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1. ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

1.1 การสมัครใช้หรือการใช้บัตรเครดิต TMRW ("บัตร") น้ี จะถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับ

น้ี ("ข้อก ำหนด") 

1.2 ข้อก าหนดฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบและตอ้งอ่านควบคู่กับ 

(ก) ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับบัญชี บัตร และบริการต่างๆ โดยท่ัวไปส าหรับ TMRW ("ข้อก ำหนดโดยทั่วไป") 

(ข) ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารหรือสัญญาอื่นใดซ่ึงว่าด้วยความสัมพันธ์ของท่านกับธนาคาร 

เอกสารใน (ก) และ (ข) ข้างต้นรวมเรียกว่า "ข้อก ำหนดอื่นๆ" 

1.3 เว้นแต่มีการก าหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในข้อก าหนดฉบับน้ี ค านิยามท่ีใช้ในข้อก าหนดฉบับน้ี ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดใน

ข้อก าหนดท่ัวไปทุกประการ 

1.4 ข้อก าหนดฉบับน้ีและข้อก าหนดอื่นๆ ใช้บังคับกับการใช้บัตร ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบัตรซ่ึงธนาคารจัดหาให้แก่

ท่าน 

1.5 ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งกัน ข้อก าหนดฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้เหนือข้อก าหนดอื่นๆ เพียงเท่าท่ีจ าเป็นในบังคับตามข้อก าหนด

ฉบับน้ี 

 

2. คณุสมบตัขิองบัตร 

2.1 ให้เครดิตเงินคืนในอัตราร้อยละ 2 ส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดดังต่อไปน้ี 

(ก) การใช้จ่ายผ่านบัตรประเภทค่าใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น และเคร่ืองส าอาง 

(ข) การใช้จ่ายผ่านบัตรประเภทค่าใช้จ่ายในหมวดความบันเทิง และ 

(ค) การใช้จ่ายผ่านบัตรประเภทค่าใช้จ่ายในหมวดร้านสะดวกซ้ือ 

ตามท่ีแสดงไว้ในส่วนท่ี 1 ของภาคผนวก ก ของข้อก าหนดฉบับน้ี ("หมวดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรพิเศษ") 

2.2 ให้เครดิตเงินคืนในอตัราร้อยละ 1 ส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรอื่นๆ ท้ังหมดซ่ึงมิใช่การใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดการใช้จ่ายผ่าน

บัตรพิเศษ และการใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดยกเว้น (ตามท่ีนิยามไว้ด้านล่างน้ี) 

2.3 ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงหมวดการใช้จ่ายผ่านบัตรพิเศษ และอตัราเครดิตเงินคืนท่ีเกี่ยวข้องเป็นคร้ังคราว โดยธนาคาร

จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

2.4 ธนาคารอาจน าเสนอแผนสิทธิประโยชน์ท่ีออกแบบมาให้เฉพาะบุคคล (personalised Privilege Schemes) เป็นคร้ังคราว 

 

3. คณุสมบัตเิพ่ิมเตมิส ำหรบัผูถ้อืบญัช ีTMRW 

หมายเหตุ: คุณสมบัติเพ่ิมเติมเหล่านีจ้ะมีผลใช้บังคับหากท่านมีบัญชี TMRW โดยข้อนีใ้หอ้่านควบคู่กับข้อก าหนดเฉพาะส าหรับบัญชี TMRW 

และบัตรเดบิต TMRW 
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3.1 หากท่านมีบัญชี TMRW และท่านได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ีภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารอาจอนุญาตให้ท่านเลือก

ประเภทการใช้จ่ายผ่านบัตรจ านวนสามประเภท ในส่วนท่ี 1 และ 2 ของภาคผนวก ก ของข้อก าหนดฉบับน้ี เพ่ือรับเครดิตเงินคืน 

ในอัตราร้อยละ 3 ในเดอืนถัดไป ("หมวดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรที่เลือก") 

(ก) ท าธุรกรรมการโอนเงินจากบัญชี TMRW Everyday ของท่านไปยังบัญชีใดท่ีมิใช่บัญชีออมทรัพย์ TMRW 

(TMRW Savings Account) ของท่าน เป็นจ านวน 2 รายการ ผ่านบริการดิจิทัลของธนาคาร และ/หรือเคร่ืองเอทีเอ็ม 

และ 

(ข) ท าการช าระเงินตามใบแจ้งหน้ีจากบัญชี TMRW Everyday ของท่าน เป็นจ านวน 2 รายการ ผ่านบริการดิจิทัลของ

ธนาคาร และ/หรือเคร่ืองเอทีเอ็ม 

ท้ังน้ี ธุรกรรมใดๆ ท่ีท าขึ้นในวันสุดท้ายของเดือนซ่ึงไม่ใช่วันท าการหรือพ้นระยะเวลาด าเนินการหรือระยะเวลาปิดรับ

ธุรกรรมในวันดังกล่าว จะถูกถือว่าเป็นธุรกรรมท่ีได้ท าขึ้นในวันท าการแรกของเดือนถัดไป 

3.2 อย่างไรก็ตาม หากท่านมิได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดในเดือนถัดไป หมวดการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีเลือกและอตัรา

เครดิตเงินคืนร้อยละ 3 ในเดือนถดัจากเดือนถัดไป จะเปลี่ยนกลับไปเป็นหมวดเการใช้จ่ายผ่านบัตรพิเศษและเครดิตเงินคืนร้อยละ 

2 ท้ังน้ี ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเป็นคร้ังคราวโดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ตาม

ข้อก าหนดของกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

3.3 ในกรณีท่ีธนาคารได้อนุญาตให้ท่านเลือกหมวดการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีเลือก 

(ก) ท่านสามารถเลือกได้เพียงเดือนปฏิทินละหน่ึงคร้ังเท่าน้ัน 

(ข) หมวดการใช้จ่ายผ่านบัตรพิเศษจะไม่ใช้บังคับ และ 

(ค) ท่านจะได้รับเครดิตเงินคืน ในอัตราร้อยละ 1 ส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรอื่นๆ ท้ังหมดซ่ึงไม่ใช่การใช้จ่ายผ่านบัตรใน

หมวดการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีเลือกและการใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดยกเว้น 

 

4. เครดิตเงนิคนื 

4.1 เครดิตเงินคืนจะถูกค านวณตามวันท่ีรายการส่งเรียกเก็บเข้ามาในบัญชีบัตร (Post Date) ของทา่น และได้มีการแจกแจงใน

วันสุดท้ายของแต่ละเดอืนปฏิทิน โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรของท่านในวันท าการท่ีสองของเดือนถัดไป 

4.2 การก าหนดเครดิตเงินคืน เป็นดุลยพินิจของธนาคาร และธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราเครดิตเงินคืน ในเวลาใดๆ ซ่ึงใน

กรณีดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ ตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

4.3 ยอดเครดิตเงินคืน สูงสุดส าหรับหมวดการใช้จ่ายผ่านบัตรพิเศษหรือหมวดการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีเลือก แล้วแต่กรณ ีคือ 100 

บาทต่อหมวดต่อเดือนปฏิทิน 

4.4 ยอดเครดิตเงินคืน รวมสูงสุดส าหรับบัตรของท่านคือ 2,000 บาทส าหรับแต่ละเดือนปฏิทิน 

4.5 ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถ 

(ก) แปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด 

(ข) โอนหรือจ่ายให้แก่บุคคลใด โดยวิธีการใดๆ หรือ 

(ค) ใช้เพ่ือช าระหน้ีอื่นใดของบุคคลใดๆ 
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4.6 เครดิตเงินคืน ท่ีเข้าบัญชีบัตรของท่านในรอบการเรียกเก็บเงินรอบใดรอบหน่ึงไม่สามารถใช้หักกลบลบหน้ีกับยอดเงินช าระขั้น

ต ่าส าหรับใบแจ้งรายการใช้บัตรในรอบการเรียกเก็บเงินรอบน้ันได้ 

4.7 ธนาคารอาจท าการยกเลิกยอดเครดิตเงินคืนท่ีให้ หากมีการท ารายการการใช้จ่ายผ่านบัตรถูกย้อนกลับ (reversed) โดย

ธนาคารจะไม่จ่ายเงินหรือให้ค่าชดเชยใดๆ ส าหรับรายการเครดิตเงินคืนท่ีถูกยกเลิก ท้ังน้ี หากการใช้จ่ายผ่านบัตรถูกย้อนกลับ 

(reversed) ภายหลังจากท่ีได้มีการให้และใช้ยอดเครดิตเงินคืนส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรน้ันแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บยอดเครดิต

เงินคืนน้ันจากบัญชีบัตรของท่าน 

 

5. ขอ้ยกเวน้ 

5.1 ธนาคารจะไม่ให้เครดิตเงินคืน ส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรประเภทดังต่อไปน้ี 

(ก) สถานีเชื้อเพลิง (MCC 5541 และ 5542) 

(ข) การช าระค่าประกันภัย (MCC 5960 และ 6300) 

(ค) การแลกเปลี่ยนเงินตรา (MCC 6012 และ 6051) 

(ง) กองทุนรวม (MCC 6211) 

(จ) การออกทดรองเงินสด (MCC 6010 และ 6011) 

(ฉ) ค่าธรรมเนียมการช าระเงินล่าช้าหรือค่าดอกเบ้ีย 

(ช) ค่าธรรมเนียมท่ีพึงช าระให้กับธนาคาร (หรือบุคคลภายนอกอื่นใด) ส าหรับการโอนยอดหน้ี (debit balance) ในบัตร

เครดิตอื่นใดเข้าบัตร 

(ซ) ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใด (รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง การออกทดรองเงินสด ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าบริการรายปีหรือรายเดือน) ซ่ึงธนาคารเรียกเก็บเป็นคร้ังคราว และ 

(ฌ) การใช้จ่ายผ่านบัตรอื่นใดตามท่ีธนาคารอาจก าหนด 

ข้อ (ก) ถึง (ฌ) ข้างต้นเรียกรวมกันว่า "หมวดยกเว้น" 

5.2 ธนาคารอาจแก้ไขรายการในหมวดยกเว้นโดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามข้อก าหนดของ

กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

 

6. วงเงนิกำรใช้จำ่ยผ่ำนบตัร 

6.1 ธนาคารอาจอนุญาตให้ท่านก าหนดวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรประเภทดังต่อไปน้ี ("วงเงินกำรใช้จ่ำย

ผ่ำนบัตร") 

(ก) การใช้จ่ายผ่านบัตรออนไลน ์

(ข) การใช้จ่ายผ่านบัตรส าหรับการใช้จ่ายปลีก 

(ค) การเบิกเงินสดทดรองจ่ายจากเคร่ืองเอทีเอ็ม และ 
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(ง) การใช้จ่ายผ่านบัตรประเภทอื่นใดตามท่ีธนาคารอาจแจ้งต่อท่านเป็นคร้ังคราว 

6.2 ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรมิได้เกินวงเงินท่ีก าหนด 

6.3 ท่านต้องช าระเงินท้ังหมดท่ีเกินวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตร 

 

7. ใบแจ้งรำยกำรใช้บัตร 

ท่านสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดใบแจ้งรายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบัญชีบัตรของท่านได้ผ่านทางบริการดิจิทัลของธนาคาร 

เท่าน้ัน เว้นแต่ท่านจะแจ้งแก่ธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันเพ่ือขอรับใบแจ้งรายการใช้บัตรส าหรับบัญชีบัตรใน

รูปแบบเอกสาร 

 

8. กำรช ำระคืนเงิน 

8.1 ธนาคารอาจอนุญาตให้ท่านแปลงการใช้จ่ายผ่านบัตรซ่ึงยังไม่ได้เรียกช าระในใบแจ้งรายการใช้บัตรฉบับปัจจุบัน ของท่าน เป็น

การผ่อนช าระเงินรายงวดตามจ านวน ระยะเวลา และอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารก าหนด (โปรแกรมการผ่อนช าระ Flexi) โดยในการ

แปลงการช าระเงินแต่ละคร้ัง จะอยู่ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

(ก) ข้อก าหนดการช าระเงินขั้นต ่าท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดโดยท่ัวไปจะยังคงมีผล บังคับใช้ 

(ข) ท่านสามารถแปลงจ านวนเงินขั้นต ่าซ่ึงไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ภายในระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 10 

เดือน และ 

(ค) มีการแปลงการใช้จ่ายผ่านบัตรไม่เกิน 5 รายการ ส าหรับการร้องขอการแปลงการช าระเงินแต่ละคร้ัง 

8.2 โปรแกรมการผ่อนช าระ Flexi ใช้ส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรส าหรับการใช้จ่ายปลีกเท่าน้ัน และจะไม่รวมถึงเงินสดจ่าย (cash 

disbursement) แบบธรรมดาหรืออัตโนมัต ิการใช้จ่ายผ่านบัตรส าหรับนายหน้าหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ กองทุนรวม การช าระ

ดอกเบ้ีย หรือการผ่อนช าระเงินรายงวดใดๆ และค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท่ี

ใช้บังคับ ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขรายการประเภทของการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการผ่อนช าระ Flexi ไม่ว่า

เวลาใด โดยไม่ให้เหตุผลและไม่ตอ้งรับผิดต่อท่าน และธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ โดยเป็นไป

ตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

8.3 จ านวนเงินผ่อนช าระรายงวดของโปรแกรมการผ่อนช าระ Flexi น้ัน จะถูกเรียกเก็บจากบัญชีบัตรของท่าน และระบุในใบแจ้ง

รายการใช้บัตรประจ าเดือนของท่าน 

8.4 ในการท่ีจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรมการผ่อนช าระ Flexi บัญชีบัตรของท่านจะต้องอยู่ในสถานะท่ีดีเท่าน้ัน โดยธนาคารจะ

เป็นผู้พิจารณา 

8.5 ถ้าท่านได้รับเครดิตเงินคืนส าหรับยอดเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรใดแล้ว ท่านจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนอีกเม่ือการใช้จ่ายผ่านบัตร

น้ันถูกแปลงเป็นการผ่อนช าระเงินรายงวดภายใต้โปรแกรมการผ่อนช าระ Flexi 
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9. ข้อก ำหนดทั่วไป 

9.1 ธนาคารขอสงวนสิทธิท าการปรับปรุงยอดเครดิตเงินคืนท่ีได้ให้ไปแล้ว หากมีการถอนรายการ (unposted) ยกเลิก โต้แย้ง 

หรือท ารายการท่ีถูกย้อนกลับ (reversed) ส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรใด หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนส าหรับการใช้

จ่ายผ่านบัตรซ่ึงธนาคารเห็นว่ามีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือมิใช่เป็นการส่วนตัว โดยเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียง

ผู้เดียว โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือจ่ายเงินใดๆ 

9.2 ธนาคารจะให้เครดิตเงินคืนเฉพาะเม่ือบัญชีบัตรของท่านอยู่ในสถานะท่ีดีเท่าน้ัน โดยธนาคารจะเป็นผู้พิจารณา ถ้าบัญชีบัตร

ของท่านมีการผิดนัดช าระเงิน หรือถูกปิดหรือระงับไปด้วยเหตุผลใดก่อนท่ีจะมีการให้เครดิตเงินคืน เครดิตเงินคืนท่ีให้จะถูกยกเลิก 

และท่านจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือการจ่ายเงินใดๆ 

9.3 โดยสูงสุดตราบเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต ธนาคารจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดท่ีเกิดขึ้นจากหรือ

เกี่ยวข้องกับความล่าช้าหรือความล้มเหลว ในการส่งรายการใช้จ่ายผ่านบัตรหรือเครดิตเงินคืนใดๆ 

9.4 โดยสูงสุดตราบเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต การตัดสินของธนาคารท่ีเกี่ยวข้องกับเครดิตเงินคืน อัตราเครดิตเงินคืน 

หมวดท่ีให้สิทธิเลอืก หมวดยกเว้น และเร่ืองท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีบัตรของท่านจะเป็นท่ีสุดและผูกพันท่าน ธนาคารไม่จ าต้อง

ให้เหตุผล หรือเข้าร่วมการเจรจาหรือการสื่อสารใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการตัดสินดังกล่าว 

9.5 ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือการยกเว้นใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดฉบับน้ีจะกระท ามิได้ เว้นแต่ได้รับ

ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร ในกรณีท่ีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือการ

ให้บริการใดๆท่ีเกี่ยวข้องของข้อก าหนดฉบับน้ีซ่ึงมีผลกระทบต่อการใช้บริการของท่าน เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกับต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ของผลติภัณฑ์ถลหรือบริการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงวันครบก าหนดช าระหน้ี ธนาคารจะสื่อสาร

หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีท่ีอาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญแก่ธนาคาร เช่น การระงับหรือยกเลิกการใช้บัตร

เครดิตกรณีท่ีธนาคารตรวจพบการทุจริต กรณีท่านผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการทางการเงิน ธนาคารเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งการด าเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบภายหลังได้ภายในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

ท้ังน้ี การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีท่ีธนาคารจะต้องด าเนินการ

ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ 

กรณีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการท่ีส่งผลให้ท่านเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพ่ิมเติม เช่น การเพ่ิมวงเงิน

บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ จากรูปแบบเดิมมาอยู่ใน

รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านมีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกรณีท่ีท่านประสงค์จะ

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ท่านจะต้องด าเนินการให้ความยินยอมการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบตามท่ีธนาคาร

ก าหนด การแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดฉบับน้ีและข้อก าหนดอื่นๆ ด้วย หากท่านใช้บัตรภายหลังจากท่ีได้มี

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดฉบับน้ีหรือข้อก าหนดอื่นๆ น้ัน ถอืว่าท่านได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยไม่มีข้อสงวนสิทธิ 

9.6 ท่านสามารถตรวจสอบจ านวนค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกี่ยวข้องกับบัตรใน [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับ 

TMRW] จ านวนค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีพึงต้องช าระจะถูกก าหนด และ/หรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยธนาคารตามกฎหมายท่ีใช้

บังคับ และกฎระเบียบต่างๆ 

9.7 ธนาคารจะจัดให้ท่านเข้าถึงใบแจ้งรายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หรือจัดส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบเอกสาร แล้วแต่

กรณี) ให้แก่ท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันถึงก าหนดช าระ หากท่านเห็นว่า ใบแจ้งรายการใช้บัตรน้ันไม่ถูกต้องไม่ว่า
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ท้ังหมดหรือบางส่วน ท่านต้องด าเนินการ แจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 10 วันท าการหลังจากวันท่ีท่านได้รับใบแจ้งรายการใช้บัตร

จากธนาคาร ท้ังน้ี โดยไม่ค านึงถึงการด าเนินการแจ้งภายใน 10 วันท าการดังกล่าว หากท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในใบแจ้ง

รายการใช้บัตรรายการใดไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิดของท่าน ท่านยังคงมีสิทธิทักท้วงรายการดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่

เกินหกสิบวัน นับแต่วันท่ีท่านได้รับใบแจ้งรายการใช้บัตรจากธนาคาร โดยในการพิจารณาวันท่ีท่านได้รับใบแจ้งรายการใช้บัตรจาก

ธนาคาร ธนาคารจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีน าสืบวันเวลา ท่ีน าส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้แก่ผู้ขนส่งและวันเวลาท่ีผู้ขนส่งด าเนินการจัดส่ง 

9.8 ไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทางศูนย์บริการลูกค้าหรือโดยวิธีหรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารอนุญาตและ

ก าหนดโดยธนาคาร และธนาคารจะระงับการให้บริการบัตรของท่านภายในระยะเวลาไม่เกินห้านาทีนับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง 

ท่านตกลงท่ีจะยังต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีเกิดขึ้นบนบัตรก่อนการระงับการใช้บัตรชั่วคราวน้ัน ท้ังน้ี ท่านยังคงต้อง

รับผิดชอบในการใช้จ่ายผ่านบัตรท่ีเกิดขึ้นภายหลังการระงับการใช้บัตรชั่วคราว หากธนาคารสามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการท่ีเกิดขึ้น

เป็นการกระท าของท่านเอง 

9.9 ท่านสามารถแจ้งธนาคารเพ่ือยกเลิกสัญญาใช้บัตรเม่ือใดก็ได้ และมีสิทธไิด้รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายปีตามส่วน

ของระยะเวลาท่ียังไม่ได้ใช้บริการ (ถ้ามี) 

9.10 ในกรณีท่ีท่านช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการ โดยการแจ้งหมายเลขบัตรด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้

ให้บริการ ท่านตกลงดังต่อไปน้ี 

(ก) หากท่านทักท้วงว่าท่านไม่ได้เป็นผู้สั่งซ้ือสินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ดังกล่าว 

ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากท่านทันที หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านทันที 

(แล้วแต่กรณี) ท่านตกลงว่า ธนาคารยังมีสิทธิเรียกคืนเงินจ านวนน้ันจากท่านในภายหลัง หากธนาคารพิสูจน์ได้ว่า ภาระ

หน้ีท่ีเกิดขึ้นเป็นการกระท าของท่านเอง 

(ข) ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากท่าน หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้วจะคืนเงินให้กับท่าน (แล้วแต่กรณ)ี โดย

เป็นไปตามข้อ 9.10 (ค) หากท่านแจ้งต่อธนาคารดังต่อไปน้ี 

(กก) ท่านขอยกเลิกการซ้ือสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันท่ีสั่งซ้ือ หรือขอรับ

บริการ หรือ 

(ขข) ท่านขอยกเลิกการซ้ือสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันถึงก าหนดการส่งมอบ

สินค้าหรือบริการ ในกรณีท่ีมีการก าหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่าน

พิสูจน์ได้ว่า (1) ท่านไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือ (2) ได้รับแต่ไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรือ (3) 

ได้รับแล้วแตไ่ม่ครบถ้วน หรือช ารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

(ค) ส าหรับการคืนเงินให้กับท่าน ตามข้อ 9.10 (ข) ให้เป็นไปดังน้ี 

(กก) หากเป็นการสั่งซ้ือสินค้าหรือบริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านภายในระยะเวลาสามสิบวัน

นับตั้งแต่วันท่ีท่านแจ้ง 

(ขข) หากเป็นการสั่งซ้ือสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านภายในระยะเวลาหกสิบ

วัน นับตั้งแต่วันท่ีท่านแจ้ง 

9.11 นอกเหนือจากท่ีกล่าวไปข้างต้น ข้อสัญญาซ่ึงธนาคารต้องระบุในสัญญาท่ีธนาคารในฐานะผู้ประกอบธุรกิจท ากับท่านในฐานะ

ผู้บริโภค ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผล

บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดฉบับน้ีด้วย 
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9.12 แม้ว่าธนาคารจะได้อนุญาตให้ท่านท าการผ่อนช าระเงินรายงวด ธนาคารยังอาจเรียกให้ท่านช าระหน้ีท้ังหมดท่ีท่านมีอยู่กับ

ธนาคารโดยทันที หากมีเหตุหน่ึงเหตุใดดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น 

(ก) ท่านไม่ช าระจ านวนเงินใดๆ ภายในก าหนดเวลา หรือเม่ือธนาคารเรียกให้ช าระ 

(ข) เม่ือมีการด าเนินการตามกฎหมายใดๆ ต่อท่าน หรือท่านล้มละลาย 

(ค) ธนาคารเห็นว่ามีสิ่งซ่ึงเป็นสาระส าคัญใดๆ เกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงิน หรือความสามารถใน

การปฏิบัติตามข้อก าหนดฉบับน้ีหรือข้อก าหนดอื่นๆ ของท่าน และ/หรือ 

(ง) เม่ือข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ท่ีธนาคารได้รับจากท่าน ไม่ถูกต้องในสาระส าคัญ หรือท าให้ส าคัญผิดแก่ธนาคาร 

10. โปรแกรมเงินสดทันใจ (Click for Cash) 

10.1 ธนาคารอาจอนุญาตให้ท่านสมัครขอเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรของท่านภายใต้โปรแกรมเงินสดทันใจน้ี 

10.2 จ านวนยอดเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าสูงสุดท่ีธนาคารอาจอนุมัติ ไม่เกินวงเงินเบิกถอนเงินสด ซ่ึงจะต้องไม่เกินวงเงิน

คงเหลือของบัตร ณ ขณะท่ีท่านย่ืนค าขอ หรือตามท่ีธนาคารก าหนด 

10.3 ยอดเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจะโอนไปยังบัญชี TMRW Everyday ของท่าน เม่ือมีการโอนเงินดังกล่าว ท่านตกลง

ยอมรับว่าท่านได้รับยอดเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

10.4 ธนาคารอาจเรียกเก็บ (ก) ดอกเบ้ียในอัตราลดต้นลดดอกต่อปี (Effective Rate) ตามท่ีธนาคารก าหนด ค านวณตั้งแต่

วันท่ีท่านได้รับยอดเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า จนกระท่ังวันท่ีธนาคารได้รับช าระหน้ีท้ังหมดจากท่าน ณ วันท่ีครบก าหนดเวลา

ผ่อนช าระ (ตามท่ีธนาคารอนุมัติ) (ข) ค่าธรรมเนียมการกดเงินสดในอัตราตามท่ีธนาคารก าหนด ซ่ึงอาจจะต้องช าระล่วงหน้า และ/

หรือ เม่ือท่านช าระหน้ีคืนก่อนระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด และ (ค) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดในอัตราท่ีธนาคารก าหนด 

10.5 การช าระหน้ีคืนต้องผ่อนช าระเป็นงวดๆ ตามท่ีระบุในตารางแสดงการผ่อนช าระซ่ึงธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบ ท้ังน้ี ภายใต้

เง่ือนไชดังต่อไปน้ี 

(ก) เงินผ่อนช าระในแต่ละงวดจะค านวณดอกเบ้ียจากเงินต้นและระยะเวลาผ่อนช าระซ่ึงธนาคารอาจปัดเศษค่างวดขึ้นเป็น

หลักสิบ 

(ข) ในกรณีท่ีวันสรุปยอดบัญชีดงัแสดงไว้ในตารางแสดงการผ่อนช าระตรงกับวันหยุด อาจมีผลท าให้จ านวนเงินผ่อน

ช าระจริงในแต่ละงวดท่ีถึงก าหนดมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากจ านวนท่ีได้ระบุในตารางแสดงการผ่อนช าระ 

จ านวนผ่อนช าระจริงจะแจ้งให้ท่านทราบในใบแจ้งรายการใช้บัตร และ 

(ค) ธนาคารจะแจ้งวันครบก าหนดช าระและจ านวนเงินผ่อนช าระในแต่ละงวดให้ท่านทราบในใบแจ้งรายการใช้บัตร 

10.6 หากท่านช าระเงินคืนเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว้ในงวดใด และบัญชีบัตรของท่านไม่มียอดค้างช าระ ธนาคารจะคงเงินจ านวน

ส่วนท่ีช าระเกินน้ันไว้ในบัญชีบัตรของท่านโดยไม่ให้ดอกเบ้ีย (“เงินส่วนต้ังพักไว้”) เงินส่วนตั้งพักไว้จะไม่ถูกน าไปลดดอกเบ้ีย เงิน

ต้น หรือหน้ีใดๆ ภายใต้โปรแกรมเงินสดทันใจน้ี 

10.7 จ านวนเงินท่ีท่านได้ช าระตามโปรแกรมเงินสดทันใจน้ีจะถูกน ามาช าระดอกเบ้ียก่อน หากมีเงินเหลือจะน าไปช าระค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายต่างๆ และเงินต้นท่ีคา้งช าระตามบัญชีบัตรของท่านเป็นล าดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบัญชีบัตรของท่านไม่มี

หน้ีค้างช าระ ธนาคารจะคงเงินส่วนท่ีเหลือน้ีไว้ในบัญชีบัตรของท่านโดยถือเป็นเงินส่วนตั้งพักไว้ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในขอ้ 

10.6 เงินส่วนตั้งพักไว้จะถูกน าไปช าระหน้ีท่ีเรียกเก็บในงวดถัดไป (ถ้ามี) เม่ือถึงวันครบก าหนดช าระหน้ีในงวดถัดไปน้ัน 
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ภำคผนวก ก 

ส่วนที่ 1 : หมวดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรพิเศษ 

1. กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรประเภทค่ำใช้จ่ำยด้ำนแฟชั่น และเคร่ืองส ำอำง MCC 

เคร่ืองแบบและเสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็ก 5137 

รองเท้า 5139 

ร้านเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายบุรุษและเด็กชาย 5611 

ร้านเสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรี 5621 

ร้านเคร่ืองแต่งกายและสินค้าเฉพาะส าหรับสตรี 5631 

ร้านเสื้อผ้าเด็กและทารก 5641 

ร้านเสื้อผ้าส าหรับครอบครัว 5651 

ร้านเสื้อผ้าส าหรับกีฬาและการขับขี่รถ 5655 

ร้านรองเท้า 5661 

ร้านเคร่ืองแต่งกายขนสัตว์ 5681 

ร้านเสื้อผ้าบุรุษและสตรี 5691 

ร้านตัดเย็บ ซ่อมและแก้ไขเสือ้ผ้า 5697 

ร้านวิกผมและผมปลอม 5698 

ร้านเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายเบ็ดเตล็ด 5699 

ร้านซ่อมรองเท้า ร้านขัดรองเท้า และร้านซักหมวก 7251 

ร้านให้เช่าเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแบบ ชุดแต่งกายท่ีเป็นทางการ 7296 

ร้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังและกระเป๋า 5948 

ร้านเคร่ืองส าอาง 5977 

 

2. กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรประเภทค่ำใช้จ่ำยด้ำนควำมบันเทิง MCC 

ภาพยนตร์ (เอสเอฟ เมเจอร์) 7832 
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ร้านเช่าดีวีดี/วิดีโอเทป 7841 

ผู้ผลิตภาพยนตร์ (ยกเว้นโมชั่นพิคเจอร์ส) และตัวแทนขายบัตร (ทิคเก็ตเมลอน) 7922 

สินค้าดิจิทัล – แอปพลิเคชั่น (ไม่รวมเกมส์) 5817 

บริการเคเบิลทีวี ดาวเทียม และค่าบริการโทรทัศน์ และวิทยุอื่นๆ 4899 

 

3. กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรประเภทค่ำใช้จ่ำยร้ำนสะดวกซ้ือ MCC 

ร้านอาหารเบ็ดเตล็ด - ร้านสะดวกซ้ือ และตลาดขายสินค้าเฉพาะ (specialty market) 5499 

 

ส่วนที่ 2 : หมวดที่ให้สิทธิเลือกอื่นๆ 

4. กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรประเภทค่ำใช้จ่ำยในหมวดร้ำนอำหำร MCC 

บริการจัดหาอาหาร 5811 

ร้านอาหารและภัตตาคาร 5812 

สถานท่ีขายเคร่ืองดื่ม (เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์) - บาร์ ร้านเหล้าไนท์คลับ คอกเทลเลาจ์ และ

สถานท่ีเต้นร า 
5813 

ร้านอาหารจานด่วน 5814 

ร้านขายลูกกวาด ถั่ว และขนมหวาน 5441 

เบเกอร่ี 5462 

ร้านขายเบียร์ ไวน์ และสุรา 5921 

  

5. กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรประเภทค่ำใช้จ่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำ MCC 

ห้างสรรพสินค้า 5311 

  

6. กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรประเภทค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำง MCC 

สายการบิน ผู้ขนส่งทางอากาศ 3000-3299 

สายการบินและผู้ขนส่งทางอากาศ 4511 



ข้อก ำหนดเฉพำะส ำหรับบัตรเครดิต TMRW 

316TH-v.3.2 10 

ท่ีพัก - โรงแรม โมเต็ล รีสอร์ท 3501-3999 

ท่ีพัก - โรงแรม โมเต็ล รีสอร์ท และบริการส ารองท่ีพัก 7011 

ตัวแทนการเดินทางและผู้ประกอบการน าเท่ียว 4722 

การตลาดตรง - บริการจัดการท่ีเกี่ยวกับการเดินทาง 5962 

ตัวแทนเช่ารถยนต์ 3351-3441 

ตัวแทนเช่ารถ 7512 

  

7. กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรประเภทค่ำใช้จ่ำยกำรขนส่ง MCC 

รถรับจ้างส่วนบุคคลและรถลีมูซีน 4121 

การขนส่งผู้โดยสารในท้องถิ่นและนอกเมือง รวมถึงเฟอร์ร่ี 4111 

บริการขนส่ง )ท่ีไม่ได้จัดไว้ในส่วนอื่น(  4789 

การขนส่งมวลชน (สายรถประจ าทาง / สายรถเมล์) 4131 

 

8. กำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรประเภทค่ำใช้จ่ำยในซูเปอร์มำร์เก็ต MCC 

ร้านขายของช าและซูเปอร์มาร์เก็ต 5411 

  


