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ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บัตรเครดติ ttb absolute 
 

 ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติ ttb นีใ้ชบ้งัคบัระหว่ำงธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ธนำคำร”) 
กบัผูท่ี้ธนำคำรไดอ้นมุตัใิหเ้ป็นสมำชิกบตัรเครดติของธนำคำร ทัง้ที่เป็นผู้ถือ บตัรหลกั และบตัรเสรมิ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่ “ผูถื้อบตัร”) โดยเป็นผูถื้อ
บตัรของธนำคำรประเภท VISA Card หรือบตัรเครดติอ่ืนใดท่ีธนำคำรเป็นผูอ้อกให ้ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกรวมกนัว่ำ “บตัรเครดติ” ซึง่ผูถื้อบตัรตกลงและ
ยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติทกุประกำร ดงันี ้
 1. ใหถื้อวำ่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรบตัรเครดติ ttb โดยผูถื้อบตัรจะตอ้งท ำกำรเปิดใชบ้ตัร 
(Activate) และลงลำยมือช่ือในช่องที่ก  ำหนดไวด้ำ้นหลงัของบตัรเครดติทนัทีท่ีไดร้บับตัรเครดติจำกธนำคำร ซึง่กำรลงลำยมือช่ือหลงับตัรหรือกำรน ำ
บตัรเครดตินีไ้ปใชใ้หถื้อวำ่ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติฉบบันีแ้ละท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิทกุประกำร 
 2. ผูถื้อบตัรสำมำรถใชบ้ตัรเครดติไดภ้ำยในวงเงนิท่ีธนำคำรก ำหนด เพ่ือช ำระคำ่สินคำ้ และ/หรือ คำ่บรกิำรแทนเงินสด โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือกำรอปุโภคและบรโิภค มิใช่เพ่ือประกอบธุรกิจกำรคำ้หรือกำรพำณิชยกรรมและสำมำรถใชบ้ตัรเครดติประกอบเลขรหสัประจ ำตวั (PIN Number) 
เพ่ือเบกิถอนเงินสดจำกเครื่องถอนเงินอตัโนมตั ิ(ATM) หรือเพ่ือโอนเงินหรือเพ่ือช ำระคำ่ใชจ้่ำยสำธำรณปูโภคตำ่ง ๆ หรือเพ่ือใชบ้รกิำรอ่ืนท่ีจะมีขัน้ตอน
ตอ่ไปในภำยหนำ้ โดยใชบ้รกิำรไดท่ี้เครื่องถอนเงินอตัโนมตั ิ (ATM) ของธนำคำร หรือจำกเครื่องถอนเงินอตัโนมตั ิ (ATM) ของธนำคำรพำณิชยอ่ื์น หรือ
จำกท่ีท ำกำรของธนำคำรพำณิชยอ่ื์นทัง้ภำยในและตำ่งประเทศท่ีมีขอ้ตกลงในกำรรว่มกนัใหบ้รกิำรกบัธนำคำร และสำมำรถใชบ้ตัรเครดติประกอบเลข
รหสัประจ ำตวั เพ่ือใชบ้รกิำร ttb absolute line โทร. 02-020-1428 ของธนำคำรได ้
 หำกผูถื้อบตัรใชบ้ตัรเครดติโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจกำรคำ้หรือกำรพำณิชยกรรม ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรปฏิเสธกำรใช้
คะแนนสะสมจำกบตัรเครดติ หรือกำรไดร้บัประโยชนอ่ื์นใดจำกกำรใชบ้ตัรเครดติเพ่ือแลกรบัของรำงวลั หรือผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ จำกธนำคำร 
ทัง้นี ้ผูถื้อบตัรจะไดร้บัคะแนนสะสมตอ่เดือนจำกกำรใชบ้ตัรเครดติไม่เกินวงเงินบตัรเครดติท่ีธนำคำรอนมุตั ิ

3. กำรใชบ้ตัรเครดติช ำระคำ่สินคำ้ และ/หรือคำ่บรกิำรแทนเงินสด ผูถื้อบตัรตอ้งปฏิบตั ิดงันี ้
3.1 ผูถื้อบตัรตอ้งแสดงและมอบบตัรเครดติใหแ้ก่ “รำ้นคำ้” หรือ “สถำนบรกิำร” หรือ “ผูต้กลงรบับตัร” เพ่ือน ำไปจดัท ำหลกัฐำนแสดงกำรใช้

บตัรเครดติ และจะตอ้งลงลำยมือช่ือในเอกสำรแสดงกำรใชบ้ตัรเครดิต (Sales Slip) หรือบนเครื่องรบัลำยเซน็ต ์(Electronic Sign Pad) แทนกำรช ำระ
เงินสด หรือกำรช ำระเงินแบบแตะเพ่ือจ่ำยดว้ยวีซ่ำ (Tap to Pay with VISA) ผูถื้อบตัรจะไดร้บับตัรดงักล่ำวคืนจำก “รำ้นคำ้” หรือ “สถำนบริกำร” หรือ 
“ผูต้กลงรบับตัร” ทนัทีท่ีไดมี้กำรจดัท ำหลกัฐำนในกำรใชบ้ตัรเครดติแลว้ 

3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรสั่งซือ้สินคำ้หรือใชบ้รกิำรโดยผูถื้อบตัรเพียงแจง้ควำมประสงคข์อช ำระคำ่สินคำ้หรือคำ่บรกิำรโดยกำรแจง้หมำยเลข
บตัรเครดติดว้ยวำจำ หรือลำยลกัษณอ์กัษร หรือดว้ยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์เช่น โทรสำร อินเตอรเ์น็ต โทรศพัท ์เป็นตน้ ใหผู้ข้ำยสินคำ้หรือผูใ้หบ้รกิำร ท  ำ
กำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ผูถื้อบตัรยอมใหถื้อว่ำเอกสำรกำรสั่งซือ้หรือใชบ้รกิำรท่ี “รำ้นคำ้” หรือ “สถำนบรกิำร” หรือ  “ผูต้กลงรบับตัร” จดัท ำขึน้ 
เป็นเอกสำรท่ีจดัท ำไวส้  ำหรบักำรใชบ้รกิำรบตัรเครดติ ซึง่ผูถื้อบตัรจะตอ้งรบัผิดชอบ แตห่ำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำผูถื้อบตัรทกัทว้งว่ำไม่ไดเ้ป็นผูส้ั่งซือ้
สินคำ้หรือไม่ไดเ้ป็นผูข้อรบับรกิำรจำกผูข้ำยหรือผูใ้หบ้รกิำรดงักล่ำว ธนำคำรจะระงบักำรเรียกเก็บเงินจำกผูถื้อบตัรทนัที หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไป
แลว้ แตธ่นำคำรพิสจูนไ์ดว้่ำภำระหนีท่ี้เกิดขึน้เป็นกำรกระท ำของผูถื้อบตัรเอง ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกคืนเงินจำกผูถื้อบตัรในภำยหลงัไดท้นัที 
        ทัง้นีผู้ถื้อบตัรมีสิทธิท่ีจะขอยกเลิกกำรซือ้สินคำ้ หรือใชบ้ริกำรภำยในระยะเวลำ 45 วนั นบัแตว่นัท่ีสั่งซือ้ หรือใชบ้รกิำร หรือภำยในระยะเวลำ 
30 วนั นบัแต่วนัถงึก ำหนดกำรส่งมอบสินคำ้หรือใชบ้รกิำรและในกรณีท่ีมีกำรก ำหนดระยะเวลำส่งมอบสินคำ้หรือใชบ้รกิำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษร หำกผู้
ถือบตัรพิสจูนไ์ดว้่ำไม่ไดร้บัสินคำ้ หรือไม่ไดใ้ชบ้รกิำร หรือไดร้บัแตไ่ม่ตรงตำมก ำหนดเวลำ หรือไดร้บัแลว้แตไ่ม่ครบถว้นหรือช ำรุดบกพร่อง หรือไม่
ถกูตอ้งตรงตำมวตัถปุระสงค ์ ธนำคำรจะระงบักำรเรียกเก็บเงินจำกผูถื้อบตัร หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแลว้ ถำ้เป็นกำรสั่งซือ้สินคำ้หรือใชบ้รกิำร 
ธนำคำรจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัร  
        4. กำรใชบ้ตัรเครดติประกอบเลขรหสัประจ ำตวั (PIN Number) เพ่ือเบกิถอนเงินสดจำกเครื่องถอนเงินอตัโนมตั ิ(ATM) หรือเพ่ือโอนเงิน หรือ
เพ่ือช ำระคำ่สำธำรณปูโภคต่ำง ๆหรือเพ่ือใชบ้รกิำร ttb Contact Center ของธนำคำร ผูถื้อบตัรตอ้งปฏิบตั ิดงันี ้

4.1 ผูถื้อบตัรจะไดร้บัเลขรหสัประจ ำตวัจำกธนำคำรและผูถื้อบตัรมีหนำ้ท่ีตอ้งเก็บรกัษำเลขรหสัประจ ำตวัไวเ้ป็นควำมลบั เพ่ือปอ้งกนัมิให้
ผูอ่ื้นทรำบหรือล่วงรูเ้ลขรหสัประจ ำตวันีไ้ด ้ 
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4.2 กำรใชบ้ตัรเครดติประกอบเลขรหสัประจ ำตวั เพ่ือเบกิถอนเงินสดจำกเครื่องถอนเงินอตัโนมตั ิ (ATM) หรือเพ่ือโอนเงิน หรือเพ่ือช ำระคำ่

สำธำรณปูโภคต่ำง ๆหรือเพ่ือใชบ้รกิำร ttb Contact Canter ของธนำคำร ผูถื้อบตัรตกลงผกูพนัและปฏิบตัติำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องถอน
เงินอตัโนมตั ิ (ATM) ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้รกิำร ttb Contact Center ของธนำคำร และใหถื้อวำ่เป็นกำรกระท ำท่ีถกูตอ้งสมบรูณ ์ โดยมิตอ้งมี
กำรลงนำมในเอกสำรใด ๆ และผูถื้อบตัรยินยอมรบัผิดตอ่ธนำคำรในทกุรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรใชบ้ตัรเครดติประกอบเลขรหสัประจ ำตวั แตท่ัง้นีไ้ม่เป็น
กำรตดัสิทธิของผูถื้อบตัรในกำรปฏิเสธควำมรบัผิดในกรณีท่ีมีเหตอุนัสมควรและผู้ถือบตัรสำมำรถพิสจูนไ์ดว้ำ่รำยกำรท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ได้
เป็นควำมผิดหรือควำมบกพรอ่งหรือควำมประมำทเลินเล่อของผูถื้อบตัร   

4.3 ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรใชบ้ตัรเครดติเกินกว่ำวงเงินท่ีธนำคำรก ำหนดไวไ้ม่วำ่กรณีใดก็ตำม ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่ำเป็นกำรรอ้งขอใชบ้ตัร
เครดติเกินกวำ่วงเงินท่ีธนำคำรก ำหนด และผูถื้อบตัรตกลงยนิยอมรบัผิดชอบในกำรช ำระหนีข้องผูถื้อบตัรทัง้จ  ำนวน เสมือนเป็นกำรขอใหธ้นำคำรเพิ่ม
วงเงินชั่วครำว 
        5. ผูถื้อบตัรมีหนำ้ท่ีตอ้งเก็บรกัษำบตัรเครดติ และเลขรหสัประจ ำตวัของผูถื้อบตัรส ำหรบัใชก้บัเครื่องถอนเงินอัตโนมตั ิ (ATM) ไวใ้นท่ี
ปลอดภยั หำกบตัรเครดติ หรือเลขรหสัประจ ำตวัเกิดสญูหำยหรือถกูขโมย หรือตกอยู่ในมือผูอ่ื้นไม่ว่ำกรณีใด ๆ ผูถื้อบตัรจะตอ้งรีบแจง้ใหธ้นำคำรทรำบ
ทนัที เพ่ือทำงธนำคำรจะไดด้  ำเนินกำรตำมวธีิปฏิบตัขิองธนำคำรในกำรอำยดัหรือยกเลิกกำรใชบ้ตัร และหำกมีผูน้  ำบตัรเครดติของผูถื้อบตัรไปใชบ้รกิำร
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตำมท่ีกล่ำวในขอ้ 2 จะดว้ยวธีิใดก็ตำมอนัเป็นเหตใุหเ้จำ้หนำ้ท่ีของสถำนกำรคำ้ / สถำนบรกิำร / ส  ำนกังำนสำขำของ
ธนำคำร / ส  ำนกังำนสำขำธนำคำรสมำชิกบตัรเครดติรว่มที่ออกภำยใตข้อ้ตกลงกบับรษิัทอ่ืน หรือสถำบนัอ่ืน หลงเช่ือและขำยสินคำ้ / บรกิำรนัน้ ๆไป ผู้
ถือบตัรยินยอมรบัผิดชอบตอ่ภำระหนีใ้ด ๆท่ีเกดิขึน้ในระหวำ่งท่ีบตัรเครดติสญูหำย  หรือถกูขโมย หรือตกอยู่ในมือผูอ่ื้นไม่ว่ำกรณีใด ๆจนกว่ำจะไดแ้จง้
ขอระงบักำรใชบ้ตัรใหธ้นำคำรรบัทรำบ และเม่ือผูถื้อบตัรไดแ้จง้ระงบักำรใชบ้ตัรแลว้ ธนำคำรจะรบัผิดชอบในภำระหนีท่ี้เกิดขึน้หลงัจำกเสรจ็สิน้ขัน้ตอน
กำรรบัแจง้ และไดว้ำงโทรศพัทผ์่ำนพน้ไปแลว้ 5 นำที โดยผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้กรณีดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ี ttb absolute line โทร. 02-020-1428 (ส ำหรบัทกุ
ประเภทบตัร) หรือหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ธนำคำรจะแจง้ใหท้รำบในภำยหนำ้ หำกธนำคำรพิสจูนไ์ดว้่ำภำระหนีท่ี้เกดิขึน้หลงักำรแจง้ขอระงบักำรใชบ้ตัร
เครดติเป็นกำรกระท ำ หรือยินยอมใหก้ระท ำของผูถื้อบตัรเอง ผูถื้อบตัรยงัคงตอ้งรบัผิดชอบตอ่ภำระหนีท้ัง้หมดนัน้ดว้ย และหำกผูถื้อบตัรไดร้บับตัรท่ี
สญูหำย หรือถกูขโมย หรือตกอยู่ในมือผูอ่ื้นกลบัคืนมำ ผูถื้อบตัรจะตอ้งตดับตัรไมน่อ้ยกว่ำสองส่วนหรือท ำลำยบตัรและส่งคืนใหธ้นำคำรทนัที 

        6. ผูถื้อบตัรจะโอนหรือมอบบตัรเครดติ และ/หรือรหสัประจ ำตวัใหบ้คุคลอ่ืนไปใชห้รือครอบครองมิได ้ โดยจะตอ้งเก็บรกัษำใหป้ลอดภยั
ตลอดเวลำ และไม่เปิดเผยขอ้มลูบตัรเครดติใหบ้คุคลอ่ืนล่วงรู ้ ถำ้หำกผูถื้อบตัรโอนบตัรเครดติใหบุ้คคลอื่นหรือมีบคุคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูท่ี้ธนำคำรออกบตัร
เครดติใหต้ำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติฉบบันี ้ไดน้  ำบตัรดงักล่ำวไปใชไ้ม่วำ่ดว้ยเหตใุด ซึง่ท  ำใหเ้กิดกำรหลงเช่ือยอมรบับตัรเครดตินีแ้ทน
กำรช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บริกำรแทนเงินสด หรือท ำกำรเบกิถอนเงินสดไป ผูถื้อบตัรยินยอมชดใชเ้งินจ ำนวนนัน้คืนใหธ้นำคำรจนครบถว้น เวน้แตผู่้
ถือบตัรจะพิสจูนไ์ดว้่ำเป็นกำรกระท ำโดยทจุรติของบคุคลภำยนอก 
        7. ธนำคำรจะจดัส่งใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัรเครดติ ใหผู้ถื้อบตัรทรำบล่วงหนำ้ก่อนถงึวนัก ำหนดช ำระเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 10 วนั หรือ
ในกรณีท่ีมีกำรใชบ้ตัรเครดติท่ีผูถื้อบตัรแจง้ควำมประสงคข์อรบัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัร ธนำคำรจะจดัส่งใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรใหผู้ถื้อบตัรทรำบ และ
ก ำหนดระยะเวลำใหผู้ถื้อบตัรและ/หรือเจำ้ของบญัชีมีหนำ้ท่ีตอ้งตรวจสอบรำยกำรท่ีธนำคำรแจง้ใหท้รำบทกุครัง้ ถำ้มีรำยกำรใดผิดพลำดผูถื้อบตัร/
เจำ้ของบญัชีจะตอ้งรบีแจง้ใหธ้นำคำรทรำบดงันี ้

7.1 ภำยใน 10 วนัท  ำกำรเป็นอย่ำงนอ้ย นบัแตว่นัท่ีผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติและ/หรือรำยกำรใชบ้ตัรเครดติจำก
ธนำคำร หำกพน้ช่วงเวลำดงักล่ำว ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่ำรำยกำรทัง้หมดในใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติและ/หรือรำยกำรใชบ้ตัรเครดติเป็น
รำยกำรท่ีถกูตอ้ง ซึง่ในกำรพิจำรณำวนัครบก ำหนดดงักล่ำว ธนำคำรเป็นผูมี้หนำ้ท่ีสืบวนั เวลำ ท่ีน ำส่งใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัรเครดติ และ/หรอื
รำยกำรใชบ้ตัรเครดติ แก่ผูข้นส่งและกำรท ำงำนของผูข้นส่ง 

 7.2 กำรแจง้ตอ่ธนำคำรนอกเหนือจำกขอ้ 7.1 ไม่เป็นกำรตดัสิทธิของผูถื้อบตัร หำกสำมำรถพสิจูนไ์ดว้่ำคำ่ใชจ้่ำยในใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำย
บตัรเครดติ และ/หรือรำยกำรใชบ้ตัรเครดติ บำงรำยกำรไม่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้ป็นควำมผิดหรือควำมบกพรอ่งของผูถื้อบตัรเอง แต่ผูถื้อบตัรจะตอ้ง
ทกัทว้งภำยใน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัรเครดติ และ/หรือรำยกำรใชบ้ตัรเครดติจำกธนำคำร 
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        8. ผูถื้อบตัรตกลงจะช ำระเงินใหแ้ก่ธนำคำรเม่ือมีกำรเรียกเก็บเงิน อนัเน่ืองมำจำกกำรใชบ้ตัรเครดติท่ีธนำคำรออกใหแ้ก่ผูถื้อบตัร เพ่ือช ำระ
คำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรใชบ้ตัรเครดิต ผูถื้อบตัรตกลงใหธ้นำคำรออกเงินใหก้่อนทนัที โดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมหรือแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบล่วงหนำ้ 
และผูถื้อบตัรยินยอมชดใชเ้งินท่ีธนำคำรไดจ้่ำยไปก่อนแลว้ใหแ้ก่ธนำคำร โดยเลือกช ำระผ่ำนช่องทำงกำรช ำระเงินท่ีธนำคำรก ำหนด ดงันี ้

8.1 ช  ำระดว้ยกำรหกับญัชีเงินฝำกของธนำคำรท่ีผูถื้อบตัรไดใ้หค้วำมยินยอมใหธ้นำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกตำมท่ีระบไุวใ้นใบสมคัรบตัร
เครดติ หรือตำมที่ผูถื้อบตัรไดแ้จง้เปล่ียนแปลงในภำยหลงัเพ่ือช ำระหนีไ้ดท้นัที  

8.2 ช ำระดว้ยเงินสดหรือเช็คท่ีสำขำของธนำคำร โดยผูถื้อบตัรตกลงที่จะน ำเงินสด หรือเช็คเขำ้บญัชีบตัรเครดติตำมหมำยเลขบตัรเครดติของ
ผูถื้อบตัร ตำมจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัแจง้จำกธนำคำรภำยในวนัท่ีถงึก ำหนดใหช้ ำระเงินตำมใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัรเครดติในกรณีท่ีผูถื้อบตัรช ำระหนีโ้ดย
จ่ำยเป็นเช็ค ธนำคำรจะตอ้งไดร้บัเช็คและสำมำรถเรียกเก็บเงินไดก้่อนวนัท่ีถงึก ำหนดใหช้ ำระเงินตำมใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติ หำกเช็คไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได ้ ผูถื้อบตัรยินยอมใหถื้อวำ่ผูถื้อบตัรไม่สำมำรถช ำระหนีใ้หแ้ก่ธนำคำรตำมจ ำนวนท่ีไดร้บัแจง้จำกธนำคำรและภำยในวนัท่ีถงึ
ก ำหนดใหช้ ำระเงินตำมใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติ 
              8.3    ช  ำระผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองธนำคำร (ttb absolute line โทร. 02-020-1428) 
              8.4    ช  ำระผ่ำนเครื่องถอนเงินอตัโนมตั ิ(ATM) ของธนำคำร 
              8.5    ช  ำระผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ของธนำคำร (www.ttbdirect.com) 
              8.6    ช  ำระผ่ำนทำงโทรศพัทมื์อถือ (ttb TOUCH Mobile Application)      
              8.7    ช ำระผ่ำนจดุรบัช ำระเงินของตวัแทนรบัช ำระ โดยผูถื้อบตัรตกลงยินยอมช ำระคำ่ธรรมเนียมบรกิำรตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ก  ำหนดไวใ้น
ใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติ (ควรช ำระก่อนวนัครบก ำหนดอย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำร และโปรดจดัเก็บใบรบัช ำระเพ่ือเป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงินทกุ
ครัง้) 
        9. หำกผูถื้อบตัรไม่สำมำรถช ำระเงินคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำร และ/หรือเงินสดที่เบกิถอนไปล่วงหนำ้ รวมทัง้คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำร
ตำ่ง ๆใหค้รบถว้นเตม็จ ำนวนในครำวเดียวตำมจ ำนวนท่ีไดร้บัแจง้จำกธนำคำรและภำยในวนัท่ีถงึก ำหนดใหช้ ำระเงินตำมใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัร
เครดติ หรือตำมขอ้ตกลงผ่อนช ำระเป็นรำยเดือน ใหถื้อว่ำผูถื้อบตัรขอผดัผ่อนช ำระหนีส้่วนท่ีเหลือ  และยินยอมช ำระดอกเบีย้ใหแ้กธ่นำคำรจำกยอดเงิน
คงคำ้งตัง้แตว่นัท่ีธนำคำรบนัทกึรำยกำรใชจ้่ำยแตล่ะรำยกำรของผูถื้อบตัร (Posted Date) และ/หรือจำกยอดเงินคงคำ้งทัง้หมดตัง้แตว่นัท่ีผูถื้อบตัรท ำ
รำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหนำ้ (Transaction Date) ในอตัรำดอกเบีย้ท่ีธนำคำรเรียกเก็บจำกลกูคำ้ผูใ้ชบ้ตัรเครดติท่ีธนำคำรประกำศก ำหนด ซึง่อตัรำ
ดอกเบีย้ดงักล่ำวและวธีิกำรค ำนวณดอกเบีย้ ไดร้ะบไุวใ้นใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติ  จนกว่ำจะมีกำรช ำระหนีค้รบถว้น รวมทัง้ธนำคำรมีสิทธิเรียก
เก็บดอกเบีย้ คำ่บรกิำรและเบีย้ปรบัตำมประกำศธนำคำรแหง่ประเทศไทยหรือประกำศของธนำคำรท่ีอำจมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภำยหนำ้ได ้ โดย
ธนำคำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ สำขำ หรือทำงเวบ็ไซตข์องธนำคำร 
        10. บรรดำหนีท่ี้ผูถื้อบตัรไดก้่อขึน้จำกกำรใชบ้ตัรเครดติในต่ำงประเทศ กรณีกำรช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือ คำ่บรกิำร และ/หรือเบกิเงินสด
ล่วงหนำ้เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรแปลงสกลุเงินตรำต่ำงประเทศเป็นสกลุเงินบำทไทย โดยใชอ้ตัรำอำ้งอิงอตัรำ
แลกเปล่ียนกลำงของ VISA ซึง่ในกำรเรียกเก็บแตล่ะครัง้ ธนำคำรจะค ำนวณอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำวไม่เกินอตัรำแลกเปล่ียนกลำงของ VISA บวกค่ำ
ควำมเส่ียงจำกกำรแปลงสกลุเงินต่ำงประเทศไม่เกินในอตัรำรอ้ยละ 2.5 
        11. ผูถื้อบตัรตกลงใหธ้นำคำรถือเอำบนัทกึ หรือหลกัฐำน หรือเอกสำรใดๆ ก็ตำมท่ีธนำคำรไดจ้ดัท  ำขึน้ เพ่ือหกับญัชี หรือเพ่ือใหผู้ถื้อบตัร
ทรำบรำยกำรใชบ้ตัรเครดติของผูถื้อบตัร เป็นหลกัฐำนในกำรหกัเงินจำกบญัชี โดยผูถื้อบตัรไม่จ  ำเป็นตอ้งลงลำยมือช่ือก ำกบัในบนัทกึ หรือหลกัฐำน 
หรือเอกสำรนัน้ๆ  
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        12. บัตรเครดิตเป็นกรรมสิทธิข์องธนำคำร ธนำคำรมีสิทธิปรับเปลี่ยนประเภท หรือรูปแบบ หรือสิทธิประโยชนข์องบัตรเครดติ 
รวมท้ังมีสิทธิ ลดวงเงนิ ระงับวงเงนิ จ ำกัดกำรใช้วงเงนิ ก ำหนดเงือ่นไขกำรใช้วงเงนิแต่ละคร้ัง ยกเลิกวงเงนิตำมบัตรเครดิต หรือเรียกร้อง
ให้ผู้ถอืบัตรช ำระหนีต้ำมบัตรเครดิตท้ังหมดหรือบำงส่วนก่อนถงึก ำหนดช ำระได้ตำมทีเ่หน็สมควร และมีสิทธิยกเลิก เรียกคืน หรือปฏิเสธ
กำรใช้บัตรเครดิตไม่ว่ำบัตรหลักและ/หรือบัตรเสริม โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ถอืบัตรทรำบล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เวน้
แต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ธนำคำรไม่จ ำต้องแจ้งให้ผู้ถอืบัตรทรำบล่วงหน้ำ คือ 

12.1   บัตรเครดิตสูญหาย หรือ ถูกขโมย หรือ ถูกปลอมแปลง   
12.2   ผู้ถือบัตรผิดนัดช าระหนีป้ระเภทอื่น ๆทีมี่อยู่กับธนาคาร 
12.3   เมื่อบัตรเครดิตหลักถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆให้ถือว่าเป็นการยกเลิกบัตรเสริมด้วย 
12.4   ผู้ถือบัตรประสบปัญหาทางด้านการเงินและไม่สามารถช าระหนีใ้ห้เจ้าหนีร้ายอื่น 
12.5 ผู้ถือบัตรถูกด าเนินคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือเป็นบุคคลทีท่างราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐมีค าส่ังให้ยึด/อายัดทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
12.6   ผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือประสบปัญหาการเจบ็ป่วยเรือ้รัง หรือทุพพลภาพ ซึง่มีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี ้
12.7   ผู้ถือบัตรท าหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการยืน่ค าขอใช้บัตรเครดิต หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่าเป็นการใช้บัตร

เครดิตโดยทุจริต 
12.8   ผู้ถือบัตรท าผิดข้อก าหนดและเงือ่นไขภายใต้สัญญาฉบับนีไ้ม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด 
12.9   ธนาคารพบว่าข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารอื่น ๆของผู้ถือบัตรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริง  
ในกรณีท่ีธนำคำรใชส้ิทธิเพิกถอน ยกเลิก เรียกคืน หรือปฏิเสธกำรใชบ้ตัรเครดติ ผูถื้อบตัรจะตอ้งตดับตัรเครดติไม่นอ้ยกวำ่สองส่วน 

หรือท ำลำยบตัรและส่งคืนใหธ้นำคำรทนัทีเม่ือไดร้บัแจง้จำกธนำคำร 
 ในกรณีทีธ่นาคารมีการเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตให้แก่ผู้ถือบัตร เมื่อธนาคารแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าแล้ว และไม่ได้รับการ
ปฏิเสธจากผู้ถือบัตรภายในระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด ให้ถือว่าผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารปรับเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตดังกล่าวได้ 

ทัง้นีผู้ถื้อบตัรมีสิทธิยกเลิกกำรใชบ้ตัรเครดติเม่ือใดก็ได ้ โดยแจง้ยกเลิกกำรใชบ้ตัรเครดติท่ี ttb absolute line โทร. 02-020-1428 หรือ
หมำยเลขโทรศพัทท่ี์ธนำคำรจะแจง้ใหท้รำบในภำยหนำ้ และตอ้งตดับตัรเครดติเป็นสองส่วนส่งคืนใหธ้นำคำรไปยงัฝ่ำยปฏิบตัิกำรธุรกิจบตัร ธนำคำร
ทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ หรือท่ีสำขำของธนำคำร และในกรณีท่ีผูถื้อบตัรยกเลิกกำรใชบ้ตัรเครดติ ธนำคำรจะคืนเงิน
คำ่ธรรมเนียมรำยปีใหต้ำมสดัส่วนของระยะเวลำท่ียงัมิไดใ้ชบ้รกิำร 

กำรยกเลิกบตัรเครดติไม่ว่ำดว้ยเหตผุลประกำรใด ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมและรบัทรำบวำ่กำรยกเลิกนัน้เป็นกำรยกเลิกกำรใชบ้ตัรเครดติ
เทำ่นัน้ ไม่ใช่กำรยกเลิกบญัชีบตัรเครดติและสญัญำบตัรเครดติ จนกวำ่ธนำคำรจะไดร้บัช ำระหนีเ้สรจ็สิน้ครบถว้น กรณีธนำคำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ 
บตัรเครดติของผูถื้อบตัรไดถ้กูผูอ่ื้นน ำไปใชโ้ดยทจุรติ ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกบตัรเครดติทนัทีเพ่ือประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูถื้อบตัร  

13. ธนำคำรไม่มีควำมรบัผิดในคณุภำพหรือปรมิำณของสินคำ้ หรือบรกิำรท่ีไดร้บัจำกกำรใชบ้ตัรเครดติของผูถื้อบตัร และไม่รบัผิดชอบใน
ควำมเสียหำยหำกบตัรเครดติไม่เป็นท่ียอมรบัของ “รำ้นคำ้” หรือ “สถำนบรกิำร” รวมทัง้ไม่มีควำมรบัผิดในขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขที่เก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย
สินคำ้ หรือกำรใหบ้รกิำร ซึง่ผูถื้อบตัรไดท้  ำไวก้บั “รำ้นคำ้” หรือ “สถำนบรกิำร” นัน้ 

14. ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรขอใหธ้นำคำรเพิ่มวงเงินชั่วครำวใหแ้ก่ผูถื้อบตัร และธนำคำรไดอ้นมุตัเิพิ่มวงเงินชั่วครำวใหน้ัน้ ไม่ถือว่ำกำรอนมุตัขิอง
ธนำคำรดงักล่ำว เป็นกำรเพิ่มวงเงินถำวรใหแ้ก่ผูถื้อบตัร ผูถื้อบตัรตกลงช ำระเงินส่วนท่ีเกินวงเงินคืนใหก้บัธนำคำรเตม็จ ำนวน พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำท่ี
ธนำคำรมีสิทธิเรียกเก็บจำกผูถื้อบตัรและ/หรือคำ่ปรบัใดๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ตำมจ ำนวนและวนัท่ีธนำคำรระบุไวใ้นใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัรเครดิตในครำว
นัน้ หรือช ำระใหเ้สรจ็สิน้ภำยในรอบบญัชีถดัไปพรอ้มกบัยอดช ำระคืนขัน้ต  ่ำตำมท่ีธนำคำรก ำหนดทกุประกำร 

15. ผูถื้อบตัรสำมำรถน ำบตัรเครดิตท่ีธนำคำรออกใหไ้ปใชไ้ดจ้นถงึวนัท่ีบตัรหมดอำยเุทำ่นัน้ ซึง่ธนำคำรจะก ำหนดไวบ้นดำ้นหนำ้ของบตัร 
และหำกธนำคำรพิจำรณำตอ่อำยบุตัรใหแ้ก่ผูถื้อบตัรรำยใดใหถื้อวำ่ผูถื้อบตัรยอมรบัและตกลงใหธ้นำคำรตอ่อำยบุตัรโดยออกบตัรใหม่เพ่ือใหมี้ผล
บงัคบัใชใ้นทนัทีท่ีบตัรเก่ำหมดอำยุโดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกผูถื้อบตัร เวน้แตผู่ถื้อบตัรจะแจง้ยกเลิกกำรใชบ้ตัรใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร ก่อนวนัท่ีบตัรเก่ำหมดอำยไุม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 
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ในกรณีท่ีธนำคำรแจง้ยกเลิกกำรใชบ้ตัรไม่วำ่กรณีใดๆ ผูถื้อบตัรจะตอ้งตดับตัรออกเป็นสองส่วน และน ำส่งคืนใหธ้นำคำรทนัทีเม่ือมีกำร
ยกเลิกและหำกผูถื้อบตัรยงัคงมีหนีส้ินใดๆ คำ้งช ำระอยู่กบัธนำคำร ผูถื้อบตัรจะตอ้งรบัผิดชดใชค้ืนแก่ธนำคำรจนครบถว้นทนัที 

ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรหรือบคุคลใดน ำบตัรท่ียกเลิกแลว้หรือบตัรท่ีหมดอำยแุลว้ไปช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำร หรือเบกิถอนเงินสดล่วงหนำ้
อีก ผูถื้อบตัรยินยอมรบัผิดชอบตอ่รำยกำรหนีใ้ดๆ ท่ีเกิดขึน้หลงัจำกยกเลิกบตัรหรือพน้ก ำหนดอำยบุตัรทกุประกำร เวน้แตผู่ถื้อบตัรจะพิสจูนไ์ดว้่ำมิได้
เป็นควำมผิดหรือควำมบกพรอ่งของผูถื้อบตัร และในกรณีดงักล่ำวผูถื้อบตัรยินยอมให ้“รำ้นคำ้” หรือ “สถำนบรกิำร” หรือ “ผูต้กลงรบับตัร” หรือ สำขำ
ของธนำคำร หรือส ำนกังำนธนำคำรสมำชิกยดึบตัรเพ่ือส่งคืนใหก้บัธนำคำรได ้
        16. ในกรณีท่ีบตัรเครดติไดช้  ำรุด / สญูหำย / ถกูขโมย / ตกอยู่ในมือผูอ่ื้น เป็นเหตใุหผู้ถื้อบตัรไดข้อใหธ้นำคำรออกบตัรเครดติใบใหม่ใหแ้ก่ผู้
ถือบตัร หรือกรณีท่ีธนำคำรขอยกเลิกบตัรเพ่ือปอ้งกนัควำมเสียหำย หรือธนำคำรขอยกเลิกบตัรกรณีบตัรเครดติถกูกระท ำกำรทจุรติ ธนำคำรจงึออก
บตัรเครดติใบใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อบตัร ผูถื้อบตัรตกลงว่ำหนีห้รือคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรใชบ้ตัรเครดติ ใบท่ีช ำรุด / สญูหำย / ถกูขโมย / ตกอยู่ในมือผูอ่ื้น 
หรือใบท่ีธนำคำรขอยกเลิกบตัรเพ่ือออกบตัรเครดติใบใหม่ใหด้งักล่ำว เป็นหนีห้รือคำ่ใชจ้่ำยส่วนหนึ่งของบตัรเครดิตใบใหม่ ซึง่ผูถื้อบตัรตกลงท่ีจะช ำระ
หนีห้รือคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำร รวมทัง้ตกลงช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรออกบตัรเครดติใบใหม่และช ำระคำ่ธรรมเนียมบตัรเครดติรำยปีใหแ้ก่
ธนำคำร ยกเวน้กรณีธนำคำรขอยกเลิกบตัรเพ่ือปอ้งกนัควำมเสียหำย หรือกรณีธนำคำรยกเลิกบตัรกรณีบตัรเครดติถกูกระท ำกำรทจุรติ ผูถื้อบตัรไม่ตอ้ง
ช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรออกบตัรเครดติใบใหม่ ทัง้นีผู้ถื้อบตัรตกลงวำ่กำรใชบ้ตัรเครดติใบใหม่นีจ้ะตอ้งผกูพนัตำมใบสมคัรบตัรเครดิต และตำม
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติฉบบันีท้กุประกำร 
       17. ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรมีหนีค้ำ้งช ำระอนัเกิดจำกกำรใชบ้ตัรเครดติของผูถื้อบตัรและตำมขอ้ก ำหนดฉบบันี ้ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำร
มีอ ำนำจหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกท่ีผูถื้อบตัรมีอยู่กบัธนำคำรซึง่อยู่ในควำมครอบครองในกำรดแูลรกัษำ และ/หรือในอ ำนำจสั่งกำรของธนำคำร ไม่วำ่
ธนำคำรจะไดเ้งิน ไดก้ำรครอบครองดแูล และ/หรอืไดอ้  ำนำจสั่งกำรนีม้ำโดยทำงใดไดท้นัที โดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถื้อบตัรก่อน เพ่ือท ำกำร
ช ำระหนีไ้ดท้ัง้หมด  ไม่ว่ำภำระหนีน้ัน้จะเกิดจำกผูถื้อบตัรหลกัหรือผูถื้อบตัรเสรมิก็ตำม ทัง้นีธ้นำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  
        18. ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรหลกัขอใหธ้นำคำรอนมุตัอิอกบตัรเสรมิใหแ้ก่บคุคลอ่ืนเป็นผูถื้อบตัรเสรมิ ผูถื้อบตัรหลกัและผูถื้อบตัรเสรมิจะตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบช ำระหนีท้ัง้หมดอนัเกิดจำกกำรใชบ้ตัรอย่ำงลกูหนีร้ว่มตอ่ธนำคำร ไม่ว่ำภำระหนีน้ัน้จะเกิดจำกผูถื้อบตัรหลกัหรือบตัรเสริมก็ตำม และ
หำกบตัรหลกัถกูยกเลิกไมว่่ำกรณีใดๆ ถือวำ่เป็นกำรยกเลิกบตัรเสรมิดว้ยในครำวเดียวกนั  
        19. ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบทนัทีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงช่ือ นำมสกลุ อำชีพ สถำนท่ีประกอบกำรงำน สถำนท่ีอยู่ และรำยละเอียด
อ่ืนๆ ของตน ในกรณีท่ีไม่มีกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ผูถื้อบตัรตกลงยอมรบัวำ่ค  ำบอกกล่ำวหรือเอกสำรใดๆ ท่ี
ธนำคำรส่งไปถงึผูถื้อบตัรตำมภมูิล  ำเนำ หรือส ำนกังำนท่ีผูถื้อบตัรไดใ้หไ้วก้บัธนำคำรเป็นกำรส่งไปโดยชอบและผูถื้อบตัรไดร้บัทรำบแลว้ 
        20. ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำร บรษิัทขอ้มลูเครดติทกุบรษิัทท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก และสมำชิกอ่ืน ๆ ของบรษิัทขอ้มลูเครดติสำมำรถ
ใช ้หรือเปิดเผย หรือใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อบตัรแก่ธนำคำร สถำบนักำรเงิน นิติบคุคลอ่ืนๆ บรษิัทขอ้มลูเครดิตทกุบรษิัทท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก และ
สมำชิกอ่ืนของบรษิัทขอ้มลูเครดติไดต้ลอดไป โดยกำรใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรใชข้อ้มลูตำมท่ีก ำหนดใน
พระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดติ พ.ศ. 2545 และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิในภำยหนำ้ ผูถื้อบตัรจะไม่ยกเลิก เพิกถอนควำมยินยอมนีจ้นกว่ำ
ผูถื้อบตัรจะแจง้ยกเลิกหรือเพิกถอนควำมยินยอมนีเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรตอ่ธนำคำร บรษิัทขอ้มลูเครดติ ทกุบรษิัทท่ีธนำคำรเป็นสมำชิก และสมำชิก
อ่ืนๆ ของบรษิัทขอ้มลูเครดติ 

21. ในกรณีทีผู้่ถอืบัตรผิดนัดช ำระหนีห้รือไม่สำมำรถช ำระหนี้ให้ครบถ้วนในครำวเดียวตำมจ ำนวนเงนิและภำยในวันที่ถงึ
ก ำหนดช ำระซึง่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดติ หรือข้อตกลงผ่อนช ำระเป็นรำยเดอืน หรือช ำระหนีไ้ม่ตรงตำมเงือ่นไขกำรช ำระ
เงนิทีใ่ห้ไว้กับธนำคำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกบัตรเครดิตได้ โดยธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบเป็นลำยลักษณอั์กษร
ล่วงหน้ำ 30 วัน และผู้ถอืบัตรตกลงยนิยอมช ำระหนีใ้ห้ธนำคำรทันททีี่ได้รับกำรแจ้งดังกล่ำว 
        22. หำกมีกำรตดิตำมทวงถำมใหผู้ถื้อบตัรช ำระหนีอ้นัเกิดจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ ผูถื้อบตัรตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้ำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้ให้
ธนำคำรเตม็จ ำนวน ซึง่รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย คำ่ทนำยควำม และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืน ๆท่ีเกิดขึน้ดว้ย 
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        23. ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นำคำรโอนสิทธิเรียกรอ้ง หนำ้ท่ี และผลประโยชนใ์ด ๆท่ีเกิดจำกกำรใชบ้ตัรเครดติของผูถื้อบตัร และ/หรือท่ีเกิด
จำกขอ้ก ำหนดฉบบันี ้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนใหแ้ก่บคุคลภำยนอก และ/หรือนิติบคุคล สถำบนั องคก์รอ่ืนใดได ้ โดยธนำคำรจะแจง้กำรโอนเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่ผูถื้อบตัรทรำบ ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั  
        24. ธนำคำรสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบีย้ เบีย้ปรบั อตัรำคำ่ธรรมเนียม กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมรำยปี กำรยกเวน้
คำ่ธรรมเนียมรำยปี ค่ำบรกิำรตำ่ง ๆระยะเวลำกำรหกับญัชี หรือสิทธิประโยชนต์่ำง ๆของบตัรเครดติแตล่ะประเภท ตลอดจนขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำร
ใชบ้ตัรเครดตินี ้ โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั และในกรณีมีควำมจ ำเป็นเรง่ดว่น ผูถื้อบตัร
ยินยอมใหธ้นำคำรแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรือประกำศทำงหนงัสือพิมพร์ำยวนัภำษำไทย ท่ีแพรห่ลำยในประเทศล่วงหนำ้เป็น
ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ทัง้นีก้ำรแจง้โดยประกำศทำงหนงัสือพิมพน์ัน้ ธนำคำรจะแจง้กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว ตลอดจนขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำร
ใชบ้ตัรเครดติ ใหผู้ถื้อบตัรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรอีกครัง้หนึ่ง ส ำหรบักรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว เป็นประโยชนแ์ละลดภำระแก่ผูถื้อบตัรซึง่มี
ผลบงัคบัใชไ้ดท้นัที ธนำคำรจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบภำยใน 30 วนั หลงัจำกวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
        เม่ือธนำคำรไดป้ฏิบตัติำมที่กล่ำวในวรรคขำ้งตน้แลว้ และผูถื้อบตัรยงัคงใชบ้รกิำรบตัรเครดติตอ่ไปโดยมิไดแ้จง้บอกเลิกกำรใชบ้ตัรและตดั
บตัรเครดติเป็นสองส่วนส่งคืนใหแ้ก่ธนำคำร ใหถื้อว่ำผูถื้อบตัรยินยอมผกูพนัทกุประกำร และใหถื้อวำ่เอกสำร หนงัสือ ระเบียบ และเง่ือนไขท่ี
เปล่ียนแปลงนัน้เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก ำหนดฉบบันีด้ว้ย   
        25. กำรล่ำชำ้หรืองดเวน้ใดๆ ในกำรใชส้ิทธิของธนำคำรตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติฉบบันี ้ ไม่ถือว่ำ
ธนำคำรสละสิทธ์ิหรือใหค้วำมยินยอมในกำรผิดสญัญำของผูข้อออกบตัร และ/หรือผูถื้อบตัรแตอ่ย่ำงใด 
        26. ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมส่งเสรมิกำรขำยส ำหรบัผูส้มคัรบตัรเครดติรำยใหม่ หำกผูถื้อบตัรไม่เปิดใชบ้รกิำร ภำยใน 30 
วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บักำรอนมุตับิตัร ยกเวน้โปรแกรมส่งเสรมิกำรขำยท่ีผูถื้อบตัรไดร้บัมีระยะเวลำมำกกวำ่ 30 วนั ธนำคำรจะยกเลิกเม่ือระยะเวลำ
ของโปรแกรมส่งเสรมิกำรขำยนัน้หมดลง 
        27. ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรไม่ด  ำเนินกำรเปิดใชบ้รกิำรภำยใน 30 วนั ธนำคำรอำจตดิตอ่ผูถื้อบตัรเพ่ือขอใหผู้ถื้อบตัรเปิดใชบ้รกิำรบตัรเครดติ ทัง้นี ้
ผูถื้อบตัรอำจจะไดร้บัสิทธิพิเศษท่ีแตกตำ่งจำกโปรแกรมส่งเสรมิกำรขำยเดมิที่ผูถื้อบตัรไดร้บั 
        28. เพ่ือเป็นกำรปอ้งกนักำรถูกโจรกรรมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อบตัร โปรดเก็บรกัษำรหสัดำ้นหลงับตัรเครดติของผูถื้อบตัรไวเ้ป็นควำมลบั 
โดยกำรใชร้หสัดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์และท ำรำยกำรดว้ยตวัของผูถื้อบตัรเองเทำ่นัน้ เช่น ซือ้สินคำ้ออนไลน ์จองบตัรโดยสำรเครื่องบนิทำง
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
        29.   ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรไดแ้จง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณอ์กัษรขอรบัใบแจ้งรำยกำรใชบ้ตัรเครดติในรูปแบบเอกสำรหรือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสก์บัธนำคำรแลว้ ผูถื้อบตัรมีสิทธิขอเปล่ียนแปลงกำรขอรบัใบแจง้รำยกำรใชบ้ตัรในรูปแบบดงักล่ำว โดยผูถื้อบตัรตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรใหธ้นำคำรทรำบล่วงหนำ้เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 
 
ข้อก ำหนดและเงือ่นไขโปรแกรมแบ่งจ่ำยรำยเดอืน 
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขนีใ้ชบ้งัคบักบัผูถื้อบตัรท่ีมีควำมประสงคช์  ำระค่ำสินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำรแบบโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติทกุประเภท ท่ีออกโดยธนำคำร (ยกเวน้บตัรเครดติองคก์ร Corporate Card, G-Card, บตัรเครดติน ำ้มนั 
Fleet Card) ตอ่ไปนีร้วมเรียกขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดติทกุประเภทดงักล่ำวว่ำ “ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกั”  
        ในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขนี ้ บรรดำค ำหรือขอ้ควำมท่ีเป็นค ำหรือขอ้ควำมเดียวกนัหรือเหมือนกนักบัค  ำ หรือขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข
หลกัแลว้ หำกไม่ไดก้  ำหนดควำมหมำยไวเ้ป็นกำรเฉพำะในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขนี ้ ใหค้  ำหรือขอ้ควำมนัน้มีควำมหมำยเดียวกนัหรือเหมือนกนักบั
บรรดำค ำหรือขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกั 
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        “โปรแกรมแบ่งจ่ำยรำยเดอืน” หมำยถงึ ผลิตภณัฑบ์รกิำรของธนำคำรในรูปโปรแกรมกำรแบง่ช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำรเป็นรำย
เดือนของธนำคำรท่ีรำ้นคำ้สมำชิกรบับตัรเครดติ (รำ้นคำ้) ตกลงใหก้ำรสนบัสนนุรว่มกบัธนำคำรจดัรำยกำรสินคำ้และบรกิำรเขำ้ไวใ้นโปรแกรมตำม
ประเภทของสินคำ้ และ/หรือบรกิำร โดยธนำคำรจะเป็นผูช้  ำระคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำรเตม็จ ำนวนใหแ้ก่รำ้นคำ้แทนผูถื้อบตัรไปก่อน และใหผู้ถื้อ
บตัรเลือกผ่อนช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำร รวมทัง้ดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมตำ่งๆ (ถำ้มี) กบัธนำคำรผ่ำนบตัรเครดติเป็นงวดรำยเดือนตำมอตัรำ
และระยะเวลำผ่อนช ำระตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และภำยในวงเงินบตัรเครดติของผูถื้อบตัรท่ีคงเหลือในขณะนัน้ ภำยใตเ้ง่ือนไขตำมโปรแกรมแบง่จ่ำย
รำยเดือนของธนำคำร ดว้ยวธีิเรียกเก็บเงินผ่ำนบตัรเครดติแทนกำรช ำระดว้ยเงินสด โดยอำจเรียกเก็บผ่ำนบตัรเครดติดว้ยเครื่องรูดบตัรเครดติอตัโนมตัิ 
Electronic Data Capture (EDC) ปรำกฏจ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บในหลกัฐำนกำรใชบ้ตัรเครดติ หรือใบบนัทกึรำยกำร (Sales Slip) หรือเรยีกเก็บผ่ำน
บตัรเครดติโดยระบบส่ือสำรขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ (พำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส)์ หรือเรียกเก็บผ่ำนบตัรเครดติ ตำมใบสั่งซือ้ตำมแคต็ตำล็อกใบสั่งซือ้ (Mail 
Order) หรือเรียกเก็บดว้ยวธีิใชร้ะบบส่ือสำรบรกิำรอ่ืนของธนำคำรทกุรูปแบบ  
        ผูถื้อบตัรท่ีตกลงใชบ้รกิำรโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนของธนำคำร ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีก ำหนด
ตอ่ไปนี ้และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิในภำยหนำ้ทกุประกำรโดยธนำคำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ คือ  
        1. ผูถื้อบตัรตกลงยอมรบัและเขำ้ใจดีแลว้ว่ำ วงเงินสินเช่ือตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนท่ีตกลงใชบ้รกิำรเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินสินเช่ือ
บตัรเครดติ (Credit Limit) ของผูถื้อบตัร ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในขณะที่ผูถื้อบตัรใชบ้รกิำรโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน  
        2. เงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) หมำยถงึ จ ำนวนเงินท่ีผูถื้อบตัรเลือกผ่อนช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำร ใหแ้ก่
ธนำคำรเป็นรำยเดือนตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน โดยรำคำคำ่สินคำ้ และ/หรือคำ่บรกิำรตอ้งมีมลูคำ่ขัน้ต  ่ำตัง้แต ่ 1,500 บำทขึน้ไป และเม่ือผูถื้อ
บตัรไดร้บัเอำสินคำ้และ/หรือบรกิำรดงักล่ำวจำกรำ้นคำ้ไปเรียบรอ้ยแลว้ ธนำคำรจะท ำกำรค ำนวณเงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) 
จำกรำคำค่ำสินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำรท่ีรวมภำษีมลูคำ่เพิ่มไวด้ว้ยแลว้ ดอกเบีย้และ/หรือคำ่ธรรมเนียม (ถำ้มี)  
ตำมอตัรำท่ีก ำหนดในโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนโดยค ำนวณดอกเบีย้ตำมระยะเวลำท่ีผูถื้อบตัรเลือกผ่อนช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำรนัน้จนเสรจ็
สิน้ครบถว้นทัง้จ  ำนวน ตำมโปรแกรมแบ่งจ่ำยรำยเดือนแลว้น ำเงินท่ีค  ำนวณไดท้ัง้จ  ำนวนดงักล่ำวแบง่ผ่อนช ำระรำยเดือนกบัธนำคำรตอ่ไป 
        ธนำคำรจะเรียกเก็บเงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) โดยอำจเรียกเก็บผ่ำนบตัรเครดติดว้ยเครื่องรูดบตัรเครดติอตัโนมตั ิ
Electronic Data Capture (EDC) ซึง่ปรำกฏจ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บในหลกัฐำนกำรใชบ้ตัรเครดติ หรือใบบนัทกึรำยกำร (Sale Slip) หรือเรยีกเก็บผ่ำน
บตัรเครดติโดยระบบส่ือสำรขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ (พำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส)์ หรือเรียกเก็บผ่ำนบตัรเครดติตำมใบสั่งซือ้ตำมแคต็ตำล็อกใบสั่งซือ้ (Mail 
Order) หรือเรียกเก็บดว้ยวธีิใชร้ะบบส่ือสำรบรกิำรอ่ืนของธนำคำรทกุรูปแบบ 
        3. ดอกเบีย้และ/หรือคำ่ธรรมเนียม (ถำ้มี) ของโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนค ำนวณจำกรำคำคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำร คณูดว้ยอตัรำ
ดอกเบีย้ และ/หรือคำ่ธรรมเนียม (ถำ้มี) ของโปรแกรมแบง่จำ่ยรำยเดือนและจ ำนวนเดือนตำมท่ีผูถื้อบตัรเลือกในกำรผ่อนช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือ
คำ่บรกิำร โดยธนำคำรจะเรียกเก็บดอกเบีย้ และ/หรือคำ่ธรรมเนียม (ถำ้มี) พรอ้มและรวมไปกบัเงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) 
        4. ผูถื้อบตัรรบัทรำบวำ่ เม่ือเลือกใชบ้รกิำรโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนแลว้ ผูถื้อบตัรจะตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำมโปรแกรมท่ีเลือกใชบ้รกิำร
ดงักล่ำวตลอดทัง้โปรแกรม ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใดๆ ของโปรแกรมได ้ โดยผ่อนช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือ คำ่บริกำรใหแ้ก่ธนำคำรเตม็ตำม
จ ำนวนเงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) ของโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนท่ีผูถื้อบตัรเลือกใชบ้รกิำรทกุเดือนตำมที่ธนำคำรเรียกเก็บ 
(Billing Cycle) ภำยในวนัท่ีถงึก ำหนดช ำระในใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติ (Statement) จนเสรจ็สิน้ครบถว้นเตม็จ ำนวนตำมโปรแกรมแบ่งจ่ำยรำย
เดือนท่ีผูถื้อบตัรเลือกใชบ้รกิำรของธนำคำร และไม่ถือวำ่เงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) ดงักล่ำวอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑข์องจ ำนวน
เงินขัน้ต  ่ำท่ีผูถื้อบตัรมีสิทธิเลือกช ำระตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกั 
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        5. กำรช ำระเงิน (Payment) ท่ีธนำคำรเรียกเก็บในแตล่ะครัง้ตำมใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติ (Statement) หรือท่ีเรียกว่ำรอบบญัชีกำร
เรียกเก็บเงินบตัรเครดติ (Billing Cycle) ซึง่ธนำคำรจะเรียกเก็บทัง้เงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) และคำ่ใชจ้่ำยตำมบตัรเครดติใน
กรณีอ่ืนรวมไปพรอ้มกนัในใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัรเครดติ (Statement) ผูถื้อบตัรตอ้งช ำระเงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) ตำม
โปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขนี ้ ซึง่ไม่เก่ียวขอ้งกนักบักำรช ำระเงินคำ่ใชจ้่ำยตำมบตัร
เครดติในกรณีอ่ืนท่ีผูถื้อบตัรจะตอ้งปฏิบตัติำมหลกัเกณฑก์ำรช ำระเงินท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกั หมำยควำมวำ่ผูถื้อบตัรตอ้งช ำระทัง้เงิน
ผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) และเงินคำ่ใชจ้่ำยตำมบตัรเครดติในกรณีอ่ืนตำมหลกัเกณฑก์ำรช ำระเงินแตล่ะเรื่องดงักล่ำวในทกุรอบ
บญัชีกำรเรียกเก็บเงินบตัรเครดติ (Billing Cycle) ตำมใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดติ (Statement) ของธนำคำร 
        ในกรณีผูถื้อบตัรไม่ช  ำระเงินหรือช ำระเงินในจ ำนวนท่ีนอ้ยกวำ่จ ำนวนเงินผ่อนช ำระรำยเดือน (Monthly Installment Due) ผูถื้อบตัรตอ้งช ำระ
ดอกเบีย้ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ธนำคำรส ำหรบัยอดเงินคงคำ้งในอตัรำเดียวกนักบักรณีท่ีผูถื้อบตัรคำ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยตำมบตัรเครดติในกรณีอ่ืนตำมขอ้ก ำหนด
และเง่ือนไขหลกั และหำกผูถื้อบตัรมียอดคงคำ้งตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน และ/หรือ คำ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยตำมบตัรเครดติบรกิำรใดบริกำรหนึ่ง 
รวมกนัเป็นระยะเวลำ 2 รอบบญัชีตดิตอ่กนั ผูถื้อบตัรจะตอ้งช ำระเงินท่ีคงคำ้งทัง้หมดตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนและบรกิำรอ่ืน ๆทัง้หมด ใหแ้ก่
ธนำคำรใหเ้สรจ็สิน้ครบถว้นทัง้จ  ำนวนในรอบบญัชีกำรเรียกเก็บเงินบตัรเครดติ (Billing Cycle) ถดัไปของธนำคำร โดยธนำคำรจะแจง้จ ำนวนเงิน
ทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็เน่ืองจำกกำรผิดสญัญำตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนดงักล่ำวในใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัรเครดติ (Statement) ตอ่ไป  
        6. ผูถื้อบตัรสำมำรถช ำระเงินตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนใหแ้ก่ธนำคำรครัง้เดียวทัง้จ  ำนวนล่วงหนำ้ (Pre-Payment) โดยธนำคำรจะไม่
เรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรช ำระเงิน (Pre-Payment Fee) แตผู่ถื้อบตัรตอ้งแจง้ธนำคำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและช ำระเงินทัง้หมดดงักล่ำวใหค้รบถว้น 
จงึจะถือว่ำไดย้กเลิกโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนของผูถื้อบตัรแลว้ ทัง้นีผู้ถื้อบตัรจะไม่เรียกคืนดอกเบีย้/ค่ำธรรมเนียมท่ีไดค้  ำนวณรวมไวแ้ลว้ตำม
โปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน 
        7. ผูถื้อบตัรตกลงยอมรบัว่ำ สินคำ้และ/หรือบรกิำรท่ีซือ้ขำยผ่ำนโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนนัน้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของธนำคำรดว้ยเหตท่ีุ
ธนำคำรไดช้  ำระเงินคำ่สินคำ้แทนผูถื้อบตัรไปก่อน และใหธ้นำคำรมีกรรมสิทธ์ิครอบคลมุรวมถงึสินคำ้และ/หรือบรกิำร หรืออปุกรณต์ำ่งๆ ท่ีน ำมำเปล่ียน
หรือทดแทน สินคำ้และ/หรือบรกิำรดงักล่ำวดว้ย ผูถื้อบตัรเป็นเพียงผูค้รอบครองสินคำ้และ/หรือบรกิำรตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนนัน้ไปจนกวำ่จะ
ไดผ้่อนช ำระค่ำสินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำรใหแ้ก่ธนำคำรถกูตอ้งครบถว้นตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนแลว้ โดยผูถื้อบตัรจะผ่อนช ำระคำ่สินคำ้และ/
หรือคำ่บรกิำรตอ่ไปจนเสรจ็สิน้ครบถว้นตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน แมผู้ถื้อบตัรจะไดค้รอบครองสินคำ้และ/หรือบรกิำรดงักล่ำวอยู่หรือไม่ก็ตำม 
รวมทัง้ในกรณีท่ีธนำคำรไดรู้ห้รือไม่รูว้ำ่ผูถื้อบตัรยงัคงครอบครองสินคำ้และ/หรือบรกิำรดงักล่ำวอยู่หรือไม่เช่นเดียวกนั   
        8.   ในระหวำ่งใชบ้รกิำรโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน ผูถื้อบตัรจะไม่เปล่ียน คืน จ ำน ำ จ ำนอง ขำย โอน ใหเ้ช่ำ หรือแบง่กำรครอบครองสินคำ้
และ/หรือบรกิำรตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกธนำคำรก่อน ทัง้นี ้ยกเวน้กำรเปล่ียนหรือคืนสินคำ้ 
และ/หรือบรกิำร ตำมเง่ือนไขกำรรบัประกนัคณุภำพสินคำ้และ/หรือบรกิำรนัน้ๆ ของผูจ้  ำหน่ำย หรือรำ้นคำ้ท่ีผูถื้อบตัรไดซ้ือ้สินคำ้และ/หรือบรกิำรนัน้ 
โดยธนำคำรไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรรบัประกนัสินคำ้และ/หรือบรกิำรดงักล่ำวแตอ่ย่ำงใด 
        9. ผูถื้อบตัรรบัรูแ้ลว้วำ่ รำ้นคำ้/ผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้และ/หรือบรกิำรตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนท่ีผูถื้อบตัรเลือกใชบ้รกิำรของธนำคำร เป็น
ผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัสินคำ้และ/หรือบรกิำร (Products Liabilities) ทัง้หมดตอ่ผูถื้อบตัร กรณีมีขอ้รอ้งเรียนใดๆ เก่ียวกบัคณุภำพ ควำมช ำรุดบกพรอ่ง
หรือกำรสญูเสียของสินคำ้ และ/หรือบรกิำรตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน ผูถื้อบตัรจะตอ้งตดิตอ่ หรือจดัส่งสินคำ้และ/หรือบรกิำรดงักล่ำว กลบัคืนไป
ยงัรำ้นคำ้หรือผูจ้  ำหน่ำยโดยตรง ทัง้ยอมรบัว่ำ แมจ้ะอยู่ในระหวำ่งท่ีมีขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้โตแ้ยง้ใดๆ กบัรำ้นคำ้หรือผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้และ/หรือบรกิำร 
เก่ียวกบัสินคำ้และ/หรือบรกิำรตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนนัน้ กำรดงักล่ำวไม่เก่ียวขอ้งและไม่กระทบกบัโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนของธนำคำร ผู้
ถือบตัรจะยงัคงผ่อนช ำระคำ่สินคำ้และ/หรือคำ่บรกิำร ตำมโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือน ใหธ้นำคำรตอ่เน่ืองตอ่ไปจนเสรจ็สิน้ครบถว้นตำมโปรแกรม 
        10. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขนีใ้หใ้ชบ้งัคบัเฉพำะกบัโปรแกรมแบง่จ่ำยรำยเดือนของธนำคำรเท่ำนัน้ หำกมีขอ้ควำมท่ีขดัหรือแยง้กนักบั
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกั ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมขอ้บงัคบัและเง่ือนไขนีบ้งัคบั 
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อัตรำดอกเบีย้ปกติและค่ำธรรมเนียม 
รำยกำร ttb absolute 

ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 
บตัรหลกั ไมม่ี 

บตัรเสริม ไมม่ี 

ค่ำธรรมเนียมรำยปี 
บตัรหลกั 4,000 บำท (ฟรีปีแรก)* 

บตัรเสริม ไมม่ี 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกบตัรใหม ่(ช ำรุด/สญูหำย) ไมม่ี 

ค่ำขอรหสัใหม ่ทดแทนรหสัเดิม ไมม่ี 

ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดลว่งหนำ้  
3% (ยงัไมร่วมภำษีมลูค่ำเพิ่ม (VAT)) ของจ ำนวนเงินท่ีเบิกถอน   

มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 ก.พ. 2564 เป็นตน้ไป 

ค่ำธรรมเนียมในกำรขอส ำเนำใบบนัทึกสินคำ้/บริกำร (Sales Slip) 200 บำท ต่อครัง้ (รวม VAT แลว้) 

ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยฯ ไมม่ี 

อตัรำดอกเบีย้2 
16% ต่อปี กรณีซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำร เริ่มคิดดอกเบีย้ตัง้แต่วนัท่ีธนำคำรบนัทึกรำยกำร  

เฉพำะกรณีจ่ำยช ำระหนีไ้มเ่ต็มจ ำนวน หรือช ำระลำ่ชำ้ไมต่รงตำมก ำหนดระยะเวลำ หรือไมช่ ำระหนี ้

กำรคิดดอกเบีย้กำรเบิกถอนเงินสดลว่งหนำ้ ตัง้แต่วนัท่ีท ำรำยกำรเบิกถอนฯ จนถึงวนัท่ีธนำคำรไดร้บัช ำระเงินครบตำมจ ำนวนเงินท่ีเบิกถอน 

ระยะเวลำกำรช ำระเงินคืนโดยปลอดดอกเบีย้  
กรณีช ำระเต็มจ ำนวนตำมใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำย 

สงูสดุ 20 วนั นบัจำกวนัสรุปยอดรำยกำร 
(เฉพำะรำยกำรซือ้สินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีช ำระคืนเต็มจ ำนวนตำมท่ีเรียกเก็บ) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้ รอบบญัชีละ 100 บำท ต่อบญัชี (ยงัไมร่วมภำษีมลูค่ำเพ่ิม (VAT)) 

ค่ำบริกำรกำรใชจ้่ำยเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศ 
(ค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกลุเงิน) 

ไมม่ี 

ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงิน:   

ช ำระท่ีสำขำ ttb ไมคิ่ดค่ำบริกำร 

ช ำระดว้ยกำรโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์ttb โดย 
- หกับญัชีเงินฝำกโดยอตัโนมติั 
- ผ่ำนเครื่อง ATM หรือ เครื่อง ADM ของ ttb 
- ผ่ำนระบบโทรศพัทโ์ทร.02-010-1428 
- ผ่ำนบริกำร ttb Internet Banking (www.ttbdirect.com) 
- ผ่ำนบริกำรทีเอ็มบี ทชั (ttb TOUCH) 

ไมคิ่ดค่ำบริกำร 

ช ำระผ่ำนตัวแทนรับช ำระ (อัตรำรวม VAT แล้ว)**   

- เคำนเ์ตอรเ์ซอรว์สิ (ยอดช ำระไมเ่กิน 49,000 บำท/รำยกำร)  ค่ำบริกำร 15 บำท/รำยกำร ส  ำหรบัเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บำท/รำยกำร ส  ำหรบัเขตต่ำงจงัหวดั 

- เทสโกโ้ลตสั (ยอดช ำระไมเ่กิน 49,000 บำท/รำยกำร/วนั)  ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร ทั่วประเทศ 

หมำยเหต ุ 

  * • เกณฑเ์งินฝำก (AUM) จะไดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมรำยปี 4,000 บำท เมื่อมี AUM เฉลี่ย 1 ปียอ้นหลงั ตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไปกบัธนำคำร  

    • เกณฑอ์ำ้งอิงรำยได ้เมื่อซือ้ประกนั BA ทุกประเภทตัง้แต่ 200,000 บำทขึน้ไป จะไดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมรำยปี 4,000 บำท 

** • ทำ่นควรช ำระก่อนวนัครบก ำหนดช ำระอยำ่งนอ้ย2 วนัท ำกำรและจดัเก็บใบรบัฝำกช ำระไวเ้ป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงินทกุครัง้  

    • ค่ำธรรมเนียมในกำรช ำระเงินผ่ำนจดุบริกำรรบัช ำระต่ำงๆเป็นค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำท่ีตวัแทนรบัช ำระเรียกเก็บจำกท่ำน ณ จดุรบัช ำระเงิน ซึง่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยูก่บัตวัแทนรบัช ำระนัน้ ๆ   
 
1. กำรเบกิถอนเงินสดผ่ำนบตัรเครดติท่ีเครื่องเบกิเงินอตัโนมตั ิ(ATM) ในตำ่งประเทศผูถื้อบตัรอำจจะถกูเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเบกิถอนเงินระหว่ำง
ประเทศ (International Access Fee) ตำมอตัรำท่ีธนำคำรเจำ้ของเครื่อง ATM นัน้ ๆจะก ำหนด 
2 ธนำคำรอำจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทรำบล่วงหนำ้ ทัง้นีไ้ม่เกินอตัรำท่ีธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดไวส้งูสดุส ำหรบัผูป้ระกอบธุรกิจ
บตัรเครดติของธนำคำรพำณิชย ์
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3. ในกรณีท่ีมีกำรใชบ้ตัรเครดติช ำระคำ่สินคำ้ และ/หรือค่ำบรกิำร และ/หรือเบกิถอนเงินสดล่วงหนำ้เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ผูถื้อบตัรรบัทรำบและ
ตกลงวำ่คำ่ใชจ้่ำยท่ีเป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศดงักล่ำวจะถกูเรียกเก็บเป็นเงินบำทไทย ตำมอตัรำแลกเปล่ียนท่ีธนำคำรถูกเรียกเก็บจำกบรษิัทบตัร
เครดติแตล่ะรำยท่ีธนำคำรเป็นสมำชิกอยู่ ณ วนัท่ีมีกำรเรียกเก็บยอดคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวกบัธนำคำร ซึง่อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมวนัและเวลำท่ี
ธนำคำรถกูเรียกเก็บจรงิ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ียอดคำ่ใชจ้่ำยในสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำว ไม่ใช่เป็นสกลุเงินดอลล่ำรส์หรฐั บรษิัทบตัรเครดติท่ีธนำคำร
เป็นสมำชิกอยู่อำจจะท ำกำรแปลงคำ่เงินดงักล่ำวเป็นสกลุเงินดอลล่ำรส์หรฐั ก่อนท่ีจะท ำกำรแปลงยอดดงักล่ำวเป็นสกลุเงินบำทเพ่ือเรียกเก็บกบั
ธนำคำร ผูถื้อบตัรสำมำรถตรวจสอบอตัรำแลกเปล่ียนเพ่ือใชใ้นกำรอำ้งอิงเบือ้งตน้ไดจ้ำก:  
https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html 
  นอกจำกนี ้ ผูถื้อบตัรรบัทรำบและตกลงใหธ้นำคำรคดิคำ่ควำมเส่ียงจำกกำรแปลงสกลุเงินดงักล่ำวในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.5 จำกยอด
คำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ เพ่ือปอ้งกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรแปลงสกลุเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ 
อนึ่งในกรณีท่ีมีเหตใุดๆ ระหวำ่งรำ้นคำ้กบัผูถื้อบตัรเป็นเหตใุหธ้นำคำรตอ้งท ำกำรคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อบตัรตำมรำยกำรท่ีส่งมำเรียกเก็บกบัธนำคำรแลว้ 
กรณีนีธ้นำคำรจะคืนเงินใหผู้ถื้อบตัร ในจ ำนวนเงินบำทท่ีถกูแปลงค่ำสกลุเงินตำมอตัรำแลกเปล่ียนของวนัและเวลำท่ีธนำคำรท ำกำรคืนเงินยอดเรียก
เก็บส ำหรบั รำยกำรนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ กำรเบกิถอนเงินสดผ่ำนบตัรเครดติท่ีเครื่องเบกิเงินสดอตัโนมตั ิ (ATM) ในต่ำงประเทศ ผูถื้อบตัรอำจถกูเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรเบกิ
ถอนเงินระหว่ำงประเทศ (International Access Fee) ตำมอตัรำท่ีธนำคำรเจำ้ของเครื่อง ATM นัน้ ๆจะก ำหนด 
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