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สิทธิประโยชน สินเชื1อดิจิตอล ยัวรแคช Digital YourCash

สิ น เชื่ อ สวนบุ ค คลออนไลน ที่ ใ ห คุ ณ มากกวา
เบิก ถอน โอน วงเงินสินเชื1อ Digital YourCash

• บริการเบิกถอนเงินสด

แสกน QR Code ที่ตูเอทีเอ็มอิออน (ไมมีคาธรรมเนียม) หรือตูเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย
(คาธรรมเนียม 13 บาท/รายการ)

บริการสินเชื1อผอนชําระสินคาและคาบริการ
อิออน แฮปป เพย
ผานวงเงินสินเชื1อยัวรแคช
สามารถผอนชําระสินคาไดสะดวกสบาย ณ รานคาสมาชิก
ที่ ใหบริการ AEON Happy Pay
สามารถผอนชําระเปนรายเดือน เริ่มตนที่ 3 เดือน
และนานสูงสุดถึง 48 เดือน*
ยอดสินเชื1อขั้นต่ํา 1,000 บาทตอรายการ
คางวดผอนชําระรายเดือน ขั้นต่ํา 300 บาทตอเดือน

• บริการโอนวงเงินสินเชื1อเขาบัญชีพรอมเพย (PromptPay)

เปลี่ยนวงเงินบัตร ใหเปนเงินพรอมใช เลือกบริการโอนวงเงินเขาบัญชีพรอมเพยงายๆ
(คาธรรมเนียม 5 บาท/รายการ)

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน 25% ตอป
สามารถทราบผลการพิจารณาสินเชื1อไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย

• อื1นๆ เชน เคานเตอรเซอรวิส (คาธรรมเนียม 15 บาท/รายการ)
หรือโอนเงินระหวางบัตร
*เงื1อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
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Application
แอปพลิเคชันที่ชวยใหคุณสะดวกสบายไปกับการใชบริการของอิออนไดอยางตอเนื1อง ดวยฟงกชันที่ลูกคาสามารถเช็คยอดวงเงินและยอดชําระเงิน
ไดดวยตนเอง ชําระเงินผานฟงกชัน PAYNOW กดเงินสดแบบไม ใชบัตรเพื1อรับเงินสด รับสิทธิ์สวนลดและสิทธิประโยชนตางๆของอิออน รวมถึง
สามารถเช็คยอดคะแนนสะสมและแลกคะแนนผานแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน Register Steps

ดาวนโหลด AEON THAI MOBILE Application

DATA

1

สแกนเพื1อลงทะเบียนและเปดใชงาน

2

กรอกขอมูล
สวนตัว

OTP

3

กรอก OTP
และยืนยันขอมูล

4

กดยอมรับขอตกลงและเงื1อนไข
พรอมยืนยันรหัส PIN 6 หลัก

ขั้นตอนการพิสูจนยืนยันตัวตนเพื1อเปดใชงาน Digital YourCash
(ทํารายการที่สาขาเทานั้น)

1

ติดตอเจาหนาที่เพื1อยืนยันตัวตน

2

เลือก Digital YourCash Activation
เพื1อเปดใชงาน

2

ขั้นตอนการเปดใชงาน Digital YourCash

9999999999999
098-000-000

8588-00xx-xxxx-2302

ZS12-3456-7912
200,000

1 เลือก "เปดใชงานดิจิตอล
ยัวรแคช" จากหนาจอหลัก

2 กรอกขอมูล
เพื1อยืนยันตัวตน

3 กดยอมรับเงื1อนไข

4 หนาจอจะแสดงหมายเลข
ดิจิตอล ยัวรแคช กดปุมยืนยัน

5 ตั้งรหัสประจําตัว
(PIN) 6 หลัก

4 กดยอมรับเงื1อนไข

5 สมัครรับ E-Statement
สําเร็จ

6 เปดใชงานสําเร็จ

ขั้นตอนการสมัครรับ E-Statement

Aeon.2022@Example.com

Aeon.2022@Example.com

1 เขาสูระบบ และกดเมนู
“การชําระเงิน”

2 กด Paperless
ที่หนาสรุปยอดการชําระ

3 กรอก E-mail
แลวกดถัดไป

3

ขั้นตอนการชําระเงินผาน PAYNOW
สวัสดีตอนเย็น

1

เลือก PAYNOW

2

3

เลือกบัตร ระบุจํานวนเงิน
และเลือกบัญชีธนาคารที่ ใชชําระเงิน

ทํารายการชําระเงินผานแอปพลิเคชัน
ของบัญชีธนาคารที่เลือก

4

ทํารายการจายสําเร็จ

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสด
กดเงินไม ใชบัตรที่ตูเอทีเอ็มอิออนและตูธนาคารกสิกรไทย สามารถทําไดงายๆ
สวัสดีตอนเย็น

XXX

1

เลือกเมนู
“ทํารายการไมใชบัตร”

2

เลือกบัตร

3

ทํารายการที่ตูเอทีเอ็มอิออน
หรือตูธนาคารกสิกรไทย

4

รับเงินและ
ใบบันทึกรายการ
4

ขั้นตอนการโอนเงินผานพรอมเพย

ดิจิตอล ยัวรแคช

1

เขาเมนู “ทํารายการไมใชบัตร”

2

เลือกบริการ
“โอนวงเงินเขาบัญชีพรอมเพย”

3

เลือกบัตรอิออนที่ตองการ
และระบุจํานวนเงิน
แลวกด “ถัดไป”

…xxxx

1-234x-xxxx5-6….
x-xxxx-xxxxx-x….
xxxx
xxxx

x,xxx.xx
x.xx

4

เลือกหมายเลขบัตรประชาชน
หรือเบอรโทรศัพทที่ผูก
บัญชีพรอมเพย

5

ใสรหัส PIN 6 หลัก
และกดยืนยันการทํารายการ

6

20210826xxxx…..

xxxxxxxxxxxx…..

รับ E-Slip ในกลองขอความ
การทํารายการโอนสําเร็จ
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การแจงยอดคาใชจายและการชําระเงิน
1. การแจงยอดคาใชจายรายเดือน
บริษัทจะทําการสรุปยอดคาใชจายทุกวันที่ 10 ของแตละเดือน และจะทําการจัดสงใบแจงการชําระเงินใหกับสมาชิกทราบลวงหนา
วันครบกําหนดการชําระเงินคือวันที่ 2 ของทุกเดือน
Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110

เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0107544000078

01

YOUR CASH SERVICE

02
03
04
05

เลขที่สัญญา AGREEMENT NO. 8588-00**-****-3110

ADDRESS

ใบแจงการชําระเงิน PAYMENT ADVICE

ยอดเงินถึงวันที่ STATEMENT DATE
10/06/20xx
กําหนดวันที่ชําระเงิน PAYMENT DUE DATE
02/07/20xx
ยอดชําระชั้นตํ่า MINIMUM PAYMENT BALANCE
สินเชื่อยัวรแคช Your Cash
600.00
ยอดชําระรายงวด Happy Pay
0.00
ยอดชําระขั้นตํ่ารวม
600.00
MINIMUM PAYMENT DUE
ยอดถึงกําหนด (ชําระเต็มจํานวน)
5,513.28
FULL PAYMENT DUE *Happy pay 1 งวด
วงเงินสินเชื่อยัวรแคช
6,000.00
YOUR CASH CREDIT LIMIT
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม For inquiries * information

ขอควรระวัง
- ควรรักษารหัสเปนความลับ กรณีบัตรหายใหรีบแจงอายัด เนื่องจากทานตองรับผิดชอบยอดใชจายกอนแจงอายัด
- หากจายไมครบหรือจายชา จะถูกเรียกเก็บคอกเบี้ย คาธรรมเนียม และอาจมีคาทวงถามหนึ้

0-2665-0123

www.aeon.co.th

ใบแจงคาใชจา ยสินเชือ่ ดิจติ อล ยัวรแคช (DIGITAL YOUR CASH STATEMENT)
เลขที่สัญญา AGREEMENT NO. 8588-00**-****-3110
วันที่ใชบริการ
POSTING DATE

02/06/20xx

OPENING BALANCE 06
BALANCE BROUGHT FORWARD
INTEREST AND USAGE FEE
COLLECTION FEE

09

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

Page 1

ชื่อ NAME MR. Somchai Jaidee

รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

DESCRIPTIONS

AMOUNT (BAHT)

5,351.98
5,242.26

07

08

111.30
50.00

อิออนปรับอัตราชําระคืนขัน้ ตํา่ บัตรสมาชิกอิออน (สินเชือ่ ยัวรแคช) จาก 1%
เปน 2.5% เริม่ กําหนดชําระเงินตัง้ แตวนั ที่ 2 มิถนุ ายน 2565 เปนตนไป

10

ยอดรวม TOTAL BALANCE

5,513.28

ตัวอยางใบแจงการชําระเงิน
ทานสามารถตรวจสอบรายการที่ทานเบิกถอน
ในรอบเดือนที่ผานมา และรายละเอียดตางๆ
ในใบแจงการชําระเงิน ดังตัวอยางตอไปนี้
01 Agreement No.
: เลขที่สัญญา
02 Statement Date
: ยอดเงินถึงวันที่
03 Payment Due Date
: กําหนดวันที่ชําระเงิน
04 Minimum Payment Due
: ยอดชําระขั้นต่ํารวม
05 Full Payment Due
: ยอดชําระเต็มจํานวน
06 Opening Balance
: ยอดยกมาจากเดือนที่แลว
07 Balance Brought Forward
: ยอดคงเหลือยกมา
08 Interest and Usage Fee
: ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน
09 Collection Fee
: คาติดตามทวงถาม
10 Total Balance
: ยอดรวม

* คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาตรวจสอบขอมูลเครดิต คาธรรมเนียมเช็คคืน และอื่นๆ (ถามี)

6

การแจงงยอดค
ยอดคาาใช
ใชจายและการชํ
ยและการชําาระเงิ
การแจ
ระเงินน
2. วิธีการชําระเงิน
2.1 ชําระดวยเงินสด

2.1.1 เครื1องรับชําระเงินของบริษัทฯ ตามสถานที่ที่ ใหบริการตามจุดตางๆ
ไมมีคาใชจาย
2.1.2 เคานเตอรธนาคารกรุงไทย / ธ.ออมสิน / ธ.เพื1อการเกษตรฯ และ
ธ.กรุงศรีอยุธยา
2.1.3 เคานเตอรเซอรวิส / ที่ทําการไปรษณีย / จุดรับชําระเงินทรูมันนี่ /
จุดชําระเงินเทสโกโลตัส / จุดรับชําระเงินเอ็มเปย สเตชั่น และ
จุดบริการแคชเชียร บิ๊กซี

2.2 ชําระผาน AEON THAI MOBILE Application
ดวยฟงกชั่น PAYNOW

ทานสามารถเรียกดูใบแจงยอดชําระเงินจากอิออน และเลือกรายการทีต่ อ งการชําระ
เลือกวิธีการชําระเงิน โดยหักจากบัญชี ธ.กสิกรไทย / ธ.กรุงเทพ หรือชําระดวย
บริการแจงเตือนเพื่อจาย (PayAlert) ผานบัญชีพรอมเพย (PromptPay)
ที่ผูกกับธนาคารใดก็ ไดโดยไมมีคาใชจาย หลังจากทานชําระเงินสําเร็จ จะไดรับ
ขอความแจงยอดชําระและรหัสอางอิง และจะไดรบั วงเงินคืน สามารถใชวงเงินไดทนั ที

2.3 ชําระโดยการหักบัญชีเงินฟากธนาคารอัตโนมัติ

(เฉพาะบัญชีประเภทออมทรัพย และกระแสรายวัน) ได ที่ ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย /
ธ.ไทยพาณิชย / ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กรุงไทย / ธ.ทหารไทยธนชาต /
ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น / ธ.แหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จก
สาขากรุงเทพ โดยทานสามารถขอแบบฟอรมใบยินยอมใหหักบัญชีเงินฟาก
พรอมกรอกขอมูลดวยลายมือของทานเองที่สํานักงานสาขาของบริษัท เพื่อ
ดําเนินการไปยังธนาคารที่ทานมีบัญชีอยู ธนาคารจะใหบริการหักบัญชีเงินฟาก
อัตโนมัติไดตอเมื1อไดรับใบยินยอมใหหักบัญชีจากทานเปนที่เรียบรอย

(กรุณาตรวจสอบเลขที่บัญชีและลายเซ็นของทานใหเรียบรอย) ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 1-2 เดือน นับจากวันที่ ไดรับแบบฟอรมจากทาน
หมายเหตุ : หากทานเลือกชําระเงินดวยวิธีนี้ ทานจะตองสํารองเงินเขาบัญชีภายใน
วันที่ 1 ของทุกเดือน (เงินสด) หรือเขาเช็ค เพื1อเวลาเคลียริ่งอยางนอย 3 วันทําการ

2.4 ชําระดวยเช็ค

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

2.5 ทานสามารถชําระเงินผาน Mobile Banking Application,
Internet Banking หรือ ATM

ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กรุงเทพ / ธ.กรุงไทย / ธ.ไทยพาณิชย / ธ.กสิกรไทย /
ธ.ทหารไทยธนชาต / ธ.ออมสิน / ธ. เพื1อการเกษตรฯ
หมายเหตุ : การชําระดวยเงินสดหรือเช็ค จะมีการคิดคาธรรมเนียมในการชําระเงิน
ตามอัตราที่ธนาคารและผูใหบริการรับชําระเงินแตละรายกําหนด

3. การชําระเงิน
ทานสามารถชําระเงินตามยอดเรียกเก็บในแตละงวด หรืออาจชําระมากกวา
ยอดเรียกเก็บได ภายในวันครบกําหนดชําระในแตละเดือนตามที่ระบุในใบแจง
การชําระเงิน
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การแจงยอดคาใชจายและการชําระเงิน
4. วิธีการคํานวณยอดเงินผอนชําระตอเดือนสําหรับ สินเชื1อดิจิตอล ยัวรแคช
ตัวอยางตอไปนี้ จะแสดงการคิดดอกเบี้ยของการใชบริการยัวรแคช จาก
สินเชื1อดิจิตอล ยัวรแคช วันที่สรุปยอดใชจายคือ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
วิธีการ
คํานวณ = เงินตน x ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน x จํานวนวัน
365 วัน
คาใชจาย
วิธีการคํานวณดอกเบี้ย
สรุปยอดคาใชจายวันที่ 10 เดือน ม.ค. และวันครบกําหนดชําระเงิน คือวันที่
2 ของเดือนถัดไป (2 ก.พ.)
วันสรุปยอด
วันครบ
วันสรุปยอด วันครบ
คาใชจาย
กําหนด
คาใชจาย
กําหนด
งวด 1
ชําระเงิน
งวด 2
ชําระเงิน
1 ม.ค.

10 ม.ค.

เบิกเงิน
10,000
บาท
A
10 วัน

2 ก.พ.

10 ก.พ.

ชําระขั้นต่ํา
งวดแรก
315 บาท
B
22 วัน

2 มี.ค.
ชําระขั้นต่ํา
งวดสอง
300 บาท

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
คาใชจายอื1นๆ * (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
ขัน้ ต่าํ รวม 315.00 บาท ในวันที่ 2 ก.พ. ในใบแจงการชําระเงินประจําวันที่
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
คาใชจายอื1นๆ *
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
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อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการอื1น
1. ดอกเบีย้ คาธรรมเนียมการใชวงเงิน
คาบริการและคาธรรมเนียมใดๆ (อัตราสูงสุดถึงตํ่าสุด)
2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
คาอากรแสตมป
3. คําใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอื1น
3.1 คาธรรมเนียมในการชําระเงิน
- ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
- ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร
- ชําระผานที่ทําการไปรษณีย
- ชําระผานเครื1องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ
- ชําระผานจุดบริการรับชําระเงิน
3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.3 คาใชจายในกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย
(กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื1น)
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้คางชําระ

3.5 คาใชจายในการเบิกถอนเงินสดจากเครื1อง
เบิกถอนเงินสดอัติโนมัติ ของธนาคารกสิกรไทย
4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานบริษัท
4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้คางชําระ

4.2 คาธรรมเนียมกรณีเช็คคืน
4.3 คาธรรมเนียมการออกดิจติ อล ยัวรแคช
4.4 คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี
4.5 คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัวใหม
ทดแทนรหัสเดิม
4.6 คาขอตรวจสอบบัญชี

25% ตอป
1 บาทตอวงเงินสินเชื1อทุก 2,000 บาท
หรือเศษของ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บ
เพียงครั้งเดียว เมื1อมีการใชงานครั้งแรก
(สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)
ไมมี
ตามอัตราที่แตละธนาคารกําหนด
ตามอัตราที่ที่ทําการไปรษณียกําหนด
ตามอัตราที่แตละธนาคารกําหนด
ตามอัตราที่จุดชําระแตละแหงกําหนด
กรณีพบขอมูล 12 บาท/ครั้ง
กรณีไมพบขอมูล 5 บาท/ครั้ง
ไมมี
คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ มีผล
ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2564 (เฉพาะ
กรณีที่มียอดคางชําระเกินกวา 1,000 บาท)
- กรณีมียอดคางชําระ 1 งวด : 50 บาท
ตอรอบการทวงถามหนี้
- กรณีมียอดคางชําระมากกวา 1 งวด : 100 บาท
ตอรอบการทวงถามหนี้
13 บาท/รายการ
(รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ มีผล
ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2564 (เฉพาะ
กรณีที่มียอดคางชําระเกินกวา 1,000 บาท)
- กรณีมียอดคางชําระ 1 งวด : 50 บาท
ตอรอบการทวงถามหนี้
- กรณีมียอดคางชําระมากกวา 1 งวด : 100 บาท
ตอรอบการทวงถามหนี้
200 บาท/ครั้ง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

หมายเหตุ :
• อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตามขอ 1 ขางตน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2563
ไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก ธปท.
• คาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
• คาบริการ คาธรรมเนียม คาใชจายอื1นๆ และอัตราการผอนชําระขั้นตํ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
โดยอิออนจะแจงใหทราบลวงหนา

การตออายุและการออก Digital YourCash ใหมทดแทน
Digital YourCash สามารถใชไดจนกระทั่งถึงวันหมดอายุ ซึ่งปรากฏ
อยูบน AEON THAI MOBILE Application การตออายุจะเปนไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทฯ โดยจะสงขอความแจงเตือนใหทานทราบผานทาง
AEON THAI MOBILE Application และขอความทางโทรศัพทมอื ถือกอน
Digital YourCash จะหมดอายุลวงหนา 60 วัน เมื1อไดรับขอความแลว
ท า นสามารถดํ า เนิ น การต อ อายุ แ ละใช ง าน Digital YourCash ผ า น
AEON THAI MOBILE Application ไดทันที ในกรณีที่ทานไมประสงค
ต อ อายุ Digital YourCash ท า นสามารถดํ า เนิ น การยกเลิ ก ผ า น
AEON THAI MOBILE Application ได

การเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือขอมูลอื1น
กรณีที่ทานตองการเปลี่ยนแปลงที่อยู หรือสถานที่ติดตอ เบอรโทรศัพท
และอื1นๆ ทานสามารถติดตอเคานเตอรสาขาทีส่ ะดวก เพื1อกรอกแบบฟอรม
ขอเปลี่ยนแปลงขอมูล หรือติดตอฝายบริการลูกคา

กรณีขอมูล Digital YourCash สูญหาย หรือ
โทรศัพทมอื ถือทีม่ ขี อ มูล Digital YourCash ถูกขโมย
กรณี ข  อ มู ล Digital YourCash สู ญ หาย หรื อ โทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ มี
ขอมูล Digital YourCash ถูกขโมย ทานสามารถติดตอแจงอายัดไดที่
หมายเลขโทรศัพท 02-665-0123 กด 5 ทุกวัน (24 ชั่วโมง) บริษัทฯ
จะทําการระงับ Digital YourCash ของทานทันที
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