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1. ข้อก ำหนดทั่วไป 

1.1. การสมัครใช้และการใช้ TRMW แคชพลัส (“TMRW แคชพลัส”) น้ี จะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงเข้าผูกพันตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับน้ี (“ข้อก ำหนด”) 

1.2. ข้อก าหนดฉบับน้ีเปน็ส่วนประกอบและต้องอ่านควบคู่กับ 

(a) ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ัวไปส าหรับบัญชี บัตร และบริการต่างๆ ส าหรับ TMRW (“ข้อก ำหนดโดยทั่วไป”)  

(b) ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับบัญชี TMRW และบัตรเดบิต TMRW และ 

(c) ข้อก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารหรือสัญญาอื่นใดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับธนาคารท่ีเก่ียวกับการท่ี

ธนาคารให้วงเงินสินเช่ือแก่ท่าน  

เอกสารใน (ก), (ข) และ (ค) ข้างต้นรวมเรียกว่า “ข้อก ำหนดอื่นๆ” และข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าวให้ถือเป็นส่วน

หน่ึงของเอกสารน้ีโดยการอ้างอิง 

1.3. เว้นแต่ได้มีการก าหนดนิยามไว้เปน็อย่างอื่นในข้อก าหนดฉบับน้ี ค านิยามท่ีใช้ในข้อก าหนดฉบับน้ีให้มีความหมายตามท่ี

ก าหนดในข้อก าหนดท่ัวไปทุกประการ  

1.4. ข้อก าหนดฉบับน้ีและข้อก าหนดอื่นๆ ใช้บังคับกับการใช้บัญชี TMRW แคชพลัส และเงินกู้ ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับบัญชีดังกล่าวซ่ึงธนาคารจัดหาให้แก่ท่าน  

1.5. ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งกัน ข้อก าหนดฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้เหนือข้อก าหนดอื่นๆ เพียงเท่าท่ีจ าเป็นในการบังคับตาม

ข้อก าหนดฉบับน้ี  

 

2. เงินกู้ 

2.1. ธนาคารอาจจัดให้มีวงเงินสินเช่ือแก่ท่านวงเงินเดียวหรือหลายวงเงินก็ได้ (แต่ละวงเงินเรียกว่า “เงินกู้”) เป็นจ านวน

สูงสุดไม่เกินวงเงินท่ีธนาคารก าหนด (“วงเงินสินเชื่อ”) ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับการพิจารณาค าขอของท่านโดยธนาคาร และ

ธนาคารจะแจ้งให้ทราบผลการพิจารณาว่าค าขอใช้เงินกู้ของท่านได้รับอนุมัติหรือไม่ 

2.2. ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านโดยดุลพินิจของธนาคาร ซ่ึงธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

 

3. บัญชี TMRW แคชพลัส  

3.1. ท่านต้องเปดิและมีบัญชี TMRW แคชพลัส เพ่ือประโยชน์ในการเบิกใช้เงินกู้  

3.2. ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบ้ียส าหรับจ านวนเงินส่วนเกินใดๆ ในบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่าน  หากท่านช าระเงินคืน

เกินกว่ายอดเงินท่ีต้องช าระ และบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่านไม่มียอดค้างช าระ ธนาคารจะคงเงินจ านวนส่วนท่ี

ช าระเกินน้ันไว้ในบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่านโดยไม่ให้ดอกเบ้ีย (“เงินส่วนตั้งพักไว้”) ซ่ึงจะไม่ถูกน าไปลด

ดอกเบ้ีย เงินต้น หรือหน้ีใดๆ ในบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่าน  

3.3. โดยไม่ค านึงถึงเง่ือนไขดังกล่าวมาข้างต้น หากมีจ านวนเงินส่วนเกินในบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่าน ธนาคารมี

สิทธิด าเนินการดังต่อไปน้ี ได้ทุกเม่ือ (ก) โอนจ านวนเงินส่วนเกินดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วนเข้าบัญชีเงินฝากของ

ท่านท่ีมีอยู่กับธนาคาร หรือ (ข) จ่ายจ านวนเงินส่วนเกินดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่ท่านด้วยวิธีการตามท่ี

ธนาคารเห็นสมควร 

3.4. ท่านไม่สามารถน าเงินกู้มาช าระคืนเงินท่ีท่านเปน็หน้ีต่อธนาคารได้  

3.5. ธนาคารอาจน าเสนอแผนสิทธิประโยชน์ท่ีออกแบบมาให้เฉพาะบุคคล (personalised Privilege Schemes) ส าหรับ

บัญชี TMRW แคชพลัส เปน็คร้ังคราว  

 

4. สินเชื่อหมุนเวียน  

4.1. การเบิกใช้เงินกู้เป็นไปในลักษณะวงเงินหมุนเวียน (“สินเชื่อหมุนเวียน”) กล่าวคือ วงเงินสินเช่ือของท่านจะสามารถ

กลับมาเบิกใช้ได้ตามยอดช าระเงินท่ีธนาคารได้รับแต่ละคร้ัง  
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4.2. ท่านต้องช าระคืนยอดเงินท่ีเบิกใช้ตามข้อก าหนดฉบับน้ี และหลังจากน้ัน ท่านสามารถเบิกใช้ยอดเงินใหม่หรือยอดเงิน

เพ่ิมเติมได้อีก ท้ังน้ี โดยมีเง่ือนไขว่า ยอดเงินต้นรวมจากการเบิกใช้สินเช่ือหมุนเวียนท้ังหมดจะต้องไม่เกินวงเงิน

สินเช่ือท่ีเบิกใช้ได้  

4.3. กรณีท่ีมีการเบิกใช้เกินวงเงินสินเช่ือ ส่วนเกินจากวงเงินสินเช่ือจะครบก าหนดช าระทันที ไม่ว่าธนาคารได้ทวงถามให้

ช าระเงินดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 

 

5. กำรเบิกใช้เงินกู้ 

5.1. ยอดเงินกู้จ านวนใดท่ีท่านเบิกใช้จะโอนเข้าบัญชี TMRW Everyday ของท่าน และจะถือว่าท่านได้รับยอดเงินกู้ท่ีเบิกใช้

เรียบร้อยแล้วเม่ือมีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว  

5.2. เงินกู้สามารถเบิกใช้ได้เม่ือมีการย่ืนเอกสารครบถ้วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดแล้วเท่าน้ัน  ธนาคารอาจ

อนุมัติเงินกู้เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึง และ/หรือเปล่ียนแปลงข้อก าหนดการใช้เงินกู้ของธนาคารได้ทุกเม่ือ ซ่ึงจะแจ้งให้

ทราบตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

 

6. กำรช ำระเงิน 

6.1. การช าระเงินให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปน้ี 

(a) ช าระเงินตามสะดวก โดยท่านอาจช าระ (กก) จ านวนเงินข้ันต ่า (ตามท่ีธนาคารก าหนดและตามใบแจ้งยอดบัญชี

อิเล็กทรอนิกส์รายเดือนของท่าน) (กข) ยอดเงินกู้ท้ังหมดท่ีครบก าหนดช าระ หรือ (กค) ยอดเงินจ านวนใดๆ; หรือ 

(b) ผ่อนช าระเงินเปน็งวดๆ รายเดือนตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 

6.2. ท่านอาจเลือกวิธีการช าระเงินตามสะดวก หรือผ่อนช าระเงินเป็นงวดๆ รายเดือน หากท่านขออนุมัติการเบิกใช้เงินกู้ ณ 

ขณะท่ีท่านสมัครใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะไม่สามารถเลือกวิธีการช าระเงินโดยการผ่อนช าระเงินเป็นงวดๆ 

รายเดือน หากท่านขออนุมัติการเบิกใช้เงินกู้ภายหลังจากการสมัครใช้บริการ 

6.3. ท่านต้องช าระเงินท้ังหมดภายในวันครบก าหนดช าระเงิน (“วันครบก ำหนดช ำระเงิน”) ถึงแม้ธนาคารจะมิได้ทวงถามให้

ช าระเงินก็ตาม  

6.4. กรณีท่ีธนาคารทวงถามให้ช าระเงินจ านวนใดตามข้อก าหนดฉบับน้ี ท่านต้องช าระเงินจ านวนดังกล่าวทันที  

6.5. จ านวนเงินท่ีท่านได้ช าระให้แก่ธนาคาร จะถูกน ามาช าระยอดหน้ีคงค้างตามล าดับ และ/หรือตามจ านวนท่ีธนาคาร

เห็นสมควร ในกรณีท่ีบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่านไม่มีหน้ีค้างช าระ ธนาคารจะคงเงินส่วนท่ีเหลือน้ีไว้ในบัญชี 

TMRW แคชพลัส ของท่านโดยถือเป็นเงินส่วนต้ังพักไว้ตามข้อ 3.2 ซ่ึงจะถูกน าไปช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระในวันครบ

ก าหนดช าระเงินรอบถัดไป (หากมี)  

6.6. ธนาคารอาจระงับการเบิกใช้เงินกู้ หรือแผนสิทธิประโยชน์ (Privilege Scheme) ใดๆ ก็ได้ หากไม่มีการจ่ายยอดค้าง

ช าระตามบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่าน  

กำรผ่อนช ำระเงินเป็นงวดๆ รำยเดือน  

6.7. การช าระยอดผ่อนช าระ ให้ช าระตามท่ีระบุไว้ในตารางผ่อนช าระ (ซ่ึงธนาคารจะส่งให้ท่าน) ตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี  

(a) เงินผ่อนช าระในแต่ละงวดจะค านวณดอกเบ้ียจากเงินต้นและระยะเวลาผ่อนช าระซ่ึงธนาคารอาจปัดเศษค่างวดข้ึน

เปน็หลักสิบ  

(b) ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินดังแสดงไว้ในตารางแสดงการผ่อนช าระตรงกับวันหยุด อาจมีผลท าให้จ านวนเงิน

ผ่อนช าระจริงในแต่ละงวดท่ีถึงก าหนดมีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากจ านวนท่ีได้ระบุในตารางแสดงการ

ผ่อนช าระ จ านวนผ่อนช าระจริงจะแจ้งให้ท่านทราบในใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แต่ละเดือนของท่าน และ 

(c) ธนาคารจะแจ้งวันครบก าหนดช าระและจ านวนเงินงวดผ่อนช าระในแต่ละงวดให้ท่านทราบในใบแจ้งยอดบัญชี

อิเล็กทรอนิกส์แต่ละเดือนของท่าน 
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6.8. กรณีช าระคืนเงินกู้โดยการผ่อนช าระเงินเปน็งวดๆ รายเดือน เปน็ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียจากการ

ช าระเงินก่อนครบก าหนดกรณีท่ีมีการช าระยอดหน้ีเงินกู้ค้างช าระท้ังจ านวนภายใน 6 เดือนนับแต่เบิกใช้เงินกู้คร้ังแรก  

 

7. ดอกเบ้ีย 

7.1. ดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีเรียกเก็บ (รวมถึงดอกเบ้ียผิดนัด) จะคิดเป็นรายวัน สะสมแบบวันต่อวัน และคิดตามจ านวนวันท่ี

เกิดข้ึนตามจริง โดยใช้เกณฑ์หน่ึงปเีท่ากับ 365 วัน 

7.2. ดอกเบ้ียจะคิดค านวณจากต้นเงินกู้ค้างช าระเป็นคร้ังคราวตามอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารก าหนด และคิดทบต้นเป็นราย

เดือนนับแต่วันท่ีเบิกใช้เงินกู้จนถึงวันท่ีช าระเงินคืน  

7.3. อัตราดอกเบ้ียท่ีใช้บังคับกับการช าระเงินตามสะดวก (“อัตรำดอกเบ้ียท่ีใช้บังคับ”) เป็นไปตามคู่มือค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการส าหรับ TMRW บนเว็บไซต์ท่ี tmrwbyuob.com/th  

7.4. อัตราดอกเบ้ียท่ีใช้บังคับกับการผ่อนช าระเงินเป็นงวดๆ รายเดือน อาจแตกต่างกันตามช่วงเวลาท่ีช าระเงินคืนตามท่ี

ธนาคารก าหนด  

7.5. กรณีท่ีไม่มีการจ่ายจ านวนเงินข้ันต ่าภายในวันครบก าหนดช าระเงิน ท่านต้องเสียดอกเบ้ียในอัตราผิดนัด (ตามท่ีธนาคาร

ก าหนด) (“อัตรำดอกเบ้ียผิดนัด”) โดยคิดจากยอดค้างช าระเป็นรายวัน (กรณีท่ียอดค้างช าระยังอยู่ภายในวงเงิน

สินเช่ือท่ีได้รับอนุมัติ) นับแต่วันหลังจากวันครบก าหนดช าระเงินจนกว่าจะมีการจ่ายจ านวนเงินข้ันต ่าจนครบถ้วน  และ

จะกลับใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีใช้บังคับอีกคร้ังหลังจากธนาคารได้รับช าระจ านวนเงินข้ันต ่าจนครบถ้วนแล้ว  อัตราดอกเบ้ีย

ผิดนัดสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับ TMRW บนเว็บไซต์ท่ี tmrwbyuob.com/th  

 

8. ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

8.1. ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าใช้วงเงินในอัตราท่ีธนาคารก าหนด โดยเปน็การช าระล่วงหน้า และ/หรือเม่ือมีการช าระเงินท่ีค้าง

ช าระคืนก่อนครบก าหนด  

8.2. ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการช าระเงินล่าช้ากรณีท่ีไม่ช าระเงินภายในวันครบก าหนดช าระเงิน  ค่าธรรมเนียมการ

ช าร ะ เ งิน ล่า ช้าสามารถตรวจสอบได้จากคู่ มือค่ าธรรมเนียมและค่ าบ ริการส าห รับ  TMRW บนเว็บไซต์ ท่ี  

tmrwbyuob.com/th 

8.3. ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในกรณีอื่นๆ อาทิเช่น กรณีท่ีท่านขอรับใบแจ้งยอดบัญชีเพ่ิมเติม  

8.4. จ านวนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีใช้บังคับกับบัญชี TMRW แคชพลัส และเงินกู้สามารถตรวจสอบได้จากคู่มือ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับ TMRW บนเว็บไซต์ท่ี tmrwbyuob.com/th จ านวนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ท่ีต้องช าระจะก าหนดและ/หรือเปล่ียนแปลงโดยธนาคารตามกฎหมายท่ีใช้บังคับและระเบียบต่างๆ  

 

9. ใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรและบันทึก 

9.1. ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนสามารถดูและดาวน์โหลดผ่านบริการดิจิทัลของธนาคารเท่าน้ัน และจะไม่มีใบ

แจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับช่วงเวลาท่ีไม่มีการเบิกใช้เงินกู้  

9.2. หากท่านช าระเงินโดยการผ่อนช าระเงินเป็นงวดๆ รายเดือน จะมีใบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-advice) ผ่านบริการ

ดิจิทัลของธนาคารเม่ือมีการเบิกใช้เงินกู้ด้วย  

9.3. ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถดูได้อย่างน้อย 10 วันก่อนวันครบก าหนดช าระเงิน  

9.4. ท่านมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการท้ังหมดในใบแจ้งรายการใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน และ/หรือใบแจ้งยืนยันทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-advice) ทุกฉบับ และแจ้งความไม่ถูกต้อง การละเว้น หรือธุรกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ธนาคาร

ทราบทันที  หากธนาคารไม่ได้รับหนังสือโต้แย้งคัดค้านภายใน 10 วันตามปฏิทินนับแต่วันท่ีตามใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กท

รินิกส์ หรือใบแจ้งยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-advice) แต่ละฉบับ ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับรองการท าธุรกรรม

ต่างๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดังกล่าวแล้ว  



ข้อก ำหนดเฉพำะส ำหรับ TMRW แคชพลัส 

326TH-v.1.1 4 

 

10. กำรทบทวนและกำรยกเลิกเงินกู้ 

10.1. ธนาคารอาจมีดุลพินิจทบทวนเงินกู้ท่ีจัดให้ได้ทุกเม่ือ และอาจปรับลดหรือเพ่ิมวงเงินสินเช่ือ หรืออัตราดอกเบ้ีย หรือ

ยกเลิกเงินกู้ หรือปดิบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่านโดยแจ้งให้ทราบตามกฎหมายท่ีใช้บังคับได้  

10.2. ท่านสามารถแจ้งธนาคารเพ่ือปิดบัญชี TMRW แคชพลัส ได้ทุกเม่ือ ซ่ึงในกรณีดังกล่าว เงินกู้จะถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติเม่ือท่านปดิบัญชี TMRW แคชพลัส  

10.3. หากมีการปรับลดวงเงินสินเช่ือ ท่านต้องช าระคืนจ านวนเงินค้างช าระส่วนเกินวงเงินสินเช่ือใหม่ทันที 

10.4. เม่ือมีการยกเลิกเงินกู้หรือปิดบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่าน ท่านต้องช าระจ านวนเงินค้างช าระท้ังหมดให้แก่

ธนาคารทันที  

 

 

 

11. เหตุผิดนัด  

11.1. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปน้ีข้ึน ธนาคารสามารถทวงถามให้ช าระจ านวนเงินกู้ค้างช าระท้ังหมดซ่ึงจะถือว่าถึง

ก าหนดช าระทันที 

(a) ท่านไม่ช าระเงินกู้จ านวนใดๆ หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ในวันครบก าหนดช าระเงิน หรือเม่ือทวงถาม 

(b) หากมีการฟอ้งร้องด าเนินคดีตามกฎหมายกับท่าน หรือท่านตกเปน็บุคคลล้มละลาย 

(c) หากธนาคารเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคัญอันกระทบต่อฐานะทางการเงินของท่านอย่างร้ายแรง หรือ

ความสามารถในการช าระหน้ีของท่านตามข้อก าหนดฉบับน้ี และ/หรือ 

(d) หากข้อมูลหรือเอกสารใดท่ีท่านส่งให้ธนาคารไม่ถูกต้องหรือส าคัญผิดในสาระส าคัญ 

 

12. ข้อยกเว้นควำมรับผิด 

12.1. โดยสูงสุดตราบเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง 

การฟอ้งร้อง ต้นทุน การทวงถาม และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีท่านอาจได้รับโดยเก่ียวข้องกับบัญชี TMRW แคชพลัส ไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะสามารถเล็งเห็นได้หรือไม่ก็ตาม รวมถึงท่ีเกิดจาก 

(a) การเบิกใช้เงินกู้ ไม่ว่าจะได้รับอนุมัติหรือไม่ก็ตาม 

(b) การท่ีธนาคารปฏิเสธท่ีจะด าเนินการตามค าสั่งใดๆ 

(c) การท่ีธนาคารด าเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติตามข้อผูกพันในเขตอ านาจใดก็ตามหรือเพ่ือปอ้งกันกิจกรรมผิดกฎหมาย 

(d) การสูญหายหรือท าลายหรือความไม่ถูกต้องของบันทึก 

(e) การท่ีธนาคารยกเลิกเงินกู้หรือการแก้ไขวงเงินสินเช่ือ และ 

(f) พฤติการณ์ใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุมของธนาคาร 

 

13. บทเบ็ดเตล็ด 

13.1. โดยสูงสุดตราบเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต ค าตัดสินของธนาคารเก่ียวกับบัญชี TMRW แคชพลัส ของท่านและ

เงินกู้ถือเป็นท่ีสุด และมีผลผูกพันท่าน  โดยท่ีธนาคารมิพักต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบถึงค าตัดสินดังกล่าวแต่

อย่างใด 

13.2. ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  การแก้ไข  เพ่ิมเติม   หรือการยกเว้นใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดฉบับน้ีจะกระท ามิได้ เว้น

แต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร ในกรณีท่ีธนาคารมีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไข

ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆท่ีเก่ียวข้องของข้อก าหนดฉบับน้ี และ/หรือข้อก าหนดอื่นๆ ในการใช้บัตรเดบิต อัตรา

ดอกเบ้ีย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการบริการใด ๆ ค่าใช้จ่ายหรือข้อก าหนดใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบัตร
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เดบิต ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนซ่ึงมีผลกระทบต่อการใช้บริการของท่าน เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์

หรือบริการทางการเงินท่ีสอดคล้องกับต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน การเปล่ียนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน การเปล่ียนแปลงวันครบก าหนดช าระหน้ี ธนาคาร

จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปล่ียนแปลงน้ันจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีท่ีอาจจะเกิดความเสียหาย

อย่างมีนัยส าคัญแก่ธนาคาร  เช่น กรณีท่ีธนาคารตรวจพบการทุจริต กรณีท่ีท่านผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ธนาคารเพียงแต่แจ้งการเปล่ียนแปลงหรือแจ้งการ

ด าเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบภายหลังได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เปน็อย่างอื่น 

 

ท้ังน้ี การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปล่ียนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีท่ีธนาคาร

จะต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ   

 

กรณีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการท่ีส่งผลให้ท่านเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพ่ิมเติม เช่น การ

เพ่ิมวงเงินบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด การเปล่ียนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสาร

ต่างๆ จากรูปแบบเดิมมาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ท่านมีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว โดยกรณีท่ีท่านประสงค์จะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว ท่านจะต้องด าเนินการให้ความยินยอมการ

เปล่ียนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบตามท่ีธนาคารก าหนด 

13.3. เว้นแต่กฎหมายท่ีใช้บังคับได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากธนาคารจ าหน่ายหรือโอนสิทธิเรียกร้องตามข้อก าหนดฉบับน้ี

ให้แก่บุคคลอื่น ธนาคารจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 (หน่ึง) งวดการช าระเงินต้น

หรือดอกเบ้ีย  

13.4. กรณีท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับก าหนด ธนาคารจะส่งค าบอกกล่าวแก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยู่ท่ีท่าน

ได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร   

13.5. เม่ือท่านขอใช้บริการ TMRW แคชพลัส ผ่านบริการดิจิทัล ท่านรับทราบว่า การยืนยันการขอใช้บริการของท่านจะเป็นไป

ในรูปแบบบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน และท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายเดือนส าหรับบัญชี 

TMRW แคชพลัสของท่าน  ท่านสามารถตรวจสอบข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ท่ี tmrwbyuob.com/th 

ได้ทุกเม่ือ  

13.6. นอกเหนือจากท่ีกล่าวไปข้างต้น ข้อสัญญาซ่ึงธนาคารต้องระบุในสัญญาท่ีธนาคารในฐานะผู้ประกอบธุรกิจท ากับท่านใน

ฐานะผู้บริโภค ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพ่ือผู้บริโภคของสถาบัน

การเงินเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีอาจมีข้ึนใน

อนาคต ให้ถือเปน็ส่วนหน่ึงของข้อก าหนดฉบับน้ีด้วย 

 


