ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บตั รเติ มเงิ น PLANET SCB
ผู้ถือ บัต รตกลงใช้บ ริก ารบัต รเติม เงิน PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตาม
รายละเอียดการให้บริการทีธ่ นาคารกาหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.

บัตรเติมเงิน PLANET SCB (“บัตร”) เป็ นบัตรพรีเพด ซึ่งรองรับได้หลายสกุลเงินในบัตรใบเดียว คือ THB, USD,
EUR, JPY, SGD, CNY, HKD, GBP, KRW, AUD, TWD, NZD, CHF, CAD และสกุลเงินอื่นใด ที่ธนาคารจะเปิ ด
ให้บริการแก่ผถู้ อื บัตรในภายหน้า โดยผูถ้ อื บัตรสามารถเติมเงินบาทและเลือกแลกเปลีย่ นเงินสกุลต่าง ๆ ภายในบัตร
ได้ดว้ ยตนเองผ่าน SCB Easy Application หรือช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารจะกาหนดเพิม่ เติมในภายหน้า รวมถึงผูถ้ อื
บัตรสามารถใช้บตั รชาระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ณ ร้านค้าใด ๆ ทัวโลก
่
ซึง่ รับบัตรทีม่ เี ครื่องหมาย และ/หรือ
สัญ ลัก ษณ์ VISA ผ่ า นเครื่อ งรู ด บัต ร (EDC) และ VISA payWave และ/หรือ ผ่ า นช่ อ งทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อ่ืน ใด
ตลอดจนชาระค่า สินค้า และ/หรือค่าบริการบนเว็บไซต์ ทงั ้ ในประเทศและต่ างประเทศซึ่งรับบัตรดังกล่าว (กรณี
เว็บไซต์ในประเทศจะชาระเป็ นเงินบาท และกรณีเว็บไซต์ต่างประเทศจะชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ) และ/หรือเบิก
ถอนเงินสดเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตงั ้ อยู่ในต่างประเทศและรองรับบัตร
ดังกล่าว โดยอาจมีค่าธรรมเนียมกดเงินสด และค่าธรรมเนียมเพิม่ เติมทีป่ ลายทางเรียกเก็บ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื บัตรสามารถ
ใช้บตั รได้ตามรูปแบบและช่องทางทีธ่ นาคารกาหนด
อนึ่ง คาว่า “แลกเปลีย่ น” ในข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ หมายถึง การซือ้ เงินตราต่างประเทศในบัตรโดยหักเงิน
จากเงินบาทในบัตร หรือการขายเงินตราต่างประเทศในบัตรและให้นาเข้าเป็ นเงินบาทในบัตร (แล้วแต่กรณี)

2.

ผูถ้ อื บัตรจะต้องขอใช้บริการบัตรตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนดผ่านสาขาของธนาคารหรือ SCB Easy
Application หรือช่องทางอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนดเพิม่ เติมในภายหน้า ทัง้ นี้ ผูถ้ อื บัตรตกลงว่า การใช้บตั รที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศมีวตั ถุประสงค์เพื่อ เป็ นค่าท่องเทีย่ วและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศเช่น ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร
ค่าบริการ ค่าโรงแรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสินค้า เป็ นต้น และ/หรือเพื่อ ชาระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการบน
เว็บไซต์ต่างประเทศ ซึง่ รับบัตรดังกล่าวด้วย

3.

ผูถ้ อื บัตรจะต้องกาหนด PIN หรือข้อมูล หรือรหัสอื่นใดของบัตร (“รหัสประจาตัว”) เพื่อใช้ร่วมกับบัตร ในการชาระ
ค่า สินค้า และ/หรือค่าบริการ และ/หรือในการเบิกถอนเงินสดเป็ นสกุลเงินต่ างประเทศตามข้อ 1. โดยผู้ถือบัตร
สามารถเปลีย่ นแปลงรหัสประจาตัว เมื่อใดก็ได้ ตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนด ทัง้ นี้ ผู้ถอื บัตรจะต้องเก็บ
รักษาบัตรไว้เป็ นอย่างดีในทีป่ ลอดภัย ไม่ให้บตั รสูญหาย และต้องไม่มอบหรือโอนบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทน หรือกระทา
การใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้บตั รตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น รวมทัง้ ผูถ้ อื บัตรต้องรักษารหัสประจาตัวไว้
เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยหรือกระทาการใด ๆ ที่อาจทาให้ผอู้ ่นื ทราบรหัสประจาตัว ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื บัตรไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดดังกล่าว ทาให้เกิดการกระทาทุจริต และ/หรือมีบุคคลนาบัตรและ/หรือรหัสประจาตัวไปใช้ หรือมีการ
ปลอมบัตร หรือด้วยวิธกี ารใด ๆ ทาให้เกิดการหลงเชื่อและยินยอมให้ใช้บตั รและ/หรือรหัสประจาตัวในการชาระค่า
สินค้า และ/หรือค่าบริการ และ/หรือเบิกถอนเงิน ผูถ้ อื บัตรตกลงรับผิดในการใช้บตั รและ/หรือรหัสประจาตัวดังกล่าว
เสมือนผูถ้ อื บัตรเป็ นผูใ้ ช้บตั รและ/หรือรหัสประจาตัวดังกล่าวด้วยตนเอง
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4.

ผูถ้ อื บัตรตกลงและยอมรับว่า ในกรณีผถู้ อื บัตรไม่ได้เปิ ดใช้ (Activate) บัตรภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีผ่ ถู้ อื บัตรขอใช้บตั ร
หรือในกรณีท่ธี นาคารได้รบั แจ้งจากผู้ถือบัตรว่า มีความประสงค์ จะขอยกเลิกการใช้บริการบัตรก่อนการเปิ ดใช้
(Activate) บัตร หรือได้รบั แจ้งจากผู้ถือ บัตรว่า ไม่ได้รบั บัตรจากธนาคาร ธนาคารมีสทิ ธิ ยกเลิก และทาลายบัตร
ดังกล่าวได้ โดยธนาคารสงวนสิทธิในการคื
นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรให้แก่ผถู้ อื บัตรในกรณีทไ่ี ม่ได้เกิดจากความ
์
ผิดพลาดของธนาคาร

5.

ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงิน บาทในบัต รผ่า นบริการ SCB Easy Application และ/หรือตามช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร
กาหนดเพิม่ เติมในภายหน้า โดยผู้ถอื บัตรสามารถเติมเงินได้เฉพาะสกุลเงินบาทเท่านัน้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนด
เป็ นอย่างอื่น

6.

ผูถ้ อื บัตรสามารถแลกเปลีย่ นเงินบาทในบัตรเป็ นเงินตราต่างประเทศในบัตรหรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในบัตร
เป็ นเงินบาทในบัตรผ่านบริการ SCB Easy Application และ/หรือตามช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนดเพิม่ เติมใน
ภายหน้า โดยผูถ้ อื บัตรไม่สามารถแลกเปลีย่ นจากสกุลเงินตราต่างประเทศในบัตรเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ
ในบัตรได้ เว้นแต่ ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทารายการจะเป็ นไปตามที่
ธนาคารกาหนดในขณะนัน้ ๆ ซึง่ ปรากฏในหน้าจอการทารายการและยืนยันโดยผูถ้ ือบัตร

7.

ผูถ้ อื บัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุกสกุลเงินในบัตร และรายการชาระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ และ/หรือ
รายการเบิกถอนเงิน ผ่านบริการ SCB Easy Application และ/หรือตามช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกาหนดเพิม่ เติมใน
ภายหน้า ทัง้ นี้ ตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนด

8.

ผูถ้ อื บัตร 1 ท่าน สามารถถือบัตรได้ 1 ใบหรือตามจานวนอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนดเพิม่ เติมในภายหน้า โดยยอดเงิน
คงเหลือสูงสุดในบัตรรวมทุกสกุลเงินในแต่ละขณะของบัตรจากัดไม่เกิน 500,000 บาท (ยกเว้นกรณีการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลีย่ นซึง่ มีผลให้ยอดเงินคงเหลือในบัตรมีจานวนสูงกว่าจานวนเงินดังกล่าว) หรือตามจานวนอื่นใดที่
ธนาคารจะกาหนดเปลีย่ นแปลงในภายหน้า และผูถ้ อื บัตรสามารถทารายการหรือธุรกรรมต่าง ๆ ไม่เกินจานวนเงินหรือ
จานวนครัง้ ดังนี้
ประเภทธุรกรรม
(1) การเติมเงิน (สกุลเงินบาท)

จานวนเงิน (บาท) / จานวนครัง้
ขัน้ ต่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน
(รวมทุกสกุลเงินในบัตรขณะเติมเงิน)
(2) การชาระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการไม่ว่าผ่าน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน
ช่องทางใด
(3) การเบิกถอนเงิน
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน
(4) การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน บาทเป็ นสกุลเงินตรา 5 ครัง้ ต่อวัน
ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ตรา
ต่ างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทรวมกัน (กรณีผู้
ถือบัตรเป็ นผู้ทารายการโดยไม่ใช่กรณี Autoconversion)
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ผูถ้ อื บัตรตกลงและยอมรับว่า ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงจานวนเงิน และ/หรือจานวนครัง้ ในตารางข้างต้น
นอกจากนี้ ในกรณีการเติมเงินเข้าบัตรครัง้ ใดมีจานวนสูงกว่าทีธ่ นาคารกาหนด หรือจะมีผลให้ยอดรวมเงินคงเหลือ
ในบัตรในขณะนัน้ ๆ มีจานวนสูงกว่าทีธ่ นาคารกาหนด ระบบจะปฏิเสธรายการเติมเงินในครัง้ นัน้ ทัง้ จานวน โดยไม่
ถือเป็ นความผิดของธนาคารแต่อย่างใด
9.

ผูถ้ อื บัตรตกลงและยอมรับว่า กรณีทส่ี กุลเงินทีผ่ ถู้ อื บัตรเลือกใช้ในการชาระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ หรือการเบิกถอน
เงินสดมียอดเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอกับค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ หรือการเบิกถอนเงินสด (“สกุลเงินทีเ่ ลือก”)
ระบบจะดาเนินการแลกเปลีย่ นเงินในบัตรโดยอัตโนมัติ (“Auto-conversion”) เพื่อให้มจี านวนเงินเพียงพอกับการชาระ
ค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ หรือการเบิกถอนเงินสดดังกล่าว โดยระบบจะแลกเปลี่ยนเงินบาทในบัตรเป็ นสกุลเงินที่
เลือก หากมีไม่เพียงพอ ระบบจะแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศสกุลเงินอื่น ๆ ในบัตรตามลาดับดังนี้ USD, EUR,
GBP, JPY, AUD, CHF, SGD, HKD, NZD, CAD, CNY, KRW, TWD หรือลาดับอื่นใดตามที่ธนาคารเปลี่ยนแปลงใน
ภายหน้า เป็ นเงินบาทก่อนเพื่อให้ยอดเงินบาทในบัตรเพียงพอ จากนัน้ ระบบจะแลกเปลีย่ นเงินบาทในบัตรเป็ นสกุลเงิน
ทีเ่ ลือกเพื่อนาไปชาระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ หรือการเบิกถอนเงินสด ต่อไป ทัง้ นี้ อัตราแลกเปลี่ยนเป็ นไป
ตามทีธ่ นาคารกาหนด ณ ขณะทารายการแลกเปลีย่ นเงินในบัตรโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ หากรวมทุกสกุลเงินในบัตร
แล้ว ยังมีจานวนเงินไม่เพียงพอกับค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ หรือการเบิกถอนเงินสด ระบบจะปฏิเสธการทารายการ
ในครัง้ นัน้ ทัง้ จานวน โดยไม่ถอื เป็ นความผิดของธนาคารแต่อย่างใด

10.

กรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรประสงค์จะยกเลิกรายการชาระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ (Void) ผูถ้ อื บัตรจะต้องแจ้งร้านค้าผูร้ บั
ชาระเงินและดาเนินการตามขัน้ ตอนทีร่ า้ นค้าผูร้ บั ชาระเงินกาหนด โดยจะได้รบั เงินคืนตามสกุลเงินทีท่ ารายการ หาก
เป็ นการยกเลิกรายการทีร่ ะบบได้ดาเนินการแลกเปลีย่ นเงินในบัตรโดยอัตโนมัติ ผูถ้ อื บัตรจะได้รบั เงินคืนตามแต่ละ
สกุลเงินทีร่ ะบบทารายการให้ สาหรับกรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรประสงค์ทจ่ี ะขอคืนเงินจากการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
(Refund) ผูถ้ อื บัตรจะได้รบั เงินคืนเข้าบัตรตามสกุลเงินทีท่ ารายการ

11.

ผูถ้ อื บัตรไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินในบัตร หรือทอนเป็ นเงินสดได้

12.

บัตรสามารถใช้ถอนเงินสดเป็ นเงินตราต่างประเทศผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตงั ้ อยู่ในต่างประเทศและ
รองรับบัตรดังกล่าว โดยอาจมีค่าธรรมเนียมกดเงินสด และค่าธรรมเนียมเพิม่ เติมที่ปลายทางเรียกเก็บ แต่บตั รไม่
สามารถใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดภายในประเทศ และ/หรือ
ช่องทางอื่น ๆ ได้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น

13.

ผูถ้ อื บัตรสามารถโอนเงินเฉพาะสกุลเงินบาทในบัตรไปยังบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื บัตรทีม่ อี ยู่กบั ธนาคารและกาหนดใช้
ในบริการ SCB Easy Application หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดตามทีธ่ นาคารจะกาหนดเพิม่ เติมในภายหน้า ผ่านบริการ
SCB Easy Application และ/หรือช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนดเพิม่ เติมในภายหน้า ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื บัตรประสงค์จะ
โอนเงินตราต่างประเทศในบัตรไปยังบัญชีเงินฝาก ผูถ้ อื บัตรต้องแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็ นเงินบาท
ก่อน แล้วจึงโอนเงินบาทไปยังบัญชีเงินฝากตามขัน้ ตอนและวิธกี ารข้างต้น
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14.

กรณีบตั รสูญหาย ผูถ้ อื บัตรจะต้องติดต่อธนาคารทันทีเพื่ออายัดบัตร โดยจะต้องผ่านการพิสจู น์และยืนยันตัวตนของ
ผูถ้ อื บัตรและดาเนินการตามวิธกี ารใด ๆ ทีธ่ นาคารกาหนด หรือจะระงับการใช้บตั รชัวคราวผ่
่
านบริการ SCB Easy
Application โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนด

15.

ผูถ้ อื บัตรตกลงและยอมรับว่า การทารายการใด ๆ โดยการใช้บตั ร อาจจะใส่รหัสประจาตัว หรือไม่ใส่รหัสประจาตัว
ก็ได้ (ขึน้ อยู่กบั ร้านค้ารับบัตร) ให้ถอื ว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผูถ้ อื บัตรทุกประการ และผูถ้ อื บัตรตกลงรับผิดชอบ
การกระทาดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผูถ้ อื บัตรเป็ นผูก้ ระทาด้วยตนเอง ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะเกิดขึน้ โดยผูถ้ อื บัตรหรือบุคคลใด
และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

16.

บัตรมีอายุ 3 ปี นับตัง้ แต่ เดือนที่ออกบัตร ทัง้ นี้ กรณีท่บี ตั รหมดอายุแล้ว แต่ ในบัตรยังมียอดเงินคงเหลืออยู่ ผู้ถือบัตร
สามารถโอนเงินคงเหลือในบัตรทีห่ มดอายุไปยังบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื บัตรทีม่ อี ยู่กบั ธนาคารตามทีก่ าหนดในข้อ 13.
หรือหากผูถ้ อื บัตรขอออกบัตรใหม่ เงินคงเหลือในบัตรทีห่ มดอายุจะโอนไปยังบัตรใหม่โดยอัตโนมัติ

17.

ผู้ถือบัตรมีสทิ ธิยกเลิกการใช้บตั รเมื่อใดก็ได้ โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี ารที่ธนาคารกาหนดผ่านแผนก
ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 รวมทัง้ ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า ผู้ถือบัตรจะต้อง
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาทก่อนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี้ ธนาคารจะไม่คนื
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตร ให้แก่ผถู้ อื บัตร

18.

ผูถ้ อื บัตรตกลงชาระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินบาท
ในบัตร ตามอัตราและเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนด

19.

ธนาคารมีสทิ ธิยกเลิกการใช้บตั ร หรือระงับการใช้บตั รชัวคราวได้
่
ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคาร
จะไม่คนื ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ผถู้ อื บัตร ในกรณีต่อไปนี้
19.1
ผูถ้ อื บัตรไม่ชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ กับธนาคาร
19.2
ผูถ้ อื บัตรผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง
19.3
ผู้ถือบัตรตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกพิทกั ษ์
ทรัพย์ไม่ว่าชัวคราวหรื
่
อเด็ดขาด
19.4
มีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ามีการปลอมแปลงบัตร
19.5
ผูถ้ อื บัตรมีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต หรือกระทาการทุจริตใด ๆ ต่อธนาคารหรือบุคคลใด ๆ
19.6
ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า มีการขอใช้บตั ร หรือมีรายการใช้บตั ร เพื่อ การเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือ เพื่อ ใช้ในกิจการที่ อ าจเป็ น การขัด ต่ อ กฎหมาย หรือ ความสงบเรีย บร้อ ย หรือ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมทีอ่ าจผิดกฎหมาย หรือผิดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับใดทีใ่ ช้กบั ธุรกรรมนัน้
19.7
ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการใช้บตั ร หรือทารายการการใช้บตั รโดยทุจริต หรือ
โดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของบุคคลใดก็ตาม
19.8
ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า รายการการใช้บตั รมีความเกี่ยวพันกับบุคคลใดที่ถูกกาหนดให้เป็ นผู้ทม่ี กี าร
กระท าอัน เป็ น การก่ อ การร้า ย หรือ ที่ถู ก ลงโทษ (Sanction) หรือ เกี่ย วพัน กับ บุ ค คลที่ถู ก ลงโทษโดย
หน่วยงานใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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19.9
19.10
19.11

20.

ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า รายการการใช้บตั รนัน้ อาจเกีย่ วข้องกับการใช้เงินทีไ่ ด้มาจาก หรือนาไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทไ่ี ม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกิจกรรมทีต่ อ้ งสงสัยว่าเป็ นการฟอกเงิน หรือตามกฎหมายอื่น
ข้อมูลทีผ่ ถู้ อื บัตรได้ให้ไว้แก่ธนาคารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
ธนาคารมีความจาเป็ นใด ๆ ในทางธุรกิจ หรือต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคาสังของศาล
่
พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าทีร่ ฐั หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจ

การบันทึกและการเปิ ดเผยข้อมูล
20.1
ผูถ้ อื บัตรรับทราบและตกลงให้ธนาคารสามารถบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ ถอื บัตรกับธนาคาร และ/หรือ
จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกีย่ วกับผู้ ถอื บัตร และ/หรือ รายการการใช้บริการ
และ/หรือ การดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้บริการของผู้ถือบัตร เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
การบริการของธนาคาร และ/หรือ เพื่อการใด ๆ ได้ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร และเพื่อเป็ นหลักฐานการ
บริก ารและรายการใช้บ ริก าร โดยผู้ ถือ บัต รตกลงให้ใ ช้บ ัน ทึก การสนทนาและข้อ มู ล ดัง กล่ า วเป็ น
พยานหลักฐานอ้างอิงต่อผูถ้ อื บัตรได้ตามกฎหมาย โดยผูถ้ อื บัตรจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้
ธนาคารไม่มหี น้าทีต่ อ้ งบันทึกหรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว
20.2
ผูถ้ อื บัตรยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า
เป็ นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทาธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ
ข้อ มูลใด ๆ ของผู้ถือ บัต รที่ใ ห้ไว้แ ก่ ธนาคาร หรือ ที่ธ นาคารได้ร ับ หรือ เข้า ถึง ได้จ ากแหล่ ง อื่น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานสินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ของธนาคาร ของบุคคลทีธ่ นาคารเป็ นผูจ้ าหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย่ วข้องกับธนาคาร และ/หรือ
ของบุคคลอื่น และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมที่มเี หตุอนั ควร
สงสัย และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดทีไ่ ม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงั คับกับธนาคาร รวมทัง้ ยินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ซึ่งขณะนี้ได้แก่ (1) บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (2) บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด (3) บริษทั ไทยพาณิชย์
ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) (4) บริษทั ไทยพาณิชย์โพรเทค จากัด (5) บริษทั เอสซีบี อบาคัส จากัด (6)
บริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส จากัด) ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงาน
ราชการ ผูร้ บั โอนสิทธิเรียกร้อง พันธมิตรทางธุรกิจ นิตบิ ุคคลหรือบุคคลใด ๆ ทีธ่ นาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือ
มีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing โดยยินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการจัดทารายงาน
สินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ ใช้ และ/หรือ
ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือเสนอบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของธนาคาร และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดทีไ่ ม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผูถ้ อื
บัตรยินยอมให้บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทาธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ
เกีย่ วกับผูถ้ อื บัตร ให้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานสินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ
เกีย่ วกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ
ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร ของบุคคลทีธ่ นาคารเป็ นผูจ้ าหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมี
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ความเกี่ยวข้องกับธนาคาร และ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือเพื่อวัตถุ ประสงค์อ่นื ใดที่ไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ ให้ความยินยอมนี้ยงั คงมีอยู่ แม้ว่าผูถ้ อื บัตรจะไม่ได้ทาธุรกรรมกับธนาคารต่อไปแล้วก็ตาม
21.

เมื่อผูถ้ อื บัตรเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อ ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร E-mail Address ต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยแจ้งได้ทส่ี าขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนด ทัง้ นี้
บรรดาเอกสารหรือหนังสือใด ๆ ทีธ่ นาคารส่งไปยังผูถ้ อื บัตร ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
หรือให้คนนาไปส่งเอง หรือส่งทางโทรสาร หรือ E-mail หรือวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ารอื่นใดก็ตาม ถ้า
หากได้สง่ ไปยังทีอ่ ยู่ และ/หรือหมายเลข และ/หรือ E-mail ตามทีแ่ จ้งไว้ ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้แก่ผถู้ อื บัตรแล้วโดยชอบ
และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้ เพราะทีอ่ ยู่ และ/หรือหมายเลข และ/หรือ E-mail ดังกล่าวได้เปลีย่ นแปลงไป หรือถูกรือ้ ถอน
ไป โดยผูถ้ อื บัตรไม่ได้แจ้งการเปลีย่ นแปลง หรือรือ้ ถอนนัน้ ต่อธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ/หรือโดยผ่าน
ช่องทางหรือวิธกี ารอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนดก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาทีอ่ ยู่ และ/หรือหมายเลข และ/หรือ E-mail
ตามทีแ่ จ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถอื ว่าผูถ้ อื บัตรได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนัน้ ๆ แล้วโดยชอบ

22.

ผูถ้ อื บัตรตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจะใช้วนั และเวลาในประเทศไทยตามทีธ่ นาคารกาหนดเป็นวันและเวลาใน
การคานวณ หรือปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้

23.

ธนาคารมีสทิ ธิแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมข้อกาหนดและเงื่อนไข อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่าย
และรายละเอียดใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัตร รวมทัง้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื บัตร
ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวทาให้ผถู้ อื บัตรเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคาร คือ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/cards/prepaid-cards/planet-scbcard.html หรือเว็บไซต์อ่นื ของธนาคารทีธ่ นาคารจะได้กาหนดในภายหน้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธกี าร
อื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด ให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ

24.

ผู้ถือ บัต รตกลงและยอมรับ ว่ า บัต รเป็ น กรรมสิท ธิข์ องธนาคาร ผู้ถือ บัต รจะท าลาย ท าให้เ สีย หาย หรือ แก้ไ ข
เปลีย่ นแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรไม่ได้ และ/หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นดาเนินการใด ๆ ดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญาตจากธนาคารก่อน

25.

ผูถ้ อื บัตรตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร และข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการต่าง ๆ ภายใต้บตั รทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ
ทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงในภายหน้าทุกประการ

26.

หากผู้ถือบัตรมีขอ้ สงสัย หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิม่ เติ ม ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 02-777-7777 หรือช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารจะกาหนดเพิม่ เติมในภายหน้า
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