คุณสมบัติผูสมัคร
และเอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติบัตรหลัก
• อายุ 20 ปขึ้นไป – 70 ปบริบูรณ
รายไดขั้นต่ำสำหรับการสมัครบัตรเครดิตแตละประเภท
• รายไดขน้ั ต่ำ 100,000 บาทขึน้ ไป/เดือน สำหรับการสมัครบัตร SCB M LUXE VISA Signature
• รายไดขน้ั ต่ำ 15,000 บาทขึน้ ไป/เดือน สำหรับการสมัครบัตร SCB M LIVE VISA Platinum
เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก
กรณีเปนพนักงานประจำ/ขาราชการ
• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรขาราชการ*/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ*
• ใบแจงยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปจจุบนั
• สำเนาใบแจงยอดเงินฝากยอนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
กรณีเปนเจาของกิจการ
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/หางหุนสวน จากกระทรวงพาณิชย
• สำเนาใบแจงยอดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีสวนตัว)
คุณสมบัติผูสมัครบัตรเสริม
• อายุ 15 ปขึ้นไป กรณีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ ตองเปนบัตรเสริมบิดา/มารดาเทานั้น
เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม
• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรขาราชการ*/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ*
• สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก

*กรณีใชสำเนาบัตรขาราชการฯ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ตองแนบสำเนาทะเบียนบาน
หมายเหตุ : เฉพาะบัตรเครดิตสามารถใชบริการ ATM บนบัตรเครดิต เพื่อถอนเงินสดจาก
บัญชีออมทรัพย หรือบัญชีเดินสะพัดไดทุกสาขา หลังจากบัตรอนุมัติ โดยมีคาธรรมเนียมใน
การใชบริการดังกลาว 200บาท/ป

สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ไดที่
เคานเตอรรับสมัครบัตรภายในหางฯ หรือ โทร.

SCB M Call Center 1295

ใบสมัครบัตรเครดิต

SCB M LIVE

SCB M VISA Credit Card
Application Form

SCB M LUXE

2/8

ใบสมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย เอสซีบี เอ็ม
โปรดเลือกประเภทผลิตภัณฑที่ทานตองการสมัคร

บัตรเครดิต SCB M LUXE VISA Signature

บัตรเครดิต SCB M LIVE VISA Platinum

อื่นๆ/Other(ระบุ)___________

กรณีสมัครบัตร SCB M VISA (โปรดระบุเพิม่ )
(1) ขาพเจาเปนสมาชิก M Card ของบริษทั เดอะมอลล กรุป จำกัด
(2) ขาพเจาตกลงสมัครสมาชิก M Card ของ บริษทั เดอะมอลล กรุป จำกัด (”บริษทั ”) และยอมรับผูกพันตามขอกำหนดและเงือ่ นไขเปนสมาชิก M Card ตามไดประกาศแจงไว
บนเว็บไซต www.mcardmall.com และ/หรือ เว็บไซตอน่ื ของบริษทั ตามทีบ่ ริษทั จะไดกำหนดหรือเปลีย่ นแปลงในภายหนา

ขอมูลสวนตัวบัตรหลัก (อายุ 20 ปบริบูรณขึ้นไป)/Personal information for Primary Card (20 years old and over)
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
อื่นๆ_______ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)/Name-Last Name (in Thai)___________________________
ชื่อ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญตามหนังสือเดินทาง)/
นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญตามหนังสือเดินทาง)/
First Name (in English : Capital Letters as in Passport)
Last Name (in English : Capital Letters as in Passport)
บัตรประจำตัวประชาชน/Identiﬁfication Card
บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/Government Ofﬁficial Card/State Enterprise Ofﬁficer Card
หนังสือเดินทาง เลขที่/Passport No.______________________ วันหมดอายุ/Expiry Date________ออกโดยประเทศ/Country of Issue_________
วัน/เดือน/ปเกิด(พ.ศ.)/Date/Month/Year of Birth
เพศ/Gender ชาย/Male หญิง/Female สัญชาติ/Nationality__________________
/
/
จบการศึกษาสูงสุด/Highest Education______สถานภาพสมรส/Marital Status โสด/Single สมรส/Married อื่นๆ/Other (ระบุ)_____ บุตร/Child ไมมี/Don’t have มี/Have

ที่อยูปจจุบัน/Current Address
เลขที่/Address No___หมูบาน/อาคาร/คอนโด/Village/Building _________ชั้น/Floor_หอง/Room No.__หมูที่/Moo____ตรอก/ซอย/Soi_______แยก/Yaek_____
ถนน/Road________แขวง/ตำบล/Sub-District_______เขต/อำเภอ/District________จังหวัด/Province_______รหัสไปรษณีย/Postal Code
โทรศัพทบาน/Home Tel No.______เบอรตอ /Extension No._____โทรศัพทมือถือ/Mobile No._________E-mail Address_____________________
ประเภทที่อยูอาศัย/Type of Residence
บานเดี่ยว/Single House
ทาวนเฮาส/Town House
อาคารพาณิชย/ตึกแถว/Commercial/Economic Building
คอนโดมิเนียม/Condominium
อพารทเมนท/Apartment
บาน/หองเชา/Rented House/Room
อื่นๆ/Other_______
สถานภาพที่อยูอาศัย/Residential Status
เปนของตนเอง/คูสมรส/Self-Owned/Owned by Spouse
ปลอดภาระ/Free from Encumbrance
ผอนชำระเดือนละ/Installment per month__________________บาท/Baht
เชาเดือนละ/Rent per month_____บาท/Baht
เปนของสมาชิกในครอบครัว/Live with parents
อาศัยอยูกับผูอื่น/Live with others
อื่นๆ/Other (Please specify)_________________

อาชีพ/การงาน/รายได / Occupation/Employment/Income
ธุรกิจสวนตัว/Entrepreneur
พนักงานบริษัทเอกชน/Employee
ขาราชการ/Government
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/State Enterprise Ofﬁficer
อื่นๆ/Other_________
ประเภทธุรกิจ/Type of Business________________________ชื่อสถานที่ทำงาน/Name of Offiﬁce___________________________
อายุงานปจจุบนั /Length of Employment___ป/Year___เดือน/Month เลขที่/Ofﬁfice address No.______หมูบ า น/อาคาร/คอนโด/Building_____________ชัน้ /Floor___
หอง/Room No.___หมูท /่ี Moo__ตรอก/ซอย/Soi__________แยก/Yeak___ถนน/Road______________แขวง/ตำบล/Sub-District_____________
เขต/อำเภอ/District___________จังหวัด/Province________รหัสไปรษณีย/ Postal Code
โทรศัพททท่ี ำงาน/Ofﬁfice Tel No.________เบอรตอ /Extension No.___ตำแหนงงาน/Position_____________รายไดประจำตอเดือน/Income_________บาท/Baht
รายไดอื่นๆตอเดือน/Other Income______บาท/Baht/Month รับเงินเดือนผานธนาคารไทยพาณิชย/Salary paid via SCB account
ใช/Yes
ไมใช/No
แหลงที่มาของรายไดพิเศษ/Source of Other Income______________________________________________________________
รายละเอียดคูส มรส/Spouse’s information ชือ่ -นามสกุล/Spouse’s name_______________________________________________
รายไดประจำตอเดือน/Spouse’s income_________บาท/Baht/month
เลขบัตรประจำตัวประชาชน/Identiﬁfication Card No. -

บุคคลที่สามารถติดตอเพื่อการทวงถามหนี้/Contact Person for Debt Collection
ชื่อ-นามสกุล/Name-Last Name________________________มีความสัมพันธเปน/Relationship________ โทรศัพท/Tel No.________
E-mail Address___________________________ ขาพเจายินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลใดๆ ของขาพเจาแกบคุ คลดังกลาวเพือ่ วัตถุประสงคในการทวงถามหนีไ้ ด
I hereby authorize the Bank to disclose any of my personal information to the aforementioned person for the purpose of Debt Collection

สถานที่จัดสงบัตรเครดิต/บัตรตออายุ (สงทางไปรษณีย) Address for New/Renewal Credit Card Delivery (by Post)
ที่อยูปจจุบัน/Current Address

ที่อยูที่ทำงาน/Ofﬁf ice Address

สถานที่จัดสงใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (เลือกเพียง 1 ขอ)/Address of Credit Card Billing Statement (Please choose 1 item)
จัดสงทางไปรษณียตามสถานที่จัดสงบัตรที่ระบุดานบน/By Post at the above mentioned address same as place of credit card delivery
By E-mail Address(โปรดระบุ)/(Please specify)_____________________________________________________

กรณีระบุ E-mail ธนาคารฯ จะจัดสงใบแจงยอดรายการใหเฉพาะชองทาง E-mail เทานั้น โดยจะมีผลกับบัตรเครดิตทุกใบที่เปนชื่อ-นามสกุลของทาน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง E-mail จะตองแจงธนาคารฯ ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน หากไมระบุ E-mail
ธนาคารฯ จะจัดสงใหตามที่อยูสถานที่จัดสงบัตร/If specifying an e-mail address, the Bank will send credit card billing statements via e-mail only. This shall be applied to all types of SCB M VISA cards for which the applicant name and last
name are stated. In case of any change to an e-mail address, the applicant shall notify the Bank within 7 days of the change. If the applicant does not specify otherwise, the Bank will send credit card billing statements to the same address
the credit card was delivered to.

__________________ลายมือชื่อผูสมัครบัตรหลัก ว/ด/ป__/__/__
รหัสผูแนะนำ 1________ชื่อผูแนะนำ 1____________รหัสสาขา/สังกัด_______ชื่อสาขา/สังกัด_________โทรศัพท_______
รหัสผูแนะนำ 2________ชื่อผูแนะนำ 2____________รหัสสาขา/สังกัด_______ชื่อสาขา/สังกัด_________โทรศัพท_______
กลุมลูกคา
Walk in Campaign (ระบุ)______
Source Code บัตรเครดิต
Location Code

รูปแบบการสมัคร
สมัครบัตรหลักใหม
สมัครบัตรประเภทอื่นเพิ่มเติม
สมัครบัตรหลักพรอมบัตรเสริม ใบ
สมัครบัตรเสริมอยางเดียว ใบ

ประเภทลูกคา
รายไดประจำ
รายไดประจำ Top Company
เจาของกิจการ
เงินฝากประจำ Walk in

เงินฝากประจำ/ออมทรัพย/กองทุนรวม/
ตราสารหนี้
ATS/BCMCS
อื่นๆ (ระบุ)___________

การชำระรายการใชจายบัตรเครดิตไทยพาณิชย เอสซีบี เอ็ม
(โปรดเลือกเพียง 1 วิธี)/Payment Method (Please choose 1 item)
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ชำระดวยเงินสดหรือเช็ค/Pay by Cash or Cheque
บัตรเครดิตไทยพาณิชย เอสซีบี เอ็ม
ขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงหนี้ยอดรายการ แตไมต่ำกวา 500 บาท
(Minimum 10% of the amount as stated in billing statement, in any cases, at least 500 baht)
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝาก ธ.ไทยพาณิชย เงื่อนไขการหักบัญชี/Pay by Direct Debit from SCB account under this condition:
บัตรเครดิตไทยพาณิชย เอสซีบี เอ็ม
หักเต็มจำนวนตามใบแจงยอดรายการ/In full amount as stated in monthly billing statement.
หักบัญชีขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดรายการ แตไมต่ำกวา 500 บาท/
10% of the amount as stated in the monthly billing statement, in any cases, at least 500 Baht
หมายเหตุ : • ผูถือบัตรเครดิตจะตองชำระรายการใชจายบัตรเครดิต ตามวิธีการและภายในเวลาใหบริการปกติของแตละวิธีการนั้นตามที่ธนาคารกำหนดเทานั้น
• โปรดติดตอ SCB M Call Center 1295 ทันทีเมื่อทานเปลี่ยนที่อยู
Remarks: • The Credit Card holder shall pay the amount due pursuant to the payment method and within the normal service time of such payment method as prescribed
by the Bank only
• Please contact SCB M Call Center at 1295 immediately. If the applicant changes the address.

กรณีสมัครบัตรเสริม (อายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป)/Supplementary Card (15 years old and over)
ขาพเจา ชือ่ -นามสกุล/Name-Last Name (in Thai)____________________________________________________
ผูถ อื บัตรหลัก ขอใหธนาคารออกบัตรเสริมใหแก/Primary Card holder would like SCB to issue a supplementary card to
นาย/Mr. นาง/Mrs. นางสาว/Miss อืน่ ๆ/Other_____ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)//Name-Last Name (in Thai)_______________________
ชือ่ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญตามหนังสือเดินทาง)
นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญตามหนังสือเดินทาง)
First Name (in English : Capital Letters as in Passport)
Last Name (in English : Capital Letters as in Passport)
บัตรประจำตัวประชาชน/Identiﬁfication Card
บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/Government Ofﬁficial Card/State Enterprise Ofﬁficer Card
หนังสือเดินทาง เลขที่/Passport No.______________________ วันหมดอายุ/Expiry Date________ออกโดยประเทศ/Country of Issue_________
วัน/เดือน/ปเกิด(พ.ศ.)/Date/Month/Year of Birth
เพศ/Gender ชาย/Male หญิง/Female สัญชาติ/Nationality__________________
/
/
จบการศึกษาสูงสุด/Highest Education______สถานภาพสมรส/Marital Status โสด/Single สมรส/Married อื่นๆ/Other (ระบุ)_____ บุตร/Child ไมมี/Don’t have มี/Have
โปรดกำหนดวงเงินสำหรับบัตรเสริม/Please set credit limit for Supplementary Card at_____________________บาท/Baht

ที่อยูปจจุบัน/Current Address
เลขที่/Address No___หมูบาน/อาคาร/คอนโด/Village/Building _________ชั้น/Floor_หอง/Room No.__หมูที่/Moo____ตรอก/ซอย/Soi_______แยก/Yaek_____
ถนน/Road________แขวง/ตำบล/Sub-District_______เขต/อำเภอ/District________จังหวัด/Province_______รหัสไปรษณีย/Postal Code
โทรศัพทบาน/Home Tel No.______เบอรตอ /Extension No._____โทรศัพทมือถือ/Mobile No._________E-mail Address_____________________

อาชีพ/การงาน/รายได
ธุรกิจสวนตัว/Entrepreneur
พนักงานบริษัทเอกชน/Employee
ขาราชการ/Government
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/State Enterprise Ofﬁficer
อื่นๆ/Other_________
ประเภทธุรกิจ/Type of Business________________________ชื่อสถานที่ทำงาน/Name of Offiﬁce___________________________
อายุงานปจจุบนั /Length of Employment___ป/Year___เดือน/Month เลขที่/Ofﬁfice address No.______หมูบ า น/อาคาร/คอนโด/Building_____________ชัน้ /Floor___
หอง/Room No.___หมูท /่ี Moo__ตรอก/ซอย/Soi__________แยก/Yeak___ถนน/Road______________แขวง/ตำบล/Sub-District_____________
เขต/อำเภอ/District___________จังหวัด/Province________รหัสไปรษณีย/ Postal Code
โทรศัพททท่ี ำงาน/Ofﬁfice Tel No.___________________เบอรตอ /Extension No.___________

สถานที่จัดสงบัตรเครดิต/บัตรตออายุ (สงทางไปรษณีย) Address for New/Renewal Credit Card Delivery (by Post)
ที่อยูปจจุบัน/Current Address

ที่อยูที่ทำงาน/Ofﬁf ice Address

สถานที่จัดสงใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (เลือกเพียง 1 ขอ)/Address of Credit Card Billing Statement (Please chose 1 item)
จัดสงทางไปรษณียตามสถานที่จัดสงบัตรที่ระบุดานบน/By Post at the above mentioned address same as place of credit card delivery
By E-mail Address(โปรดระบุ)/(Please specify)_____________________________________________________
กรณีระบุ E-mail ธนาคารฯจะจัดสงใบแจงยอดรายการใหเฉพาะชองทาง E-mail เทานั้น โดยจะมีผลกับบัตรเครดิตทุกใบที่เปนชื่อ-นามสกุลของทาน หากทานตองการเปลี่ยนแปลง E-mail จะตองแจงธนาคารฯ ใหทราบลวงหนาไมต่ำกวา 7 วัน ทั้งนี้ หากทานไมได
ระบุ E-mail ธนาคารฯ จะจัดสงใบแจงยอดรายการใหทา นตามทีอ่ ยูใ นการจัดสงบัตร /If specifying an e-mail address, the Bank will send credit card billing statements via e-mail only. This shall be applied to all types of SCB M VISA cards for
which the applicant name and last name are stated. In case of any change to an e-mail address, the applicant shall notify the Bank within 7 days of the change. If the applicant does not specify otherwise, the Bank will send credit
card billing statements to the same address the credit card was delivered to.

กรณีสมัครบัตรเสริมในภายหลังโปรดกรอกรายละเอียดบัตรหลัก (โปรดระบุเพิ่ม)/
If applying for Supplementary Card later, please ﬁf ill in details of the Primary Card (Please specify)
ชื่อ-นามสกุล/Name-Last Name______________________________________________________________________
หมายเลขบัตรหลัก/Primary Card Number
ความสัมพันธ/Relationship_________________
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ขอตกลงและคำรับรองของผูสมัครใชบริการ

ขาพเจา ผูถ อื บัตรหลัก และผูถ อื บัตรเสริม รวมถึงผูส
 มัครสินเชือ่ หรือผลิตภัณฑตา งๆ ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) ขอรับรองวาขอมูลตามรายละเอียดขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจายินยอมใหธนาคาร และ/หรือ บุคคล
อื่นใดที่ธนาคารมอบหมาย ติดตอสอบถาม สืบคนและตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและฐานะทางการเงินของขาพเจาจากนิติบุคคล
หรือบุคคลใด ๆ และยินยอมใหธนาคาร และ/หรือ บริษัท เดอะมอลล กรุป จำกัด และบริษัทในเครือ ซึง่ เปนพันธมิตรทางธุรกิจที่
ออกผลิตภัณฑรวมกัน (Co-brand) (“พันธมิตรทางธุรกิจ”) เก็บรวบรวม ใชขอมูลสวนบุคคล ขอมูลทางการเงิน ขอมูลการทำ
ธุรกรรม และ/หรือ ขอมูลใดๆ ของขาพเจา รวมทั้งใหธนาคาร และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ สง โอน และ/หรือ เปดเผยขอมูล
ดังกลาว และ/หรือ ขอมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ออกรวมกัน (Co-brand) ใหแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร ผูส
 อบบัญชี ผูต
 รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ ผูร บ
ั โอนสิทธิเรียกรอง และ/หรือ
นิตบ
ิ ค
ุ คลหรือบุคคลใดๆ ทีธ่ นาคาร และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจเปนคูส
 ญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธดว ย ทัง้ ในประเทศไทยและ
ตางประเทศ เพือ่ วัตถุประสงคในการวิเคราะหขอ มูล เสนอ ให ใช และ/หรือ ปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑใดๆ และ/หรือ เพือ่
วัตถุประสงคในการวิเคราะหสินเชื่อ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การทบทวนสินเชื่อ การตออายุสินเชื่อ และ/หรือ เพื่อตรวจสอบ
รายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่ไมตองหามโดยกฎหมาย
และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใชบังคับกับธนาคาร และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใหความ
ยินยอมยังคงมีอยูแมวาขาพเจาจะไมไดทำธุรกรรมกับธนาคาร และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตอไปแลวก็ตาม
ขาพเจาตกลงและยินยอมใหธนาคาร และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ สงขอมูลขาวสารในเชิงพาณิชย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ
บริการ ขอมูลทางการตลาด การสงเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการตางๆ ใหแกขา พเจาได โดยสงไปยัง
ที่อยูอิเล็กทรอนิกสตางๆ ของขาพเจา เชน E-mail Address และหมายเลขโทรศัพทมือถือ เปนตน และขาพเจารับทราบวา
ขาพเจาสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอมูลดังกลาวไดตามชองทางทีธ่ นาคาร และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจกำหนด
ขาพเจายอมรับวาในกรณีที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตไทยพาณิชย เอสซีบี เอ็ม วีซา ใหตามคำขอ/ใบสมัครฉบับนี้ ขาพเจาตกลง
ใหบันทึกหมายเลขสมาชิก M Card ของพันธมิตรทางธุรกิจผูกกับบัตรเครดิตดังกลาวของขาพเจาเพื่อรับสิทธิประโยชนตางๆ ตาม
รายการสงเสริมการตลาดที่พันธมิตรทางธุรกิจกำหนด
ขาพเจารับทราบวาการพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติบัตรเครดิต ตามคำขอ/ใบสมัครของขาพเจาประการใดนัน
้ ขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑภายในของธนาคาร โดยธนาคารไมจำเปนตองคืนคำขอ/ใบสมัครและเอกสารประกอบตางๆ รวมทัง้ หนังสือใหความยินยอม
ทีข่ า พเจาไดยน
่ื และ/หรือ อาจจะมีการยืน
่ เพิม
่ เติมในภายหนา เพือ่ ประกอบการสมัคร และ/หรือ ใชบริการใดๆ ตามทีธ่ นาคารกำหนด
ยกเวนขาพเจามีความประสงคขอคืนเอกสารประกอบการพิจารณาบัตรเครดิตทีย่ น
่ื ไวตอ ธนาคาร และไดแสดงความประสงคภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ธนาคารแจงผลการไมอนุมัติบัตรเครดิต และในกรณีทธ่ี นาคารพิจารณาแลวเห็นวาคุณสมบัตขิ องขาพเจาไม
เปนไปตามเกณฑสำหรับการอนุมต
ั บ
ิ ต
ั รเครดิต ตามทีร่ ะบุในคำขอ/ใบสมัครฉบับนี้ แตสามารถอนุมต
ั บ
ิ ต
ั รเครดิตประเภทอืน
่ ใหแก
ขาพเจาได ขาพเจาตกลงขอใหธนาคารอนุมตั บ
ิ ตั รเครดิตประเภทอืน
่ (ตามแตกรณี) ใหแกขา พเจาแทน โดยธนาคารจะแจงใหขา พเจา
ทราบกอนอนุมตั บ
ิ ตั รเครดิต รวมทัง้ ในกรณีทธ่ี นาคารมีการเพิม
่ หรือเปลีย่ นประเภทบัตรเครดิตของธนาคารในภายหนา และคุณสมบัติ
ของขาพเจาเปนไปตามเกณฑสำหรับการเปนผูถ อื บัตรเครดิตประเภทดังกลาว ขาพเจาตกลงใหธนาคารมีดลุ พินจิ ทีจ่ ะออกบัตรเครดิต
ประเภทนัน
้ ใหแกขา พเจาไดตามเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจงใหขา พเจาทราบกอน โดยขาพเจาตกลงใหถอื เอาคำขอ/ใบสมัครฉบับนี้
เปนคำขอ/ใบสมัครสำหรับ บัตรเครดิตประเภทอื่นดังกลาว และตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาบัตร
เครดิตประเภทอื่นนั้นทุกประการ
ขาพเจาผูถ อื บัตรหลักตกลงและยอมรับวา การใชบตั รเครดิตของผูถ อื บัตรเสริมถือเปนการใชบตั รเครดิตของขาพเจา โดยขาพเจา
ตกลงรับผิดชอบรวมกับผูถือบัตรเสริมอยางลูกหนี้รวมในบรรดาหนี้สินทั้งปวงซึ่งเกิดจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรเครดิตของ
ผูถือบัตรเสริมทุกรายทุกประการ
ขาพเจาผูถ อื บัตรหลักตกลงและยอมรับวา วงเงินบัตรเสริมเปนวงเงินภายใตวงเงินบัตรหลักทีธ่ นาคารออกใหตามทีร่ ะบุในคำขอ/
ใบสมัครฉบับนี้ และวงเงินบัตรเครดิตดังกลาวจะเปนวงเงินที่รวมกับวงเงินบัตรเครดิตใบอื่นๆ ที่ธนาคารออกใหตามคำขอ/ใบสมัคร
ของขาพเจากอนหนานี้และในภายหนา (ถามี) ดวย โดยการใชจายผานบัตรหลัก และ/หรือ บัตรเสริม จะมีผลตอวงเงินคงเหลือของ
บัตรเครดิตทั้งหมดของขาพเจาที่ธนาคารออกให และการใชจายผานบัตรเครดิตใบใดใบหนึ่งซึ่งทำใหเกินวงเงินรวมของบัตรเครดิต
ทั้งหมด หรือเกินวงเงินบัตรเครดิตใบใดใบหนึ่งที่ขาพเจามีกับธนาคารนั้น ขาพเจารับทราบวาธนาคารอาจจะทำการระงับการใชบตั ร
เครดิตใบใดใบหนึ่งหรือทุกใบไดจนกวาธนาคารจะไดรับเงินสำหรับยอดที่เกินวงเงินดังกลาวเสร็จสิ้นครบถวนแลว
ขาพเจาขอยืนยันวาการสมัครบัตรเครดิต นีม
้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ การอุปโภค-บริโภค และขาพเจาเปนผูร บ
ั ผลประโยชนทแ
่ี ทจริงจาก
การทำธุรกรรมภายใตคำขอ/ใบสมัครฉบับนี้ โดยขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความตางๆ ตามขอกำหนดและเงือ่ นไขของสัญญา
บัตรเครดิต ที่ปรากฏในคำขอ/ใบสมัครฉบับนี้ รวมถึงไดรับทราบและเขาใจขอความตางๆ ตามคูมือ รวมทั้งตารางคาธรรมเนียม คา
บริการ อัตราดอกเบีย้ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ขอกำหนดและเงือ่ นไขในการใชบตั รเครดิต ขอกำหนดและเงือ่ นไขการใชบริการอิเล็กทรอนิกส
ของธนาคาร รวมถึงขอกำหนดและเงือ่ นไขอืน
่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับการใชบริการบัตรเครดิต (รวมเรียกวา “ขอกำหนดและเงือ่ นไข”) ตาม
ที่ธนาคาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ธนาคารมอบหมายไดมอบใหแกขาพเจา และ/หรือ ไดประกาศแจงไวบนเว็บไซตของธนาคาร
ไดแก www.scb.co.th/creditcard และ/หรือ เว็บไซตอน
่ื ของธนาคารทีธ่ นาคารจะไดกำหนดหรือเปลีย่ นแปลงในภายหนา ซึง่ ขาพเจา
สามารถเรียกดู บันทึก (Save) และ/หรือ พิมพออก (Print Out) ไดดวยตนเองในขณะนี้หรือในภายหลังก็ได รวมทั้งขาพเจาตกลง
ยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามสัญญาบัตรเครดิตและขอกำหนดและเงือ่ นไขดังกลาวทัง้ ทีม่ อี ยูใ นขณะนีแ
้ ละทีจ่ ะมีการแกไข เปลีย่ นแปลง
และ/หรือ เพิม
่ เติมในภายหนาทุกประการ ซึง่ ธนาคารจะไดแจงใหทราบ และ/หรือ ประกาศแจงเปนการทัว่ ไปบนเว็บไซตของธนาคาร
ขางตน หรือชองทางอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดตอไป

ธนาคารขอเรียนใหทา นทราบวา ในกรณีทธ่ี นาคารมีความจำเปนทีต่ อ งติดตาม ทวงถามหนี้ บัตรเครดิตจากทาน และ/หรือ บุคคลทีส่ ามารถติดตอเพือ่ การทวงถามหนี้ ธนาคารอาจดำเนินการ
ดังกลาวดวยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายใหบุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เปนผูดำเนินการดังกลาวแทนธนาคารก็ได ทั้งนี้ การดังกลาวอาจมีคาใชจายเกิดขึ้นซึ่งธนาคาร
และ/หรือ ตัวแทนของธนาคารดังกลาวจะแจงใหทาน และ/หรือ บุคคลที่สามารถติดตอเพื่อการทวงถามหนี้ทราบ
ขอควรระวัง !!
หากจายไมครบหรือจายลาชา จะเริม่ คิดดอกเบีย้ ตัง้ แตวนั บันทึกรายการ และอาจมีคา ทวงหนี้
ลูกคาควรเขาใจผลิตภัณฑและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจลงชือ่ หากสงสัยใหตดิ ตอเจาหนาที่ หรือ SCB M Call Center โทร. 1295

ลายมือชื่อผูถือบัตรหลัก (ใหเหมือนที่ปรากฏบนบัตร)

วันที่สมัคร
(ว/ด/ป)

ลายมือชื่อผูถือบัตรเสริม (ใหเหมือนที่ปรากฏบนบัตร)

วันที่สมัคร
(ว/ด/ป)

หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล
เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด
หนังสือฉบับนี้ไมมีผลตอการพิจารณาการใหบริการผลิตภัณฑหรือใหสินเชื่อ

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ชื่อ - นามสกุล ____________________________________
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่___________________ออกใหโดย (ประเทศ) __________________
หนังสือสำคัญ / บัตรประจำตัวคนตางดาว เลขที่__________________________________
ตกลงยินยอมใหธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา ใหแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร* และนิตบิ คุ คลอืน่ ใด** เพือ่ นำเสนอผลิตภัณฑ บริการ ขอมูลทางการตลาด การสงเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
และบริการตางๆ ใหแกขา พเจาได ทัง้ นี้ ขาพเจาสามารถแจงยกเลิกการใหความยินยอมดังกลาวไดท่ี SCB M Call Center 1295
ลงชือ่ ________________(ลายมือชือ่ )
ลงชือ่ _____________พยาน (เจาหนาทีธ่ นาคาร)
(
) ตัวบรรจง
(
) ตัวบรรจง
(ผูใ หความยินยอม)
วันที_
่ ___/____/____
รหัสพนักงาน ________ รหัสสาขา ______
(วันที)่
(เดือน)
(ป พ.ศ.)
หมายเหตุ : • การเปดเผยขอมูลขางตนไมรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับบัญชี • กรณีมีการแกไขเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินหรือนิติบุคคลอื่นใด ธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนาเพื่อขอความยินยอมกอนการนำ
สงขอมูลใหแกบริษัทที่แกไขเพิ่มเติม โดยการนำสง SMS หรือหนังสือหรือแจงผานชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด หากธนาคารไมไดรับการปฏิเสธในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่แจงให
ทราบ ใหถือวาเปนการใหความยินยอมแกธนาคารในการนำสงขอมูลใหแกบริษัทที่แกไขเพิ่มเติมตามที่ธนาคารไดแจงไป (Opt out)
* บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไดแก (1) บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จำกัด (2) บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย จำกัด (3) บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (4) บริษัท
ไทยพาณิชยโพรเทค จำกัด (5) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
** นิติบุคคลอื่นใด ไดแก บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินในเว็บไวตของธราคาร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.scb.co.th
D00200

หนังสือใหความยินยอมในการนำขอมูลที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต
มาใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต
ขาพเจาเขาใจถึงการนำขอมูลไปใชจดั ทำแบบจำลองดานเครดิต และยินยอมใหธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปนสมาชิกของบริษทั ขอมูลเครดิต นำขอมูล
ของขาพเจาทีไ่ ดรบั จากบริษทั ขอมูลเครดิต เฉพาะสวนทีไ่ มสามารถระบุตวั ตน เชน ชือ่ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนรวมถึง ขอมูลอืน่ ใดทีส่ ามารถระบุวา เปนขาพเจา
ได ไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตกำหนดเทานั้น และใหคฉู บับและบรรดาสำเนา ภาพถาย
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ทีไ่ ดทำซ้ำขึน้ จากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวา ในรูปแบบใดๆ ใหถอื เปนหลักฐานใน
การใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได และเมื่อใหความยินยอมแลว เจาของขอมูลจะ
แจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ได โดยใหความยินยอมนี้มีผลตลอดไปจนกวาขาพเจาจะแจงยกเลิกที่ SCB M Call Center 1295
ลงชื่อ ________________(ผูใหความยินยอม)
(
) ตัวบรรจง
วันที่____/____/____

ลงชื่อ ____________________(พยาน)
(
) ตัวบรรจง

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย
วันที่___/___/___
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว_____________________________เจาของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย เดินสะพัด
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี________________________________

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากขางตนเพื่อชำระหนี้ตนเงิน คาสินคา คาบริการ และ/หรือ เงินสดเบิกถอนลวงหนารวมถึงดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาอากร
แสตมป คาใชจาย คาเสียหาย และ/หรือ เงินจำนวนใดๆ ที่เกิดจากหรือ บัตรเครดิต ตามรายการที่ระบุดานลางนี้ ทั้งนี้ ตามขอกำหนดและเงื่อนไขที่ผูขอสินเชื่อ และ/หรือ ผูถือ
บัตรเครดิตไดตกลงไวกับธนาคาร

บัตรเครดิต ของ ชื่อ-สกุล (ผูถือบัตรหลัก)__________________ ชื่อ-สกุล (ผูถือบัตรเสริม)__________________
ทัง้ นี้ การใหความยินยอมดังกลาวใหมผี ลรวมไปถึงการหักบัญชีเงินฝากขางตน เพือ่ ชำระหนีซ้ ง่ึ เกิดจากหรือ เกีย่ วของกับการใชบตั รเครดิตของผูถ อื บัตรเสริม ตามทีผ่ ถู อื บัตรหลัก
ที่ระบุขางตนไดตกลงยินยอมใหเปนผูถือบัตรเสริมในภายหลังทุกรายอีกดวย
อนึ่ง ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอ ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาทั้งจำนวนเทาที่คงเหลืออยูในบัญชีในขณะนั้นๆ และตกลง
ยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบี้ยในยอดหนี้ที่คางชำระในอัตราที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตอยางใด เนื่องจากขาพเจา
สามารถทราบผลการหักบัญชีดังกลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement และ/หรือใบเสร็จรับเงินอยูแลว นอกจากนี้ ขาพเจาตกลงผูกพันและปฏิบัติตามคูมือ รวมทั้งขอ
กำหนดและเงื่อนไขในการใชบัตรเครดิตที่ธนาคารแจง และ/หรือ ผูถือบัตรหลัก และ/หรือ ผูถือบัตรเสริม และ/หรือ ขาพเจาทุกประการ
ในกรณีที่บัญชีเงินฝากไดมีการเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตามขาพเจาตกลงใหหนังสือฉบับนี้ ยังคงมีผลใชบังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ทุกประการ
การใหความยินยอมในการหักบัญชีเงินฝากตามหนังสือฉบับนีใ้ หมผี ลใชบงั คับทันที นับแตวนั ทีท่ ำหนังสือฉบับนีเ้ ปนตนไป จนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการตามหนังสือ
ฉบับนี้ หรือขาพเจาไดยกเลิกเพิกถอนโดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 (สอง) เดือน

ลายมือชื่อเจาของบัญชี (ใหเหมือนที่ใชเปดบัญชีเงินฝาก)

วันที่ยินยอม
(ว/ด/ป)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร_________________
วัน / เดือน / ป____/____/____

5/8

6/8

คาธรรมเนียม คาบริการ อัตราดอกเบี้ย และคาใชจายอื่นๆ บัตรเครดิตไทยพาณิชย เอสซีบี เอ็ม วีซา
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

คาธรรมเนียม

บัตรเครดิตไทยพาณิชย
เอสซีบี เอ็ม เลเจนด วีซา อินฟนิท

บัตรเครดิตไทยพาณิชย
เอสซีบี เอ็ม ลักซ วีซา ซิกเนเจอร

บัตรเครดิตไทยพาณิชย
เอสซีบี เอ็ม ไลฟ วีซา แพลทินัม

ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
10,000 บาท/ป
2,000 บาท/ป

ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
4,000 บาท/ป
2,000 บาท/ป

ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
500 บาท/ป
250 บาท/ป

(SCB M LEGEND VISA Inﬁf inite Credit Card) (SCB M LUXE VISA Signature Credit Card) (SCB M LIVE VISA Platinum Credit Card)

แรกเขา บัตรหลัก
บัตรเสริม
รายป บัตรหลัก ปแรก
ปถัดไป
ยกเวนคาธรรมเนียมรายปในปถัดไป
เมื่อมียอดใชจาย บัตรหลัก
บัตรเสริม
การออกบัตรใหม กรณีบัตรชำรุด/ขอรหัสใหม
การออกบัตรใหม กรณีบัตรหาย
การขอใบแจงยอดบัญชี
การขอสำเนาใบบันทึกการขาย
คาติดตามทวงถามหนี้
การเบิกถอนเงินสดลวงหนา
คาธรรมเนียมกรณีบตั รเครดิตผูกติดกับบัตร ATM
อัตราการผอนชำระคืนขัน้ ต่ำ
ดอกเบีย้
ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบีย้
วันทีเ่ ริม่ คิดดอกเบีย้

2,000,000 บาท/ป
1,000,000 บาท/ป
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ

400,000 บาท/ป
50,000 บาท/ป
200,000 บาท/ป
25,000 บาท/ป
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
100 บาทตอรอบบัญชี
3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
200 บาท/บัตร/ป
10% ของยอดเงินที่ตองชำระตามใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต แตไมต่ำกวา 500 บาท
18% ตอป
สูงสุด 51 วัน นับถัดจากวันสรุปยอดรายการ (ชำระเต็มจำนวนสำหรับรายการซื้อสินคา หรือบริการ)
- รายการซื้อสินคา/บริการ: ตั้งแตวันที่บันทึกรายการ (Posting Date)
- รายการเบิกถอนเงินสด/เบิกถอนเงินกู: ตั้งแตวันที่ทำรายการ

คาธรรมเนียมในการชำระเงิน
ชำระโดยเช็ค/ธนาณัติ, หักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย, เครื่อง ATM/ Laser ATM/ CDM/ SCB Easy Phone, SCB Mobile Banking,
SCB Easy Net
ชำระที่ ATM และ KTB Netbank ธนาคารกรุงไทย
ชำระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (กรุงไทยเทเลแบงค) ไมจำกัดวงเงินทั้งในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ
ในเขตตางจังหวัด
ชำระที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทย
- สาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
- สาขาในเขตจังหวัดอื่นๆ
กรณียอดเกิน 500,000 บาท (ชองทาง ATM, และ เคานเตอรธนาคาร และชองทางระบบอินเตอรเน็ต ผานบริการ KTB Netbank
ของธนาคารกรุงไทย (KTB online)
ชำระที่ธนาคารออมสิน (กรณียอดไมเกิน 50,000 บาท)
- สาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
- สาขาในเขตจังหวัดอื่นๆ
กรณียอดเกิน 50,000 บาท
ชำระที่เคานเตอรเซอรวิส (ยอดชำระไมเกิน 49,000 บาท/ ครั้ง )
ชำระที่ศูนยบริการทีโอที, TOT Shop และราน T-Net ที่มีเครื่องหมาย Just Pay (ยอดชำระไมเกิน 30,000 บาท/ ครั้ง)
ชำระที่ศูนยบริการเอไอเอส และรานเทเลวิช (ยอดชำระไมเกิน 100,000 บาท/ ครั้ง)
ชำระที่เคานเตอรทรูมันนี่เอ็กซเพรส (ยอดชำระไมเกิน 30,000 บาท/ ครั้ง)
ชำระที่ทรูมันนี่วอลเล็ทแอปพลิเคชั่น, ตูทรูมันนี่ (ยอดชำระไมเกิน 30,000 บาท/ ครั้ง)
ชำระที่ Tesco Lotus Express และ Tesco Lotus Supermarket (ยอดชำระไมเกิน 49,000 บาท/ ครั้ง )
ชำระที่ที่ทำการไปรษณียไทย (ยอดชำระไมเกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 10 บาท/ครั้ง

ไมเรียกเก็บ
10 บาท/ ครั้ง
10 บาท/ ครั้ง

15 บาท/ ครั้ง
20 บาท/ ครั้ง
คิดเพิ่มอีก 0.10% ของยอดชำระสวน
ที่เกินแตสูงสุดไมเกิน 1,000 บาท
10 บาท/ ครั้ง
20 บาท/ ครั้ง
คิดเพิ่มอีก 0.10% ของยอดชำระสวน
ที่เกินแตสูงสุดไมเกิน 1,000 บาท
15 บาท/ ครั้ง
15 บาท/ ครั้ง
15 บาท/ ครั้ง
15 บาท/ ครั้ง
10 บาท/ ครั้ง
10 บาท/ ครั้ง
10 บาท/ ครั้ง

ธนาคารอืน่ ๆ ทีใ่ หบริการรับชำระบิล *(Biller ID : 0107536000102 01) (ธ.กสิกรไทย/ธ.กรุงเทพ/ธ.กรุงศรีอยุธยา/ธ.กรุงไทย/ธ.เกียรตินาคิน/ธ.ซีไอเอ็มบี/ธ.ทหารไทย/ธ.ธนชาต/ธ.ยูโอบี/ธ.ไอซีบซี /ี
ธ.ออมสิน/ธ.มิซโู ฮ/ธ.ฮองกงและเซีย่ งไฮ/ธ.ซิตแ้ี บงค/ธ.ซูมโิ ตโม มิตซุย) (คาธรรมเนียมไมเกิน 5 บาท/รายการในชองทางอิเล็กทรอนิกส และไมเกิน 20 บาท/รายการในชองทางสาขา)
*หมายเหตุ : ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารและผูใหบริการที่เขารวมไดจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย คาธรรมเนียมเปนไปตามเงื่อนไขและขอกำหนดของแตละธนาคาร/ผูใหบริการ

7/8

หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล

ทำที่
วัน/เดือน/ป (พ.ศ.)

บุคคลธรรมดา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

บุคคลตางดาว
หนังสือเดินทาง
อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่
เลขที่

ขาพเจาตกลงยินยอมให บริษท
ั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษท
ั ) เปดเผยหรือใหขอมูลของ
ขาพเจาแกธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปนสมาชิก หรือผูใ ชบริการของบริษทั เพือ่ ประโยชน
ในการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิต ของขาพเจาที่ใหไวกับ
ธนาคารดังกลาวขางตน รวมทัง้ เพือ่ ประโยชนในการทบทวนสินเชือ่ ตออายุสญ
ั ญาสินเชือ่ /บัตรเครดิตการ
บริหารและปองกันความเสี่ยงตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถอื วาคูฉ บับและบรรดา
สำเนาภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ที่ทำสำเนาขึ้นมาจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้
โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของ
ขาพเจาเชนเดียวกัน

ลงชื่อ ______________(ผูใหความยินยอม)
ลายเซ็นเหมือนกับใบสมัคร

ลงชื่อ___________________(พยาน)
ลงลายมือชื่อโดยระบุชื่อสกุลตัวบรรจง

หมายเหตุ : ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได

VISA Credit Card
SCB M LUXE
VISA SIGNATURE

SCB M LIVE
VISA PLATINUM

รับสวนลดตั้งแตบาทแรก สำหรับสินคาราคาปกติภายในหางฯ

10%

รับสวนลด สำหรับสินคาราคาปกติที่ กูรเมต มารเก็ต และ โฮม เฟรช มารท

5%

5%
5%

(ยอดใชจา ยตัง้ แต 800 บาทขึน้ ไป/เซลลสลิป)

รับสวนลด สำหรับสินคาราคาปกติที่ Power Mall
รับสวนลดสำหรับบัตรผานประตูสวนน้ำ Fantasia Lagoon
ที่เดอะมอลล งามวงศวาน, บางแค, บางกะป และนครราชสีมา
รับสวนลดสินคาราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก M Price
บริการแบงชำระ เมื่อซื้อสินคาภายในหางฯ (ขั้นต่ำ 3,000 บาท/เซลลสลิป)
บริการที่จอดรถพิเศษ (Reserved Parking)
เพิ่มชั่วโมงจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง (Extended Parking Hours) ยกเวนสยามพารากอน
บริการหองรับรองพิเศษ (Platinum M Club Lounge)
บริการจัดสงสินคา (Delivery Service) เมื่อมียอดซื้อสินคาในหางฯ 5,000 บาทขึ้นไป
บริการผูดูแลระหวางการชอปปงภายในหางฯ (Personal Assistant)
เพิ่มความสะดวกใหคุณชอปปงโดยไมตองถือถุงสินคา (Hands Free Shopping)
วงเงินคุมครองการซื้อสินคาทั้งในหางฯ และทั่วโลก (Purchase Protection)

5%
50%

5%
20%

สิทธิพิเศษภายในหางฯ เดอะมอลล เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร พารากอน และ บลูพอรต

ประกันภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินและเงินจากการถูกโจรกรรม (Wallet Guard)

(2ทาน/วัน)

(2ทาน/วัน)

ü

ü

0% นาน 6 เดือน
ü
ü
ü
ü
ü
ü
สูงสุด 30,000 บาทตอป
สูงสุด 20,000 บาทตอป

0% นาน 6 เดือน

(คาความเสียหายสวนแรก 2,000 บาท)

สิทธิพิเศษคะแนนสะสม และการแลกของรางวัล (ใชจายผานบัตรฯ ครบทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 M Point)
รับคะแนนสะสม M Point เมื่อชอปภายในหางฯ
รับคะแนนสะสม M Point เมื่อชอปที่แผนก Power Mall
รับคะแนนสะสม M Point ทุกการใชจายนอกหางฯ และรานคาอื่นๆ ทั่วโลก
รับคะแนนสะสม M Point พิเศษเมื่อชอปในวันเกิดภายในหางฯ
แลกคะแนนใชจายแทนเงินสด (M Point Pay) หรือรับคูปองสวนลดแทนเงินสด (M Cash Coupon)
แลกคะแนน รับสวนลดเพิ่มทันที (On-Top Discount)
แลกคะแนน รับของรางวัล SCB M Rewards ( อาทิบัตรกำนัลหองพัก บัตรรับประทานอาหาร และ อื่นๆ)
แลกไมลสะสมสายการบิน

x4
x3
x2
x8
800 คะแนน = 100 บาท
12.5%

x3
x2
x1
x7
800 คะแนน = 100 บาท
12.5%

3%
0% นาน 3 เดือน

2%
0% นาน 3 เดือน

Miracle Lounge 2 ครั้ง/ปปฏิทิน
2 ครั้ง/ปปฏิทิน
ü

û

สูงสุด 15 ลานบาท
สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด 4.5 ลานบาท
สูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง

สิทธิพิเศษอื่นๆ ทั่วโลก
รับเครดิตเงินคืน เมื่อเติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลลสลิป ที่ สถานีบริการน้ำมันเชลล ทั่วประเทศ
บริการดีจงั ขอแบงชำระ สำหรับการใชจา ยในหมวดโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และชำระเบีย้ ประกัน
(ขัน้ ต่ำ 2,000 บาท/เซลลสลิป)
บริการหองรับรองพิเศษที่สนามบิน (Airport Lounge)
บริการถรับ-สง ไปกลับสนามบิน (Limousine Service)
รับสวนลดพิเศษในการซื้อธนบัตรตางประเทศ ที่ธนาคารไทยพาณิชย หรือ SCB Exchange Booth ทุกสาขา
ยกเวน บูธที่สนามบินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง และภูเก็ต
วงเงินคุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปตางประเทศทั่วโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสารผานบัตรฯ
คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยขณะเดินทางในตางประเทศ

û
û

เงือ่ นไขเปนไปตามทีธ่ นาคารฯ และหางฯ กำหนด ตรวจสอบเพิม่ เติม ณ จุดขาย

