่า
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของข้อกำาหนดและ
เง่ือนไขฉบับน้ีและผู้ถือบัตรตกลงผูกพันตามข้อกำาหนด
และเง่ือนไขใหม่ท่ีแจ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำาเอกสารหลัก
ฐานใดๆ ให้แก่บริษัทอีกทั้งสิ้น
2.7 การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของ
บริษัทตามกฎหมาย หรือตามข้อกำาหนดและเงื่อนไข
นั้น ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์หรือให้ความยินยอมใน
การดำาเนินการใดๆ แก่ผู้ถือบัตรแต่ประการใด

3.1 การใช้บัตรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าหรือใช้ 
ชำาระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ แทนการชำาระเงินสด 
ผู้ถือบัตรตกลงท่ีจะชำาระคืนให้แก่บริษัทพร้อมกับค่า
ธรรมเนียม (ถ้ามี) โดยที่ยอดชำาระขั้นต่ำาในแต่ละงวด
ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่บริษัทประกาศใช้ ณ ขณะนั้น

3.2 ในกรณีผู้ถือบัตรไม่สามารถชำาระเงินครบ
ถ้วนเต็มจำานวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตใน
คราวเดียวกันภายในวันที่ถึงกำาหนดชำาระ ถือว่าผู้
ถือบัตรขอผ่อนเวลาการชำาระหนี้ส่วนที่เหลือโดย
ตกลงที่จะชำาระ ก) ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในยอด
หน้ีท้ังจำานวนโดยคิดคำานวณจากวันท่ีมีการบันทึก
รายการ/วันที่ได้รับเงินต้น (ตามแต่กรณี) จนถึงวัน
ที่ผู้ถือบัตรชำาระหนี้บางส่วน และ ข) ดอกเบี้ยและค่า
ธรรมเนียมการใช้วงเงินในยอดหน้ีค้างชำาระท่ีเหลืออยู่ 
ท้ังน้ีสำาหรับอัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมน้ัน ให้เป็น
ไปตามอัตราที่บริษัทกำาหนด ท้ังน้ีไม่เกินอัตราสูงสุด
ท่ีบริษัทจะเรียกเก็บได้ตามท่ีกฎหมายกำาหนดในขณะ
น้ัน โดยบริษัทจะคำานวณดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมดัง
กล่าวนับจากวันท่ีบริษัทจ่ายเงินให้ร้านค้าจนถึงวันท่ีผู้
ถือบัตรชำาระหนี้ครบถ้วน ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินรวมกันเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมสินเช่ือ”
3.3 กรณีที่ผู้ถือบัตรทำาธุรกรรมใดๆ ที่เข้าลักษณะ
การผ่อนชำาระเงินต้นที่ใช้จ่ายผ่านบัตร (หรือเบิกถอน
ผ่านบัตร) เป็นรายงวดตามจำานวนเงินและจำานวน
งวดท่ีตกลงกับบริษัท ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า
จำานวนเงินท่ีผู้ถือบัตรต้องชำาระแต่ละงวดตามท่ีบริษัท
แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบน้ันเป็นการคำานวณเบ้ืองต้นโดย
ใช้อัตราดอกเบ้ีย/ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบคงท่ี
เพ่ือความสะดวกในการคำานวณหาจำานวนยอดเงินท่ีผู้
ถือบัตรต้องชำาระต่อเดือน ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทใช้หลัก
เกณฑ์ในการคำานวณค่าธรรมเนียมสินเช่ือแบบลดต้น
ลดดอก หากผู้ถือบัตรมีการชำาระเงินงวดหนึ่งงวดใด
น้อย หรือมากกว่าจำานวนท่ีระบุข้างต้นและ/หรือมีการ
ชำาระไม่ตรงเวลาท่ีกำาหนดจะไม่กระทบจำานวนยอดเงิน
ท่ีจะชำาระในแต่ละงวด (ยกเว้นงวดสุดท้าย) แต่จะมีผล
ให้จำานวนยอดเงินท่ีผู้ถือบัตรต้องชำาระในงวดสุดท้าย
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง (ตามแต่กรณี) และ/หรืออาจทำาให้
จำานวนงวดท่ีต้องชำาระลดลงหากมีการชำาระค่างวด
เกินกว่าจำานวนท่ีกำาหนดในแต่ละงวด
3.4 กรณีท่ีผู้ถือบัตรชำาระหน้ีตามบัตรโดยการใช้
เช็คและปรากฏว่าเช็คดังกล่าวถูกธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงิน ผู้ถือบัตรตกลงเสียค่าปรับกรณีเช็คคืนใน

3. ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
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อัตราท่ีบริษัทกำาหนด แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีบริษัทจะ
เรียกเก็บได้ตามกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
3.5 ผู้ถือบัตรตกลงท่ีจะชำาระค่าธรรมเนียมรายปี
และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรตามที่ได้ม ี
การระบุไว้ในใบสมัคร และในตารางค่าธรรมเนียม (หรือ
ที่จะได้มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในภายหน้า) ให้กับ
บริษัท (ถ้ามี) ท้ังน้ีค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังกล่าวจะเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต 
3.6 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.5 แล้วใน
การใช้บัตรชำาระค่าสินค้าและ/หรือบริการรวมถึงการ
เบิกเงินสดน้ัน หากการทำารายการต่างๆ ดังกล่าวมีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยผู้ประกอบ
การหรือร้านค้าผ่านทางบัญชีบัตร ผู้ถือบัตรตกลงและ 
รับทราบว่าผู้ถือบัตรได้รับทราบถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ดังกล่าวแล้ว ณ ขณะทำารายการหรือใช้บัตร และตกลง 
ท่ีจะชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน
3.7 หากมีการติดตามทวงถามหน้ีอันเกิดจากการ
ใช้บัตร ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
ข้ึนให้บริษัทเต็มตามจำานวนซ่ึงรวมท้ังค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความและค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน ในการท่ีบริษัทจะใช้สิทธิตามกฎหมาย
บังคับให้ผู้ถือบัตรชำาระหน้ีตามความในสัญญาน้ี

เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอ่ืน ข้อกำาหนดและเง่ือนไขน้ีใช้บังคับ
กับผู้ถือบัตรท่ีซ้ือสินค้าและ/หรือชำาระค่าบริการแบบผ่อน
ชำาระเป็นงวดๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
4.1 ผู้ถือบัตรอาจใช้บัตรซ้ือสินค้าและ/หรือใช้บริการ
จากสถานประกอบการและ/หรือร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านค้า”) แบบผ่อนชำาระ โดยผู้
ถือบัตรตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี
 (1) สินค้าและ/หรือบริการน้ันจะต้องมีมูลค่าไม่
ต่ำากว่าท่ีบริษัทและ/หรือร้านค้ากำาหนด
 (2) บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำาเนิน
การสำาหรับสินค้าหรือ บริการบางประเภท (ถ้ามี) และ/
หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม

ตามท่ีระบุในข้อ 3. ซ่ึงจะคำานวณระยะเวลาและเง่ือนไขท่ี
ตกลงกันซ่ึงเม่ือรวมกับค่าสินค้าหรือบริการแล้วจะเป็น
ยอดเงินท้ังหมดท่ีผู้ถือบัตรจะต้องผ่อนชำาระ
 (3) ผู้ถือบัตรตกลงผ่อนชำาระสินค้าและ/หรือ
บริการเป็นรายงวดตามที่ตกลงกับบริษัทและ/หรือ
ร้านค้า ทั้งนี้ จำานวนงวดการชำาระและ/หรือจำานวน
เงินที่ต้องผ่อนชำาระในงวดสุดท้ายอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำานวนเงินและระยะเวลาใน
การชำาระเงินในแต่ละงวดของผู้ถือบัตร
 (4) ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการแต่ละคราว 
ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามวิธีการใช้บัตรชำาระ
แทนเงินสดของช่องทางการชำาระเงินของร้านค้านั้น 
ซึ่งผู้ถือบัตรต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหรือบน
อุปกรณ์อื่นใดตามแบบที่บริษัทกำาหนด หรือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนโดยวิธีอื่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารหรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อยืนยันการซื้อสินค้า 
หรือใช้บริการโดยการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้
 (5) ผู้ถือบัตรตกลงให้บริษัทชำาระค่าสินค้า
และ/หรือบริการให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้
บริการแทนผู้ถือบัตร และให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับเงิน
ต้น/สินเชื่อแล้วโดยสมบูรณ์เมื่อผู้ถือบัตรได้รับสินค้า
และ/หรือบริการจากผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการ
เรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อบริษัทชำาระค่าสินค้าให้แก่ผู้
ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ้นก่อน) โดยถือว่าหลักฐานการจ่ายเงินให้
แก่ผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการเป็นหลักฐานแห่ง
การใช้เงินสินเชื่อโดยชอบของผู้ถือบัตร
4.2 ผู้ถือบัตรต้องปฏิบัติตามวิธีการใช้บัตรชำาระแทน
เงินสดตามวิธีการท่ีกำาหนดอยู่ ณ ร้านค้าน้ัน หรือแสดง
บัตรต่อพนักงานของร้านค้าและลงลายมือช่ือในเอกสาร 
การขายหรือการให้บริการ (SALES SLIP) หรือบน
อุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือเป็นหลักฐานในการใช้บัตรแทนการ
ชำาระเงิน เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทหรือร้านค้ากำาหนดไว้เป็น 
การเฉพาะว่าไม่ต้องลงลายมือช่ือในเอกสารการขายหรือ
อุปกรณ์อื่นใด (แล้วแต่กรณี) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใด
ก็ตามผู้ถือบัตรยอมรับว่าเป็นการใช้บัตรชำาระแทนเงินสด
โดยสมบูรณ์แล้ว

4. ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการซ้ือสินค้า/บริการ
แบบผ่อนชำาระ
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4.3 ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือ
บัตรต้องการชำาระค่างวดสินค้าที่ผ่อนชำาระในคราว
เดียว ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถาม
ยอดชำาระปิดบัญชีล่วงหน้าและจะต้องชำาระเงินที่คง
ค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินสำาหรับงวดผ่อนชำาระที่เหลือทั้งหมด
4.4 บริษัทไม่รับผิดชอบในความชำารุดบกพร่อง
ของสินค้าหรือบริการใดๆ ซึ่งผู้ถือบัตรซื้อ ในกรณี
ที่มีการเปล่ียนหรือคืนสินค้าผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติ
ตามระเบียบและ/หรือข้อกำาหนดในการเปล่ียนหรือ
คืนสินค้าของร้านค้าหรือสถานประกอบการนั้นๆ 
4.5 ผู้ถือบัตรอาจทำารายการผ่อนชำาระสินค้า หรือ
บริการ และ/หรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือผ่านทาง
โปรแกรมออนไลน์ท่ีจัดให้มีโดยบริษัทบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
หรืออุปกรณ์ใดๆ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีบริษัทแจ้ง
ให้ทราบได้ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของบริษัท ทั้งนี้
เว้นแต่ข้อกำาหนดและเง่ือนไขในเร่ืองดังกล่าวจะกำาหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน ผู้ถือบัตรตกลงว่าให้นำาข้อกำาหนดตามข้อ 4 
ข้อ 5 และข้อ 7 ของสัญญาน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม

5.1 ผู้ถือบัตรสามารถใช้รหัสประจำาตัวของผู้ถือบัตร 
ซ่ึงใช้กับบัตร หรือท่ีได้รับแจ้งจากบริษัท หรือที่ผู้ถือบัตร 
ได้กำาหนดด้วยตัวเองตามข้ันตอนท่ีบริษัทกำาหนด หรือ
ท่ีจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ในการใช้บริการ
อัตโนมัติทางโทรศัพท์ของบริษัท ท้ังน้ีผู้ถือบัตรสัญญา
ว่าจะรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว
เท่าน้ัน หากผู้ถือบัตรประสงค์จะเปล่ียนรหัสดังกล่าว 
ก็สามารถทำาได้โดยไม่จำาเป็นต้องแจ้งให้บริษัททราบ
5.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมรับผิดชอบในการ 
กระทำาใดๆ ที่ดำาเนินการผ่านบริการอัตโนมัติทาง
โทรศัพท์โดยใช้รหัสประจำาตัวของผู้ถือบัตรและ/หรือ
ท่ีได้ทำาผ่านโทรศัพท์โดยการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท (ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ถือบัตร) รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการขอเบิกใช้

เงินสดล่วงหน้า หรือการเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยให้ถือว่าเม่ือได้ทำาธุรกรรมหรือคำาร้องขอใดๆ 
แล้วให้มีผลผูกพันผู้ถือบัตรโดยไม่อาจเพิกถอนได้เว้น
แต่จะทำาเป็นหนังสือยืนยันการเพิกถอนธุรกรรมน้ันๆ 
และให้ผลแห่งการกระทำาใดๆ ท่ีกระทำาผ่านทางโทรศัพท์
มีผลผูกพันท้ังผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมทุกประการ
5.3 ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับว่าบรรดาคู่มือวิธี
การใช้บริการอัตโนมัติทางโทรศัพท์ เอกสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับบริการดังกล่าว ท้ังท่ีมีอยู่แล้วในขณะน้ี 
หรือท่ีจะมีต่อไป (หรือแก้ไข) ในภายหน้าซ่ึงบริษัทได้
มอบหรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือบัตร รวมท้ังคำาส่ัง คำาแนะนำา 
คำาตอบรับหรือธุรกรรมใดๆ ทางเคร่ืองโทรศัพท์ซ่ึงผู้
ถือบัตรใช้ในการดำาเนินการต่างๆ น้ันถือเป็นส่วนหน่ึง
ของข้อกำาหนดและเง่ือนไขตามสัญญาน้ีด้วย
5.4 ผู้ถือบัตรตกลงชำาระค่าธรรมเนียมการใช้
บริการอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) ตามกำาหนดเวลา
และอัตราที่บริษัทกำาหนด โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ที ่
จะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการอัตโนมัติ
ทางโทรศัพท์ตามอัตราท่ีบริษัทกำาหนดเม่ือใดก็ ได้ 
โดยบริษัทจะดำาเนินการแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
5.5 ผู้ถือบัตรรับทราบว่าในการทำาธุรกรรมใดๆ ผ่าน
ทางโทรศัพท์ (รวมถึงการติดต่อใดๆ กับบริษัทผ่านทาง
โทรศัพท์) น้ันอาจมีการบันทึกเสียงหรือบันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบหรือใช้เป็น
หลักฐาน โดยผู้ถือบัตรตกลงให้บริษัทสามารถบันทึก
เสียงและข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำา
ธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือบัตร

6.1 ผู้ถือบัตรสามารถนำาบัตรไปใช้บริการต่างๆ 
ผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
พาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศตามแต่คุณสมบัติของ
แต่ละประเภทบัตรท่ีบริษัทกำาหนด ผู้ถือบัตรต้องใช้รหัส
ประจำาตัว (PIN) ท่ีบริษัทออกให้ (หรือท่ีผู้ถือบัตรจะได้
เปล่ียนแปลงในภายหลังเอง) ประกอบการใช้บัตรผ่าน

5. ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและ
ธุรกรรมทางโทรศัพท์

6. ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกับเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
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7.1 ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการบางประเภทผ่าน
เว็บไซต์ หรือโปรแกรมของบริษัท หรือแอปพลิเคชัน หรือ 
ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ท่ีจัดให้มีโดยบริษัทบน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรืออุปกรณ์ใดๆ หรือช่องทางอ่ืนใด 
ที่บริษัทจัดทำาขึ้น (ตามที่มีให้บริการอยู่ ณ ขณะใด 
ขณะหน่ึง) ได้โดยทำาการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมของบริษัท หรือช่องทางอ่ืนใด 
ท่ีบริษัทจัดทำาข้ึน โดยผู้ถือบัตรจะต้องใช้รหัสประจำาตัว 
ท่ีได้รับจากการลงทะเบียน (หรือท่ีผู้ถือบัตรเป็นผู้กำาหนด) 
ในการทำาธุรกรรมหรือใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท และ/หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือบนโปรแกรม 
และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดทำาข้ึน ดังกล่าว
7.2 ผู้ถือบัตรรับทราบว่าในการทำา ธุรกรรม 
และ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
และ/หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือบนโปรแกรม และ/หรือ 
ช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดทำาข้ึนผู้ถือบัตรตกลงยอมรับ
และจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ 
การใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือบน
โปรแกรมดังกล่าวทุกประการ และให้ถือว่าการกระทำา
ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือบัตรตามสัญญาฉบับน้ีแล้ว
โดยไม่จำาต้องทำาเป็นเอกสารลงลายมือช่ือของผู้ถือ
บัตรอีก
7.3 ผู้ถือบัตรรับทราบว่าในการทำาธุรกรรม และ/หรือ 
ใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ
แอปพลิเคชัน และ/หรือบนโปรแกรมดังกล่าวน้ันอาจมี 
การบันทึกข้อมูลการทำาธุรกรรมเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
และสามารถใช้บันทึกดังกล่าวเป็นหลักฐานอ้างอิงใน
การทำาธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือบัตรโดย
ไม่จำาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรอีก

7. ข้อกำาหนดและเง่ือนไขการทำาธุรกรรมและ/หรือ
การใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ 
แอปพลิเคชัน หรือผ่านทางโปรแกรมออนไลน์
ท่ีจัดให้มี โดยบริษัทบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือ 
อุปกรณ์ใดๆ

เคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ทุกคร้ัง ท้ังน้ีผู้ถือ
บัตรสัญญาว่าจะรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับ
แต่เพียงผู้เดียวเท่าน้ัน หากผู้ถือบัตรประสงค์จะเปล่ียน
รหัสดังกล่าวก็สามารถทำาได้โดยไม่จำาเป็นต้องแจ้งให้
บริษัททราบ
6.2 ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรทำารายการต่างๆ ได้ไม่เกิน
จำานวนครั้ง และจำานวนเงินที่บริษัทกำาหนด และกรณี
การใช้บริการผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หากผู้ถือบัตรกดรหัสผิดเกินกว่าจำานวนที่ผู้
ให้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) แต่ละ
รายกำาหนด ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำารายการใดๆ 
ผ่านบัตรได้อีกจนกว่าผู้ถือบัตรติดต่อกับบริษัท
6.3 ในการใช้บัตรเพื่อเบิกเงินสด ผู้ถือบัตรตกลง
ยอมผูกพันตามข้อกำาหนดและเงื ่อนไขต่างๆ ตาม
สัญญานี้ และให้ถือว่า (1) ใบบันทึกรายการดัง
กล่าวและ/หรือ (2) ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคารเจ้าของเคร่ืองฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) เป็นหลักฐานการได้รับเงินของผู้
ถือบัตรตามสัญญาฉบับน้ีแล้ว
6.4 ในการทำาธุรกรรมผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้บริการโดยสถาบันการเงินผู้ให้บริการเคร่ือง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ ่งไม่เกี ่ยวข้องกับ
บริษัท ดังนั ้นผู้ถือบัตรควรศึกษารายละเอียดค่า
ธรรมเนียมดังกล่าวก่อนทำารายการ โดยบริษัทจะ
ถือว่าในการทำารายการของผู้ถือบัตรนั้น ผู้ถือบัตร
ตกลงและรับทราบในค่าธรรมเนียมดังกล่าวและผู้
ถือบัตรตกลงยินยอมชำาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้
จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวกับการใช้บริการผ่านเคร่ืองฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) และตกลงยินยอมให้บริษัทหัก
เงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรได้ตามอัตราและ
กำาหนดเวลาที่บริษัทกำาหนด
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สัญญาฉบับน้ีอยู่ภายใต้บังคับและตีตามกฎหมายของ
ประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการจัดทำาข้ึนท้ังฉบับภาษาไทย 
และฉบับภาษาอังกฤษ หากมีข้อความขัดแย้งกัน 
ให้ใช้สัญญาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการบังคับใช้
และตีความ

8.1 ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจจัด
ให้มีรายการคะแนนสะสม หรือรายการผลประโยชน์
เป็นคร้ังคราวอันเน่ืองมาจากการใช้บัตรของผู้ถือบัตร 
ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของรายการนั้นๆ ตามที่
บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลง
ผูกพันตามข้อกำาหนดต่างๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ โดยให้
ยึดถือตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขที่ได้ประกาศใช้ฉบับ
ล่าสุด 
8.2 ผู้ถือบัตรตกลงว่าบรรดาสิทธิประโยชน์และ/
หรือสิทธิพิเศษใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงสิทธิพิเศษ
จากรายการส่งเสริมการขายรายการคะแนนสะสม 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีบริษัทจะจัดให้กับผู้ถือบัตรน้ัน 
นอกเหนือจากท่ีได้มีการระบุไว้ในเง่ือนไขของรายการ 
นั้นๆ ผู้ถือบัตรตกลงว่าบริษัทมีสิทธิที่จะมอบสิทธิ
ประโยชน์และ/หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
บัตรท่ีปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข(หากมี) เว้นแต่กรณีท่ี
บัญชีของผู้ถือบัตรถูกระงับหรือยกเลิก (ไม่ว่าช่ัวคราว
หรือถาวร) หรือผู้ถือบัตรมีประวัติการชำาระเงินไม่ด ี
หรือมีการใช้บัตรเพ่ือการพาณิชย์หรือเพ่ือการใดๆ 
อันผิดวัตถุประสงค์การใช้บัตรเครดิต ผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการชำาระ
เงินเข้าบัญชีบัตรเกินกว่ายอดท่ีต้องชำาระโดยมีเจตนา
ท่ีจะรับสิทธิประโยชน์และ/หรือสิทธิพิเศษซ่ึงมากกว่าท่ี
ควรได้รับจากการใช้บัตรภายในวงเงินท่ีบริษัทอนุมัติ 
หรือกรณีท่ีผู้ถือบัตรกระทำาผิดข้อกำาหนดและเง่ือนไขใดๆ 
ตามสัญญาน้ี

8. ข้อกำาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคะแนนสะสม
และการแลกของรางวัล
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