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การรับบัตรและเก็บรักษาบัตร

• เมื่อทานไดรับบัตรแลวโปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล บนบัตรวาถูกตองหรือไม แลวจึงลงลายมือชื่อในแถบลายมือชื่อดานหลังบัตรดวยปากกาหมึกแหงทันที
• สำหรับบัตรใหมที่สงใหลูกคาทางไปรษณียลงทะเบียน ธนาคารไดใสรหัสระงับการใชบัตรชั่วคราวไว ทานสามารถทำการเปดใชบัตรดวยตัวเองตามชองทาง
ที่ธนาคารมีบริการไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กรณีบัตรใหมที่ลูกคารับดวยตัวเองที่สาขาสามารถใชบัตรไดทันที
• โปรดเก็บรักษาบัตรเครดิตของทานใหปลอดภัย ไมใหอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น
• เพื่อปองกันไมใหขอมูลบนแถบแมเหล็กดานหลังบัตรถูกทำลาย โปรดเก็บบัตรใหหางจากบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก เชน อุปกรณไฟฟา โทรศัพทมือถือ บัตร
อื่นๆ ที่มีแถบแมเหล็ก ฯลฯ
• โปรดระวังอยาใหบัตรเครดิตหักงอ / อยาใหบัตรอยูในที่ๆ มีความรอนสูง

การเปดใชบริการบัตรเครดิต

• ติดตอขอเปดใชบตั รเครดิตไดทร่ี ะบบโทรศัพทอตั โนมัตโิ ทร. 02-777-7678 หรือ SCB Easy Application หรือ SCB CONNECT (ชองทาง Line Connect)
หรือศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
• กรุณาเปดบัตรภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด หากเกินกำหนดเวลาดังกลาวบัตรหลักและบัตรเสริมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีบัตรหาย หรือถูกขโมย หรือมีบุคคลอื่นๆ แอบอางนำขอมูลสวนตัวไปเปดใชบัตร ทั้งนี้ หากธนาคารตรวจพบวามีการใชบัตรเสริมโดย
ไมมีบัตรหลักใชอยู บัตรเสริมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
• กรณีบัตรเสริม จะเปดใชไดตอเมื่อบัตรหลักไดเปดใชแลว

รหัสบัตรเครดิต
•
•
•
•
•
•
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เปนรหัสที่ใชควบคูกับบัตรเครดิตที่เครื่อง ATM เพื่อใชเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) หรือเบิกเงินจากบัญชีของผูถือบัตร
รหัสบัตรเครดิตเปนเลข 4 หลัก ซึ่งธนาคารจัดสงใหทานทางไปรษณีย
บัตรเครดิต 1 ใบ จะมีรหัสคูกันเพียงรหัสเดียว
ทานสามารถเปลี่ยนรหัสบัตรเครดิตไดตามที่ทานตองการที่เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย
หากลืมรหัสหรือทำรหัสหาย ทานตองแจงขอทำบัตรใหมเพื่อไดรหัสใหม ไดที่ศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย เจซีบี แพลทินัม หากลืมรหัสหรือทำรหัสหาย ทานสามารถขอรหัสใหม ไดที่ศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย
(SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 โดยไมตองออกบัตรใหม

วงเงินบัตรเครดิต

• วงเงินบัตรเครดิตเปนวงเงินที่ทานไดรับสำหรับการใชซื้อสินคาและบริการรวมทั้งการเบิกเงินสดลวงหนา
• ควรใชบัตรเครดิตภายในวงเงินที่ทานไดรับเพื่อปองกันมิใหเกิดกรณีที่ใชบัตรเครดิตไมได เนื่องจากเกินวงเงิน

บัตรรวมวงเงิน

• หมายถึง บัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบที่ใชวงเงินรวมกัน โดยบัตรหลักและบัตรเสริมจะใชวงเงินรวมกันไดไมเกินวงเงินของบัตรหลัก และบัตรเสริมจะใช
ไดเฉพาะวงเงินของบัตรเสริมเทานั้น

เงื่อนไขการใชวงเงินบัตรหลักและบัตรเสริม

• การใชวงเงินของบัตรหลักและบัตรเสริมจะมีผลตอกัน
1. บัตรเสริมจะใชไดในวงเงินของบัตรเสริม
2. บัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใชวงเงินรวมกันไดไมเกินวงเงินของบัตรหลัก
ตัวอยาง
- บัตรหลัก วงเงินรวม 1,000,000 บาท
- บัตรเสริมใบที่ 1 วงเงิน 500,000 บาท และบัตรเสริมใบที่ 2 วงเงิน 200,000 บาท ทั้ง 3 บัตร จะใชวงเงินไดไมเกิน 1,000,000 บาท โดยบัตรเสริม
ใบที่ 1 และบัตรเสริมใบที่ 2 จะใชวงเงินได 500,000 บาทและ 200,000 บาท ตามลำดับ
- ถาบัตรใดใชเกินวงเงินจะมีผลตอวงเงินคงเหลือ ณ ขณะนั้น (ตามตัวอยางขางตน)
- ถาบัตรหลักใชวงเงินไปแลว 800,000 บาท จะเปนผลใหมีวงเงินคงเหลือสำหรับบัตรเสริมใบที่ 1 และบัตรเสริมใบที่ 2 ใชรวมกันไดอีก 200,000 บาท
หรือ
- ถาบัตรเสริมใบที่ 1 ใชวงเงินไปแลว 500,000 บาท จะเปนผลใหมีวงเงินคงเหลือสำหรับบัตรหลักและบัตรเสริมใบที่ 2 ใชรวมกันไดอีก 500,000 บาท
• การจัดสงใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) จะสงใหในงวดที่มีรายการใชบัตร โดยกรณีบัตรหลักและบัตรเสริมที่อยูเดียวกันทางธนาคารจะสงใบ
แจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ไปยังที่อยูเดียวกัน โดยแยกซองกัน กรณีที่อยูตางกันจะสงแยกตามที่อยูที่แจงไว
• กรณีการแจงอายัดบัตรหาย ไมวาบัตรหลักหรือบัตรเสริมจะเปนการอายัดเฉพาะบัตรที่แจงเทานั้น บัตรอื่นสามารถใชวงเงินไดตามปกติ
• การระงับการใชบัตรหลัก โดยผูถือบัตรหลักขอระงับ หรือบัตรหลักถูกระงับเนื่องจากมียอดคางชำระ บัตรเสริมจะถูกระงับไปดวย
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การใชบัตรเครดิตซื้อสินคาและบริการ

• กรณีทานใชบัตรที่รานคา โปรดตรวจสอบ วันที่ จำนวนเงิน และรายการสินคา (ถามี) ในใบบันทึกรายการสินคา (Sales Slip) ใหถูกตองกอนลงลายมือชื่อ
- ลงลายมือชื่อใหเหมือนกับลายมือชื่อในแถบลายมือชื่อดานหลังบัตรเครดิตของทาน
- เก็บใบบันทึกรายการสินคา (Sales Slip) ทุกใบไวตรวจสอบความถูกตองกับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
- เมื่อทานรับบัตรเครดิตคืนจากรานคา โปรดตรวจดูใหแนใจวาบัตรที่ไดรับคืนมาเปนของทาน
- ไมควรลงลายมือชื่อในใบบันทึกรายการสินคา (Sales Slip) ที่ไมระบุวันที่และจำนวนเงิน
- หากเปนไปไดทานควรตามพนักงานที่นำบัตรของทานไปรูด ไมควรใหบัตรคลาดสายตา
• การซื้อสินคา / บริการทางโทรศัพท (Telephone Order) โปรดอยาแจงเลขบัตรเครดิต และ/หรือ ขอมูลสวนตัวของทานแกพนักงานขาย หากทานตัดสินใจ
ที่จะไมซื้อสินคา/บริการนั้นๆ
• การสั่งซื้อสินคาทางไปรษณียหรือทางอินเทอรเน็ต ขอใหเก็บหลักฐานการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทุกครั้ง โปรดอยาสั่งซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตจากเว็บไซต
ที่ไมแจงที่อยูของผูขาย
• กรณีที่ทานใชบัตรเครดิตซื้อสินคาแลวมีการคืนสินคาใหผูขาย โปรดเก็บหลักฐานการสงคืนและการรับคืนสินคาจากผูขายไวทุกครั้ง

บริการผอนชำระ

• SCB ดีจัง ผอนชำระสินคาและบริการเปนรายเดือน ดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษกับรานคาชั้นนำที่รวมรายการ
• SCB ดีจัง แบงชำระรายเดือน บริการแบงจายยอดรูดซื้อสินคาและบริการเบาๆ นานสูงสุด 10 เดือน จากบัตรเครดิตไทยพาณิชย ผาน SCB Easy
Application และศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
• SCB ดีจัง โอนเงินเขาบัญชี บริการเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตเปนเงินสด ผอนชำระนานสูงสุด 10 เดือน จากบัตรเครดิตไทยพาณิชย ผาน SCB
Easy Application และศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
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การใชบัตรเครดิตกับเครื่อง ATM

• บัตรวีซาใชกับเครื่อง ATM ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย
• บัตรมาสเตอรการดและบัตรเจซีบี ใชกับเครื่อง ATM ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย
• ทานสามารถใชบัตรเครดิตควบคูกับรหัสบัตรเครดิตกับเครื่อง ATM ดังนี้
- ใชเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) ไดวันละ 4 ครั้ง ภายในวงเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึง่ ขึน้ อยูก บั ประวัตกิ ารใชจา ยและการชำระคืนดวย
โดยสูงสุดไมเกิน 100% ของวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิต ณ ขณะนั้น
- สอบถามยอดการใชบัตรเครดิต วงเงินคงเหลือที่ยังใชไดกับเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย (อัตราคาธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด)

การใชบัตรเครดิตเบิกเงินสดลวงหนาที่เคานเตอรของธนาคาร

ทานสามารถเบิกเงินสดลวงหนาไดที่เคานเตอรของธนาคารทุกแหงทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย
กรณีเปนบัตรวีซา เครื่องหมาย
กรณีเปน
บัตรมาสเตอรการด หรือเครื่องหมาย
กรณีเปนบัตรเจซีบี โดยยอดเงินที่เบิกเงินสดลวงหนาไดไมเกินวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือของทานในขณะนั้น

การแลกของรางวัล SCB Rewards

• ผูถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสม SCB Rewards มาแลกของรางวัลไดกอนบัตรยกเลิก โดยคะแนนสะสมของบัตรเสริมอาจถูกนำมาแลกของรางวัลโดย
ผูถือบัตรหลักได
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หากรายการไมถูกตอง โปรดทักทวงภายใน 10 วัน
CHECK STATEMENT & NOTIFY DISCREPANCY WITHIN 10 DAYS

TRANSACTION
DATE (D/M)

วงเงินบัตรเครดิตรวม

วันที่ปดยอด/วันที่ออกใบกำกับภาษี (ว/ด/ป)

CONSOLIDATED CREDIT LIMIT

CLOSING DATE/TAX INVOICE DATE (D/M/Y)

500,000

17/07/18

ยอดที่ตองชำระ/ชำระเกิน (-)

ยอดที่ตองชำระขั้นต่ำ

วันกำหนดชำระเงิน (ว/ด/ป)

MINIMUM PAYMENT

6,300.00

PAYMENT DATE (D/M/Y)

630.00

08/08/18

อัตราดอกเบี้ย

ชำระโดยตัดบัญชีเลขที่

รายการ

INTEREST RATE

เงินตางประเทศ

DESCRIPTION

18.00 %

จำนวนเงิน (บาท)

FOREIGN CURRENCY

AMOUNT (BAHT)

PREVIOUS BALANCE

3,367.23

------------- TRANSACTION USED
06/06 SHELL-LERT VANICH OIL
11/06 SHELL-LERT VANICH OIL
21/06 SHELL-LERT VANICH OIL
07/07 SHELL-LERT VANICH OIL
13/07 SHELL-LERT VANICH OIL

06/06
12/06
22/06
07/07
13/07

หมายเลขบัตร

CARD NUMBER

4773 76XX XXXX 2208

DEBIT YOUR ACCOUNT NO.

วันที่ (ว/ด)
เกิดรายการ

POSTING
DATE (D/M)

PAGE 1/ 1

ขอควรระวัง !!
ควรรักษารหัสเปนความลับ กรณีบัตรหายใหรีบแจงอายัด เนื่องจากทานตองรับผิดชอบยอดใชจายกอนแจงอายัด
หากจายไมครบหรือจายชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม

NEW BALANCE/OVER PAYMENT (-)

STCC201807174773769909004838

วันที่ (ว/ด)
บันทึกรายการ

ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต / ใบกำกับภาษีอยางยอ

CREDIT CARD STATEMENT / TAX INVOICE (ABB)

THIS PERIOD -----------------------------(BRBANGKOK
(BRBANGKOK
(BRBANGKOK
(BRBANGKOK
(BRBANGKOK

400.00
800.00
1,500.00
1,600.00
2,000.00

THIS PERIOD BALANCE

6,300.00

------------- PAYMENT, ADJUSTMENT AND OTHERS ---------------------------25/06 25/06 PAYMENT RECIEVED, THK YOU

3,367.23-

TOTAL INTEREST CHARGE

0.00

ตั้งแต 1 ธ.ค. 2554 เปนตนไป เทสโก โลตัส และ เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส สามารถรับชำระบัตรเครดิตได ไมเกิน
49,000 บาท ตอรายการ โดยไมจำกัดจำนวนครั้ง สอบถาม โทร. 02-777-7777
ยอดเงินคืนที่ทานไดรับเดือนนี้จะถูกเครดิตคืนเขาบัญชีบัตรเครดิตในรอบหนา
TOTAL CASH BACK THIS MONTH WILL BE CREDITED BACK TO NEXT MONTH STATEMENT

ตรวจสอบใบแจงยอดและชำระออนไลน

View statement & pay online @ www.scbeasy.com
คะแนนสะสมยกมา

คะแนนสะสมปกติเดือนนี้

420

252

ACCUMULATED POINTS

REGULAR POINTS EARNED

ยอดเงินที่ชำระ
หมายเลขอางอิง
REFERENCE NUMBER 4773 76XX XXXX 4838 AMOUNT PAID
คะแนนสะสมพิเศษเดือนนี้ คะแนนสะสมปรับปรุงเดือนนี้ คะแนนสะสมใชไปเดือนนี้
BONUS POINTS EARNED

0

POINTS ADJUSTED THIS MONTH

0

คะแนนสะสมคงเหลือ

POINTS REDEEMED

POINTS OUTSTANDING

0

672

ใบนำฝากบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

สำหรับชองทางชำระเงิน

FOR PAYMENTCHANNELS

CREDIT CARD DEPOSIT SLIP FOR THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
คำแนะนำ
การจ่ายบัตรเครดิต

ธ.ไทยพาณิชย/Siam Commercial Bank ชำระผาน EasyNet/ATM/CDM

ธ.ออมสิน/The Goverment Savings Bank (COM. CODE : SCB) (10/20 บาท)
ธ.กรุงไทย/Krungthai Bank (COMP CODE 5777) (10/15/20 บาท)
เคานเตอรเซอรวิส/Counter Service (15 บาท)
ที่ทำการไปรษณีย/Post Office (10 บาท)
ศูนยบริการลูกคาทีโอที/TOT (15 บาท)

เพยสเตชั่น เอไอเอสและเทเลวิช/
Paystation AIS, Telewiz (15 บาท)
เทสโก โลตัส และเทสโก โลตัส เอ็กซเพรส/
Tesco Lotus, Tesco Lotus Express (10 บาท)
ทรูมันนี่/True Money (10/15 บาท)

สาขา/BRANCH___________วันที่/DATE__________
ชื่อผูถือบัตร
คุณไทย พาณิชย
CARDHOLDER NAME

หมายเลขบัตร CARD NUMBER
หมายเลขอางอิง REFERENCE NUMBER

4773 76XX XXXX 2208
4773 76XX XXXX 4838

ธนาคารอื่นๆ ที่ใหบริการรับชำระบิล* (Bill ID: 0107536000102 01)
คาธรรมเนียมไมเกิน 5 บาท/รายการในชองทางอิเล็กทรอนิกส และไมเกิน 20 บาท/รายการในชองทางสาขา)
*หมายเหตุ: ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารและผูใหบริการที่เขารวมไดจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย คาธรรมเนียมเปนไปตามเงื่อนไขและขอกำหนดของแตละธนาคาร/ผูใหบริการ

หมายเลขเช็ค

ชื่อธนาคาร-สาขา

CHEQUE NO.

เงินสด
CASH

BANK-BRANCH

AMOUNT

ผูนำฝาก___________
โทร.______________

INWORDS

สำหรับชองทางชำระเงิน

7

จำนวนเงิน

ตัวอักษร

01075360010201 4773769909004838 0
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ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

• ธนาคารจะสงใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ใหทานเดือนละครั้ง หลังวันปดยอดการใชบัตร โดยจัดสงใหทานทางไปรษณียตามที่อยูหรือ
อีเมล ที่ทานแจงไว ยกเวนงวดที่ไมมียอดเรียกเก็บคาใชจาย
• หากทานไมไดรับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) โปรดแจงใหธนาคารทราบ เพื่อตรวจสอบที่อยูของทานใหถูกตอง
• กรณีปดบัตรเครดิต ธนาคารจะหยุดสงใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ทันที แตหากมียอดคาใชจายเกินคงคางในบัญชีบัตรเครดิตตั้งแต
100 บาทขึ้นไป ธนาคารจะจัดสง Statement ใหทานตอไปอีก 3 รอบบัญชี นับแตรอบบัญชีที่ปดบัตร กรณีมีขอสงสัยกรุณาติดตอศูนยบริการลูกคา
ไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777

สิ่งสำคัญที่ระบุในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

วันที่ปดยอด คือ กำหนดวันที่ปดยอดรายการเรียกเก็บสำหรับเดือนนั้น
ยอดที่ตองชำระ/ชำระเกิน (-) คือ ยอดใชจายบัตรเครดิตทั้งหมดของทานในวันที่ปดยอดการใชบัตรของงวดนั้น ถามีเครื่องหมาย (-) อยูดานหลังตัวเลข
หมายถึงมียอดชำระเกินในบัตรเครดิต
้ ต่ำตามใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) แตละใบคือ 10% x (ยอดการใชบตั รเครดิตในงวดนัน้ + ยอดทีย่ กมาจากงวดกอน
3. ยอดทีต่ อ งชำระขัน
+ ดอกเบี้ยจากการใชบัตรเครดิต + คาธรรมเนียมอื่นๆ) + ยอดคางชำระจากงวดกอน (ถามี) โดยยอดที่ตองชำระขั้นต่ำนี้จะตองไมต่ำกวา 500 บาท
(แลวแตจำนวนใดสูงกวา)
4. วันกำหนดชำระเงิน คือ กำหนดวันชำระเงินสำหรับเดือนนั้น ธนาคารกำหนดวันปดยอดและวันกำหนดชำระเงินตามประเภทบัตรเครดิต โดยวันปดยอด
และวันกำหนดชำระเงินจะมีความสัมพันธกัน ดังนี้
• ปดยอดวันที่ 5 ของเดือน กำหนดชำระเงินวันที่ 25 ของเดือนเดียวกัน*
• ปดยอดวันที่ 9 ของเดือน กำหนดชำระเงินวันที่ 29 ของเดือนเดียวกัน*
• ปดยอดวันที่ 11 ของเดือน กำหนดชำระเงินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป*
• ปดยอดวันที่ 16 ของเดือน กำหนดชำระเงินวันที่ 6 ของเดือนถัดไป*
• ปดยอดวันที่ 18 ของเดือน กำหนดชำระเงินวันที่ 8 ของเดือนถัดไป*
• ปดยอดวันที่ 23 ของเดือน กำหนดชำระเงินวันที่ 13 ของเดือนถัดไป*
*กรณีวนั ปดยอดและวันกำหนดชำระเงินตรงกับวันหยุดของธนาคาร จะเลือ่ นเปนวันทำการถัดไปของธนาคาร โดยทานสามารถดูวนั ปดยอด และวัน
กำหนดชำระเงินไดจากใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในแตละรอบบัญชีนั้นๆ
*สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย เจซีบี แพลทินมั วันกำหนดชำระเงินจะระบุอยูใ นใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในแตละรอบบัญชี 8
1.
2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

วันที่บันทึกรายการ คือ วันที่ธนาคารบันทึกรายการเรียกเก็บคาใชจายบัตรเครดิต
วันที่เกิดรายการ คือ วันที่ทานชำระคาสินคา/บริการดวยบัตรเครดิต
เงินตางประเทศ คือ ยอดซื้อสินคา/บริการ เปนสกุลเงินตางประเทศ
คะแนนสะสมยกมา คือ รายละเอียดของคะแนนสะสมคงเหลือจากการใชบัตรเครดิตรอบบัญชีที่ผานมา
คะแนนสะสมปกติเดือนนี้ คือ รายละเอียดของคะแนนสะสมปกติจากการใชบัตรเครดิต ณ รอบบัญชีนั้นๆ
คะแนนสะสมปรับปรุงเดือนนี้ คือ รายละเอียดของคะแนนสะสมปรับปรุงจากการใชบัตรเครดิต ณ รอบบัญชีนั้นๆ
คะแนนสะสมใชไปเดือนนี้ คือ รายละเอียดของคะแนนสะสมใชไป ณ รอบบัญชีนั้นๆ
คะแนนสะสมคงเหลือ คือ รายละเอียดของคะแนนสะสมคงเหลือ ณ รอบบัญชีนั้นๆ
ใบนำฝากบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สำหรับลูกคาที่ชำระคาใชจายบัตรเครดิต

การแจงตรวจสอบรายการใชจาย

• เมื่อทานพบวายอดคาใชจายในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ไมถูกตองหรือไมตรงกับใบบันทึกราคาสินคา (Sales Slip) ที่ทานเก็บไว ทาน
สามารถแจงศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 เพื่อตรวจสอบรายการไดภายใน 10 วัน นับจากวันที่ไดรับใบแจงยอด
รายการบัตรเครดิต (Statement) โดยแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมสงสำเนาใบบันทึกราคาสินคา (Sales Slip) หรือเอกสารหลักฐาน (ถามี) และขอให
ทานชำระคาใชจายในสวนที่ทานใชจายจริงภายในวันกำหนดชำระเงิน
• การตรวจสอบรายการการใชบัตร ใชเวลาไมต่ำกวา 45 วัน นับจากวันที่ทานแจงใหศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) ตรวจสอบรายการ
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ทางเลือกในการชำระคาใชจาย

ทานสามารถเลือกในการชำระคาใชจายจากบัตรของทานได 2 แบบคือ
1. ชำระเต็มจำนวน (Full Payment) โดยชำระตามยอดที่ระบุในชอง “ยอดที่ตองชำระ/ชำระเกิน (-)” ในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
2. ชำระขัน้ ต่ำ (Minimum Payment) โดยชำระตามยอดทีร่ ะบุในชอง “ยอดทีต่ อ งชำระขัน้ ต่ำ” ในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) คือ 10% แต
ไมต่ำกวา 500 บาท (หากผลรวมดังกลาวนอยกวา 500 บาท ยอดที่เรียกเก็บขั้นต่ำจะเรียกเก็บ 500 บาท) ซึ่งธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในยอดที่คางชำระใน
อัตราสูงสุดสำหรับลูกคาบัตรเครดิตตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และหากทานชำระนอยกวา “ยอดที่ตองชำระขั้นต่ำ” ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดสำหรับลูกคาบัตรเครดิตที่ผิดเงื่อนไขตามที่ธนาคารไดประกาศกำหนดและแจงไวในเอกสารคาธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย บัตรเครดิตไทยพาณิชย
(ตองชำระใหครบถวนทัง้ จำนวนบาท และสตางค หากชำระขาดแมแตเศษสตางค ระบบจะถือวาทานชำระไมครบและอาจเสียดอกเบีย้ เพิม่ ) หากทานไมชำระ
เลยทัง้ 2 กรณี ธนาคาร จะถือวาทานมียอดคางชำระบัตรเครดิต
*ธนาคารคิดดอกเบี้ยโดยเริ่มจากวันที่บันทึกรายการใชบัตร (Posting Date) เปนตนไป
หมายเหตุ: ผูใ ชบตั รเครดิตจะตองชำระรายการใชจา ยบัตรเครดิตตามวิธกี ารและภายในเวลาใหบริการปกติของแตละวิธกี ารนัน้ ตามทีธ่ นาคารกำหนดเทานัน้

วิธีชำระเงิน

กรณีที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย

ทานสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได ดังตอไปนี้
1. ชำระดวยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเดินสะพัด โดยอัตโนมัติ (บริการ SCB Direct Debit) ซึ่งลูกคาตองแจงความประสงคการชำระดังกลาว
ผานสาขา
2. ชำระผานเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย กรณีลูกคามีบัตร ATM/Debit
3. ชำระผานอินเทอรเน็ตเว็บไซตของธนาคาร : www.scbeasy.com (ขอใชบริการไดทางเว็บไซต)
4. ชำระผาน SCB Easy Mobile Application โดยสามารถขอใชบริการและ ดาวนโหลดไดที่ App Store หรือ Play Store ผานโทรศัพทมือถือทุกระบบ
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กรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย

ทานสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได ดังตอไปนี้
1. ชำระที่เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM = Cash Deposit Machine) ของธนาคารไทยพาณิชย โดยชำระเปนเงินสด
2. ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณียทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระเปนเงินสด พรอมแสดงใบนำฝากบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card Deposit Slip) ซึ่งอยูสวนทาย
ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
3. ชำระที่ธนาคารออมสินไดทุกสาขาโดยยื่นชำระเงินสด กรณีชำระดวยเช็ค ชำระไดเฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
4. ชำระผานเครื่อง ATM, กรุงไทยเทเลแบงค, KTB Online, และทุกสาขาของธนาคารกรุงไทย
5. ชำระที่จุดบริการชำระเงินตางๆ ไดแก เคานเตอรเซอรวิส, เทสโกโลตัส, เทสโกโลตัสเอ็กซเพรส, ศูนยบริการลูกคาทีโอที TOT Shop, ราน T-NET (ที่มี
เครื่องหมาย Just Pay), สำนักงานบริการเอไอเอส และรานเทเลวิซ, True Money Wallet Application และตู True Money
หมายเหตุ: ทานจะตองชำระรายการใชจายบัตรเครดิตตามวิธีการและภายในเวลาใหบริการปกติของแตละวิธีการตามที่ธนาคารกำหนดเทานั้น

การตออายุบัตร

• ธนาคารจะตออายุบัตรโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สวนคาธรรมเนียมจะเรียกเก็บเปนรายปโดยแจงใหทราบผานทางใบแจงยอดรายการ
บัตรเครดิต (Statement) ยกเวนทานที่มียอดใชจายผานบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคาร จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมรายปโดยอัตโนมัติ (กรณี
มีการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไข ธนาคารจะแจงใหทานไดรับทราบตอไป)
• หากบัตรหลักไมไดรบั การตออายุบตั รไมวา ดวยเหตุผลใดๆ เชน มีประวัตคิ า งชำระ หรือคุณสมบัตไิ มเขาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน บัตรเสริม
จะไมไดรับการตออายุบัตร และ/หรือ จะถูกยกเลิกบัตรไปดวย

การยกเลิกบัตร

• การแจงบอกเลิกการใชบัตร ผูถือบัตรสามารถแจงความประสงคที่ศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
• กรณีบัตรหลักถูกยกเลิกบัตรไมวาดวยเหตุผลใดๆ บัตรเสริมจะไมไดรับการตออายุบัตร และ/หรือ จะถูกยกเลิกบัตรไปดวย แตหากบัตรเสริมถูกยกเลิก
บัตรไมวาดวยเหตุผลใดๆ จะไมสงผลใดๆ กับบัตรหลัก
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ทำอยางไรเมื่อบัตรเครดิตหาย / ถูกขโมย

เมือ่ บัตรเครดิตของทานสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจงอายัดบัตรหายทันทีทศ่ี นู ยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 (ใหบริการ
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) หรือที่หมายเลขโทรศัพทของวีซา มาสเตอรการด หรือ เจซีบี (เลือกโทรแบบเก็บเงินปลายทางจากทั่วโลก) เพื่อเจาหนาที่จะทำการ
อายัดบัตรและออกบัตรใหมทดแทนใหแกทาน หรือหากทานลงทะเบียนบัตรเครดิตกับ SCB Easy Application ทานสามารถทำการอายัดบัตรชัว่ คราวไดทนั ที
เพื่อความปลอดภัย
• ศูนยวีซา โทร. +1 303 967 1090
• ศูนยมาสเตอรการด โทร. +1 800 627 8372
• ศูนยเจซีบี โทร. +001 - 800 - 3865 - 5486

หมายเลขโทรศัพทสำหรับแจงอายัดบัตรหายในตางประเทศ (Toll Free)

บัตรวีซา : https://www.visa.com/globalgateway/
บัตรมาสเตอรการด : https://www.mastercard.com/met/en/emergencyservices/
บัตรเจซีบี : https://www.global.jcb/en/consumers/travel/plaza-call-center/list/
• โปรดแจงความตอเจาพนักงานตำรวจทองที่ที่เกิดเหตุและนำหลักฐานการแจงความมามอบแกศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) เพื่อใช
เปนหลักฐานกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น
• ทานตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งกอนการแจงอายัด และ 5 นาทีหลังการแจงอายัด สวนยอดคาใชจายผานบัตรที่เกิดขึ้นหลังจาก 5 นาที ที่ทานได
แจงอายัดไปแลวทานไมตองรับผิดชอบ
• การพิสูจนลายมือชื่อในใบบันทึกราคาสินคา (Sales Slip) วาไมไดเปนลายมือชื่อของผูถือบัตรจะกระทำไดเฉพาะกรณีสามารถยึดบัตรที่แจงหายหรือถูก
ขโมยมาเปรียบเทียบลายมือชื่อเทานั้น
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เงินสดฉุกเฉิน / บัตรดวนทดแทน

• หากบัตรเครดิตของทานสูญหายในตางประเทศ ทานสามารถใชบริการเงินสดฉุกเฉินหรือบัตรดวนทดแทน เพือ่ ใชจา ยในระหวางทีย่ งั พำนักอยูใ นตางประเทศ
โดยติดตอศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร.+66 2 777 7777 หรือติดตอศูนยบริการชวยเหลือลูกคาวีซา มาสเตอรการด หรือ เจซีบี
ตามหมายเลขโทรศัพทขา งตน จากนัน้ ทานจะไดรบั การติดตอใหรบั เงินสดฉุกเฉิน / บัตรดวนทดแทนโดยเร็วทีส่ ดุ (เฉพาะบางประเทศเทานัน้ ทีส่ ามารถออก
บัตรดวนทดแทนใหได)
หมายเหตุ: ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของวีซา มาสเตอรการด หรือ เจซีบี

ขอมูลสำคัญที่ทานตองแจง คือ

• ชื่อ นามสกุล และ วัน / เดือน / ปเกิด
• ทีอ่ ยู / หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ที่ติดตอไดในตางประเทศ
• หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport Number) และชื่อธนาคารผูออกบัตร (หมายเลขฝายบริการลูกคา) กับหมายเลขบัตรเครดิต

ศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center)

ศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) เปนหนวยงานของธนาคารไทยพาณิชยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการแกลูกคา ในกรณีที่ตองการติดตอสอบถาม
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใหบริการตางๆ อาทิ บริการดานบัตรเครดิต รวมทั้งอายัดบัตรเครดิต และผลิตภัณฑการเงินตางๆ เปดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท : 02-777-7777
เว็บไซต : www.scb.co.th | www.scbcreditcard.com
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บริการตางๆ

การเพิ่มวงเงิน
• หากทานตองการใชวงเงินมากกวาทีไ่ ดรบั อนุมตั เิ ปนครัง้ คราว เชน เพื่อเดินทางไปตางประเทศ หรือเปนคารักษาพยาบาล ทานสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
ไดทนั ทีดว ยตัวเองผาน SCB Easy Application หรือผานศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 ทัง้ นี้ ยอดใชจา ยทีเ่ กิดจาก
วงเงินชั่วคราวที่ขอเพิ่มจะตองชำระเต็มจำนวนภายในวันกำหนดชำระเงินตามใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
• หากทานถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย เปนเวลา 1 ป ธนาคารจะมีการทบทวนวงเงินและมีการเพิ่มวงเงินถาวรใหทาน โดยพิจารณาจากขอมูลรายไดที่ทานแจง
ไวกับธนาคาร ประกอบกับประวัติการใชบัตรและการชำระเงินของทาน ซึ่งธนาคารจะแจงใหลูกคาทราบกอนลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ
- หากทานไมประสงคจะเพิ่มวงเงินถาวร โปรดแจงกลับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด
- หากทานประสงคจะขอเพิม่ วงเงินถาวรนอกเหนือจากธนาคารดำเนินการให ทานสามารถแจงขอเพิม่ วงเงินถาวรเปนลายลักษณอกั ษรไดทธ่ี นาคารไทยพาณิชย
ทุกสาขา โดยสงเอกสาร สำเนารายงานการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ยอนหลัง 6 เดือน ใบแจงยอดเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของ
นายจางปจจุบนั เพือ่ ประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระคาใชจาย
• ทานสามารถเปลี่ยนวิธีชำระคาใชจายบัตรเครดิต เชน จากเดิมชำระดวยเงินสด / เช็ค เปนการชำระดวยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย หรือเดินสะพัด
ของธนาคารไทยพาณิชย ทัง้ นี้ ทานสามารถแจงความประสงคในการขอเปลีย่ นแปลงวิธกี ารชำระเงิน โดยกรอกแบบฟอรมไดทธ่ี นาคารไทยพาณิชยทกุ สาขา
การทำบัตรเสริม
• ผูถือบัตรเสริมตองอายุไมต่ำกวา 15 ป และถาอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ตองสมัครเปนบัตรเสริมของบิดา / มารดา เทานั้น
• เอกสารประกอบการพิจารณาของธนาคารฯ ในการออกบัตรเสริม คือ สำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรเสริมและบัตรหลัก
การเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพท
ทานสามารถติดตอไดที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 ไดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
การออกบัตรใหมทดแทน
กรณีที่ทานพบวาบัตรของทานชำรุด หรือลืมรหัส หรือมีความประสงคจะแจงเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดติดตอแจงศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย (SCB Call
Center) โทร. 02-777-7777
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การใชบริการ ATM บนบัตรเครดิต
ทานสามารถนำสมุดบัญชีออมทรัพย / เดินสะพัด และบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดตอขอใชบริการไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกใบคำขอผูกบัญชีกับ
บัตรเครดิตเพื่อใชบริการจากบัญชีดังกลาวผานเครื่อง ATM ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมในการใชบริการดังกลาว 200 บาท/ป
หมายเหตุ : บัตรเครดิตไทยพาณิชย เจซีบี แพลทินัม ไมสามารถใชบริการนี้ได

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ไดกำหนดใหสถาบันการเงินที่เปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตตองจัดสงขอมูลเครดิตของ
ผูถือบัตรเครดิตทุกรายใหแกบริษัทขอมูลเครดิตทุกรอบเดือน ขอมูลเครดิตดังกลาวประกอบดวย ขอมูลสวนตัวของผูถือบัตร ขอมูลทั่วไป และขอมูลบัตรเครดิต
เชน ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู วันเดือนปเกิด เลขทีป่ ระจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวอืน่ ๆ และประวัตกิ ารชำระคาสินคาและบริการโดยบัตรเครดิต ขอมูลเหลานีเ้ ปน
ขอมูลทั้งในขณะที่ผูถือบัตรขอใชบริการและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหนาดวย
เมื่อธนาคารสงขอมูลดังขางตนใหบริษัทขอมูลเครดิต ธนาคารจะตองแจงใหผูถือบัตรทราบถึงขอมูลที่ไดมีการจัดสงดวย โดยธนาคารอาจแจงใหผูถือบัตร
ทราบเปนหนังสือแยกเฉพาะ หรือแจงรวมไปในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) หรือใหบุคคลที่ธนาคารมอบหมายเปนผูสง หรือสงไปรษณียโดย
เฉพาะรวมไปกับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) หรือแจงและสงโดยโทรสาร (Fax) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือแจง และ/หรือ
สงใหแกผูถือบัตรโดยวิธีการอื่นไดตามที่ธนาคารเห็นสมควรก็ได
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ขอกำหนดและเงื่อนไขในการใชบัตรเครดิต
1. เวนแตจะไดกำหนดความหมายหรือใหคำนิยามศัพทไวเปนอยางอืน
่ ในขอกำหนดและเงือ่ นไข
ในการใชบตั รเครดิตนี้ (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ขอกำหนด”) คำวา “ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคาร
ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) คำวา “บัตรเครดิต” หมายความถึง บัตรเครดิตที่ธนาคารออกและมอบ
ใหแกผูถือบัตร และคำวา “ผูถือบัตร” หมายความถึง ผูถือบัตรหลัก และผูถือบัตรเสริม
2. ผูถ อื บัตรยอมรับวาบัตรเครดิตทีธ่ นาคารออกและมอบใหแกผถู อื บัตรเปนกรรมสิทธิข์ องธนาคาร
ผูถ อื บัตรจะทำลาย ทำใหเสียหาย หรือแกไขเปลีย่ นแปลงสวนหนึง่ สวนใดของบัตรเครดิต รวมทัง้ จะ
จำหนาย จาย โอนสิทธิในการใชบตั รเครดิตใหแกบคุ คลอืน
่ ใดไมได เวนแตจะไดรบ
ั อนุญาตจากธนาคาร
กอน ทัง้ นี้ ผูถ อื บัตรจะตองลงลายมือชือ่ บนแถบลายมือชือ่ ดานหลังบัตรทันทีทไ่ี ดรบ
ั บัตรเครดิต และ
ในการลงลายมือชือ่ บนแถบลายมือชือ่ ดานหลังบัตร และ/หรือการเปดใชเครดิต (Activate) และ/หรือ
การใชบัตรเครดิตนั้น ใหถือวาผูถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดนี้ทุกประการ
อนึง่ ในกรณีทผ
่ี ถู อื บัตรไมมารับหรือไมมกี ารเปดใชบต
ั รเครดิตทีธ่ นาคารออกใหภายในระยะเวลา
1 ป หรือระยะเวลาอืน
่ ใดทีธ่ นาคารกำหนดเปลีย่ นแปลงในภายหนา ไมวา ดวยเหตุใดๆ ธนาคารมีสท
ิ ธิ
ยกเลิกและ/หรือทำลายบัตรเครดิตดังกลาวได
3. ผูถ อื บัตรสามารถใชบตั รเครดิตไดจนถึงวันทีบ
่ ตั รเครดิตหมดอายุตามทีธ่ นาคารกำหนดไว เวนแต
จะมีการระงับหรือยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิตกอนกำหนดเวลาดังกลาว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ
่ี ต
ั รเครดิต
หมดอายุ หากมิไดมกี ารแจงยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิต ธนาคารอาจจะออกบัตรเครดิตใหมใหแก
ผูถือบัตร เพื่อใชแทนบัตรเครดิตที่หมดอายุก็ได
4. ผูถ อื บัตรตองเก็บรักษาบัตรเครดิต และรหัสประจำตัว (Personal Identiﬁfication Number-PIN)
ที่ธนาคารออกให หรือที่จะไดมีการเปลี่ยนแปลงในภายหนาไวเปนอยางดี มิใหบัตรเครดิตสูญหาย หรือ
ทำใหบุคคลอื่นลวงรูรหัสประจำตัว และจะตองไมมอบหรือโอนบัตรเครดิต หรือรหัสประจำตัว ให
บุคคลอืน
่ ใชแทน หรือกระทำการใดๆ อันอาจเปนผลใหบต
ั รเครดิตตกอยูใ นความครอบครองของ
บุคคลอื่น หรือเปนผลใหบุคคลอื่นทราบรหัสประจำตัวโดยเด็ดขาด และผูถ อ
ื บัตรตกลงผูกพันและ
และรับผิดชอบในกรณีมกี ารใชบต
ั รเครดิต และ/หรือรหัสประจำตัวดังกลาวทุกประการ ทัง้ นี้ หาก
ผูถือบัตรไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาว ทำใหเกิดการกระทำทุจริต และ/หรือมีบุคคลอื่นนำ
บัตรเครดิต และ/หรือรหัสประจำตัวนัน
้ ไปใช หรือมีการปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือลายมือชือ
่
17

ผูถ อื บัตรหรือดวยวิธกี ารใดๆ ทำใหเกิดการหลงเชือ่ และ/หรือยอมรับการใชบต
ั รเครดิตไป ผูถ อื บัตร
ตกลงใหถือวาการกระทำดังกลาวเปนการกระทำของผูถือบัตร และยินยอมรับผิดชอบชดใชคา
เสียหายใหแกธนาคารหรือบุคคลอื่นใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดังกลาวดวย
5. ผูถือบัตรตกลงและยอมรับวา ผูถือบัตรสามารถใชบัตรเครดิต ไมวาจะเปนการใชบัตรเครดิต
โดยการแสดงบัตรเครดิต และ/หรือการใชบตั รเครดิตประกอบกับรหัสประจำตัว หรือการแจงหมายเลข
บัตรเครดิต หรือการใชในรูปแบบเวอรชวล (Virtual) โดยผูกกับอุปกรณ หรือเครือ่ งมือการทำรายการ
ตามทีธ่ นาคารกำหนด และ/หรือในรูปแบบอืน
่ ใดตามทีธ่ นาคารจะกำหนดตอไปในภายหนา (ซึง่ ตอไปนี้
จะเรียกวา “การใชบัตรเครดิต”) ดังนี้
5.1 การเบิกถอนเงินสดลวงหนา
ผูถ อื บัตรสามารถใชบตั รเครดิตในการเบิกถอนเงินสดลวงหนา ผานเคานเตอร หรือเครือ่ งบริการ
เงินดวน (เครื่องเอทีเอ็ม) หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสใดๆ ของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผูให
บริการอื่นๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณวาสามารถใชบัตรเครดิตที่
ผูถือบัตรมีได โดยอยูภายใตขอจำกัดของจำนวนเงินและจำนวนครั้งที่เบิกถอน ตามที่ธนาคาร หรือ
สถาบันการเงิน หรือผูใหบริการนั้นๆ เปนผูกำหนด
5.2 การชำระคาสินคา บริการ และ/หรือคาใชจายตางๆ แทนการชำระดวยเงินสด
ผูถ อื บัตรสามารถใชบต
ั รเครดิตในการชำระคาสินคา บริการ และ/หรือคาใชจา ยตางๆ แทน
การชำระดวยเงินสด ณ รานคา สถานทีใ่ หบริการ หรือจุดบริการตางๆ ทีต่ กลงเปนสถานทีร่ บ
ั บัตรเครดิต
ของธนาคาร หรือชองทางอื่นๆ เชน ทางโทรศัพท เว็บไซต แอปพลิเคชัน โปรแกรม หรือชองทาง
อิเล็กทรอนิกสใดๆ (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “รานคา”) ได โดยผูถือบัตรตกลงดังนี้
5.2.1 ผูถ
 อ
ื บัตรจะตองมีการใชบต
ั รเครดิตกับรานคา รวมทัง้ ลงนามในเอกสารตางๆ ตาม
รูปแบบและวิธีการที่ธนาคาร และ/หรือรานคากำหนด (ถามี) เวนแตในการสั่งซื้อสินคา และ/หรือ
บริการจากรานคาบางรายทีม
่ ขี อ ตกลงเฉพาะกับธนาคาร ผูถ อื บัตรอาจแจงความประสงคขอชำระคา
สินคา และ/หรือบริการนัน
้ ได โดยวิธกี ารแจงหมายเลขบัตรเครดิตดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอกั ษร
เพื่อใหรานคาทำการเรียกเก็บเงินนั้นจากธนาคาร และผูถือบัตรตกลงยินยอมดังนี้
(1) ผูถือบัตรตกลงใหถือวาเอกสารการสั่งซื้อสินคา และ/หรือบริการของผูถือบัตรที่
รานคาจัดทำขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตร เปนเอกสารที่ถูกตองสมบูรณ
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และถือเปนคำสัง่ ของผูถ อื บัตรใหธนาคารชำระเงินคาสินคา และ/หรือบริการใหแกรา นคา เมือ่ รานคา
เรียกเก็บเงินจากธนาคาร ซึง่ มีผลผูกพันผูถ อื บัตรโดยไมจำเปนตองมีลายมือชือ่ ของผูถ อื บัตรปรากฏใน
เอกสารแตอยางใด
(2) กรณีที่ผูถือบัตรไมไดเปนผูสั่งซื้อสินคา และ/หรือบริการจากรานคาดังกลาว เมื่อ
ธนาคารไดรบ
ั การทักทวงจากผูถ อื บัตร ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถ อื บัตรทันที หรือหาก
ธนาคารเรียกเก็บเงินไปแลว ธนาคารจะคืนเงินใหแกผูถือบัตรทันที เวนแตธนาคารจะพิสูจนไดวา
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทำของผูถือบัตรเอง และใชสิทธิเรียกเงินคืนจากผูถือบัตรในภายหลัง
(3) ผูถือบัตรมีสิทธิที่จะขอยกเลิกการซื้อสินคา และ/หรือบริการ ภายในระยะเวลา
45 วัน นับตั้งแตวันที่สั่งซื้อสินคา และ/หรือบริการ หรือภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถึงกำหนดการ
สงมอบสินคา และ/หรือใหบริการ ในกรณีทม
่ี กี ารกำหนดระยะเวลาสงมอบสินคาหรือใหบริการเปน
ลายลักษณอกั ษร หากผูถ อื บัตรพิสูจนไดวาไมไดรับสินคา และ/หรือบริการ หรือไดรับแตไมตรง
กำหนดเวลา หรือไดรับแลวแตไมครบถวน หรือชำรุดบกพรอง หรือไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงค
โดยในกรณีดงั กลาว ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถ อื บัตร หากธนาคารเรียกเก็บเงินไปแลว
ถาเปนการสั่งซื้อสินคา และ/หรือบริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินใหแกผูถือบัตรภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูถือบัตรแจง และถาเปนการสั่งซื้อสินคา และ/หรือบริการ
จากตางประเทศธนาคารจะคืนเงินใหแกผูถือบัตรภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันที่
ผูถือบัตรแจง
ทั้งนี้ ในการทักทวง และ/หรือการพิสูจนของผูถือบัตรดังกลาว หากผูถือบัตรแสดงขอความ
หรือพยานหลักฐานใดๆ อันเปนเท็จ หรือกระทำโดยทุจริตไมวาอยางหนึ่งอยางใด ผูถือบัตรจะตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธนาคาร และ/หรือบุคคลอื่นใดทุกประการ
5.2.2 ในการใชบัตรเครดิตเพื่อหักชำระคาสาธารณูปโภค และคาใชจายตางๆ เปนรายเดือน
เชน คาบริการโทรศัพทมอื ถือ คาสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน ทีผ่ ถู อื บัตรไดแจงหมายเลขบัตรเครดิต
ไวกับธนาคาร หรือผูใหบริการนั้นๆ หากมีกรณีที่ธนาคารออกบัตรเครดิตใหมใหแกผูถือบัตร หรือ
หมายเลขบัตรเครดิตเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมไมวา ดวยเหตุใด ผูถ อื บัตรตกลงวาเปนหนาทีข่ องผูถ อื บัตร
ทีจ่ ะตองแจงการเปลีย่ นแปลงหมายเลขบัตรเครดิตดังกลาวตอธนาคาร หรือผูใ หบริการนัน
้ ๆ เอง และ
ในกรณีทผ่ี ถู อื บัตรประสงคจะยกเลิกการใชบริการหักชำระเปนรายเดือน ผูถ อื บัตรก็จะตองแจงยกเลิก
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การใชบริการตอธนาคาร หรือผูใหบริการนั้นๆ ดวยเชนเดียวกัน
5.2.3 ธนาคารไมตอ งรับผิดชอบในความชำรุดบกพรองหรือเสียหายของสินคา และ/หรือบริการ
ใดๆ ซึง่ ผูถ อื บัตรไดใชบตั รเครดิตในการชำระคาสินคา บริการ และ/หรือคาใชจา ยตางๆ แทนการชำระ
ดวยเงินสดกับรานคา และในกรณีทม
่ี กี ารคืนสินคาหรือยกเลิกการใชบริการ หรือปรับปรุงราคาสินคา
และ/หรือบริการ ผูถ อื บัตรจะไมไดรบ
ั ชดใชราคาคืนเปนเงินสดจากรานคาและธนาคาร แตรา นคาจะ
ขอบัตรเครดิตจากผูถือบัตรเพื่อจัดทำหลักฐานการคืนเงิน และนำเขาบัญชี (Credit Voucher) และ
ผูถือบัตรจะไดรับบัตรเครดิตคืนทันที พรอมกับสำเนาหลักฐานการคืนเงินและนำเขาบัญชี (Credit
Voucher) ที่ออกใหโดยรานคานั้น
ทัง้ นี้ การใชบตั รเครดิตของผูถ อื บัตรตามทีก่ ลาวมาขางตน จะตองอยูภ
 ายในวงเงินทีไ่ ดรบ
ั อนุมตั ิ
จากธนาคาร (ทัง้ ทีเ่ ปนวงเงินถาวรและวงเงินเพิม
่ ชัว่ คราว) และจะตองเปนไปเพือ่ วัตถุประสงคในการ
อุปโภคบริโภคเทานั้น ผูถือบัตรจะตองไมใชบัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตจาก
ธนาคาร และ/หรือในลักษณะอื่นใดอันเปนเหตุใหธนาคารเชื่อไดวาเปนการใชบัตรเครดิตไปในทางที่
ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสุจริต หรือทำใหธนาคารเสียหายไมวาประการใดๆ
ในกรณีทผ่ี ถู อื บัตรมีการใชบต
ั รเครดิตเกินกวาวงเงินทีธ่ นาคารกำหนดไมวา กรณีใดๆ ผูถ อื บัตร
ยินยอมปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใชบัตรเครดิตเกินวงเงินตามที่ธนาคารกำหนด
ทุกประการ และการทีผ่ ถู อื บัตรรองขอใหเพิม
่ วงเงินชัว่ คราวหรือผูถ อื บัตรมีความจำเปนตองใชวงเงิน
เกินวงเงินชั่วคราว และไดรับอนุมัติใหเพิ่มวงเงินจากธนาคารเปนครั้งคราวนั้น ไมถือเปนการเพิ่ม
วงเงินถาวรใหแกผูถือบัตรแตอยางใด
6. ในกรณีที่มีการอนุมัติใหออกบัตรเสริม ผูถ อื บัตรหลักตกลงรับผิดชอบคาใชจา ยตางๆ ซึ่งรวม
ถึงดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ และ/หรือคาธรรมเนียม ทีเ่ กิดขึน
้ หรือเปนผลมาจากการใชบตั รเครดิตของผูถ อื บัตร
เสริมดวย โดยไมคำนึงถึงขอจำกัดในเรื่องความสามารถทางกฎหมายของผูถือบัตรเสริม และจะไมยก
ขอจำกัดดังกลาวขึ้นเปนขอตอสูเพื่อปฏิเสธความรับผิด หรือเปนขอโตแยงสิทธิของธนาคารในการ
เรียกเก็บคาใชจายเชนวานั้นจากผูถือบัตรหลัก และผูถือบัตรหลักตกลงวาการใชบัตรเครดิตของ
ผูถือบัตรเสริม เปนการกระทำภายใตอำนาจของผูถือบัตรหลักทุกประการ
ผูถือบัตรเสริมตกลงรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรเสริม หรือทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการใชบัตรเสริม ตามคำขอ/ใบสมัครบัตรเครดิต หรือคำขออื่นที่ผูถือบัตรทำไวกับธนาคาร และ/
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หรือขอกำหนดนี้ทุกประการ และหากบัตรหลักถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไมวากรณีใดๆ ผูถือบัตรเสริม
ตกลงและยอมรับวาเปนการยกเลิกหรือเพิกถอนบัตรเสริมไปในคราวเดียวกันดวย
7. ผูถือบัตรมีสิทธิยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิตเมื่อใดก็ได โดยมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียม
รายปตามสวนของระยะเวลาทีย่ งั ไมไดใชบริการ ในกรณีทบ
่ี ต
ั รเครดิตสูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือ
ผูถือบัตรมีความประสงคจะขอยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิต หรือระงับการใชบริการบัตรเครดิต
ชั่วคราว ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูถือบัตรจะแจงใหศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชยทราบทันทีตามวิธีการ
ที่ธนาคารกำหนด โดยในกรณีบัตรเครดิตสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผูถือบัตรจะตองแจงความตอ
พนักงานสอบสวนทองที่ที่เกิดเหตุ และนำหลักฐานการแจงความมามอบใหแกธนาคาร พรอมทั้งทำ
หนังสือยืนยันการสูญหายหรือถูกโจรกรรมของบัตรเครดิตเปนลายลักษณอักษรมอบใหแกธนาคาร
ดวย โดยธนาคารจะดำเนินการระงับการใชบริการบัตรเครดิตภายใน 5 นาที นับแตเวลาที่ธนาคาร
ไดรับแจง ซึ่งผูถือบัตรไมตองรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา
5 นาทีดังกลาว เวนแตธนาคารจะพิสูจนไดวาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทำของผูถือบัตรเอง
นอกจากนี้ ผูถือบัตรยินยอมชำระคาใชจายอันเนื่องมาจากการแจงยกเลิกหรือระงับการใชบริการ
บัตรเครดิตใหแกธนาคารดวย
8. การที่ผูถือบัตรขอใชบริการบัตรเครดิตกับธนาคาร ผูถือบัตรตกลงใหถือวาผูถือบัตรขอเปดบัญชี
บัตรเครดิตระหวางผูถ อื บัตรกับธนาคารดวย โดยธนาคารไมจำเปนตองออกสมุดคูฝ าก และ/หรือเอกสาร
ใดๆ อันเปนหลักฐานแสดงการเปดบัญชีบตั รเครดิตใหแกผถู อื บัตร และเมือ่ ผูถ อื บัตรมีการใชบตั รเครดิต
ในการเบิกถอนเงินสดลวงหนา และ/หรือเมื่อธนาคารไดมีการชำระเงินใหแกรานคา และ/หรือเมื่อ
ผูถ อื บัตรมีการใชบตั รเครดิตในการทำธุรกรรมใดๆ ตามทีธ่ นาคารกำหนดแลว ผูถ อื บัตรตกลงใหธนาคาร
บันทึกรายการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตร ตามยอดเงินที่เปนหนี้กับธนาคาร รวมถึงบันทึกดอกเบี้ย
คาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจา ยใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ อันเนือ่ งมาจากหรือเกีย่ วของกับการใชบตั รเครดิต
ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด เปนยอดหนี้ในบัญชีบัตรเครดิตได ซึ่งถือเปนยอดหนี้ที่ผูถือบัตรจะตอง
ชำระใหแกธนาคารตอไป (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “หนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิต”)
9. ทุกครัง้ ทีม
่ กี ารใชบตั รเครดิต (โดยยกเวนในบางกรณี เชน การสัง่ ซือ้ สินคา และ/หรือบริการจาก
รานคาโดยวิธีการแจงหมายเลขบัตรเครดิตดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร หรือตามที่ธนาคารจะ
มีการกำหนดตอไป) ผูถ อื บัตรจะไดรบ
ั สำเนาใบบันทึกรายการขาย หรือหลักฐานแสดงการใชบตั รเครดิต
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แทนการชำระเงินสด (Sales Slip) และ/หรือหลักฐานแสดงการใชบตั รเครดิตเบิกถอนเงินสดลวงหนา
(Cash Advance Slip) เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบกับใบแจงยอดบัญชี หรือใบแจงยอด
รายการบัตรเครดิต (Credit Card Statement) (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “ใบแจงยอดรายการบัตร
เครดิต”) ซึ่งธนาคารจะจัดทำใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตดังกลาว ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของเอกสาร
หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อแจงใหผูถือบัตรทราบเปนรายเดือน โดยธนาคารจะสงใบแจงยอด
รายการบัตรเครดิตไปยังที่อยูของผูถือบัตร หรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตามที่ผูถือบัตรแจงไวกับ
ธนาคาร เพือ่ ใหผถู อื บัตรทราบลวงหนากอนวันถึงกำหนดชำระเงินไมนอ ยกวา 10 วัน โดยไมตอ งแนบ
หรือแสดงหลักฐานประกอบรายการเรียกเก็บแตละรายการแตอยางใด โดยผูถ อื บัตรมีหนาทีต่ รวจสอบ
รายการที่ปรากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตดังกลาวทุกครั้ง และในกรณีที่ผูถือบัตรตรวจพบวา
มีรายการใชจายใดๆ ที่ผิดพลาดหรือไมถูกตอง ผูถือบัตรมีสิทธิทักทวงโดยจะตองแจงเหตุดังกลาวให
ธนาคารทราบภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแตวันที่ผูถือบัตรไดรับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตจาก
ธนาคาร หากผูถือบัตรไมทักทวงภายในระยะเวลาดังกลาว ธนาคารจะดำเนินการเรียกเก็บเงินตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตดังกลาว เวนแตผูถือบัตรจะสามารถพิสูจนให
ธนาคารเห็นไดอยางชัดแจงวารายการใชจา ยตามทีป
่ รากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตทีไ่ มถกู ตอง
นั้น ไมไดเปนเพราะความผิดหรือความบกพรองของผูถือบัตรเอง ในกรณีเชนนี้ไมเปนการตัดสิทธิของ
ผูถือบัตรที่จะโตแยงในภายหลัง แตผูถือบัตรจะตองทักทวงภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วัน นับตั้งแต
วันที่ผูถือบัตรไดรับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตจากธนาคาร
อนึง่ แมวา ผูถ อื บัตรจะไมไดรบ
ั ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตดังกลาวขางตน ถาผูถ อื บัตรมีหนีท
้ ่ี
เกิดจากการใชบต
ั รเครดิตคางชำระอยูก บ
ั ธนาคาร ผูถ อื บัตรมีหนาทีต
่ อ งชำระหนีท
้ เ่ี กิดจากการใชบต
ั ร
เครดิตใหแกธนาคารในกำหนดเวลาตามที่ระบุไวในขอ 10. โดยผูถือบัตรจะอางเอาการที่ผูถือบัตร
ไมไดรับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต มาเปนเหตุไมชำระหนี้บัตรที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตไมได
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไมสงใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตใหแกผูถือบัตรสำหรับรอบบัญชีที่
ผูถือบัตรไมมีรายการใชบัตรเครดิต และ/หรือไมมียอดหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตคางชำระ และ/
หรือกรณีอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถือบัตรไดแจงความประสงคตามวิธีการและชองทางที่ธนาคารกำหนด เพื่อ
ขอรับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสกบ
ั ธนาคารแลว ผูถ อื บัตร
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มีสท
ิ ธิขอเปลีย่ นแปลงรูปแบบการขอรับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตดังกลาวได โดยผูถ อื บัตรตองแจง
เปนลายลักษณอักษรใหธนาคารทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน ตามวิธีการ และ
ชองทางที่ธนาคารกำหนด
10. ผูถ อื บัตรตกลงชำระหนีท
้ เ่ี กิดจากการใชบต
ั รเครดิตคืนใหแกธนาคาร ตามจำนวนและภายใน
ระยะเวลาทีธ่ นาคารระบุไวในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต โดยผูถ อื บัตรอาจเลือกทีจ่ ะชำระครัง้ เดียว
ทั้งจำนวน หรือโดยวิธีการผอนชำระไดตามเงื่อนไขดังนี้
10.1 กรณีที่ผูถือบัตรเลือกชำระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตคืนใหแกธนาคารครั้งเดียวทั้ง
จำนวนตามใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต ผูถ อื บัตรตกลงจะนำเงินไปชำระ ณ สถานทีท
่ ร่ี ะบุไวในใบ
แจงยอดรายการบัตรเครดิต หรือชำระโดยผานบริการใดๆ ที่ธนาคารจัดใหมีขึ้น ซึ่งผูถือบัตรตกลง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ่ นไขของการใหบริการนัน
้ ๆ ทุกประการ หากผูถ อื บัตรไมสามารถชำระหนีใ้ หแกธนาคาร
ครบถวนทั้งจำนวนได ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบี้ยในหนี้ที่คางชำระในอัตราสูงสุด
สำหรับลูกคาบัตรเครดิตที่ธนาคารประกาศกำหนด ภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของ (ซึ่งขณะนี้เทากับรอยละ 18 ตอป แตตอไปอาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่ธนาคารจะประกาศ
กำหนดเปนคราวๆ) (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “อัตราสูงสุดสำหรับลูกคาบัตรเครดิต”) นับตัง้ แตวน
ั ทีม
่ กี าร
บันทึกรายการใชบต
ั รเครดิตของผูถ อื บัตรเปนตนไป จนกวาธนาคารจะไดรบ
ั ชำระหนีเ้ สร็จสิน
้ ครบถวน
10.2 กรณีที่ผูถือบัตรเลือกชำระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรคืนใหแกธนาคารโดยวิธีการผอนชำระ
ยอดหนีค
้ า งชำระตามใบแจงยอดรายการ ผูถ อื บัตรตกลงจะนำเงินไปชำระ ณ สถานทีท
่ ร่ี ะบุไวในใบ
แจงยอดรายการ หรือชำระโดยผานบริการใดๆ ที่ธนาคารจัดใหมีขึ้นตามขอ 10.1 เพื่อชำระหนี้คืน
ใหแกธนาคารเปนรายงวด โดยจำนวนเงินทีผ่ ถู อื บัตรชำระคืนในแตละงวดจะตองไมตำ่ กวาอัตราขัน
้ ต่ำ
ตามที่ธนาคารกำหนด และผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบี้ยในหนี้ที่คางชำระในอัตรา
สูงสุดสำหรับลูกคาบัตรเครดิตนับตัง้ แตวน
ั ทีม
่ กี ารบันทึกรายการใชบต
ั รเครดิตของผูถ อื บัตรเปนตนไป
จนกวาธนาคารจะไดรับชำระหนี้เสร็จสิ้นครบถวน
10.3 ไมวาผูถือบัตรจะเลือกชำระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตคืนใหแกธนาคารตามวิธีการ
ในขอ 10.1 หรือ 10.2 ก็ตาม หากปรากฏวา ผูถือบัตรไมสามารถชำระหนี้คืนใหแกธนาคารตาม
จำนวน และ/หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในคำขอ/ใบสมัครบัตรเครดิต หรือคำขออื่นใดที่ผูถือบัตรทำไวกับ
ธนาคาร และ/หรือขอกำหนดนี้ ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบี้ยในหนี้ที่คางชำระใน
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อัตราสูงสุด สำหรับลูกคาบัตรเครดิตทีผ่ ดิ เงือ่ นไขทีธ่ นาคารประกาศกำหนดภายใตประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ (ซึ่งขณะนี้เทากับรอยละ 18 ตอป แตตอไปอาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่
ธนาคารจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ) (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “อัตราสูงสุดสำหรับลูกคาบัตรเครดิต
ที่ผิดเงื่อนไข”) แทนอัตราสูงสุดสำหรับลูกคาบัตรเครดิต รวมทั้งผูถือบัตรตกลงยินยอมเสียคาปรับ
ตามเงื่อนไขและอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถตรวจสอบไดจากประกาศของธนาคารเรื่อง
อัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ในการใชบัตรเครดิต นับตั้งแตวันผิดนัด
ผิดเงื่อนไข จนกวาธนาคารจะไดรับชำระหนี้เสร็จสิ้นครบถวน
อนึง่ ผูถ อื บัตรสามารถทราบวันครบกำหนดชำระของหนีท
้ เ่ี กิดจากการใชบต
ั รเครดิตไดจากใบ
แจงยอดรายการบัตรเครดิตทีธ่ นาคารจะแจงใหผถู อื บัตรทราบในแตละเดือน เวนแตในกรณีทผ่ี ถู อื บัตร
ผิดนัดชำระหนีห
้ รือไมผอ นชำระหนีต
้ ามเงือ่ นไขทีต
่ กลงไวในวรรคกอนไมวา งวดหนึง่ งวดใด ใหถอื วา
เปนกรณีที่ผูถือบัตรผิดนัดผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิเรียกรองใหผูถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมด หรือ
แตบางสวนกอนวันทีค
่ รบกำหนดชำระในแตละเดือนไดทน
ั ที ตามทีธ่ นาคารกำหนดและแจงใหผถู อื บัตร
ทราบ และผูถ อื บัตรจะตองชำระหนีบ
้ ต
ั รเครดิตทัง้ หมดใหแกธนาคารตามทีธ่ นาคารกำหนดทุกประการ
11. ธนาคารมีสท
ิ ธิในการลดวงเงิน พิจารณาไมตอ อายุบต
ั รเครดิต ระงับการใชบต
ั รเครดิต หรือ
ยกเลิกเพิกถอนการใชบริการบัตรเครดิตของผูถ อื บัตร เมือ่ เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังจะกลาวตอไปนีไ้ ด
ซึง่ ในกรณีทเ่ี ปนการใชสท
ิ ธิยกเลิกเพิกถอนการใชบริการบัตรเครดิต ธนาคารจะมีการแจงใหผถู อื บัตร
ทราบ
11.1 ผูถือบัตรผิดนัดผิดสัญญา หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ในขอกำหนดนี้ไมวาขอใดขอหนึ่ง
11.2 ผูถือบัตรประสบปญหาทางดานการเงินหรือดานสุขภาพ ซึ่งมีผลตอความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผูถือบัตร หรือผูถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ใดๆ กับธนาคาร หรือบุคคลใดๆ
11.3 ผูถือบัตรถูกธนาคาร หรือบุคคลใดๆ ฟองรองดำเนินคดี หรือบังคับคดี
11.4 ผูถ อื บัตรเสียชีวต
ิ หรือสาบสูญ หรือตกเปนผูไ รความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
หรือตกเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือมีหนี้สินลนพนตัว
11.5 ผูถือบัตรใหขอมูลหรือคำรับรองที่เปนเท็จ หรือเอกสารหลักฐานปลอม หรือไมถูกตอง
ครบถวนแกธนาคาร
11.6 ผูถือบัตรใชบัตรเครดิตผิดวัตถุประสงค หรือมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตที่ไมเหมาะสม
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หรือสอไปในทางทุจริต หรือใชบัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงคที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการทุจริตใดๆ ตอธนาคาร หรือบุคคลใดๆ
11.7 ผูถือบัตรไมมีการเปดใชบัตรเครดิตภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
11.8 ธนาคารมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวามีการปลอมแปลงบัตรเครดิต
11.9 ธนาคารไมสามารถติดตอกับผูถือบัตร หรือสงใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต หรือเอกสาร
อื่นใดใหแกผูถือบัตรตามที่อยูที่ผูถือบัตรแจงไวกับธนาคารได
11.10 ธนาคารมีความจำเปนใดๆ ในทางธุรกิจ หรือตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ หรือ
คำสั่งของศาล พนักงานสอบสวน เจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานทางการ
ในกรณีที่ธนาคารใชสิทธิตามขอนี้ ผูถือบัตรจะตองสงมอบบัตรเครดิตคืนใหแกธนาคาร หรือ
ทำลายบัตรเครดิต หรือปฏิบัติตามวิธีการอื่นใดที่ธนาคารกำหนดทันทีที่ไดรับแจงจากธนาคาร
12. ในกรณีที่ผูถือบัตรยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือบัตรตามที่กำหนดไวใน
คำขอ/ใบสมัครบัตรเครดิต หรือคำขออื่นใดที่ผูถือบัตรไดทำไวกับธนาคาร (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
“บัญชีสำหรับหักชำระ”) เพือ่ ชำระหนีท
้ เ่ี กิดจากการใชบตั รเครดิต หากเงินในบัญชีสำหรับหักชำระไมมี
หรือมีแตไมเพียงพอ ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิพิจารณาหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่
ผูถ อื บัตรมีอยูก บ
ั ธนาคาร เพือ่ นำไปชำระหนีท
้ เ่ี กิดจากการใชบตั รเครดิตได โดยธนาคารจะแจงใหผถู อื บัตร
ทราบเมื่อไดดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ดังกลาวแลว
13. ผูถ อื บัตรยอมรับวา บรรดาขอมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานใดๆ ทีธ่ นาคารจัดทำขึน
้ เพือ่ การ
บันทึกรายการในบัญชีสำหรับหักชำระ บัญชีบตั รเครดิต ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต ใบรายงานการ
ใชบตั รเครดิตเบิกถอนเงินสดลวงหนา และ/หรือเอกสารหลักฐานอืน
่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับการใชบตั รเครดิต
ไมวาดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม มีความถูกตองทุกประการ และสามารถใชเปนเอกสารหลักฐานแทนการ
สัง่ จายเงินจากบัญชีสำหรับหักชำระ และ/หรือบัญชีเงินฝากของผูถ อื บัตร รวมทัง้ ใชเปนเอกสารหลักฐาน
แสดงจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตรเครดิตของผูถือบัตรได ทั้งนี้ โดยผูถือบัตรไมจำเปนตองลงนาม
ในเอกสารหลักฐานนั้นๆ แตอยางใด
14. ผูถือบัตรตกลงผูกพันและปฏิบัติตามคำขอ/ใบสมัครบัตรเครดิต หรือคำขออื่นใดที่ผูถือบัตร
ไดทำไวกบ
ั ธนาคาร และขอกำหนดนี้ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราเบี้ยปรับ อัตรา
คาธรรมเนียม อัตราคาบริการตางๆ ตลอดจนคาใชจา ยใดๆ ทีธ่ นาคารกำหนดขึน
้ เกีย่ วกับบัตรเครดิต
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และขอยืนยันวาธนาคารไดมอบหรือจัดสงคูม
 อื และเอกสารตางๆ เกีย่ วกับบัตรเครดิต ใหแกผถู อื บัตร
ครบถวนแลว โดยผูถือบัตรไดอานและเขาใจดีแลว
15. ในกรณีที่ผูถือบัตรหรือบุคคลอื่นใดนำบัตรเครดิตที่หมดอายุ หรือมีการยกเลิกการใชบริการ
บัตรเครดิต หรือเปนบัตรเครดิตทีไ่ ดแจงสูญหายแลว ไปทำธุรกรรมกับรานคา สถาบันการเงิน และ/
หรือผูใหบริการ ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม รานคา สถาบันการเงิน และ/หรือผูใหบริการดังกลาว มีสิทธิ
ยึดบัตรเครดิตเพือ่ นำสงคืนใหแกธนาคารได นอกจากนี้ ในกรณีทม
่ี กี ารยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิต
ไมวา ดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูถ อื บัตรตกลงจะชำระหนีท
้ เ่ี กิดจากการใชบต
ั รเครดิตทัง้ หมดใหแกธนาคาร
ทันที ตามเงือ่ นไขในขอ 10.1 ทัง้ นี้ ไมวา หนีท
้ เ่ี กิดจากการใชบต
ั รเครดิตนัน
้ ผูถ อื บัตรจะไดเลือกชำระ
ครัง้ เดียวทัง้ จำนวน และ/หรือโดยวิธผี อ นชำระก็ตาม และในกรณีทม
่ี บ
ี ญ
ั ชีสำหรับหักชำระ ผูถ อื บัตร
จะคงบัญชีสำหรับหักชำระไวอยางนอยเปนเวลา 3 เดือนนับแตวน
ั ทีย่ กเลิกการใชบริการบัตร เพือ่ รอ
การเรียกเก็บรายการใชจายบัตรเครดิตใหครบทุกรายการกอน
16. ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนแปลงที่อยู และ/หรือสถานที่ทำงาน และ/หรือ E-mail Address
ผูถ อื บัตรจะตองแจงการเปลีย่ นแปลงดังกลาวใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอกั ษร และ/หรือโดยผาน
ชองทางหรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ บรรดาเอกสาร หรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารสงไปยัง
ผูถือบัตร ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนำไปสงเอง หรือสงทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ก็ตาม ถาหากสงไปยังทีอ่ ยู หรือสถานทีท
่ ำงาน หรือ E-mail Address
ตามที่แจงไว ใหถือวาสงใหแกผูถือบัตรแลวโดยชอบ และแมหากวาสงใหไมไดเพราะที่อยู และ/หรือ
สถานที่ทำงาน และ/หรือ E-mail Address เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผูถือบัตรไมไดแจง
การเปลีย่ นแปลงหรือรือ้ ถอนนัน
้ ตอธนาคารเปนลายลักษณอกั ษร และ/หรือโดยผานชองทางหรือวิธกี าร
อื่นใดที่ธนาคารกำหนดก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยู และ/หรือสถานที่ทำงาน ตามที่แจงไวไมพบ
และ/หรือสงใหไมไดเพราะเหตุใดๆ อันเกีย่ วเนือ่ งกับ E-mail Address ตามทีแ
่ จงไวกด็ ี ใหถอื วาผูถ อื บัตร
ไดรับทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แลวโดยชอบ
17. ผูถ อื บัตรยินยอมใหธนาคารโอนสิทธิหนาทีแ
่ ละผลประโยชนใดๆ ตามคำขอ/ใบสมัครบัตรเครดิต
หรือคำขออืน
่ ใดทีผ่ ถู อื บัตรไดทำไวกบ
ั ธนาคาร และ/หรือขอกำหนดนี้ ไมวา ทัง้ หมดหรือแตบางสวนใหแก
บุคคลภายนอกได โดยเพียงแตแจงการโอนเปนหนังสือใหผูถือบัตรทราบเทานั้น
18. ในการหักเงินจากบัญชีสำหรับหักชำระ และ/หรือบัญชีเงินฝากของผูถ อื บัตร ผูถ อื บัตรตกลงให
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ธนาคารหักเงินจากบัญชีเพือ่ ชำระคาธรรมเนียม คาบริการ คาใชจา ย เบีย้ ปรับ ดอกเบีย้ ตลอดจนภาษี
มูลคาเพิ่มใหแกธนาคารกอนหนี้บัตรเครดิตประเภทอื่นๆ
19. เมื่อมีการยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิตไมวาดวยเหตุประการใด ผูถือบัตรตกลงใหถือวาเปน
เพียงการยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิตเทานัน
้ มิใชเปนการยกเลิกบัญชีบตั รเครดิต และ/หรือขอกำหนด
นี้ แตประการใด และไมวากรณีใดๆ หากปรากฏวาบัญชีบัตรเครดิตของผูถือบัตรแสดงยอดเงินเปน
ลูกหนีข้ องธนาคารแลว ผูถ อื บัตรตกลงจะชำระใหแกธนาคารจนเสร็จสิน
้ พรอมคาธรรมเนียม คาบริการ
คาใชจาย เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย ซึ่งคำนวณตามอัตราและวิธีการที่ระบุไวในขอ 10.
20. ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหธนาคารแจงใหผูถือบัตรทราบถึงขอมูลตางๆ ของผูถือบัตรที่ธนาคาร
จัดสงใหบริษัทขอมูลเครดิตภายหลังที่ธนาคารไดสงขอมูลดังกลาวใหแกบริษัทขอมูลเครดิตแลว โดย
ธนาคารอาจแจงใหผูถือบัตรทราบเปนหนังสือแยกโดยเฉพาะ หรือแจงรวมไปในใบแจงยอดรายการ
บัตรเครดิตของผูถือบัตรและสงใหแกผูถือบัตรโดยใหบุคคลที่ธนาคารมอบหมายเปนผูสงหรือสงทาง
ไปรษณียโ ดยเฉพาะหรือรวมไปกับใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต หรือแจงและสงโดยทางโทรสาร (Fax)
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือแจง และ/หรือสงใหแกผูถือบัตร โดยวิธีการอื่นใดตามที่
ธนาคารเห็นสมควรก็ได
21. บรรดาสิทธิประโยชนทั้งปวงที่ธนาคารจัดหาหรือใหแกผูถือบัตร ขอกำหนดนี้ อัตราดอกเบี้ย
อัตราเบีย้ ปรับ อัตราคาธรรมเนียม อัตราคาบริการ อัตราคาใชจา ยตางๆ อาจถูกเพิกถอน เปลีย่ นแปลง
หรือแกไขไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูถือบัตรทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เวนแต
21.1 หากเปนกรณีเรงดวน ธนาคารจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอกั ษรทางจดหมายหรือประกาศ
ทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยทีแ
่ พรหลายในประเทศลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน โดยในกรณีการแจง
โดยประกาศทางหนังสือพิมพ ธนาคารจะแจงเปนลายลักษณอักษรซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
21.2 อยางไรก็ดี หากการเพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแกไขดังกลาวนัน
้ เปนประโยชนหรือลดภาระ
แกผูถือบัตร การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลใชบังคับไดทันที และธนาคารจะแจงใหผูถือบัตรทราบ
ภายใน 30 วัน หลังมีผลใชบังคับ
ทั้งนี้ ผูถือบัตรตกลงยอมรับการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขดังกลาวทุกประการ
22. ในกรณีที่ผูถือบัตรไมปฏิบัติตามคำขอ/ใบสมัครบัตรเครดิต หรือคำขออื่นใดที่ผูถือบัตรไดทำไว
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กับธนาคาร และ/หรือขอกำหนดนี้ และ/หรือขอกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชนตางๆ และ/
หรือมีพฤติกรรมหรือมีการกระทำใดๆ ที่สอไปในทางทุจริต หรืออาจไมชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อ
หลีกเลีย่ งหรือเพือ่ เปนชองทางใหไมตอ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ คำสัง่ ของหนวยงาน
หรือพนักงานเจาหนาทีท
่ ม
่ี อี ำนาจหนาทีต่ ามกฎหมาย และ/หรือมีการใชบตั รเครดิตในลักษณะทีเ่ ปนการ
ใชเพื่อ หรือในกิจการคาหรือธุรกิจ และ/หรือมีการโอนเงินเขาบัญชีที่จะใชในการตัดจายหนี้บัตรเครดิต
หรือดำเนินการใดๆ ดวยวิธกี ารนอกเหนือจากวิธกี ารตามปกติในการใชบตั รเครดิตหรือทีเ่ กีย่ วของกับการ
ใชบตั รเครดิตของผูถ อื บัตรโดยทัว่ ไป หรือทีธ่ นาคารกำหนดไวในขอกำหนดนี้ ซึง่ มีผลเปนขยายหรือเพิม
่
วงเงินการใชบตั รเครดิตเกินกวาวงเงินทีธ่ นาคารกำหนดไว ใหถอื วาผูถ อื บัตรหรือรายการใชบตั รเครดิต
ที่เกินวงเงินบัตรเครดิต (ตามแตกรณี) นั้นๆ ขาดคุณสมบัตท
ิ จ่ี ะไดรบ
ั สิทธิประโยชนทธ่ี นาคารไดจดั หา
หรือจัดใหไวแกผูถือบัตร และธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใหสิทธิประโยชนนั้นๆ โดยในกรณีที่
ผูถือบัตรไดรับหรือไดใชสิทธิตามสิทธิประโยชนใดๆ ไปแลวก็ใหธนาคารมีสิทธิเรียกคืนสิทธิประโยชน
นั้นทันทีได
23. นอกเหนือจากกรณีตามขอ 22. แลว หากปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวา ผูถือบัตรไมมีบัญชี
เงินเดือนอยูกับธนาคาร ผูถ อื บัตรตกลงยินยอมใหธนาคารมีสท
ิ ธิระงับหรือยกเลิกการใหสท
ิ ธิพเิ ศษหรือ
สิทธิประโยชนใดๆ ที่ธนาคารไดจัดหาหรือจัดใหไวแกผูถือบัตร ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผูถือบัตรไดรับอัตรา
ดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมในอัตราพิเศษ อันเนื่องมาจากการมีบัญชีเงินเดือนอยูกับธนาคารดวย
24. หากมีการติดตามทวงถามใหผูถือบัตรชำระหนี้อันเกิดจากการใชบัตรเครดิต ผูถือบัตรตอง
รับผิดชอบชดใชบรรดาคาใชจาย คาฤชาธรรมเนียม คาทนายความ รวมทั้งคาใชจายในการทวงถาม
ดำเนินคดี บังคับคดี คืนใหแกธนาคารจนเต็มจำนวนทุกอยางทุกประการ
25. ในกรณีที่มีการใชบัตรเครดิตในการชำระคาสินคา และ/หรือบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสด
ลวงหนา เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ผูถือบัตรรับทราบและตกลงวา คาใชจายแตละรายการที่เปน
สกุลเงินตราตางประเทศดังกลาว จะถูกเรียกเก็บเปนเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูก
เรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเปนสมาชิกอยู ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดคาใชจายดังกลาว
กับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ยอดคาใชจา ยทีเ่ ปนสกุลเงินตราตางประเทศดังกลาวไมใชเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ บริษท
ั บัตรเครดิต
ที่ธนาคารเปนสมาชิกอยู อาจจะทำการแปลงยอดคาใชจายดังกลาวเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ กอนที่
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จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคาร โดยผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดจาก :
กรณีบัตร VISA :
https://www.visa.co.th/en_TH/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html
กรณีบัตร MasterCard :
https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html
กรณีบัตร JCB :
http://www.jcb.co.jp/r/globalrate.html
นอกจากนี้ ผูถือบัตรรับทราบและตกลงใหธนาคารคิดคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกลาว
ในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 จากยอดคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน
้ เพือ่ ปองกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
สกุลเงินดังกลาวขางตน
26. ในกรณีที่ผูถือบัตรไดขอใชบริการแจงเตือนของธนาคาร ผูถือบัตรตกลงผูกพันและปฏิบัติตาม
ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการแจงเตือนตามที่ธนาคารไดกำหนดและประกาศใหทราบโดยผาน
ชองทางหรือสื่อตางๆ ของธนาคารแลวทุกประการ
27. เพือ่ ใหรองรับและสอดคลองกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารขอแจงใหทานทราบวา หากบัญชีบัตรเครดิตมียอดเงินมากกวาหนี้
ทีเ่ กิดจากการใชบตั รเครดิตในจำนวนเงินและระยะเวลาทีธ่ นาคารเห็นสมควร ธนาคารมีสท
ิ ธิคน
ื ยอดเงิน
ที่เกินนั้นใหผูถือบัตรตามวิธีการและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
29

ขอกำหนดและเงื่อนไขของระบบแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung
1. คำหรือขอความในขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ ใหมีความหมายดังตอไปนี้
1.1 “บัตรเครดิต” หมายถึง บัตรเครดิตไทยพาณิชยทุกประเภท (ยกเวนบัตรเครดิตนิติบุคคล)
1.2 “ผูถือบัตร” หมายถึง ผูถือบัตรหลัก และ/หรือผูถือบัตรเสริม ของบัตรเครดิต ที่เขารวมระบบแบงชำระรายเดือน
SCB Dee Jung
1.3 “ระบบแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung” หรือ “SCB Dee Jung” หมายถึง การทีผ่ ถู อื บัตรชำระคาสินคา/
บริการ ผานบัตรเครดิต โดยใหธนาคารชำระคาสินคา/บริการดังกลาวใหแกรา นคา (ผูจ ำหนายสินคาหรือผูใ หบริการ)
แทนผูถือบัตรไปกอน และผูถือบัตรตกลงแบงชำระคาสินคา/บริการดังกลาว พรอมทั้งดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
ตางๆ คืนใหแกธนาคารเปนรายงวด (รอบบัญชีบัตรเครดิต) ตามจำนวนเงิน และงวดการแบงชำระที่ระบุในใบ
บันทึกรายการขาย หรือหลักฐานแสดงการใชบัตรเครดิต (Sales Slip) ที่ออกผานระบบอนุมัติวงเงินของธนาคาร
โดยธนาคารจะเรียกเก็บยอดแบงชำระในแตละงวดผานบัตรเครดิตของผูถือบัตร ทั้งนี้ การชำระคาสินคา/บริการ
ผานบัตรเครดิต อาจใชวิธีการรูดหรือแตะบัตรเครดิต หรือการแจงหมายเลขบัตรเครดิต หรือการใชในรูปแบบ
เวอรชวล (Virtual) โดยผูกกับอุปกรณ หรือเครื่องมือการทำรายการตามที่ธนาคารกำหนด และ/หรือในรูปแบบ
อื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดตอไปในภายหนา ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “การใชบัตรเครดิต” แกรานคาผานคำสั่งซื้อ
ทุกชองทาง เชน โทรสาร โทรศัพท อินเทอรเน็ต หรือชองทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใด เปนตน
2. ผูถ อื บัตรตกลงและรับทราบวา การชำระคาสินคา/บริการผานระบบแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung นี้ ถือเปนการ
ใชบัตรเครดิต และเปนการใชวงเงินบัตรเครดิตดวย โดยธนาคารจะนำยอดรายการใชจายคาสินคา/บริการดังกลาว ทั้ง
จำนวน หักออกจากวงเงินบัตรเครดิตของผูถือบัตร ณ วันที่ทำรายการซื้อสินคา/บริการนั้น และธนาคารจะคืนวงเงิน
บัตรเครดิตใหแกผูถือบัตรตามจำนวนเงินตนที่ผูถือบัตรชำระเงินคืนใหแกธนาคารในแตละงวด (ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมตางๆ) ทั้งนี้ บรรดาหนีส้ นิ ทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ ผานระบบแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung นี้ ถือเปนหนี้
บัตรเครดิตของผูถือบัตรตามขอกำหนดและเงื่อนไขในการใชบัตรเครดิต
3. ผูถือบัตรจะตองชำระเงินตามยอดแบงชำระในแตละเดือน (รอบบัญชีบัตรเครดิต) ใหแกธนาคารตามที่ปรากฏในใบแจง
ยอดรายการบัตรเครดิต (Credit Card Statement) ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บพรอมกับการเรียกเก็บเงินคาสินคา/บริการ
และ/หรือหนี้อื่นๆ อันเกิดจากการใชบัตรเครดิต ของรอบบัญชีบัตรเครดิตงวดนั้นๆ ทั้งนี้ ยอดแบงชำระในแตละเดือน
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จะคำนวณจากคาสินคา/บริการทัง้ จำนวน บวกดวยดอกเบีย้ ทีจ่ ะตองชำระทัง้ หมดตลอดระยะเวลาของ SCB Dee Jung
(ถามี) บวกดวยคาธรรมเนียม (ถามี) หารดวยจำนวนเดือนของระยะเวลาทีจ่ ะแบงชำระ (ซึง่ ไดเลือกไวในวันทีซ่ อ้ื สินคา/
บริการดังกลาว) โดยอัตราดอกเบี้ย SCB Dee Jung จะขึ้นอยูกับนโยบาย และ/หรือการจัดรายการสงเสริมการขาย
ของธนาคารในแตละชวงเวลา และธนาคารจะใหคะแนนสะสม SCB Rewards ตามจำนวนเงินตนที่ผูถือบัตรชำระ
เงินคืนใหแกธนาคารในแตละงวด (ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆ)
อนึง่ วันครบกำหนดชำระของยอดแบงชำระตอเดือนดังกลาวจะเปนวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระเงินปกติของบัญชี
บัตรเครดิตของผูถ อื บัตรตามทีร่ ะบุในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต ทัง้ นี้ ผูถ อื บัตรไมสามารถเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการ
แบงชำระ (รายเดือน) ตามที่ผูถือบัตรเลือกไว ณ วันที่ซื้อสินคา/บริการได และผูถือบัตรตกลงและรับทราบวา วันถึง
กำหนดชำระงวดแรกอาจจะมีระยะเวลามากกวาหรือนอยกวา 30 วัน นับจากวันทีผ่ ถู อื บัตรไดทำรายการซือ้ สินคา/บริการ
ผานระบบแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung
4. ในการชำระเงินตามยอดแบงชำระในแตละเดือน ผูถือบัตรตกลงดังนี้
4.1 ผูถือบัตรตองชำระยอดแบงชำระในแตละเดือนใหครบถวนเต็มจำนวนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ โดยผูถือบัตรไม
สามารถนำหลักเกณฑการชำระเงินขั้นต่ำมาใชกับระบบแบงชำระรายเดือน SCB Dee Jung นี้ได
4.2 กรณีที่ผูถือบัตรไมชำระหรือชำระนอยกวายอดแบงชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ จะถือเปนกรณีที่ผูถือบัตรผิดนัด
ชำระหนี้ และธนาคารมีสิทธิเรียกใหผูถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมด พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดสำหรับลูกคาบัตรที่ผิด
เงือ่ นไขตามทีธ่ นาคารประกาศกำหนด (ปจจุบนั เทากับรอยละ 18 ตอป แตตอ ไปอาจเปลีย่ นแปลงไดตามทีธ่ นาคาร
จะประกาศกำหนดเปนคราวๆ) รวมทั้งคาติดตามทวงถามหนี้ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ได ตามที่ธนาคาร
ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น จนกวาธนาคารจะไดรับชำระหนี้เสร็จสิ้นครบถวน
4.3 กรณีที่ผูถือบัตรประสงคจะชำระยอดแบงชำระที่เหลืออยูทั้งหมดกอนครบกำหนดระยะเวลาแบงชำระ ผูถือบัตรจะ
ตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร หรือแจงผานทางศูนยบริการลูกคาไทยพาณิชย
โทร. 02-777-7777 ในกรณีดงั กลาว ผูถ อื บัตรจะตองชำระยอดแบงชำระทีค่ งคาง พรอมดอกเบีย้ และคาธรรมเนียม
(ถามี) ทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อธนาคารไดรับแจงจากผูถือบัตร ธนาคารจะเรียกเก็บในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตใน
รอบบัญชีบัตรเครดิตถัดไป และหากผูถือบัตรไมชำระทั้งหมดภายในวันที่กำหนดในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต
ดังกลาว ถือวาผูถ อื บัตรผิดนัดชำระหนี้ และใหถอื วาหนีท้ ง้ั หมดของยอดรายการใชจา ยดังกลาวถึงกำหนดชำระในทันที
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4.4 กรณีมีการยกเลิกบัตรเครดิตไมวาดวยเหตุใดๆ ใหถือวาหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดเปนอันถึงกำหนดชำระในทันที และ
ธนาคารจะเรียกเก็บยอดแบงชำระที่คงคาง พรอมดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม (ถามี) รวมทั้งคาสินคา/คาบริการ
และหนี้อื่นๆ อันเกิดจากการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตร
4.5 ผูถือบัตรยินยอมใหธนาคารนำเงินที่ผูถือบัตรชำระหนี้ ไมวาจะเปนจำนวนเทาใด และไมวาจะเปนครั้งใดคราวใด
ก็ตาม มาจัดสรรชำระหนี้ที่ผูถือบัตรคงคางอยูกับธนาคารใหเสร็จสิ้นครบถวนตามลำดับกอนหลังอยางไรก็ได ตาม
แตธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
5. ผูถ อื บัตรไดรบั ทราบขอกำหนดและเงือ่ นไขในการใชบตั รเครดิต ตารางเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ และคูม อื การใชบตั รเครดิต
(รวมเรียกวา “ขอกำหนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใชบตั รเครดิต”) และตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามขอกำหนดและเงือ่ นไข
นี้ และขอกำหนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใชบตั รเครดิตทุกประเภท หากมีขอ ความใดในขอกำหนดและเงือ่ นไขนี้ ขัดหรือ
แยงกับขอกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหขอกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใชบังคับ
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ขอกำหนดและเงือ่ นไขการใชบริการดีจงั แบงชำระรายเดือน ผานทางโทรศัพท
1. คำนิยาม
1.1 “ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
1.2 “บัตรเครดิต” หมายความถึง บัตรเครดิตไทยพาณิชยทผ่ี ถู อื บัตรใชทำรายการดีจงั แบงชำระรายเดือน
1.3 “ผูถ อื บัตร” หมายความถึง ผูถ อื บัตรหลัก และ/หรือผูถ อื บัตรเสริม บัตรเครดิต ซึง่ ใชบริการดีจงั แบงชำระรายเดือน
1.4 “ยอดรายการใชจา ย” หมายความถึง จำนวนเงินของแตละรายการทีใ่ ชจา ยผานบัตรเครดิต
2. ผูถือบัตรสามารถขอใชบริการดีจัง แบงชำระรายเดือน โดยการขอแบงชำระยอดรายการใชจายในแตละรายการที่มียอด
ใชจา ยไมตำ่ กวา 2,000 บาท หรือตามจำนวนเงินอืน่ ใดทีธ่ นาคารกำหนดในภายหนา และสามารถเลือกระยะเวลาผอนชำระ
4, 6, 9 หรือ 10 เดือน (รอบบัญชีบตั รเครดิต) ได ตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีธ่ นาคารกำหนดผานทางโทรศัพท โดยผูถ อื บัตร
จะตองผานการพิสจู นและยืนยันตัวตนตามทีธ่ นาคารกำหนด ทัง้ นี้ ผูถ อื บัตรตองดำเนินการดังกลาวกอนวันสรุปยอดรายการ
ของบัตรเครดิตดังกลาว เพือ่ ใหธนาคารพิจารณาอนุมตั ใิ หแบงชำระตอไป
3. ยอดรายการใชจา ยทีไ่ มสามารถแบงชำระ ไดแก ยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนา ยอดซือ้ กองทุน ยอดผอนชำระดีจงั รายเดือน
ดอกเบีย้ คาปรับ คาธรรมเนียมตางๆ และ/หรือยอดรายการใชจา ยอืน่ ใดทีธ่ นาคารกำหนดเพิม่ เติมในภายหนา
4. เมือ่ ผูถ อื บัตรไดรบั อนุมตั จิ ากธนาคารใหแบงชำระยอดรายการใชจา ยแลว ผูถ อื บัตรตองชำระเงินตามยอดแบงชำระในแตละ
เดือน (รอบบัญชีบตั รเครดิต) ใหแกธนาคารตามทีป่ รากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต
5. ผูถือบัตรตกลงชำระดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat rate) ในอัตรา 0.84% ตอเดือน (เทากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก
(Effective rate) 17.92%ตอป) หรือตามอัตราทีธ่ นาคารแจงในขณะทีผ่ ถู อื บัตรทำรายการผานทางโทรศัพท ใหแกธนาคาร
6. จำนวนเงินทีผ่ ถู อื บัตรตองแบงชำระตอเดือน จะเทากับผลบวกของยอดรายการใชจา ยและดอกเบีย้ ทีต่ อ งชำระทัง้ หมดตลอด
ระยะเวลาทีข่ อแบงชำระ หารดวยจำนวนงวดทีข่ อแบงชำระ โดยจะปรากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตในแตละเดือน
(รอบบัญชีบตั รเครดิต)
7. ผูถ อื บัตรตกลงชำระยอดแบงชำระตอเดือนทัง้ จำนวนตามทีป่ รากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตใหแกธนาคาร (ไมสามารถ
ชำระนอยกวาหรือมากกวาได) หากผูถือบัตรไมชำระหรือมีการชำระนอยกวายอดแบงชำระตอเดือนไมวางวดหนึ่งงวดใด
ถือวาผูถ อื บัตรผิดนัดชำระหนี้ และใหถอื วาหนีท้ ง้ั หมดของยอดรายการใชจา ยดังกลาวถึงกำหนดชำระในทันที
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8. กรณีผถู อื บัตรมีความประสงคจะชำระยอดแบงชำระตอเดือนทุกงวดกอนครบกำหนดระยะเวลาแบงชำระ ผูถ อื บัตรจะตอง
แจงใหธนาคารทราบลวงหนาทางโทรศัพท 02-777-7777 โดยในกรณีดงั กลาว ผูถ อื บัตรจะตองชำระยอดรายการใชจา ยที่
แบงชำระทีค่ งคางพรอมดอกเบีย้ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ เมือ่ ธนาคารไดรบั แจงจากผูถ อื บัตร ธนาคารจะเรียกเก็บในใบแจงยอดรายการ
บัตรเครดิตในรอบบัญชีบตั รเครดิตถัดไป และหากผูถ อื บัตรไมชำระทัง้ หมดภายในวันทีก่ ำหนดในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต
ดังกลาว ถือวาผูถ อื บัตรผิดนัดชำระหนี้ และใหถอื วาหนีท้ ง้ั หมดของยอดรายการใชจา ยดังกลาวถึงกำหนดชำระในทันที
9. กรณีมีการยกเลิกบัตรเครดิตไมวาดวยเหตุใดๆ ธนาคารจะเรียกเก็บยอดรายการใชจายที่แบงชำระที่คงคางพรอมดอกเบี้ย
ทัง้ หมด และใหนำขอ 8. มาใชบงั คับโดยอนุโลม
10. กรณีทผ่ี ถู อื บัตรผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสทิ ธิเรียกใหผถู อื บัตรชำระหนีท้ ง้ั หมดพรอมดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ สูงสุดในกรณี
ผิดนัด (ปจจุบนั เทากับ 18% ตอป แตตอ ไปอาจเปลีย่ นแปลงไดตามทีธ่ นาคารประกาศกำหนด) รวมทัง้ คาติดตามทวงถามหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจา ยอืน่ ๆ ไดตามทีธ่ นาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนัน้
11. การใชบริการนี้ ถือเปนการใชบตั รเครดิตของผูถ อื บัตรตามขอกำหนดและเงือ่ นไขในการใชบตั รเครดิตของธนาคารดวย แต
ผูถ อื บัตรจะไมไดรบั คะแนนสะสม SCB Rewards หรือเครดิตเงินคืน (แลวแตประเภทบัตรเครดิต)
12. การอนุมตั ใิ หแบงชำระตามบริการนีข้ น้ึ อยูก บั นโยบายและระเบียบสินเชือ่ ของธนาคาร
13. ผูถ อื บัตรไดรบั ทราบขอกำหนดและเงือ่ นไขในการใชบตั รเครดิต ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑบตั รเครดิต และคูม อื การ
ใชบตั รเครดิต (รวมเรียกวา “ขอกำหนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใชบตั รเครดิต”) และตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามขอกำหนด
และเงือ่ นไขนี้ และขอกำหนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใชบตั รเครดิตทุกประเภท หากมีขอ ความใดในขอกำหนดและเงือ่ นไขนี้
ขัดหรือแยงกับขอกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต ผูถือบัตรตกลงยินยอมใหขอกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช
บังคับ

34

ขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการดีจัง โอนเงินเขาบัญชีผานทางโทรศัพท
1. คำนิยาม
1.1 “ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
1.2 “บัญชีเงินฝาก” หมายความถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือเดินสะพัดที่ไดเปดและมีไวกับธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่น โดยบัญชีเงินฝากดังกลาวมีสถานะปกติและชื่อบัญชีเปนชื่อและนามสกุลเดียวกันกับผูถือบัตร และ
ผูถือบัตรไดกำหนดใหบัญชีเงินฝากดังกลาวเปนบัญชีรับเงินสำหรับการทำรายการดีจัง โอนเงินเขาบัญชี
1.3 “บัตรเครดิต” หมายความถึง บัตรเครดิตไทยพาณิชยที่ผูถือบัตรใชทำรายการดีจัง โอนเงินเขาบัญชี
1.4 “ผูถือบัตร” หมายความถึง ผูถือบัตรหลัก และ/หรือผูถือบัตรเสริม ของบัตรเครดิต ซึ่งใชบริการดีจัง โอนเงินเขา
บัญชี
1.5 “ยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนา” หมายความถึง จำนวนเงินที่ธนาคารอนุมัติและโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหแก
ผูถือบัตร
2. ผูถือบัตรสามารถใชบริการดีจัง โอนเงินเขาบัญชี โดยการเบิกถอนเงินสดลวงหนาจากวงเงินบัตรเครดิตและโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝาก ไดสงู สุดครัง้ ละไมเกิน 500,000 บาทตอวันตอทาน หรือตามจำนวนเงินอืน่ ใดทีธ่ นาคารกำหนดในภายหนา
และสามารถเลือกวิธีการชำระหนี้แบบเต็มจำนวนหรือแบบผอนชำระได ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดผาน
ทางโทรศัพท โดยผูถ อื บัตรจะตองผานการพิสจู นและยืนยันตัวตนตามทีธ่ นาคารกำหนด แตทง้ั นี้ จำนวนเงินทีเ่ บิกถอนได
ขึน้ อยูก บั วงเงินของบัตรเครดิตทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากธนาคารทีค่ งเหลือประวัตกิ ารใชบตั รเครดิตของผูถ อื บัตร และหลักเกณฑ
อื่นใดที่ธนาคารกำหนด
3. เมื่อธนาคารอนุมัติจำนวนเงินที่เบิกถอนเงินสดลวงหนาใหแกผูถือบัตรแลว ธนาคารจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหแก
ผูถือบัตรภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และเมื่อธนาคารไดโอนเงินจำนวนที่ธนาคารอนุมัติเขาบัญชีเงินฝากแลว
ถือวาผูถือบัตรไดรับเงินจำนวนดังกลาวโดยถูกตองครบถวนแลว
4. การชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ย
4.1 กรณีที่ผูถือบัตรเลือกชำระหนี้แบบเต็มจำนวน ผูถือบัตรตกลงชำระยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาพรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 18 ตอป หรือตามอัตราที่ธนาคารแจงในขณะที่ผูถือบัตรทำรายการผานทางโทรศัพท (เริ่มคำนวณ
ตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั โอนเงิน) รวมทัง้ คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนาในอัตรารอยละ 3 ของยอดเบิกถอนเงินสด
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ลวงหนา และภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนา ใหแกธนาคาร โดย
จำนวนเงินทั้งหมดที่ผูถือบัตรจะตองชำระจะปรากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีบัตรเครดิตถัดไป
ทั้งนี้ ผูถือบัตรสามารถชำระขั้นต่ำเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ 10 ของยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาได แตจะตอง
ชำระดอกเบีย้ ทัง้ จำนวน รวมทัง้ คาธรรมเนียมและภาษีมลู คาเพิม่ ตามทีป่ รากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต หาก
ผูถือบัตรไมชำระหรือมีการชำระนอยกวาที่กำหนดดังกลาว ถือวาผูถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และใหถือวาหนี้ทั้งหมด
ของยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาถึงกำหนดชำระในทันที
4.2 กรณีที่ผูถือบัตรเลือกชำระหนี้แบบผอนชำระ
4.2.1 กรณีเลือกชำระหนี้แบบผอนชำระ 4, 6, 8 หรือ 10 เดือน (รอบบัญชีบัตรเครดิต)
(1) ผูถือบัตรตกลงชำระดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat rate) ในอัตรารอยละ 0.84 ตอเดือน (เทากับอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลดตนลดดอก (Effective rate) ในอัตรารอยละ 17.92 ตอป) หรือตามอัตราที่ธนาคารแจงในขณะที่ผูถือบัตร
ทำรายการผานทางโทรศัพท ใหแกธนาคาร
(2) จำนวนเงินที่ผูถือบัตรตองผอนชำระตอเดือน จะเทากับผลบวกของยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาและดอกเบี้ย
ที่ตองชำระทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ขอผอนชำระ หารดวยจำนวนงวดที่ขอผอนชำระ โดยจะปรากฏในใบ
แจงยอดรายการบัตรเครดิตในแตละเดือน (รอบบัญชีบัตรเครดิต)
4.2.2 กรณีเลือกชำระหนีแ้ บบผอนชำระ 18, 24 หรือ 36 เดือน (รอบบัญชีบตั รเครดิต) หรือตามระยะเวลาผอนชำระอืน่
ทีธ่ นาคารแจงในขณะทีผ่ ถู อื บัตรทำรายการผานทางโทรศัพท (ทัง้ นี้ การผอนชำระ 18 เดือน จะตองมียอดเบิกถอน
เงินสดลวงหนาขั้นต่ำเปนจำนวนเงิน 10,000 บาท และการผอนชำระ 24 หรือ 36 เดือน จะตองมียอดเบิกถอน
เงินสดลวงหนาขั้นต่ำเปนจำนวนเงิน 20,000 บาท)
(1) ผูถือบัตรตกลงชำระดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก (Effective rate) ในอัตรารอยละ 18 ตอป หรือตามอัตราที่
ธนาคารแจงในขณะที่ผูถือบัตรทำรายการผานทางโทรศัพท ของยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาคงเหลือ ใหแก
ธนาคาร
(2) จำนวนเงินที่ผูถือบัตรตองผอนชำระตอเดือนจะไมเทากัน โดยจะปรากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตใน
แตละเดือน (รอบบัญชีบัตรเครดิต) ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้
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จำนวนเงิน
ที่ผอนชำระ
ตอเดือน =
(รอบบัญชี
บัตรเครดิต)
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ยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาที่
เปนหนี้คงเหลือ x 10
100

+

ยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนา
ที่เปนหนี้คงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย
100

x

จำนวนวันที่คางชำระ
365 หรือ 366 วัน
ของแตละป

ทัง้ นี้ ธนาคารจะสงตารางแสดงจำนวนเงินโดยประมาณทีผ่ ถู อื บัตรจะตองชำระในแตละเดือน (รอบบัญชีบตั รเครดิต)
ใหแกผูถือบัตร
4.2.3 ผูถือบัตรตกลงชำระยอดผอนชำระตอเดือนทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตใหแก
ธนาคาร (ไมสามารถชำระนอยกวาหรือมากกวาได) หากผูถือบัตรไมชำระหรือมีการชำระนอยกวายอดผอน
ชำระตอเดือนไมวางวดหนึ่งงวดใด ถือวาผูถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และใหถือวาหนี้ทั้งหมดของยอดเบิกถอน
เงินสดลวงหนาถึงกำหนดชำระในทันที
4.2.4 กรณีผูถือบัตรมีความประสงคจะชำระยอดผอนชำระตอเดือนทุกงวดกอนครบกำหนดระยะเวลาผอนชำระ
ผูถือบัตรจะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาทางโทรศัพท 02-777-7777 โดยในกรณีดังกลาว ผูถือบัตรจะ
ตองชำระยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนาทีค่ งคางพรอมดอกเบีย้ ทัง้ หมด รวมทัง้ คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ลวงหนาในอัตรารอยละ 3 ของยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนา และภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของคา
ธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนา ทั้งนี้ เมื่อธนาคารไดรับแจงจากผูถือบัตร ธนาคารจะเรียกเก็บในใบ
แจงยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีบตั รเครดิตถัดไป และหากผูถ อื บัตรไมชำระทัง้ หมดภายในวันทีก่ ำหนด
ในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตดังกลาวถือวาผูถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และใหถือวาหนี้ทั้งหมดของยอด
เบิกถอนเงินสดลวงหนาถึงกำหนดชำระในทันที
4.2.5 กรณีมีการยกเลิกบัตรเครดิตไมวาดวยเหตุใดๆ ใหนำขอ 4.2.4 มาใชบังคับโดยอนุโลม
4.3 กรณีทผ่ี ถู อื บัตรผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสทิ ธิเรียกใหผถู อื บัตรชำระหนีท้ ง้ั หมดพรอมดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ สูงสุด

ในกรณีผดิ นัด (ปจจุบนั เทากับรอยละ 18 ตอป แตตอ ไปอาจเปลีย่ นแปลงไดตามทีธ่ นาคารประกาศกำหนด) รวมทัง้
คาติดตามทวงถามหนี้ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ไดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
4.4 ผูถือบัตรยินยอมใหธนาคารนำเงินที่ผูถือบัตรชำระหนี้ ไมวาจะเปนจำนวนเทาใด และไมวาจะเปนครั้งใดคราวใด
ก็ตาม มาจัดสรรชำระหนี้ที่ผูถือบัตรคงคางอยูกับธนาคารใหเสร็จสิ้นครบถวนตามลำดับกอนหลังอยางไรก็ได ตาม
แตธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
4.5 วันครบกำหนดชำระของยอดเบิกถอนเงินสดลวงหนา จะเปนวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระบัตรเครดิตปกติ ทัง้ นี้
ระยะเวลานับจากวันทีผ่ ถู อื บัตรไดรบั เงินโอนจากธนาคารจนถึงวันครบกำหนดชำระอาจมากกวาหรือนอยกวา 30 วัน
5. การใชบริการนี้ ถือเปนการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรตามขอกำหนดและเงื่อนไขในการใชบัตรเครดิตของธนาคารดวย
แตผูถือบัตรจะไมไดรับคะแนนสะสม SCB Rewards หรือเครดิตเงินคืน (แลวแตประเภทบัตรเครดิต)
6. การอนุมัติใหเบิกถอนเงินสดลวงหนาตามบริการนี้ขึ้นอยูกับนโยบายและระเบียบสินเชื่อของธนาคาร
7. ผูถือบัตรไดรับทราบขอกำหนดและเงื่อนไขในการใชบัตรเครดิต ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑบัตรเครดิต และคูมือ
การใชบัตรเครดิต (รวมเรียกวา “ขอกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต”) และตกลงผูกพัน และปฏิบัติตาม
ขอกำหนดและเงือ่ นไขนี้ และขอกำหนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใชบตั รเครดิตทุกประเภท หากมีขอ ความใดในขอกำหนด
และเงื่อนไขนี้ ขัดหรือแยงกับขอกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตผูถือบัตรตกลงยินยอมใหขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้มีผลใชบังคับ
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