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สัญญาการใช้บัตรเครดิต ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
ในสัญญานีห้ ากไม่ก�ำ หนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอืน่ แล้ว
“บริษัท” หมายถึง บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิ เซส
จำ�กัด
“บัตร” หมายถึง บัตรเครดิตที่บริษัทออกให้แก่ผู้
ถือบัตร (บัตรหลัก) และให้แก่บุคคลตามที่
ผู้ถือบัตรหลักร้องขอ (บัตรเสริม)
“ผู้ถือบัตร” หมายถึง ผูท้ บ่ี ริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้เป็นสมาชิก
ของบริษทั เพือ่ ใช้บริการบัตรเครดิตและส่ง
มอบบั ต รเครดิ ต ให้ ใ ช้ ใ นฐานะผู้ ถื อ บั ต ร
หลักและ/หรือผูถ้ อื บัตรเสริม ก่อนการเปิด
ใช้บริการบัตร การลงลายมือชื่อหลังบัตร
และ/หรือ การใช้บตั รนี้ ผูถ้ อื บัตรกรุณาอ่าน
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญา
นี้ให้เข้าใจเพราะโดยการลงลายมือชื่อหลัง
บัตร การเปิดใช้บริการบัตรและ/หรือการ
ใช้บัตรนี้ของผู้ถือบัตรจะถือว่าผู้ถือบัตร
ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
และข้อกำ�หนด ในสัญญานีท้ กุ ประการ
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1. สิทธิหน้าที่ของผู้ถือบัตร
1.1 บั ต รที่ บ ริ ษั ท ออกให้ ถื อ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง
บริษัทซึ่งมอบให้ผู้ถือบัตรเป็นผู้ใช้เท่านั้น ผู้ถือบัตร
จะไม่จำ�หน่ายหรือโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่บุคคล
อื่นใดรวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นได้ ใช้บัตรแทน
และ/หรือลงลายมือชื่อแทนในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ถือบัตร
จะต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กำ�หนดไว้ด้านหลังบัตร
ทันทีที่ได้รับบัตร โดยการลงลายมือชื่อหลังบัตร
และ/หรือการเปิดใช้บตั รนีจ้ ะถือว่าผูถ้ อื บัตรตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบัติตามข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญานี้
ทุกประการ
1.2 ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้บตั รนีใ้ นการ (ก) เบิกเงินสด
ล่วงหน้า (ข) ชำ�ระค่าสินค้า ค่าบริการต่างๆ และ/หรือ
ค่าอื่นใดแทนการชำ�ระเงินสดไม่ว่าจะผ่านทางร้านค้า
หรือสถานทีใ่ ห้บริการทีม่ เี ครือ่ งหมายสัญลักษณ์บตั ร
ติดตัง้ อยู่ หรือ (ค) ทำ�ธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ โปรแกรมออนไลน์ที่จัดให้มีโดยบริษัท
(“โปรแกรม”) โทรศัพท์ ไปรษณียห์ รือเครือ่ งเบิกถอน
เงินสดอัตโนมัติหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดให้
มีขน้ึ ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิ ทัง้ นีบ้ ริษทั สงวนสิทธิ์
ทีจ่ ะไม่อนุมตั แิ ละ/หรือไม่รบั ผิดชอบวงเงินจากการใช้บตั ร
ที่เป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์การใช้บัตรหรือเป็นการ
ฝ่าฝืนตามข้อ 2.1 โดยการทำ�ธุรกรรมต่างๆ (รวมถึง
การใช้บริการหักชำ�ระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านบัญชี
บัตรเครดิตของผูถ้ อื บัตร) ผูถ้ อื บัตรตกลงให้ขอ้ สัญญา
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว (ถ้ามี) ไม่วา่
จะเป็นการลงนามโดยผูถ้ อื บัตรหรือไม่ ถือเป็นส่วนหนึง่
ของสัญญาฉบับนี้ และตกลงยอมรับในข้อกำ�หนดและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาดังกล่าวทุกประการ
1.3 ในกรณี ที่ ผู้ถื อ บั ต รใช้ บั ต รแทนการชำ � ระเงิ น
เกินกว่าวงเงินที่บริษัทกำ�หนดโดยได้รับอนุมัติจาก
บริษัทเป็นครั้งคราวไม่ถือว่าการอนุมัตินั้นเป็นการ
เพิ่มวงเงินถาวรให้ผู้ถือบัตรและผู้ถือบัตรต้องชำ�ระ
ส่วนที่เกินวงเงินที่ได้ ใช้ ไปให้กับบริษัทเต็มทั้งจำ�นวน
โดยผู้ถือบัตรไม่สามารถเลือกชำ�ระขั้นต่ำ�ตามข้อ 3.1
ได้ในกรณีนี้

1.4 ในกรณีท่ีบริษัทอนุมัติออกบัตรเสริมแก่ผู้ถือ
บัตรหลัก ผูถ้ อื บัตรหลักตกลงรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือเป็นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ออก
บัตรให้แก่ผ้ถู ือบัตรเสริมและ/หรือการใช้บัตรของผู้
ถือบัตรเสริมตามทีผ่ ถู้ อื บัตรหลักร้องขอโดยไม่ค�ำ นึง
ถึงข้อจำ�กัดเรื่องความสามารถทางกฎหมายของผู้
ถือบัตรเสริมและจะไม่ยกข้อจำ�กัดดังกล่าวขึน้ เป็นข้อ
ต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดหรือเป็นข้อโต้แย้งสิทธิ
ของบริษทั ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเช่นว่านัน้ ทัง้ หมด
จากผูถ้ อื บัตรหลัก และผูถ้ อื บัตรหลักตกลงว่าการใช้
บัตรของผูถ้ อื บัตรเสริมเป็นการกระทำ�ภายใต้อ�ำ นาจ
ของผู้ถือบัตรหลักทุกประการโดยผู้ถือบัตรหลักจะ
ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ทีเ่ กิดจากการใช้บตั ร
ของผูถ้ อื บัตรเสริมไม่วา่ ในกรณีใดๆก็ตามนอกจากนี้
ผูถ้ อื บัตรเสริมตกลงรับผิดร่วมกันกับผูถ้ อื บัตรหลัก
ในฐานะลูกหนี้ร่วมเพื่อชำ�ระเงินค่าสินค้าและ/หรือ
บริการอันเกิดจากการใช้บัตร รวมทั้งดอกเบี้ย เบีย้
ปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษทั ทัง้ นี้ในกรณี
ที่บริษัทติดตามหนี้จากผู้ถือบัตรหลักหรือผู้ถือบัตร
เสริมรายใดรายหนึง่ ไม่ถอื เป็นการตัดสิทธิบริษทั ใน
การติดตามหนีจ้ ากผูถ้ อื บัตรทีเ่ หลือจนกว่าบริษทั จะ
ได้รบั ชำ�ระหนีค้ รบถ้วนหมดสิน้ แล้วทัง้ จำ�นวน
1.5 ผู้ ถื อ บั ต รสามารถใช้ บั ต รนี้ เ บิ ก ถอนเงิ น สด
โดยวิธี (1) ทำ�ธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 5 ของสัญญานี้ (2) เบิกถอน
ผ่านเครือข่ายของ VISA โดยการเบิกถอนเงินสด
ณ เคาน์เตอร์ที่มีเครื่องหมาย VISA และ/หรือ
(3) เบิกถอนจากเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM)
หรือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินที่มี
เครื่องหมาย VISA/PLUS/ATM POOL หรือจาก
เครื่องฝากถอนอัตโนมัติที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตาม
หลักเกณฑ์ ในข้อ 6 ของสัญญานี้โดย
(ก) ผู้ถือบัตรตกลงปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ข้อกำ�หนดใดๆ ที่อาจมี
ขึ้นเป็นครั้งคราว
(ข) กรณีการทำ�ธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์หรือ
ทางเครือ่ งฝากถอนอัตโนมัติ หรือช่องทางอืน่ ใด ผูถ้ อื
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บัตรสามารถดำ�เนินการตัง้ เลขประจำ�ตัว (PERSONAL
IDENTIFICATION NUMBER หรือ PIN) ด้วยตนเอง
ตามขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั กำ�หนดเพือ่ เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
โดยอยู่ภายใต้ข้อจำ�กัดของจำ�นวนเงินและจำ�นวนครั้ง
ที่เบิกถอน โดยผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนแปลงรหัส
ดังกล่าวในภายหลังได้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื บัตรต้องระมัดระวัง
ป้องกันมิให้ผอู้ น่ื ทราบหรือล่วงรูเ้ ลขรหัสประจำ�ตัวได้
(ค) ผู้ถือบัตรตกลงให้บริษัทคิดค่าธรรมเนียม
การเบิกถอนเงินสดในอัตราที่กำ�หนด ซึ่งบริษัทจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่บริษัทสามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมายที่มีผลใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตร
เบิกถอนเงินสดได้เป็นจำ�นวนไม่เกินวงเงินเบิกถอน
เงินสดที่บริษัทกำ�หนด สำ�หรับการเบิกถอนเงินสด
ณ เคาน์เตอร์ที่มีเครื่องหมาย VISA จำ�นวนเงินที่
จะเบิกได้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการนั้นๆ
เป็นผู้กำ�หนด
1.6 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.2 ผูถ้ อื
บัตรตกลงว่าวงเงินของบัตรเครดิตรวมถึงวงเงินเบิก
ถอนเงินสดที่บริษัทอนุมัติให้ผ้ถู ือบัตรนั้นเป็นวงเงินที่
บริษทั สามารถพิจารณาเปลีย่ นแปลง (ไม่วา่ ปรับเพิม่
หรือลด) ในภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
โดยบริษัทจะดำ�เนินการทบทวนวงเงินของผู้ถือบัตร
และสงวนสิทธ์ิท่จี ะปรับเพิ่มหรือลดวงเงินบัตรเครดิต
และ/หรือวงเงินเบิกถอนเงินสดของผูถ้ อื บัตร (รวมถึง
การยกเลิกวงเงินเบิกเงินสด) ภายใต้หลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
ผู้ถือบัตร ลักษณะการใช้บัตร ประวัติการชำ�ระเงิน
และ/หรื อ อายุ ก ารเป็ น สมาชิ ก บั ต รของผู้ ถื อ บั ต ร
โดยผู้ถือบัตรสามารถทำ�การตรวจสอบวงเงินเบิก
เงินสดของผูถ้ อื บัตรได้ทศ่ี นู ย์บริการลูกค้าของบริษทั
1.7 ในการใช้บตั รแทนการชำ�ระเงินสดนัน้ ผูถ้ อื บัตร
ต้องตรวจสอบสินค้า/บริการ และยอดทีต่ อ้ งชำ�ระว่า
ถูกต้อง จึงแสดงบัตรต่อพนักงานของสถานประกอบ
การเพื่อพนักงานดำ�เนินการตามขั้นตอนการใช้บตั ร
ชำ�ระแทนเงินสดตามที่บริษัทและ/หรือร้านค้ากำ�หนด
โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารการขาย

หรือการให้บริการ (SALES SLIP) หรืออุปกรณ์
อื่นใด ตามแบบที่บริษัทกำ�หนด เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการใช้บัตรแทนการชำ�ระเงินทุกครั้ง เว้นแต่กรณี
ที่บริษัทหรือร้านค้ากำ�หนดไว้เป็นการเฉพาะว่าไม่
ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารการขายหรืออุปกรณ์
อืน่ ใด (แล้วแต่กรณี) ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นกรณีใดก็ตาม ผูถ้ อื
บัตรยอมรับว่าเป็นการใช้บัตรชำ�ระแทนเงินสดโดย
สมบูรณ์แล้ว
1.8 ในกรณี ที่ ผู้ถื อ บั ต รสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า โดยใช้ บั ต ร
เครดิตชำ�ระค่าสินค้าหรือค่าใช้บริการโดยการแจ้ง
หมายเลขบั ต รเครดิ ต ด้ ว ยวาจาหรื อ แจ้ ง เป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรแก่ผู้ขายสินค้าหรือแก่ผู้ให้บริการเพื่อ
ทำ�การเรียกเก็บเงินจากบริษัท ผู้ถือบัตรตกลงดังนี้
(1) หากเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน
เว็บไซต์หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ถือบัตร
ตกลงยอมรับรายการที่เกิดขึ้น หากได้มีการกรอก
ข้อมูลและปฏิบัติตามวิธีการซื้อขายที่ถูกต้องดังที่ระบุ
ในเว็บไซต์นั้นๆ เว้นแต่ผู้ถือบัตรสามารถพิสูจน์ ได้ว่า
ไม่ได้เป็นผู้ทำ�การซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว หาก
ได้ถูกเรียกเก็บเงินและผู้ถือบัตรได้ชำ�ระเงินแล้ว บริษัท
จะคืนเงินให้ผู้ถือบัตรตามวิธีการที่บริษัทกำ�หนด
(2) หากเป็นการทำ�รายการผ่านช่องทางอื่น
นอกจากข้อ 1.8 (1) ผู้ถือบัตรมีสิทธิขอยกเลิกการ
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในระยะเวลา 45 วัน นับ
แต่วันที่สั่งซื้อหรือขอใช้บริการหรือภายในระยะเวลา
30 วัน นับแต่วันที่ครบกำ�หนดการส่งมอบสินค้า
หรือให้บริการ กรณีที่มีการกำ�หนดระยะเวลาส่งมอบ
สินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ถือ
บัตรพิสูจน์ ได้ว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าหรือไม่ได้ขอ
ใช้บริการหรือเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าแต่ได้รับไม่ตรงตาม
กำ�หนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วนหรือชำ�รุด
บกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ บริษัทจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรหรือกรณีเรียก
เก็บเงินและผู้ถือบัตรได้ชำ�ระเงินแล้ว ถ้าเป็นการสั่ง
ซื้อสินค้าภายในประเทศ บริษัทจะคืนเงินให้ผู้ถือบัตร
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือบัตรแจ้ง ถ้า
เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ บริษัท
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จะคืนเงินให้ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือบัตร เว้นแต่บริษัทพิสูจน์ ได้ว่าภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำ�ของผู้ถือบัตรเอง โดยบริษัท
จะใช้สิทธิเรียกเก็บเงินคืนจากผู้ถือบัตรในภายหลัง
โดยผู้ถือบัตรตกลงที่จะรับผิดในดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ด้วย
1.9 ผู้ ถื อ บั ต รตกลงชำ � ระหนี้ อั น เกิ ด จากการใช้
บัตรตามอัตราและวิธีการที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท โดย
บริษทั จะจัดทำ�ใบแจ้งยอดบัญชี (ซึง่ อาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของใบแจ้งยอดปกติหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ถื อ บั ต รทราบเป็ น รายเดื อ นโดยจะส่ ง
ใบแจ้ ง ยอดบั ญ ชี ดั ง กล่ า วให้ ผู้ถื อ บั ต รทราบทาง
ไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ
ให้ผู้ถือบัตรทำ�การตรวจสอบจากเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันล่วงหน้าก่อนวันถึง
กำ�หนดชำ�ระ และผู้ถือบัตรตกลงชำ�ระเงินค่าสินค้า
ค่าบริการ หนี้อื่นใดอันเกิดจากการใช้บัตรโดยผู้
ถือบัตรหลั กและ/หรื อ ผู้ถือ บัต รเสริม รวมทั้งค่า
ธรรมเนี ย มอื ่ น ๆ ให้บริ ษ ั ท ภายในวันที่กำ�หนดใน
ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ยอดเงินขั้นต่ำ�ที่แสดง
ไว้ ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตจะเป็นยอดเงินขั้น
ต่ำ�ที่ผู้ถือบัตรต้องชำ�ระในแต่ละเดือน ในกรณีที่ผู้ถือ
บัตรเห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตที่ได้รับไม่ถูก
ต้องทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้ถือ
บัตรจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ทักท้วงภายใน 10 วันทำ�การนับตั้งแต่วัน
ที่ผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดบัญชีจากบริษัทและ/หรือ
วันที่บริษัททำ�การแจ้งให้ท่านตรวจสอบข้อมูลใบแจ้ง
ยอดบัญชีจากเว็บไซต์ของบริษทั ในการพิจารณาวันครบ
กำ�หนดดังกล่าว หากเป็นการจัดส่งทางไปรษณียบ์ ริษทั
จะนำ�สืบวัน เวลาทีน่ �ำ ส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้แก่ผขู้ นส่ง
หรือหากเป็นการจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-MAIL) บริษัทจะนำ�สืบวัน เวลาที่ส่งใบแจ้งยอด
บัญชี
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายการ
ในใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้องแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้อง

พิสูจน์ว่ารายการ และยอดค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฏ
ในใบแจ้งยอดบัญชีไม่ถูกต้อง และความไม่ถูกต้องนั้น
ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความบกพร่อง
ของผู้ถือบัตรเอง ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องทักท้วงภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ถือบัตรได้รับใบ
แจ้งยอดบัญชีจากบริษัท
1.10 ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ
ทีเ่ กิดจากการใช้จา่ ยผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด)
เป็ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศจะถู ก เรี ย กเก็ บ เป็ น
เงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียก
เก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่
ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ
บริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
อาจจะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อน
ที่ จ ะทำ � การแปลงเป็ น สกุ ล เงิ น บาทเพื่ อ เรี ย กเก็ บ
กับบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตรา
แลกเปลี่ ย นเพื่ อ ใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง เบื้ อ งต้ น ได้ จ าก:
HTTPS://USA.VISA.COM/SUPPORT/
CONSUMER/TRAVEL-SUPPORT/
EXCHANGE-RATE-CALCULATOR.HTML
นอกจากนี้ ผูถ้ อื บัตรรับทราบและตกลงให้บริษัท
คิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลง
สกุลเงินดังกล่าวข้างต้น
1.11 ในกรณีที่บัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมี
การทำ�ธุรกรรมผ่านบัญชีบัตรโดยบุคคลอื่น (ไม่ว่า
โดยการใช้บัตรหรือไม่ก็ตาม) ผู้ถือบัตรต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีเพื่อทำ�การ
ระงับการใช้บตั รและยกเลิกรหัสประจำ�บัตร โดยหลัง
จากบริษทั ได้รบั แจ้ง บริษทั จะระงับการให้บริการบัตร
ดังกล่าวภายใน 5 นาทีนบั แต่เวลาที่ได้รบั แจ้ง ซึง่ ผู้
ถือบัตรตกลงรับผิดในจำ�นวนภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น
ทัง้ หมดก่อนมีการแจ้งดังกล่าว (รวมถึงแต่ ไม่จ�ำ กัด
เพียงค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า)
ทัง้ นี้ หากบริษทั ไม่ได้รบั แจ้งดังกล่าวข้างต้นและมีผอู้ น่ื
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นำ�บัตรไปใช้ ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบชดเชยใช้หนี้
ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตามหาก
ภายหลังบริษทั ตรวจสอบและพิสจู น์ ได้วา่ ภาระหนีส้ นิ
ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว (ไม่วา่ ก่อนหรือหลังการแจ้ง) เกิดขึน้
จากการกระทำ�ของผู้ถือบัตรหรือผู้ถือบัตรมีส่วน
รู้เห็นด้วย ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในหนี้จำ�นวน
ดังกล่าวเต็มจำ�นวน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรต้องการให้
บริษัทออกบัตรให้ใหม่ ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายและหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร (ในส่วนที่
ผูถ้ อื บัตรต้องรับผิดชอบ) และผูถ้ อื บัตรจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ในอัตราที่บริษัท
ได้แจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบ และหากผูถ้ อื บัตรพบบัตร
ที่สูญหายหรือได้รับบัตรที่สูญหายคืน ผู้ถือบัตรจะ
ทำ�ลายบัตร เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารนำ�บัตรไปใช้ ได้อกี
1.12 ผู้ถือบัตรให้ความยินยอมแก่บริษัทและบริษัท
ข้อมูลเครดิต บริษัทประมวลผลข้อมูลเครดิตอื่นๆ
ที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ทำ�การเปิดเผย แลกเปลี่ยน
โอน และ/หรือ ส่ง หรือไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย และอินเดีย ซึง่ ข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ
ข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในใบสมัคร
หรือการสื่อสารใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัท บริษัทข้อมูล
เครดิต บริษทั ประมวลผลข้อมูลเครดิตอืน่ ๆ ธนาคาร
สถาบันการเงินและนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นสมาชิกบริษทั
ข้อมูลเครดิต บริษทั ประมวลผลข้อมูลอืน่ ๆ บริษทั แม่
และบริษทั ในเครือของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาระหว่างบริษทั และผูถ้ อื บัตร เพือ่ สนับสนุน
การให้บริการของบริษัท และเพื่อประโยชน์ ในการ
ดำ�เนินการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งหากผู้ถือบัตรไม่
ยินยอมดังกล่าว อาจกระทบต่อการดำ�เนินการของ
บริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ และ/หรือจะทำ�ให้ไม่สามารถให้
บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนือ่ ง เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
ลูกค้าทางดิจทิ ลั การพิจารณาสินเชือ่ การทบทวน
สินเชื่อหรือการประเมินเครดิตของผู้ถือบัตรแก่บริษัท
ในเครือ การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ ให้บริการภายนอก
หรือตัวแทนของบริษทั หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจ หรือผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ เพือ่ ให้บคุ คล

ดังกล่าวดำ�เนินงานตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษทั ได้
พันธมิตร ร้านค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ออก
ผลิตภัณฑ์รว่ มกันในลักษณะ CO-BRAND และ/หรือ
บุคคลอื่นใดตามที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ราชการตามกฎหมาย ในกรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรได้ปดิ บัญชี
หรือยกเลิกการใช้บริการของบริษัทไปแล้ว ให้บริษัท
สามารถจัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
เครดิต และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในใบสมัครและฐาน
ข้อมูลของบริษทั เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายและ
ผูถ้ อื บัตรตกลงให้บริษทั สามารถนำ�ผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูถ้ อื บัตรว่า
มีลักษณะเข้าข่ายกรณีต่างๆ ตามข้อ 2.2 หรือไม่่
1.13 ผู้ถือบัตรยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลแลก
เปลี่ยน ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลของผู้ถือบัตรที่ให้ ไว้
กับบริษทั ทัง้ ในใบสมัคร หรือทางการสือ่ สารใดๆ ตลอดจน
ข้อมูลใดๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ ที่อยู่ และ/หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-MAIL ADDRESS) และ/หรือช่องทางอื่นใดของ
ผูถ้ อื บัตร ข้อมูลเกีย่ วกับหนีส้ นิ ของผูถ้ อื บัตรแก่บริษทั
ในเครือ ผู้ให้บริการภายนอกหรือตัวแทนของบริษัท
หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ หรือผู้
รับจ้างช่วงงานต่อ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำ�เนินงาน
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษทั ได้พนั ธมิตร ร้านค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันใน
ลักษณะ CO-BRAND และ/หรือบุคคลอืน่ ใดตามที่
จำ�เป็นและเกี่ยวข้องหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
รวมทั้งการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการติดต่อสื่อสาร
หรือการส่งใบแจ้งหนีห้ รือส่งข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับ
ข้อมูลเครดิตแก่ผู้ถือบัตรผ่านทางระบบสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์หรือเพือ่ ทบทวนวงเงิน
สินเชื่อ รวมทั้งการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำ�ระ
(หากมี) โดยระบุจ�ำ นวนค้างชำ�ระได้และผูถ้ อื บัตรจะแจ้ง
ให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้
สำ�หรับการติดตามทวงถามหนีค้ า้ งชำ�ระ (หากมี) นัน้
ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะทำ�การมอบ
หมายให้กบั บุคคลอืน่ ดำ�เนินการแทนบริษทั หรือบริษทั
อาจจะดำ�เนินการด้วยตนเองก็ ได้ รวมถึงตกลงให้
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บริษทั สามารถรับชำ�ระหนีใ้ ดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้บตั ร
ของผู้ ถื อ บั ต รจากบุ ค คลอื่ น ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร
เพื่อประโยชน์ ในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำ�ระของ
ผูถ้ อื บัตร ทัง้ นี้ บริษทั จะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ของ
บริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
1.14 ผู้ ถื อ บั ต รจะต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทราบทั น ที ใ น
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่
ทำ�งาน สถานทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ข้อมูลสำ�หรับ
ติดต่อกับผูถ้ อื บัตร และรายละเอียดอืน่ ๆ ทั้งนี้บรรดา
ข้อมูล/เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ถือ
บัตร หากส่งไปยังที่อยู่ที่ทำ�งาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ
และ/หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ตามที่ผู้ถือบัตรได้
แจ้งไว้ ให้ถือว่าส่งให้ผู้ถือบัตรแล้วโดยชอบ
1.15 หากบริษัทมิได้แจ้งยกเลิก เรียกคืน หรือระงับ
การใช้บัตรตามข้อ 2.2 ผู้ถือบัตรสามารถนำ�บัตร
นี้ ไปใช้ ได้จนถึงวันที่บัตรหมดอายุซ่ึงได้กำ�หนดไว้บน
บัตรโดยการพิจารณาอนุมัติบัตรใหม่ให้กับผู้ถือบัตร
นั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่ต่ออายุบัตรให้กับผู้ถือบัตรที่มี
คุณสมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์ ทัง้ นีห้ ากบริษทั พิจารณา
ต่ออายุบัตร ให้ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับการต่ออายุ
บัตรนั้นโดยการขอเปิดใช้บัตรตามวิธีท่บี ริษัทกำ�หนด
หรือในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ตอ่ อายุบตั รให้ถอื ว่าสิทธิของผู้
ถือบัตรตามสัญญานีส้ น้ิ สุดลง โดยผูถ้ อื บัตรมีหน้าที่
ต้องชำ�ระหนีใ้ ดๆ ทีค่ งค้างตามสัญญานีต้ อ่ ไปจนกว่า
จะชำ�ระครบถ้วนหมดสิน้ ทัง้ จำ�นวน
1.16 ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งบริษัทเพื่อยกเลิกการ
ใช้บัตรเมื่อใดก็ ได้ โดยแจ้งไปยังบริษัทตามวิธีการที่
บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถร้องขอคืนค่า
ธรรมเนียมตามสัดส่วนได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่
แจ้งยกเลิก
1.17 ผู้ถือบัตรตกลงและยินยอมให้บริษัทนำ�เงินที่
ได้รับชำ�ระจากผู้ถือบัตรไปหักจากยอดเงินที่บริษัท
เรี ย กเก็ บ โดยมี เ งื่ อ นไขการชำ � ระและลำ � ดั บ การหั ก
ยอดเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตที่
บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือบัตร
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2. สิทธิหน้าที่ของบริษัท
2.1 บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ธนาคาร ร้านค้า
หรือผู้ประกอบการไม่รับบัตรของผู้ถือบัตรในการทำ�
ธุรกรรมต่างๆ และบริษทั ไม่รบั ผิดชอบในข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการจำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ
ซึ่งผู้ถือบัตรได้ทำ�ไว้กับร้านค้า หรือสถานที่เหล่านั้น
ทั้งนี้ผ้ถู ือบัตรตกลงว่าบริษัทมีสิทธิระงับบัตรของผู้
ถือบัตรในกรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรใช้บตั รในการทำ�ธุรกรรม
ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ น การต้ อ งห้ า มชั ด เจนตาม
กฎหมาย เป็นการพ้นวิสยั หรือเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวม
ถึงการใช้บัตรใดๆ ที่เป็นไปในลักษณะเชิงพาณิชย์
หรือมีลกั ษณะการใช้บตั รที่ไม่เหมาะสม
2.2 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการลดวงเงิน พิจารณา
ไม่ตอ่ อายุบตั ร ระงับสิทธิการใช้งาน และ/หรือยกเลิก
หรือเพิกถอนการเป็นผูถ้ อื บัตร (ทัง้ บัตรหลักและ/หรือ
บัตรเสริม) เมื่อใดก็ ได้ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิด
สัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเหตุใดเหตุ
หนึง่ ดังต่อไปนีข้ น้ึ ทัง้ นีบ้ ริษทั จะแจ้งการระงับหรือเพิก
ถอนดังกล่าวให้ผถู้ อื บัตรทราบและมีผลบังคับใช้ทนั ที
โดยผูถ้ อื บัตรยังคงต้องรับผิดชอบในยอดคงค้างทีย่ งั
ไม่ ได้ชำ�ระให้กับบริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำ�หนดใน
หนังสือแจ้งการระงับหรือเพิกถอนสิทธิดงั กล่าว
(1) ผู้ถือบัตรแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการ
สมัครเป็นผู้ถือบัตรไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะ
ได้ปรากฏขึ้นหรือเป็นที่รับทราบของบริษัทก่อนหรือ
ภายหลังการออกบัตรให้ผถู้ อื บัตร
(2) ผู้ถือบัตรไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดหรือ
เงือ่ นไขข้อหนึง่ ข้อใดของสัญญานี้
(3) ผู้ถือบัตรผิดนัดชำ�ระหนี้ที่ค้างชำ�ระเมื่อ
ถึงกำ�หนดชำ�ระไม่ว่ากับบริษัทหรือบุคคลใดๆ หรือ
ผิดนัดชำ�ระหนีท้ ค่ี า้ งชำ�ระกับบริษทั เมือ่ ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เป็นจำ�นวนรวมกันตัง้ แต่ 2 งวดขึน้ ไปภายใน 6 เดือน
(4) เกิดการเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินของ
ผูถ้ อื บัตรหรือรายได้จากแหล่งทีม่ าต่างๆ (หรือผูถ้ อื
บัตรมีภาระหนีห้ รือวงเงินไม่วา่ กับบริษทั หรือสถาบัน
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การเงินอื่นสูงเกินกว่ารายได้) และบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นว่า ผูถ้ อื บัตรเป็นผูม้ ฐี านะการเงินไม่เพียงพอ
สำ�หรับการชำ�ระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ จากการใช้บตั รหรือผู้ใช้
บัตรประสบปัญหาอื่นใดอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งมีผล
ต่อการชำ�ระหนีข้ องผูถ้ อื บัตร
(5) บริษทั พบว่าผูถ้ อื บัตรใช้บตั รผิดวัตถุประสงค์
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญานี้ แ ละ/หรื อ มี พ ฤติ ก รรมหรื อ
คุ ณ สมบั ติ ท่ี ไ ม่ เ หมาะสมในการใช้ บั ต รหรื อ เป็ น
สมาชิกผู้ถือบัตร (รวมถึงแต่ ไม่จำ�กัดเพียงการนำ�
สิทธิประโยชน์ท่ี ได้รับจากการเป็นสมาชิกบัตรไป
โอนและ/หรือจำ�หน่าย (ไม่วา่ ได้รบั ค่าตอบแทนหรือไม่)
ให้ แ ก่ บุค คลอื่น โดยไม่ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตล่ ว งหน้ า เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ) รวมถึงการใช้บตั รเพือ่
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมการใช้บตั รใน
ทางฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพือ่ วัตถุประสงค์ท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (รวมถึงแต่ ไม่จำ�กัดเพียงการปลอม
และการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บตั ร และ/หรือ
การกระทำ�อันมีลักษณะฟอกเงิน) หรือเป็นการพ้น
วิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
(6) ผู้ถือบัตรถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้ม
ละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือเป็น
บุคคลที่ถูกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มี
อำ�นาจมีคำ�สั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์หรือมีพฤติกรรม
อั น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การฉ้ อ ฉลบริ ษั ท หรื อ สถาบั น
การเงินอื่น
(7) ผู้ถือบัตรเสียชีวิต สาบสูญ หรือตกเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำ�พิพากษา ตาม
แต่กรณี
(8) ผู้ถือบัตรไม่แสดงหรือไม่สามารถแสดง
หลักฐานทางการเงิน หรือรายได้ขน้ั ต่�ำ ตามทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนดภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กำ�หนด
(9) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎ
กระทรวง และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญแก่การ

ประกอบกิจการของบริษัทและ/หรือการให้บริการ
ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้หรือบริษัทตัดสินใจ
ยกเลิกการให้บริการบัตรเครดิตตามสัญญานี้
(10) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรไม่มยี อดค้าง ไม่มคี า่
ใช้จ่ายผ่านบัญชีของผู้ถือบัตร ไม่มีการเคลื่อนไหว
ทางบัญชี ไม่ ได้มกี ารติดต่อกับบริษทั และ/หรือบริษทั
ไม่สามารถติดต่อผู้ถือบัตรได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน หรือระยะ
เวลาอืน่ ใดตามทีบ่ ริษทั กำ�หนด
(11) กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจะประกาศให้
ทราบต่อไป ทัง้ นี้ในกรณีทบ่ี ตั รหลักถูกระงับหรือถูก
ยกเลิก (รวมถึงกรณีท่ีไม่ได้รบั การต่ออายุบตั ร) จะมี
ผลทำ�ให้บตั รเสริมถูกระงับและ/หรือถูกยกเลิกพร้อม
กันกับบัตรหลักทันที
2.3 ในระหว่างที่มีเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุ
แห่ ง การบอกเลิ ก สั ญ ญาเหตุ ใ ดเหตุ ห นึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
(นอกเหนือจากสิทธิ ในการลดวงเงิน พิจารณาไม่
ต่ออายุบัตรระงับสิทธิการใช้และ/หรือยกเลิกหรือ
เพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ถือ บั ต รเมื่อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึ่งตามที่ระบุในข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว)
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือ
สิทธิประโยชน์ ใดๆ ที่ ได้ ให้กับผู้ถือบัตร (รวมถึง
แต่ ไ ม่ จำ� กั ด เพี ย งกรณี ท่ีผู้ถือ บั ต รได้ รับ อั ต ราค่ า
ธรรมเนียมสินเชือ่ ในอัตราพิเศษ) โดยเมือ่ มีเหตุแห่ง
การผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเหตุ
ใดเหตุหนึง่ เกิดขึน้ บริษทั สงวนสิทธ์ทิ จ่ี ะเปลีย่ นแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษที่ผู้ถือบัตรได้รับ
ให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราสูงสุดที่
บริษทั สามารถเรียกเก็บได้ในขณะนัน้ จนกว่าเหตุแห่ง
การผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญานั้น
จะได้ถูกแก้ ไขโดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าธรรมเนียมทีบ่ ริษทั ต้องแจ้งให้
ผูถ้ อื บัตรทราบล่วงหน้า
2.4 บริษัทมีสิทธิท่จี ะโอนสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์
ใดๆ ตามสัญญาฉบับนีไ้ ม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่
บุคคลอืน่ ได้โดยไม่จ�ำ ต้องได้รบั ความยินยอมใดๆ จากผูถ้ อื
บัตร ทัง้ นีบ้ ริษทั จะแจ้งการโอนเป็นหนังสือไปยังผูถ้ อื บัตร
15

2.5 บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงงวดบัญชีของผู้ถือ
บัตรโดยจะแจ้งให้ผ้ถู ือบัตรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันและให้ถือว่าหนี้อันเกิดจากการใช้บัตรนั้นถึง
กำ�หนดชำ�ระตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีโดยไม่ถือ
เป็นการแปลงหนีใ้ หม่
2.6 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
การใช้บตั รเครดิต อัตราดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการต่างๆ ได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือแก้ไข
เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกการให้บริการใดๆ หรือเพิกถอน
สิทธิประโยชน์ของบัตรไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน เฉพาะ
ต่อผูถ้ อื บัตรรายใดรายหนึง่ ได้ โดยบริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื บัตร
ทราบล่วงหน้าก่อนจะถือปฎิบตั ไิ ม่นอ้ ยกว่าสามสิบ (30) วัน
เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน บริษทั จะแจ้งให้ทราบทางจดหมาย
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั
หรือหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วันและแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบอีก
ครัง้ หนึง่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทก่ี ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ข้างต้นเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่สมาชิกซึง่ มีผลใช้บงั คับ
ได้ทนั ที บริษทั จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ภายในสามสิบ (30) วันหลังมีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่า
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของข้อกำ�หนดและ
เงือ่ นไขฉบับนีแ้ ละผูถ้ อื บัตรตกลงผูกพันตามข้อกำ�หนด
และเงือ่ นไขใหม่ทแ่ ี จ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ตอ้ งทำ�เอกสารหลัก
ฐานใดๆ ให้แก่บริษัทอีกทั้งสิ้น
2.7 การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของ
บริษัทตามกฎหมาย หรือตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไข
นั้น ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์หรือให้ความยินยอมใน
การดำ�เนินการใดๆ แก่ผถู้ อื บัตรแต่ประการใด
3. ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
3.1 การใช้ บั ต รเบิ ก ถอนเงิ น สดล่ ว งหน้ า หรื อ ใช้
ชำ�ระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ แทนการชำ�ระเงินสด
ผู้ถือบัตรตกลงที่จะชำ�ระคืนให้แก่บริษัทพร้อมกับค่า
ธรรมเนียม (ถ้ามี) โดยที่ยอดชำ�ระขั้นต่ำ�ในแต่ละงวด
ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่บริษัทประกาศใช้ ณ ขณะนั้น
3.2 ในกรณี ผู้ ถื อ บั ต รไม่ ส ามารถชำ � ระเงิ น ครบ
ถ้วนเต็มจำ�นวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตใน
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คราวเดียวกันภายในวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ ถือว่าผู้
ถื อ บั ต รขอผ่ อ นเวลาการชำ � ระหนี้ ส่ ว นที่ เ หลื อ โดย
ตกลงที่จะชำ�ระ ก) ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมในยอด
หนี้ท้ังจำ�นวนโดยคิดคํานวณจากวันที่มีการบันทึก
รายการ/วันที่ได้รับเงินต้น (ตามแต่กรณี) จนถึงวัน
ที่ผู้ถือบัตรชำ�ระหนี้บางส่วน และ ข) ดอกเบี้ยและค่า
ธรรมเนียมการใช้วงเงินในยอดหนี้ค้างชำ�ระที่เหลืออยู่
ทัง้ นีส้ �ำ หรับอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมนัน้ ให้เป็น
ไปตามอัตราที่บริษัทกำ�หนด ทัง้ นี้ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่บริษัทจะเรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำ�หนดในขณะ
นัน้ โดยบริษทั จะคำ�นวณดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมดัง
กล่าวนับจากวันทีบ่ ริษทั จ่ายเงินให้รา้ นค้าจนถึงวันทีผ่ ู้
ถือบัตรชำ�ระหนี้ครบถ้วน ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินรวมกันเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมสินเชือ่ ”
3.3 กรณีที่ผู้ถือบัตรทำ�ธุรกรรมใดๆ ที่เข้าลักษณะ
การผ่อนชำ�ระเงินต้นที่ใช้จ่ายผ่านบัตร (หรือเบิกถอน
ผ่านบัตร) เป็นรายงวดตามจำ�นวนเงินและจำ�นวน
งวดทีต่ กลงกับบริษทั ผูถ้ อื บัตรตกลงและรับทราบว่า
จำ�นวนเงินที่ผ้ถู ือบัตรต้องชำ�ระแต่ละงวดตามที่บริษัท
แจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบนัน้ เป็นการคำ�นวณเบือ้ งต้นโดย
ใช้อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบคงที่
เพือ่ ความสะดวกในการคำ�นวณหาจำ�นวนยอดเงินทีผ่ ู้
ถือบัตรต้องชำ�ระต่อเดือน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั ใช้หลัก
เกณฑ์ในการคำ�นวณค่าธรรมเนียมสินเชือ่ แบบลดต้น
ลดดอก หากผู้ถือบัตรมีการชำ�ระเงินงวดหนึ่งงวดใด
น้อย หรือมากกว่าจำ�นวนทีร่ ะบุขา้ งต้นและ/หรือมีการ
ชำ�ระไม่ตรงเวลาที่กำ�หนดจะไม่กระทบจำ�นวนยอดเงิน
ทีจ่ ะชำ�ระในแต่ละงวด (ยกเว้นงวดสุดท้าย) แต่จะมีผล
ให้จำ�นวนยอดเงินที่ผ้ถู ือบัตรต้องชำ�ระในงวดสุดท้าย
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง (ตามแต่กรณี) และ/หรืออาจทำ�ให้
จำ�นวนงวดที่ต้องชำ�ระลดลงหากมีการชำ�ระค่างวด
เกินกว่าจำ�นวนทีก่ �ำ หนดในแต่ละงวด
3.4 กรณีท่ีผู้ถือบัตรชำ�ระหนี้ตามบัตรโดยการใช้
เช็คและปรากฏว่าเช็คดังกล่าวถูกธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงิน ผู้ถือบัตรตกลงเสียค่าปรับกรณีเช็คคืนใน
อัตราทีบ่ ริษทั กำ�หนด แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดทีบ่ ริษทั จะ
เรียกเก็บได้ตามกฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั
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3.5 ผู้ถือบัตรตกลงที่จะชำ�ระค่าธรรมเนียมรายปี
และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรตามที่ได้มี
การระบุไว้ในใบสมัคร และในตารางค่าธรรมเนียม (หรือ
ที่จะได้มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในภายหน้า) ให้กับ
บริษทั (ถ้ามี) ทัง้ นีค้ า่ ธรรมเนียมต่างๆ ดังกล่าวจะเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
3.6 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.5 แล้ว
ในการใช้บัตรชำ�ระค่าสินค้าและ/หรือบริการรวมถึง
การเบิกเงินสดนั้น หากการทำ�รายการต่างๆ ดัง
กล่าวมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดย
ผู้ประกอบการหรือร้านค้าผ่านทางบัญชีบัตร ผู้ถือ
บัตรตกลงและรับทราบว่าผู้ถือบัตรได้รับทราบถึงค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ณ ขณะทำ�รายการ
หรือใช้บตั ร และตกลงทีจ่ ะชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ ดัง
กล่าวทีเ่ กิดขึน้
3.7 หากมีการติดตามทวงถามหนี้อันเกิดจากการ
ใช้บตั ร ผูถ้ อื บัตรตกลงรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิด
ขึ้นให้บริษัทเต็มตามจำ�นวนซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความและค่าใช้จา่ ย
อืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการทีบ่ ริษทั จะใช้สทิ ธิตามกฎหมาย
บังคับให้ผถู้ อื บัตรชำ�ระหนีต้ ามความในสัญญานี้
4. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้า/บริการ
แบบผ่อนชำ�ระ
เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขนี้
ใช้บังคับกับผู้ถือบัตรที่ซื้อสินค้าและ/หรือชำ� ระค่า
บริการแบบผ่อนชำ�ระเป็นงวดๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้
4.1 ผูถ้ อื บัตรอาจใช้บตั รซือ้ สินค้าและ/หรือใช้บริการ
จากสถานประกอบการและ/หรือร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านค้า”) แบบผ่อนชำ�ระ โดยผู้
ถือบัตรตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) สินค้าและ/หรือบริการนัน้ จะต้องมีมลู ค่าไม่
ต่�ำ กว่าทีบ่ ริษทั และ/หรือร้านค้ากำ�หนด
(2) บริษทั จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำ�เนิน
การสำ�หรับสินค้าหรือ บริการบางประเภท (ถ้ามี) และ/
หรือค่าธรรมเนียมอืน่ ใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
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ตามทีร่ ะบุในข้อ 3. ซึง่ จะคำ�นวณระยะเวลาและเงือ่ นไขที่
ตกลงกันซึง่ เมือ่ รวมกับค่าสินค้าหรือบริการแล้วจะเป็น
ยอดเงินทัง้ หมดทีผ่ ถู้ อื บัตรจะต้องผ่อนชำ�ระ
(3) ผู้ถือบัตรตกลงผ่อนชำ�ระสินค้าและ/หรือ
บริการเป็นรายงวดตามที่ตกลงกับบริษัทและ/หรือ
ร้านค้า ทั้งนี้ จำ�นวนงวดการชำ�ระและ/หรือจำ�นวน
เงิ น ที่ ต้ อ งผ่ อ นชำ � ระในงวดสุ ด ท้ า ยอาจจะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงขึ้ น อยู่ กั บ จำ � นวนเงิ น และระยะเวลาใน
การชำ�ระเงินในแต่ละงวดของผู้ถือบัตร
(4) ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการแต่ละคราว
ผู้ ถื อ บั ต รจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารใช้ บั ต รชำ � ระ
แทนเงินสดของช่องทางการชำ�ระเงินของร้านค้านั้น
ซึ่ ง ผู้ ถื อ บั ต รต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารหรื อ บน
อุปกรณ์อื่นใดตามแบบที่บริษัทกำ�หนด หรือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนโดยวิธีอื่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารหรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อยืนยันการซื้อสินค้า
หรือใช้บริการโดยการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้
(5) ผู้ถื อ บั ตรตกลงให้บริษัทชำ�ระค่าสินค้า
และ/หรื อ บริ ก ารให้แก่ผู้ข ายสิ น ค้า และ/หรื อ ผู้ ให้
บริการแทนผู้ถือบัตร และให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับเงิน
ต้น/สินเชื่อแล้วโดยสมบูรณ์เมื่อผู้ถือบัตรได้รับสินค้า
และ/หรือบริการจากผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการ
เรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อบริษัทชำ�ระค่าสินค้าให้แก่ผู้
ขายสินค้า และ/หรือผู้ ให้บริการ (แล้วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ้นก่อน) โดยถือว่าหลักฐานการจ่ายเงินให้
แก่ผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการเป็นหลักฐานแห่ง
การใช้เงินสินเชื่อโดยชอบของผู้ถือบัตร
4.2 ผูถ้ อื บัตรต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารใช้บตั รชำ�ระแทน
เงินสดตามวิธกี ารทีก่ �ำ หนดอยู่ ณ ร้านค้านัน้ หรือแสดง
บัตรต่อพนักงานของร้านค้าและลงลายมือชือ่ ในเอกสาร
การขายหรือการให้บริการ (SALES SLIP) หรือบน
อุปกรณ์อน่ื ใด เพือ่ เป็นหลักฐานในการใช้บตั รแทนการ
ชำ�ระเงิน เว้นแต่กรณีทบ่ี ริษทั หรือร้านค้ากำ�หนดไว้เป็น
การเฉพาะว่าไม่ตอ้ งลงลายมือชือ่ ในเอกสารการขายหรือ
อุปกรณ์อื่นใด (แล้วแต่กรณี) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใด
ก็ตามผูถ้ อื บัตรยอมรับว่าเป็นการใช้บตั รชำ�ระแทนเงินสด
โดยสมบูรณ์แล้ว
19

4.3 ภายใต้หลักเกณฑ์ ในข้อ 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือ
บัตรต้องการชำ�ระค่างวดสินค้าที่ผ่อนชำ�ระในคราว
เดียว ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถาม
ยอดชำ�ระปิดบัญชีล่วงหน้าและจะต้องชำ�ระเงินที่คง
ค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินสำ�หรับงวดผ่อนชำ�ระที่เหลือทั้งหมด
4.4 บริ ษั ท ไม่ รั บ ผิ ด ชอบในความชำ � รุ ด บกพร่ อ ง
ของสินค้าใดๆ ซึ่งผู้ถือบัตรซื้อ ในกรณีที่มีการเปลี่ยน
หรื อ คื น สิ น ค้ า ผู้ ถื อ บั ต รตกลงปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
และ/หรือข้อกำ�หนดในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของ
ร้านค้าหรือสถานประกอบการนั้นๆ
4.5 ผู้ถือบัตรอาจทำ�รายการผ่อนชำ�ระสินค้าและ/
หรือบริการผ่านทางโทรศัพท์และ/หรือผ่านเว็บไซต์
และ/หรือผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ทจ่ี ดั ให้มโี ดยบริษทั
บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และ/หรือช่องทางอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั แจ้ง
ให้ทราบได้ตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของบริษัท ทั้งนี้
เว้นแต่ขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขในเรือ่ งดังกล่าวจะกำ�หนดไว้
เป็นอย่างอืน่ ผูถ้ อื บัตรตกลงว่าให้น�ำ ข้อกำ�หนดตามข้อ 4
ข้อ 5 และข้อ 7 ของสัญญานีม้ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
5. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการใช้บริการและ
ธุรกรรมทางโทรศัพท์
5.1 ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้รหัสประจำ�ตัวของผูถ้ อื บัตร
ซึง่ ใช้กบั บัตร หรือทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั หรือท่ผี ถู้ อื บัตร
ได้ก�ำ หนดด้วยตัวเองตามขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั กำ�หนด หรือ
ทีจ่ ะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ในการใช้บริการ
อัตโนมัตทิ างโทรศัพท์ของบริษทั ทัง้ นีผ้ ถู้ อื บัตรสัญญา
ว่าจะรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับแต่เพียงผูเ้ ดียว
เท่านัน้ หากผูถ้ อื บัตรประสงค์จะเปลีย่ นรหัสดังกล่าว
ก็สามารถทำ�ได้โดยไม่จ�ำ เป็นต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ
5.2 ผู้ ถื อ บั ต รตกลงยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทำ�ใดๆ ที่ดำ�เนินการผ่านบริการอัตโนมัติทาง
โทรศัพท์โดยใช้รหัสประจำ�ตัวของผู้ถือบัตรและ/หรือ
ที่ได้ทำ�ผ่านโทรศัพท์โดยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท (ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ถือบัตร) รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงการขอเบิกใช้
เงินสดล่วงหน้า หรือการเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
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โดยให้ ถือ ว่ า เมื่อ ได้ ทำ� ธุ ร กรรมหรื อ คำ � ร้ อ งขอใดๆ
แล้วให้มผี ลผูกพันผูถ้ อื บัตรโดยไม่อาจเพิกถอนได้เว้น
แต่จะทำ�เป็นหนังสือยืนยันการเพิกถอนธุรกรรมนั้นๆ
และให้ผลแห่งการกระทำ�ใดๆ ทีก่ ระทำ�ผ่านทางโทรศัพท์
มีผลผูกพันทัง้ ผูถ้ อื บัตรหลักและบัตรเสริมทุกประการ
5.3 ผู้ ถื อ บั ต รตกลงยอมรั บ ว่ า บรรดาคู่ มื อ วิ ธี
การใช้บริการอัตโนมัติทางโทรศัพท์ เอกสารต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริการดังกล่าว ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในขณะนี้
หรือทีจ่ ะมีตอ่ ไป (หรือแก้ไข) ในภายหน้าซึง่ บริษทั ได้
มอบหรือจัดส่งให้แก่ผถู้ อื บัตร รวมทัง้ คำ�สัง่ คำ�แนะนำ�
คำ�ตอบรับหรือธุรกรรมใดๆ ทางเครือ่ งโทรศัพท์ซง่ึ ผู้
ถือบัตรใช้ในการดำ�เนินการต่างๆ นัน้ ถือเป็นส่วนหนึง่
ของข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขตามสัญญานีด้ ว้ ย
5.4 ผู้ ถื อ บั ต รตกลงชำ � ระค่ า ธรรมเนี ย มการใช้
บริการอัตโนมัตทิ างโทรศัพท์ (ถ้ามี) ตามกำ�หนดเวลา
และอัตราที่บริษัทกำ�หนด โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการอัตโนมัติ
ทางโทรศัพท์ตามอัตราที่บริษัทกำ�หนดเมื่อใดก็ ได้
โดยบริษทั จะดำ�เนินการแจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
5.5 ผูถ้ อื บัตรรับทราบว่าในการทำ�ธุรกรรมใดๆ ผ่าน
ทางโทรศัพท์ (รวมถึงการติดต่อใดๆ กับบริษทั ผ่านทาง
โทรศัพท์) นัน้ อาจมีการบันทึกเสียงหรือบันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือใช้เป็น
หลักฐาน โดยผูถ้ อื บัตรตกลงให้บริษทั สามารถบันทึก
เสียงและข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำ�
ธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื บัตร
6. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกับเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
6.1 ผู้ถือบัตรสามารถนำ�บัตรไปใช้บริการต่างๆ
ผ่านเครือ่ งฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
พาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศตามแต่คุณสมบัติของ
แต่ละประเภทบัตรทีบ่ ริษทั กำ�หนด ผูถ้ อื บัตรต้องใช้รหัส
ประจำ�ตัว (PIN) ทีบ่ ริษทั ออกให้ (หรือทีผ่ ถู้ อื บัตรจะได้
เปลีย่ นแปลงในภายหลังเอง) ประกอบการใช้บตั รผ่าน
เครือ่ งฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ทุกครัง้ ทัง้ นีผ้ ถู้ อื
21

บัตรสัญญาว่าจะรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับ
แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ หากผูถ้ อื บัตรประสงค์จะเปลีย่ น
รหัสดังกล่าวก็สามารถทำ�ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องแจ้งให้
บริษทั ทราบ
6.2 ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรทำ�รายการต่างๆ ได้ ไม่เกิน
จำ�นวนครั้ง และจำ�นวนเงินที่บริษัทกำ�หนด และกรณี
การใช้ บ ริ ก ารผ่ า นเครื่ อ งฝาก-ถอนเงิ น อั ต โนมั ติ
(ATM) หากผู้ถือบัตรกดรหัสผิดเกินกว่าจำ�นวนที่ผู้
ให้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) แต่ละ
รายกำ�หนด ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำ�รายการใดๆ
ผ่านบัตรได้อีกจนกว่าผู้ถือบัตรติดต่อกับบริษัท
6.3 ในการใช้บัตรเพื่อเบิกเงินสด ผู้ถือบัตรตกลง
ยอมผูกพันตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆ ตาม
สัญญานี้ และให้ถือว่า (1) ใบบั น ทึ ก รายการดั ง
กล่าวและ/หรื อ (2) ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคารเจ้าของเครื่องฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) เป็นหลักฐานการได้รบั เงินของผู้
ถือบัตรตามสัญญาฉบับนีแ้ ล้ว
6.4 ในการทำ�ธุรกรรมผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้บริการโดยสถาบันการเงินผู้ ให้บริการเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ดังนั้นผู้ถือบัตรควรศึกษารายละเอียดค่า
ธรรมเนียมดังกล่าวก่อนทำ�รายการ โดยบริษัทจะ
ถือว่าในการทำ�รายการของผู้ถือบัตรนั้น ผู้ถือบัตร
ตกลงและรั บทราบในค่าธรรมเนีย มดังกล่าวและผู้
ถือบัตรตกลงยินยอมชำ�ระค่าธรรมเนียม และค่าใช้
จ่ายใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้บริการผ่านเครือ่ งฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) และตกลงยินยอมให้บริษัทหัก
เงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรได้ตามอัตราและ
กำ�หนดเวลาที่บริษัทกำ�หนด
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7. ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขการทำ�ธุรกรรมและ/หรือ
การใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือ
ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ทจ่ี ดั ให้มี โดยบริษทั
บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
7.1 ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการบางประเภทผ่าน
เว็บไซต์ หรือโปรแกรมของบริษทั หรือผ่านทางโปรแกรม
ออนไลน์ทจ่ี ดั ให้มโี ดยบริษทั บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดทำ�ขึ้น (ตามที่มีให้บริการอยู่
ณ ขณะใดขณะหนึง่ ) ได้โดยทำ�การลงทะเบียนผ่านทาง
เว็บไซต์ หรือโปรแกรมของบริษทั หรือช่องทางอืน่ ใดที่
บริษัทจัดทำ�ขึ้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องใช้รหัสประจำ�ตัว
ทีไ่ ด้รบั จากการลงทะเบียน (หรือทีผ่ ถู้ อื บัตรเป็นผูก้ �ำ หนด)
ในการทำ�ธุรกรรมหรือใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั และ/หรือบนโปรแกรมและ/หรือช่องทางอืน่ ใดที่
บริษัทจัดทำ�ขึ้น ดังกล่าว
7.2 ผู้ถือบัตรรับทราบว่าในการทำ�ธุรกรรมและ/
หรือใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือ
บนโปรแกรมและ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดทำ�ขึ้น
ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และ/หรือบน
โปรแกรมดังกล่าวทุกประการ และให้ถอื ว่าการกระทำ�
ดั ง กล่ า วมี ผลผู ก พั น ผู้ถือ บั ต รตามสั ญ ญาฉบั บ นี้
แล้วโดยไม่จำ�ต้องทำ�เป็นเอกสารลงลายมือชื่อของผู้
ถือบัตรอีก
7.3 ผู้ถือบัตรรับทราบว่าในการทำ�ธุรกรรมและ/
หรือใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือ
บนโปรแกรมดังกล่าวนั้นอาจมีการบันทึกข้อมูลการ
ทำ�ธุรกรรมเพื่อใช้ ในการตรวจสอบและสามารถใช้
บันทึกดังกล่าวเป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำ�ธุรกรรม
ใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือบัตรโดยไม่จำ�ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผูถ้ อื บัตรอีก
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8. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคะแนนสะสม
และการแลกของรางวัล
8.1 ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจจัด
ให้มีรายการคะแนนสะสม หรือรายการผลประโยชน์
เป็นครัง้ คราวอันเนือ่ งมาจากการใช้บตั รของผูถ้ อื บัตร
ตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของรายการนั้นๆ ตามที่
บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลง
ผู กพันตามข้อกำ �หนดต่างๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ โดยให้
ยึดถือตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่ได้ประกาศใช้ฉบับ
ล่าสุด
8.2 ผู้ถือบัตรตกลงว่าบรรดาสิทธิประโยชน์และ/
หรือสิทธิพเิ ศษใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเพียงสิทธิพเิ ศษ
จากรายการส่งเสริมการขายรายการคะแนนสะสม
หรือสิทธิประโยชน์อน่ื ๆ ทีบ่ ริษทั จะจัดให้กบั ผูถ้ อื บัตรนัน้
นอกเหนือจากที่ได้มีการระบุไว้ในเงื่อนไขของรายการ
นั้นๆ ผู้ถือบัตรตกลงว่าบริษัทมีสิทธิที่จะมอบสิทธิ
ประโยชน์และ/หรือสิทธิพเิ ศษต่างๆ ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื
บัตรทีป่ ฏิบตั ถิ กู ต้องตามเงือ่ นไข(หากมี) เว้นแต่กรณีท่ี
บัญชีของผูถ้ อื บัตรถูกระงับหรือยกเลิก (ไม่วา่ ชัว่ คราว
หรือถาวร) หรือผู้ถือบัตรมีประวัติการชำ�ระเงินไม่ดี
หรือมีการใช้บัตรเพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการใดๆ
อันผิดวัตถุประสงค์การใช้บัตรเครดิต ผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการชำ�ระ
เงินเข้าบัญชีบัตรเกินกว่ายอดที่ต้องชำ�ระโดยมีเจตนา
ที่จะรับสิทธิประโยชน์และ/หรือสิทธิพิเศษซึ่งมากกว่าที่
ควรได้รับจากการใช้บัตรภายในวงเงินที่บริษัทอนุมัติ
หรือกรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรกระทำ�ผิดข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขใดๆ
ตามสัญญานี้
สัญญาฉบับนีอ้ ยูภ่ ายใต้บงั คับและตีตามกฎหมายของ
ประเทศไทย ในกรณีทม่ี กี ารจัดทำ�ขึน้ ทัง้ ฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอั งกฤษ หากมีข้อความขัด แย้งกั น
ให้ ใช้สัญญาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการบังคับใช้
และตีความ
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