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ขาพเจา ผูม ชี อ่ื ปรากฏและลงลายมือชือ่ อยูด า นหนาของคำขอรับสินเชือ่ นี้ (ผูก )ู ตกลงขอรับสินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
จากบริษทั เจเนอรัล คารด เซอรวสิ เซส จำกัด (ผูใ หก)ู ในวงเงินตามทีผ่ ใู หกจู ะไดอนุมตั ิ และตกลงวาจะปฏิบตั แิ ละยินยอมผูกพันตน
ตามขอกำหนดและเงือ่ นไขตางๆของการใหสนิ เชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ รวมทัง้ ทีผ่ ใู หกจู ะไดกำหนด
และใหมีผลใชบังคับเปนคราวๆไปทุกประการ
1. ผูก ตู กลงขอรับสินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน จากผูใ หกู และผูใ หกตู กลงใหสนิ เชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน แกผกู ใู น
วงเงินสินเชือ่ ตามทีผ่ ใู หกจู ะพิจารณาอนุมตั แิ ละแจงใหผกู ทู ราบผูก รู บั ทราบและตกลงวาผูก อู าจขอรับเงินกูท ง้ั หมดในคราวเดียว
หรือจะขอรับเงินกูสวนที่เหลือเปนคราวๆไป ซึ่งแตละครั้งจะตองมีจำนวนไมต่ำกวาจำนวนขั้นต่ำที่ผูใหกูกำหนด
ภายในวงเงินทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากผูใ หกู โดยผูก จู ะลงลายมือชือ่ ในคำขอรับสินเชือ่ ตามแบบทีผ่ ใู หกกู ำหนด หรือปฏิบตั ติ าม
วิธกี ารขอรับเงินกูต ามขอ 3. หรือวิธอี น่ื ทีผ่ ใู หกกู ำหนดเปนคราวๆ ไปและใหถือวาจำนวนที่ผูกูขอรับไปทั้งหมดเปนจำนวน
เงินกูตามสัญญานี้
สินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน เปนสินเชือ่ ประเภทวงเงินกูห มุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนทีแ่ นนอน และ/หรือ
แบบมีกำหนดการชำระคืนขั้นต่ำ ผูกูมีสิทธิรองขอใชวงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภท อยางไรก็ตาม
ผูใ หกสู งวนสิทธิในการพิจารณาเปดใชระงับหรือเปลีย่ นแปลงประเภทของสินเชือ่ ทีใ่ หบริการและพิจารณาอนุมตั กิ ารใหวงเงิน
สินเชือ่ แกผกู ตู ามหลักเกณฑของผูใ หกู
2. วงเงินสินเชือ่ ทีผ่ ใู หกอู นุมตั ติ ามขอ 1 เปนวงเงินสินเชือ่ ทีผ่ ใู หกสู ามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชือ่ (ไมวา ปรับเพิม่ หรือลด)
ในภายหลัง โดยพิจารณาจากประวัตแิ ละลักษณะการใชวงเงินประวัตกิ ารชำระหนี้ ของผูก รู วมถึงระยะเวลาทีท่ า นเปนผูก ขู องผูใ หกู
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของผูใ หกู ทัง้ นี้ การปรับเพิม่ หรือลดวงเงินตางๆ ดังกลาว อาจมีการเปลีย่ นแปลง ตามรอบบัญชี
หรือตามแตทผ่ี ใู หกเู ห็นสมควร ในกรณีทผ่ี ใู หกพู จิ ารณาอนุมตั ใิ หวงเงินสินเชือ่ แกผกู เู ทาเดิมหรืออนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ เพิม่ เติม
ใหแกผกู ู ผูก จู ะมีสทิ ธิเบิกถอนสินเชือ่ จากผูใ หกไู ดตอ ไป ในกรณีทผ่ี ใู หกพู จิ ารณาลดวงเงินสินเชือ่ หรือไมอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ ใหแกผกู
ผูก จู ะไมมสี ทิ ธิเบิกถอนสินเชือ่ สวนดังกลาวจากผูใ หกอู กี ทัง้ นี้ ไมกระทบกับสินเชือ่ ทีผ่ กู ไู ดเบิกถอนไปแลว ซึง่ ผูก จู ะตองชำระคืน
ตนเงินกู และดอกเบีย้ คางชำระ คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจา ยใดๆทีผ่ กู มู หี นาทีต่ อ งชำระใหแกผใู หกรู วมทัง้ หนีท้ กุ ชนิด
ทุกจำนวนที่ผูกูมีตอผูใหกูภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไวกับผูใหกู
3. เพือ่ ประโยชนในการรับและใหสนิ เชือ่ ตามคำขอรับสินเชือ่ ฉบับนี้ ผูก ตู กลงวา การเบิกถอนสินเชือ่ อาจทำไดหลายวิธี ไดแก
ก. การฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารทีผ่ กู มู อี ยูก บั ธนาคารพาณิชย เมือ่ ผูใ หกไู ดนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูก แู ลว ใหถอื วาผูก ไู ดรบั
ตนเงินกูน บั ตัง้ แตวนั ทีผ่ ใู หกนู ำเงินทีผ่ กู ขู อเบิกถอนเขาบัญชีของผูก ไู มวา ผูก จู ะไดเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารทีไ่ ดแจงไวแลวหรือ
ไมกต็ าม หากผูก ตู อ งการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูก ตู กลงแจงใหผใู หกทู ราบ เปนหนังสือตามแบบ
ที่ผูใหกูกำหนด
ข. การทำคำขอเบิกใชวงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผูใหกูกำหนด ผูใหกูจะสงมอบเงินตามที่ผูกูรองขอโดยผูกูจะตองลงนามใน
เอกสารการรับเงินกูตามแบบที่ผูใหกูกำหนด
ค. ทำคำขอเบิกตนเงินกูท างระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ หรือผานทางโปรแกรมของผูใ หกผู า นทางโทรศัพทเคลือ่ นที่ หรือระบบออนไลน
หรือระบบเว็บไซตของทางผูใ หกู โดยผูก จู ะตองใชรหัสประจำตัวทีผ่ ใู หกกู ำหนดและจัดสงใหผกู หู รือ ทีผ่ กู ลู งทะเบียนไดมาแลว
และปฏิบตั ติ ามวิธกี ารเบิกตนเงินทีผ่ ใู หกกู ำหนด ทัง้ นีใ้ นการเบิกถอนดวยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส ตางๆ ขางตน ผูก ตู กลงรับผิดชอบ
ตอความเสียหายและจำนวนเงินกูพ รอมดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมอืน่ ๆทัง้ หมด เปรียบเสมือนผูก ไู ดทำคำขอเบิกตนเงินกูด ว ยตัวเอง
ในทุกกรณี ในกรณีการเบิกตนเงินกูท างโทรศัพท หรือผานทางโปรแกรมของผูใ หกผู า นทางโทรศัพทเคลือ่ นที่ หรือระบบออนไลน
หรือระบบเว็บไซตของทางผูใ หกู ดังกลาวใหถอื ตนเงินกูจ ากการเบิกทางชองทางตางๆ ดังกลาวเปนอีกจำนวนหนึง่ ทีผ่ กู ไู ดรบั
ตามสัญญากูท ี่ผูกูทำไวกับผูใหกูกอนหนานี้
ง. สำหรับผูก ทู ส่ี ามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชือ่ ผานเครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูก สู ามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชือ่ จาก
เครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารอื่นที่เขารวมเครือขาย
เอทีเอ็มพูล (ATM POOL) โดยการใชบัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่ผูใหกูออกให
โดยการใชบริการเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผานเครื่อง ATM ผูกูรับทราบวาผูกูตองเปนผูรับผิดชอบในคาธรรมเนียมใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชบริการดังกลาวตามอัตราทีผ่ ใู หกปู ระกาศไว ซึง่ หลักเกณฑในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ผานเครื่อง ATM ที่อยูภายใตเครือขายมากกวา 1 เครือขายนั้นการเก็บคาใชจายจะเก็บเพียงเครือขายเดียว/ครั้ง
ตามรายละเอียดที่ผูใหกูไดแจงใหผูกูทราบในคูมือการใชบริการผลิตภัณฑของผูใหกู
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับเงินสด/สินเชื่อ ผูใหกูจะทำการแจงใหผูกูทราบตอไป
ผูก ตู กลงวาการเบิกถอนเงินสด/สินเชือ่ ผานทางชองทางตางๆ ตามขอ 5 นี้ และ/หรือชองทางอืน่ ใดตามทีต่ กลงกับผูใ หกู
ซึง่ รวมถึงแตไมจำกัดเพียง (ก) โดยการทำคำขอรับเงินสด/สินเชือ่ ของผูก ู (ข) ผานทางระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ หรือ
ผานทางโปรแกรมของผูใ หกผู า นทางโทรศัพทเคลือ่ นทีห่ รือระบบออนไลน หรือระบบเว็บไซตของทางผูใ หกู (ค) ผานเครือ่ ง EDC
และ/หรือ (ง) จากเครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัตนิ น้ั ใหการกระทำดังกลาวถือเปนการแสดงเจตนาการขอเบิกใชเงินสด/ สินเชือ่ และ
ใหบรรดาใบนำฝากเงินเขาธนาคาร รายงานการเบิกจายบันทึกโดยเครือ่ งฝากถอนอัตโนมัตหิ รือรายการโอนเงินอื่นใดนั้น
ถือเปนหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแลวของผูกู
4. ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ใหแกผูใหกูดังตอไปนี้
4.1 ดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเงินในอัตราทีต่ กลงกับผูใ หกู (รวมเรียกวา “คาธรรมเนียมสินเชือ่ ” เพือ่ วัตถุประสงคในการอางอิง
ในขณะทำสัญญาดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดไมเกิน 15% ตอป และคาธรรมเนียมการใชวงเงินในอัตราสูงสุดไมเกิน 13% ตอป)
คาปรับ คาบริการ คาอากรแสตมปและ/หรือคาธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราทีผ่ ใู หกปู ระกาศกำหนด ทัง้ นีไ้ มเกินอัตราสูงสุด
ที่ผูใหกูสามารถเรียกเก็บไดตามกฎหมายโดยจะคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงินนับแตวันที่ผูกู
ไดรับหรือถือวาไดรับสินเชื่อจากผูใหกู

4.2 หากผูก ไู มชำระเงินหรือชำระไมครบถวน ตามจำนวนทีผ่ ใู หกเู รียกเก็บในแตละเดือน ผูก ตู กลงใหผใู หกนู ำยอดคงคางของเดือนนัน้
พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ผูใหกูเรียกเก็บในขณะนั้นและ/หรือคาธรรมเนียม คาปรับใดๆ มาเรียกเก็บจากผูกู
ในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวน
4.3 หากมีการติดตามทวงถามใหผกู ชู ำระหนีเ้ งินกูค า งชำระ เนือ่ งจากการผิดนัดหรือผิดขอสัญญาใดๆผูก ตู กลงรับผิดชอบชดใช
คาใชจา ยตางๆทีเ่ กิดขึน้ ใหแกผใู หกจู นเต็มจำนวน ซึง่ รวมทัง้ คาธรรมเนียมศาลคาใชจา ยในการดำเนินคดีตามกฎหมาย คาทนายความ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. ผูก ตู กลงชำระคืนเงินกูเ ปนรายงวดตอเดือนตามทีจ่ ะไดทำความตกลงกับผูใ หกู ผูใ หกจู ะสงใบแจงยอดบัญชีเพือ่ เรียกเก็บคางวดจากผูก ู
เปนรายเดือนลวงหนากอนวันถึงกำหนดชำระไมนอ ยกวาสิบ (10) วัน และผูก ตู กลงชำระคางวดหรือหนีอ้ น่ื ใดรวม ทัง้ คาธรรมเนียมใดๆ
ใหแกผใู หกภู ายในเวลาทีก่ ำหนดในใบแจงยอดบัญชีทง้ั นีย้ อดเงินกูพ รอมดอกเบีย้ ทีผ่ กู จู ะตองผอนชำระเปนรายเดือนนีอ้ าจมีจำนวน
แตกตางกันตามยอดรวมตนเงินกูที่ผูกูไดเบิกใชเปนครั้งคราว นอกจากนี้ หากผูกูชำระสินเชื่อกอนวันที่กำหนดในงวดใดๆ
ใหถือวาผูกูยินยอมใหนำเงินคางวดดังกลาวหักเขาบัญชีเพื่อหักหนี้คงคางของผูกู ณ วันที่ผูใหกูไดรับชำระเงินจากผูกู
กรณีทผ่ี กู ไู มไดรบั หรือไดรบั แตเห็นวาใบแจงยอดบัญชีทไ่ี ดรบั ไมถกู ตองทัง้ หมด หรือบางสวนไมวา ดวยประการใด ผูก จู ะตองแจง
ใหผใู หกทู ราบภายใน 10 วัน นับตัง้ แตวนั ทีผ่ กู ไู ดรบั ใบแจงยอดบัญชีผใู หกจู ะตรวจสอบขอมูลไมถกู ตองตามทีผ่ กู โู ตแยง และ
แจงผลการตรวจสอบใหผกู ทู ราบโดยเร็วทีส่ ดุ หากผูก เู พิกเฉยไมโตแยงใหถอื วารายการและยอดหนี้ ทีเ่ รียกเก็บตามใบแจงยอด
บัญชีนน้ั ถูกตองเวนแตผกู จู ะพิสจู นไดวา รายการและยอดหนีต้ ามทีป่ รากฏในใบแจงยอดบัญชีดงั กลาวไมถกู ตองและความไมถกู ตองนัน้
ไมไดเกิดขึน้ จากความผิด หรือความบกพรองของผูก เู องทัง้ นี้ ผูก ตู อ งทักทวงภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วัน นับตั้งแตวันที่
ผูกูไดรับใบแจงยอดบัญชี
6. ผูก ตู กลงและรับทราบวาผูก อู าจชำระเงินกูค นื ทัง้ หมดกอนกำหนดตามทีจ่ ะไดตกลงกับผูใ หกู โดย ผูก ตู อ งแจงใหผใู หกทู ราบลวงหนา
ไมนอ ยกวา 1 รอบบัญชีและผูก ตู อ งชำระตนเงินกูส ว นทีเ่ หลือทัง้ หมด ดอกเบีย้ คาธรรมเนียมการใชวงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน
คาธรรมเนียมและหนีอ้ น่ื ๆทีค่ า งชำระทัง้ หมดแกผใู หกทู ง้ั จำนวนกอนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป
ทัง้ นีผ้ ใู หกสู งวนสิทธิท์ จ่ี ะคิดคาปรับชำระหนีค้ นื กอนกำหนดโดยคาปรับดังกลาวจะเทากับผลตางของ (1) จำนวนดอกเบีย้ และคาธรรมเนียม
การใชวงเงินทีค่ ำนวณบนยอดเงินตนทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด ณ วันทีผ่ กู เู บิกใชสนิ เชือ่ ถึงวันทีผ่ กู ทู ำการชำระคืนในวันทีม่ กี ารชำระสินเชือ่
คืนกอนระยะเวลาทีก่ ำหนด ลบดวย (2)จำนวนดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเงินทีผ่ กู ไู ดชำระจริงทัง้ หมดใหแกผใู หกจู นถึงวันทีผ่ กู ู
มีการชำระสินเชือ่ คืนกอนระยะเวลาทีก่ ำหนด และหากเปนกรณีทค่ี า ธรรมเนียมสินเชือ่ อัตราพิเศษต่ำกวาอัตราปกติผใู หกยู งั ขอสงวนสิทธิ์
ทีจ่ ะปรับคาธรรมเนียมสินเชือ่ พิเศษดังกลาวกลับมาเปนอัตราคาธรรมเนียมสินเชือ่ ในอัตราปกติทผ่ี ใู หกสู ามารถคิดไดตามอัตราทีก่ ฎหมายกำหนด
ทัง้ นี้ ไมวา ในกรณีใดๆ ก็ตามเมือ่ รวมคาปรับดังกลาวกับจำนวนดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเงินทัง้ หมดทีผ่ กู ตู อ งชำระจะตอง
ไมเกินกวาอัตราดอกเบีย้ ทีผ่ ใู หกสู ามารถคิดไดตามอัตราทีก่ ฎหมายกำหนด
7. ผูก ตู กลงชำระคางวดเงินกู ดอกเบีย้ คาธรรมเนียมการใชวงเงิน คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียมใดๆ ทีผ่ กู มู หี นาทีต่ อ งชำระใหแก
ผูใหกูตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้โดยวิธีดังตอไปนี้
7.1 ชำระเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยทผ่ี ใู หกแู จงใหทราบตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
7.2 ชำระเงินทีจ่ ดุ บริการรับชำระเงินทีห่ า งเซ็นทรัล และเซน ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
7.3 ชำระเงินผานบริการเคานเตอรเซอรวสิ ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
7.4 ชำระเงินผานบริการของทีท่ ำการไปรษณีย (PAY AT POST) ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
7.5 ชำระเงินผานศูนยบริการลูกคาทีโอที (Just Pay) ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
7.6 ชำระเงินผานมือถือ ผานบริการ True Money เฉพาะผูใ ชมอื ถือ True Move หรือชำระผานบริการ mPAY เฉพาะผูใ ชมอื ถือระบบ เอไอเอส
วันทูคอลและเอไอเอส จีเอ็สเอ็ม เทานัน้ ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
7.7 ชำระโดยวิธหี กั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยตามทีไ่ ดทำความตกลงไวลว งหนากับผูใ หกแู ละธนาคาร
7.8 ชำระโดยวิธกี ารอืน่ ๆ ทีผ่ ใู หกจู ะกำหนดและแจงใหผกู ทู ราบ
ทัง้ นี้ ในการชำระเงินผานชองทางตางๆ ผูก ตู อ งปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีผ่ ใู หบริการแตละรายกำหนดและผูก มู หี นาทีต่ อ งชำระคาธรรมเนียม
การใชบริการตามอัตราทีผ่ ใู หบริการรับชำระเงินแตละรายกำหนด โดยอาจจะชำระใหกบั ผูใ หบริการโดยตรงหรือผูใ หกจู ะเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การใชบริการนี้ในใบแจงยอดบัญชีเดือนถัดไป (ตามแตกรณี) ทัง้ นี้ คาธรรมเนียมดังกลาวอาจเปลีย่ นแปลงไดตามประกาศของผูใ หบริการ
แตละรายผูก ตู กลงใหผใู หกนู ำเงินทีไ่ ดรบั จากผูก ไู ปชำระดอกเบีย้ คาปรับ คาธรรมเนียม การใชวงเงินคาใชจา ยอืน่ ๆ และหนีเ้ งินกู
ทีถ่ งึ กำหนดชำระ หรือคางชำระอยู และหากยังมีเงินคงเหลือจึงนำไปชำระหนีส้ นิ เชือ่ ทีถ่ งึ กำหนดชำระ หรือคางชำระอยูต อ ไป
หรือในลำดับกอนหลังตามทีผ่ ใู หกเู ห็นควรหรือในลำดับกอนหลังตามทีร่ ะบุไวในใบแจงยอดบัญชี
8. กรณีตอ ไปนีใ้ หถอื วาเปนเหตุแหงการผิดสัญญาหรือเหตุแหงการบอกเลิกสัญญา
8.1 ผูก ผู ดิ นัดชำระคางวดทีถ่ งึ กำหนดชำระไมวา งวดหนึง่ งวดใดไมวา กับผูใ หกหู รือบุคคลใดๆ หรือผิดนัดไมชำระหนีท้ ค่ี า งชำระกับ
ผูใ หกเู มือ่ ถึงกำหนดชำระเปนจำนวนรวมกันตัง้ แต 2 งวดขึน้ ไปภายในรอบ 6 เดือน
8.2 ผูก ไู มปฏิบตั ติ นตามขอกำหนดหรือเงือ่ นไขขอหนึง่ ขอใดตามขอกำหนดและเงือ่ นไขฉบับนีน้ อกจากการผิดนัดชำระคางวดตามขอ 9
และผูก ไู มไดดำเนินการแกไขขอผิดสัญญาดังกลาวตามทีผ่ ใู หกไู ดแจงใหทราบและภายในเวลาทีผ่ ใู หกกู ำหนด
8.3 ผูก แู จงขอความอันเปนเท็จในการสมัครเปนผูก ไู มวา ขอความอันเปนเท็จนัน้ จะไดปรากฎ หรือเปนทีร่ บั ทราบของผูใ หกใู นภายหลังการรับเปนผูก ู
8.4 ในกรณีใชสนิ เชือ่ ซือ้ สินคาหรือบริการจากรานคาทีผ่ ใู หกใู หความเห็นชอบ และผูก ไู ดรบั เงินสดจากผูข ายสินคา หรือผูใ หบริการแทน
สินคาหรือบริการ โดยการคืนสินคาหรือเลิกใชบริการ หรือลักษณะอืน่ ซึง่ ผูใ หกเู ห็นวาผูก ไู มมเี จตนา หรือความประสงคจะซือ้ สินคา
หรือใชบริการตามวัตถุประสงคของการซื้อสินคาตามปกติ
8.5 เกิดการเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินของผูก หู รือรายไดจากแหลงทีม่ าตางๆ (หรือผูก มู ภี าระหนีห้ รือวงเงินไมวา กับผูใ หกหู รือ
สถาบันการเงินอืน่ สูงเกินกวารายได) และผูใ หกพู จิ ารณาแลวเห็นวาผูก เู ปนผูม ฐี านะการเงินไมเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ หรือ
ผูก ปู ระสบปญหาอืน่ ใดอันเปนสาระสำคัญซึง่ มีผลตอการชำระหนีข้ องผูก ู (รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการประสบปญหาการวางงาน
การเจ็บปวยเรือ้ รัง หรือการทุพพลภาพ) หรือปญหาอืน่ ใด (รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินหรือ
รายไดของผูกู) ซึ่งเปนสาระสำคัญอันมีผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงแตไมจำกัดเพียงกรณีที่ผูกู
ผิดนัดไมชำระหนีท้ ค่ี า งชำระเมื่อถึงกำหนดชำระไมวากับผูใหกูหรือบุคคลใดๆ

8.6 ผูใ หกพู จิ ารณาแลวเห็นวาผูก ใู ชสนิ เชือ่ ผิดวัตถุประสงค และ/หรือมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัตทิ ไ่ี มเหมาะสมในการใชสนิ เชือ่
รวมถึงการใชสนิ เชือ่ เพือ่ ประโยชนทางธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมการใชสนิ เชือ่ ในทางฉอฉลหรือทุจริต หรือเพือ่ วัตถุประสงค
ทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย (รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการปลอมและการใชเอกสารปลอมในการขอใชสนิ เชือ่ และ/หรือการกระทำ
อันมีลกั ษณะฟอกเงิน) หรือเปนการพนวิสยั หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
8.7 กรณีทผ่ี กู มู หี นีส้ นิ ลนพนตัว หรือถูกศาลสัง่ พิทกั ษทรัพย หรือถึงแกกรรม หรือสาบสูญ หรือถูกศาลสัง่ ใหเปนบุคคล
ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
8.8 ผูก ถู กู ฟองในคดีแพง หรือคดีลม ละลาย หรือถูกกลาวหาเปนคดีอาญา หรือเปนบุคคลทีถ่ กู หนวยงานราชการหรือหนวยงาน
ทีม่ อี ำนาจมีคำสัง่ ใหยดึ /อายัดทรัพย หรือมีพฤติกรรมอันถือไดวา เปนการฉอฉลผูใหกูหรือสถาบันการเงินอื่น
8.9 เกิดการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย กฎกระทรวง และ/หรือประกาศของหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของซึง่ มีผลกระทบอยางมีนยั สำคัญ
แกการประกอบกิจการของผูใ หกแ ู ละ/หรือการใหบริการของผูใ หกต ู ามสัญญาฉบับนีแ้ ละผูใ หกต ู ดั สินใจยกเลิกการใหสนิ เชือ่ ตามสัญญานี้
8.10 ในกรณีทผ่ี กู ไู มมยี อดคงคาง ไมมคี า ใชจา ยผานบัญชีของผูก ู ไมมกี ารเคลือ่ นไหวทางบัญชีไมไดมกี ารติดตอกับผูใ หกู
และ/หรือผูใหกูไมสามารถติดตอผูกูได (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เปนเวลาติดตอกันอยางนอย 12 เดือน
8.11 กรณีอื่นๆ ตามที่ผูใหกูจะประกาศใหทราบตอไป
9. เมือ่ เกิดเหตุ ตามทีก่ ำหนดในขอ 8. ไมวา ขอหนึง่ ขอใด ผูใ หกมู สี ทิ ธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใชบตั รชัว่ คราว
ไดทนั ที และในกรณีทผ่ี ใู หกไู ดสง คำบอกกลาวใหแกผกู ตู ามหลักเกณฑการบอกกลาวตามทีร่ ะบุไวในสัญญานี้ เพือ่ แจงถึงเหตุแหงการ
ผิดนัดหรือผิดสัญญาและเตือนใหผกู ดู ำเนินการแกไขการผิดสัญญาหรือผิดเงือ่ นไขในเวลาทีก่ ำหนด (ในกรณีทส่ี ามารถแกไขได
แตไมไดแกไข) ผูใ หกมู สี ทิ ธิบอกเลิกการใหสนิ เชือ่ ตามสัญญานีไ้ ดทนั ที พรอมทัง้ เรียกใหผกู ชู ำระคืนเงินทีค่ า งชำระ คาธรรมเนียม
การใชวงเงินคางชำระ คาปรับ และคาใชจา ยใดๆ ทีผ่ กู มู หี นาทีต่ อ งชำระใหแกผใู หกู รวมทัง้ หนีท้ กุ ชนิด ทุกจำนวน ทีผ่ กู มู ตี อ ผูใ หกู
ไดทันที และผูกูตกลงรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูใหกู สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผูใหกูไดรับ หรือพึงไดรับ
ในกรณีการผิดสัญญา ทัง้ นี้ การลาชาหรืองดเวนใดๆ ในการใชสทิ ธิของผูใ หกตู ามกฎหมาย หรือตามขอกำหนดและเงือ่ นไขนัน้
ไมถือวาผูใหกูสละสิทธิหรือใหความยินยอมในการดำเนินการใดๆแกผูกูแตประการใด
10. ในระหวางทีม่ เี หตุผดิ สัญญาเหตุใดเหตุหนึง่ เกิดขึน้ (นอกเหนือจากสิทธิตามขอ 9) ผูใ หกขู อสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกสิทธิพเิ ศษหรือ
สิทธิประโยชนใดๆทีม่ อบใหกบั ผูก ใู นชวงระหวางระยะเวลาดังกลาวรวมถึงแตไมจำกัดเพียงกรณีทผ่ี กู ไู ดรบั อัตราคาธรรมเนียมสินเชือ่
ในอัตราพิเศษ (ต่ำกวาอัตราปกติทร่ี ะบุในขอ 4.1) โดยเมือ่ มีเหตุผดิ สัญญาเกิดขึน้ ผูใ หกสู งวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงอัตราคาธรรมเนียม
สินเชือ่ พิเศษทีผ่ กู ไู ดรบั ใหเปนอัตราคาธรรมเนียมสินเชือ่ อัตราปกติจนกวาเหตุแหงการผิดสัญญานัน้ จะไดถกู แกไข โดยไมถอื เปน
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือคาธรรมเนียมที่ผูใหกูตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา
11. ในกรณีทผ่ี กู ยู า ยทีอ่ ยูห รือทีท่ ำงาน ผูก จู ะตองแจงเปนหนังสือใหผใู หกทู ราบทันที ทัง้ นี้ ผูใ หกจู ะสงหนังสือหรือคำบอกกลาวสำคัญตามกฎหมาย
คุม ครองผูบ ริโภคใหผกู ทู างไปรษณียล งทะเบียนตอบรับบรรดาเอกสาร หรือหนังสือใดๆ ทีผ่ ใู หกสู ง ไปยังผูก ู ไมวา จะสงทางไปรษณียล งทะเบียน
หรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนำไปสงเองก็ตาม ถาหากสงไปยังทีอ่ ยู และ/หรือทีท่ ำงานตามทีแ่ จงไวใหถอื วาสงใหผกู แู ลวโดยชอบ
ทัง้ นีไ้ มจำเปนตองคำนึงวาจะถึงตัวผูก หู รือมีผใู ดรับไวหรือไมกต็ าม
12. ผูก ตู กลงยินยอมใหผใู หกู ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด/บริษทั ขอมูลเครดิต เปดเผยหรือใหขอ มูลเครดิตของผูก แู กบริษทั ซึง่ เปนผูก ู
หรือผูใ ชบริการของบริษทั ขอมูลเครดิตเพือ่ ประโยชนในการวิเคราะหสนิ เชือ่ ตามคำขอสินเชือ่ /ขอปรับวงเงินสินเชือ่ ของผูก ู และ/
หรือรวมทัง้ เพือ่ ประโยชนในการทบทวนสินเชือ่ ตออายุสญั ญาสินเชือ่ ปรับลดวงเงินสินเชือ่ การบริหารและปองกันความเสีย่ งตามขอกำหนด
ของธนาคารแหงประเทศไทยหรือวัตถุประสงคอน่ื ๆ ตามทีก่ ฎหมายกำหนด และผูก ตู กลงใหผใู หกสู ามารถนำผลการตรวจสอบดังกลาว
มาใชในการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูก วู า มีลกั ษณะเขาขายกรณีตา งๆ ตามขอ 8. หรือไม ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงประเภทบัญชี
สินเชือ่ ชือ่ เรียกของสินเชือ่ เลขทีบ่ ญั ชีสนิ เชือ่ และ/หรือการโอนบัญชีสนิ เชือ่ เดิมของผูก ู ผูก ตู กลงและยินยอมใหผใู หกใู ชหนังสือใหความยินยอม
ฉบับเดิมหรือหลักฐานการใหความยินยอมที่ผูกูไดเคยใหไวกับผูใหกูสำหรับบัญชีสินเชื่อใหมไดโดยไมจำตองขอความยินยอม
ในเรือ่ งดังกลาวจากผูก อู ีกเพื่อประโยชนตามที่ระบุไวขางตน
13. ผูก ยู นิ ยอมใหผใู หกโู อนสิทธิตามขอกำหนดและเงือ่ นไขตามสัญญาฉบับนีไ้ มวา ทัง้ หมดหรือบางสวนใหแกบคุ คลภายนอกไดโดยผูใ หกู
จะสงคำบอกกลาวการโอนใหผกู ทู ราบลวงหนาไมนอ ยกวาหนึง่ รอบบัญชี
14. ผูใ หกสู งวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงขอกำหนดและเงือ่ นไขของการใชสนิ เชือ่ อัตราดอกเบีย้ เบีย้ ปรับคาธรรมเนียมคาบริการตางๆ ได ไมวา ทัง้ หมด
หรือบางสวนโดยผูใ หกจู ะแจงใหผูกูทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานหรือสาขาของผูใหกู หรือทาง www.centralthe1loan.com
ลวงหนากอนจะถือปฎิบตั ิ ไมนอ ยกวาสามสิบ (30) วัน เวนแตในกรณีเรงดวน ผูใ หกจู ะแจงใหทราบทางจดหมายหรือปดประกาศทาง
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยลวงหนาไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วัน และแจงใหทราบเปนลายลักษณอกั ษรใหทราบอีกครัง้ หนึง่ ทัง้ นีใ้ หถอื วา
การเปลีย่ นแปลงดังกลาวเปนสวนหนึง่ ของขอกำหนดและเงือ่ นไขฉบับนีแ้ ละผูก ตู กลงผูกพันตามขอกำหนดและเงือ่ นไขใหมทแ่ี จงใหทราบ
แลวโดยไมตองทำเอกสารหลักฐานใดๆ ใหแกผูใหกูอีกทั้งสิ้น
15. ใบสมัครสินเชือ่ หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลทีผ่ กู ไู ดลงนาม ประกาศอัตราดอกเบีย้ คาธรรมเนียม (รวมทัง้ ทีผ่ ใู หกอู าจประกาศ
เปลีย่ นแปลงภายหลัง) ถือเปนสวนหนึง่ ของสัญญานี้ ในกรณีทข่ี อ ความใดขอความหนึง่ หรือสวนใดสวนหนึง่ ของขอกำหนดและเงือ่ นไข
การใชสนิ เชือ่ ฉบับนีก้ ลายเปนขอความทีเ่ ปนโมฆะขัดกับกฎหมาย ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หรือใชบงั คับมิไดในประการใดๆ
ตามกฎหมายใหสว นอืน่ ๆ ของขอกำหนดและเงอ่ ื นไขการใชสนิ เชอ่ ื ฉบับนีย้ งั คงมีผลสมบูรณ ยังคงชอบดวยกฎหมายและใชบงั คับไดตามกฎหมายและ
ไมเสือ่ มเสียไปเพราะความเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมายไมสมบูรณ หรือใชบงั คับมิไดของขอความดังกลาวนัน้ ผูก ไู ดอา นและเขาใจขอตกลง
และเงือ่ นไขของสัญญาใหสนิ เชือ่ เงินสดฉบับนีแ้ ลวเห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ และความประสงคของผูก ทู กุ ประการจึงไดลงลายมือ
ชือ่ ไวเปนหลักฐานในใบสมัครสินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน และผูก จู ะไดรบั สำเนาสัญญาใหสนิ เชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
พรอมหนังสืออนุมตั เิ งินกู
(05/2012)

ขอมูลทางกฏหมายและคำยินยอมของผูสมัคร

โดยการลงลายมือชื่อขางลางนี้ ขาพเจารับทราบและตกลงวาใบสมัครฉบับนี้เปนการแสดงเจตนาเพ�่อขอสินเชื่อ
สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ของขาพเจา ขาพเจาตกลง รับทราบและยอมรับขอกำหนดและเง�อ่ นไขดังนี้
การพ�จารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ เปนดุลพ�นจิ แตผเู ดียวของบร�ษทั เจเนอรัล คารด เซอรวส� เซส จำกัด (“GCS”) และขาพเจา
ตกลงวา GCS มีสทิ ธิป์ ฏิเสธใบสมัครนีห้ ร�อยกเลิกการใหสนิ เชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ในกรณีปฏิเสธใบสมัครสินเชือ่
ขาพเจาสามารถขอคืนเอกสารประกอบใบสมัครไดภายใน 30 วัน
เบิก

สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง*
สงทางไปรษณีย ทราบผลภายใน 3 วันทำการ**
สินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
กอน
แจงวัฒนะ พัทยา
(เวนวันเสาร อาทิตยและวันหยุดราชการ)
**อนุมตั ภิ ายใน 3 วันทำการ กรณีสมัครทางไปรษณีย ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แตวนั /เวลาทีส่ ำนักงานใหญไดรบั เอกสารทีส่ มบูรณครบถวน

ขาพเจารับทราบวายอดสินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัลเดอะวัน จะไมถกู นำไปคำนวณเพ�อ่ รับเปนคะแนนสะสมของสมาชิก
The 1 Card โดยเง�อ่ นไขการรับคะแนนสะสมเปนไปตามที่ GCS และ CRC กำหนด
สำหรับการสมัครสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

บร�ษทั เจเนอรัล คารด เซอรวส� เซส จำกัด
รายละเอียดเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ คาธรรมเนียม คาปรับและคาใชจา ย
ตามที่ไดจา ยไปจร�ง และพอสมควรแกเหตุของ สินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
ภายใตการกำกับ เร�ม� ใชตง้ั แตวนั ที่ 5 มีนาคม 2560 เปนตนไป
รายการคาธรรมเนียมประเภทตางๆ
1. ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ

1.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.2 คาธรรมเนียมรายป
1.3 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�นแบบลดตนลดดอก
และคาปรับกรณีชำระคืนกอนกำหนด
ดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมการใชวงเง�น
คาธรรมเนียมจัดการเง�นกู
เทียบเทาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น แบบคงที่
(สำหรับระยะเวลาการผอนชำระที่ 12 เดือน)

2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ

ขาพเจายินยอมให GCS ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน) และบร�ษทั ในเคร�อ รวมถึงผูร บั โอนสิทธิหนาทีท่ ำการ
ตรวจสอบ เปดเผย หร�อแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัวขอมูลรายได ตลอดจนขอมูลใดๆ ของขาพเจา กับ CRC บร�ษัทในเคร�อ
บร�ษัทขอมูลเครดิต สถาบันการเง�นตางๆ รวมถึงบร�ษัทซึ่งเปนผูใหบร�การบร�หารความเสี่ยง หร�อผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บหร�อประมวลผลขอมูล หร�อหนวยงานใดๆ เพ�่อประกอบการพ�จารณาคำขอรับสินเชื่อของขาพเจาหร�อเพ�่อการ
ประเมินเครดิตของขาพเจา หร�อเพ�่อวัตถุประสงคอื่นใดที่ไมตองหามตามกฎหมาย ขาพเจายินยอมใหทำการคัดลอก หร�อ
ทำสำเนาเอกสารของขาพเจาและสงใหแกบร�ษัทในเคร�อ บร�ษัทคูคา หร�อองคกรอื่นใดไมวาในประเทศไทยหร�อตางประเทศ
ขาพเจายินยอมใหใชขอ มูลทีข่ า พเจาใหไวในใบสมัครฉบับนี้ และ/หร�อที่ไดแจงดวยวาจา หร�อขอมูลอืน่ ใดทีส่ ามารถติดตอ
กับขาพเจาได เปนสถานทีต่ ดิ ตอ แจงขอมูลการขอสินเชือ่ แจงวงเง�นทีข่ า พเจาไดรบั การอนุมตั ิ รวมทัง้ การติดตามทวงถามหนี้
คางชำระ (หากมี) โดยขาพเจาจะแจงให GCS ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ที่ขาพเจาใหไว
ขาพเจายินยอมให GCS มอบหมายใหบุคคลอื่นดำเนินการติดตามทวงถามหนี้คางชำระแทน อีกทั้งยินยอมให GCS
และ/หร�อตัวแทนของ GCS ทำการติดตอ และ/หร�อเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินของขาพเจาใหกับบุคคลตางๆ ที่ไดรับมอบ
หมายเพ�่อประโยชนในการติดตามทวงถามหนี้คางชำระของขาพเจาและตกลงให GCS สามารถรับชำระหนี้ของขาพเจาจาก
บุคคลอื่นไดตามที่เห็นสมควร
ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเง�่อนไขการใชสินเชื่อซึ่งแนบมากับใบสมัครนี้และที่จะไดสงใหแกขาพเจา
ทุกประการ เวนแตขาพเจาจะทำการยกเลิกการใชสินเชื่อโดยแจงไปยัง GCS ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงใหความยินยอมตามที่
ระบุขางตนทั้งหมดมีผลรวมถึงบุคคลผูเขารับโอนสิทธิหนาที่ของ GCS, ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
และบร�ษทั ในเคร�อ

2.1 คาอากรแสตมป

ไมมี
ไมมี
ตามที่ระบุในใบสมัครสูงสุด
ไมเกิน 28% ตอป
สูงสุดไมเกิน 15% ตอป
สูงสุดไมเกิน 13% ตอป
ไมมี
1.32% ตอเดือน

1 บาทตอทุกๆ วงเง�นที่อนุมัติ 2,000 บาท
และเศษของ 2,000 บาท
(เร�ยกเก็บเพ�ยงครัง้ เดียวเมือ่ มีการใชในครัง้ แรก)

3. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอก หร�อบุคคลอื่น
3.1 คาใชจายในการชำระเง�น

ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร

ธ. กรุงศร�อยุธยา / ธ. ไทยพาณิชย / ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงไทย / ธ. กรุงเทพ / ธ. ทหารไทย

ชำระที่เคานเตอรของธนาคาร
ธ. กรุงศร�อยุธยา
ธ. กรุงไทย
ธ. ไทยพาณิชย / ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงเทพ

ชำระที่จ�ดบร�การรับชำระ

ที่หางเซ็นทรัล และเซน
เคานเตอรที่มีเคร�่องหมาย Cenpay
ที่ทำการไปรษณียที่มีเคร�่องหมาย
Pay at Post และ
เอ็มเปย สเตชั่น ศูนยบร�การลูกคา TOT
เคานเตอรเซอรว�ส

ชำระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ

ผานบร�การ True Money และผานบร�การ mPAY AIS
3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.3 คาใชจายกรณีเง�นในบัญชีไมพอจายในกรณีหักเง�น
ผานบัญชีธนาคาร (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
ธ. กรุงไทย
ธ. ไทยพาณิชย
ธ. กสิกรไทย
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
3.5 คาใชจายในการเบิกสินเชื่อจากเคร�่องเอทีเอ็ม*
ธ. กรุงศร�อยุธยา
เคร�่องเอทีเอ็มในเคร�อขายเอทีเอ็มพ�ล

ลายมือชื่อผูขอสินเชื่อ __________________________________________________
วันที่ ________________ / _________________ / _______________
4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ

4.1 คาปรับเช็คคืน
4.2 คาขอออกบัตรเอทีเอ็มใหมกรณีหายหร�อชำรุด
4.3 คาขอใบแจงยอดบัญชี
4.4 คาออกรหัสเอทีเอ็ม และ Hello Cash ใหมทดแทนรหัสเดิม
4.5 คาขอตรวจสอบรายการ

(CIMB THAI)

อัตราคาบร�การ/คาปรับ (บาท)

ไมมี
ไมมี
(กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
ไมมี
15 บาท/15 บาท/ครั้ง
15 บาท/20 บาท/ครั้ง
15 บาท/30 บาท/ครั้ง
ไมมี
ไมมี
10 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
10 บาท/15 บาท/ครัง้ (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
15 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
10 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
12 บาท/ครั้ง
5 บาท/10 บาท/ครั้ง
10 บาท/10 บาท/ครั้ง
10 บาท/20 บาท/ครั้ง
100 บาท/งวด สำหรับยอดคางชำระ 1 งวด
100 บาท/งวด สำหรับยอดคางชำระ 2 งวด
100 บาท/งวด สำหรับยอดคางชำระ 3 งวด
10 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
วันธรรมดา 15.66 บาท/18.33 บาท/ครั้ง
(กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
วันหยุด 16.73 บาท/19.41บาท/ครั้ง
(กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)
(หร�อตามคาใชจา ยทีเ่ กิดข�น้ จร�งแตไมเกิน 20 บาท)
ไมมี
100 บาท/ครั้ง
50 บาท/1 ใบแจงยอดบัญชี
50 บาท/ครั้ง
ไมมี

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ โทร. 0-2627-4999

ธ. ธนชาต (TBANK)

CDI03/17

*เฉพาะลูกคาที่สามารถใชบร�การเบิกถอนเง�นสดผานเคร�่องเอทีเอ็มเทานั้น หากลูกคามีการเบิกถอนเง�นสดผานเคร�่องเอทีเอ็มที่อยูภายใตเคร�อขายมากกวา 1 เคร�อขาย การเก็บ
คาใชจายจะเก็บเพ�ยงเคร�อขายเดียว/ครั้ง ตามลำดับเคร�อขายที่เกี่ยวของดังนี้ 1) เคร�อขาย ธ. กรุงศร�อยุธยา 2) เคร�อขายเอทีเอ็มพ�ล ไดแก ธ. กรุงเทพ ธ. ไทยพาณิชย ธ. กสิกรไทย
ธ. ทหารไทย ธ. ยูโอบี ธ. ทิสโก ธ. กรุงไทย ธ. เกียรตินาคิน ธ. ธนชาต ธ. ออมสิน ธ. อาคารสงเคราะห ธ. เพ�่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธ. ไทยเครดิตเพ�่อรายยอย ธ. ซีไอเอ็มบี (ไทย)
ธ. สแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
หมายเหตุ: • คาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบร�ษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาในกรณีดังกลาว • ในกรณีที่ทานมีปญหาการเบิกถอนเง�นจากเคร�่อง ATM กรุณาสอบถามเพ�มเติม
ไดที่ศูนยบร�การลูกคาสินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน โทร. 0-2627-4999

