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ส่วน ก 

1.  บทบัญญัติโดยทั่วไป กำรตีควำม และค ำนิยำม 

1.1 ด้วยการสมัครใช้หรือการใช้บัญชี บัตร หรือบริการใดๆ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข

ท้ังหมดท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดฉบับน้ีแล้ว ตามท่ีอาจมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมเปน็คร้ังคราว ("ข้อก ำหนด

โดยทั่วไป") ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีใช้บังคับกับบัญชี บัตร หรือบริการใดๆ ซ่ึึ่งธนาคารจัดหาให้แก่ท่าน และในแต่ละคร้ังท่ี

ท่านใช้บัญชี บัตร หรือบริการใดๆ ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีเปน็ส่วนประกอบและให้อ่านควบคู่กับ 

(ก) ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับบัญชี บัตร หรือบริการเฉพาะอย่างท่ีธนาคารจัดหาให้ ไม่ว่าโดยล าพังหรือร่วมกันกับบุคคล

อื่น ("ข้อก ำหนดเฉพำะ") และ 

(ข) ข้อก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารหรือสัญญาอื่นใดซ่ึึ่งเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร ("ข้อก ำหนด

โดยท่ัวไปอื่น ๆ") 

 

ตามท่ีอาจมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมเป็นคร้ังคราว (รวมเรียกว่า "ข้อก ำหนดอื่น ๆ") 

1.2 ในกรณีท่ีมีความขัดหรือแย้งกันระหว่างข้อก าหนดของเอกสารดังต่อไปน้ี ให้ข้อก าหนดของเอกสารท่ีกล่าวถึงในล าดับก่อน

มีผลบังคับเหนือกว่าเอกสารท่ีกล่าวถึงในล าดับต่อไป 

(ก) ข้อก าหนดเฉพาะ 

(ข) ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี 

(ค) ข้อก าหนดโดยท่ัวไปอื่น ๆ 

1.3 การแปลความหมายและการตีความโดยท่ัวไป  

(ก) ดุลยพินิจของธนำคำร ในเวลาใดก็ตามท่ีธนาคารจ าเปน็ต้องกระท าการ ท าการพิจารณาตัดสิน หรือใช้วิจารณญาณในทาง

อื่นใด ธนาคารอาจด าเนินการดังกล่าวโดยเป็นดุลยพินิจอันเด็ดขาดของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว 

(ข) เม่ือธนำคำรด ำเนินกำรหรือปฏิเสธท่ีจะด ำเนินกำรในเร่ืองใด รวมถึงค าสั่งหรือธุรกรรมใดๆ ธนาคารไม่จ าเป็นต้องให้

เหตุผลในการด าเนินการหรือปฏิเสธท่ีจะด าเนินการ เว้นแต่กฎหมายท่ีใช้บังคับก าหนดไว้ 

(ค) เวลำ ถ้าธนาคารได้รับค าสั่งใดในวันท่ีมิใช่วันท าการ หรือภายหลังจากก าหนดเวลาตัดบัญชีหรือตัดรอบท่ีก าหนด ธนาคาร

อาจถือว่าค าสั่งน้ันได้รับในวันท าการถัดไป และธนาคารอาจด าเนินการตามค าสั่งน้ันในวันท าการถัดไป 
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(ง) ค าท่ีมีความหมายเปน็เอกพจน์มีความหมายรวมถึงพหูพจน์ และค าท่ีมีความหมายเป็นพหูพจน์มีความหมายรวมถึง

เอกพจน์ 

(จ) ค าท่ีมีความหมายเป็นเพศชายมีความหมายรวมถึงเพศหญิงหรือไม่มีเพศ 

(ฉ) หัวข้อและหัวข้อย่อยใส่ไว้เพ่ือความสะดวกเท่าน้ัน และไม่กระทบต่อการตีความข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี 

(ช) ถ้อยค าท่ีข้ึนต้นด้วยค าว่า "อื่นๆ" "รวมถึง" "รวมทั้ง" และ "โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง" หรือถ้อยค าในลักษณะเดียวกัน ให้แปล

ความหมายว่าเปน็การแสดงตัวอย่าง และไม่เป็นการจ ากัดความหมายของถ้อยค าก่อนหน้าน้ัน 

2. ข้อก ำหนดกำรใช้และค ำส่ัง 

2.1 นอกจากจะได้รับความยินยอมจากธนาคารและภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของความยินยอมท่ีให้น้ัน ท่านรับทราบและตก

ลงว่า ค าสั่งท้ังปวงของท่านจะต้องส่งผ่านบริการดิจิทัล ในทันทีท่ีท่านส่งค าสั่งถึงธนาคาร ค าสั่งน้ันจะไม่สามารถเพิกถอนได้

และจะมีผลผูกพันท่าน โดยท่านตกลงจะไม่โต้แย้งค าสั่งท่ีส่งดังกล่าว 

2.2 ท่านมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าค าสั่งท้ังหมดว่าถูกต้อง ครบถ้วน  ได้ถูกส่งตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด และ

เปน็ไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และท่านจะต้องตรวจสอบว่าบัญชีของท่านมีจ านวนเงินท่ีเพียงพอให้ธนาคารด าเนินการตาม

ค าสั่งใดๆ ได้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของธนาคารท่ีเก่ียวกับบัญชี บัตรและบริการต่าง ๆ 

2.3 ธนาคารสามารถเพิกเฉยต่อค าสั่งใดๆ หรือปฏิเสธท่ีจะจัดหา หรืออนุญาตให้ท่านใช้บัญชี บัตร หรือบริการใด หาก 

(ก) ธนาคารมีความเห็นว่าค าสั่งน้ันไม่สอดคล้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ท าให้ส าคัญผิด ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้ง เปน็การ

หลอกลวง หรือไม่ได้ออกตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

(ข) เปน็การไม่เหมาะสมหรือพ้นวิสัยท่ีจะด าเนินการ 

(ค) เป็นการขัดต่อหลักปฏิบัติทางธุรกิจของธนาคาร หรือนโยบายหรือข้ันตอนปฏิบัติภายในของธนาคาร 

(ง) เปน็การขัดต่อกฎหมายท่ีใช้บังคับ (ซ่ึึ่งรวมถึงการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลใน

เขตอ านาจใดท่ีธนาคารประกอบกิจการอยู่ หรือโดยองค์กรเหนือชาติ หรือหน่วยงานทางการซ่ึึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง 

องค์การสหประชาชาติ และสหภาพยุโรป) 

(จ) การด าเนินการดังกล่าวจะมีผลเปน็การเบิกเงินเกินบัญชี หรือเกินวงเงินโอนประจ าวันหรือวงเงินเฉพาะประเภทในบัญชีน้ัน 

หรือเกินวงเงินธุรกรรมส าหรับบัญชี บัตรหรือบริการใด 

(ฉ) ถ้ามีข้อก าหนดยอดเงินคงเหลือข้ันต ่าท่ีใช้กับบัญชีน้ัน และค าสั่งน้ันจะส่งผลให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีมีจ านวนต ่ากว่า

ยอดเงินคงเหลือข้ันต ่า 
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(ช) มีเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซ่ึึ่งขัดขวางมิให้ธนาคารด าเนินการตามค าสั่งของท่าน หรือท่านไม่ได้ให้

เอกสาร การรับรอง และข้อมูลท้ังหมดแก่ธนาคารตามท่ีธนาคารต้องการ 

2.4 ธนาคารไม่รับประกันว่า (1) ค าสั่งจะได้รับการด าเนินการภายในก าหนดเวลาใดเวลาหน่ึงหรือตามล าดับใดล าดับหน่ึง (2) จะ

ไม่มีช่วงเวลาเว้นว่างนับจากเวลาท่ีท่านออกค าสั่งจนถึงเวลาท่ีธนาคารด าเนินการตามค าสั่ง และ (3) ค าสั่งจะได้รับการรักษา

ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ โดยท่านจะเปน็ผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล ความเข้าใจผิด ความผิดพลาด และความล่าช้า

ซ่ึึ่งเกิดข้ึนจากการออกค าสั่งโดยวิธีการดังกล่าวเองท้ังสิ้น 

2.5 ธนาคารอาจ 

(ก) ด าเนินการตามค าสั่งใดท่ีธนาคารเช่ือโดยสุจริตว่าเปน็ค าสั่งท่ีออกโดยท่าน 

(ข) ด าเนินการตามค าสั่งท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือประกอบด้วยหลายค าสั่ง ถ้าธนาคารเช่ืออย่างสมเหตุสมผล

ว่าธนาคารสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือก าหนดล าดับการด าเนินการได้ โดยไม่ต้องสอบถามจากท่าน 

(ค) ก าหนดการใช้วิธีการเข้าถึงส าหรับธุรกรรมลักษณะใดๆ และอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงหรือใช้ข้ันตอน

การรักษาความปลอดภัยแบบใหม่เปน็คร้ังคราว เพ่ือการยอมรับค าสั่ง 

(ง) ยกเลิก ปฏิเสธ หรือย้อนกลับรายการ (reverse) การด าเนินการใดๆ ตามค าสั่ง หรือเรียกร้องการคืนเงิน ท าการหัก

บัญชี ด าเนินการเพ่ือมิให้สามารถถอนเงินจากบัญชี หรือถือว่ามีการเบิกเงินเกินบัญชี (overdrawn) หรือเกินวงเงินของ

บัญชี ถ้า 

(1) ธนาคารจ าเปน็ต้องแก้ไขความผิดพลาดหรือความบกพร่องใด ๆ 

(2) ธนาคารจ าเป็นต้องคืนเงินให้แก่ผู้ช าระเงินหรือผู้สั่งจ่ายเงิน 

(3) ธนาคารไม่ได้รับเงินท่ีสามารถใช้ได้ทันทีและปลอดเง่ือนไขอย่างครบเต็มจ านวนหรือภายในก าหนดเวลา 

(4) จากการตรวจสอบภายในของธนาคาร พบว่าค าสั่งน้ันไม่ได้มาจากท่าน หรือ 

(5) ธนาคารมีเหตุอันสมควรท่ีจะด าเนินการดังกล่าวด้วยเหตุผลอื่นใด หรือถ้าธนาคารเห็นว่าจ าเปน็ สมควรหรือเหมาะสมท่ีจะ

ด าเนินการเช่นน้ัน และ 

(จ) ตกลงให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งใดท่ีมีข้ึนก่อนหน้าน้ันได้ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารจะก าหนด โดยธนาคารจะพยายามระงับ

ธุรกรรมเม่ือได้รับค าสั่ง แต่ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ถ้าธนาคารไม่สามารถระงับธุรกรรมน้ันได้ 

2.6 ท่านตกลงว่าในกรณีท่ีบุคคลใดใช้วิธีการเข้าถึงเพ่ือท่ีจะใช้หรือเข้าถึงบริการ หรือออกค าสั่งผ่านทางบริการ หรือในกรณีท่ี

ลายมือช่ือหรือการมอบอ านาจบนค าสั่งน้ันปรากฎว่าถูกต้องตรงกับลายมือช่ือหรือการมอบอ านาจท่ีปรากฎในหนังสือมอบ

อ านาจให้ด าเนินการ (operating mandate) 
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(ก) ธนาคารจะถือว่าบุคคลดังกล่าวคือท่าน 

(ข) การใช้หรือการเข้าถึงบริการใดๆ จะถือว่าเปน็การใช้หรือการเข้าถึงโดยท่าน และ 

(ค) ให้ถือว่าค าสั่งใดๆ น้ันเปน็ค าสั่งท่ีออกอย่างถูกต้อง และได้รับอ านาจจากท่าน และจะมีผลสมบูรณ์ ผูกพัน และใช้บังคับกับ

ท่านได้ 

 

ดังน้ัน ธนาคารอาจด าเนินการตามค าสั่งน้ัน หรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวใช้หรือเข้าถึงบริการได้ โดยไม่ต้องท าการ

ตรวจสอบตัวตนของบุคคลดังกล่าว หรือความถูกต้องของค าสั่งของบุคคลใด หรืออ านาจของบุคคลใดท่ีจะใช้หรือเข้าถึง

บริการ 

2.7 หากท่านตกเปน็ผู้ล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิต ธนาคารอาจหยุดหรือระงับการด าเนินการในบัญชี บัตร หรือ

บริการใด และไม่ด าเนินการตามตราสารใดท่ีย่ืนหรือค าสั่งใดท่ีได้รับ ตลอดจนปฏิเสธการเข้าถึงเงินในบัญชีหรือการเข้าถึงบัตร

หรือบริการใดๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดกับท่าน ผู้สืบสิทธิของท่าน หรือบุคคลอื่นใด จนกว่า

ธนาคารจะได้รับหลักฐานของบุคคลซ่ึึ่งมีอ านาจตามกฎหมายในการด าเนินการกับบัญชี บัตร หรือบริการดังกล่าว  ท่ีเป็นท่ี

พอใจของธนาคาร 

2.8 ท่านต้องออกค าสั่งถึงธนาคารเม่ือท่านประสงค์จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการ (operating 

mandate) หรือเม่ือท่านประสงค์จะเปล่ียนแปลงลายมือช่ือใด ธนาคารมีสิทธิใช้ระยะเวลาตามสมควรในการด าเนินการ

เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกน้ัน ค าสั่งใดๆ ท่ีส่งถึงธนาคารจะมีผลก็ต่อเม่ือธนาคารยืนยันเปน็ลายลักษณ์อักษรต่อท่านว่าธนาคาร

ได้รับค าสั่งของท่านแล้ว 

2.9 ธนาคารอาจช าระเงินตามค าสั่งและตราสารท้ังหมดท่ีออกหรือลงนามตามหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการ (operating 

mandate) ฉบับเดิม ถ้าค าสั่งและตราสารเหล่าน้ีลงวันท่ีก่อน แต่ย่ืนภายหลังจากวันท่ีธนาคารได้รับและตอบรับค าสั่งของท่าน

ตามข้อ 2.8 

3. กำรติดต่อส่ือสำร 

3.1 ถ้ามีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดหรือข้อมูลการติดต่อของท่าน ท่านต้องแจ้งให้ธนาคารทราบตามวิธีการท่ีธนาคาร

ก าหนด 

3.2 ค าบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร และหนังสือติดต่อท้ังปวงจะส่งในลักษณะท่ีธนาคารเห็นว่าเหมาะสมโดยผ่านทางบริการ

ดิจิทัลและตามท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับก าหนด (ซ่ึึ่งรวมถึงโดยทางข้อความแจ้งเตือนท่ีส่งไปยังอุปกรณ์ของท่าน (ไม่ว่าท่านก าลัง

ลงทะเบียนเข้าใช้ (logged into) บริการดิจิทัลอยู่หรือไม่) หรือหน้าการแจ้งเตือนหรือหน้าข้อมูลในแอพ หรือส่งไปยังท่ีอยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ หรือท่ีอยู่อีเมลท่ีทราบล่าสุดในบันทึกของธนาคาร หรือด้วยการประกาศท่ีสาขาของธนาคาร เคร่ืองเอทีเอ็ม

ของธนาคาร หรือเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร หรือผ่านทางใบแจ้งยอดบัญชี (statement of account) ท่ีธนาคารส่งให้กับ

ท่าน  หรือโดยหนังสือพิมพ์รายวัน หรือทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือโดยผ่านทางลิงค์ของบุคคลภายนอก 
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3.3 ท่านต้องด าเนินการท้ังปวงท่ีจ าเป็นเพ่ืออนุญาตให้บริการดิจิทัลส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification)ไปยัง

อุปกรณ์ของท่านได้ และส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพ รวมถึงการเปดิใช้งานข้อความแจ้งเตือน และจัดการให้แอพสามารถ

เข้าถึงท่านได้ ท่านรับทราบว่า หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าว ท่านอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนเหล่าน้ัน 

3.4 ท่านตกลงว่า เว้นแต่ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งเปน็ประการอื่นเปน็ลายลักษณ์อักษร ค าบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร และ

หนังสือติดต่อใด ๆ ท่ีธนาคารส่งถึงท่านจะถือว่ามีผลหรือท่านได้รับแล้ว 

(ก) หากส่งทางไปรษณีย์ไปยังท่ีอยู่ภายในประเทศไทย ในวันท าการถัดจากวันท่ีฝากส่งทางไปรษณีย์ 

(ข) หากส่งทางไปรษณีย์ไปยังท่ีอยู่ภายนอกประเทศไทย ในห้าวันท าการหลังจากวันท่ีฝากส่งทางไปรษณีย์ 

(ค) หากส่งทางโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอสเอม็เอส หรือส่งผ่านทางบริการดิจิทัล ในวันและเวลาท่ีส่งจาก

อุปกรณ์ของธนาคารไปยังท่าน 

(ง) หากส่งโดยให้คนน าส่งโดยตรง ในเวลาท่ีน าส่ง 

(จ) หากติดประกาศอยู่ท่ีสาขาของธนาคารหรือเคร่ืองเอทีเอ็มของธนาคาร หรือโพสต์บนเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร หรือลิงค์ของ

บุคคลภายนอก ในวันท่ีติดประกาศหรือโพสต์ 

(ฉ) หากประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ในวันท่ีประกาศโฆษณา และ 

(ช) หากแพร่ภาพกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ในวันท่ีแพร่ภาพกระจายเสียง 

3.5 ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อค าบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร และหนังสือติดต่อภายหลังจากท่ีได้ส่งแล้ว ท่านยังคงต้องรับผิด

ต่อการกระท าท้ังหมดท่ีได้กระท าบนฐานของค าบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร และหนังสือติดต่อน้ัน 

3.6 หนังสือติดต่อและหนังสือแจ้งท่ีท่านส่งถึงธนาคารผ่านบริการดิจิทัลจะมีผลเม่ือธนาคารได้รับในรูปแบบท่ีอ่านได้ 

3.7 ท่านจะต้องไม่ใช้อีเมลเพ่ือส่งหนังสือติดต่อและหนังสือแจ้งใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี บัตรและบริการของท่านถึงธนาคาร 

4. ใบแจ้งยอดบัญชีและบันทึก 

ใบแจ้งยอดบัญชีโดยทั่วไป 

4.1 ธนาคารอาจออกใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยัน (confirmation advice) ส าหรับบัญชีของท่านเปน็ระยะ ตามแบบท่ี

ธนาคารก าหนด และโดยวิธีการจัดส่งท่ีธนาคารอาจก าหนด หากไม่มีความเคล่ือนไหวในบัญชี ธนาคารอาจจะไม่ออกใบแจ้งยอด

บัญชี 
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4.2 หากธนาคารส่งใบแจ้งยอดบัญชีรวม (consolidated statement) ให้กับท่าน จะไม่มีการออกใบแจ้งยอดบัญชีเฉพาะ 

(separate statements) ท่ีจะออกแยกให้ส าหรับแต่ละบัญชีหรือบัตร 

4.3 ท่านจะต้อง 

(ก) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแต่ละรายการในใบแจ้งยอดบัญชีและใบแจ้งยืนยัน (confirmation advice) อย่าง

ละเอียดถ่ีถ้วน ในทันทีท่ีท่านได้รับ 

(ข) แจ้งความผิดปกติ ความคลาดเคล่ือน ความไม่ถูกต้อง การละเว้นหรือรายการท่ีไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือธุรกรรมท่ี

ไม่ได้รับอนุญาตต่อธนาคารทันที และ 

(ค) แจ้งต่อธนาคารโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ ถ้าท่านไม่ได้รับหรือไม่สามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยันใดๆ 

ท่ีถึงก าหนดส่งให้แก่ท่าน 

ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 

 

4.4 ในกรณีท่ีธนาคารออกใบแจ้งยอดบัญชีและใบแจ้งยืนยันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ("ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์") 

ท่านตกลงว่า 

(ก) ท่านอาจได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางบริการดิจิทัล หรือโดยทางอีเมลหรือวิธีการอื่นใดตามท่ีธนาคารอาจ

ก าหนด 

(ข) ท่านจะต้องให้ท่ีอยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของท่านซ่ึึ่งท่านเปน็ผู้ใช้จดทะเบียนหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนุญาต หรือ

ข้อมูลอื่นท่ีธนาคารร้องขอ เพ่ือการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่าน 

(ค) ธนาคารสามารถจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางบริการดิจิทัลหรือทางช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารอาจก าหนด

เปน็คร้ังคราวต่อไป ถึงแม้ว่าท่ีอยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในบันทึกล่าสุดของธนาคารน้ันใช้ไม่ได้ และ 

(ง) ถึงแม้ว่าจะมีการออกใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารอาจจะส่งส าเนาฉบับพิมพ์ของใบแจ้งยอดบัญชีและใบแจ้ง

ยืนยันไปยังท่ีอยู่ทางไปรษณีย์ล่าสุดของท่านในบันทึกของธนาคารด้วย 

บันทึกกำรท ำธุรกรรม 

4.5 วันท่ีปรากฏในบันทึกการท าธุรกรรมอาจแตกต่างไปจากวันท่ีปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยัน เน่ืองจาก

ธุรกรรมท่ีแล้วเสร็จภายหลังจากเวลาตัดรอบ (cut-off times) หรือในวันท่ีมิใช่วันท าการอาจถูกประมวลผลในวันหลังจากน้ัน 

4.6 ธนาคารอาจท าลาย ลบหรือหยุดจัดเก็บบันทึกใดๆ (ไม่ว่าในรูปเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอิกส์ หรือรูปแบบอื่น) ภายหลังจาก

ระยะเวลาซ่ึึ่งกฎหมายท่ีใช้บังคับให้อนุญาตไว้ 
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4.7 ไม่มีข้อก าหนดใดในข้อน้ีซ่ึึ่งห้ามมิให้ธนาคารแก้ไขความผิดพลาดหรือความบกพร่องในใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยัน

ใดๆ และใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยันท่ีแก้ไขแล้วจะมีผลผูกพันท่าน 

บันทึกอันเป็นที่สุด 

4.8 บันทึกหรือบันทึกย่อใดๆ ท่ีธนาคารจัดท าข้ึนเก่ียวกับค าสั่งจะเป็นหลักฐานซ่ึึ่งสมบูรณ์ เปน็ท่ีสุด และไม่สามารถโต้แย้งได้

ของค าสั่งน้ัน 

4.9 เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมบัตรซ่ึึ่งปรากฏลายมือช่ือของท่านย่อมเปน็หลักฐานอันเปน็ท่ีสุดของข้อเท็จจริงว่า

ธุรกรรมบัตรท่ีระบุหรือบันทึกอยู่ในเอกสารน้ันได้รับการอนุญาตและได้ท าข้ึนอย่างถูกต้องโดยท่าน 

4.10 ท่านตกลงว่าในกรณีท่ีไม่ปรากฏความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง 

(ก) ค าสั่ง การรับรองและความตกลงท้ังปวง (รวมถึงข้อมูล ภาพ บันทึกและเอกสารซ่ึึ่งรวมอยู่ในค าสั่ง การรับรองหรือ

ความตกลงดังกล่าว) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รวมเรียกว่า "บันทึกทำงอิเล็กทรอนิกส์") จะเปน็หลักฐานซ่ึึ่งสมบูรณ์ เปน็

ท่ีสุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้ของค าสั่ง การรับรองและความตกลงน้ัน และ 

(ข) บันทึกของธนาคารไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด (ซ่ึึ่งรวมถึงบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์) และหนังสือรับรองใดๆ (รวมถึงใบแจ้ง

ยอดบัญชี รายงาน หรือหนังสือติดต่อใดๆ) ท่ีออกโดยธนาคาร หรือการตัดสินใจของธนาคารเก่ียวกับเร่ืองหรือจ านวนเงินท่ี

พึงต้องช าระ จะสมบูรณ์ เปน็ท่ีสุด และมีผลผูกพัน 

5. ค ำรับรองและค ำยืนยัน 

5.1 ท่านรับรองและยืนยันในทุกขณะว่า 

(ก) ท่านบรรลุนิติภาวะแล้ว และท่านมีอ านาจตามกฎหมายในการเปดิ ด ารง และด าเนินการเก่ียวกับบัญชี บัตรและบริการท้ัง

ปวงท่ีท่านมีอยู่กับธนาคารรวมถึงการออกค าสั่งท้ังปวงท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี บัตรและบริการท่ีกล่าวมาข้างต้นให้แก่ธนาคาร 

รวมท้ังการปฏิบัติตามข้อผูกพันท่ีท่านมีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี 

(ข) ท่านมีอ านาจ และได้รับการอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือการอนุมัติท้ังปวงท่ีจ าเปน็ เพ่ือการตกลงตาม

ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี และท่านจะด าเนินการให้เปน็ท่ีแน่นอนว่าการอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือการอนุมัติ

ดังกล่าวได้รับการด ารงไว้ให้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 

(ค) ภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ มีผลผูกพัน และใช้บังคับได้ และจะไม่ฝา่ฝนื

ข้อตกลง การอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต การอนุมัติ หรือกฎหมายท่ีใช้บังคับใดๆ 

(ง) ท่านจะไม่ใช้บัญชี บัตร หรือบริการใดในลักษณะท่ีจะฝา่ฝืนกฎหมายท่ีใช้บังคับ ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี หรือค าแนะน า

หรือข้อก าหนดอื่น ๆ ท่ีธนาคารอาจก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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(จ) ท่านกระท าการเพ่ือตนเอง และบัญชีและบัตรท้ังหมดเปน็ของท่านในฐานะตัวการ และมิใช่ในฐานะทรัสตี ตัวแทน หรือผู้แทน 

ในการน้ี ท่านรับทราบว่าธนาคารไม่จ าต้องยอมรับว่าบุคคลอื่นใดนอกจากท่านมีส่วนได้เสียใดๆ ในบัญชีหรือบัตร และท่านตก

ลงว่าท่านจะใช้ลายมือช่ือท่ีเหมือนกันส าหรับทุกบัญชี บัตร หรือบริการ 

(ฉ) ท่านไม่ได้ปิดบังข้อมูลใด และข้อมูลท้ังหมดท่ีท่านให้แก่ธนาคารถูกต้อง เป็นจริง และสมบูรณ์ และถ้ามีการเปล่ียนแปลงใน

ข้อมูลท่ีให้ ท่านจะแจ้งการเปล่ียนแปลงน้ันต่อธนาคารโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ 

(ช) ท่านจะไม่ (1) เสนอ สัญญาหรือให้สินบน หรือ (2) ตกลงท่ีจะรับหรือยอมรับสินบนใดๆ 

(ซึ่) ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคับท้ังปวงในทุกเขตอ านาจซ่ึึ่งมีผลบังคับใช้กับท่าน  รวมถึงการรายงานรายได้ท่ัวโลก

ของท่านต่อหน่วยงานภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องใดๆ 

(ฌ) ท่านไม่ได้รับความคุ้มกันจากเขตอ านาจของศาลแห่งใด หรือจากกระบวนการทางกฎหมาย 

(ญ) ท่านยอมรับความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการใช้บริการ และ 

(ฎ) ท่านจะให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล และเอกสารใดๆ แก่ธนาคารตามท่ีธนาคารอาจต้องการเปน็คร้ังคราว (เพ่ือท่ีธนาคารจะได้

ปฏิบัติตามหน้าท่ีของธนาคารภายใต้กฎหมายท่ีใช้บังคับ หรือเพ่ือกระท าตามค าสั่งของท่าน หรือเพ่ือการด าเนินการกับบัญชี 

บัตร หรือบริการ หรืออื่น ๆ) 

5.2 ธนาคารไม่ได้ให้ค ารับรอง ค ายืนยัน หรือค าสัญญาประเภทใด ไม่ว่าอย่างชัดแจ้ง โดยปริยาย ตามกฎหมาย หรือโดย

ประการอื่นใด ดังต่อไปน้ี 

(ก) ความถูกต้อง ความทันต่อเวลา (อันเน่ืองจากการไม่ได้ส่ง หรือความล่าช้าในการส่ง) ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย การ

เปน็ความลับ หรือการเก็บรักษาความลับของค าบอกกล่าว ข้อมูล เอกสารและหนังสือติดต่อใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ซ่ึึ่ง

ส่งให้ผ่านทางบริการของธนาคาร หรือโดยทางอีเมลหรือเอสเอ็มเอส 

(ข) บริการ Biometric Access จะเปน็ไปตามความต้องการของท่าน หรือจะมีความพร้อมอยู่เสมอ สามารถเข้าถึงได้ หรือ

สามารถท างานร่วมกับโครงสร้างพ้ืนฐานของเครือข่ายหรือระบบ หรือบริการอื่นใดท่ีธนาคารอาจเสนอเปน็คร้ังคราว 

(ค) ความปลอดภัยในการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกของอุปกรณ์ใด ๆ และการท างานของ

อุปกรณ์ตามท่ีผู้ผลิตอุปกรณ์รับรองไว้ และ 

(ง) การท างานต่าง ๆ ซ่ึึ่งรวมอยู่ในบริการ หรือการบริการต่าง ๆ ท่ีให้โดยบริการ จะเปน็ไปตามความต้องการของท่าน และ

การท างานหรือความพร้อมของบริการจะมีความต่อเน่ือง หรือปราศจากความผิดพลาด หรือบริการจะปราศจากความผิด

พลาดหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ 
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6. ข้ันตอนกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบ 

กำรใช้วิธีกำรเข้ำถึง 

6.1 ธนาคารอาจออกรหัสผ่านซ่ึึ่งประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และอักขระใด ๆ ให้แก่ท่าน 

6.2 ธนาคารอาจเลิกหรือระงับวิธีการเข้าถึงใด ๆ ซ่ึึ่งในกรณีดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งท่านก่อนการเลิกหรือระงับน้ันๆ 

 

กำรรักษำควำมปลอดภัยที่ก ำหนด 

6.3 ท่านจะต้อง 

(ก) ด าเนินการปอ้งกันและใช้ความระมัดระวังท่ีเหมาะสมท้ังปวง เพ่ือปอ้งกันการสูญหาย การโจรกรรม การปลอมแปลง การ

ฉ้อฉล หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึึ่งบัญชี บัตร หรือบริการดิจิทัลของท่าน 

(ข) เก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับเสมอ และไม่อนุญาตให้บุคคลใด (โดยไม่มีข้อยกเว้น) ใช้รหัสผ่านของท่าน 

เน่ืองจากท่านต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมท้ังหมดท่ีด าเนินการโดยใช้รหัสผ่านของท่าน 

(ค) ไม่ใช้บัตรภายหลังจากท่ีปิดบัญชีแล้ว หรือภายหลังจากท่ีธนาคารแจ้งต่อท่านว่าบัตรได้ถูกยกเลิกแล้ว หรือธนาคารได้

ระงับการใช้บัตรแล้ว 

(ง) ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการตรวจสอบหรือด าเนินกระบวนพิจารณาทางศาลใด ๆ รวมถึงอนุญาตให้ธนาคารหรือ

หน่วยงานก ากับดูแลหรือควบคุมเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านได้ตามท่ีธนาคารหรือหน่วยงานก ากับดูแลหรือควบคุมอาจร้องขอ 

และท่านจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซึ่ักถามใดๆ ของหน่วยงานก ากับดูแลหรือควบคุมท่ีเก่ียวกับด้านใด ๆ ของบริการ

ดิจิทัล 

(จ) ตัดบัตรออกเปน็สองส่วน หรือส่งบัตรคืนธนาคารในทันทีท่ีธนาคารร้องขอ และส าหรับบัตรในรูปบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ท า

การลบบัตรน้ันออกจากกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ีบนอุปกรณ์ใดๆ ท้ังหมดของท่านท่ีมีบัตรติดต้ังอยู่ และ 

(ฉ) เว้นแต่ตามท่ีและเม่ือธนาคารก าหนดไว้ในข้อ 6.3 (จ) ข้างต้น ตรวจสอบว่าบัตรไม่ได้ลบเลือน เสียหาย หักงอ ถูก

ดัดแปลง หรือแก้ไขในลักษณะใดๆ 

6.4 ท่านต้องแจ้งต่อให้ธนาคารโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้เม่ือท่าน 

(ก) สงสัยหรือทราบว่าบัตร อุปกรณ์ หรือรหัสผ่านของท่านสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกใช้โดยมิชอบ หรือถูกแก้ไข 

(ข) สงสัยหรือทราบว่ามีบุคคลภายนอกท่ีทราบถึงรหัสผ่านของท่าน หรือ 

(ค) สงสัยหรือทราบว่ามีการเข้าถึงหรือการใช้บัตร บัญชี อุปกรณ์ หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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6.5 ถ้าท่านแจ้งต่อธนาคารว่าได้มีการละเมิดความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่าน (รวมถึงข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วย

เทคโนโลยีไบโอเมตริกของท่าน) ธนาคารอาจก าหนดให้ท่านเปล่ียนรหัสผ่าน ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วย

เทคโนโลยีไบโอเมตริกอีกคร้ัง หรือหยุดใช้บริการ Biometric Access 

7. การใช้และการเปดิเผยช้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 เพ่ือให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ท่านได้ ธนาคารอาจต้องท าการประมวลผลพฤติกรรมการท าธุรกรรมของท่านและ

อาจจะต้องส่งการแจ้งเตือนเก่ียวกับสิทธิประโยชน์และการให้บริการต่างๆ ไปยังท่านตามผลการประมวลผลข้อมูล

ดังกล่าวของทางธนาคาร  

7.2 โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นๆ ท่ีธนาคารมีในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายท่ีใช้บังคับ ท่าน

ตกลงและรับทราบว่าธนาคาร ลูกจ้าง พนักงาน ผู้แทน กรรมการ และตัวแทนท้ังหมดของธนาคาร หรือบุคคลอื่น ๆ ท่ีมี

อ านาจหน้าท่ี หรือ อยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลและบันทึกต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบันทึกการโต้ตอบหรือข้อมูล

อื่นใดเก่ียวกับท่าน รวมไปถึงรายละเอียดเก่ียวกับบัญชีหรือบัตรของท่าน  สามารถเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับท่านได้ ไม่ว่า

บางส่วนหรือท้ังหมดได้ และ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ (รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล) อันรวมไปถึงรายละเอียดของบัญชีและบัตร

ของท่าน (รวมถึงบัญชีและบัตรร่วม) สถานะทางเครดิต และสภาพทางการเงินของท่าน และสินเช่ือท่ีท่านได้รับ หากการ

เปดิเผยน้ันเปน็ไปเพ่ือวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี:  

(ก) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรท่ีให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบริการอื่นๆ แก่ธนาคาร 

ไม่ว่าจะในเขตอ านาจใด เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การอัพเดท การบ ารุงรักษา หรือ การปรับปรุงการให้บริการ

ดังกล่าว (รวมไปถึงการตรวจสอบความคลาดเคล่ือนข้อผิดพลาดหรือการร้องเรียนใดๆ) 

 

(ข) หากการเปดิเผยน้ันเปน็การเปดิเผยต่อบุคคลหรือองค์กร ไม่ว่าจะในเขตอ านาจใด ท่ีธนาคารได้ว่าจ้างเพ่ือวัตถุประสงค์

ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการของทางธนาคาร หรือท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของทางธนาคาร  เช่น ในกรณีท่ีธนาคาร

แบ่งงานบริการหรือการด าเนินการให้บุคคลภายนอก (outsourcing)  

 

(ค) หากการเปดิเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้าง การปรับปรุง การบริหาร 

หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่างๆ  

 

(ง) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ เพ่ือน าไปใช้ในการประมวลผลหรือการยืนยันค าสั่งหรือ

ธุรกรรมใดๆ ของท่าน 

 

(จ) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนท่าน หรือการ

ยืนยันข้อมูลส าหรับตรวจสอบตัวตนท่าน   

 

(ฉ) หากการเปดิเผยน้ันเปน็การเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ท่ียู

โอบีต้องท า หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการภายในของยูโอบี 
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(ช) หากการเปดิเผยน้ันเปน็การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีได้แนะน าท่านให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร และซ่ึึ่งใน

บางกรณีอาจท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาหรือด าเนินงานทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมใดๆ ภายใต้ ข้อก าหนดฉบับน้ี  

 

(ฌ) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อตัวแทนของเรา เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร 

ค าปรึกษา การโต้ตอบ หรือ เอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 

(ญ) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อบริษัทบัตรเครดิต หรือสถาบันการเงิน ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมใดๆ 

เก่ียวกับบัตรหรือการใช้บัตร  

 

(ฎ) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อธนาคารอื่น สถาบันการเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต หรือ  สถาบันจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือ หากการเปดิเผยดังกล่าวจะเปน็การเปิดเผยข้อมูลเครดิตของท่านเท่าน้ัน  

 

(ฏ) หากการเปดิเผยน้ันเปน็การเปดิเผยต่อบริษัทผู้รับเงิน ในกรณีท่ีการเปดิเผยน้ันเก่ียวข้องกับการช าระเงิน  

 

(ฐ) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อผู้ให้กู้ร่วม หรือ ผู้ให้กู้แทนท่ี (participation or sub-participation) ท่ีมี

ความเก่ียวของกับภาระหน้าท่ีของธนาคารภายใต้สัญญาระหว่างท่านและธนาคาร หรือ ระหว่างท่านและผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับ

สิทธิต่อจากการแปลงหน้ีใหม่ หรือ ผู้รับโอนสัญญากับธนาคารดังกล่าว  

 

(ฑ) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อธนาคาร สถาบันการเงิน หรือ องค์กรอื่นท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ

หรือร้านค้า หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ ท่ียอมรับการใช้บัตร และ ตัวแทนหรือผู้รับจ้างของบุคคลหรือองค์กรเหล่าน้ัน ใน

กรณีท่ีเป็นการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการ ATM ของธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรอื่นท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน

อื่น อุปกรณ์ระบบ ณ จุดขาย (points of sale terminals) อุปกรณ์ในการรูดบัตรอื่นท่ีไม่ใช่ของธนาคาร หรืออุปกรณ์ท่ี

ธนาคารรับรอง  

 

(ฒ) หากการเปดิเผยน้ันเปน็การเปดิเผยต่อบุคคลใดๆ ท่ีได้ท าการตกลงจะให้ หรือท่ีได้ให้หลักประกันส าหรับบัญชีของท่าน 

หรือ แก่ธนาคารเพ่ือเปน็ประกันหน้ีค้างช าระหรือความรับผิดท่ีท่านมีต่อธนาคาร 

 

(ณ) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ท่ีเป็นผู้ค ้าประกัน หรือผู้รับประกันหน้ีของท่าน หรือผู้ท่ีเป็นลูกหน้ี

ร่วม หรือร่วมกันและแทนกัน กับท่าน  

 

(ด) หากการเปดิเผยน้ันเปน็การเปิดเผยต่อผู้พิทักษ์ทรัพย์ท่ีทางธนาคารเปน็ผู้แต่งต้ัง 

 

(ต) หากการเปดิเผยน้ันเปน็การเปิดเผยต่อผู้ตรวจสอบภายนอก ท่ีปรึกษา และ ท่ีปรึกษาวิชาชีพ 
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(ถ) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานภาครัฐบาล หรือ 

หน่วยงานตุลาการต่างๆ ไม่ว่าจะเปน็หน่วยงานจากภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 

 

(ท) หากการเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยต่อสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ผู้ให้ประกัน 

นายหน้าประกันภัยหรือผู้ให้บริการการคุ้มครองเครดิตไม่ว่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม และ  

 

(ธ) หากการเปดิเผยน้ันเปน็การเปดิเผยต่อบุคคลใดก็ตามท่ีจ าเป็นจะต้องได้รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเพราะความต้องการหรือ

เป็นไปเพ่ือความรวดเร็วทางการด าเนินการ และไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน หรือเปน็

วัตถุประสงค์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ บัญชี บัตร หรือ บริการ ก็ตาม 

 

7.3 โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นๆ ท่ีกล่าวมาในข้อ  7.2 ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคาร (รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน ผู้แทน 

กรรมการ และตัวแทนท้ังหมดของธนาคาร) สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีได้ในรูปแบบข้อความ หรือค าสั่งช าระเงิน

ประกอบการโอนเงินตามท่ีท่านมีค าขอให้ด าเนินการ:   

(ก) ช่ือท่าน 

(ข) หมายเลขบัญชี/หมายเลขอ้างอิงของท่าน 

(ค) ท่ีอยู่ หมายเลขบัตรประชาชน วันท่ี และ สถานท่ีเกิดของท่าน และ 

(ง) ข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ าเปน็อันเก่ียวข้องกับการช าระเงิน  

7.4   การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล  ในกรณีท่ีธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง

หรือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามท่ีอาจมีการแก้ไขเป็นคร้ังคราว (ซ่ึึ่งต่อไปน้ีจะรวมเรียกว่า “กฎหมำยคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล”) ธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลซ่ึึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เข้าถึง 

แก้ไข จัดเก็บ และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันๆ และจะปฏิบัติตามประกาศความเปน็ส่วนตัวของธนาคาร 

ภายใต้ข้อสัญญาน้ี “ประกำศควำมเป็นส่วนตัวของธนำคำร” หมายถึง ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีธนาคารแจ้งและ/หรือประกาศให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเป็นคร้ังคราวถึงวิธีการและเหตุผลในการท่ี

ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปดิเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึึ่งให้ถือเป็นส่วน

หน่ึงของข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ีด้วย 

เท่าท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจะอนุญาตให้ท าได้ ธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเช่ือ/บริการ ประวัติ 

สถานะ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท่าน แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม 

บริษัทในเครือของธนาคาร และ/หรือส านักงานสาขาของบริษัทดังกล่าว (ท้ังท่ีต้ังอยู่ในและ/หรือต่างประเทศ) รวมถึง

กรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้แทน ตัวแทน ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงาน

ต่อ พันธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ Co-Brand   เพ่ือสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร หรือ

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามทวงถามหน้ี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ 

ของบริษัทดังกล่าว ผู้ให้หลักประกัน ผู้ค ้าประกัน ผู้จ านอง ผู้จ าน า (ในกรณีท่ีเป็นบุคคลคนละคนกับผู้ขอใช้สินเช่ือ) ผู้รับ
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โอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก ากับดูแลซ่ึึ่งมีขอบเขตอ านาจเหนือธนาคารหรือบุคคลใดๆ ซ่ึึ่งมีนิติสัมพันธ์กับ

ธนาคารเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ีของธนาคาร ซ่ึึ่งรวมถึงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

วิเคราะห์พิจารณาให้สินเช่ือ ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ต่ออายุ ทบทวนวงเงินสินเช่ือ ประมวลผลข้อมูลสินเช่ือ เพ่ือการ

พิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนบุคคลทางดิจิทัล การประกอบธุรกิจ การให้บริการใดๆ เพ่ือให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่

ลูกค้าอย่างเปน็ธรรมและต่อเน่ือง หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

โดยไม่ค านึงถึงข้อสัญญาข้างต้น ท่านตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเท่าท่ีกฎหมายอนุญาต ในการเก็บรวมรวม ใช้ 

เปดิเผยต่อบุคคลภายนอก (ไม่ว่าในประเทศและ/หรือต่างประเทศ)และเข้าถึงข้อมูลของท่าน ซ่ึึ่งไม่ถือเปน็ข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  

ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ข้อสัญญาน้ี และข้อสัญญาอื่นๆ ภายใต้ข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ีซ่ึึ่งโดย

สภาพมีวัตถุประสงค์ให้มีผลบังคับต่อไปหลังจากการเลิกสัญญา ให้ถือว่ายังคงมีผลบังคับต่อไปหลังจากมีการยกเลิก

หรือสิ้นสุดระยะเวลาของข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ี หรือมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ บริการทางการ

เงิน จากหรือแก่ธนาคาร หรือให้สินเช่ือใดๆ โดยธนาคาร รวมถึงสัญญาหรือความตกลงอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับบริการ 

บริการทางการเงิน หรือสินเช่ือดังกล่าว 

กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับบัตรร่วมแบรนด์ (co-brand cards) 

7.5 ท่านตกลงว่าในกรณีท่ีบัตรเป็นบัตรร่วมแบรนด์ (“บัตรร่วมแบรนด์”) ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมดท่ีท่านมอบไว้ส าหรับบัตร

ร่วมแบรนด์รวมถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของบัญชีบัตรร่วมแบรนด์ของท่านซ่ึึ่งท่านได้รับ และการท าธุรกรรมใดๆ 

โดยใช้บัญชีบัตรร่วมแบรนด์ อาจถูกเปิดเผยโดนธนาคารเพ่ือให้พันธมิตรร่วมแบรนด์ (“พันธมิตรร่วมแบรนด์”) ทราบ 

และสามารถให้ตัวแทนของพันธมิตรร่วมแบรนด์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลใดท่ีพันธมิตรร่วม

แบรนด์เห็นว่าเหมาะสมหรือจ าเปน็ส าหรับวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี: 

(ก) ส าหรับการสมัครใช้บริการบัตรร่วมแบรนด์ของท่านและเพ่ือให้บริการต่างๆ ท่ีเก่ียวของกับบัญชีบัตรร่วมแบรนด์ และ 

 

(ข) เพ่ือมอบสิทธิประโยชน์ เอกสิทธิ และ เพ่ือจัดการดูแลข้อก าหนดต่างๆ ในการใช้บัญชีบัตรร่วมแบรนด์ 

ในกรณีท่ีทางธนาคารท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรร่วมแบรนด์ เราจะด าเนินการเท่าท่ีจะสามารถ

ปฏิบัติได้เพ่ือให้ม่ันใจว่าพันธมิตรร่วมแบรนด์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว้อย่างเป็นความลับและจะใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลดังกล่าวเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีทางธนาคารก าหนดไว้เท่าน้ัน   

7.6 ท่านตกลงและรับทราบว่าพันธมิตรร่วมแบรนด์และธนาคารอาจะท าการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านอย่างแยกต่างหากจากกันและจะไม่รับผิดชอบแทนกันส าหรับการเก็บ ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

อีกฝ่าย ท้ังน้ีท่านตกลงว่าหากท่านมีค าถามใด ๆ หรือประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือแก้ไขข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านจะท าการติดต่อไปยังองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการจัดการข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านเท่าน้ัน  

8. ควำมรับผิดชอบในกำรช ำระเงิน 

8.1 ท่านต้องรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 



ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทั่วไปส ำหรับบัญชี บัตร และบริกำรต่ำงๆ ส ำหรับ 

TMRW 

314TH-v.2.1 15 

(ก) ท าการช าระเงินท้ังหมดตามข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี และข้อก าหนดอื่น ๆ ซ่ึึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า

คอมมิชช่ัน ค่าธรรมเนียมการจัดการ ดอกเบ้ีย และค่าบริการท่ีบุคคลใดเรียกเก็บจากการท่ีท่านใช้บัญชีหรือบริการใดๆ และ

ส าหรับการจัดการค าสั่งอายัดทรัพย์ ค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราว ค าสั่งศาลอื่น ๆ ค าพิพากษา หรือกระบวนพิจารณาท่ีเก่ียวกับ

บัญชีของท่าน หรือเงินในบัญชี และ 

(ข) ตรวจสอบว่าเงินช าระท้ังหมดของท่านเป็นเงินท่ีสามารถใช้ได้ทันที และไม่มีการหักลดหย่อนหรือหัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับภาษี

หรือเงินประเมินใดๆ เว้นแต่กฎหมายก าหนดให้ต้องหักลดหย่อนหรือหัก ณ ท่ีจ่ายดังกล่าว ถ้ากฎหมายก าหนดให้ท่านต้องท า

การหักลดหย่อนหรือหัก ณ ท่ีจ่าย ท่านต้องม่ันใจว่าธนาคารได้รับจ านวนเงินเท่ากับจ านวนท่ีพึงต้องช าระหากไม่ต้องมีการหัก

ลดหย่อนหรือหัก ณ ท่ีจ่าย 

(ค) ช าระภาษีท้ังหมด (ซ่ึึ่งรวมถึงภาษีสินค้าและบริการท้ังปวง) ท่ีประเมินจากหรือต้องพึงช าระส าหรับจ านวนเงินใดๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในบัญชีหรือหักจากบัญชี  และธนาคารมีสิทธิหักจ านวนภาษีดังกล่าวจากบัญชีได้ ท่านจะต้องชดใช้คืนเงินให้แก่ธนาคารถ้า

กฎหมายก าหนดให้ธนาคารจัดเก็บและช าระภาษีน้ัน 

(ง) ช าระดอกเบ้ีย (ในอัตราท่ีธนาคารจะก าหนดและแจ้งให้ทราบตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ) ส าหรับ 

(1) ค่าบริการท้ังหมด 

(2) จ านวนสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร แต่ไม่ได้มีการเบิกใช้ 

(3) จ านวนเงินอื่น ๆ ซ่ึึ่งถึงก าหนดต้องช าระให้แก่ธนาคาร 

(4) ความสูญเสียท้ังหมดท่ีธนาคารได้รับหรือเกิดข้ึนกับธนาคารในการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสถานะของธนาคารตาม

ข้อก าหนดฉบับน้ี และ 

(จ) ตรวจสอบว่าธนาคารได้รับเงินท้ังหมดท่ีช าระให้กับธนาคารอย่างครบถ้วนในสกุลเงินท่ีต้องช าระ ในวันท่ีถึงก าหนดช าระ 

8.2 ท่านต้องช าระเงินตามจ านวนเงินช าระข้ันต ่า ("จ ำนวนเงินข้ันต ่ำ") หรือจ านวนเงินท่ีค้างช าระท้ังหมดซ่ึึ่งระบุไว้ในใบแจ้ง

ยอดบัญชีบัตรภายในวันครบก าหนดช าระเงินท่ีระบุ ("วันครบก ำหนดช ำระเงิน") มิฉะน้ัน 

(ก) จ านวนเงินข้ันต ่าซ่ึึ่งยังค้างช าระจะถูกทบเข้ากับจ านวนเงินข้ันต ่าของเดือนถัดไป 

(ข) ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการช าระเงินล่าช้า พร้อมท้ังดอกเบ้ียของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และ 

(ค) ธนาคารอาจระงับการใช้บัตรใบใดหรือท้ังหมด 

8.3 ถ้าธนาคารได้รับเพียงจ านวนเงินข้ันต ่าภายในวันครบก าหนดช าระเงิน ท่านต้องช าระดอกเบ้ียส าหรับจ านวนเงินท่ียังค้าง

ช าระอยู่ 
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8.4 โปรดศึกษา [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับ TMRW] ส าหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเก่ียวข้อง 

8.5 โดยไม่ค านึงถึงข้อก าหนดใดๆ ในข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี ธนาคารอาจเรียกร้องให้ท่านช าระคืนจ านวนเงินใดๆ ท่ีท่าน

ค้างช าระต่อธนาคารทันทีในเวลาใดก็ได้ 

กำรใช้จ ำนวนเงินทีช่ ำระ 

8.6 ธนาคารอาจใช้จ านวนเงินช าระท่ีธนาคารได้รับตามล าดับ และวิธีการใดก็ได้ท่ีธนาคารเห็นสมควร หรือจ านวนอ่ืนใดที่

ธนาคารมีสทิธิได้รับตามกฎหมายได้ตามสัดส่วน ล าดับ และวิธีการตามวิธีปฏิบัตขิองธนาคาร 

8.7 ถ้ามียอดดุลเครดิต (credit balance) ในบัญชี ธนาคารอาจจ่ายยอดดุลเครดิตท้ังหมดหรือบางส่วนดังน้ี โดยไม่เปน็การ

ตัดสิทธิอื่นๆ ท่ีธนาคารมีอยู่ 

(ก) จ่ายให้กับท่านโดยวิธีการท่ีธนาคารอาจก าหนด (รวมถึงการจ่ายด้วยแคชเชียร์เช็คท่ีธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย หรือการโอนเงิน

เข้าบัญชีธนาคารบัญชีใดซ่ึึ่งท่านมีอยู่กับธนาคาร) หรือ 

(ข) จ่ายให้กับผู้จัดการมรดกหรือผู้จัดการทรัพย์สินของท่านในกรณีท่ีท่านเสียชีวิต โดยธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องสอบสวนสิทธิใน

การเป็นผู้รับประโยชน์ของเงินดังกล่าว 

9. กำรแก้ไขเพ่ิมเติม/กำรเปล่ียนแปลง 

9.1 ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  การแก้ไข  เพ่ิมเติม   หรือการยกเว้นใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับน้ีจะกระท า

มิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเปน็ลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร 

              ในกรณีท่ีธนาคารมีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆท่ีเก่ียวข้องของ

ข้อก าหนดและเง่ือนไขน้ีซ่ึึ่งมีผลกระทบต่อการใช้บริการของท่าน เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง

การเงินท่ีสอดคล้องกับต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน การเปล่ียนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์

ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน การเปล่ียนแปลงวันครบก าหนดช าระหน้ี ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็น

สาระส าคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผล

บังคับใช้ ยกเว้นกรณีท่ีอาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญแก่ธนาคาร  เช่น การระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรเครดิต

ท่ีธนาคารตรวจพบการทุจริต กรณีทกรณี  ่านผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการทางการเงิน ธนาคารเพียงแต่แจ้งการเปล่ียนแปลงหรือแจ้งการด าเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบภายหลังได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเปน็อย่างอื่น   

  ท้ังน้ี กา รสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเปน็สาระส าคัญของการเปล่ียนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีท่ีธนาคาร

จะต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ  

        ดภาระหรือความเสี่ยงเพ่ิมเติม เกรณีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการท่ีส่งผลให้ท่านเกิ ช่น การ

เพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด การเปล่ียนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากรูปแบบ

เดิมมาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านมีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยกรณีท่ีท่าน
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ประสงค์จะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ท่านจะต้องด าเนินการให้ความยินยอมการเปล่ียนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบ

ตามท่ีธนาคารก าหนด      

9.2 ธนาคารอาจด าเนินการดังต่อไปน้ีในเวลาใดๆ 

(ก) เปล่ียนแปลงเวลาปฏิบัติการหรือช่วงระยะเวลาท่ีอาจใช้บัญชี บัตรหรือบริการได้ 

(ข) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงความถ่ีหรือวิธีการใช้บัญชี บัตร หรือบริการใด 

(ค) จ ากัด ยกเลิก หรือระงับการด าเนินงานหรือการใช้บัญชี บัตร หรือบริการใด และ 

(ง) ปฏิเสธการออกบัตรใหม่ การต่ออายุบัตร หรือการออกบัตรแทน 

 

และหากกรณีใดๆ ตามท่ีระบุไว้ด้านบนใน (ก) ถึง (ง) ได้เกิดข้ึน ธนาคารจะแจ้งท่านตามท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับก าหนด 

9.3 ธนาคารไม่รับประกันว่าบัญชี บัตรและบริการจะมีความพร้อมส าหรับการใช้งานเสมอ และจะมีความต่อเน่ือง 

9.4 ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าขอสมัครส าหรับบัญชี บัตร หรือบริการใด โดยไม่ต้องให้เหตุผล 

9.5 ธนาคารไม่รับผิดต่อความสูญเสียใดๆ ถ้าธนาคารจ ากัด ยกเลิก หรือระงับการด าเนินการหรือการใช้บัญชี บัตร บริการ 

หรือกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ีใดๆ อันเน่ืองจาก 

(ก) เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร 

 

(ข) ความไม่พร้อมหรือไม่สามารถเข้าถึงบันทึกของท่าน หรือบัญชี บัตร หรือบริการ หรือ 

(ค) เหตุผลอื่นใดท่ีธนาคารเช่ือว่าจ าเปน็ สมควรหรือเหมาะสม 

9.6 ถ้าธนาคารจัดหา และท่านใช้บัญชี บัตร บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีการออกใหม่ หรือเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง ข้อก าหนดและ

เง่ือนไขส าหรับบัญชี บัตร บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีการออกใหม่ หรือเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลผูกพันท่าน 

10. สิทธิของธนำคำรในกำรหักบัญชี/หลักประกัน และกำรหักกลบลบหน้ี 

กำรหักบัญชีของท่ำน 

 

10.1 โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่น ๆ ท่ีธนาคารอาจมีอยู่ ธนาคารอาจหักบัญชีของท่านส าหรับจ านวนเงินท้ังหมดท่ีค้างช าระและถึง
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ก าหนดช าระต่อธนาคารถึงแม้ว่าท่านจะเกิดความสูญเสียจากรายได้ดอกเบ้ีย หรือการลดลงของต้นเงินเดิมเน่ืองจาก

ค่าธรรมเนียมธนาคารหรือการเปล่ียนแปลงในทางลบของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  

สิทธิหักกลบลบหนี้ 

10.2 โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดท่ีธนาคารมีอยู่ และโดยสูงสุดตราบเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต ธนาคารอาจรวมหรือผนวก

บัญชีของท่านไม่ว่าก่ีบัญชีก็ตาม ซ่ึึ่งอยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ (ไม่ว่าท่านจะถืออยู่โดยล าพังหรือร่วมกันกับบุคคลอื่น 

หรืออยู่ภายใต้ช่ือหรือรูปแบบใด ซ่ึึ่งรวมถึงช่ือการค้าของกิจการเจ้าของคนเดียว) หรืออาจหักกลบลบหน้ีเงินหรือยอดดุล

เครดิต (credit balance) ของท่าน (ไม่ว่าจะครบก าหนดแล้วหรือยังไม่ครบก าหนด) ในบัญชีเหล่าน้ีกับหน้ีของท่าน โดยไม่

ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน และไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน ท้ังน้ีธนาคารจะแจ้งการด าเนินการดังกล่าวให้ท่าน

ทราบภายหลังภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

10.3 ท่านต้องตกลงข้อร้องเรียนใดๆ ท่ีมีต่อบริษัทผู้รับเงิน กับบริษัทผู้รับเงินโดยตรง และสิทธิเรียกร้องใดๆ ท่ีมีต่อบริษัท

ผู้รับเงินจะน ามาหักกลบลบหน้ีหรือเรียกร้องเอาจากธนาคารมิได้ 

10.4 ถ้ามีข้อโต้แย้งกับบริษัทผู้รับเงินโดยเก่ียวข้องกับการช าระเงิน ธนาคารจะคืนจ านวนเงินของธุรกรรมน้ันๆ ให้แก่ท่านภาย

หลังจากท่ีบริษัทผู้รับเงินได้คืนเงินท่ีช าระไปให้กับธนาคารแล้วเท่าน้ัน 

11. สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 

11.1 สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ กราฟกิ ภาพและสัญลักษณ์ท้ังหลาย ท้ัง

ในปจัจุบันและอนาคต และบรรดาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในบัญชี บัตร บริการ และเน้ือหาของสิ่งดังกล่าว รวมถึง

การปรับปรุง การพัฒนา ความคิด แนวความคิด ความรู้แห่งวิธีการ (Know-how) หรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริการ

ดิจิทัล และการท างาน ระบบ และแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ในบริการดิจิทัล (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินทำงปัญญำ") (ยกเว้นข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลท่ีเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะลูกค้าของธนาคาร) เปน็กรรมสิทธ์ิของธนาคารแต่เพียงผู้

เดียว หรือได้รับการอนุญาตเพ่ือใช้โดยธนาคารเท่าน้ัน ห้ามมิให้ท่านใช้หรือท าซึ่ ้าทรัพย์สินทางปญัญา 

11.2 ภายใต้บังคับแห่งข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี ธนาคารให้การอนุญาตแก่ท่าน เพ่ือการเปดิใช้งาน การเข้าถึง และการใช้

บริการดิจิทัลบนอุปกรณ์ใดๆ ท่ีท่านใช้ โดยเป็นการอนุญาตท่ีไม่จ ากัดแต่เพียงผู้เดียว  (non-exclusive) ไม่สามารถโอนได้ 

สามารถเพิกถอนได้ อยู่ภายใต้ข้อจ ากัด และเป็นการส่วนตัว ตามระยะเวลาของข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี ท้ังน้ี ห้ามมิให้ท่าน

ให้อนุญาตช่วงการอนุญาตน้ี หรือสิทธิอื่นใดท่ีให้ตามข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี 

11.3 ห้ามมิให้ท าซึ่ ้า แจกจ่าย เผยแพร่ ดัดแปลง จัดแสดง แพร่เสียงแพร่ภาพ ท าการเช่ือมโยง (hyperlinked) หรือส่งส่วน

หน่ึงส่วนใดของบัญชี บัตร หรือบริการโดยวิธีการใดๆ หรือท าการจัดเก็บส่วนหน่ึงส่วนใดของบัญชี บัตร หรือบริการในระบบ

สืบค้นข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน และท่านไม่สามารถกระท าการวิศวกรรม

ย้อนกลับ หรือพยายามถอดรหัสต้นฉบับของซึ่อฟต์แวร์ท่ีธนาคารจัดไว้ให้ท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอมเปน็ลายลักษณ์อักษร

จากธนาคารก่อน 
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11.4 บริการดิจิทัลอาจรวมซึ่อฟต์แวร์ท่ีได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก ("บุคคลภำยนอกผู้ให้อนุญำต") ห้ามมิให้ท่านใช้

บริการดิจิทัลในลักษณะท่ีเปน็การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ให้อนุญาตโดยประการใดๆ ท่านจะต้องรับผิดหากการใช้

บริการดิจิทัลของท่านเปน็การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ให้อนุญาต 

12. ค่ำธรรมเนียม / ค่ำบริกำร / ดอกเบ้ียผิดนัด 

12.1 ธนาคารจะก าหนด และอาจเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีท่านพึงต้องช าระ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงจ านวนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีพึงต้องช าระตามวิธีปฏิบัติของธนาคารและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

12.2 จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ท่ีพึงต้องช าระ เม่ือมีการยกเลิกบัญชี บัตรหรือบริการ 

12.3 ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดท่ีท่านค้างช าระอยู่จากบัญชีได้ ไม่ว่าในเวลาใด ถึงแม้ว่าจะมีผลเปน็การ

เบิกเงินเกินบัญชี 

12.4 ดอกเบ้ียผิดนัดจะถูกค านวณตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร และจะต้องช าระท้ังก่อนหน้าและภายหลังมีค าตัดสินหรือค า

พิพากษาใดๆ ดอกเบ้ียผิดนัดจะถูกทบเข้ากับจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และยอดเงินท้ังหมดจะถูกคิดดอกเบ้ียจนกว่าจ านวนเงินท่ี

ท่านค้างช าระต่อธนาคารจะได้รับการช าระครบถ้วน ตราบเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต 

12.5 โปรดศึกษา [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับ TMRW] ส าหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าบริการและอัตรา

ดอกเบ้ียผิดนัดท่ีเก่ียวข้อง 

13. กำรแปลงสกุลเงิน / กำรไม่สำมำรถใช้เงิน 

13.1 ธนาคารอาจแปลงสกุลเงินจากสกุลหน่ึงไปเปน็อีกสกุลหน่ึงโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะน้ันของธนาคาร ซ่ึึ่งรวมถึง 

(ก) การแปลงยอดดุลเครดิต (credit balance) ในบัญชีของท่าน หรือจ านวนเงินอื่น ๆ ท่ีธนาคารอาจเปน็หน้ีต่อท่าน ให้เปน็

อีกสกุลเงินหน่ึง เพ่ือการด าเนินการตามค าสั่ง การน าเงินเข้าบัญชีใดๆ การประเมินหน้ีของท่าน หรือการบังคับสิทธิของ

ธนาคารตามข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี หรือภายใต้บริการหรือบัญชีใด (รวมถึงกรณีท่ีธนาคารท าการหักกลบลบหน้ีหรือผนวก

บัญชี) 

(ข) การแปลงยอดเงินใดในบัญชี หรือบางส่วนของยอดเงินใดในบัญชี (และถ้าธนาคารเลือก พร้อมท้ังดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก

จ านวนเงินท่ีแปลงสกุลเงินดังกล่าว) เปน็อีกสกุลเงินหน่ึงท่ีธนาคารอาจเลือกในเวลาท่ียอดเงินหรือบางส่วนของยอดเงินน้ัน

ถึงก าหนดต้องช าระโดยธนาคาร เม่ือธนาคารช าระเงินคืนให้แก่ท่านในสกุลเงินน้ัน ให้ถือว่าเปน็การปลดเปล้ืองภาระผูกพันของ

ธนาคารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ 

(ค) การแปลงเงินจ านวนใดท่ีธนาคารได้รับ (ไม่ว่าเพ่ือน าเข้าบัญชีใด หรือในการช าระหน้ีใด)  ในสกุลเงินใด ให้เป็นสกุลเงินของ

บัญชี หรือสกุลเงินท่ีจะต้องช าระ 
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13.2 ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสี่ยงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงสกุลเงินใดๆ หรือการลดลงของ

มูลค่าเงินเน่ืองมาจากภาษี การลดค่าเงิน และ/หรือความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน หรือการไม่สามารถใช้เงินหรือสกุลเงิน

ท่ีท่านต้องการ หากมีกรณีท่ีกล่าวถึงข้างต้นเกิดข้ึน ธนาคารอาจเรียกคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากท่าน 

14. ข้อยกเว้นควำมรับผิด 

โดยทั่วไป 

14.1 โดยสูงสุดเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดๆ หรือท้ังหมดท่ีท่านอาจได้รับโดย

เก่ียวข้องกับบัญชี บัตร หรือบริการ ซ่ึึ่งเกิดข้ึนไม่ว่าจะเกิดข้ึนเปน็ประการใด ไม่ว่าจะเปน็ความสูญเสียโดยตรงหรือความ

สูญเสียโดยอ้อม และไม่ว่าจะสามารถคาดหมายได้ตามสมควรหรือไม่  และถึงแม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งเก่ียวกับความเปน็ไปได้

ท่ีจะเกิดความสูญเสียน้ันแล้วก็ตาม โดยท่ีธนาคารจะรับผิดต่อความสูญเสีญโดยตรงของท่านเพียงเท่าท่ีความสูญเสียน้ันมี

สาเหตุโดยตรงจากการฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการจงใจประพฤติมิชอบของธนาคารเท่าน้ัน 

14.2 โดยสูงสุดเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต การท่ีท่านเข้าถึงและใช้บริการดิจิทัลเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

ธนาคารให้บริการดิจิทัลแก่ท่าน "ตำมท่ีเป็นอยู่" และ "ตำมท่ีมีอยู่" ธนาคารขอปฏิเสธการรับประกันและเง่ือนไขท้ังปวง (ไม่ว่า

อย่างชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย) ท่ีเก่ียวข้องกับบริการดิจิทัล ซ่ึึ่งรวมถึงความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การมี

คุณภาพเปน็ท่ีน่าพอใจ ความเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหน่ึงอย่างใด ความถูกต้อง การใช้โดยสงบ ความพร้อม 

การปราศจากมัลแวร์ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก 

ไม่มีกำรรับประกันเกีย่วกับลิงค์ ตัวแทน บริกำรของบุคคลภำยนอก หรือกำรโต้แย้ง 

14.3 ธนาคารอาจจัดให้มีการเช่ือมโยงไปยังลิงค์ของบุคคลภายนอก แต่มิได้หมายความว่าธนาคารได้รับประกันเน้ือหาของลิงค์

ของบุคคลภายนอก  สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเสนอ หรือรับรองข้อมูลใดๆ ท่ีอยู่ในลิงค์ของบุคคลภายนอก การ

เข้าถึงและการใช้ลิงค์ของบุคคลภายนอกเปน็ความเสี่ยงของท่านเอง และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีใช้บังคับกับการ

เข้าถึงและ/หรือการใช้น้ัน 

14.4 ธนาคารอาจใช้ตัวแทน ท่ีปรึกษา ผู้รับจ้างช่วง และบุคคลภายนอกเพ่ือการให้บริการดิจิทัล (รวมถึงค าบอกกล่าว ข้อมูล 

เอกสาร และการติดต่อท่ีเก่ียวข้องกับบริการดิจิทัล) หรือการให้บริการการธนาคารต่าง ๆ 

14.5 บัตรบางประเภทอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการต่าง ๆ ซ่ึึ่งให้โดยบุคคลภายนอก ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการทาง

การแพทย์ กฎหมาย หรืออื่น ๆ ท้ังหมดท่ีให้โดยบุคคลภายนอกเหล่าน้ี ท่านรับทราบว่าบริการของบุคคลภายนอกได้รับการ

จัดหาให้โดยใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุด และบริการเหล่าน้ีอาจจะไม่ได้มีพร้อมอยู่เสมอเน่ืองจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น เวลา 

ระยะทาง หรือสถานท่ีต้ัง ธนาคารและบุคคลภายนอกผู้ให้บริการ หรือบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่ายส าหรับบริการของบุคคลภายนอก

เหล่าน้ี (เช่น Visa International Service Association หรือ Mastercard International Incorporated) ไม่มีความ

รับผิดต่อท่านส าหรับความสูญเสียใดๆ ซ่ึึ่งเก่ียวข้องกับบริการท่ีให้ 

กำรไม่มีหน้ำทีใ่ห้ค ำปรึกษำ 
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14.6 เน้ือหาท่ีจัดหาให้ผ่านทางบริการดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปน็ข้อมูลโดยท่ัวไปเท่าน้ัน และไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจ

ในการลงทุน ธุรกิจหรือการค้าอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นการเฉพาะ  เว้นแต่ธนาคารตกลงอย่างชัดแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษร 

ธนาคารไม่ได้ท าหน้าท่ีการให้ค าปรึกษา การรักษาผลประโยชน์ หรือหน้าท่ีในท านองเดียวกันหรือหน้าท่ีอื่น ๆ แก่ท่าน  ธนาคารจะ

สันนิษฐานว่าท่านได้รับค าแนะน าท่ีเปน็อิสระทางด้านกฎหมาย ภาษี การเงินหรืออื่น ๆ ตามท่ีจ าเปน็โดยเก่ียวข้องกับบัญชี บัตร 

หรือบริการ หรือธุรกรรมใดๆ แล้ว 

ควำมรับผิดต่อบัตรที่สูญหำยหรือถูกโจรกรรม / กำรเปิดเผยรหัสผ่ำน 

14.7 หากบัตรของท่านสูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือถ้ารหัสผ่านของท่านถูกเปดิเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านจะ

ยังคงต้องรับผิดต่อธุรกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาตท้ังหมดซ่ึึ่งท าข้ึนภายหลังจากการสูญหาย การถูกโจรกรรม หรือการเปิดเผย

ดังกล่าว เว้นแต่ท่าน 

(ก) แจ้งให้ธนาคารทราบทันทีว่าบัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือรหัสผ่านถูกเปิดเผย 

(ข) ด าเนินการท่ีเหมาะสมท้ังปวงเพ่ือช่วยเหลือในการเรียกคืนหรือหยุดการใช้บัตร 

(ค) มอบเอกสารใดๆ ท่ีธนาคารต้องการ (เช่น ใบแจ้งความ หรือค าช้ีแจงตามกฎหมาย) และ 

(ง) ได้พิสูจน์จนเปน็ท่ีพอใจแก่ธนาคารว่าท่านไม่ได้ก่อให้เกิดหรือมีส่วนท าให้เกิดการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปดิเผย

รหัสผ่านด้วยการกระท าหรือการละเว้นกระท าของท่าน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) 

14.8 ท่านยังคงต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมท้ังปวงในบัญชีและบัตรของท่าน ซ่ึึ่งท าข้ึนก่อนหน้าท่ีบัตรของท่านจะสูญหายหรือ

ถูกโจรกรรม หรือรหัสผ่านของท่านจะถูกเปดิเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ได้มีการย่ืนต่อธนาคารเพ่ือเรียกเก็บเงินภายหลังจาก

ท่ีธนาคารได้รับแจ้งการสูญหาย การถูกโจรกรรม หรือการถูกเปดิเผยดังกล่าวน้ันจากท่าน 

14.9 ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งต่อบริษัทผู้รับเงินซ่ึึ่งมีข้อตกลงบริการช าระเงินตามเง่ือนไข (standing payment 

arrangements) กับท่าน  ด้วยบัตรหรือบัญชีของท่าน หากท่านไม่ด าเนินการแจ้งต่อบริษัทผู้รับเงิน และบริการช าระเงินตาม

เง่ือนไขดังกล่าวยังไม่ถูกยกเลิก ธนาคารอาจหักจ านวนเงินท่ีต้องช าระจากบัญชีอื่นใดของท่านแทน 

15. กำรรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย 

ท่านตกลงรับผิดชดใช้ให้แก่ธนาคาร และลูกจ้าง พนักงาน ผู้แทน กรรมการ และตัวแทนท้ังหมดของธนาคาร ส าหรับความ

สูญเสียและการเสียช่ือเสียงท่ีเกิดกับธนาคาร (นอกจากความสูญเสียและการเสียช่ือเสียงท่ีเกิดจากการจงใจประพฤติมิชอบ

หรือความประมาทความเลินเล่อของธนาคาร หรือพนักงานและตัวแทนของธนาคาร) โดยเก่ียวข้องกับ 

(1) การใช้บัญชี บัตร หรือบริการใดๆ โดยท่าน หรือค าสั่งใดๆ ท่ีท่านส่งถึงธนาคารส าหรับบัญชี บัตร บริการ หรือธุรกรรมใดๆ 

(2) การท่ีธนาคารกระท าการหรือด าเนินการล่าช้า หรือปฏิเสธท่ีจะกระท าการตามค าสั่งใดๆ ท่ีท่านหรือผู้มีอ านาจส่งถึงธนาคาร 
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(3) การสืบค้นและการสอบสวนท่ีธนาคารด าเนินการโดยเก่ียวข้องกับท่าน 

(4) การให้บริการใดแก่ท่าน และการปฏิบัติหน้าท่ีของธนาคารในฐานะนายธนาคารของท่าน 

(5) การสงวนหรือบังคับใช้สิทธิของธนาคารเน่ืองจากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 

(6) การด าเนินการ ค าสั่งศาล ค าพิพากษา และกระบวนพิจารณาในลักษณะใดก็ตาม (ไม่ว่าท่ีธนาคารหรือบุคคลอื่นใด

ด าเนินการต่อท่าน หรือโดยประการอื่นใด) ซ่ึึ่งเก่ียวข้องกับบัญชี บัตร บริการ หรือเงินในบัญชี 

(7) การท่ีธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ในปจัจุบันหรืออาจมีข้ึนในภายหน้า 

(8) ภาษีท่ีธนาคารต้องช าระโดยเก่ียวข้องกับบัญชี บัตร หรือบริการของท่าน หรือ 

(9) ต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในการจัดหาเงินทุนของธนาคาร หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือสภาพเหตุการณ์ใด 

16. กำรบอกเลิกโดยคู่สัญญำ 

16.1 ท่านหรือธนาคารอาจยุติความสัมพันธ์ทางการธนาคารด้วยการส่งค าบอกกล่าวเปน็ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตาม

ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี 

16.2 การบอกเลิกความสัมพันธ์ไม่กระทบต่อสิทธิและภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนแล้วของท่านหรือธนาคาร 

16.3 ธนาคารอาจปดิและยกเลิกบัญชี บัตรและบริการใดๆ หรือท้ังหมด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน ถ้า 

(ก) ท่านไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของธนาคารท่ีเก่ียวกับบัญชี บัตรและบริการ หรือถ้าธนาคารเห็นว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

ใช้บังคับ 

(ข) ธนาคารเห็นว่าบัญชี บัตรหรือบริการใดไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือสม ่าเสมอ หรือไม่มีการใช้หรือการเคล่ือนไหว 

(ค) ธนาคารเห็นว่าความสัมพันธ์ทางการธนาคารระหว่างท่านและธนาคารไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป 

(ง) ท่านมีแนวโน้มท่ีจะฝา่ฝืน หรือท่านได้ฝา่ฝนืข้อก าหนดใด หรือข้อก าหนดหรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างท่านและธนาคาร 

(จ) ท่านได้ให้ข้อมูลท่ีไม่เปน็จริง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือท าให้ส าคัญผิดแก่ธนาคาร 

(ฉ) ท่านไม่ช าระจ านวนเงินใดๆ ท่ีเปน็หน้ีต่อธนาคารภายในก าหนดเวลา 

(ช) ท่านเสียชีวิตหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
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(ซึ่) ท่านมีหน้ีสินล้นพ้นตัวหรือล้มละลาย 

(ฌ) มีการด าเนินตามกฎหมายหรือค าสั่งใดๆ ได้ถูกบังคับใช้ต่อท่าน หรือท่านถูกพิพากษาว่ากระท าผิดอาญา หรือท่านกระท า

การท่ีไม่เหมาะสม 

(ญ) มีสิ่งใดเกิดข้ึนซ่ึึ่งธนาคารเห็นว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญหรือในทางลบต่อฐานะการเงิน สินทรัพย์ หรือการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีของท่าน หรือ 

(ฎ) ท่านหรือธนาคารจะฝา่ฝืนกฎหมายหรือสัญญาใดท่ีท ากับบุคคลภายนอก 

16.4 เม่ือมีการยกเลิก หรือปดิบัญชีหรือบัตร หรือยกเลิกบริการ ท่านจะต้อง 

(ก) ไม่ใช้บัญชี บัตร หรือบริการ 

(ข) ช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และจ านวนเงินท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ียกเลิก หรือปดิบัญชีหรือบัตร หรือยกเลิกบริการ 

(ค) คืนทรัพย์สินใดท่ีเป็นของธนาคารให้กับธนาคารโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ 

(ง) ชดใช้คืนเงินให้แก่ธนาคารส าหรับธุรกรรมใดท่ีธนาคารได้ด าเนินการตามค าสั่งของท่านภายหลังจากท่ีปดิ หรือยกเลิกบัญชี

หรือบัตร หรือยกเลิกบริการแล้ว และ 

(จ) แจ้งต่อบริษัทผู้รับเงินซ่ึึ่งมีข้อตกลงบริการช าระเงินตามเง่ือนไขกับท่านเพ่ือการช าระเงินด้วยบัตรหรือบัญชีของท่าน ถ้า

บริษัทผู้รับเงินจะยังคงได้รับการช าระเงิน ธนาคารอาจหักจ านวนเงินท่ีต้องช าระจากบัญชีอื่นของท่าน 

16.5 ความรับผิดชอบของท่านท่ีจะต้องช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและจ านวนเงินท้ังหมด จะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลัง

จากท่ีข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีสิ้นสุดลง 

16.6 หากท่านปดิหรือยกเลิกบัญชีหรือบัตร หรือยกเลิกบริการใด ธนาคารอาจปลดเปล้ืองภาระผูกพันการช าระเงินท่ีธนาคารมี

ต่อท่านด้วยการช าระเงินให้แก่ท่านโดยวิธีการท่ีธนาคารเลือก 

 

17. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด 

กำรสละสิทธิและควำมบกพร่อง 

17.1 ความล่าช้าในการใช้สิทธิของธนาคารภายใต้ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีหรือข้อก าหนดอื่น ๆ จะไม่มีผลเปน็การสละสิทธิ

เหล่าน้ัน หรือจะไม่กระทบต่อสิทธิเหล่าน้ัน และการใช้สิทธิของธนาคารเพียงบางส่วนไม่เปน็การจ ากัดมิให้ธนาคารใช้สิทธิหรือ

สิทธิเยียวยาความเสียหายอย่างอื่นได้อีก 
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17.2 ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีอาจใช้บังคับได้ในประเทศใด ๆ ถึงแม้ว่าข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีจะมีความไม่สมบูรณ์หรือใช้

บังคับไม่ได้ในประเทศอื่น 

กำรโอนสิทธิ 

17.3 ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีมีผลผูกพันท่านและธนาคาร และผู้สืบสิทธิหรือผู้รับโอนของเรา 

17.4 ท่านไม่สามารถโอนสิทธิและภาระหน้าท่ีของท่านภายใต้ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี 

17.5 ธนาคารจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท่ีจะโอนไปซ่ึึ่งหน้าท่ีของธนาคารภายใต้ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี และท่านตกลง

ว่าความยินยอมของท่านน้ันจะไม่มีการยึดหน่วงไว้โดยปราศจากเหตุผล 

กฎหมำยทีใ่ช้บังคับและกำรระงับข้อพิพำท 

17.6 ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีอยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย 

17.7 ข้อพิพาทใดท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวข้องกับข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี หรือข้อก าหนดอื่น ๆ รวมถึงปัญหาท่ีเก่ียวกับการ

ด ารงอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการบอกเลิกข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี หรือข้อก าหนดอื่น ๆ ให้เสนอเพ่ือการตัดสินช้ีขาดเป็น

ท่ีสุดโดยศาลไทย 

กำรด ำเนินกำรต่ออำชญำกรรมทำงกำรเงิน 

17.8 ธนาคารมีสิทธิท่ีจะด าเนินการใดๆ ท้ังหมดตามท่ีเห็นสมควร 

(ก) หากท่านริเร่ิม มีส่วนร่วม หรือท าธุรกรรมใด (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ท่ีเก่ียวข้องกับการฉ้อโกง การฟอกเงิน การ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การให้สินบน หรือการหนีภาษีอากร (“อำชญำกรรมทำงกำรเงิน”) หรือ 

(ข) หากท่านเปน็หรือกลายเปน็ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ หรือทรัพย์สินใดๆ เก่ียวข้องหรือกลายเปน็มีส่วนเก่ียวข้องกับ บุคคล

และ/หรือองค์กรท่ีถูกระบุช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือใดๆ (รวมถึง Specially Designated Nationals and Blocked Persons 

List ซ่ึึ่งควบคุมโดย United States Office of Foreign Assets Control) ภายใต้มาตรการคว ่าบาตร การอายัด การ

ต่อต้านการก่อการร้ายใดๆ หรือโครงการอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือคล้ายคลึงกันท่ีใช้บังคับและควบคุมโดยหน่วยงานหรือองค์กร

ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าในประเทศไทยหรือประเทศอื่นใด ("กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรคว ่ำบำตร") 

17.9 ในกรณีท่ีธนาคารมีข้อกังวลใดๆ ท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงินหรือการปฏิบัติตามมาตรการการคว ่าบาตร ธนาคาร

อาจด าเนินการดังต่อไปน้ีตามดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อน 

(ก) ปดิบัญชีทุกบัญชี และยกเลิกบริการท้ังหมดท่ีท่านมีอยู่กับธนาคาร 
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(ข) เล่ือน ยับย้ัง หรือปฏิเสธ การด าเนินการ หรือการหักบัญชีส าหรับการช าระเงินใดๆ การด าเนินการส าหรับค าสั่ง หรือการ

สมัครใช้บริการ หรือการให้บริการ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 

(ค) ยกเลิก และ/หรือ เรียกคืนเงินทดรองจ่าย หรือเงินกู้ เครดิต หรือสินเช่ือทางการเงินหรือการธนาคารอื่นใด ไม่ว่าท้ังหมด

หรือบางส่วน (ไม่ว่าจะเปน็วงเงินท่ีสามารถยกเลิกได้หรือไม่สามารถยกเลิกได้ก็ตาม) การอ านวยความสะดวก การให้ความ

ช่วยเหลือหรือบริการทางการเงิน และมีสิทธิเรียกให้ท่านช าระเงินท่ีค้างช าระท้ังหมดคืน และ/หรือ 

(ง) รายงานและด าเนินการอื่นใดตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

ฉบับภำษำไทยเป็นฉบับทีใ่ช้บังคับ 

17.10 ท่านเข้าใจว่าเน้ือหา ฟงัก์ชัน และการท างานของบริการดิจิทัล และการสื่อสารใด ๆ ในเบ้ืองต้นจะท าข้ึนเปน็ภาษาไทย 

ธนาคารอาจจัดให้มีค าแปลของเน้ือหา ฟงัก์ชัน การท างาน หรือการสื่อสารท้ังหมดหรือบางส่วนเปน็ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ

อ้างอิงของท่านเท่าน้ัน ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้บังคับตามฉบับภาษาไทย 

ข้อก ำหนดส่วนที่เป็นโมฆะไม่กระทบส่วนทีส่มบูรณ์ 

17.11 ถ้าบทบัญญัติใดของข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีเปน็โมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ 

บทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ีจะไม่ได้รับผลกระทบ 

ส่วน ข 

18. ข้อก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรับแผนสิทธิประโยชน์ 

18.1 ธนาคารอาจด าเนินแผน การรณรงค์ โครงการ หรือการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เปน็คร้ังคราว ("แผนสิทธิประโยชน์") 

ส าหรับบัญชี บัตร หรือการใช้บริการของท่าน รวมถึงการใช้หรือซ้ืึ่อผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการจากร้านค้าหรือสถาน

ประกอบการท่ีเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ 

18.2 ส่วนน้ีใช้บังคับกับการเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ของท่าน 

18.3 ในการท่ีจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์  บัญชี และ/หรือบัตรของท่านจะต้องเปดิใช้งานแล้ว อยู่ในสถานะท่ีดี 

และมีการใช้งานเปน็ไปตามท่ีธนาคารก าหนดเท่าน้ัน 

18.4 แผนสิทธิประโยชน์แต่ละแผนไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ ส่วนลด การส่งเสริมการขาย บัตรก านัล คูปอง สิทธิพิเศษ 

หรือการซ้ืึ่อสินค้าและบริการอื่นๆ เว้นแต่ธนาคารจะได้ก าหนดเปน็อย่างอื่น 

18.5 ธุรกรรมบัตรท่ีถูกปฏิเสธ (cancel) หรือถูกยกเลิกการท ารายการ (void) จะไม่สามารถเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ได้ 

18.6 ธนาคารมีดุลยพินิจท่ีจะตัดสินใจในเร่ืองท้ังปวงท่ีเก่ียวข้องกับแผนสิทธิประโยชน์ ซ่ึึ่งรวมถึง 

file:///C:/Users/parsan-tha/Desktop/Legal/general_digital_bank/UAT%20Jan%202020/general_digital_bank/TH_Digital_Banking_General_TCs_for_UOBT_12Nov2018.html%23ecouponanchor
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(ก) การก าหนดแผนสิทธิประโยชน์ และรางวัล ของก านัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีอาจมอบให้ตามแผนสิทธิ

ประโยชน์ ("รำงวัล") 

(ข) การก าหนดคุณสมบัติในการเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ 

(ค) การก าหนดระยะเวลาของแผนสิทธิประโยชน์ และเวลาท่ีควรมอบรางวัล และ 

(ง) การยกเลิก แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงแผนสิทธิประโยชน์และรางวัล 

18.7 เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเปน็อย่างอื่น รางวัลไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ 

18.8 ถ้าธนาคารพิจารณาว่าท่านไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ ธนาคารจะมีสิทธิเรียกคืนหรือริบรางวัลท่ีมอบให้กับ

ท่าน รวมถึงเรียกร้องราคาขายปลีกของรางวัลดังกล่าวเต็มจ านวนจากท่าน 

18.9 ธนาคารไม่ได้เปน็ตัวแทนของร้านค้าหรือสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์หรือผู้จัดหารางวัล หากมีข้อพิพาท

ใด ๆ เก่ียวกับคุณภาพหรือมาตรฐานการบริการ ท่านจะต้องตกลงกับร้านค้าหรือสถานประกอบการและ/หรือผู้จัดหาดังกล่าว

โดยตรง ร้านค้า สถานประกอบการและ/หรือผู้จัดหาอาจก าหนดเง่ือนไขส าหรับการใช้และ/หรือการให้รางวัล 

18.10 ธนาคารจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อ 

(ก) ความช ารุดบกพร่อง คุณภาพ ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสม หรือด้านอื่นใดของรางวัล 

(ข) การกระท า การละเลยไม่กระท า ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของร้านค้าหรือสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ 

หรือผู้จัดหารางวัล หรือ 

(ค) ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเก่ียวข้องกับแผนสิทธิประโยชน์ หรือการขอแลกหรือใช้รางวัล 

ส่วน ค 

19. ข้อก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรับบัญชี 

19.1 ส่วนน้ีใช้บังคับกับการใช้บัญชีของท่าน 

19.2 บัญชีต่าง ๆ อาจมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันไป ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเหล่าน้ีเป็นคร้ังคราว 

19.3 ธนาคารอาจแปลงบัญชีประเภทหน่ึงเป็นบัญชีอีกประเภทหน่ึง หรือปดิบัญชีใด โดยส่งค าบอกกล่าวเปน็ลายลักษณ์อักษร

ถึงท่าน 

ข้อก ำหนดส ำหรับเงินฝำก 
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19.4 เงินฝากได้แก่ เงินฝากเป็นเงินสด เช็ค การโอนเงินทางโทรเลข หรือตราสารซ่ึึ่งย่ืนต่อธนาคารโดยวิธีการใด หรือโดยการ

ใช้บริการใด 

19.5 เงินฝากท้ังหมดต้องได้รับการตรวจสอบ และจะต้องย่ืนในรูปแบบหรือโดยวิธีการท่ีธนาคารอาจก าหนดเปน็คร้ังคราว 

19.6 ธนาคารอาจน าเงินสด เช็ค ดราฟท์ และตราสารท่ีน าฝากเข้าบัญชีทันที แต่ (ก) จ านวนเงินดังกล่าวจะยังไม่สามารถเบิก

ถอนได้จนกว่าธนาคารได้รับเงินจ านวนน้ันแล้วอย่างไม่มีเง่ือนไขใด ๆ และ (ข) ท่านไม่สามารถเบิกถอนเงินสดท่ีน าฝากได้

จนกว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะเปน็เงินสามารถใช้ได้ทันที 

19.7 ธนาคารสามารถปฏิเสธการรับเงินฝาก โดยเปน็ดุลยพินิจอันเด็ดขาดของธนาคารโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด 

19.8 ถ้าธนาคารตกลงรับเงินฝาก ท่านต้องชดใช้คืนจ านวนเงินท่ีธนาคารร้องขอให้กับธนาคาร และธนาคารอาจท าการหักบัญชี 

(1) ถ้าเงินท่ีธนาคารได้รับจริงมีจ านวนต ่ากว่าท่ีลงบัญชีเป็นเงินฝาก 

(2) ถ้าดราฟท์หรือตราสารอื่นเพ่ือการฝากเงินถูกปฏิเสธจ่าย เปน็เอกสารปลอม ถูกแก้ไขและ/หรือถูกปลอมแปลง 

(3) ถ้าธนาคารตัวแทนจ่ายเงิน (correspondent paying bank)  สถาบันการเงิน หรือตัวแทนหรือตัวแทนช่วงเรียกร้อง

การคืนหรือการช าระคืนเงินจ านวนดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (โดยมีการโต้แย้งหรือไม่ก็ตาม) หรือ 

(4) ถ้าจ าเปน็โดยกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

19.9 ถ้าเงินท่ีลงบัญชีเปน็เงินฝากมีจ านวนแตกต่างจากจ านวนเงินท่ีได้รับจริง ธนาคารอาจแก้ไขเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

เงินฝากน้ัน รวมถึงใบรับฝากเงิน (deposit slip) และใบแจ้งยอดบัญชี (statement of account) ของท่าน 

19.10 ใบรับฝากเงินจะไม่มีผลสมบูรณ์ เว้นแต่ธนาคารจะได้ตรวจสอบด้วยเคร่ืองของธนาคารแล้ว ใบเสร็จใด ๆ ท่ีออก 

(รวมถึงใบรับฝากเงินท่ีธนาคารได้รับรองด้วยเคร่ืองแล้ว) ไม่สามารถใช้เปน็หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือการได้รับจ านวนเงิน

ท่ีระบุในใบรับน้ัน 

19.11 เวลาปดิรับ  (clearance times) ส าหรับบัญชีประเภทต่าง ๆ เงินสด หรือตราสารอื่นอาจแตกต่างกัน การฝากเงิน

หลังจากเวลาปิดรับการให้บริการ (cut-off times) ท่ีก าหนด อาจไม่ได้รับการด าเนินการจนกระท่ังวันท าการถัดไป 

19.12 ธนาคารรับตราสารไว้ในฐานะตัวแทนเพ่ือการเรียกเก็บเงินเท่าน้ัน ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ช าระเงิน หรือความ

สูญเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเก่ียวข้องกับตราสารน้ัน 

19.13 ถ้าท่านร้องขอให้ธนาคารส่งคืนเช็คท่ีถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ท่านตกลงว่าธนาคารอาจ (ถึงแม้ว่าธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้อง) 

ท าการคืนเช็คให้โดยวิธีการใด ๆ ท่ีธนาคารเลือก ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของท่าน 
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19.14 ท่านต้องไม่ฝากเงินสดหรือเช็คผู้ถือเข้ากล่องหรือเคร่ืองรับฝากเช็ค ถ้าท่านฝากเงินด้วยวิธีการน้ี การฝากเงินน้ีจะเป็น

ความเสี่ยงของท่าน และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

19.15 ห้ามมิให้โอน โอนสิทธิ จ าน า ก่อภาระผูกพัน หรือก่อภาระติดพันโดยประการอื่นใด หรือมอบเปน็หลักประกันแก่บุคคลอื่น 

ซ่ึึ่งเงินในบัญชีใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเปน็ลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน 

 

ข้อก ำหนดกำรถอนเงิน 

19.16 ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกลักษณะหรือวิธีการถอนเงินส าหรับบัญชีใด และแจ้งให้ท่านทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกน้ัน ซ่ึึ่งจะมีผลบังคับนับจากวันท่ีระบุไว้ในค าบอกกล่าวถึงท่าน 

19.17 ธนาคารอาจปฏิเสธท่ีจะด าเนินการตามค าสั่งถอนเงินใด ๆ 

(ก) เว้นแต่ค าสั่งถอนเงินน้ันเปน็ท่ีพึงพอใจของธนาคาร และ/หรือ 

(ข) ถ้ามีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือจะมีผลเป็นการเบิกเงินเกินบัญชี 

19.18 ท่านอาจเบิกถอนเงินในบัญชี ณ สาขาท่ีรักษาบัญชีน้ัน หรือถ้าธนาคารตกลง ณ สาขาอื่นของธนาคารในเขตอ านาจศาล

เดียวกันตามท่ีธนาคารอาจให้อนุญาต 

19.19 เวลาปดิรับ  (clearance times) ส าหรับบัญชีประเภทต่าง ๆ หรือลักษณะหรือวิธีการถอนเงินอาจแตกต่างกัน ถ้ามี

การถอนเงินหลังจากเวลาปิดรับการให้บริการ (cut-off times) ท่ีธนาคารก าหนด การเบิกถอนเงินน้ันอาจไม่ได้รับการ

ด าเนินการจนกระท่ังวันท าการถัดไป 

19.20 การเบิกถอนเงินท้ังหมดต้องอยู่ในสกุลเงินท้องถ่ิน โดยไม่ค านึงว่าบัญชีอยู่ในสกุลเงินท้องถ่ินหรือไม่ ถ้าธนาคารตกลง

ให้เบิกถอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ การเบิกถอนเงินน้ันจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

(ก) ความพร้อมของสกุลเงินต่างประเทศ 

(ข) การช าระค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 

(ค) การส่งค าบอกกล่าวล่วงหน้า และ 

(ง) เง่ือนไขอื่นใดท่ีธนาคารอาจก าหนด 

และธนาคารจะจ่ายเงินโดยทางเคเบิล โทรเลข หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือด้วยการออกดราฟท์ของธนาคารใดท่ี

ธนาคารเปน็ผู้เลือก หรือจ่ายให้ในลักษณะหรือโดยวิธีการอื่นใดท่ีธนาคารอาจก าหนดตามกฏหมายท่ีใช้บังคับท้ังหมด 
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19.21 ท่านต้องตรวจสอบว่าบัญชีท่ีท่านเลือกหักเงินส าหรับธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนเงินตรามีเงินอยู่เพียงพอ 

ถ้ามีจ านวนเงินไม่เพียงพอ ธนาคารอาจปิดฐานะการแลกเปล่ียนเงินตราและยกเลิกธุรกรรมน้ัน ท่านต้องรับภาระค่าธรรมเนียม

และความสูญเสียใด ๆ (รวมถึงขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตราและต้นทุนการจัดหาเงินทดแทน) ท่ีเกิดข้ึนโดยเก่ียวข้องกับ

ธุรกรรมและการยกเลิกธุรกรรม 

19.22 ท่านอาจขอให้ธนาคารท าการหักบัญชีโดยตรง หรือช าระเงินอย่างประจ าหรือเปน็ระยะ ถ้าธนาคารให้อนุญาตส าหรับบัญชี

น้ัน ธนาคารอาจยกเลิกหรือหยุดการหักบัญชีโดยตรง หรือการช าระเงินอย่างประจ าหรือเป็นระยะได้ ถ้าการด าเนินการน้ันๆไม่

เปน็ไปตามข้อก าหนดของอ านาจการสั่งจ่ายเงินท่ีลงนามโดยท่าน หรือหากกฎหมายก าหนด 

 

กำรโอนเงินทำงโทรเลข (Telegraphic Transfer) 

19.23 ท่านอาจย่ืนขอโอนเงินทางโทรเลขได้ต่อเม่ือ 

(ก) ธนาคารตกลงตามค าขอของท่าน 

(ข) การโอนเงินทางโทรเลขน้ันเปน็ไปตามวงเงินข้ันต ่าหรือวงเงินสูงสุดส าหรับการโอนเงินทางโทรเลข และ 

(ค) ท่านช าระค่าธรรมเนียมท้ังหมดท่ีก าหนดส าหรับการโอนเงินทางโทรเลข รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเปน็สกุล

เงินของประเทศปลายทาง 

19.24 ธนาคารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีช าระถ้าธนาคารไม่สามารถด าเนินการโอนเงินทางโทรเลขได้ เว้นแต่ความล้มเหลว

น้ันเกิดข้ึนจากธนาคารโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว 

กำรเชือ่มโยงบัญชี 

19.25 หากท่านมีบัญชีอยู่กับธนาคารมากกว่าหน่ึงบัญชี ธนาคารอาจท าการเช่ือมโยงบัญชี (บัญชีดังกล่าวเรียกว่า "บัญชีท่ี

เชื่อมโยงกัน") 

19.26 ธนาคารอาจก าหนดประเภทของบัญชีท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้ และก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเช่ือมโยงบัญชีเปน็คร้ัง

คราว โดยเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว 

19.27 ธนาคารอาจออกใบแจ้งยอดบัญชีรวม (consolidated statement) ท่ีแสดงถึงธุรกรรมในบัญชีท่ีเช่ือมโยงกัน

ท้ังหมดเปน็รายเดือนหรือเปน็ระยะ และไม่ส่งใบแจ้งยอดอื่นใดส าหรับแต่ละบัญชี 

19.28 ท่านอาจเข้าถึงบัญชีท่ีเช่ือมโยงกันโดยผ่านทางบริการ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงบัญชีท่ีเช่ือมโยงกันโดยใช้บริการอาจ

ถูกจ ากัดตามลักษณะท่ีธนาคารก าหนด 

19.29 ธนาคารอาจยกเลิกการเช่ือมโยงบัญชีท่ีเช่ือมโยงกันบัญชีใดในเวลาใดก็ได้ ถ้าธนาคารพิจารณาตัดสินว่าบัญชีน้ันไม่

เหมาะสมท่ีจะเช่ือมโยงอีกต่อไป 
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ดอกเบี้ย 

19.30 ธนาคารอาจจ่ายดอกเบ้ียส าหรับยอดดุลเครดิต (credit balance) ในบางบัญชี ตามอัตราท่ีธนาคารก าหนด 

19.31 ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบ้ียส าหรับบัญชีน้ันถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดยอดเงินคงเหลือข้ันต ่า 

19.32 โปรดศึกษา [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับ TMRW] ส าหรับรายละเอียดอัตราดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้อง 

ส่วน ง 

20. ข้อก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรับบัตร 

20.1 ส่วนน้ีใช้บังคับกับการใช้บัตร 

20.2 ธนาคารอาจจะอนุญาตให้ท่านใช้บัตรกับบัญชีหน่ึงหรือหลายบัญชี ตามการร้องขอจากท่าน 

20.3 ภายหลังจากท่ีธนาคารได้รับค าขอใช้บัตรจากท่าน ธนาคารจะส่งบัตรและรหัสผ่านของบัตรให้ท่านตามวิธีการท่ีธนาคาร

ก าหนด ด้วยความเสี่ยงของท่าน ท่านจะลงลายมือช่ือบนบัตรในทันทีท่ีได้รับบัตร ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อบัตรหรือรหัสผ่าน 

ภายหลังจากท่ีธนาคารได้ส่งบัตรหรือรหัสผ่านให้ท่านแล้ว 

20.4 ก่อนท่ีจะใช้งาน ท่านจะต้องเปดิใช้งานบัตร (activate) และปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีให้ไว้ในไปรษณีย์ โดยผ่านทางบริการ

ดิจิทัลหรือด้วยวิธีการอื่นตามท่ีธนาคารอาจก าหนดเพ่ือการเปดิใช้งานบัตร 

20.5 ท่านอาจแปลงบัตรของท่านเปน็บัตรดิจิทัลตามค าแนะน าท่ีให้แก่ท่านผ่านทางบริการดิจิทัล และลงทะเบียนหรือจัดเก็บ

บัตรของท่านโดยทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ี ("บัตรดิจิทัล") ด้วยการแปลงบัตรของท่านเป็นบัตรดิจิทัล ท่าน

ขอรับรองและยืนยันว่าท่านคือบุคคลท่ีธนาคารได้ออกบัตรให้ ธนาคารอาจก าหนดประเภทของบัตรส าหรับกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ี

เปน็คร้ังคราว 

20.6 ท่านสามารถใช้บัตรในระหว่างอายุบัตร (validity period) ท่ีพิมพ์ไว้บนบัตรเท่าน้ัน บัตรจะยังคงเป็นกรรมสิทธ์ิของ

ธนาคาร และไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นใด 

วงเงินธุรกรรม 

20.7 ธนาคารอาจก าหนดและเปล่ียนแปลงวงเงินธุรกรรมท่ีอาจใช้บัตร และวงเงินสูงสุดโดยรวมท่ีท่านอาจค้างช าระในแต่ละ

บัญชีได้ ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งต่อท่านก่อน ("วงเงินบัตร") 

20.8 ท่านอาจใช้บัตรส าหรับธุรกรรมต่าง ๆ ซ่ึึ่งไม่เกินวงเงินบัตร หรือจะไม่มีผลเปน็การเบิกเงินเกินบัญชี หรือการเกินวงเงิน

ประเภทน้ันๆ 
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20.9 หากมีการเกินวงเงินบัตร ธนาคารอาจปฏิเสธการอนุญาตให้ท าธุรกรรมบัตรเพ่ิมเติม 

20.10 โดยไม่ค านึงถึงวงเงินบัตรของบัตรใด ธนาคารอาจอนุมัติธุรกรรมบัตรท่ีอาจมีผลเป็นการเกินวงเงินบัตรของบัตรน้ัน 

ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการร้องขอจากท่าน 

20.11 ถ้าธนาคารอนุญาตให้เบิกเงินเกินบัญชีในบัญชีใด หรืออนุญาตให้มีการใช้บัตรเกินวงเงินบัตร ท่านจะต้องช าระจ านวน

เงินท่ีเบิกเกินบัญชี หรือจ านวนเงินท่ีเกินวงเงินบัตร พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

20.12 ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียม ถ้ายอดเงินในบัญชีท่ีค้างช าระท้ังหมดมีจ านวนเกินวงเงินบัตรในเวลาใด ๆ 

20.13 ในการค านวณว่ามีการเกินวงเงินบัตรหรือไม่ ธนาคารอาจพิจารณา 

(ก) ยอดเงินของธุรกรรมบัตรในทุกบัตร (รวมถึงธุรกรรมใดๆ ท่ียังไม่ได้หักบัญชี หรือไม่ได้แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของ

ท่าน) 

(ข) ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึน และ 

(ค) การอนุมัติท่ีธนาคารให้กับบริษัทผู้รับเงิน หรือบุคคลอื่นใดส าหรับธุรกรรมบัตรท่ีอาจเกิดข้ึน 

กำรย้อนกลับรำยกำร (Reversal) 

20.14 ธนาคารจะน าจ านวนเงินท่ีร้านค้าหรือสถานประกอบการแห่งใดช าระคืนส าหรับธุรกรรมบัตรเข้าบัญชีก็ต่อเม่ือธนาคาร

ได้รับใบแจ้งคืนเงิน (credit voucher) ท่ีออกอย่างถูกต้องแล้วเท่าน้ัน 

ธุรกรรมในสกุลเงินต่ำงประเทศ 

20.15 ธุรกรรมบัตรท่ีท าข้ึนในสกุลเงินต่างประเทศ 

(ก) จะถูกแปลงเปน็สกุลเงินท้องถ่ิน ตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีใช้อยู่ในขณะน้ัน ซ่ึึ่งจะก าหนดโดยธนาคารตามวิธีปฏิบัติของ

ธนาคาร หรือโดยสมาคมบัตร (card association) ท่ีเก่ียวข้อง และ 

(ข) ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการซ่ึึ่งคิดจากมูลค่าธุรกรรม หรือจ านวนเงินอื่นตามท่ีจะก าหนดโดยธนาคารหรือสมาคมบัตร 

ก่อนท่ีจะหักจากบัญชี 

กำรกันเงินในบัญชีส ำหรับบัตรเดบิต 

20.16 ส าหรับธุรกรรมบัตรท่ีเก่ียวข้องกับบัตรเดบิต โดยสูงสุดเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต 
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(ก) ธนาคารจะหักหรือกันเงินในบัญชีไว้ตามจ านวนของธุรกรรมบัตร ในวันท่ีมีการย่ืนธุรกรรมบัตรต่อธนาคารเพ่ือการช าระเงิน 

หรือในวันท่ีธนาคารได้รับแจ้งธุรกรรมบัตร หรือถ้าร้านค้าหรือสถานประกอบการได้ร้องขอการอนุมัติธุรกรรมบัตร 

(ข) จ านวนเงินใด ๆ ท่ีกันไว้ไม่ได้เปน็จ านวนเงินท่ีก าหนดแน่นอนแล้วของธุรกรรมบัตรซ่ึึ่งธนาคารจะหักจากบัญชีในท่ีสุด 

(ค) ในกรณีท่ีธุรกรรมบัตรอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ ธนาคารมีดุลยพินิจท่ีจะเลือกว่าจะกันเงินไว้ในสกุลเงินต่างประเทศน้ัน

หรือสกุลเงินท้องถ่ิน และธนาคารอาจปรับเพ่ิมจ านวนเงินท่ีกันไว้เพ่ือให้ม่ันใจว่าธุรกรรมบัตรจะได้รับการช าระอย่างครบถ้วน 

(ง) ธนาคารมีดุลยพินิจอันเด็ดขาดท่ีจะกันเงินดังกล่าวไว้เปน็ระยะเวลาตามท่ีธนาคารเห็นว่าเหมาะสม 

(จ) ถ้าธุรกรรมบัตรท่ีเกิดข้ึนน้ันถูกบันทึกเข้าสู่บัญชี หรือได้มีการย่ืนธุรกรรมต่อธนาคารเพ่ือการช าระเงินก่อนท่ีจะสิ้นสุด

ระยะเวลาการกันเงิน ธนาคารจะหักจ านวนเงินส าหรับธุรกรรมบัตรน้ันจากบัญชี และ 

(ฉ) ท่านจะไม่สามารถหยุดการช าระเงินส าหรับธุรกรรมบัตร หรือใช้จ านวนเงินใด ๆ ท่ีกันไว้ 

กำรใช้บัตรและเครือ่งอ่ำนบัตรระบบไร้สัมผัส (Contactless Readers) 

20.17 บัตรอาจถูกใช้ท าธุรกรรมบัตรท่ีเคร่ืองบันทึกรายการ ณ จุดขาย (points of sale terminals) และท่ีเคร่ืองบันทึก 

เคร่ืองอ่าน หรือระบบอื่น ๆ ตามท่ีธนาคารอาจอนุมัติเปน็คร้ังคราว  เพ่ือท่ีจะท าธุรกรรมบัตรคร้ังแรกโดยใช้บัตรดังกล่าว ท่าน

ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการเปิดใช้งานและการยืนยันตัวตนตามท่ีธนาคารอาจก าหนดเป็นคร้ังคราว 

20.18 บัตรบางประเภทอาจใช้ท าธุรกรรมบัตรด้วยการแตะหรือโบกบัตร (หรืออุปกรณ์ท่ีจัดเก็บบัตรดิจิทัล) ท่ีเคร่ืองบันทึก 

เคร่ืองอ่าน หรือระบบใด ๆ (เช่น เคร่ืองอ่านบัตรระบบไร้สัมผัสมาสเตอร์การ์ด /เคร่ืองอ่านบัตรวีซ่ึ่าเพย์เวฟ (Visa 

payWave)) ซ่ึึ่งสามารถอ่านบัตรได้ และได้รับอนุมัติจากธนาคารโดยเปน็ดุลยพินิจของธนาคาร ("ธุรกรรมระบบไร้

สัมผัส")  (Contactless Transaction) ธุรกรรมระบบไร้สัมผัสแต่ละรายการซ่ึึ่งเกินวงเงินท่ีก าหนดจะต้องมีลายมือช่ือ 

รหัสผ่าน หรือการยืนยันตัวตนอื่นๆ ในส่วนของท่าน 

20.19 การใช้บัตรส าหรับธุรกรรมระบบไร้สัมผัสอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยธนาคารและสมาคมบัตร 

20.20 ท่านรับทราบว่าธุรกรรมระบบไร้สัมผัส และการเปดิใช้งานกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ีบนอุปกรณ์ของท่านมีความเสี่ยงของการ

ท าธุรกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อธุรกรรมระบบไร้สัมผัสท้ังหมดท่ีใช้บัตรของท่าน ถึงแม้ว่า

รหัสผ่านหรืออุปกรณ์ของท่านอาจถูกใช้โดยบุคคลอื่นใดโดยท่ีท่านไม่ทราบ หรือไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากท่าน 

กำรระงับ / กำรยกเลิก / กำรบอกเลิก 

20.21 โดยสูงสุดตามเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต ธนาคารอาจด าเนินการดังต่อไปน้ีไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จ าเปน็ต้องให้

เหตุผลแก่ท่าน 

(ก) ปฏิเสธการอนุมัติธุรกรรมบัตรใดๆ 
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(ข) ระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรใดๆ 

(ค) ระงับหรือยุติบัญชี 

(ง) ปฏิเสธการออกบัตรใหม่ การต่ออายุบัตร หรือการเปล่ียนบัตร 

ท่านอาจยกเลิกบัตร และบัญชี ถ้ามี ได้ก็ต่อเม่ือ 

(ก) ธนาคารได้รับค าบอกกล่าวจากท่านให้ด าเนินการดังกล่าว 

(ข) ท่านคืนบัตรท่ีตัดคร่ึงแล้วให้แก่ธนาคาร และ 

(ค) ท่านช าระหน้ีท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับบัตรและบัญชี 

ส่วน จ 

21. ข้อก ำหนดโดยทั่วไปส ำหรับบริกำร 

21.1 ธนาคารอาจจัดให้มีการท างาน ฟงัก์ชัน และบริการต่าง ๆ แก่ท่านเป็นคร้ังคราว โดยผ่านทางออนไลน์ หรือช่องทาง

ดิจิทัล หรือวิธีการอื่นๆ ซ่ึึ่งอาจรวมถึง 

(ก) บริการเคร่ืองเอทีเอ็ม 

(ข) บริการบัตรเอทีเอ็ม 

(ค) ศูนย์บริการลูกค้า 

(ง) บริการ Biometric Access 

(จ) บริการดิจิทัล 

21.2 บริการ และการอ านวยความสะดวกบางอย่างภายใต้บริการ อาจจัดหาให้ส าหรับบัญชี หรือบัตรบางประเภทเท่าน้ัน ท่าน

ยอมรับว่ามีธุรกรรม การอ านวยความสะดวก และบริการบางอย่างท่ีไม่สามารถเข้าถึงหรือด าเนินการผ่านทางบริการ 

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ 

21.3 ส่วนน้ีใช้บังคับกับการใช้ศูนย์บริการลูกค้าของท่าน 
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21.4 ศูนย์บริการลูกค้าเปน็บริการท่ีท่านสามารถใช้ท าธุรกรรมการธนาคารบางอย่าง ท าการสนทนาสดกับพนักงานของธนาคาร 

และขอรับข้อมูลและบริการจากธนาคารโดยผ่านทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น 

21.5. อัตราแลกเปล่ียนหรืออัตราดอกเบ้ียท่ีเสนอภายใต้ศูนย์บริการลูกค้าเปน็เพียงการช้ีแนะเท่าน้ัน และไม่ผูกพันธนาคาร 

เพ่ือท่ีจะให้มีผลผูกพัน อัตราท่ีเสนอต้องได้รับการยืนยันจากธนาคาร และต้องเก่ียวข้องกับธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงท่ีท าข้ึน

ภายใต้ศูนย์บริการลูกค้า  อัตราท่ีธนาคารยืนยันจะผูกพันท่านส าหรับธุรกรรมน้ัน ๆ ถึงแม้ว่าอาจมีแผนกอื่นๆ ซ่ึึ่งอาจเคยเสนอ

อัตราท่ีแตกต่างไป 

บริกำร Biometric Access 

21.6 ส่วนน้ีใช้บังคับกับการใช้บริการ  Biometric Access ของท่าน 

21.7 เพ่ือท่ีจะใช้บริการ Biometric Access ท่านต้อง 

(ก) เปน็ลูกค้าของธนาคาร และเปน็ผู้ใช้บริการดิจิทัลท่ีสมบูรณ์ 

(ข) ได้ท าการติดต้ังแอพบนอุปกรณ์ของท่าน 

(ค) ลงทะเบียนใช้บริการ Biometric Access โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการลงทะเบียน ด้วยการลงช่ือเข้าใช้บริการดิจิทัลโดยใช้

รหัสผ่านส าหรับบริการดิจิทัลของท่าน และ 

(ง) มีข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกอย่างน้อยหน่ึงอย่างท่ีลงทะเบียนไว้ในอุปกรณ์ของท่าน 

21.8 ท่านเข้าใจว่าเม่ือการลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับบริการ Biometric Access แล้วเสร็จ ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วย

เทคโนโลยีไบโอเมตริกใด ๆ จะถูกจัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลได้ รวมถึงการเข้าถึง

บัญชีของท่าน ในแต่ละคร้ังท่ีบริการดิจิทัลใดตรวจพบการใช้ ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก ดังกล่าวเพ่ือ

การเข้าถึงบริการดิจิทัลหรืออนุมัติธุรกรรม จะถือว่าท่านเป็นผู้ท่ีได้เข้าถึงบริการดิจิทัล หรือออกค าสั่งให้ธนาคารด าเนินธุรกรรม

น้ัน แล้วแต่กรณี 

21.9 ท่านยังอาจท่ีจะเลือกเข้าถึงบริการดิจิทัลด้วยการใช้รหัสผ่านส าหรับบริการดิจิทัลของท่าน 

21.10 ท่านรับทราบว่าบริการดิจิทัลท าการยืนยันตัวตนด้วยการประสาน (interface) กับมอดูล (module) ข้อมูลการยืนยัน

ตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกบนอุปกรณ์ และท่านตกลงตามข้ันตอนการยืนยันตัวตนดังกล่าว 

21.11 ท่านรับทราบและตกลงว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ของบริการ Biometric Access บริการดิจิทัลจะเข้าถึงข้อมูลการยืนยัน

ตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกท่ีลงทะเบียนไว้บนอุปกรณ์ของท่าน และท่านยินยอมให้ธนาคารเข้าถึงและใช้ข้อมูลน้ันได้เพ่ือ

การให้บริการ Biometric Access 

บริกำรดิจิทัล 
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21.12 ส่วนน้ีใช้บังคับกับการใช้บริการดิจิทัลของท่าน 

21.13 การใช้บริการดิจิทัล 

(ก) ธนาคารอาจให้ค าแนะน าแก่ท่านเพ่ือช่วยเหลือให้ท่านสามารถใช้และเข้าถึงบริการดิจิทัล 

(ข) ธนาคารอาจก าหนดข้อก าหนดเฉพาะ (specifications) ข้ันต ่าของอุปกรณ์ท่ีจ าเปน็ส าหรับการใช้และการเข้าถึงบริการ

ดิจิทัลได้เป็นคร้ังคราว แต่ธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องสนับสนุนอุปกรณ์ทุกรุ่น ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านไม่สามารถเข้าถึง

บริการดิจิทัลได้อันเน่ืองจากความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ของท่าน 

(ค) ท่านเข้าใจและตกลงว่า 

(1) ท่านอาจถูกลงช่ือออก (signed out) จากบริการดิจิทัลภายหลังจากไม่มีความเคล่ือนไหว หรือภายหลังจากท่ีมีการลงช่ือ

เข้าใช้เป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว 

(2) ธนาคารอาจหยุด หรือเปล่ียนแปลงบริการดิจิทัล เน้ือหาของบริการดิจิทัล และการอ านวยความสะดวกและบริการ โดยจะมี

การแจ้งเตือนท่ีจ าเป็นไปยังท่านซ่ึึ่งจะเปน็ไปตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

(3) ลักษณะของบริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม การสื่อสารหรือข้อมูลท่ีแสดงต่อท่านโดยทางออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์

อาจถูกขัดขวาง จู่โจม หรืออาจมีความบกพร่อง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปจัจุบัน หรือมีความล้มเหลวหรือล่าช้าในการ

ส่ง 

(4) ธนาคารอาจส่งวิธีการเข้าถึงท่ีออกใหม่ให้แก่ท่าน ถ้าจ าเปน็ 

(5) ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านปราศจากมัลแวร์ และไม่ท าให้เกิดการแทรกแซึ่งหรือการรบกวน

บริการดิจิทัล และ 

(6) ท่านต้องรับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมดของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีเกิดข้ึนจาก

การใช้บริการดิจิทัล 

(ง) ห้ามมิให้ท่านด าเนินการดังต่อไปน้ี ไม่ว่าโดยล าพังหรือร่วมกับบุคคลอื่นใด 

(1) จัดเก็บ ประมวลผล แก้ไข ท าส าเนา แจกจ่าย หรือจัดการโดยวิธีการอื่นใดซ่ึึ่งข้อมูล การแจ้ง หรือเอกสารในรูปแบบใด ๆ ท่ี

ได้รับผ่านทางบริการดิจิทัล เว้นแต่เพ่ือการใช้โดยท่าน และเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีเหมาะสม 

(2) ละเว้น ลบ ปลอมแปลง หรือแถลงเท็จซ่ึึ่งข้อมูลการส่งและการติดต่อ รวมถึงหัวจดหมาย ท่ีอยู่ไปรษณีย์ส่งคืน และท่ีอยู่

อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (internet protocol) และ 
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(3) ส่งเอกสารหรือข้อมูลใดผ่านทางระบบดิจิทัล ซ่ึึ่งเปน็ท่ีน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร หม่ินประมาท หรืออาจมิใช่การเผยแพร่ท่ี

ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ หรือซ่ึึ่งอาจรวมมัลแวร์ 

21.14. กระเปา๋เงินเคล่ือนท่ี 

(ก) ท่านเข้าใจและรับทราบว่าในกรณีของบัตรดิจิทัล ข้อมูลบัญชีบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับบัตรจะถูกส่งไปยังและจัดเก็บไว้ใน

อุปกรณ์ของท่าน เม่ือข้ันตอนการแปลงบัตรเปน็บัตรดิจิทัล (digitalization) แล้วเสร็จ 

(ข) ธนาคารอาจอนุญาตให้ท่านเพ่ิมบัตรใบเดียวกันลงในอุปกรณ์หลายเคร่ือง ตามจ านวนท่ีธนาคารจะก าหนดเปน็คร้ัง

คราว  ท่านจะต้องตกลงตามข้อก าหนดโดยท่ัวไปในแต่ละคร้ังท่ีท่านแปลงบัตรเปน็บัตรดิจิทัลบนอุปกรณ์ใดของท่าน 

(ค) ในกรณีท่ี 

(1) ท่านเปล่ียนอุปกรณ์ ท่านต้องลบบัตรดิจิทัลใดๆ ท้ังหมดบนอุปกรณ์เดิมซ่ึึ่งท่านไม่ประสงค์ท่ีจะใช้อีก 

(2) ท่านยกเลิกกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ี ท่านต้องลบบัตรดิจิทัลท้ังหมดบนอุปกรณ์ใดๆ ท้ังหมด และ 

(3) ท่านยกเลิกบัญชีส าหรับบัตรดิจิทัล หรือเม่ือท่านได้รับการร้องขอให้คืนบัตรของท่าน ท่านต้องลบบัตรดิจิทัลดังกล่าวบน

อุปกรณ์ใดๆ ท้ังหมด 

 21.15. บริการธุรกรรม QR 

(ก) ธนาคารอาจจัดให้มีวิธีการต่างๆ ในการรับหรือโอนเงิน และการรับหรือช าระเงิน โดยการสร้างหรือสแกน QR Code (ซ่ึึ่ง

ต่อไปน้ีเรียกว่า “ธุรกรรม QR”) ตามวิธีและมาตรฐานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

(ข) ท่านสามารถท าธุรกรรม QR ได้ภายในวงเงินสูงสุด ตามท่ีธนาคารอาจอนุญาตให้ท่านก าหนด หรือตามท่ีธนาคารก าหนด 

(ค) ท่านตกลงและรับทราบว่า ท่านมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลธุรกรรม QR ท้ังหมด รวมท้ังตัวตนของผู้ส่ง

หรือผู้รับเงิน ธนาคารและบัญชีปลายทาง จ านวนเงินท่ีท ารายการไม่ว่าสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ หมายเลข

โทรศัพท์มือถือ และท่ีอยู่อีเมล ถูกต้องและครบถ้วน ท่านต้องรับผิดชอบส าหรับธุรกรรม QR ท้ังหมดท่ีท ารายการในบัญชีของ

ท่านโดยไม่ค านึงถึงความผิดพลาดใดๆ 

(ง) ในกรณีท่ีท่านสร้าง QR Code ส าหรับการสแกน ท่านตกลงและรับทราบว่า ร้านค้า ผู้รับช าระเงิน หรือผู้รับเงิน จะเป็นผู้

ระบุจ านวนเงิน และจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการช าระเงินหรือโอนเงิน จ านวนเงิน

รวมท้ังค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอื่นใด จะถูกหักจากบัญชีของท่าน 

(จ) ท่านตกลงและรับทราบว่า ในการท าธุรกรรม QR ท่านจะต้องอนุญาตให้แอพเข้าถึงกล้องและ/หรือคลังรูปภาพในอุปกรณ์

ของท่าน 
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(ฉ) ธนาคารไม่รับประกันว่าธุรกรรม QR จะเป็นท่ียอมรับของบุคคลใดๆ หรือสามารถท ารายการได้กับบุคคลใดๆ 

(ช) ท่านต้องตกลงข้อร้องเรียนใดๆ กับร้านค้า ผู้รับช าระเงิน หรือผู้รับเงิน โดยตรง และสิทธิเรียกร้องใดๆ ดังกล่าวจะน ามา

หักกลบลบหน้ีหรือเรียกร้องเอาจากธนาคารมิได้ 

ค ำนิยำม 

ในสัญญาน้ี 

วิธีกำรเข้ำถึง (Access Procedure) หมายถึง (ก) ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ข้อมูลหรือค าแนะน าเก่ียวกับข้ันตอนท่ีออกโดย

ธนาคารหรือบุคคลอื่นใดท่ีธนาคารก าหนดเปน็คร้ังคราว และ (ข) การแสดงตัวตนผ่านทางบริการ Biometric Access ซ่ึึ่งท า

ให้ท่านสามารถใช้และเข้าถึงบริการดิจิทัลได้ 

บัญชี หมายถึง บัญชีใดท่ีท่านมีอยู่กับธนาคารในปจัจุบันหรือในภายหน้า บัญชีอื่นใดท่ีธนาคารเสนอเปน็คร้ังคราว และบัญชีใด

ท่ีใช้ส าหรับบริการ โดยท่ีท่านอาจใช้เงินจากบัญชีน้ันเพ่ือการใช้บริการได้ ไม่ว่าท่านจะได้เปิดบัญชีน้ันโดยล าพังหรือร่วมกันกับ

บุคคลอื่น 

แอพ หมายถึง แอพพลิเคช่ัน UOB TMRW 

กฎหมำยท่ีใช้บังคับ หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดท้ังปวง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ข้อก าหนดล าดับรอง (รวมถึงประกาศ แนวทางปฏิบัติ ค าสั่ง ค าสั่งศาลและค าวินิจฉัย หลักการตีความกฎหมาย ธรรมเนียม

หรือหลักปฏิบัติ คู่มือ หรือหนังสือเวียน) ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กร ส านักงาน ตลาดแลกเปล่ียน (exchanges) 

หรือส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีมีเขตอ านาจซ่ึึ่งบุคคลใดบุคคลหน่ึงต้องปฏิบัติตามหรือ

ได้ถือปฏิบัติ 

เคร่ืองเอทีเอ็ม หมายถึง เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ  หรือเคร่ืองท่ีรับบัตรซ่ึึ่งยอมรับบัตร รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเคร่ืองท่ี

เปน็ของธนาคาร หรือเปน็ของเครือข่าย Mastercard®/Visa Global ATM หรือเครือข่าย Cirrus/PLUS System ATM 

บัตรเอทีเอ็ม หมายถึง บัตรท่ีออกโดยธนาคาร ซ่ึึ่งท่านอาจใช้เพ่ือการเข้าถึงบัญชีผ่านทางเคร่ืองเอทีเอ็ม ในกรณีท่ีบัตร

เอทีเอ็มถูกแปลงเปน็บัตรดิจิทัล และลงทะเบียนและจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ีโดยเป็นส่วน

หน่ึงของบริการดิจิทัล บัตรเอทีเอ็มจะหมายถึงบัตรเอทีเอ็มท่ีจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ีด้วย 

บริกำร Biometric Access หมายถึง บริการท่ีให้โดยธนาคาร โดยท่ีท่านอาจใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอ

เมตริกซ่ึึ่งจัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเปน็รหัสผ่านเพ่ือการเข้าถึงบริการดิจิทัลบนอุปกรณ์ของท่านได้ 

วันท ำกำร หมายถึง วันท่ีมิใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือวันหยุดท าการธนาคารในประเทศไทย วันท าการส าหรับ

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ หมายถึง วันท่ีธนาคารและศูนย์ธุรกิจท่ีจ าเปน็ส าหรับธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

เปดิท าการ 
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บัตร หมายถึง บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต 

วงเงินบัตร มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 20.7 

ธุรกรรมบัตร หมายถึง ธุรกรรมใดๆ ท่ีเข้าท าโดย (ก) การใช้บัตรเอทีเอ็ม (ข) การใช้บัตรเดบิตผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม และ (ค) 

การช าระเงิน หรือจ านวนเงินใดๆ ท่ีเรียกเก็บส าหรับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ หรือประโยชน์อื่นใดโดยหรือจากการใช้บัตร 

(รวมถึงบัตรเครดิต) หรือหมายเลขบัตร หรือรหัสผ่าน หรือโดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าท่านได้ลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มช าระเงิน 

(sales draft) หรือใบส าคัญจ่าย (voucher) หรือแบบฟอร์มอื่นหรือไม่ และไม่ว่าได้มีการขออนุมัติจากธนาคารหรือไม่ 

ธุรกรรมระบบไร้สัมผัส มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 20.18 

ค่ำใช้จ่ำย หมายถึง ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าคอมมิชช่ัน หรือค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย บนหลักเกณฑ์

การชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน 

บัตรเครดิต หมายถึง บัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคาร รวมถึงบัตรเครดิตส่วนบุคคล และบัตรเครดิตท่ีออกทดแทนหรือต่ออายุ 

หรือบัตรเครดิตอื่น ๆ ท่ีธนาคารอาจออกเปน็คร้ังคราว ในกรณีท่ีบัตรเครดิตถูกแปลงเปน็บัตรดิจิทัล และลงทะเบียนและ

จัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ีโดยเป็นส่วนหน่ึงของบริการดิจิทัล บัตรเครดิตจะหมายถึงบัตร

เครดิตท่ีจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเปา๋เงินเคล่ือนท่ีด้วย 

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ หมายถึง ศูนย์บริการลูกค้าซ่ึึ่งธนาคารจัดให้มีการท างาน ฟงัก์ชัน และบริการต่างๆ (Customer center) 

เปน็คร้ังคราว 

บัตรเดบิต หมายถึง บัตรท่ีธนาคารออก ซ่ึึ่งท่านอาจใช้ช าระเงินด้วยการหักเงินจากบัญชีโดยตรง บัตรเดบิตอาจเป็นบัตร

เอทีเอ็มด้วย ในกรณีท่ีบัตรเดบิตถูกแปลงเปน็บัตรดิจิทัล และลงทะเบียนและจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเปา๋

เงินเคล่ือนท่ีโดยเป็นส่วนหน่ึงของบริการดิจิทัล บัตรเดบิตจะหมายถึงบัตรเดบิตท่ีจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บน

กระเปา๋เงินเคล่ือนท่ีด้วย 

บริกำรดิจิทัล หมายถึง บริการ ฟงัก์ชัน และการท างานใดๆ ท้ังหมดท่ีจัดหาให้แก่ท่านโดยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์บน

อุปกรณ์ใดๆ รวมถึงการธนาคารออนไลน์ และแอพ 

บัตรดิจิทัล มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 20.5 

วันครบก ำหนดช ำระเงิน มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 8.2 

บันทึกทำงอิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 4.10 

ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 4.4 
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อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ไร้สาย สื่อสาร ส่งสัญญาณ หรือโทรคมนาคม รวมถึง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี เคร่ืองปลายทาง เคร่ืองจักร ระบบ ฮาร์ดแวร์ ซึ่อฟต์แวร์ (รวมถึงปล๊ักอิน   (plug-

ins) และซึ่อฟต์แวร์ใดๆ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก) อินเทอร์เน็ต การเช่ือมต่อ

เครือข่าย หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึึ่งอาจจ าเปน็ส าหรับการใช้บริการ 

อำชญำกรรมทำงกำรเงิน มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 17.8 

สกุลเงินต่ำงประเทศ หมายถึง สกุลเงินตามกฎหมายของประเทศอื่นหรือสหภาพการเงิน (monetary union) อื่นท่ีมิใช่สกุล

บาทไทย 

ข้อก ำหนดโดยทั่วไป มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 1.1 

ทรัพย์สินทำงปัญญำ มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 11.1 

หน้ี หมายถึง หน้ีสิน ความรับผิด หรือภาระผูกพันท้ังปวงท่ีท่านมีต่อธนาคารในปจัจุบันหรือในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นหน้ีสิน ความ

รับผิด หรือภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนแล้ว หรืออาจเกิดข้ึนได้ หรือเปน็หน้ีสิน ความรับผิด หรือภาระผูกพันช้ันต้นหรือท่ีเปน็

หลักประกัน หรือเปน็หน้ีสิน ความรับผิด หรือภาระผูกพันโดยล าพังหรือร่วมกันกับบุคคลอื่น 

บัญชีท่ีเชื่อมโยงกัน มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 19.25 

สกุลเงินท้องถ่ิน หมายถึง สกุลเงินตามกฎหมายในขณะน้ันของประเทศไทย 

ควำมสูญเสีย หมายถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การเรียกร้อง การด าเนินคดี การทวงถาม ค าพิพากษา การ

ฟอ้งร้อง ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายประเภทใดๆ ซ่ึึ่งอาจเกิดข้ึน และ/หรือ เปน็ผลมาจาก ซ่ึึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง (1) การใช้ 

(โดยได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต) การสูญหายของ หรือการโจรกรรมบัญชี บัตร หรือรหัสผ่านของท่าน หรือบริการ 

(2) ความไม่พร้อม หรือการท างานท่ีไม่ถูกต้องของบริการใด (3) การเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ของธนาคารละเมิดสิทธิท่ีมีความเปน็เจ้าของของบุคคลดังกล่าว (4) การสูญหาย ความล่าช้า การสกัดก้ัน ความเข้าใจผิด การ

ฉ้อฉล หรือความผิดพลาดหรือการส่งท่ีไม่สมบูรณ์ในค าบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร หรือการติดต่อจากธนาคาร หรือค าสั่งใน

รูปแบบใดๆ (ไม่ว่ามาจากธนาคาร ท่าน หรือส่งผ่านบริการดิจิทัล หรือถูกสร้าง ประมวลผล หรือส่งโดยคู่สัญญาฝา่ยท่ีสาม ไม่

ว่าโดยวิธีการใด) (5) ข้อจ ากัดการช าระเงินใดๆ อันเน่ืองจากกฎหมายท่ีใช้บังคับใดๆ (6) การท่ีท่านตีความค าแนะน าจาก

ธนาคารไม่ถูกต้อง (7) การท่ีธนาคารปฏิเสธการด าเนินการตามค าสั่งใด หรือการอื่นใดท่ีธนาคารกระท าหรือไม่กระท า (8) การ

ด าเนินการโดยธนาคารตามท่ีธนาคารเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ในเขตอ านาจใด หรือเพ่ือปอ้งกันกิจกรรมท่ีไม่

ชอบด้วยกฎหมาย (9) การสูญหายหรือถูกท าลายของบันทึกของธนาคาร หรือความผิดพลาดในบันทึกของธนาคาร (10) การ

ท่ีบริษัทผู้รับเงินหรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นใดปฏิเสธท่ีจะยอมรับบัตร (11) ความช ารุด ความบกพร่อง ประสิทธิภาพ 

หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการท่ีจัดหาโดยบริษัทผู้รับเงินแห่งใด (12) การนัดหยุดงาน การผิดนัด การเพิกเฉย หรือการมี

หน้ีสินล้นพ้นตัวของบริษัทผู้รับเงิน หรือสถาบันการเงินแห่งใด (13) ความเสียหายต่อความน่าเช่ือถือ สถานะ หรือช่ือเสียง

ของท่านซ่ึึ่งเกิดข้ึนอย่างไรก็ตาม (ไม่ว่าจะสามารถคาดหมายได้ตามสมควรหรือไม่) ในการกลับเข้าครอบครองบัตร หรือการ

ร้องขอให้คืนบัตร หรือการยกเลิกบัญชีใด (14) การกระท าการหรือการละเว้นกระท าการโดยบุคคลภายนอกซ่ึึ่งอยู่นอกเหนือ
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การควบคุมของธนาคาร (15) การท่ีธนาคารจ ากัด ยกเลิก หรือระงับการด าเนินการ หรือการใช้บัตรหรือบริการใด ตาม

ข้อก าหนดโดยท่ัวไปฉบับน้ี หรือข้อก าหนดอื่น ๆ หรือ (16) เหตุการณ์อื่นใดซ่ึึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร (17) 

ความล่าช้าในการด าเนินการ หรือการไม่ด าเนินการตามค าสั่งของท่าน เน่ืองจากความล้มเหลว ความผิดพลาด ความล่าช้า 

หรือความบกพร่องในการส่ง ด้วยสาเหตุใดก็ตาม (18) พ้ืนท่ีให้บริการของเครือข่ายอุปกรณ์เคล่ือนท่ีขาดประสิทธิภาพหรือ

ขาดความต่อเน่ือง (19) ข้อความแจ้งเตือนหรือค าบอกกล่าวผ่านแอพมีความไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ถูกส่ง หรือล่าช้า 

(20) กรณีท่ีท่านหรือบุคคลอื่นใดเช่ือถือตามเน้ือหาของข้อความแจ้งเตือนหรือค าบอกกล่าวผ่านแอพ (21) มัลแวร์ท่ีอาจ

รบกวนบริการดิจิทัลของธนาคาร หรือความขัดข้องหรือการท างานผิดปกติเน่ืองจากสาเหตุใด ๆ ของซึ่อฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ 

ไม่ว่าจะเปน็ของธนาคารหรือไม่ ซ่ึึ่งใช้ส าหรับบริการดิจิทัลใดๆ ของธนาคาร (22) การบังคับใช้สิทธิของธนาคารภายใต้

ข้อตกลงโดยท่ัวไปฉบับน้ี (23) ลิงค์ของบุคคลภายนอก (24) การไม่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเกิดจาก

วิธีการส่งของธนาคาร หรือท่ีอยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใช้ไม่ได้ หรือสาเหตุอื่นใด (25) บริการท่ีให้โดยตัวแทน ท่ี

ปรึกษา ผู้รับจ้างช่วง และบุคคลภายนอก การกระท าการหรือการละเว้นกระท าการของตัวแทน ท่ีปรึกษา ผู้รับจ้างช่วง และ

บุคคลภายนอก หรือการสูญหาย การถูกท าลาย หรือการส่งมอบล่าช้าของตราสารใดในระหว่างการส่งหรือในความครอบ

ครอบของตัวแทน ท่ีปรึกษา ผู้รับจ้างช่วง และบุคคลภายนอก ตามข้อ 14.4 

มัลแวร์ หมายถึง ซึ่อฟต์แวร์ทุกรูปแบบซ่ึึ่งแทรกแซึ่งการใช้แอพในลักษณะใดๆ หรือรบกวนการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซ่ึึ่ง

รวมถึงไวรัส การโจมตีทางไซึ่เบอร์ อีเมลขยะ (phishing e-mail) สปายแวร์ (spyware) เวิร์ม (worm) ลอจิกซึ่อฟต์แวร์ 

(logic software) บอมบ์ (bombs) โทรจันฮอร์ส (Trojan horses) หรือองค์ประกอบท่ีเปน็อันตรายในลักษณะเดียวกัน

อื่นๆ 

กระเป๋ำเงินเคล่ือนท่ี หมายถึง กระเปา๋เงินเคล่ือนท่ี ยูโอบี (UOB mobile wallet) ท่ีอยู่บนอุปกรณ์ซ่ึึ่งสนับสนุนการช าระเงิน

โดยผ่านทางแอพ 

ข้อก ำหนดโดยท่ัวไปอื่นๆ มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 1.1 

ข้อก ำหนดอื่นๆ มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 1.3 

รหัสผ่ำน หมายถึง รหัสผ่าน (รวมถึงรหัสผ่านท่ีใช้เพียงคร้ังเดียว) รหัสผู้ใช้งาน (login-ID) ช่ือประจ าตัว (personal 

identification name) รหัสประจ าตัวส่วนบุคคล (personal identification number หรือ PIN) รหัสประจ าตัวลูกค้า 

(customer identification number หรือ CIN) (สร้างข้ึนจากรหัสเข้าใช้งานหรือ access code และรหัสประจ าตัวส่วน

บุคคลหรือ PIN) ช่ือผู้ใช้งาน (username) ค า วลี สัญลักษณ์ รหัส ลายมือช่ือหรือรหัสประจ าตัวอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 

identification signature or code) ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก ท่ีให้แก่ท่าน หรือเลือกโดยท่าน 

เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านเม่ือเข้าถึงบัญชี หรือท่ีจ าเปน็ส าหรับ 

(ก) การเข้าถึงและใช้บัญชี บัตร หรือบริการใด 

(ข) การด าเนินการของอุปกรณ์ของท่าน หรือ 

(ค) การยืนยันตัวตนของท่าน 

บริษัทผู้รับเงิน (Payee Corporation) หมายถึง ร้านค้า สถานประกอบการ หน่วยงานเรียกเก็บเงิน (billing 

organization) หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึึ่งท่านสามารถช าระเงินให้ด้วยการใช้บัตร 



ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทั่วไปส ำหรับบัญชี บัตร และบริกำรต่ำงๆ ส ำหรับ 
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ข้อควำมแจ้งเตือน หมายถึง ข้อความ ซ่ึึ่งรวมถึงเน้ือหาหรือข้อมูล ท่ีส่งโดยเป็นส่วนหน่ึงของแอพไปยังอุปกรณ์ของท่าน 

วงเงินท่ีก ำหนด หมายถึง เงินจ านวน 1,500 บาท 

แผนสิทธิประโยชน์ มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 18.1 

รำงวัล มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 18.6 

กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรคว ่ำบำตร มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 17.8 

บริกำร หมายถึง บริการ ฟงัก์ชัน หรือการท างานใดๆ หรือท้ังหมดท่ีธนาคารอาจจัดหาให้แก่ท่าน ซ่ึึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง

บริการท่ีระบุในข้อ 21 

เอสเอ็มเอส หมายถึง บริการส่งข้อความแบบสั้น (บางคร้ังเรียกว่า การส่งข้อความทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (mobile text 

messaging)) 

ข้อก ำหนดเฉพำะ มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 1.1 

บุคคลภำยนอกผู้ให้อนุญำต มีความหมายตามท่ีให้ไว้ในข้อ 11.4 

ลิงค์ของบุคคลภำยนอก หมายถึง เว็บไซึ่ต์ ซึ่อฟต์แวร์ แอพพลิเคช่ันส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และแพลตฟอร์มอื่น ซ่ึึ่งเปน็

ของ หรือควบคุมหรือจัดหาโดยบุคคลภายนอก 

[คู่มือค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรส ำหรับ TMRW] หมายถึง คู่มือค่าธรรมเนียม ค่าบริการและดอกเบ้ียท่ีใช้กับบัญชี บัตร หรือ

บริการ ซ่ึึ่งสามารถพบได้ท่ี Tmrwbyuob.com 

ข้อมูลกำรยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก (Unique Biometric Identifier) หมายถึง ลายน้ิวมือ การสแกนใบหน้า 

หรือข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกอื่นๆ ตามท่ีธนาคารอาจก าหนดเป็นคร้ังคราวโดยเปน็ดุลยพินิจของ

ธนาคารแต่เพียงผู้เดียวว่าเปน็วิธีการยืนยันตัวตนท่ียอมรับได้ 

ธนำคำร / ของธนำคำร / ยูโอบี หมายถึง ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) (United Overseas Bank (Thai) Public 

Company Limited) หรือบริษัทแม่ของธนาคาร ธนาคารย่อย บริษัทย่อย บริษัทในเครือ สาขา รวมถึงผู้สืบสิทธิหรือผู้รับโอน 

ท่ำน / ของท่ำน หมายถึง ท่าน (ไม่ว่าโดยล าพังหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นหน่ึงหรือหลายราย) 

 


