แบบฟอรมขอเบิกสินเชื่อเพ��ม
ข้ันตอนงายๆ ในการขอสินเชื่อ
กรอกรายละเอียดในสวนที่ 1 และ 2 ใหครบถวน พรอมลงลายมือชื่อใหเร�ยบรอย
แนบสำเนาบัตรประชาชน ดานหนา และดานหลัง โดยถายเอกสารดานหนา 1 แผน
ดานหลัง 1 แผน (แยกคนละแผน) และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย หร�อกระแสรายวัน
(เฉพาะหนาแรก) ที่ตองการใหบร�ษัทฯ โอนเง�นเขา พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
กรณีทานสมาชิกขาดการติดตอกับบร�ษัทฯ มากกวา 1 ป ตองยื่นเอกสารแสดง
รายไดปจจ�บัน พรอมสำเนาทะเบียนบานในการสมัคร
สงแบบฟอรมขอเบิกสินเชือ่ เพ�ม� ไมตอ งตัดหร�อฉีก พรอมเอกสารประกอบการพ�จารณา
โดยยื่นที่ศูนยบร�การสินเชื่อ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน หร�อสงทางไปรษณีย
ทราบผลภายใน 3 วันทำการ*
*อนุมัติภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้นับตั้งแตวัน/เวลาที่สำนักงานใหญไดรับเอกสารที่สมบูรณครบถวน

ขอมูลทางกฎหมายและคำยินยอมของผูสมัคร

โดยการลงลายมือชื่อขางลางนี้ ขาพเจารับทราบและตกลงวาใบสมัครฉบับนี้เปนการสมัครเพ�่อขอสินเชื่อ สวนบุคคล
เซ็นทรัล เดอะวัน และสมาชิกเดอะวัน ของขาพเจา ขาพเจาตกลง รับทราบและยอมรับขอกำหนดและเง�่อนไขดังนี้
การพ�จารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ เปนดุลพ�นจิ แตผเู ดียวของบร�ษทั เจเนอรัล คารด เซอรวส� เซส จำกัด (“GCS”) และการพ�จารณา
อนุมตั กิ ารเปนสมาชิกเดอะวันเปนดุลพ�นจิ แตผเู ดียวของบร�ษทั เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (“The 1”) หากขาพเจาเปนสมาชิกเดอะวันอยูแ ลว
ขาพเจาตกลงให The 1 ถือเอาหมายเลขสมาชิกเดอะวันของขาพเจาทีอ่ ยูใ นฐานขอมูล The 1 เปนหมายเลขสมาชิกของขาพเจา
หากขาพเจายังไมเปนสมาชิกเดอะวัน ขาพเจาตกลงให The 1 กำหนดหมายเลขสมาชิกเดอะวันใหแกขา พเจา ในกรณีขา พเจาไมได
รับอนุมตั สิ นิ เชือ่ จาก GCS ใหถอื วาบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหร�อโทรสารทีท่ ำสำเนาข�น้ จากความยินยอมฉบับนี้
ยังคงมีผลเปนการสมัครสมาชิกเดอะวัน
ขาพเจารับทราบวายอดสินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน จะไมถกู นำไปคำนวณเพ�อ่ รับเปนคะแนนสะสมของสมาชิก
เดอะวัน โดยเง�อ่ นไขการรับคะแนนสะสมเปนไปตามที่ GCS และ The 1 กำหนด
ขาพเจาตกลงวา GCS และ The 1 มีสทิ ธิป์ ฏิเสธใบสมัครนีห้ ร�อยกเลิกการใหสนิ เชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน หร�อการ
เปนสมาชิกเดอะวัน ในกรณีปฏิเสธใบสมัครสินเชือ่ ขาพเจาสามารถขอคืนเอกสารประกอบใบสมัครไดภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ GCS ปฏิเสธใบสมัครของขาพเจา อยางไรก็ตาม หากขาพเจาไดรบั อนุมตั กิ ารเปนสมาชิกเดอะวัน ขาพเจายินยอมให The 1
สามารถทำสำเนาเอกสารประกอบใบสมัครดังกลาวได
สำหรับการสมัครสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
ขาพเจายินยอมให GCS ทำการเปดเผย แลกเปลี่ยน สง และ/หร�อโอนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา และขอมูลอื่นใด
ทีเ่ กีย่ วของกับขาพเจา แกบร�ษทั ในกลุม ธุรกิจทางการเง�นของธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน) อางอิงรายชือ่ ในเว็บไซต
https://www.krungsri.com/th/about-krungsri/about-us/subsidiaries ผูใหบร�การภายนอก ตัวแทนของผูใหบร�การ ผูร บั จาง
ชวงงานตอ หนวยงานราชการตามกฎหมาย บร�ษทั พันธมิตร ตลอดจนเปดเผยหร�อแลกเปลีย่ นขอมูลของขาพเจากับขอมูลทีม่ อี ยูใ น
ฐานขอมูลของ GCS และบร�ษทั พันธมิตรทางธุรกิจทีอ่ อกผลิตภัณฑรว มกันในลักษณะ Co-brand ซึง่ รวมถึง The 1 และบร�ษทั
เซ็นทรัล ร�เทล คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) (“CRC”) ตลอดจนบร�ษทั ในเคร�อ รวมถึงผูร บั โอนสิทธิและ/หร�อหนาทีจ่ ากนิตบิ คุ คลดังกลาว
สถาบันการเง�นตางๆ บร�ษทั ซึง่ เปนผูใหบร�การบร�หารความเสีย่ ง หร�อผูป ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจัดเก็บหร�อประมวลผลขอมูล และ
บร�ษทั ผูใหบร�การเพ�อ่ สนับสนุนการใหบร�การของ GCS ไมวา เพ�อ่ ประกอบการพ�จารณาคำขอรับสินเชือ่ และการประเมินเครดิต
ของขาพเจา เพ�อ่ การปฏิบตั ติ ามสัญญาระหวาง GCS กับขาพเจา เพ�อ่ การพ�สจู นตวั ตนหร�อยืนยันตัวตนของขาพเจาทางดิจท� ลั
ตลอดจนเพ�อ่ วัตถุประสงคในการบอกกลาว การติดตามทวงถามหนี้ และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ขาพเจารับทราบและตกลงวา GCS อาจมอบหมายใหบคุ คลอืน่ ดำเนินการติดตามทวงถามหนีแ้ ทน อีกทัง้ ยินยอมให GCS
และ/หร�อตัวแทนของ GCS ทำการติดตอ เปด เผยขอมูลและ/หร�อขอมูลเกย่ี วกับหนีส้ นิ ของขาพเจา ใหกบั บุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายเพอ่� ประโยชน
ในการติดตามทวงถามหนีข้ องขาพเจา รวมถึงตกลงให GCS สามารถรับชำระหนีข้ องขาพเจาจากบุคคลอืน่ ไดตามทีเ่ ห็นสมควร
ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเง�่อนไขการใชสินเชื่อซึ่งแนบมากับใบสมัครนี้และ/หร�อที่จะไดสงใหแกขาพเจา
ทุกประการ ทัง้ นีข้ า พเจายอมรับวา GCS มีสทิ ธิโดยชอบทีจ่ ะปฏิเสธใบสมัครของขาพเจา โดยขาพเจาสามารถขอเอกสารประกอบ
ใบสมัครคืนไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ GCS ปฏิเสธใบสมัครของขาพเจา
ขาพเจาขอรับรองวาไดอา นและเขาใจประกาศการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของ GCS ที่ GCS ไดจดั ใหมขี น้� ผานชองทางตางๆ
ซึ่งรวมถึงเว็บไซตของ GCS https://www.centralthe1card.com/th/PDPA/PrivacyNotice-Customer.html ซึ่งขาพเจา
สามารถเขาดูดวยการสแกน QR Code ที่ปรากฏในใบสมัครนี้

รายการคาธรรมเนียมประเภทตางๆ
1.ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การหร�อคาธรรมเนียมใดๆ
1.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.2 คาธรรมเนียมรายป
1.3 ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ หร�อคาธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
เทียบเทาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น แบบคงที่
- ดอกเบี้ย
- คาธรรมเนียมการใชวงเง�น
- คาปรับกรณีชำระคืนกอนกำหนดของสินเชื่อแบบมีเง�่อนไข
- ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น แบบลดตนลดดอก กรณีผิดนัดชำระ
1.4 คาธรรมเนียมจัดการเง�นกู
อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ
คาใชจายตามที่ ไดจายจร�งและพอสมควรแกเหตุ
2.คาใชจายที่จายใหหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
3.คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหร�อหนวยงานภายนอก
3.1 คาใชจายในการชำระเง�น
• ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
• ชำระที่เคานเตอรของธนาคาร
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ชำระผานระบบ ATM
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ชำระผานระบบโมบายแบงคกิ�ง/อินเตอรเน็ต
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ชำระที่จ�ดบร�การรับชำระ
- ที่หางเซ็นทรัลทุกสาขา
- ที่จ�ดบร�การชำระเง�น CenPay powered by บุญเติม
- ที่ทำการไปรษณียที่มีเคร�่องหมาย PAY AT POST
- เคานเตอรเซอรว�ส
- ที่จ�ดรับชำระเง�น TRUE MONEY หร�อชำระผาน True Money Wallet Application
- ที่จ�ดรับชำระเง�น mPAY Station หร�อชำระผานโทรศัพทมือถือโดย mPAY Station
3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.3 คาใชจายกรณีเง�นในบัญชีไมพอจาย(กรณีชำระหนีโ้ ดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเง�นอืน่ )
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
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โปรดอานนโยบายความเปนสวนตัว

ขอควรระวัง!!
• ดอกเบี้ยเร��มคิดตั้งแตวันที่ไดรับเง�นกู โดยหากผิดนัดชำระอาจมี (ดอกเบี้ยและ) คาทวงหนี้เพ��ม
• ลูกคาโปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง�่อนไขกอนตัดสินใจลงนาม หากสงสัยโปรดติดตอเจาหนาที่
หร�อศูนยบร�การลูกคา โทร 0-2627-4999

ลายมือชื่อผูขอสินเชื่อ __________________________________________________
วันที่ ________________ / _________________ / _______________
ZNN110000

ธ. ทหารไทยธนชาต (TTB)

บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ และคาใชจายตามที่ ไดจายจร�งและ
พอสมควรแกเหตุเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับของสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
และบัตรสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน แคชคารด เร��มใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป

221001000

(CIMB THAI)
FLXSF_JUL22

อัตราคาบร�การ
ไมมี
ไมมี
8.99% - 25% ตอป
0.41% - 1.17% ตอเดือน (สำหรับระยะเวลาการผอนชำระที่ 12 เดือน)
สูงสุดไมเกิน 15% ตอป
สูงสุดไมเกิน 10% ตอป
ไมมี
สูงสุดไมเกิน 25% ตอป1
ไมมี
ผอนชำระเปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน และ/หร�อ 5% ของยอดเง�นตามใบแจง
ยอดบัญชีแตละเดือน
1 บาทตอทุกๆ วงเง�นที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท
(เร�ยกเก็บเพ�ยงครั้งเดียวเมื่อมีการใชในครั้งแรก)

ไมมี

ไมมี
15 บาท / 15 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
ไมมี
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
ไมมี
15 บาท / 30 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
15 บาท / 15 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
15 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
ไมมี
ไมมี
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
12 บาท / ครั้ง
(กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
5 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง
50 บาทตองวด สำหรับยอดคางชำระ 1 งวด
และ 100 บาทตองวด สำหรับยอดคางชำระ 2 งวด และ 3 งวด

2

3.5 คาใชจายในการเบิกสินเชื่อจากเคร�่องเอทีเอ็ม
- ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เคร�่องเอทีเอ็มในเคร�อขายเอทีเอ็มพ�ล

4.คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
4.1 คาใชจายในกรณีเช็คคืน
4.2 คาออกบัตรเอทีเอ็มใหมกรณีหาย/ชำรุด
4.3 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด
4.4 คาขอรหัสเอทีเอ็ม และ Personal Cash Line ใหม ทดแทนรหัสเดิม
4.5 คาขอตรวจสอบรายการ

10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
วันธรรมดา 15.66 บาท / 18.33 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
วันหยุด 16.73 บาท / 19.41 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
(หร�อตามคาใชจายที่เกิดข�้นจร�งแตไมเกิน 20 บาท)
ไมมี
100 บาท / ครั้ง
50 บาท / ครั้ง
50 บาท / ครั้ง
ไมมี

1. กรณีที่ทานไดรับดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราพ�เศษกรณีสินเชื่อเง�นสด หากชำระลาชา ชำระไมครบ หร�อมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บร�ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเร�ยกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเทากับอัตราดอกเบี้ย
ทีล่ กู คาไดรบั บวกดวยอัตราดอกเบย้ี สวนเพม� รอยละ 3 ตอป แตเมอ่ื รวมดอกเบย้ี คาธรรมเนยี มการใชวงเงน� และดอกเบย้ี ผิดนัดแลวจะตองไมเกนิ อัตรารอยละ 25 ตอป ดังนัน้ เพอ่� หลีกเลย่ี งการเปลีย่ นแปลงสิทธิประโยชนดงั กลาว
กรุณาชำระเงน� ใหค รบถวนตรงตามกำหนด โดยเมอ่ื ทานไดช ำระเงน� ครบตามกำหนดแลว ทานจะไดร บั อัตราดอกเบย้ี พ�เศษตามเดมิ (โปรดศึกษารายละเอยี ดเพม� เตมิ จากขอตกลงและเงอ่� นไข และ/หร�อตัวอยางตารางการผอนชำระสินเชอ่ื เงน� สด)
2. เฉพาะลูกคาทีถ่ อื บัตรสินเชอ่ื สวนบุคคล เซน็ ทรัล เดอะวัน แคชคารด สามารถใชบร�การเบกิ ถอนเงน� สดผานเคร�อ่ งเอทีเอม็ เทา นัน้ หากลูกคามีการเบกิ ถอนเงน� สดผานเคร�อ่ งเอทีเอม็ ทีอ่ ยูภ ายใตเคร�อขาย มากกวา 1 เคร�อขาย
การเก็บคาใชจา ยจะเก็บเพ�ยงเคร�อขายเดียว/ครัง้ ตามลำดับเคร�อขายทีเ่ กีย่ วของดังน้ี 2.1 ธ.กรุงศร�อยุธยา 2.2 เคร�อขายเอทีเอ็มพ�ล ไดแก ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย ธ.กสิกรไทย ธ.ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ยูโอบี ธ.ทิสโก
ธ.กรุงไทย ธ.เกียรตินาคิน ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห ธ.เพ�่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธ.ไทยเครดิตเพ�่อรายยอย ธ. ซีไอเอ็มบี
หมายเหตุ : 1) คาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบร�ษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาในกรณีดังกลาว
2) ในกรณีที่ทานมีปญหาการเบิกถอนเง�นสดจากเคร�่อง ATM กรุณาสอบถามเพ��มเติมไดที่ศูนยบร�การลูกคาสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน หมายเลข 02-627-4999

(07/2022)

สัญญาใหสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ทำที่ บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด อาคารกรุงศร�เพลินจ�ต ทาวเวอร 550 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ขาพเจา ผูม ชี อ่ื ปรากฏและลงลายมือชือ่ อยูด า นหนาของคำขอรับสินเชอ่ื นี้ (”ผูก ”ู ) ตกลงขอรับสินเชอ่ื สวนบุคคล เซน็ ทรัล เดอะวัน
จากบริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จำกัด (“ผูใหกู”) ในวงเงินตามที่ผูใหกูจะไดอนุมัติ และตกลงวาจะปฏิบัติและยินยอม
ผูกพันตน ตามขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ ของการใหสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ รวมทั้งที่
ผูใหกูจะไดกำหนดและใหมีผลใชบังคับเปนคราวๆ ไปทุกประการ
1. ผูก ตู กลงขอรับสินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน จากผูใ หกู และผูใ หกตู กลงใหสนิ เชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน แกผกู ใู น
วงเงนิ สินเชอ่ื ตามทีผ่ ใู หกจู ะพิจารณาอนุมตั แิ ละแจงใหผกู ทู ราบผูก รู บั ทราบและตกลงวาผูก อู าจขอรับเงนิ กูท ง้ั หมดในคราวเดยี ว หรือ
จะขอรับเงินกูส ว นทีเ่ หลือเปนคราวๆ ไป ซึง่ แตละครัง้ จะตองมีจำนวนไมตำ่ กวาจำนวนขัน้ ต่ำทีผ่ ใู หกกู ำหนดภายในวงเงินทีไ่ ดรบั
การอนุมตั จิ ากผูใ หกู โดยผูก จู ะลงลายมือชือ่ ในคำขอรับสินเชอ่ื ตามแบบทีผ่ ใู หกกู ำหนด หรือปฏิบตั ติ ามวิธกี ารขอรับเงนิ กูต ามขอ 3.
หรือวิธอี น่ื ทีผ่ ใู หกกู ำหนดเปนคราวๆ ไปและใหถอื วาจำนวนทีผ่ กู ขู อรับไปทัง้ หมดเปนจำนวนเงินกูต ามสัญญานี้
สินเชอ่ื สวนบุคคล เซน็ ทรัล เดอะวัน เปน สินเชอ่ื ประเภทวงเงนิ กูห มุนเวยี นแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนทีแ่ นนอน และ/หรือ
แบบมีกำหนดการชำระคืนขัน้ ต่ำ ผูก มู สี ทิ ธิรอ งขอใชวงเงินสินเชือ่ ประเภทหนึง่ ประเภทใดหรือทุกประเภท อยางไรก็ตาม ผูใ หกู
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปดใชระงับหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสินเชื่อที่ใหบริการและพิจารณาอนุมัติการใหวงเงินสินเชื่อ
แกผูกูตามหลักเกณฑของผูใหกู
2. วงเงินสินเชือ่ ทีผ่ ใู หกอู นุมตั ติ ามขอ 1. เปนวงเงินสินเชือ่ ทีผ่ ใู หกสู ามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชือ่ (ไมวา ปรับเพิม่ หรือลด)
ในภายหลัง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ประวัตแิ ละลักษณะการใชวงเงนิ ประวัตกิ ารชำระหนีข้ องผูก ู รวมถึงระยะเวลาทีผ่ กู ู
เปนสมาชิกของผูใ หกู เปนตน ซึง่ เปนไปตามหลักเกณฑของผูใ หกู รวมถึงหลักเกณฑและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ การพิจารณา
ปรับเพิม่ หรือลดวงเงินสินเชือ่ ดังกลาว ไมกระทบกับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการชำระคืนสินเชือ่ ทีผ่ กู ไู ดเบิกใชไปแลว
3. เพือ่ ประโยชนในการรับและใหสนิ เชือ่ ตามคำขอรับสินเชือ่ ฉบับนี้ ผูก ตู กลงวา การเบิกใชสนิ เชือ่ อาจทำไดผา นทางชองทางตางๆ
ตามขอนี้ และ/หรือชองทางอืน่ ใดตามทีผ่ ใู หกอู าจจัดใหมเี พม่ิ เตมิ ในภายหลังนัน้ ถือเปน การแสดงเจตนาการขอเบกิ ใชเงนิ สด/สินเชอ่ื
และใหบรรดาหลักฐานการนำฝากเงินเขาบัญชีธนาคาร รายงานการเบิกจายซึง่ บันทึกโดยเครือ่ งฝากถอนอัตโนมัติ หรือหลักฐาน
การโอนเงนิ อืน่ ใดนัน้ ถือเปน หลักฐานการรับเงนิ สด/สินเชอ่ื โดยชอบแลวของผูก ู ทัง้ นี้ ชองทางการเบกิ ใชสนิ เชอ่ื รวมถึงชองทางดังตอไปนี้
ก. การฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ระบุไวในเอกสารที่เกี่ยวของ หรือที่ผูกูแจงใหผูใหกูทราบ หรือตามวิธีการที่ผูใหกู
กำหนด และใหถอื วาผูก ไู ดรบั ตนเงินกูน บั ตัง้ แตทผ่ี ใู หกนู ำเงินเขาบัญชีดงั กลาวไมวา ผูก จู ะไดเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
ที่ไดแจงไวแลวหรือไมก็ตาม
ข. การทำคำขอเบิกใชวงเงินสินเชือ่ ตามแบบทีผ่ ใู หกกู ำหนด ผูใ หกจู ะสงมอบเงินตามทีผ่ กู รู อ งขอโดยผูก จู ะตองลงนามในเอกสาร
การรับเงินกูต ามแบบทีผ่ ใู หกกู ำหนด
ค. ทำคำขอเบกิ ตนเงนิ กูท างระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ หรือผานทางโปรแกรมของผูใ หกผู า นทางโทรศัพทเคลือ่ นที่ หรือระบบออนไลน
หรือระบบเวบ็ ไซต หรือแอปพลิเคชันใดๆ ของผูใ หกู หรือทีผ่ ใู หกจู ดั ไวให โดยใชรหัสประจำตัวทีผ่ กู กู ำหนดดวยตนเองตามขัน้ ตอน
ทีผ่ ใู หกกู ำหนด หรือทีผ่ ใู หกจู ดั สงใหผกู ตู ามทีร่ อ งขอ หรือทีผ่ กู ลู งทะเบยี นไดมาตามวิธกี ารเบกิ ตนเงนิ ทีผ่ ใู หกกู ำหนด ทัง้ นี้ในการ
เบิกใชดว ยวิธอี เิ ล็กทรอนิกสตา งๆ ขางตน ผูก ตู กลงรับผิดชอบตอจำนวนตนเงินกูพ รอมดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ ทัง้ หมด
เปรียบเสมือนผูก ไู ดทำคำขอเบิกใชตน เงินกูด ว ยตัวเอง ในกรณีดงั กลาว ใหถอื ตนเงินกูจ ากการเบิกทางชองทางตางๆ ดังกลาว
เปนตนเงินกูอีกจำนวนหนึ่งที่ผูกูไดรับตามสัญญากูที่ผูกูทำไวกับผูใหกูกอนหนานี้
สำหรับผูก ทู ส่ี ามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชือ่ ผานเครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูก สู ามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชือ่
จากเครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ทีผ่ ใู หกกู ำหนด โดยการใชบตั รสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวทีผ่ กู กู ำหนดดวยตนเอง
ตามขัน้ ตอนทีผ่ ใู หกกู ำหนด หรือทีผ่ ใู หกอู อกและจัดสงใหผกู ตู ามทีร่ อ งขอ โดยผูก รู บั ทราบวาผูก อู าจตองรับผิดชอบคาธรรมเนยี มใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกลาว
ง. สำหรับผูก ทู ส่ี ามารถเบกิ ถอนเงนิ สด/สินเชอ่ื ผานเครือ่ งฝากถอนเงนิ อัตโนมัติ (ATM) ผูก สู ามารถเบกิ ถอนเงนิ สด/สินเชอ่ื จากเครือ่ งฝากถอน
เงนิ อัตโนมัติ (ATM) ทีผ่ ใู หกกู ำหนด โดยการใชบตั รสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวทีผ่ กู กู ำหนดดวยตนเองตามขัน้ ตอนทีผ่ ใู หกกู ำหนด หรือ
ทีผ่ ใู หกอู อกและจัดสงใหผกู ตู ามทีร่ อ งขอโดย ผูก รู บั ทราบวาผูก อู าจตองรับผิดชอบคาธรรมเนยี มใดๆ ทีเ่ กดิ ขึน้ จากธุรกรรมดังกลาว
4. ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ใหแกผูใหกูดังตอไปนี้
4.1 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน ในอัตราที่ตกลงกับผูใหกู (รวมเรียกวา “คาธรรมเนียมสินเชื่อ” เพื่อวัตถุประสงค
ในการอางอิงในขณะทำสัญญาดอกเบย้ี ในอัตราสูงสุดไมเกนิ อัตราทีก่ ฎหมายกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
คาปรับ คาบริการ คาอากรแสตมปและ/หรือคาธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผูใหกูประกาศกำหนด ทั้งนี้ไมเกินอัตราสูงสุด
ที่ผูใหกูสามารถเรียกเก็บไดตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงินนับแตวันที่ผูกูไดรับหรือถือวา
ไดรับสินเชื่อจากผูใหกู

4.2 คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผูใหกูไดประกาศแจงไวในตารางอัตราคาธรรมเนียมตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ หรือในเว็บไซตของผูใหกู
เชน คาติดตามทวงถาม หรือคาออกบัตรใหมกรณีสญู หาย หรือชำรุด เปนตน หากมีการติดตามทวงถามใหผกู ชู ำระหนีเ้ งินกู
คางชำระ เนอ่ื งจากการผิดนัดหรือผิดขอสัญญาใดๆ ผูก ตู กลงรับผิดชอบชดใชคา ใชจา ยตางๆ ทีเ่ กดิ ขึน้ ใหแกผใู หกจู นเตม็ จำนวน
ซึ่งรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมศาล คาใชจายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย คาทนายความ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. ผูก ตู กลงชำระคืนเงินกูเ ปนรายงวดตอเดือนตามทีจ่ ะไดทำความตกลงกับผูใ หกู ผูใ หกจู ะสงใบแจงยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี
และ/หรือ ใบรับ (ซึง่ อาจจะอยูใ นรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส) ทางไปรษณียห รือทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส หรือทาง
แอปพลิเคชันทีต่ ดิ ตัง้ บนโทรศัพทเคลือ่ นทีห่ รืออุปกรณอเิ ลก็ ทรอนิกสอน่ื ใดของผูก ู หรือใหผกู ตู รวจสอบจากเวบ็ ไซตของผูใ หกู ลวงหนากอน
ถึงกำหนดชำระไมนอ ยกวาสิบ (10) วัน และผูก ตู กลงชำระคางวดหรือหนีอ้ น่ื ใดรวมทัง้ คาธรรมเนยี มใดๆ ใหแกผใู หกภู ายในเวลาทีก่ ำหนด
ในใบแจงยอดบัญชี ทัง้ นี้ ยอดเงนิ กูพ รอมดอกเบย้ี ทีผ่ กู จู ะตองผอนชำระเปน รายเดอื นนีอ้ าจมีจำนวนแตกตางกันตามยอดรวมตนเงนิ กู
ทีผ่ กู ไู ดเบิกใชเปนครัง้ คราว นอกจากนี้ หากผูก ชู ำระสินเชือ่ กอนวันทีก่ ำหนดในงวดใดๆ ใหถอื วาผูก ยู นิ ยอมใหนำเงินคางวดดังกลาว
หักเขาบัญชีเพือ่ หักหนีค้ งคางของผูก ู ณ วันทีผ่ ใู หกไู ดรบั ชำระเงินจากผูก ู กรณีทผ่ี กู ไู มไดรบั หรือไดรบั แตเห็นวาใบแจงยอดบัญชี
ทีไ่ ดรบั ไมถกู ตองทัง้ หมด หรือบางสวนไมวา ดวยประการใด ผูก จู ะตองแจงใหผใู หกทู ราบภายในสิบ (10) วัน นับตัง้ แตวนั ทีผ่ กู ไู ดรบั
ใบแจงยอดบัญชีผใู หกจู ะตรวจสอบขอมูลไมถกู ตองตามทีผ่ กู โู ตแยง และแจงผลการตรวจสอบใหผกู ทู ราบโดยเรว็ ทีส่ ดุ หากผูก เู พกิ เฉย
ไมโตแยงใหถอื วารายการและยอดหนี้ ทีเ่ รียกเก็บตามใบแจงยอดบัญชีนน้ั ถูกตอง เวนแตผกู จู ะพิสจู นไดวา รายการและยอดหนีต้ าม
ทีป่ รากฏในใบแจงยอดบัญชีดงั กลาวไมถกู ตอง และความไมถกู ตองนัน้ ไมไดเกิดขึน้ จากความผิด หรือความบกพรองของผูก เู องทัง้ นี้
ผูก ตู อ งทักทวงภายในระยะเวลาไมเกนิ หกสิบ (60) วัน นับตัง้ แตวนั ทีผ่ กู ไู ดรบั ใบแจงยอดบัญชี
เมือ่ ผูใ หกไู ดจดั สงใบแจงยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับ ดวยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ ดังทีร่ ะบุในขอนีต้ ามทีผ่ กู แู จง
ไดความประสงคตอ ผูใ หกแู ลว ใหถอื วาผูใ หกไู ดจดั สงใบแจงยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับอยางสมบูรณและ
ถูกตองตามกฎหมายแลว
6. ผูก ตู กลงและรับทราบวา สำหรับสินเชือ่ ทีม่ ลี กั ษณะการผอนชำระเปนงวด ผูก อู าจชำระคืนเงินกูท ง้ั หมดกอนกำหนดตามทีไ่ ดตกลง
กับผูใ หกู โดยผูก ตู อ งติดตอผูใ หกเู พือ่ สอบถามยอดชำระปดบัญชีตามชองทางทีก่ ำหนด และผูก ตู อ งชำระตนเงินกูส ว นทีเ่ หลือทัง้ หมด
ดอกเบี้ย คาธรรมเนียมการใชวงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงินคาธรรมเนียมและหนี้อื่นๆ ที่คางชำระทั้งหมดแกผูใหกูทั้งจำนวน
กอนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป
7. ผูก ตู กลงชำระคางวดเงนิ กู ดอกเบย้ี คาธรรมเนยี มการใชวงเงนิ คาธรรมเนยี มการจัดการสินเชอ่ื คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนยี มและ
คาใชจา ยใดๆ ทีผ่ กู มู หี นาทีต่ อ งชำระใหแกผใู หกตู ามคำขอรับสินเชือ่ ฉบับนี้โดยการชำระเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยทผ่ี ใู หกกู ำหนด
หรือชำระเงินผานผูใ หบริการเคานเตอรรบั ชำระเงินและ/หรือชำระผานระบบโทรศัพทอตั โนมัติ ตามเงือ่ นไขทีผ่ ใู หบริการกำหนด
(รวมถึงชองทางการชำระเงินในรูปแบบอืน่ โดยผูใ หบริการรับชำระเงินอิสระ) หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยตามทีไ่ ด
ทำความตกลงไวลว งหนากับผูใ หกแู ละธนาคาร หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ตามทีผ่ ใู หกกู ำหนด
ผูก ยู นิ ยอมใหผใู หกนู ำเงนิ ทีไ่ ดรบั จากผูก ไู ปตัดชำระหนีต้ ามลำดับกอนหลังดังตอไปนี้ คาธรรมเนยี ม คาปรับและคาใชจา ยตางๆ ดอกเบย้ี
และเงนิ ตนทีค่ า งชำระ ตามทีร่ ะบุไวในใบแจงยอดบัญชี
8. กรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุแหงการผิดสัญญาหรือเหตุแหงการบอกเลิกสัญญา
8.1 ผูก ผู ดิ นัดชำระหนีห้ รือคางวดทีถ่ งึ กำหนดชำระ ไมวา งวดหนึง่ งวดใดและไมวา กับผูใ หกหู รือบุคคลใดๆ หรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ วา
ผูกูอาจไมสามารถชำระหนี้ไดจนเสร็จสิ้น
8.2 ผูกูไมปฏิบัติตามขอกำหนดหรือเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัญญา
8.3 ผูกูถึงแกความตาย สาบสูญ ลมละลาย ตกเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
8.4 ผูกูถูกฟองในคดีแพง หรือคดีลมละลาย หรือถูกกลาวหาเปนคดีอาญา หรือถูกยึด/อายัดทรัพย หรือมีพฤติกรรมที่เปนเหตุ
อันควรสงสัยวาเปนการฉอฉลผูใหกูหรือสถาบันการเงินอื่น
8.5 ผูก แู จงขอมูลอันเปนเท็จตอผูใ หกู หรือเกิดการเปลีย่ นแปลงอันมีผลใหผใู หกเู ห็นวาสมาชิกมีฐานะทางการเงินไมเพียงพอ หรือ
ประสบปญหาอันมีผลตอการชำระหนี้
8.6 เกิดการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย และ/หรือประกาศของหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของ หรือมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ อันมีผลกระทบ
ตอการประกอบธุรกิจ/การใหบริการของผูใหกู
8.7 ผูก ไู มมยี อดคาง หรือไมมกี ารเคลือ่ นไหวทางบัญชี ไมมกี ารติดตอผูใ หกหู รือผูใ หกไู มสามารถติดตอผูก ไู ด (กรณีใดกรณีหนึง่ )
เปนเวลาติดตอกันอยางนอย 12 เดือน
8.8 ผูกูไดรับเงินสดจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการแทนสินคาหรือบริการ (กรณีใชสินเชื่อซื้อสินคา/บริการ) หรือลักษณะอื่น
ซึ่งผิดกฎหมายหรือไมเหมาะสม

8.9 ผูก ใู ชสนิ เชอ่ื ผิดวัตถุประสงค หรือมีวตั ถุประสงคตอ งหามชัดแจงตามกฎหมาย หรือเพอ่ื การฉอฉลหรือทุจริต หรือเพอ่ื ประโยชนทางธุรกิจ
9. เมอ่ื เกดิ เหตุตามทีก่ ำหนดในขอ 8.ไมวา ขอหนึง่ ขอใด ผูใ หกมู สี ทิ ธิในการพิจารณาลดวงเงนิ หรือระงับสิทธิการใชบตั ร/สินเชอ่ื ชัว่ คราว
ไดทนั ที และในกรณีทผ่ี ใู หกไู ดสง คำบอกกลาวใหแกผกู ตู ามหลักเกณฑการบอกกลาวตามทีร่ ะบุไวในสัญญานี้ เพอ่ื แจงถึงเหตุแหงการ
ผิดนัดหรือผิดสัญญาและเตือนใหผกู ดู ำเนินการแกไขการผิดสัญญาหรือผิดเงือ่ นไขในเวลาทีก่ ำหนด (ในกรณีทส่ี ามารถแกไขได
แตไมไดแกไข) ผูใ หกมู สี ทิ ธิบอกเลกิ การใหสนิ เชอ่ื ตามสัญญานีไ้ ดและใหหนีท้ ง้ั หมดถึงกำหนดชำระทันที พรอมทัง้ เรยี กใหผกู ชู ำระคืน
บรรดาหนีท้ ง้ั ปวงทีถ่ งึ กำหนดชำระ หนีท้ ค่ี า งชำระ คาธรรมเนยี มการใชวงเงนิ คางชำระ คาปรับ คาธรรมเนยี มการจัดการสินเชอ่ื และ
คาใชจา ยใดๆ ทีผ่ กู มู หี นาทีต่ อ งชำระใหแกผใู หกู รวมทัง้ หนีท้ กุ ชนิด ทุกจำนวนทีผ่ กู มู ตี อ ผูใ หกไู ดทนั ที และผูก ตู กลงรับผิดชดใชคา
เสียหายใหแกผใู หกู สำหรับบรรดาความเสียหายทีผ่ ใู หกไู ดรบั หรือพึงไดรบั ในกรณีการผิดสัญญา ทัง้ นี้ การลาชาหรืองดเวนใดๆ
ในการใชสทิ ธิของผูใ หกตู ามกฎหมาย หรือตามขอกำหนดและเงอ่ื นไขนัน้ ไมถอื วาผูใ หกสู ละสิทธิหรือใหความยินยอมในการดำเนนิ การใดๆ
แกผกู แู ตประการใด อยางไรก็ดี กรณีผกู ถู งึ แกความตาย ใหถอื วาสัญญากูฉ บับนีส้ น้ิ สุดลงและผูใ หกมู สี ทิ ธิเรียกรองในยอดหนีค้ า ง
ชำระทันที โดยผูใ หกไู มจำตองสงคำบอกกลาวเพอ่ื เลกิ สัญญา
10. เมือ่ เกิดเหตุผดิ นัดเหตุผดิ สัญญาใดๆ ตามทีก่ ำหนดในขอ 8. (นอกเหนือจากสิทธิตามขอ 9.)
10.1 ผูใ หกขู อสงวนสิทธิใ์ นการยกเลกิ สิทธิพเิ ศษหรือสิทธิประโยชนใดๆ ทีไ่ ดมอบใหกบั ผูก จู นกวาเหตุแหงการผิดสัญญานัน้ จะไดถกู แกไข
10.2 กรณีทผ่ี กู ผู ดิ นัดชำระหนีห้ รือคางวดทีถ่ งึ กำหนดชำระงวดใดงวดหนึง่ หากผูก ไู ดรบั ดอกเบีย้ ในอัตราพิเศษทีต่ ำ่ กวาอัตราปกติ
ทีร่ ะบุในขอ 4.1 ผูใ หกขู อสงวนสิทธิใ์ นการคิดดอกเบีย้ และ/หรือคาธรรมเนียมการใชวงเงินในกรณีผดิ นัดชำระหนี้ ตามอัตรา
ทีผ่ ใู หกกู ำหนดจนกวาเหตุแหงการผิดสัญญานัน้ จะไดถกู แกไขโดยไมถอื เปน การเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบย้ี และ/หรือคาธรรมเนยี ม
การใชวงเงนิ ทีผ่ ใู หกตู อ งแจงใหผกู ทู ราบลวงหนา ทัง้ นี้ อัตราดอกเบย้ี และ/หรือคาธรรมเนยี มการใชวงเงนิ ดังกลาวตองไมเกนิ อัตรา
สูงสุดที่ผูใหกูสามารถเรียกเก็บไดตามกฎหมาย
11. ในกรณีทผ่ี กู ยู า ยทีอ่ ยูห รือทีท่ ำงาน ผูก จู ะตองแจงเปนหนังสือใหผใู หกทู ราบทันที โดยทำเปนหนังสือหรือตามวิธที ผ่ี ใู หกกู ำหนด
ทั้งนี้ ผูใหกูจะสงหนังสือหรือคำบอกกลาวสำคัญตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคใหผูกูทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
ผานชองทางออนไลน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน ไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (อีเมล) แอปพลิเคชัน เปนตน โดยบรรดาเอกสาร
หรือหนังสือใดๆ ที่ผูใหกูสงไปยังผูกู ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือทางชองทางออนไลน หรือ
ใหคนนำไปสงเองก็ตาม ถาหากสงไปยังทีอ่ ยู และ/หรือทีท่ ำงาน และ/หรือบัญชีการใชงานแอปพลิเคชัน ตามทีแ่ จงไวใหถอื วา
สงใหผกู แู ลวโดยชอบ ทัง้ นีไ้ มจำเปนตองคำนึงวาจะถึงตัวผูก ู หรือมีผใู ดรับไว หรือผูก จู ะไดเห็นคำบอกกลาวแลวหรือไมกต็ าม
12. ผูก ยู นิ ยอมใหผใู หกโู อนสิทธิตามขอกำหนดและเงือ่ นไขตามสัญญาฉบับนีไ้ มวา ทัง้ หมดหรือบางสวนใหแกบคุ คลภายนอกไดโดย
ผูใ หกจู ะสงคำบอกกลาวการโอนสิทธิใหผกู ทู ราบลวงหนาไมนอ ยกวาหนึง่ รอบบัญชี
13. ผูก ตู กลงและรับทราบวาการยกเลิกการขอรับสินเชือ่ หรือเปลีย่ นแปลงขอกำหนดและเงือ่ นไขการชำระคืนเงินกูน น้ั จะทำไดเมือ่
ไดรบั ความยินยอมลวงหนาจากผูใ หกู
14. ผูใ หกสู งวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงขอกำหนดและเงอ่ื นไขของการใชสนิ เชอ่ื อัตราดอกเบย้ี เบย้ี ปรับคาธรรมเนยี ม คาบริการตางๆ ได
ไมวา ทัง้ หมดหรือบางสวนโดยผูใ หกจู ะแจงใหผกู ทู ราบเปน ลายลักษณอกั ษร และทาง www.centralthe1loan.com ลวงหนากอนจะมี
ผลบังคับใชไมนอ ยกวาสามสิบ (30) วัน เวน แตในกรณีเรง ดวน ผูใ หกจู ะแจงใหทราบทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยลวงหนาไมนอ ยกวาเจด็ (7) วัน และแจงใหทราบเปน ลายลักษณอกั ษรอีกครัง้ หนึง่ อยางไรก็ตาม ในกรณีทก่ี ารเปลีย่ นแปลง
ดังกลาวขางตนเปน ประโยชนหรือลดภาระแกสมาชิก ใหการเปลีย่ นแปลงนัน้ มีผลใชบงั คับไดทนั ที โดยผูใ หกจู ะแจงใหสมาชิกทราบผาน
ระบบออนไลนหรือเวบ็ ไซตของผูใ หกู หรือแอปพลิเคชันใดๆทีผ่ ใู หกจู ดั ไวให ทัง้ นี้ ใหถอื วาการเปลีย่ นแปลงดังกลาวเปน สวนหนึง่ ของ
ขอกำหนดและเงอ่ื นไขฉบับนีแ้ ละผูก ตู กลงผูกพันตามขอกำหนดและเงอ่ื นไขใหมทแ่ี จงใหทราบแลวโดยไมตอ งทำเอกสารหลักฐานใดๆ
ใหแกผใู หกอู กี ทัง้ สิน้
15. ใบสมัครสินเชือ่ หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลทีผ่ กู ไู ดลงนาม ประกาศอัตราดอกเบีย้ คาธรรมเนียม (รวมทัง้ ทีผ่ ใู หกอู าจประกาศ
เปลีย่ นแปลงภายหลัง) ถือเปนสวนหนึง่ ของสัญญานี้ ในกรณีทข่ี อ ความใดขอความหนึง่ หรือสวนใดสวนหนึง่ ของขอกำหนดและ
เงือ่ นไขการใชสนิ เชือ่ ฉบับนีก้ ลายเปนขอความทีเ่ ปนโมฆะขัดกับกฎหมาย ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หรือใชบงั คับมิไดใน
ประการใดๆ ตามกฎหมาย ใหสว นอืน่ ๆ ของขอกำหนดและเงอ่ื นไขการใชสนิ เชอ่ื ฉบับนีย้ งั คงมีผลสมบูรณ ยังคงชอบดวยกฎหมาย
และใชบงั คับไดตามกฎหมายและไมเสือ่ มเสียไปเพราะความเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หรือใชบงั คับมิไดของ
ขอความดังกลาวนัน้
ผูก ไู ดอา นและเขา ใจขอตกลงและเงอ่ื นไขสัญญาใหสนิ เชอ่ื สวนบุคคลฉบับนีแ้ ลว เหน็ วาถูกตองตามเจตนารมณ และความประสงค
ของผูก ทู กุ ประการ จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปน หลักฐานในใบสมัครสินเชอ่ื สวนบุคคลเซน็ ทรัล เดอะวัน และผูก จู ะไดรบั สำเนาสัญญา
ใหสนิ เชอ่ื สวนบุคคล เซน็ ทรัล เดอะวัน พรอมหนังสืออนุมตั เิ งนิ กู
(05/2022)

