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สัญญาการใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ในสัญญานีห้ ากไม่ก�ำ หนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอืน่ แล้ว
“บริษัท” หมายถึง บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิ เซส
จำ�กัด
“บัตร” หมายถึง บัตรเครดิตที่บริษัทออกให้แก่ผู้
ถือบัตร (บัตรหลัก) และให้แก่บุคคลตามที่
ผู้ถือบัตรหลักร้องขอ (บัตรเสริม)
“ผู้ถือบัตร” หมายถึง ผูท้ บ่ี ริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้เป็นสมาชิก
ของบริษทั เพือ่ ใช้บริการบัตรเครดิตและส่ง
มอบบั ต รเครดิ ต ให้ ใ ช้ ใ นฐานะผู้ ถื อ บั ต ร
หลักและ/หรือผูถ้ อื บัตรเสริม ก่อนการเปิด
ใช้บริการบัตร การลงลายมือชื่อหลังบัตร
และ/หรือ การใช้บตั รนี้ ผูถ้ อื บัตรกรุณาอ่าน
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญา
นี้ให้เข้าใจเพราะโดยการลงลายมือชื่อหลัง
บัตร การเปิดใช้บริการบัตรและ/หรือการ
ใช้บัตรนี้ของผู้ถือบัตรจะถือว่าผู้ถือบัตร
ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
และข้อกำ�หนด ในสัญญานีท้ กุ ประการ
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1. สิทธิหน้าที่ของผู้ถือบัตร
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1.1 บั ต รที่ บ ริ ษั ท ออกให้ ถื อ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง
บริษัทซึ่งมอบให้ผู้ถือบัตรเป็นผู้ใช้เท่านั้น ผู้ถือบัตร
จะไม่จำ�หน่ายหรือโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่บุคคล
อื่นใดรวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นได้ ใช้บัตรแทน
และ/หรือลงลายมือชื่อแทนในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ถือบัตร
จะต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กำ�หนดไว้ด้านหลังบัตร
ทันทีที่ได้รับบัตร โดยการลงลายมือชื่อหลังบัตรและ/
หรือการใช้บัตรนี้จะถือว่าผู้ถือบัตรตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบัติตามข้อสัญญาต่างๆในสัญญานี้
ทุกประการ
1.2 ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้บตั รนีใ้ นการ (ก) เบิกเงินสด
ล่วงหน้า (ข) ชำ�ระค่าสินค้า ค่าบริการต่างๆ และ/หรือ
ค่าอื่นใดแทนการชำ�ระเงินสดไม่ว่าจะผ่านทางร้านค้า
หรือสถานทีใ่ ห้บริการทีม่ เี ครือ่ งหมายสัญลักษณ์บตั ร
ติดตั้งอยู่ หรือ (ค) ทำ�ธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ ไปรษณียห์ รือเครือ่ งเบิก
ถอนเงินสดอัตโนมัติภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้
บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่อนุมัติและ/หรือไม่รับผิดชอบ
วงเงินจากการใช้บัตรที่เป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์
การใช้บัตรหรือเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ 2.1 โดยการ
ทำ�ธุกรรมต่างๆ (รวมถึงการใช้บริการหักชำ�ระค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ อื
บัตร) ผูถ้ อื บัตรตกลงให้ขอ้ สัญญาใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การทำ�ธุรกรรมดังกล่าว (ถ้ามี) ไม่วา่ จะเป็นการลงนาม
โดยผูถ้ อื บัตรหรือไม่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญาฉบับ
นี้ และตกลงยอมรับในข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขต่างๆ ทีร่ ะบุ
ในสัญญาดังกล่าวทุกประการ
1.3 ในกรณีที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรแทนการชำ�ระเงิน
เกินกว่าวงเงินที่บริษัทกำ�หนดโดยได้รับอนุมัติจาก
บริษัทเป็นครั้งคราวไม่ถือว่าการอนุมัตินั้นเป็นการ
เพิ่มวงเงินถาวรให้ผู้ถือบัตรและผู้ถือบัตรต้องชำ�ระ
ส่วนที่เกินวงเงินที่ได้ ใช้ ไปให้กับบริษัทเต็มทั้งจำ�นวน
โดยผู้ถือบัตรไม่สามารถเลือกชำ�ระขั้นต่ำ�ตามข้อ 3.1
ได้ในกรณีนี้
1.4 ในกรณีที่บริษัทอนุมัติออกบัตรเสริมแก่ผู้ถือ

บัตรหลัก ผู้ถือบัตรหลักตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการที่บริษัทออก
บัตรให้แก่ผู้ถือบัตรเสริมและ/หรือการใช้บัตรของผู้
ถือบัตรเสริมตามที่ผู้ถือบัตรหลักร้องขอโดยไม่คำ�นึง
ถึงข้อจำ�กัดเรื่องความสามารถทางกฎหมายของผู้
ถือบัตรเสริมและจะไม่ยกข้อจำ�กัดดังกล่าวขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดหรือเป็นข้อโต้แย้งสิทธิ
ของบริษัทในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้นทั้งหมด
จากผู้ถือบัตรหลัก และผู้ถือบัตรหลักตกลงว่าการใช้
บัตรของผู้ถือบัตรเสริมเป็นการกระทำ�ภายใต้อำ�นาจ
ของผู้ถือบัตรหลักทุกประการโดยผู้ถือบัตรหลักจะ
ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตร
ของผู้ถือบัตรเสริมไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม นอกจาก
นี้ผู้ถือบัตรเสริมตกลงรับผิดร่วมกันกับผู้ถือบัตร
หลักในฐานะลูกหนี้ร่วมเพื่อชำ�ระเงินค่าสินค้าและ/
หรือบริการอันเกิดจากการใช้บัตร รวมทั้งดอกเบี้ย
เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ใน
กรณีที่บริษัทติดตามหนี้จากผู้ถือบัตรหลักหรือผู้
ถือบัตรเสริมรายใดรายหนึ่ง ไม่ถือเป็นเป็นการตัด
สิทธิบริษัทในการติดตามหนี้จากผู้ถือบัตรที่เหลือ
จนกว่าบริษัทจะได้รับชำ�ระหนี้ครบถ้วนหมดสิ้นแล้ว
ทั้งจำ�นวน
1.5 ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรนี้เบิกถอนเงินสดโดย
วิธี (1) ทำ�ธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตาม
หลักเกณฑ์ ในข้อ 5 ของสัญญานี้ (2) เบิกถอนผ่าน
เครือข่ายของ MASTERCARD โดยการเบิกถอน
เงินสด ณ เคาน์เตอร์ทม่ี เี ครือ่ งหมาย MASTERCARD
และ/หรือ (3) เบิกถอนจากเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ
(ATM) หรือ เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
ที่มีเครื่องหมาย MASTERCARD/CIRRUS/ATM
POOL หรือจากเครื่องฝากถอนอัตโนมัติที่บริษัท
จัดเตรียมไว้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 ของสัญญานีโ้ ดย
(ก) ผู้ถือบัตรตกลงปฎิบัติตามสัญญาฉบับนี้
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ข้อกำ�หนดใดๆ ที่อาจมี
ขึ้นเป็นครั้งคราว
(ข) กรณีการทำ�ธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์
หรือทางเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ บริษัทจะออก
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เลขประจำ�ตัว (PERSONAL IDENTIFICATION
NUMBER หรือ PIN ) ให้แก่ผู้ถือบัตร (ซึ่งผู้ถือบัตร
สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสดังกล่าวได้) เพื่อเบิกถอน
เงินสดล่วงหน้าโดยอยู่ภายใต้ข้อจำ�กัดของจำ�นวน
เงินและจำ�นวนครั้งที่เบิกถอน
(ค) ผู้ถือบัตรตกลงให้บริษัทคิดค่าธรรมเนียม
การเบิกถอนเงินสดในอัตรากำ�หนด แต่ไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่บริษัทสามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมายที่
มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรสามารถ
ใช้ บั ต รเบิ ก ถอนเงิ น สดได้ เ ป็ น จำ� นวนไม่ เ กิ น วงเงิ น
เบิกถอนเงินสดที่เหลือในจำ�นวนไม่น้อยกว่าครั้งละ
1,500 บาทสำ�หรับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
เรดซ์, ลักซ์, แบล็ค และ เดอะแบล็ค และในกรณีเบิก
ถอนเงินสดจากเครื่อง ATM หรือเครือข่าย ATM ที่
รับบัตร ผูถ้ อื บัตรจะเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ไม่เกิน
40,000 บาทต่อวันสำ�หรับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล
เดอะวัน เรดซ์ หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อวันสำ�หรับ
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์, แบล็ค และ เดอะ
แบล็ค สำ�หรับการเบิกถอนเงินสด ณ เคาร์เตอร์ที่มี
เครือ่ งหมาย MASTERCARD จำ�นวนเงินทีจ่ ะเบิกได้
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทผ่ี ้ใู ห้บริการนัน้ ๆ เป็นผูก้ �ำ หนด
1.6 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.2 ผู้ถือ
บัตรตกลงว่าวงเงินของบัตรเครดิตรวมถึงวงเงินเบิก
ถอนเงินสดที่บริษัทอนุมัติให้ผู้ถือบัตรนั้นเป็นวงเงินที่
บริษัทสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลง (ไม่ว่าปรับเพิ่ม
หรือลด) ในภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดวงเงินบัตร
เครดิตและ/หรือวงเงินเบิกถอนเงินสดของผู้ถือบัตร
(รวมถึงการยกเลิกวงเงินเบิกถอนเงินสด) ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับคุณสมบัติของผู้ถือบัตร ลักษณะการใช้บัตร
ประวัติการชำ�ระเงิน และ/หรืออายุการเป็นสมาชิก
บัตรของผู้ถือบัตร โดยผู้ถือบัตรสามารถทำ�การ
ตรวจสอบวงเงินเบิกถอนเงินสดของผู้ถือบัตรได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท
1.7 ในการใช้บตั รแทนการชำ�ระเงินสดนัน้ ผูถ้ อื บัตร
ต้องตรวจสอบสินค้า/บริการ และยอดทีต่ อ้ งชำ�ระว่า
ถูกต้อง จึงแสดงบัตรต่อพนักงานของสถานประกอบ

การเพื่ อ พนั ก งานดำ � เนิ น การตามขั้ น ตอนการใช้
บัตรชำ�ระแทนเงินสด ซึง่ ผูถ้ อื บัตรต้องลงลายมือชือ่ ใน
เอกสารการขายหรือการให้บริการ (SALES SLIP)
หรืออุปกรณ์อื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้บัตร
แทนการชำ � ระเงิ น เว้ น แต่ ก รณี ที่ บ ริ ษั ท หรื อ ร้ า นค้ า
กำ�หนดไว้เป็นการเฉพาะว่าไม่ต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารการขายหรืออุปกรณ์อน่ื ใด (แล้วแต่กรณี) ซึง่ ไม่
ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ผูถ้ อื บัตรยอมรับว่าเป็นการใช้
บัตรชำ�ระแทนเงินสดโดยสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ผู้ถือบัตร
อาจขอรับใบเสร็จรับเงินจากสถานประกอบการได้แต่
ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นหลักฐานการชำ�ระ
เงินของผู้ถือบัตรต่อบริษัทและไม่เป็นการปลดเปลื้อง
ภาระรับผิดชอบของผู้ถือบัตรที่จะต้องชำ�ระค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่บริษัทจนครบถ้วน
1.8 ในกรณี ที่ ผู้ถื อ บั ต รสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า โดยใช้ บั ต ร
เครดิตชำ�ระค่าสินค้าหรือค่าใช้บริการโดยการแจ้ง
หมายเลขบั ต รเครดิ ต ด้ ว ยวาจาหรื อ แจ้ ง เป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรแก่ผู้ขายสินค้าหรือแก่ผู้ให้บริการเพื่อ
ทำ�การเรียกเก็บเงินจากบริษัท ผู้ถือบัตรตกลงดังนี้
(1) หากเป็นการซือ้ สินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์
หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผูถ้ อื บัตรตกลงยอมรับ
รายการทีเ่ กิดขึน้ หากได้มกี าร กรอกข้อมูลและปฏิบัติ
ตามวิธีการซื้อขายที่ถูกต้องดังที่ระบุในเว็บไซต์นั้นๆ
เว้ น แต่ ผู้ถื อ บั ต รสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้
ทำ�การซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว หากได้ถูกเรียก
เก็บเงินและผู้ถือบัตรได้ชำ�ระเงินแล้ว บริษัทจะคืนเงิน
ให้ผู้ถือบัตรตามวิธีการที่บริษัทกำ�หนด
(2) หากเป็นการทำ�รายการผ่านช่องทางอื่น
นอกจากข้อ 1.8 (1) ผู้ถือบัตรมีสิทธิขอยกเลิกการ
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในระยะเวลา 45 วัน นับ
แต่วันที่สั่งซื้อหรือขอใช้บริการหรือภายในระยะเวลา
30 วัน นับแต่วันที่ครบกำ�หนดการส่งมอบสินค้า
หรือให้บริการ กรณีที่มีการกำ�หนดระยะเวลาส่งมอบ
สินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ถือ
บัตรพิสูจน์ ได้ว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าหรือไม่ได้ขอ
ใช้บริการหรือเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าแต่ได้รับไม่ตรงตาม
กำ�หนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วนหรือชำ�รุด
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บกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ บริษัทจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรหรือกรณีเรียก
เก็บเงินและผู้ถือบัตรได้ชำ�ระเงินแล้ว ถ้าเป็นการสั่ง
ซื้อสินค้าภายในประเทศ บริษัทจะคืนเงินให้ผู้ถือบัตร
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือบัตรแจ้ง ถ้า
เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ บริษัท
จะคืนเงินให้ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือบัตร เว้นแต่บริษัทพิสูจน์ ได้ว่าภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำ�ของผู้ถือบัตรเอง โดยบริษัท
จะใช้สิทธิเรียกเก็บเงินคืนจากผู้ถือบัตรในภายหลัง
โดยผู้ถือบัตรตกลงที่จะรับผิดในดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ด้วย
1.9 ผู้ ถื อ บั ต รตกลงชำ � ระหนี้ อั น เกิ ด จากการใช้
บัตรตามอัตราและวิธีการที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท โดย
บริษทั จะจัดทำ�ใบแจ้งยอดบัญชี (ซึง่ อาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของใบแจ้งยอดปกติหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ถื อ บั ต รทราบเป็ น รายเดื อ นโดยจะส่ ง
ใบแจ้ ง ยอดบั ญ ชี ดั ง กล่ า วให้ ผู้ถื อ บั ต รทราบทาง
ไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ
ให้ผู้ถือบัตรทำ�การตรวจสอบจากเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันล่วงหน้าก่อนวันถึง
กำ�หนดชำ�ระ และผู้ถือบัตรตกลงชำ�ระเงินค่าสินค้า
ค่าบริการ หนี้อื่นใดอันเกิดจากการใช้บัตรโดยผู้ถือ
บัตรหลักและ/หรือผู้ถือบัตรเสริม รวมทั้งค่าธรรม
เนียมอื่นๆ ให้บริษัทภายในวันที่กำ�หนดในใบแจ้งยอด
บัญชีบัตรเครดิต ยอดเงินขั้นต่ำ�ที่แสดงไว้ในใบแจ้ง
ยอดบัญชีบัตรเครดิตจะเป็นยอดเงินขั้นต่ำ�ที่ผู้ถือ
บัตรต้องชำ�ระในแต่ละเดือน ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเห็น
ว่ า ใบแจ้ ง ยอดบั ญ ชี บั ต รเครดิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้ถือบัตร
จะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ทักท้วงภายใน 10 วันทำ�การนับตั้งแต่วัน
ที่ผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดบัญชีจากบริษัทและ/หรือ
วันที่บริษัททำ�การแจ้งให้ท่านตรวจสอบข้อมูลใบแจ้ง
ยอดบัญชีจากเว็บไซต์ของบริษทั ในการพิจารณาวันครบ
กำ�หนดดังกล่าว หากเป็นการจัดส่งทางไปรษณียบ์ ริษทั

จะนำ�สืบวัน เวลาทีน่ �ำ ส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้แก่ผขู้ นส่ง
หรือหากเป็นการจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-MAIL) บริษัทจะนำ�สืบวัน เวลาที่ส่งใบแจ้งยอด
บัญชี
(2) ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบแล้วเห็นว่า
รายการในใบแจ้งยอดบัญชีนน้ั ถูกต้องแล้ว ผูถ้ อื บัตร
จะต้องพิสูจน์ว่ารายการ และยอดค่าใช้จ่ายตามที่
ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีไม่ถูกต้อง และความไม่
ถู ก ต้ อ งนั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น จากความผิ ด พลาดหรื อ
ความบกพร่องของผู้ถือบัตรเอง ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะ
ต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วัน
ที่ผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดบัญชีจากบริษัท
1.10 ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ
ที ่ เ กิ ด จากการใช้ จ ่ า ยผ่ า นบั ต ร (รวมถึ ง การเบิ ก
เงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บ
เป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูก
เรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิก
อยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าว
ไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ก่ อ นที่ จ ะทำ � การแปลงเป็ น สกุ ล เงิ น บาทเพื่ อ เรี ย ก
เก็บกับบริษทั ทัง้ นีผ้ ถู้ อื บัตรสามารถตรวจสอบอัตรา
แลกเปลี่ ย นเพื่ อ ใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง เบื้ อ งต้ น ได้ จ าก:
HTTP://WWW.MASTERCARD.COM/US/
PERSONAL/EN/CARDHOLDERSERVICES/
CURRENCYCONVERSION/INDEX.HTML
นอกจากนี้ ผูถ้ อื บัตรรับทราบและตกลงให้บริษัท
คิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงิน
ดังกล่าวข้างต้น
1.11 ในกรณีที่บัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมี
การทำ�ธุรกรรมผ่านบัญชีบัตรโดยบุคคลอื่น (ไม่ว่า
โดยการใช้บัตรหรือไม่ก็ตาม) ผู้ถือบัตรต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีเพื่อทำ�การ
ระงับการใช้บัตรและยกเลิกรหัสประจำ�บัตร โดยหลัง
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จากบริษัทได้รับแจ้ง บริษัทจะระงับการให้บริการบัตร
ดังกล่าวภายใน 5 นาทีนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง ซึ่งผู้
ถือบัตรตกลงรับผิดในจำ�นวนภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดก่อนมีการแจ้งดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำ�กัด
เพียงค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า)
ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้นและมี
ผู้อื่นนำ�บัตรไปใช้ ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบชดเชยใช้
หนี้ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตามหาก
ภายหลังบริษัทตรวจสอบและพิสูจน์ ได้ว่าภาระหนี้สิน
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว (ไม่ว่าก่อนหรือหลังการแจ้ง) เกิด
ขึ้นจากการกระทำ�ของผู้ถือบัตรหรือผู้ถือบัตรมีส่วน
รู้เห็นด้วย ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในหนี้จำ�นวน
ดังกล่าวเต็มจำ�นวน ในกรณีที่ผู้ถือบัตรต้องการให้
บริษัทออกบัตรให้ใหม่ ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายและหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร (ในส่วนที่
ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบ) และผู้ถือบัตรจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ในอัตราที่บริษัท
ได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ และหากผู้ถือบัตรพบบัตรที่
สูญหายหรือได้รับบัตรที่สูญหายคืน ผู้ถือบัตรจะตัด
บัตรดังกล่าวเป็น 2 ส่วน เพื่อป้องกันมิให้มีการนำ�
บัตรไปใช้ ได้อีก
1.12 ผู้ถือบัตรให้ความยินยอมแก่บริษัทและบริษัท
ข้อมูลเครดิต บริษัทประมวลผลข้อมูลเครดิตอื่นๆ ที่
บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ในการตรวจสอบหรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูล
อื่นใดที่มีอยู่ในใบสมัคร หรือการสื่อสารใดๆ ที่มีอยู่
กับริษัท บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทประมวลผลข้อมูล
เครดิตอื่นๆ ธนาคาร สถาบันการเงินและนิติบุคคล
อื่นๆ ที่เป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทประมวล
ผลข้อมูลอื่นๆ บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของบริษัท
รวมถึงการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศ
ออสเตรเลีย และอินเดีย เป็นต้น เพื่อประโยนช์ในการ
พิจารณาสินเชื่อ การสนับสนุน หรือการประเมิน
เครดิตของผู้ถือบัตรได้ตลอดไป แม้ว่าผู้ถือบัตรจะได้
ปิดบัญชีหรือยกเลิกการใช้บริการของบริษัท ไปแล้ว
ก็ตาม ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษัท ในการพิจารณาให้สินเชื่อ

หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนด และ
ผู้ถือบัตรตกลงให้บริษัทสามารถนำ�ผลการตรวจ
สอบดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้
ถือบัตรว่ามีลักษณะเข้าข่ายกรณีต่างๆ ตามข้อ 2.2
หรือไม่
1.13 ผู้ถือบัตรยินยอมให้บ ริษัทเปิดเผยหรื อแลก
เปลี่ยนข้อมูลของผู้ถือบัตรที่ให้ ไว้กับบริษัท ทั้งใน
ใบสมัคร หรือทางการสื่อสารใดๆ ตลอดจนข้อมูล
ใดๆ แก่บริษัทในเครือและบุคคล/นิติบุคคลอื่น รวม
ทั้งการใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือ
ถือ และ/หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL
ADDRESS) ของผู้ถือบัตรในการติดต่อสื่อสาร
หรือการส่งใบแจ้งหนี้หรือส่งข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยว
กับข้อมูลเครดิตแก่ผู้ถือบัตรผ่านทางระบบสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์ หรือใช้ข้อมูลดัง
กล่าวในการเสนอสินค้าหรือบริการที่บริษัทเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์กับผู้ถือบัตรหรือเพื่อทบทวนวงเงินสิน
เชื่อ รวมทั้งการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำ�ระ (หาก
มี) โดยระบุจำ�นวนค้างชำ�ระได้ และผู้ถือบัตรจะแจ้ง
ให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้
สำ�หรับการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำ�ระ (หากมี)
นั้น ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะทำ�การ
มอบหมายให้กับบุคคลอื่นดำ�เนินการแทนบริษัทหรือ
บริษัทอาจจะดำ�เนินการด้วยตนเองก็ ได้ และให้ความ
ยินยอมกับบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทในการ
ดำ�เนินการติดต่อกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
บัตรในการติดตามทวงหนี้ดังกล่าวในกรณีที่จำ�เป็น
หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือบัตรได้ พร้อมทั้งยินยอม
ให้บริษัทและ/หรือผู้แทนของบริษัททำ�การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของผู้ถือบัตรให้กับบุคคลต่างๆ
ดังกล่าวได้ตามขอบเขตที่กฎหมายกำ�หนด รวมถึง
ตกลงให้บริษัทสามารถรับชำ�ระหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บัตรของผู้ถือบัตรจากบุคคลอื่นได้ตามที่เห็น
สมควร เพื่อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ค้าง
ชำ�ระของผู้ถือบัตรและให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอด
ไปแม้จะได้มีการยกเลิกบัญชีบัตรแล้วก็ตาม
1.14 ผู้ ถื อ บั ต รจะต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทราบทั น ที ใ น
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กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่
ทำ�งาน สถานทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ข้อมูลสำ�หรับ
ติดต่อกับผูถ้ อื บัตร และรายละเอียดอืน่ ๆ ทั้งนี้บรรดา
ข้อมูล/เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ถือ
บัตร หากส่งไปยังที่อยู่ที่ทำ�งาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ
และ/หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ตามที่ผู้ถือบัตรได้
แจ้งไว้ ให้ถือว่าส่งให้ผู้ถือบัตรแล้วโดยชอบ
1.15 หากบริษทั มิได้แจ้งยกเลิก เรียกคืน หรือระงับ
การใช้บัตรตามข้อ 2.2 ผู้ถือบัตรสามารถนำ�บัตร
นี้ ไปใช้ ได้จนถึงวันที่บัตรหมดอายุซ่ึงได้กำ�หนดไว้บน
บัตรโดยการพิจารณาอนุมัติบัตรใหม่ให้กับผู้ถือบัตร
นั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่ต่ออายุบัตรให้กับผู้ถือบัตรที่มี
คุณสมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์ ทัง้ นีห้ ากบริษทั พิจารณา
ต่ออายุบัตร ให้ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับการต่ออายุ
บัตรนั้นโดยการขอเปิดใช้บัตรตามวิธีท่บี ริษัทกำ�หนด
หรือในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ตอ่ อายุบตั รให้ถอื ว่าสิทธิของผู้
ถือบัตรตามสัญญานีส้ น้ิ สุดลง โดยผูถ้ อื บัตรมีหน้าที่
ต้องชำ�ระหนีใ้ ดๆ ทีค่ งค้างตามสัญญานีต้ อ่ ไปจนกว่า
จะชำ�ระครบถ้วนหมดสิน้ ทัง้ จำ�นวน
1.16 ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งบริษัทเพื่อยกเลิกการ
ใช้บัตรเมื่อใดก็ ได้ โดยแจ้งไปยังบริษัทตามวิธีการที่
บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถร้องขอคืนค่า
ธรรมเนียมตามสัดส่วนได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่
แจ้งยกเลิก
1.17 ผู้ถือบัตรตกลงและยินยอมให้บริษัทนำ�เงินที่
ได้รับชำ�ระจากผู้ถือบัตรไปหักจากยอดเงินที่บริษัท
เรี ย กเก็ บ โดยมี เ งื่ อ นไขการชำ� ระและลำ � ดั บ การหั ก
ยอดเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตที่
บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือบัตร
2. สิทธิหน้าที่ของบริษัท
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2.1 บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ธนาคาร ร้าน
ค้า หรือผู้ประกอบการไม่รับบัตรของผู้ถือบัตรใน
การทำ�ธุรกรรมต่างๆ และบริษัทไม่รับผิดชอบในข้อ
ตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการจำ�หน่ายสินค้า
หรือบริการซึง่ ผูถ้ อื บัตรได้ท�ำ ไว้กบั ร้านค้า หรือสถาน

ที่เหล่านั้น ทั้งนี้ผู้ถือบัตรตกลงว่าบริษัทมีสิทธิระงับ
บั ต รของผู้ ถื อ บั ต รในกรณี ที่ ผู้ถื อ บั ต รใช้ บั ต รใน
การทำ�ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม
ชัดเจนตามกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมถึงการใช้บัตรใดๆ ที่เป็นไปในลักษณะ
เชิงพาณิชย์หรือมีลักษณะการใช้บัตรที่ไม่เหมาะสม
2.2 บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการลดวงเงิน พิจารณา
ไม่ตอ่ อายุบตั ร ระงับสิทธิการใช้งาน และ/หรือยกเลิก
หรือเพิกถอนการเป็นผูถ้ อื บัตร (ทัง้ บัตรหลักและ/หรือ
บัตรเสริม) เมื่อใดก็ ได้ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการ
ผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิก สัญญาเหตุ
ใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ขึ้น ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการระงับ
หรือเพิกถอนดังกล่าวให้ผู้ถือบัตรทราบและมีผล
บังคับใช้ทันที โดยผู้ถือบัตรยังคงต้องรับผิดชอบ
ในยอดคงค้ า งที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ชำ � ระให้ กั บ บริ ษั ท ภายใน
เวลาที่บริษัทกำ�หนดในหนังสือแจ้งการระงับหรือ
เพิกถอนสิทธิดังกล่าว
(1) ผู้ถือบัตรแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการ
สมัครเป็นผู้ถือบัตรไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะ
ได้ปรากฏขึ้นหรือเป็นที่รับทราบของบริษัทก่อนหรือ
ภายหลังการออกบัตรให้ผู้ถือบัตร
(2) ผู้ถือบัตรไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดหรือ
เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้
(3) ผู้ถือบัตรผิดนัดชำ�ระหนี้ที่ค้างชำ�ระเมื่อถึง
กำ�หนดชำ�ระไม่วา่ กับบริษทั หรือบุคคลใดๆ หรือผิดนัด
ชำ�ระหนี้ที่ค้างชำ�ระกับบริษัทเมื่อถึงกำ�หนดชำ�ระเป็น
จำ�นวนรวมกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปภายใน 6 เดือน
(4) เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของ
ผู้ถือบัตรหรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ (หรือผู้ถือ
บัตรมีภาระหนี้หรือวงเงินไม่ว่ากับบริษัทหรือสถาบัน
การเงินอื่นสูงเกินกว่ารายได้) และบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นว่า ผู้ถือบัตรเป็นผู้มีฐานะการเงินไม่เพียงพอ
สำ�หรับการชำ�ระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรหรือผู้ใช้
บัตรประสบปัญหาอื่นใดอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งมีผล
ต่อการชำ�ระหนี้ของผู้ถือบัตร
(5)
บริษทั พบว่าผูถ้ อื บัตรใช้บตั รผิด
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วัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญานีแ้ ละ/หรือมีพฤติกรรม
หรือคุณสมบัติท่ีไม่เหมาะสมในการใช้บัตรหรือเป็น
สมาชิกผูถ้ อื บัตร รวมถึงการใช้บตั รเพือ่ ประโยชน์ทาง
ธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมการใช้บัตรในทางฉ้อฉลหรือ
ทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงการปลอมและการใช้เอกสาร
ปลอมในการขอใช้บัตร และ/หรือการกระทำ�อันมี
ลักษณะฟอกเงิน) หรือเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(6) ผู้ถือบัตรถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้ม
ละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือเป็นบุคคล
ทีถ่ กู หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจมีค�ำ
สั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่า
เป็นการฉ้อฉลบริษทั หรือสถาบันการเงินอืน่
(7) ผู้ถือบัตรเสียชีวิต สาบสูญ หรือตกเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำ�พิพากษา ตามแต่
กรณี
(8) ผู้ถือบัตรไม่แสดงหรือไม่สามารถแสดง
หลักฐานทางการเงิน หรือรายได้ขน้ั ต่�ำ ตามทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนดภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กำ�หนด
(9) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎ
กระทรวง และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญแก่การ
ประกอบกิจการของบริษัทและ/หรือการให้บริการ
ของบริ ษั ท ตามสั ญ ญาฉบั บ นี้ ห รื อ บริ ษั ท ตั ด สิ น ใจ
ยกเลิกการให้บริการบัตรเครดิตตามสัญญานี้
(10) ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่มียอดค้าง ไม่มีค่า
ใช้จ่ายผ่านบัญชีของผู้ถือบัตร ไม่มีการเคลื่อนไหว
ทางบัญชี ไม่ได้มีการติดต่อกับบริษัท และ/หรือบริษัท
ไม่สามารถติดต่อผู้ถือบัตรได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน
(11) กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจะประกาศให้
ทราบต่อไป ทั้งนี้ในกรณีที่บัตรหลักถูกระงับหรือถูก
ยกเลิก (รวมถึงกรณีที่ไม่ได้รับการต่ออายุบัตร) จะมี

ผลทำ�ให้บัตรเสริมถูกระงับและ/หรือถูกยกเลิกพร้อม
กันกับบัตรหลักทันที
2.3 ในระหว่างที่มีเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิกสัญญาเหตุใดเหตุหนึง่ เกิดขึน้ (นอก
เหนือจากสิทธิในการลดวงเงิน พิจารณาไม่ต่ออายุ
บัตร ระงับสิทธิการใช้และ/หรือยกเลิกหรือเพิกถอน
การเป็นผู้ถือบัตรเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์
หนึง่ ตามทีร่ ะบุในข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว) บริษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ ใดๆ
ที่ได้ให้กับผู้ถือบัตร (รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงกรณี
ที่ผู้ถือบัตรได้รับอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตรา
พิเศษ) โดยเมือ่ มีเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่ง
การบอกเลิกสัญญาเหตุใดเหตุหนึง่ เกิดขึน้ บริษทั สง
วนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
พิเศษที่ผู้ถือบัตรได้รับให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมสิน
เชือ่ ในอัตราสูงสุดทีบ่ ริษทั สามารถเรียกเก็บได้ในขณะ
นัน้ จนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญานัน้ จะได้ถกู แก้ไข โดยไม่ถอื เป็นการ
เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และ/หรือค่าธรรมเนียมที่
บริษทั ต้องแจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบล่วงหน้า
2.4 บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ที่ จ ะโอนสิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ละผลประ
โยชน์ใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยไม่จำ�ต้องได้รับความยิน
ยอมใดๆ จากผู้ถือบัตร ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการโอนเป็น
หนังสือไปยังผู้ถือบัตร
2.5 บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงงวดบัญชีของผู้ถือ
บัตรโดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันและให้ถือว่าหนี้อันเกิดจากการใช้บัตรนั้นถึง
กำ�หนดชำ�ระตามที่ระบุไว้ ในใบแจ้งยอดบัญชีโดยไม่
ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่
2.6 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ของการใช้บตั รเครดิต อัตราดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่า
ธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ ได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบาง
ส่วน หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกการให้บริการ
ใดๆ หรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ของบัตรไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วน เฉพาะต่อผู้ถือบัตรรายใดรายหนึ่งได้
โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าก่อนจะ
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ถือปฎิบตั ไิ ม่นอ้ ยกว่าสามสิบ (30) วัน เว้นแต่ในกรณี
เร่งด่วน บริษทั จะแจ้งให้ทราบทางจดหมาย ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
หรือหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันและแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ทราบอีกครัง้ หนึง่ ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึง่ ของข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขฉบับ
นีแ้ ละผูถ้ อื บัตรตกลงผูกพันตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไข
ใหม่ท่ีแจ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำ�เอกสารหลักฐาน
ใดๆ ให้แก่บริษทั อีกทัง้ สิน้
2.7 การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของ
บริษัทตามกฎหมาย หรือตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไข
นั้น ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิหรือให้ความยินยอมใน
การดำ�เนินการใดๆ แก่ผถู้ อื บัตรแต่ประการใด
3. ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
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3.1 การใช้ บั ต รเบิ ก ถอนเงิ น สดล่ ว งหน้ า หรื อ ใช้
ชำ�ระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ แทนการชำ�ระเงินสด
ผู้ถือ บั ต รตกลงที่จ ะชำ � ระคื น ให้ แ ก่ บ ริ ษัท พร้ อ มกั บ
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) โดยทีย่ อดชำ�ระขัน้ ต่�ำ ในแต่ละ
งวดต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของยอดสินเชือ่ บัตร
เครดิตคงค้างที่ต้องชำ�ระหรือไม่ตำ�่ กว่าอัตราที่บริษัท
ประกาศใช้ ณ ขณะนัน้ แล้วแต่ยอดใดจะมากกว่า
3.2 ในกรณี ผู้ ถื อ บั ต รไม่ ส ามารถชำ � ระเงิ น ครบ
ถ้วนเต็มจำ�นวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตใน
คราวเดียวกันภายในวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ ถือว่าผู้
ถือบัตรขอผ่อนเวลาการชำ�ระหนี้ส่วนที่เหลือโดย
ตกลงที่จะชำ�ระ ก) ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมในยอด
หนี้ท้ังจำ�นวนโดยคิดคำ�นวนจากวันที่มีการบันทึก
รายการ/วันที่ได้รับเงินต้น (ตามแต่กรณี) จนถึงวัน
ที่ผู้ถือบัตรชำ�ระหนี้บางส่วน และ ข) ดอกเบี้ยและค่า
ธรรมเนียมการใช้วงเงินในยอดหนี้ค้างชำ�ระที่เหลืออยู่
ทัง้ นีส้ �ำ หรับอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมนัน้ ให้เป็น
ไปตามอัตราทีบ่ ริษทั กำ�หนด ทัง้ นี้ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่บริษัทจะเรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำ�หนดในขณะ
นัน้ โดยบริษทั จะคำ�นวณดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมดัง
กล่าวนับจากวันทีบ่ ริษทั จ่ายเงินให้รา้ นค้าจนถึงวันทีผ่ ู้

ถือบัตรชำ�ระหนีค้ รบถ้วน ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินรวมกันเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมสินเชือ่ ”
3.3 กรณีที่ผู้ถือบัตรทำ�ธุรกรรมใดๆ ที่เข้าลักษณะ
การผ่อนชำ�ระเงินต้นที่ใช้จ่ายผ่านบัตร (หรือเบิกถอน
ผ่านบัตร) เป็นรายงวดตามจำ�นวนเงินและจำ�นวน
งวดทีต่ กลงกับบริษทั ผูถ้ อื บัตรตกลงและรับทราบว่า
จำ�นวนเงินที่ผ้ถู ือบัตรต้องชำ�ระแต่ละงวดตามที่บริษัท
แจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบนัน้ เป็นการคำ�นวณเบือ้ งต้นโดย
ใช้อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบคงที่
เพือ่ ความสะดวกในการคำ�นวณหาจำ�นวนยอดเงินทีผ่ ู้
ถือบัตรต้องชำ�ระต่อเดือน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั ใช้หลัก
เกณฑ์ในการคำ�นวณค่าธรรมเนียมสินเชือ่ แบบลดต้น
ลดดอก หากผูถ้ อื บัตรมีการชำ�ระเงินงวดหนึง่ งวดใด
น้อย หรือมากกว่าจำ�นวนทีร่ ะบุขา้ งต้นและ/หรือมีการ
ชำ�ระไม่ตรงเวลาที่กำ�หนดจะไม่กระทบจำ�นวนยอดเงิน
ทีจ่ ะชำ�ระในแต่ละงวด (ยกเว้นงวดสุดท้าย) แต่จะมีผล
ให้จำ�นวนยอดเงินที่ผ้ถู ือบัตรต้องชำ�ระในงวดสุดท้าย
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง (ตามแต่กรณี) และ/หรืออาจทำ�ให้
จำ�นวนงวดที่ต้องชำ�ระลดลงหากมีการชำ�ระค่างวด
เกินกว่าจำ�นวนทีก่ �ำ หนดในแต่ละงวด
3.4 กรณีผู้ถือบัตรได้รับค่าธรรมเนียมสินเชื่อใน
อัตราพิเศษต่ำ�กว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 3.2 ข้างต้น
ในการทำ�ธุรกรรมต่างๆ รวมถึง (ก) การผ่อนชำ�ระ
สินค้า บริการหรือเบิกเงินสดไม่ว่าในรูปแบบใด และ/
หรือ (ข) การโอนยอดคงค้างชำ�ระเพื่อผ่อนชำ�ระ หาก
ผู้ถือบัตรต้องการชำ�ระเงินคงค้างที่เกิดจากรายการ
ดั ง กล่ า วทั้ ง หมดในคราวเดี ย วก่ อ นกำ � หนดระยะ
เวลาทีต่ กลงไว้กบั บริษทั บริษทั สงวนสิทธิท์ จ่ี ะปรับค่า
ธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษดังกล่าวกลับมาเป็นอัตรา
ค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราปกติตามข้อ 3.2 โดย
จำ�นวนค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่ผู้ถือบัตรต้องชำ�ระให้
กับบริษัทจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำ�นวนดอกเบี้ย
และค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ว งเงิ น ทั้ ง หมดในอั ต รา
สูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมาย
กำ�หนดบนยอดเงินต้นทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรขอใช้โดย
คำ�นวณนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเงินต้นหรือวันที่
มีการบันทึกรายการ (ตามแต่กรณี) จนถึงวันที่ผู้ถือ
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บัตรทำ�การขอชำ�ระคืนทั้งหมด ลบด้วย (2) จำ�นวน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้ถือบัตรได้
ชำ�ระให้แก่บริษัททั้งหมดแล้วจนถึงวันก่อนวันที่ผู้ถือ
บัตรจะทำ�การชำ�ระเงินต้นทั้งหมดคืนก่อนระยะเวลาที่
กำ�หนด ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมจำ�นวน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่ผู้
ถือบัตรต้องชำ�ระจะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่
บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำ�หนด
3.5 ผู้ถือบัตรตกลงที่จะชำ�ระค่าธรรมเนียมรายปี
และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรตามที่ได้
มีการระบุไว้ในใบสมัคร และในตารางค่าธรรมเนียม
(หรื อ ที่ จ ะได้ มี ก ารแจ้ ง ให้ ท ราบเพิ่ ม เติ ม ในภาย
หน้า) ให้กับบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ดั ง กล่ า วจะเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยอนุญาต
3.6 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.5 แล้ว
ในการใช้บัตรชำ�ระค่าสินค้าและ/หรือบริการรวมถึง
การเบิกเงินสดนั้น หากการทำ�รายการต่างๆ ดัง
กล่าวมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดย
ผู้ประกอบการหรือร้านค้าผ่านทางบัญชีบัตร ผู้ถือ
บัตรตกลงและรับทราบว่าผู้ถือบัตรได้รับทราบถึงค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ณ ขณะทำ�รายการ
หรือใช้บตั ร และตกลงทีจ่ ะชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ ดัง
กล่าวทีเ่ กิดขึน้
3.7 หากมีการติดตามทวงถามหนี้อันเกิดจากการ
ใช้บัตร ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นให้บริษัทเต็มตามจำ�นวนซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในการที่บริษัทจะใช้สิทธิตาม
กฎหมายบั ง คั บ ให้ ผู้ถื อ บั ต รชำ � ระหนี้ ต ามความใน
สัญญานี้
4. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้า/บริการ
แบบผ่อนชำ�ระ
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เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขนี้
ใช้บังคับกับผู้ถือบัตรที่ซื้อสินค้าและ/หรือชำ� ระค่า
บริการแบบผ่อนชำ�ระเป็นงวดๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของสัญญานี้
4.1 ผูถ้ อื บัตรอาจใช้บตั รซือ้ สินค้าและ/หรือใช้บริการ
จากสถานประกอบการและ/หรือร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ
(ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ร้านค้า”) แบบผ่อนชำ�ระ โดยผู้
ถือบัตรตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) สินค้าและ/หรือบริการนัน้ จะต้องมีมลู ค่าไม่
ต่�ำ กว่าทีบ่ ริษทั และ/หรือร้านค้ากำ�หนด
(2) บริษทั จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำ�เนิน
การสำ�หรับสินค้าหรือ บริการบางประเภท (ถ้ามี) และ/
หรือค่าธรรมเนียมอืน่ ใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ตามทีร่ ะบุในข้อ 3. ซึง่ จะคำ�นวณระยะเวลาและเงือ่ นไขที่
ตกลงกันซึง่ เมือ่ รวมกับค่าสินค้าหรือบริการแล้วจะเป็น
ยอดเงินทัง้ หมดทีผ่ ถู้ อื บัตรจะต้องผ่อนชำ�ระ
(3) ผู้ถือบัตรตกลงผ่อนชำ�ระสินค้าและ/หรือ
บริการเป็นรายงวดตามที่ตกลงกับบริษัทและ/หรือ
ร้านค้า ทั้งนี้ จำ�นวนงวดการชำ�ระและ/หรือจำ�นวน
เงิ น ที่ ต้ อ งผ่ อ นชำ � ระในงวดสุ ด ท้ า ยอาจจะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงขึ้ น อยู่ กั บ จำ � นวนเงิ น และระยะเวลาใน
การชำ�ระเงินในแต่ละงวดของผู้ถือบัตร
(4) ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการแต่ละคราว
ผู้ ถื อ บั ต รจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารใช้ บั ต รชำ � ระ
แทนเงินสดของช่องทางการชำ�ระเงินของร้านค้านั้น
ซึ่ ง ผู้ ถื อ บั ต รต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารหรื อ บน
อุปกรณ์อื่นใดตามแบบที่บริษัทกำ�หนด หรือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนโดยวิธีอื่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารหรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อยืนยันการซื้อสินค้า
หรือใช้บริการโดยการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้
(5) ผูถ้ อื บัตรตกลงให้บริษทั ชำ�ระค่าสินค้าและ/
หรือบริการให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการ
แทนผูถ้ อื บัตร และให้ถอื ว่าผูถ้ อื บัตรได้รบั เงินต้น/สิน
เชื่อแล้วโดยสมบูรณ์เมื่อผู้ถือบัตรได้รับสินค้าและ/
หรื อ บริ ก ารจากผู้ข ายสิ น ค้ า และ/หรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
เรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อบริษัทชำ�ระค่าสินค้าให้แก่ผู้
ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่เหตุการณ์ใด
จะเกิดขึน้ ก่อน) โดยถือว่าหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่ผู้
ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการเป็นหลักฐานแห่งการ
ใช้เงินสินเชือ่ โดยชอบของผูถ้ อื บัตร
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4.2 ผู้ถือบัตรต้องปฏิบัติตามวิธีการใช้บัตรชำ�ระ
แทนเงินสดตามวิธกี ารทีก่ �ำ หนดอยู่ ณ ร้านค้านัน้ หรือ
แสดงบัตรต่อพนักงานของร้านค้าและลงลายมือชื่อ
ในเอกสารการขายหรือการให้บริการ (SALES SLIP)
หรือบนอุปกรณ์อน่ื ใด เพือ่ เป็นหลักฐานในการใช้บตั ร
แทนการชำ�ระเงิน
4.3 ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 3.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื บัตร
ต้องการชำ�ระค่างวดสินค้าที่ผ่อนชำ�ระในคราวเดียว
ผูถ้ อื บัตรจะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
1 รอบบัญชีและจะต้องชำ�ระเงินทีค่ งค้างทัง้ หมดพร้อม
ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสำ�หรับ
งวดผ่อนชำ�ระทีเ่ หลือทัง้ หมด
4.4 บริษัทไม่รับผิดชอบในความชำ�รุดบกพร่อง
ของสินค้าใดๆ ซึ่งผู้ถือบัตรซื้อ ในกรณีที่มีการเปลี่ยน
หรื อ คื น สิ น ค้ า ผู้ ถื อ บั ต รตกลงปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
และ/หรือข้อกำ�หนดในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของ
ร้านค้าหรือสถานประกอบการนั้นๆ
4.5 ผู้ถือบัตรอาจทำ�รายการผ่อนชำ�ระสินค้าและ/
หรือบริการผ่านทางโทรศัพท์และ/หรือผ่านเว็บไซต์
และ/หรื อ ผ่ า นทางโปรแกรมออนไลน์ ท่ีจัด ให้ มีโ ดย
บริษัทบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือช่องทางอื่นๆ
ที่บริษัทแจ้งให้ทราบได้ตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของ
บริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในเรื่องดัง
กล่าวจะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอืน่ ผูถ้ อื บัตรตกลงว่าให้
นำ�ข้อกำ�หนดตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 ของสัญญานี้
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
5. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการใช้บริการและ
ธุรกรรมทางโทรศัพท์
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5.1 ผู้ถือบัตรสามารถใช้รหัสประจำ�ตัวของผู้ถือ
บัตร ซึง่ ใช้กบั บัตร หรือที่ได้รบั แจ้งจากบริษทั หรือที่
จะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ในการใช้บริการ
อัตโนมัตทิ างโทรศัพท์ของบริษทั ทัง้ นีผ้ ถู้ อื บัตรสัญญา
ว่าจะรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับแต่เพียงผูเ้ ดียว
เท่านัน้ หากผูถ้ อื บัตรประสงค์จะเปลีย่ นรหัสดังกล่าวก็
สามารถทำ�ได้โดยไม่จ�ำ เป็นต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ
5.2 ผู้ ถื อ บั ต รตกลงยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบในการ

กระทำ�ใดๆ ที่ดำ�เนินการผ่านบริการอัตโนมัติทาง
โทรศัพท์โดยใช้รหัสประจำ�ตัวของผู้ถือบัตรและ/หรือ
ที่ได้ทำ�ผ่านโทรศัพท์โดยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท (ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ถือบัตร) รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงการขอเบิก
ใช้เงินสดล่วงหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน
บุคคล โดยให้ถือว่าเมื่อได้ทำ�ธุรกรรมหรือคำ�ร้อง
ขอใดๆ แล้วให้มีผลผูกพันผู้ถือบัตรโดยไม่อาจเพิก
ถอนได้เว้นแต่จะทำ�เป็นหนังสือยืนยันการเพิกถอน
ธุรกรรมนั้นๆ และให้ผลแห่งการกระทำ�ใดๆ ที่กระทำ�
ผ่านทางโทรศัพท์มีผลผูกพันทั้งผู้ถือบัตรหลักและ
บัตรเสริมทุกประการ
5.3 ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับว่าบรรดาคู่มือวิธีการ
ใช้บริการอัตโนมัติทางโทรศัพท์ เอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว ทั้งที่มีอยุ่แล้วในขณะนี้
หรือที่จะมีต่อไป (หรือแก้ ไข) ในภายหน้าซึ่งบริษัทได้
มอบหรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือบัตร รวมทั้งคำ�สั่ง คำ�แนะนำ�
คำ�ตอบรับหรือธุรกรรมใดๆ ทางเครื่องโทรศัพท์ซึ่ง
ผู้ถือบัตรใช้ในการดำ�เนินการต่างๆ นั้นถือเป็นส่วน
หนึ่งของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขตามสัญญานี้ด้วย
5.4 ผู้ ถื อ บั ต รตกลงชำ � ระค่ า ธรรมเนี ย มการใช้
บริการอัตโนมัตทิ างโทรศัพท์ (ถ้ามี) ตามกำ�หนดเวลา
และอัตราที่บริษัทกำ�หนด โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการอัตโนมัติ
ทางโทรศัพท์ตามอัตราที่บริษัทกำ�หนดเมื่อใดก็ ได้
โดยบริษทั จะดำ�เนินการแจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
5.5 ผูถ้ อื บัตรรับทราบว่าในการทำ�ธุรกรรมใดๆ ผ่าน
ทางโทรศัพท์ (รวมถึงการติดต่อใดๆ กับบริษทั ผ่านทาง
โทรศัพท์) นั้นอาจมีการบันทึกเสียงหรือบันทึกข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการตรวจสอบหรือใช้
เป็นหลักฐาน โดยผูถ้ อื บัตรตกลงและยินยอมให้บริษทั
สามารถบันทึกเสียงและข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการทำ�ธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื บัตร
โดยไม่จ�ำ ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ อื บัตรอีก
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6. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกับเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

6.1 ผู้ถือบัตรสามารถนำ�บัตรไปใช้บริการต่างๆ
ผ่านเครือ่ งฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
พาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศตามแต่คุณสมบัติของ
แต่ละประเภทบัตรทีบ่ ริษทั กำ�หนด ผูถ้ อื บัตรต้องใช้รหัส
ประจำ�ตัว (PIN) ทีบ่ ริษทั ออกให้ (หรือทีผ่ ถู้ อื บัตรจะได้
เปลีย่ นแปลงในภายหลังเอง) ประกอบการใช้บตั รผ่าน
เครือ่ งฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ทุกครัง้ ทัง้ นีผ้ ถู้ อื
บัตรสัญญาว่าจะรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับ
แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ หากผูถ้ อื บัตรประสงค์จะเปลีย่ น
รหัสดังกล่าวก็สามารถทำ�ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องแจ้งให้
บริษทั ทราบ
6.2 ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรทำ�รายการต่างๆ ได้ ไม่เกิน
จำ�นวนครั้ง และจำ�นวนเงินที่บริษัทกำ�หนด และกรณี
การใช้ บ ริ ก ารผ่ า นเครื่ อ งฝาก-ถอนเงิ น อั ต โนมั ติ
(ATM) หากผู้ถือบัตรกดรหัสผิดเกินกว่าจำ�นวนที่ผู้
ให้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) แต่ละ
รายกำ�หนด ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำ�รายการใดๆ
ผ่านบัตรได้อีกจนกว่าผู้ถือบัตรติดต่อกับบริษัท
6.3 ในการใช้บัตรเพื่อเบิกเงินสด ผู้ถือบัตรตกลง
ยอมผู ก พั น ตามข้ อ กำ � หนดและเงื่ อ นไขต่ า งๆ
ตามสัญญานี้ และให้ถือว่า (1) ใบบันทึกรายการ
ดังกล่าวและ/หรือ (2) ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคารเจ้าของเครื่องฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) เป็นหลักฐานการได้รบั เงินของผู้
ถือบัตรตามสัญญาฉบับนีแ้ ล้ว
6.4 ในการทำ�ธุรกรรมผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้บริการโดยสถาบันการเงินผู้ ให้บริการเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ดังนั้นผู้ถือบัตรควรศึกษารายละเอียดค่า
ธรรมเนียมดังกล่าวก่อนทำ�รายการ โดยบริษัทจะ
ถือว่าในการทำ�รายการของผู้ถือบัตรนั้น ผู้ถือบัตร
ตกลงและรับทราบในค่าธรรมเนียมดังกล่าวและผู้
ถือบัตรตกลงยินยอมชำ�ระค่าธรรมเนียม และค่าใช้
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จ่ายใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้บริการผ่านเครือ่ งฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) และตกลงยินยอมให้บริษัทหัก
เงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรได้ตามอัตราและ
กำ�หนดเวลาที่บริษัทกำ�หนด
7. ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขการทำ�ธุรกรรมและ/หรือ
การใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือ
ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ทจ่ี ดั ให้มี โดยบริษทั
บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่

7.1 ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการบางประเภทผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทั หรือผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ทจ่ี ดั
ให้มโี ดยบริษทั บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (“โปรแกรม”) (ตาม
ทีม่ ใี ห้บริการอยู่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ) ได้โดยทำ�การ
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือโปรแกรมของบริษทั
โดยผู้ถือบัตรจะต้องใช้รหัสประจำ�ตัวที่ได้รับจากการ
ลงทะเบียน (หรือทีผ่ ถู้ อื บัตรเป็นผูก้ �ำ หนด) ในการทำ�
ธุรกรรมหรือใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
และ/หรือบนโปรแกรมดังกล่าว
7.2 ผู้ถือบัตรรับทราบว่าในการทำ�ธุรกรรมและ/
หรือใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือ
บนโปรแกรมดังกล่าว ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับและจะ
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการ
ใช้เว็บไซต์และ/หรือบนโปรแกรมดังกล่าวทุกประการ
และให้ถือว่าการกระทำ�ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือบัตร
ตามสัญญาฉบับนีแ้ ล้วโดยไม่จ�ำ ต้องทำ�เป็นเอกสารลง
ลายมือชือ่ ของผูถ้ อื บัตรอีก
7.3 ผู้ถือบัตรรับทราบว่าในการทำ�ธุรกรรมและ/
หรือใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือ
บนโปรแกรมดังกล่าวนั้นอาจมีการบันทึกข้อมูลการ
ทำ�ธุรกรรมเพื่อใช้ ในการตรวจสอบและสามารถใช้
บันทึกดังกล่าวเป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำ�ธุรกรรม
ใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือบัตรโดยไม่จำ�ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผูถ้ อื บัตรอีก
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8. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับคะแนนสะสม
และการแลกของรางวัล

8.1 ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจจัด
ให้มีรายการคะแนนสะสม หรือรายการผลประโยชน์
เป็นครัง้ คราวอันเนือ่ งมาจากการใช้บตั รของผูถ้ อื บัตร
ตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของรายการนั้นๆ ตามที่
บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรตกลง
ผูกพันตามข้อกำ�หนดต่างๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ โดยให้
ยึดถือตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่ได้ประกาศใช้ฉบับ
ล่าสุด
8.2 ผู้ถือบัตรตกลงว่าบรรดาสิทธิพิเศษใดๆ รวม
ถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริม
การขายรายการคะแนนสะสม หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ
ที่บริษัทจะจัดให้กับผู้ถือบัตรนั้น นอกเหนือจากที่ได้
มีการระบุไว้ในเงื่อนไขของรายการนั้นๆ ผู้ถือบัตร
ตกลงว่าบริษัทมีสิทธิที่จะมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ดัง
กล่าวให้กับผู้ถือบัตรเฉพาะผู้ที่บัญชียังไม่ถูกระงับ
หรือยกเลิก มีประวัติการชำ�ระเงินดี และ/หรือไม่ได้มี
การทำ�ผิดข้อกำ�หนดและเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญานี้
เท่านั้น

Credit Card Agreement
of Central The 1 Credit Card
Unless defined otherwise herein:
“Company” refers to General Card Services Ltd.
“Card”
refers to credit cards issued by the
Company to the Cardholder (Primary
Card or Principal Card) and to the
person designated by the Cardholder
(Supplementary Card).
“Cardholder” refers to the person approved by
the Company to be a member
of the Company and is entitled
to use the Card and to whom the
Company has delivered the Card
as the Primary Cardholder and
Supplementary Cardholder.
By utilization of the Card, it shall be deemed to
constitute acceptance of all terms and conditions
stipulated herein.

สัญญาฉบับนีอ้ ยูภ่ ายใต้บงั คับและตีตามกฎหมายของ
ประเทศไทย ในกรณีทม่ี กี ารจัดทำ�ขึน้ ทัง้ ฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอังกฤษ หากมีข้อความขัดแย้งกัน ให้
ใช้สัญญาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการบังคับใช้และ
ตีความ
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1. The Cardholder’s Rights and Obligations
1.1
The Card is issued for use only by the
Cardholder while the ownership thereof belongs
to the Company. The Cardholder shall not, in
any case, transfer its right as stated herein to any
third party, nor permit any third party to use and/
or sign the name on the Cardholder’s behalf. In
this regard, the Cardholder shall sign his/her name
in the designated box on the back of the Card
immediately upon receipt. Once the Card is
signed and/or used, it shall be deemed that the
Cardholder agrees to be bound by and to comply
with the terms and conditions stated herein in all
cases.
1.2 The Cardholder can use the Card within
the credit limit approved by the Company for (a)
cash advance withdrawal; (b) payment of goods,
services and/or any other expenses instead of
cash at a store or service provider displaying a sign
of the Card; or (c) any transactions made through
various channels, e.g. website, telephone, mail
order or automatic cash withdrawal machine.
In this regard, the Company reserves its right not
to approve and/or not to account for the credit
line arising out of non-compliance of utilization
objectives or incurred by the use of the Card in
violation of Section 2.1. By entering or making
any transactions (including the direct debit for
any utility through the Card), the Cardholder
agrees that any contractual agreement relating
to such transaction (if any), whether or not it is
signed by the Cardholder, shall constitute and
form part of this Agreement and the Cardholder
shall be bound by such contractual agreement
in all cases.
1.3 In the case that spending by the
Cardholder via the Card exceeds the approved
credit line, temporary credit line approved by the
Company shall not be considered a permanent
credit line increased. In this case, the Cardholder
shall pay off the excess amount to the Company
in full. In this regard, the Cardholder cannot make
a minimum payment as specified in Section 3.1.
1.4 Once the Company has approved a
Supplementary Card to the Primary Cardholder,
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the latter agrees to be liable to the Company
for any expenditure arising from, or as a result
of the Company’s issuance of the Card to the
Supplementary Cardholder, and/or any credit
card usage by the Supplementary Cardholder
as per the request of the Primary Cardholder,
regardless of any legal limitation or capability
of the Supplementary Cardholder. The Primary
Cardholder shall not use the aforementioned
limits as an execution for not being liable for any
of its obligations or to challenge the Company’s
right to collect from the Cardholder the full
amount of expenditure arising therefrom. The
Primary Cardholder agrees that the use of the
Card by the Supplementary Cardholder is done
under the account of the Primary Cardholder
in all cases. Therefore, the Primary Cardholder
shall not refuse any debt arising from credit
card usage by the Supplementary Cardholder
in any case. Additionally, the Supplementary
Cardholder agrees to take mutual responsibility
as a joint borrower with the Primary Cardholder
to the Company for the payment of goods
and/or services arising from usage of the Card,
including interest, penalties and other fees. In a
case where the Company demands for payment
from the Primary Cardholders and/or any of the
Supplementary Cardholders, this shall not, in any
way, prejudice the rights of the Company to
demand for payment from the other Cardholders
until the outstanding debts have been paid in full.
1.5 The Cardholder can use the Card for cash
advance withdrawals by (1) transaction via
automatic telephone system in accordance
with Section 5 as stated herein; (2) withdrawal
cash through MASTERCARD network at
counters having the MASTERCARD sign; and/
or (3) withdrawal cash from an automatic
teller machine (ATM) or electronic machines
of a financial institution displaying the sign
MASTERCARD/CIRRUS/ATM POOL, or from any
automatic withdrawal machine provided by the
Company. The Cardholder agrees that the cash
advance transaction must be in accordance
with Section 6 of this Agreement as well as the
following:
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(a) The Cardholder agrees to comply with
this Agreement and accept any change to be
made from time to time;
(b) In case of the transaction made via a
telephone system or ATM, the Company shall
provide a Personal Identification Number (PIN)
to the Cardholder (which can be changed by
the Cardholder afterwards) for cash advance
withdrawal which is subject to withdrawal
amount limit and frequency.
(c) Any cash withdrawal made via any of
the above-mentioned mean, the Cardholder
agrees that such cash withdrawal shall be
deemed to be made by the Cardholder.
(d) The Cardholder agrees that the
Company can impose fees for cash advance
withdrawal at the rate allowed by the applicable
laws. The Cardholder can use the card to
withdraw cash advance in the amount not
exceeding the outstanding credit limit for cash
advance withdrawal and each withdrawal shall
not be less than Baht 1,500 for Central The 1 REDZ,
LUXE, BLACK and The BLACK Credit Cards. For
cash advance withdrawal at ATM or ATM network,
the cash advance withdrawal shall not exceed
Baht 40,000 per day for the Central The 1 REDZ
Credit Card, or not exceed Baht 100,000 per day
for the Central The 1 LUXE, BLACK and The BLACK
Credit Cards. For cash advance withdrawals at
counters displaying the MASTERCARD sign, the
amount shall be as specified by the relevant
service provider.
1.6 In addition to Section 2.2, the Cardholder
agrees that the approved credit line for the
Card and cash advance withdrawal can be
adjusted (whether increasing or decreasing)
at any time pursuant to the Company’s policy.
Also, the Company reserves its right to increase
or decrease the credit line and/or cash advance
withdrawal limit of the Cardholder (including
cancel cash advance withdrawal limit) subject
to the Cardholder’s qualification, the Card
usage behavior, payment history and/or the
Cardholder’s membership tenure. The Cardholder
can check the current cash advance withdrawal
credit line at the Company’s customer service.
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1.7 In using the Card for payments instead
of cash, the Cardholder shall verify goods or
services and the total amount to be paid to
ensure correctness before presenting the Card to
salesperson for further processing. The Cardholder
must sign in the document evidencing the
purchase of goods or service (Sales Slip) or any
other device for evidence of use of the Card
unless the Company or merchant specifically
stipulates that a signature is not required for the
Sales Slip or other device (as the case may be).
In any case, the Cardholder agrees that the
use of the Card is completed. The Cardholder
may request for a receipt from the merchant.
However, such receipt is not considered as an
evidence of the Cardholder’s payment to the
Company and shall not relief the Cardholder’s
obligation to make payment of the debt to the
Company in full.
1.8 If the Cardholder makes the purchase
order by using the Card to pay for goods or
services by disclosing the Card’s number either
verbally or in writing to the merchant or service
provider in order to instruct them to collect the
payment from the Company, the Cardholder
hereby agrees to comply with the following:
(1) If the purchase is made via an online
or internet network channel, the Cardholder
agrees and accepts the completed transaction
providing that he or she completes the form and
correctly follows the purchasing procedure as
shown on the website. However, if the Cardholder
can prove that he or she has not made such
purchase order, and the payment has already
been made, the Company shall refund such
amount to the Cardholder by means specified
by the Company.
(2) If a transaction is made via other
channels other than Section 1.8(1), the
Cardholder is entitled to cancel the purchase of
goods or service within 45 days from the date of
purchase of goods or request for the service was
made, or within 30 days from the due date for
delivery of goods or service. In case the due date
for the delivery of goods and service is prescribed
in writing, if the Cardholder can prove that he or
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she has not made such purchase order or request
the service, or that he/she has not obtained the
goods within prescribed period, or the goods
or service is defective or does not otherwise
satisfy the purpose for which it was provided,
the Company shall suspend the collection of
payment from the Cardholder. If such transaction
has been made domestically and the collection
payment has been made, the Company shall
refund applicable amount to the Cardholder
within 30 days from the date of the notification
of the Cardholder. If such transaction has been
made abroad, the Company shall make a
refund to the Cardholder within 60 days from
the date of the notification of the Cardholder.
In case the Company can prove that such debt
arises from the Cardholder’s act, the Company
shall be entitled to collect such payment from
the Cardholder at later time. In this case, the
Cardholder agrees to be liable for interest and/
or any fees that may arise during such period.
1.9 The Cardholder agrees to pay debts arising
from use of the Card at the rate and method
of payment as agreed with the Company. The
Company will prepare a billing statement (which
may be in hard copy or electronic form) to inform
the Cardholder on a monthly basis, and will
deliver by postal mail or electronic mail and/or
inform the Cardholder to check from Company’s
website at least 10 days prior to the payment
due date. The Cardholder agrees to make the
payment of goods, services, other debts arising
from the use of the Card by the Principal and/
or Supplementary Cardholder(s), including
other fees to the Company within the due date
specified in the billing statement. The minimum
amount shown in the billing statement is the
minimum amount the Cardholder shall pay to
the Company each month. If the Cardholder is of
the opinion that the billing statement is incorrect,
whether in part or in whole, the Cardholder shall:
(1) Inform the Company within 10 days from
the date the Cardholder receives the statement
from the Company and/or the date on which the
Company notifies the Cardholder to check the
billing statement from the Company’s website.
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For due date determination, if the document is
sent by postal mail, the Company shall investigate
the date and time when the billing statement
was sent to the delivery service provider. If the
document is sent by electronic mail (e-mail), the
Company shall investigate the date and time
when the message was sent.
(2) If the Company verifies and resolves that
the billing statement is correct, the Cardholder
shall prove that the description and the amount
of the transaction shown in the billing statement
is incorrect, and such incorrect transaction does
not arise from the Cardholder’s fault or mistake.
In this case, the Cardholder dispute within 60
days from the date the Cardholder receives the
statement from the Company.
1.10 The Cardholder acknowledges and agrees
that any expenses arising from spending via the
Card (including cash advance withdrawal)
in foreign currency shall be charged to the
Cardholder in Thai Baht at the exchange rate
being charged to the Company by the relevant
credit card company as of the date on which
such amount is charged to the Company. If
the transaction amount is not in the US Dollar
currency, such amount shall be converted into
the US Dollar currency before converting into Thai
Baht. In this regard, the Cardholder can check
the exchange rate for preliminary reference
from: http://www.mastercard.com/us/personal/
en/cardholderservices/currencyconversion/
index.html
Additionally, the Cardholder acknowledges and
agrees that the currency conversion risk premium
at a rate not exceed 2.5% of the spending amount
shall be charged by the Company to prevent
the risk incurred from such currency conversion.
1.11 In case the Card is lost, stolen, or a
transaction is made via the Card account
by other person (whether the Card is used or
not), the Cardholder shall notify the Company
immediately to suspend the use of the Card and
cancel the relevant PIN number. The Company
shall suspend the use of the Card within five
minutes from the time of notification. In this case,
the Cardholder agrees to be liable for all amount
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incurred prior to such notification (including but
not limited to advanced cash withdrawal fees). In
the absence of the above-mentioned notification
from the Cardholder, and the Card is used by
other person, the Cardholder shall be liable for
all debts shown in the relevant billing statement.
However, if after the due investigation, the
Company finds that any debt incurred (whether
before or after the notification by the act of the
Cardholder or the Cardholder has participated
in such transaction(s), the Cardholder agrees to
be liable for the whole amount of the debt. In
case the Cardholder requests for the new card,
the Cardholder shall settle all expenses and
debts incurred by the use of the Card (only in the
part under the responsibility of the Cardholder)
and the Cardholder agrees to pay a card
replacement fee for the issuance of the new Card
at the rate announced by the Company. If the
Cardholder subsequently retrieves the lost Card
after notifying the Company, the Cardholder
shall cut the retrieved Card in half to prevent
further use of the Card.
1.12 The Cardholder hereby give consent to the
Company, credit bureau company, or any other
credit data companies to which the Company
is a member, to verify or disclose personal
information and/or credit information and/
or other information shown in the application
form or any other communication method with
the Company, credit bureau company, other
credit data company, bank, financial institution
or other juristic persons that is the member
of the credit bureau company, credit data
company and subsidiaries of the Company and
also consents to the transfer of data abroad,
including but not limited to, Australia and India.
Such disclosure of information shall be for the
purpose of credit review, credit support or credit
analysis of the Cardholder, regardless of whether
the Cardholder has terminated the account
or cancelled the service of the Company.
Nonetheless, such disclosure of information shall
be used for the purpose of credit analysis or other
purposes as stipulated by applicable laws. The
Cardholder agrees to allow the Company to use
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the result of such credit analysis for determination
whether the qualification of the Cardholder falls
under Section 2.2 or not.
1.13 The Cardholder consents to the disclosure
or exchange of data provided to the Company in
the application or via any other communication
channel, including, any other information, to the
Company’s subsidiaries and other persons/juristic
persons, including the use of the Cardholder’s
telephone number, mobile phone number and/
or e-mail address of the Cardholder for any
communication or delivery of the billing statement
or delivery of data or documents related to credit
information to the Cardholder via an internet
communication system or computer.
The Company may also use such data
for the offering of products or services deemed
beneficial to the Cardholder, or credit review
including informing of the amount of debt due
(if any). In the latter case, the Company shall
be entitled to disclose the amount of debt due.
The Cardholder shall immediately inform the
Company of any change of such address or
detail.
With respect to the collection of debt due (if
any), the Cardholder acknowledges and agrees
that the Company will appoint the third party to
do collection for benefit and on behalf of the
Company, or the Company may do collection
by itself. The Cardholder hereby give consents
to the Company and/or its representatives in
contacting any person related to the Cardholder
for such collection in a necessary case or in a
case where the Company is unable to contact
the Cardholder and also agrees that the
Company and/or its representatives can disclose
any information related to the Cardholder’s
debt due to such aforementioned person within
the scope that may be allowed by applicable
laws, including accepting of any payment or
settlement of due debt made by such person as
appropriate for the benefit of the Cardholder’s
debt collection. The Cardholder agrees that this
consent shall be continuous and remain valid
although the Card has been terminated.
1.14 The Cardholder shall immediately inform
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the Company of any changes made to the
Cardholder’s first name, last name, occupation,
office address, home address, mobile phone
number, other contact information and other
details. In this regard, any information or
documents sent to the Cardholder by using the
address, office address, mobile phone number
and/or other contact channels provided by the
Cardholder, it is considered that the message
has been lawfully delivered to the Cardholder.
1.15 If the Company does not notify the
Cardholder of any cancellation, recall or
suspension of the use of the Card in accordance
with Section 2.2 hereunder, the Cardholder can
use the Card until the expiry date shown on the
face of the Card. The renewal of the Card shall
be done pursuant to the Company’s policy
whereby the Company reserves its right not
to renew the Card to any Cardholder whose
qualification does not meet the criteria. In the
event that the Company considers renewing
the Card, the Cardholder agrees to accept
such renewal by activating the Card as per the
method informed by the Company. If the Card is
not renewed, it is deemed that all Cardholder’s
rights shall be discharged and the Cardholder
is still be liable to pay for any outstanding debts
under the Card and/or this Agreement until the
whole outstanding debt has been paid in full.
1.16 The Cardholder may notify the Company
to terminate the Card at any time by means
specified by the Company. The Cardholder shall
be entitled to claim the annual fee refund in
proportion within one year from the date of the
termination notification.
1.17 The Cardholder hereby agrees and
consents that the Company shall deduct the
Cardholder payment in the order as specified
under the credit card billing statement.
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2. The Company’s Rights and Obligations
2.1 The Company shall not be responsible in
the event that the Card is not accepted by any
bank, merchant or place of service and shall
not be liable for any agreement in relation to
the purchase of goods or service made by the
Cardholder with such merchant or place of
service.
The Cardholder agrees that the Company
has the right to terminate the Card if the case
where the Card is used for any payment of
which its objective is expressly prohibited by
laws, or is impossible to execute, or is in violation
of peace, order or public morality. This includes
the use of the Card in a commercial purpose or
any other inappropriate manner.
2.2 The Company reserves its right to decrease
the credit line, consider not to renewing the Card,
suspend the use of the Card and/or cancel or
revoke the rights of the Cardholder (Principal
and/or Supplementary Card) at any time upon
the occurrence of any of the following event of
default or event of termination. In this regard,
the Company shall notify the Cardholder
of the suspension or revocation, and such
notification shall be effective immediately.
Notwithstanding the suspension or termination
of the Card, the Cardholder shall be liable to
pay the outstanding amount to the Company
within the period as specified in the suspension
or revocation notification. Event of default or
event of termination shall include the following:
(1) The Cardholder has given false
statement when applying for membership,
regardless of whether such false statement has
appeared to or has been acknowledged by
the Company prior to or after the issuance of
the Card to the Cardholder;
(2) The Cardholder fails to comply with any
provision of the terms and conditions hereof;
(3) The Cardholder fails to make payment
when due to the Company or any person, or fails
to make payment when due to the Company
for at least 2 payment cycles or more within a
period of 6 months;
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(4) There are changes in the Cardholder’s
financial status or income sources (or the
Cardholder has total debts or credit lines with
the Company or other financial institutions
higher than the Cardholder’s income), and the
Company has considere that the Cardholder
does not have ability to repay the debts
incurred from the useof the Card or there is a
circumstance which has a material adverse
effect to the Cardholder’s ability to repay the
debt;
(5) The Company considers that the
Cardholder uses the Card for other purpose
difference from the purpose of the Card
stipulated herein and/or has inappropriate
behavior for the use of the Card and/or has
inappropriate qualification to be a Cardholder,
including the use of the Card for commercial
purpose, with fraudulent purpose, for any illegal
purpose (including but not limited to counterfeit
and the use of falsified documents in applying
for the Card and/or any activities considering
as conducting money laundering), or for any
purpose that is impossible, or in violation of
peace, order or public morality.
(6) There is a case made against the
Cardholder in a civil case or bankruptcy case
or criminal case, or there is an order by the
relevant authorities to cease the Cardholder’s
asset, or the Cardholder commits or is suspected
to commit any fraud to the Company and/or
other financial institution(s).
(7) The Cardholder is deceased,
disappeared, or incapacitated or is quasiincapacitated, or is adjudicated to be bankrupt,
as the case may be.
(8) The Cardholder fails to provide his
or her financial evidence or income proof as
required by the Bank of Thailand or a relevant
government agency within the period specified
by the Company.
(9) There is a change in law, ministerial
regulation and/or notification of relevant
authority which significantly affects the
Company’s business and/or provision of its
services in accordance with the Agreement, or
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the Company decides to terminate the credit
card service under this Agreement.
(10) In the event where there is no
outstanding debt, no transaction made through
the Card, no account movement, no contact
with the Company and/or the Company
cannot contact the Cardholder (as applicable)
for a period of at least 12 consecutive months.
(11) Any other event as may be notified
by the Company from time to time. If the
Primary Card is suspended or terminated (or not
renewed), all Supplementary Card(s) shall be
suspended or terminated immediately with the
suspension or termination of the Primary Card.
2.3 In case of the occurrence of the event
of default or event of termination (in addition
to the right to decrease the credit line, not to
renew the Card, suspend the use of the Card
and/or cancel or revoke the rights of the
Cardholder upon the occurrence of events
under Section 2.2), the Company reserves its
right to cancel privileges or any other benefits
provided to the Cardholder (including but not
limited to cancellation of the Special Usage Fee
applied to the Cardholder). In this regard, the
Company reserves its right to adjust the Special
Credit Usage Fee to be at the maximum rate
the Company is entitled to impose at that
time, until such event of default or event of
termination has been cured or resolved. By
adjusting such Credit Usage Fee rate pursuant
to this paragraph, it shall not be deemed as
interest rate/Credit Usage Fee adjustment
which requires the prior notice.
2.4 The Company has the right to transfer
its rights and obligations, and any benefits
stated herein, whether in whole or in part, to
other person(s) without any consent from the
Cardholder. In such case, the Company shall
notify the Cardholder of such transfer in writing.
2.5 The Company shall have the right to
change the payment cycle of the Cardholder
by notifying the Cardholder at least 30 days in
advance and it shall be deemed that the debts
incurred from Card usage shall become due
by the date specified in the billing statement,
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which is not considered as novation.
2.6 The Company reserves the right to amend
the terms and conditions on the Card Usage,
interest rate, charges, fees and any service fees,
whether in whole or in part, or cancel any services
or revoke Card privileges, whether in whole or in
part, of any specific Cardholder. The Company
will notify the Cardholder at least 30 days in
advance before the effective date of such
amendment. However, in case of emergency,
the Company will notify the Cardholder by
postal mail, e-mail or post an announcement on
its website or in Thai-language daily newspapers
for at least seven (7) days in advance, and will
subsequently notify the Cardholder in writing.
Such amendment shall be deemed a part of
these terms and conditions and the Cardholder
agrees to be bound by these new terms and
conditions without requiring producing any
document to the Company.
2.7 No failure to exercise, nor any delay in
exercising, on the part of the Company, any
right or remedy under the laws or this Agreement
shall constitute a waiver of the Company’s
right, nor shall any single or partial exercise of
any right or remedy prevent any further or other
exercise or the exercise of any other right or
remedy.
3. Card Usage Fees
The Cardholder agrees that the Company shall
be entitled to charge the following fees:
3.1 When the Cardholder uses the Card for
cash advance withdrawal or payment of goods
or services, the Cardholder agrees to repay to
the Company together with other fees (if any).
The minimum payment for each cycle shall not
be less than 10% of the outstanding amount or
not less than the minimum amount announced
by the Company at the time, whichever is
greater.
3.2 If the Cardholder is unable to make
payment as shown in the billing statement in
full within the payment due date, it shall be
considered that the Cardholder requests for the
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extension of the remaining outstanding amount
and agrees to pay the following:
a) Interest and Credit Usage Charge
of the whole outstanding amount calculated
from the posting date or the date of the receipt
of principal (as the case may be) until the partial
payment date; and
b) Interest and Credit Usage Charge of
the remaining outstanding amount. The interest
rate and Credit Usage Charge shall be as
specified by the Company but shall not exceed
the maximum rate the Company is entitled to
charge from the Cardholder in accordance
with the applicable laws at that time. The
Company will calculate the interest and Credit
Usage Charge from the date that the Company
made the payment to the merchants until the
outstanding amount has been paid in full. The
interest and Credit Usage Charge are altogether
referred to as the “Credit Usage Fee”.
3.3 If the Cardholder makes any transaction
which can be considered as an installment
payment of principal (whether card usage or
cash advance transaction), in the amount and
number of monthly installments agreed with
the Company. The Cardholder agrees and
acknowledges that the installment amount to
be payable in each installment as specified by
the Company shall be a preliminary calculation
using a flat interest rate and Credit Usage
Charge for ease calculation to determine
the amount of each monthly installment.
Since the Company applies the effective rate
method in calculating Credit Usage Fee, if the
Cardholder makes any payment greater or
less than the pre-determined amount and/or
makes a delayed payment, this will not affect
the amount to be paid each month (except
the final installment). However, it may result
in an increasing or decreasing of the amount
to be paid in the final installment (as the case
may be), and/or may result in decreasing of the
number of installment if the Cardholder makes
any installment payments greater than the
specified amount.
3.4 In case where the Cardholder receives
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a special rate on a Credit Usage Fee, which
is lower than the normal rate specified in
Section 3.2, for any transactions including (a)
installment payments for goods or services
or cash advance withdrawal, in any form
and/or (b) installment from balance transfer
transaction, if the Cardholder is willing to repay
all of the outstanding amounts in whole before
the agreed period, the Company reserves its
right to adjust the special Credit Usage Fee
granted to be the normal Credit Usage Fee rate
as specified in Section 3.2. The amounts of the
Credit Usage Fee to be paid by the Cardholder
shall be equal to the difference between:
(1) the total amount of interest and Credit
Usage Charge at the maximum rate allowed
by the applicable laws calculated on the total
principal amount used by the Cardholder from
the posting date or the cash receiving date
(as the case may be) to the actual date the
repayment has been made in full; minus
(2) the total amount of interest and
Credit Usage Charge that the Cardholder has
already paid to the Company since the first
installment to the day before the day on which
the repayment has been made in full before
specified period. In any case, the total amount
of interest and Credit Usage Charge to be
paid by the Cardholder shall not exceed the
maximum rate allowed by the applicable laws.
3.5 The Cardholder agrees to pay an annual
fee or any other fees relating to the use of the
Card as specified in the application form and
fees table (or to be notified from time to time)
to the Company (if any). The specified fees
shall be in compliance with the regulations
approved by the Bank of Thailand.
3.6 In addition to the fees specified in Section
3.5, if by using the Card for the payment of
goods and/or services, including cash advance
withdrawals, there is any fee charged by the
relevant merchant/service provider through
the Card account, the Cardholder agrees and
acknowledges that the Cardholder is aware of
such fees at the time of the transaction or when
using the Card, and agrees to be responsible
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for such fees.
3.7 In cases of debt collection arising from the
use of the Card, the Cardholder agrees to be
liable for the payment of such expenses to the
Company in full which includes legal expenses
in litigation, attorneys’ fees and other expenses
incurred by the Company in relation to the
enforcement for any payment hereunder.
4. Terms and Conditions for Installment Payment
for Purchases of Goods and/or Services
Unless agreed otherwise, these terms and
conditions shall be applied to a Cardholder
who uses the Card for installment payment of
goods and/or services and shall constitute as
a part of this Agreement.
4.1 The Cardholder may use the Card
for installment payment of goods and/or
services from the participating merchant or
service provider (hereafter referred to as the
“Merchant”). The Cardholder agrees to be
bound by the following terms and conditions:
(1) The minimum price of goods and/or
services shall not less than the price specified
by the Company and/or the Merchant;
(2) The Company shall be entitled to
charge the processing fee for certain types
of goods or services (if any) and/or any other
fees other than those specified in Section 3
which shall be calculated in accordance
with agreed period and conditions. The price
of goods or services plus the aforementioned
fee and charge shall be the total amount
to be paid by the Cardholder in each
installment;
(3) The Cardholder agrees to make
payment for goods and/or services in
installments as agreed with the Company
and/or the Merchant. The number of
installments and/or amount of the final
installment may be adjusted subject to the
amount of each payment and the payment
period made by the Cardholder;
(4) Upon purchasing of goods or
services, the Cardholder shall comply with
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the procedure of using the Card for payment
instead of cash via the payment channel
provided by the Merchant. The Cardholder
shall sign the document or device specified
by the Company or follow other procedure
related to any other method that does not
require a signature on any document or any
other device to certify such purchasing by
utilizing the facility under this Agreement;
(5) The Cardholder agrees that the
Company shall pay for the price of the goods
and/or services to the Merchant and/or
service provider on behalf of the Cardholder.
Upon the Cardholder’s receipt of goods and/
or services from the Merchant and/or service
provider, or the payment for goods and/or
services has been made to the Merchant
and/or service provider by the Company
(whichever occurs first), it shall be deemed
that the Cardholder has completely received
the principal/loan from the Company. The
evidence of payment made to the Merchant
and/or service provider shall be considered
as receipt evidencing the use of the loan by
the Cardholder.
4.2 The Cardholder shall follow the
procedure of using the Card for payment
instead of cash via the card as specified by
the Merchant, or present the Card to the
salesperson of the Merchant and then sign
in the document evidencing the purchase
of goods or services (Sales Slip) or any other
device for evidence of the use of the Card.
4.3 Subject to Section 3.3, in a case the
Cardholder wishes to prepay all remaining
installment amount in whole, the Cardholder
is required to inform the Company in
advance at least one billing cycle, and shall
be responsible for all remaining outstanding
amount and interest and/or Credit Usage
Charge accrued thereon.
4.4 The Company shall not be held liable
for any defect or damages of the goods
purchased by the Cardholder. In case of an
exchange or return of goods, the Cardholder
agrees to follow the instructions and/or
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conditions set forth by each Merchant or
place of business where the transaction
occurred.
4.5 The Cardholder may make installment
payments for purchase of goods and/or
services via telephone and/or website and/or
online channel on a mobile phone provided
by the Company and/or via other channels
notified by the Company and pursuant to
the terms and conditions specified by the
Company. Unless otherwise specified, the
Cardholder agrees that Sections 4, 5 and 7
of this Agreement shall be applied mutatis
mutandis to such installment payment
transaction made through channels provided
herein.
5. Terms and Conditions for Use of Service and
Making Transactions through Telephone
5.1 The Cardholder can use his or her
personal identification number (PIN Number),
which to be used with the Card, or which is
notified by the Company, or which may be
changed later, for any service made through
the Company’s automatic telephone system.
The Cardholder agrees to keep such PIN Number
confidential. The Cardholder can change the
PIN Number without informing the Company.
5.2 The Cardholder agrees to be liable for
any acts committing through the automatic
telephone system by using the Cardholder’s
PIN Number and/or through the officer of the
Company via telephone (where personal
information of the Cardholder will be verified),
including but not limited to the utilization of cash
advance or the change of personal information.
After such transaction or request has been
made, the Cardholder agrees to be irrevocably
bound by such transaction or request, unless
the confirmation of the revocation has been
made in writing. Any transaction made through
the automatic telephone system shall be valid
and binding both Primary and Supplementary
Cardholders in all cases.
5.3 The Cardholder agrees that any
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manuals, guidelines, terms and conditions,
and any other documents related to the use
of automatic telephone system, which the
Company has already provided or to be
provided (or amended), which the Company
has delivered to the Cardholder, including
instructions, recommendation, response or any
transactions made through telephone which
the Cardholder used in the transactions, shall be
deemed part of the terms and conditions of this
Agreement.
5.4 The Cardholder agrees to pay any fees
incurred from the use of the automatic telephone
system (if any) within the time and at the rate
specified by the Company. The Company
reserves its right to adjust such fees at any time
by notifying the Cardholder in writing at least 30
days in advance.
5.5 The Cardholder acknowledges that
any transaction made through the automatic
telephone system (including any communication
made with the Company via telephone) may be
recorded in the computer system for verification
or using as evidence. The Cardholder also agrees
that such record can be used as evidence by
the Company without any further consent of the
Cardholder.
6. Terms and Conditions for Use of the Card at
an Automatic Teller Machine (ATM)
6.1 The Cardholder can use the Card
for any services through the Automatic Teller
Machine (ATM) of financial institutes, whether
domestic or international, in accordance with
the qualifications of each type of Card specified
by the Company. The Cardholder shall use the
PIN Number issued by the Company (or as
changed by the Cardholder) together with the
Card at an ATM at all times. The Cardholder shall
keep such PIN Number confidential. The PIN
Number can be changed by the Cardholder
without informing the Company.
6.2 The Cardholder can use the Card up to a
specific number of times and in amounts that do
not exceed those specified by the Company. In
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a case where the Cardholder inputs the wrong
PIN Number exceeding the times limited by the
ATM service provider, such Card will be blocked
and cannot be used until the Cardholder
contacts the Company.
6.3 By using the Card for cash advance
withdrawal, the Cardholder agrees to be
bound by the terms and conditions stipulated
herein and it shall be considered that (1) the
slip/statement and/or (2) information/data the
Company receives from the computer system
of the financial institution that owns the relevant
ATM are evidence of the receipt of cash from
the Company under this Agreement.
6.4 When a transaction is made via an ATM,
service fees may be charged by the financial
institution who owns/operates such ATM
where such fee is not related to or charged by
the Company. The Cardholder, thus, should
see details of such fees before making any
transaction. By making the transaction, it shall
be deemed that the Cardholder agrees to and
acknowledged the fee, and agreed to pay for
all fees and any other expenses arising from the
use of the ATM. Additionally, the Cardholder
consents to the Company’s debiting his or her
Card at the rate and time specified by the
Company.
7. Terms And Conditions for Making Transactions
and/or Using Services via the Company’s
Website or an Online Channel Provided by the
Company on a Mobile Phone
7.1 The Cardholder can use certain services
via the Company’s website or online channel
provided by the Company on a mobile phone
the (“Program”) (as available at such period of
time) by registering via the website or Program.
The Cardholder will be required to use the
identity number received from such registration
(or as specified by the Cardholder) to make
transactions or use services via the Company’s
website and/or on the Program.
7.2 The Cardholder acknowledges that, in
acquiring any transaction and/or service via
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the Company’s website and/or Program, the
Cardholder agrees to comply with the terms
and conditions relating to the use of such
website and/or Program in all cases and such
transaction/service shall be valid and binding
the Cardholder without any written document
to be signed by the Cardholder.
7.3 The
Cardholder
acknowledges
that
any transaction/service made through the
Company’s website and/or Program may be
recorded for monitoring or using as evidence
of a transaction made between the Company
and the Cardholder without any further consent
of the Cardholder
8. Terms and Conditions for Redemption
Program and Benefits
8.1 The Cardholder agrees and acknowledges
that the Company may, from time to time, offer
the redemption program or benefit or any
marketing campaign from the use of the Card
of the Cardholder pursuant to the terms and
conditions of the program as communicated
by the Company. The Cardholder agrees to be
bound by the relevant and most recent terms
and conditions, which shall be constituted as
part of this Agreement.
8.2 The Cardholder agrees that, in addition to
the terms and conditions of each redemption
program or benefit or any marketing campaign,
the Company reserves the rights to provide any
promotion, or privilege under such redemption
program or benefit or any marketing campaign
only to a Cardholder who has a good payment
history, whose account is in good status and is
not suspended or terminated, and/or who does
not breach any terms and conditions of this
Agreement.
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This Agreement is governed by and construed in
accordance with the laws of Thailand. In a case
where this Agreement is made in both Thai and
English languages, the Thai language version
of this Agreement shall prevail in respect of the
construction and interpretation hereof in the event
of discrepancy and inconsistency.
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