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เรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติ

 บริษทั ออิอน ธนสนิทรพัย (ไทยแลนด) จํากดั (มหาชน) ขอตอนรบั

เขาสูการเปนสมาชิก บัตรสมาชิกอิออน บริการวงเงินสินเชื�อหมุนเวียน

ยัวรแคช เพื�อผอนชาํระสนิคาและบริการ AEON Happy Pay ทัว่ประเทศ 

สามารถเลือกผอนชําระเปนรายเดือน เริ่มตนที่ 3 เดือน และนานสูงสุดถึง 

48 เดือน ณ ไฮเปอรมารเก็ต หรือหางสรรพสินคาชั้นนํา และรานคา

ที่รวมรายการ พรอมดวยบริการเบิก ถอน โอน วงเงินสินเชื�อยัวรแคช 

(YourCash) ที่ ใหทานเบิกถอนเงินสดไดทันใจ

 ทายนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ ใหเกียรติเปนสมาชิก

บัตรสมาชิกอิออน และไววางใจใชบริการของทางบริษัทฯ

• สิทธิประโยชนบัตรสมาชิกอิออน 3 

• AEON THAI MOBILE Application 5

• ขั้นตอนการชําระเงินผาน  7
 PAYNOW / PromptPay & Pay Alert     

• ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสดไมใชบัตร 7

• วิธีการเบิกถอนวงเงินสินเชื�อยัวรแคช 9
  ผานเครื�องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติอิออน 

• การแจงยอดคาใชจายและการชําระเงิน  11

• รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย   17
  คาธรรมเนียม และคาใชจายอื�นๆ ในการใชบัตร  

• การตออายุบัตรและการออกบัตรใหมทดแทน  18

• การเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือขอมูลอื�น  18 

• กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 18

สารบัญ



รายละเอียดบัตรสมาชิกอิออน
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• รายละเอียดของบัตรดานหลัง
 กรุณาเซ็นชื�อดวยปากกาลูกลื�นในชองลายเซ็น และควรเซ็นใหเหมือนกับลายเซ็นที่ ใหไว
 ในใบสมัคร และ/ หรือ ในหนังสือเดินทางทันทีที่ ไดรับบัตร

ดานหลังบัตร

• รายละเอียดของบัตรดานหนา
 กรุณาตรวจสอบชื�อ-นามสกุล หมายเลขบัตรและวันหมดอายุใหถูกตอง
 เพื�อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ดานหนาบัตร

• สัญลักษณยัวรแคช 

• สัญลักษณ อิออน  

• หมายเลขสมาชิกบัตร 

• เดือนปที่เขาเปนสมาชิก 

• เดือนปที่บัตรหมดอายุ

• แถบแมเหล็ก 

• ชองลายเซ็น 

• หมายเลขโทรศัพท   
 ศูนยบริการสมาชิกฯ



บัตรสมาชิกอิออน AEON MEMBER CARD
อิออน…ใหทุกวันเปนวันของคุณ
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 เบิก ถอน โอน วงเงินสินเชื�อยัวรแคช 

1. บริการเบิกถอนเงินสดที่ตูเอทีเอ็มอิออนและธนาคารที่รวมบริการ

สะดวกทุกที่กับการเบิกถอนเงินสดที่ตูเอทีเอ็มอิออน และธนาคาร
ที่รวมบริการทั่วประเทศ

2. บริการเบิกถอนเงินสด และรับเงินโอนวงเงินสินเชื�อยัวรแคช

หมายเลขโทรศัพทระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (IVR System)
0-2665-0123
2.1 บริการเบิกถอนเงินสดที่เคานเตอรเซอรวิส ในเซเวนอีเลฟเวน
2.2 บริการโอนวงเงินสินเชื�อยัวรแคชระหวางบัตรสมาชิกอิออน

3. บริการเบิกถอนเงินสดโดยไมใชบัตร (Cardless Cashing)
เพียงทํารายการผาน AEON THAI MOBILE Application จากนั้น
สแกน QR Code ที่ตูเอทีเอ็มอิออนหรือธนาคารกสิกรไทย และรับเงินสดทันที

• คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดที่ตูเอทีเอ็มของธนาคาร
 ที่รวมบริการ 13 บาท / รายการ • คาธรรมเนียมการ
 เบิกถอนเงินสดที่เคานเตอรเซอรวิส 20 บาท / รายการ
• บริการโอนวงเงินสินเชื�อยัวรแคช ทั้งผูโอนและผูรับโอน
 จะตองเปนสมาชิกสินเชื�อยัวรแคช
• โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ aeon.co.th

บริการสินเชื�อผอนชําระราคาสินคาและคาบริการ 
อิออน แฮปป เพย
AEON HAPPY PAY
AEON Happy Pay บริการผอนชําระราคาสินคาและคาบริการ 
ผานวงเงินสินเชื�อยัวรแคชในบัตรสมาชิกอิออน

บริการผอนชําระราคาสินคาและคาบริการตางๆ ไดอยางหลากหลาย
ตามที่คุณตองการ อาทิ เครื�องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ
อุปกรณตกแตงรถยนต และทองคํา เปนตน*

สามารถผอนชําระเปนรายเดือน เริ่มตนที่ 3 เดือน
และนานสูงสุดถึง 48 เดือน*

ยอดสินเชื�อขั้นต่ํา 1,000 บาทตอรายการ 
 

ยอดชําระรายเดือนขั้นตํ่า 3% ของยอดสินเชื�อที่ ไดรับอนุมัติ
หรือไมนอยกวา 300 บาท

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน สูงสุดไมเกิน 25% ตอป

สามารถทราบผลการพิจารณาสินเชื�อไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย

สามารถผอนชําระสินคาไดสะดวกสบาย ณ รานคาสมาชิกที่ ใหบริการ
AEON Happy Pay 

*เงื�อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด



แอปพลิเคชันท่ีชวยใหคุณงายและสะดวกสบายไปกับการใชบริการของอิออนไดอยางตอเนื�อง ดวยฟงกชันที่ ใหลูกคาสามารถเช็คยอดวงเงินและ

ยอดชาํระไดดวยตนเอง ชาํระเงนิผานฟงกชนั PAYNOW กดเงนิสดแบบไมใชบตัรเพื�อรับเงินสด รบัสทิธ์ิสวนลดและสิทธปิระโยชนตางๆของออิอน

รวมถึงสามารถเช็คยอดคะแนนสะสมและแลกคะแนนผานแอปพลิเคชัน
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Application

OTPDATA

ดาวนโหลด AEON THAI MOBILE Application

กรอกขอมูล
สวนตัว

กรอก OTP
และยืนยันขอมูล สแกนเพื�อลงทะเบียนและเปดใชงาน

กดยอมรับขอตกลงและเงื�อนไข
พรอมยืนยันรหัส PIN 6 หลัก1 2 3 4
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กดเงินไมใชบัตรที่ตูเอทีเอ็มอิออนและตูธนาคารกสิกรไทย สามารถทําไดงายๆ

เช็ครายละเอียด
โปรโมชั่นเพิ่มเติมไดที่

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสดไมใชบัตร Cardless Cashing Steps

1 2 3

1 2 3 4

บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออน



ถอน 1,000

ถอน 2,000

ถอน 3,000

ถอน 4,000

ถอน 5,000

ถอน 6,000

ตรวจสอบยอด

ระบุจํานวนเงิน

ทานสามารถใชหมายเลข PIN ที่ ไดรับ เบิกเงินสดตามขั้นตอนตอไปนี้

วิธีการเบิกถอนวงเงินสินเชื�อยัวรแคช ผานเครื�องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติอิออน
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รับสลิปและเงิน
พรอมตรวจสอบ
จํานวนเงิน

5
เลือกบริการ
2

เลือกวงเงิน
4

สอดบัตร
สมาชิกอิออน

1

กดรหัส 4 หลัก
โดยใชหมายเลข PIN 
ที่ ไดรับ

3

ยินดีตอนรับ
บริการเบิกถอนและชําระเงินสดอัตโนมัติ

CASH DISPENSER / DEPOSITOR 

ยินดีตอนรับ
บริการเบิกถอนและชําระเงินสดอัตโนมัติ

CASH DISPENSER / DEPOSITOR 

กดเพื�อชําระคาบริการอื�นๆ
PRESS TO PAY OTHER BILLING

กดเพื�อชําระคาบริการอิออนผานบารโคด
PRESS TO PAY AEON BY BARCODE

กดเงินไมใชบัตร
CARDLESS CASHING

ขอบคุณที่ใชบริการอิออนขอบคุณที่ใชบริการอิออน

กรุณาเลือกรายการที่ทานตองการกรุณาเลือกรายการที่ทานตองการ

กรุณาเลือกบริการที่ทานตองการ
ไมรับเหรียญ ธนบัตรใบละ 50 บาท และธนบัตร 500 บาทแบบใหม

ตั้งรหัสยัวรแคช บริการบัตรเครดิต/ยัวรแคช

บริการเบิกเงินกู

บริการชําระคาบริการอื�นๆ

บริการรับชําระเงินอิออน

เปลี่ยนรหัสบัตร

ENGLISH

กรุณาเลือกบริการที่ทานตองการ
ไมรับเหรียญ ธนบัตรใบละ 50 บาท และธนบัตร 500 บาทแบบใหม

ตั้งรหัสยัวรแคช บริการบัตรเครดิต/ยัวรแคช

บริการเบิกเงินกู

บริการชําระคาบริการอื�นๆ

บริการรับชําระเงินอิออน

เปลี่ยนรหัสบัตร

ENGLISH

โปรดใชความระมัดระวังขณะที่ทานกดรหัส เพื�อปองกันผูอื�นเห็นรหัสของทาน

กรุณากดรหัสของทานกรุณากดรหัสของทาน

โปรดใชความระมัดระวังขณะที่ทานกดรหัส เพื�อปองกันผูอื�นเห็นรหัสของทาน

ถอน 1,000

ถอน 2,000

ถอน 3,000

ถอน 4,000

ถอน 5,000

ถอน 6,000

ตรวจสอบยอด

ระบุจํานวนเงิน



การแจงยอดคาใชจายและการชําระเงิน

Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0107544000078

ตัวอยางใบแจงการชําระเงิน 
ทานสามารถตรวจสอบรายการที่ทานเบิกถอน
ในรอบเดือนที่ผานมา และรายละเอียดตางๆ
ในใบแจงการชําระเงิน ดังตัวอยางตอไปนี้

01 Agreement No.
      : เลขที่สัญญา 
02  Statement Date
      : ยอดเงินถึงวันที่ 
03  Payment Due Date
      : กําหนดวันที่ชําระเงิน 
04  Minimum Payment Due
      : จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองชําระรวม 
05  Full Payment Due
      : ยอดชําระเต็มจํานวน 
06  Opening Balance
      : ยอดยกมาจากเดือนที่แลว 
07  Payment Received
      : ยอดชําระในเดือนที่ผานมา 
08  Balance Brought Forward
      : ยอดคงเหลือยกมา 
09  Descriptions
      : รายการเบิกถอนเงิน 
10  Stamp Duty
      : คาอากรแสตมป 
11  Interest and Usage Fee
 : ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน
12 Collection Fee
      : คาติดตามทวงถาม 
13  Total Balance
 : ยอดรวม

YOUR CASH SERVICE

ADDRESS

เลขที่สัญญา AGREEMENT NO.   8588-00**-****-0000

เลขที่สัญญา AGREEMENT NO.   8588-00**-****-0000

วันที่ใชบริการ
POSTING DATE

จํานวนเงิน (บาท)
AMOUNT (BAHT)

ยอดรวม
New Balance

OPENING BALANCE
PAYMENT RECEIVED - THANK YOU.CASH
BALANCE BROUGHT FORWARD

รายการ
DESCRIPTIONS

ชื่อ NAME  MR. Somchai Jaidee

Page 1

ใบแจงคาใชจายสินเช่ือยัวรแคช (YOUR CASH STATEMENT)

* คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาตรวจสอบขอมูลเครดิต คาธรรมเนียมเช็คคืน และอื่นๆ (ถามี)

02

16,745.33
503.00

16,242.33

1,000
1.00

1,001.00

377.74
100.00

03

04
05

01

13

06
07

08
09

10

11
12

ใบแจงการชําระเงิน PAYMENT ADVICE
10/05/20xx
02/06/20xx

532.00

0.00

532.00

17,721.07

33,000.00

ยอดเงินถึงวันที่ STATEMENT DATE

กําหนดวันที่ชําระเงิน PAYMENT DUE DATE

ยอดชําระชั้นตํ่า MINIMUM PAYMENT BALANCE

สินเชื่อยัวรแคช Your Cash

ยอดชําระรายงวด Happy Pay

ยอดชําระขั้นตํ่ารวม
MINIMUM PAYMENT DUE
ยอดชําระเต็มจํานวนรวม *Happy pay 1 งวด
FULL PAYMENT DUE
วงเงินสินเชื่อยัวรแคช
YOUR CASH CREDIT LIMIT

เวลาทําการ
operator 09.00-20.00 Daily
โปรดเตรียมบัตรที่จะสอบถาม
* Please prepare your card when call

การเปลี่ยนแปลงที่อยู โปรดเขาสูหนารายการหลัก
To change address, please use our homepage
ฟรี คาธรรมเนียมสําหรับสมาชิก
To be net member, free of charge

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม For inquiries * information

0-2665-0123

www.aeon.co.th

06/05/20xx

711795 CCD3105
711795 DUTY STAMP FEE
SUBTOTAL 8588-00**-****-0000

06/05/20xx
06/05/20xx

INTEREST AND USAGE FEE
COLLECTION FEE05/05/20xx

17,721.07

1. การแจงยอดคาใชจายรายเดือน
สําหรับบริการ Your Cash: บริษัทจะทําการสรุปยอดคาใชจายทุกวันที่ 10 ของเดือน และจะทําการจัดสงใบแจงการชําระเงินใหกับสมาชิกทราบลวงหนา 
วันครบกําหนดการชําระเงินคือวันที่ 2 ของทุกเดือน
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การแจงยอดคาใชจายและการชําระเงินการแจงยอดคาใชจายและการชําระเงิน
2. วิธีการชําระเงิน

2.1 ชําระดวยเงินสด
 2.1.1 เครื�องรับชําระเงินของบริษัทฯ ตามสถานที่ที่ ใหบริการตามจุดตางๆ
  ไมมีคาใชจาย
 2.1.2 เคานเตอรธนาคารทหารไทย / ธ.กรุงไทย / ธ.ออมสิน / 
  ธ.เพื�อการเกษตรฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
 2.1.3 เคานเตอรเซอรวิส / ที่ทําการไปรษณีย / จุดชําระเงินในเครือ
  เซ็นทรัลกรุป / จุดรับชําระเงินทรูมันนี่ /จุดชําระเงินเทสโกโลตัส /
  จุดรับชําระเงินเอ็มเปย สเตชั่น และจุดบริการแคชเชียร บิ๊กซี

2.2 ชําระผาน AEON THAI MOBILE Application  
 ดวยฟงกชั่น PAYNOW
ทานสามารถเรียกดใูบแจงยอดชําระเงนิจากอิออน และเลือกรายการทีต่องการชาํระ 
เลือกวิธีการชําระเงิน โดยหักจากบัญชี ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ หรือชําระดวย
บริการแจงเตือนเพื�อจาย (PayAlert) ผานบัญชีพรอมเพย (PromptPay) 
ที่ผูกกับธนาคารใดก็ ไดโดยไมมีคาใชจาย หลังจากทานชําระเงินสําเร็จ จะไดรับ
ขอความแจงยอดชาํระและรหสัอางอิง และจะไดรับวงเงนิคนื สามารถใชวงเงนิไดทนัที

2.3 ชําระโดยการหักบัญชีเงินฟากธนาคารอัตโนมัติ
(เฉพาะบัญชีประเภทออมทรัพย และกระแสรายวัน) ได  ท่ี ธ.กรุงเทพ /
ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย / ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กรุงไทย / ธ.ทหารไทย /
TOKYO-MITSUBISHI BANK / SUMITOMO MITSUI BANKING ทกุสาขา 
โดยทานสามารถขอแบบฟอรมใบยินยอมใหหักบัญชีเงินฟากพรอมกรอกขอมูล
ดวยลายมือของทานเองที่สํานักงานสาขาของบริษัท เพื�อดาํเนนิการไปยงัธนาคาร
ที่ทานมีบัญชีอยู ธนาคารจะใหบริการหักบัญชีเงินฟากอัตโนมัติไดตอเมื�อไดรับ
ใบยินยอมใหหักบัญชีจากทานเปนที่เรียบรอย

(กรุณาตรวจสอบเลขที่บัญชีและลายเซ็นของทานใหเรียบรอย) ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 1-2 เดือน นับจากวันที่ ไดรับแบบฟอรมจากทาน
หมายเหตุ : หากทานเลือกชําระเงินดวยวิธีนี้ ทานจะตองสํารองเงินเขาบัญชีภายใน
วันที่ 1 ของทุกเดือน (เงินสด) หรือเขาเช็ค เพื�อเวลาเคลียริ่งอยางนอย 3 วันทําการ

2.4 ชําระดวยเช็ค
กรณีชําระดวยเช็ค ส่ังจาย "บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด 
(มหาชน)" และขีดคําวา "หรือผูถือ" ออก พรอมทั้งระบุหมายเลขบัตรที่จะชําระ
ไวดานหลังเช็คใหถูกตอง พรอมแนบแบบฟอรมชุดชําระเงินที่ ไดแนบมากับ
ใบแจงการชําระเงินไดตามธนาคารตางๆ ดังนี้ ธ.ทหารไทย / ธ.ออมสิน / 
ธ.เพื่อการเกษตรฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา

2.5 ทานสามารถชําระเงนิผาน Mobile Banking Application,
    Internet Banking หรือ ATM
ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กรุงเทพ /ธ.กรุงไทย / ธ.ไทยพาณิชย / ธ.กสิกรไทย /
ธ.ทหารไทย / ธ.ออมสิน / ธ. เพื�อการเกษตรฯ
หมายเหตุ : คาธรรมเนยีมในการชาํระเงนิคดิตามอตัราท่ีธนาคารและจุดบรกิารรบัชาํระเงนิ
แตละรายกําหนด

3. การชําระเงิน
ทานสามารถเลือกชําระเงินเต็มจํานวนหรือผอนชําระ (ชําระเพียงบางสวน) แต
ตองไมนอยกวายอดชําระข้ันต่ําที่ระบุไวในใบแจงการชําระเงินในแตละเดือน ดังนี้
ยอดชําระรายเดือนขั้นต่ํา 3% ของยอดเรียกเก็บเต็มจํานวน* 
แตทั้งนี้ ไมนอยกวา 300 บาท
* ยอดเงินเรียกเก็บยังไมรวมคาธรรมเนียมรายป
 คาธรรมเนียมในการออกบัตรใหม กรณีชํารุด/สูญหาย
 และคาธรรมเนียมการขอรหัสประจําตัวบัตรสมาชิกใหม
 ทดแทนรหัสเดิม ซึ่งจะตองชําระเต็มจํานวนในแตละงวด
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การแจงยอดคาใชจายและการชําระเงิน

เงินตน x ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน x จํานวนวัน
365 วัน 

วิธีการ
คํานวณ =
คาใชจาย

4. วิธีการคํานวณยอดเงินผอนชําระตอเดือนสําหรับ Your Cash

วิธีการคํานวณดอกเบี้ย 
สรุปยอดคาใชจายวันที่ 10 เดือน ม.ค. และวันครบกําหนดชําระเงิน คือวันที่ 
2 ของเดือนถัดไป (2 ก.พ.)

วันสรุปยอด
คาใชจาย
งวด 1

วันครบ
กําหนด
ชําระเงิน

วันสรุปยอด
คาใชจาย
งวด 2

วันครบ
กําหนด
ชําระเงิน

1 ม.ค. 10 ม.ค. 2 ก.พ. 10 ก.พ. 2 มี.ค.

เบิกเงิน
10,000

บาท

ชําระขั้นต่ํา
งวดแรก
315 บาท 

ชําระขั้นต่ํา
งวดสอง
300 บาท

A
10 วัน

B
22 วัน

C
9 วัน

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน (งวดที่ 1)
ณ วันสรุปยอดคาใชจาย วันที่ 10 เดือน ม.ค. ในใบแจงหนี้ยอดคาใชจาย
ประจําวันที่ 2 ก.พ. จะปรากฏยอดเงินคางชําระ ดังนี้ 
เงินตน 10,000 บาท
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน (ชวง A) 
(10,000 x 25% x 10) / 365 68.49 บาท 
ยอดคาใชจาย 10,068.49 บาท 
คาใชจายอื�นๆ * (12.00 + 5.00) 17.00 บาท 
รวมยอดชําระเต็มจํานวน (10,068.49 + 17.00) 10,085.49 บาท 
ยอดชําระขั้นต่ํารวม 315.00 บาท

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน (งวดที่ 2)
ณ วันสรุปยอดคาใชจาย วันที่ 10 เดือน ก.พ. หากทานชําระเงินตามยอด
ขัน้ต่าํรวม 315.00 บาท ในวนัที ่2 ก.พ. ในใบแจงการชาํระเงนิประจาํวนัท่ี 
2 มี.ค. จะปรากฎรายละเอียดยอดคาใชจาย ดังนี้ 
เงินตน 9,770.49 บาท 
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน (ชวง B) 
(10,000 x 25% x 22) / 365 150.68 บาท 
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน (ชวง C) 
(9,770.49 x 25% x 9) / 365 60.22 บาท 
ยอดคาใชจาย (9,770.49 + 150.68 + 60.22)  9,981.39 บาท 
คาใชจายอื�นๆ * 0.00 บาท
รวมยอดชําระเต็มจํานวน 9,981.39 บาท
ยอดชําระขั้นต่ํารวม 300.00 บาท

*คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต 12 บาท และคาอากรแสตมป
1 บาท ตอยอดเงินตนทุก 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท

ตัวอยางตอไปนี้ จะแสดงการคิดอกเบี้ยของการใชบริการยัวรแคช จากบัตร
สมาชิกอิออน วันที่สรุปยอดใชจายคือ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
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การตออายุบัตรและการออกบัตรใหมทดแทน 

บัตรสมาชิกที่ทานไดรับ สามารถใชไดจนกระทั่งถึงวันหมดอายุ ซึ่งปรากฏ
อยูบนดานหนาของบัตร การตออายุบัตรจะเปนไปตามเงื�อนไขของบริษัทฯ
โดยจะจัดสงบัตรใหมใหแกทานลวงหนากอนบัตรเกาของทานจะหมดอายุ 
เมื่อทานไดรับบัตรใหมแลว ทานควรทําลายบัตรเกาของทานทันที
เพื่อปองกันการสับสนและบุคคลอื่นที่อาจนําบัตรเกาของทานไปใช 

กรณีท่ีทานไมประสงคจะตออายุบัตร ทานตองแจงใหบริษัทฯ ทราบ
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา กอนบัตรหมดอายุอยางนอย 30 วัน 
หากบริษัทฯ มิไดรับแจงและไดดําเนินการออกบัตรใหม ใหท านแลว
กรณีมีคาดําเนินการใดๆ ทานจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการทําบัตร
สมาชิกใหมใหกับบริษัทฯ จนครบถวน 

การเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือขอมูลอื�น 

กรณีท่ีทานตองการเปล่ียนแปลงท่ีอยู หรือสถานท่ีติดตอ (สถานที่สง
ใบแจงการชําระเงิน) เบอรโทรศัพทและอื�นๆ ทานสามารถติดตอเคานเตอร
สาขาท่ีสะดวก เพื�อกรอกแบบฟอรมขอเปล่ียนแปลงขอมูล หรือติดตอ
ฝายบริการลูกคา

กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

กรณีบัตรสมาชิกของทานสูญหายหรือถูกขโมย ทานสามารถติดตอแจง
อายดับตัรไดทีห่มายเลขโทรศพัท 0-2665-0123 กด 5 ทกุวนั (24 ช่ัวโมง) 
บริษัทฯ จะทําการระงับบัตรสมาชิกของทานทันที และหากพบบัตรเดิม
ในเวลาตอมา กรุณาทําลายบัตรนั้นทันที

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม
และคาใชจายอื�นๆ ในการใชบัตร 

1. ดอกเบี้ย คาธรรมเนียมการใชวงเงิน คาบริการ 25% ตอป  
 และคาธรรมเนียมใดๆ (อัตราตํ่าสุดถึงสูงสุด) 
2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ 
 คาอากรแสตมป  1 บาทตอวงเงินสินเชื�อทุก 2,000 บาท 
  หรือเศษของ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บ
  เพียงครั้งเดียว เมื�อมีการใชครั้งแรก
  (สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)
3. คําใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอื�น 
 3.1 คาธรรมเนียมในการชําระเงิน 
  - ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร  ไมมี
  - ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร ตามอัตราที่แตละธนาคารกําหนด 
  - ชําระผานที่ทําการไปรษณีย ตามอัตราที่ที่ทําการไปรษณียกําหนด
  - ชําระผานเครื�องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ  ตามอัตราที่แตละธนาคารกําหนด
  - ชําระผานจุดบริการรับชําระเงิน  ตามอัตราที่จุดชําระแตละแหงกําหนด
 3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต  กรณีพบขอมูล 12 บาท/ครั้ง 
   กรณีไมพบขอมูล 5 บาท/ครั้ง
 3.3 คาใชจายในกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย  ไมมี 
  (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื�น)
 3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้คางชําระ  100 บาท/รอบบัญชี 
 3.5 คาใชจายในการเบิกถอนเงินสดจากเครื�อง  13 บาท/รายการ 
  เบิกถอนเงินสดอัติโนมัติ ของธนาคารกสิกรไทย  (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) 
  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน 
  และธนาคารไทยพาณิชย 
 3.6 คาใชจายการเบิกถอนเงินสดที่จุดบริการรับชําระเงิน  20 บาท/รายการ 
4.  คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานบริษัท 
 4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้คางชําระ  100 บาท/รอบบัญชี 
 4.2 คาธรรมเนียมกรณีเช็คคืน 200 บาท/ครั้ง 
 4.3 คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด  100 บาท/ใบ 
 4.4 คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี  ไมมี 
 4.5 คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัว  50 บาท/ครั้ง 
  บัตรใหมทดแทนรหัสเดิม
 4.6 คาขอตรวจสอบบัญชี ไมมี 
หมายเหตุ : 
• อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตามขอ 1 ขางตน มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 ส.ค. 2563 ไปจนกวาจะมี
 การเปลี่ยนแปลงจาก ธปท. 
• คาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ดังกลาวขางตนนี้ ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) • คาบรีการ คาธรรมเนียม  
 คาใชจายอื�นๆ และอัตราการผอนชําระขั้นตํ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยอิออนจะแจงใหทราบลวงหนา
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