
ข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

 ข้�พเจ้�ผู้ซึ่งลงล�ยมือชื่อในใบคำ�ขอ/ใบสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลฉบับน้ี (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกใบสมัครดังกล่�วว่� “คำ�ขอ” และจะเรียกผู้ซึ่งลงล�ยมือชื่อในคำ�ขอ 
ดังกล�่วว่� “ผู้กู้”) ตกลงให้คำ�รับรองไว้แก่ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำ�กัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่� “ผู้ให้กู้”) ว่� ผู้กู้ตกลงยอมรับและผูกพันต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินในลักษณะหมุนเวียน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินเชื่อ”) จากผู้ให้กู้ ตามจำานวนเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้ ได้พิจารณาอนุมัติ และได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ 
หรือบอกกล่าวให้ผู้กู้ทราบในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นใดตามท่ีผู้ให้กู้จะพิจารณาเห็นสมควร และผู้ให้กู้จะส่งมอบบัตรกดเงินสดและรหัสบัตรกดเงินสด หรือ 
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอื่นใดที่ผู้ให้กู้จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต พร้อมคู่มือแนะนำาในการใช้บัตรกดเงินสดให้แก่ผู้กู้ และผู้กู้ต้องเก็บรักษารหัสไว้เป็นความลับ  
ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้จัดให้มีบริการการทำาธุรกรรมใดๆ โดยรวมแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับเบิก ถอน โอนเงินกู้ผ่านระบบโทรศัพท์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ 
หรือมีคำาสั่งผ่านระบบอัตโนมัติ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้ หรือทำารายการด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้กู้จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต หากผู้กู้ตกลงใช้บริการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้กู้ตกลงยินยอม
ผูกพันตนตามเงื่อนไขท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือท่ีกำาหนดขึ้นในอนาคตสำาหรับการให้บริการน้ันๆ ให้ถือว่าการกระทำาดังกล่าวมีผลผูกพันผู้กู้ทุกประการ โดยไม่ต้องมีเอกสาร 
หลักฐานใดๆ ให้ผู้กู้ลงนามอีก โดยผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำาหนดไว้ในสัญญานี้ และ/หรือ เอกสารสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ผู้ให้กู้กำาหนดทุกประการด้วย
  1.1 วงเงินสินเชื่อท่ีผู้ให้กู้อนุมัติต�มข้อ 1. ผู้กู้ยอมรับว่�เป็นก�รได้รับเงินสินเชื่อท่ีผู้ให้กู้มีสิทธิทำ�ก�รพิจ�รณ�ทบทวนปรับลดเงินสินเชื่อในภ�ยหลังได้  
โดยพิจ�รณ�จ�กประวัติและลักษณะก�รใช้วงเงิน ประวัติก�รชำ�ระหนี้ของผู้กู้ซึ่งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้กู้ทร�บล่วงหน้�และผู้กู้ตกลง 
จะไม่เรียกร้องเงินหรือค่�เสียห�ยใดๆจ�กผู้ให้กู้ ท้ังน้ี ก�รปรับลดวงเงินดังกล่�วอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มรอบบัญชีหรือต�มแต่ท่ีผู้ให้กู้เห็นสมควรในกรณีที่ผู้ให้กู้พิจ�รณ� 
ลดเงินสินเชื่อหรือไม่อนุมัติเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ ผู้กู้จะไม่มีสิทธิเบิกสินเชื่อส่วนดังกล่�วจ�กผู้ให้กู้อีก ทั้งนี้ ไม่กระทบกับสินเชื่อที่ผู้กู้ได้เบิกถอนไปแล้ว ซึ่งผู้กู้จะต้องชำ�ระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบี้ยค้�งชำ�ระ ค่�ธรรมเนียม ค�่ปรับ และค�่ใช้จ่�ยใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้�ที่ต้องชำ�ระให้แก่ผู้ให้กู้รวมทั้งหนี้ทุกชนิดทุกจำ�นวนที่ผู้กู้มีต่อผู้ให้กู้
  1.2 ในกรณีที่ผู้ให้กู้พิจ�รณ�ทบทวนจะทำ�ก�รปรับเพิ่มเงินสินเชื่อให้กับผู้กู้ ผู้ให้กู้จะขอคว�มยินยอมจ�กผู้กู้ผ่�นช่องท�ง เช่น ใบแจ้งยอดร�ยก�ร หรือก�รส่ง
ข้อคว�มในรูปแบบ SMS หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) หรือก�รขอคว�มยินยอมผ่�นช่องท�งอื่น ทั้งนี้ ห�กผู้ให้กู้ได้แจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ผู้กู้ทร�บถึงเงินอนุมัติเพิ่มขึ้น 
และผู้กู้ได้เบิกถอนเงินกู้หรือทำ�ร�ยก�รโดยก�รใช้เงินสินเชื่อที่ได้รับมอบจ�กผู้ให้กู้ให้ถือว่�ผู้กู้ได้ตกลงยินยอมกู้เงินจ�กผู้ให้กู้ โดยไม่จำ�เป็นต้องมีก�รลงน�มในเอกส�รใดๆ อีก  
และให้ถือว่�เอกส�รหรือหลักฐ�นก�รทำ�ร�ยก�รเบิกถอนเงินกู้เป็นหลักฐ�นก�รกู้และให้ถือว่�ผู้กู้ได้รับเงินกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วและให้ถือว่�หลักฐ�นดังกล่�วเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญ�ฉบับนี้ด้วย
  1.3 ในกรณีที่ผู้ให้กู้พิจ�รณ�เปล่ียนแปลงประเภทสินเชื่อแบบใดๆ ก็ต�ม เม่ือผู้ให้กู้ร้องขอ ผู้กู้จะต้องดำ�เนินก�รจัดส่งเอกส�รหลักฐ�นรวมท้ังลงล�ยมือชื่อใน
เอกส�รต่�งๆ ต�มที่ผู้ให้กู้กำ�หนดให้เสร็จสิ้นเสียก่อนที่ผู้ให้กู้จะดำ�เนินก�รอนุมัติเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้กู้และถือว่�หลักฐ�นดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของสัญญ�ฉบับนี้ด้วย อนึ่ง วงเงิน 
สินเชื่อที่ผู้กู้ส�ม�รถใช้เบิกวงเงินได้นั้น จะปร�กฏต�มวงเงินสินเชื่อที่ผู้กู้ได้รับจ�กผู้ให้กู้ไม่ว่�ขณะใดขณะหนึ่งและปร�กฏอยู่บน “ใบแจ้งยอดร�ยก�ร” ที่ผู้ให้กู้จัดส่งให้แก่ผู้กู้ทุกเดือน
 ข้อ 2. ในกรณีก�รเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ ต�มวิธีต่�งๆ ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ส�ม�รถส่งมอบเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ โดยฝ�กเงินเข้�บัญชีเงินฝ�กธน�ค�รท่ีผู้กู้มีอยู่กับธน�ค�ร
พ�ณิชย์ต�มที่ระบุไว้ในใบคำ�ขอสินเชื่อ และให้ถือว�่
  2.1 ผู้กู้ได้รับเงินสินเชื่อนับต้ังแต่ท่ีผู้ให้กู้นำ�เงินเข้�บัญชีดังกล่�ว ไม่ว่�ผู้กู้จะได้เบิกถอนเงินจ�กบัญชีธน�ค�รท่ีได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ต�ม และให้ถือว่�คำ�ขอ 
สินเชื่อและใบนำ�ฝ�กเงินเข้�บัญชีธน�ค�รดังกล่�วเป็นหลักฐ�นแห่งก�รรับสินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้ โดยผู้กู้ไม่ต้องลงน�มในหลักฐ�นก�รรับเงินกู้ใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้อีก และ/หรือ
  2.2 ผู้กู้ได้รับเงินสินเชื่อแล้วโดยสมบูรณ์ เมื่อผู้กู้เบิกใช้เงินสินเชื่อผ่�นเครื่องฝ�กถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผู้ให้กู้กำ�หนด โดยก�รใช้บัตรกดเงินสดกับเลขรหัสบัตร
กดเงินสดต�มขั้นตอนที่ผู้ให้กู้กำ�หนด โดยผู้กู้รับทร�บว่�ต้องรับผิดชอบค่�ธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจ�กธุรกรรมดังกล่�ว
  2.3 ผู้กู้ได้รับเงินสินเชื่อแล้วโดยสมบูรณ์ เมื่อผู้ให้กู้ส่งมอบเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ข�ยสินค้� และ/หรือผู้ให้บริก�รแทนผู้กู้ และให้ถือว�่ผู้กู้ได้รับเงินสินเชื่อแล้วโดยสมบูรณ์ 
เมื่อผู้ให้กู้ชำ�ระค�่สินค้�/บริก�ร ให้แก่ผู้ข�ยสินค�้ และ/หรือผู้ให้บริก�ร โดยให้ถือว่�หลักฐ�นก�รจ่�ยเงินให้แก่ผู้ข�ยสินค้� และ/หรือผู้ให้บริก�รเป็นหลักฐ�นแห่งก�รใช้วงเงินสินเชื่อ
โดยชอบของผู้กู้
  2.4 โดยวิธีก�รอื่นใดที่ผู้ให้กู้จะได้แจ้ง และประก�ศให้แก่ผู้กู้ทร�บในภ�ยหน้� ผู้กู้ยอมรับว่�บรรด�ร�ยก�ร (Statement) ต่�งๆ ที่ออกโดยผู้ให้กู้ หรือร�ยง�นก�ร
เบิกจ�่ยบันทึกโดยเครื่องฝ�กถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือร�ยก�รเบิกถอน หรือร�ยง�นที่ออกจ�กระบบคอมพิวเตอร์ที่แสดงวิธีหรือร�ยก�รโอนเงินหรือร�ยก�รผ่�นช่องท�ง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ต�ม ผู้กู้ตกลงและยินยอมให้ผู้ให้กู้ส�ม�รถใช้เป็นหลักฐ�นแสดงภ�ระหนี้สินและร�ยง�นธุรกรรมต่�งๆ ของผู้กู้ได้โดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหม�ย และให้ถือว�่
ผู้กู้ได้รับเงินสินเชื่อครบถ้วนถูกต้องจ�กผู้ให้กู้แล้ว
 ข้อ 3. ผู้กู้ยอมรับว่าบัตรกดเงินสดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้กู้ และผู้ให้กู้มีสิทธิยกเลิก ยึด เรียกคืน และ/หรือพักการใช้บัตรกดเงินสดชั่วคราวได้ ผู้กู้ต้องไม่มอบ หรือโอน  
หรือให้บุคคลอื่นครอบครองบัตรกดเงินสด ตลอดจนต้องเก็บรักษารหัสบัตรกดเงินสดให้เป็นความลับอยู่เสมอ ความเสียหายอันเกิดจากการท่ีผู้กู้ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ 
หรอืประมาทเลินเลอ่เป็นเหตใุห้ผู้อืน่นำาบัตร หรอืรหัสประจำาตัวไปใชเ้บิกถอนเงนิสด ผูกู้้ต้องเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้ส้ินโดยไม่โต้แยง้ ผูใ้หกู้้ไม่ตอ้งรบัผดิในผลของความเสยีหายอนัเกิดจาก 
กรณีดังกล่าว
  3.1 ในกรณีบัตรกดเงินสดสูญหาย ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทร�บถึงเหตุก�รณ์ดังกล่�วด้วยว�จ�ผ่�นท�งลูกค้�สัมพันธ์หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)  
เพื่อทำ�ก�รระงับก�รใช้บัตรกดเงินสดและยกเลิกรหัสบัตรกดเงินสด โดยผู้ให้กู้จะดำ�เนินก�รระงับก�รให้บริก�รบัตรดังกล่�วภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 5 น�ที นับแต่ที่ผู้กู้ได้รับแจ้ง 
และผู้กู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อภ�ระหนี้ท่ีเกิดขึ้นภ�ยหลังครบระยะเวล�ดังกล่�ว เว้นแต่ผู้ให้กู้จะตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่�ภ�ระหน้ีดังกล่�วเกิดจ�กก�รกระทำ�ของผู้กู้หรือผู้กู้มีส่วน 
รู้เห็น
 ข้อ 4. ผู้กู้ตกลงชำ�ระเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ย ค�่ธรรมเนียมก�รใช้วงเงิน ค�่ใช้จ่�ย และเงินใดๆ (ถ้�มี) ต�มสัญญ�นี้ให้แก่ผู้ให้กู้ ต�มจำ�นวน กำ�หนดเวล� และวิธีก�รที่
ระบุไว้ในใบแจ้งยอดร�ยก�รของสินเชื่อ (ต�มแบบที่ผู้ให้กู้กำ�หนด) ที่ผู้ให้กู้ได้จัดส่งให้แก่ผู้กู้ในแต่ละเดือน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่� “ใบแจ้งยอดร�ยก�ร”) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญ� 
ฉบับนี้ โดยก�รผ่อนชำ�ระเป็นงวดร�ยเดือนไม่น้อยกว�่จำ�นวนเงินที่ระบุไว้ในเอกส�รดังกล่�ว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่� “ค่�งวด”)
 ข้อ 5. ผู้กู้รับทร�บและตกลงยินยอมว่� ก�รอนุมัติประเภทสินเชื่อใดๆ เป็นสิทธิของผู้ให้กู้แต่เพียงผู้เดียวในก�รพิจ�รณ�และอนุมัติสินเชื่อโดยไม่จำ�เป็นต้องชี้แจงเหตุผล 
หรือคืนเอกส�รประกอบก�รสมัครใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ และผู้ให้กู้มีสิทธิระงับก�รได้รับเงินสินเชื่อ ยึดก�รได้รับเงินสินเชื่อและ/หรือเรียกคืน และ/หรือพักก�รได้รับเงินสินเชื่อชั่วคร�วได้ 
เมื่อผู้กู้ค�้งชำ�ระหรือไม่ส�ม�รถผ�่นเกณฑ์ก�รตรวจสอบหรือประเมินเป็นระยะ
 ข้อ 6. ก�รชำ�ระค�่งวดหรือเงินอื่นใดที่จะต้องชำ�ระให้แก่ผู้ให้กู้ ผู้กู้จะต้องชำ�ระเป็นเงินสดต�มช่องท�ง และภ�ยในกำ�หนดชำ�ระที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดร�ยก�ร ทั้งนี้ กรณีที่ผู้กู้
ชำ�ระค่�งวดหรือเงินอื่นใดให้แก่ผู้ให้กู้ ณ ตัวแทนของผู้ให้กู้ ผู้กู้จะต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รชำ�ระเงิน ซึ่งผู้ให้กู้จะได้แจ้งให้ทร�บต่อไป ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำ�เงินที่ได้รับชำ�ระจ�กผู้กู้ไปหัก
ชำ�ระหนี้ดังต่อไปนี้ต�มลำ�ดับ (ก) ค�่ใช้จ่�ยอื่นๆ (ข) ค�่ธรรมเนียมก�รทวงถ�มที่ถึงกำ�หนดชำ�ระและค้�งชำ�ระ (ค) ดอกเบี้ยและค่�ธรรมเนียมก�รใช้วงเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระและค้�ง
ชำ�ระ (ง) เงินต้นที่ถึงกำ�หนดชำ�ระและค�้งชำ�ระ (จ) ดอกเบี้ยและค่�ธรรมเนียมก�รใช้วงเงินที่ยังไม่ถึงกำ�หนด และ (ฉ) เงินต้นคงค้�งที่ยังไม่ถึงกำ�หนด ทั้งนี้ ลำ�ดับก�รชำ�ระหนี้อ�จม ี
ก�รเปลี่ยนแปลงได้ต�มที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล�่วให้ผู้กู้ทร�บล่วงหน้�หรือให้คว�มยินยอมแต่อย่�งใด
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 ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงยินยอมชำ�ระอัตร�ดอกเบี้ย ค�่ปรับ ค�่บริก�ร ค่�ธรรมเนียมใดๆ และค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ต�มร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ให้กู้
1. ดอกเบี้ย ค่�ปรับ ค่�บริก�ร ค�่ธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
2. ค่�ใช้จ่�ยที่จ่�ยให้แก่หน่วยง�นร�ชก�ร ค่�อ�กรแสตมป์ 1 บ�ท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บ�ท หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บ�ท
3. ค่�ใช้จ่�ยให้แก่ภ�ยนอกหรือบุคคลอื่น
 3.1  ค่�ใช้จ่�ยในก�รชำ�ระเงิน
  ชำ�ระที่เค�น์เตอร์ของธน�ค�ร, อินเตอร์เน็ต
  ชำ�ระผ่�นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ, ATM
  ชำ�ระที่จุดบริก�รรับชำ�ระ
 3.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  (ต�มคว�มเป็นจริง)
 3.3 ค่�ใช้จ่�ยในก�รติดต�มทวงถ�มหนี้
   กรณีค้�งชำ�ระ 1 งวด
   กรณีค้�งชำ�ระม�กกว่� 1 งวด
 3.4 ค่�ใช้จ่�ยในก�รถอนเงินจ�กตู้ ATM
  ธ.ไทยพ�ณิชย์

10-30 บ�ท/ครั้ง
10-30 บ�ท/ครั้ง
10-30 บ�ท/ครั้ง

ไม่เกิน 12 บ�ท/ครั้ง

50 บ�ท/งวด
100 บ�ท/งวด

13 บ�ท/ครั้ง

4. ค่�ใช้จ่�ยที่เป็นต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นของผู้ให้กู้
 4.1 ค่�ใช้จ่�ยในก�รทวงถ�มหนี้
   กรณีค้�งชำ�ระ 1 งวด
   กรณีค้�งชำ�ระม�กกว่� 1 งวด
 4.2 ค่�ออกบัตรใหม่กรณีสูญห�ย/ชำ�รุด
 4.3 ค่�ใช้จ่�ยในกรณีเช็คคืน
 4.4 ค่�ขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของแต่ละงวด
  (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 4.5 ค่�ขอตรวจสอบร�ยก�ร

50 บ�ท/งวด
100 บ�ท/งวด
100 บ�ท/ครั้ง
200 บ�ท/ครั้ง
100 บ�ท/ครั้ง

100 บ�ท/ครั้ง

 ข้อ 8. กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา
  8.1 ผู้กู้ ไม่ชำาระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนหรือผิดนัดชำาระหนี้งวดใดๆ หรือผิดข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือ
  8.2 หากปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่ผู้กู้มอบให้แก่ผู้ให้กู้ มีข้อความเท็จหรือเป็นเอกสารปลอม หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
แต่เพียงบางส่วนทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า และ/หรือแสดงพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อผู้ให้กู้ หรือ
  8.3 เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กู้ ไม่อาจชำาระหนี้ใดๆ ที่มีอยู่กับผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นได้ เช่น ผู้กู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือ
  8.4 เมื่อผู้กู้ถูกบังคับคดีถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือยอมให้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายหรือคำาพิพากษา หรือ
  8.5 ผู้กู้ตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลว่างงาน เป็นต้น
  ในกรณีผู้กูผิ้ดนดั/ผดิสัญญาน้ีไม่วา่ขอ้หนึง่ขอ้ใด ผู้ให้กู้จะมีหนังสอืแจง้เหตุแห่งการผดินดั/ผิดสัญญาให้ผูกู้้ทราบ และในกรณีทีผู้่ใหกู้้พจิารณาแล้วเห็นวา่เหตุ 
ดังกล่าวเป็นเหตุอันแก้ไขได้ ผู้ให้กู้อาจกำาหนดระยะเวลาให้ผู้กู้แก้ไขเหตุดังกล่าว หากผู้กู้ ไม่ดำาเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้ถือว่าหนี้ทั้งหมดตาม
สัญญานี้ถึงกำาหนดชำาระทันที ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชำาระหนี้ตามสัญญานี้ได้ทันที ทั้งนี้ผู้กู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้ให้กู้มีสิทธิระงับวงเงินสินเชื่อก็ได้
 ข้อ 9. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือผิดสัญญ�ใดๆ ต�มที่กำ�หนดในข้อ 8. 
  9.1 ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิในก�รยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้มอบให้กับผู้กู้จนกว่�เหตุแห่งก�รผิดสัญญ�นั้นจะได้ถูกแก้ไข
  9.2 กรณีที่ผู้ให้กู้ผิดนัดชำ�ระหน้ีหรือค่�งวดท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระงวดใดงวดหน่ึง ห�กผู้กู้ได้รับดอกเบี้ยในอัตร�พิเศษที่ต่ำ�กว่�อัตร�ปกติท่ีระบุในข้อ 4. ผู้ให้กู้ขอ
สงวนสิทธิในก�รคิดดอกเบ้ียและ/หรือค่�ธรรมเนียมก�รใช้วงเงินในกรณีผิดนัดชำ�ระหน้ีต�มอัตร�ท่ีผู้ให้กู้กำ�หนดจนกว่�เหตุแห่งก�รผิดสัญญ�น้ันจะได้ถูกแก้ไขโดยไม่ถือเป็นก�ร
เปลี่ยนแปลงอัตร�ดอกเบี้ยและ/หรือค่�ธรรมเนียมก�รใช้วงเงินที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทร�บล่วงหน้� ทั้งนี้ อัตร�ดอกเบี้ยและ/หรือค่�ธรรมเนียมก�รใช้วงเงินดังกล่�วต้องไม่เกินอัตร�
สูงสุดที่ผู้ให้กู้ส�ม�รถเรียกเก็บได้ต�มกฎหม�ย
 ข้อ 10. ผู้ให้กู้จะส่งคำ�บอกกล่�วซึ่งต�มกฎหม�ยหรือต�มสัญญ�กำ�หนดให้ต้องแจ้งหรือบอกกล่�วเป็นหนังสือ โดยก�รส่งท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ ส่วนก�ร
แจ้งหรือบอกกล�่วรวมถึงเอกส�รอื่นๆ ห�กบริษัทได้จัดส่งไม่ว่�จะโดยบุคคลนำ�ส่ง ท�งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรส�ร จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีก�รติดต่อสื่อส�รอื่นใด โดยก�ร
จัดส่งข้�งต้นจะส่งไปต�มที่อยู่ ข้อมูลสถ�นที่ติดต่อที่ผู้กู้ให้ไว้ในสัญญ�หรือที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งก�รเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุดให้ถือว่�ผู้ให้กู้ได้แจ้งบอกกล่�ว และ/หรือจัดส่ง
เอกส�รดังกล่�วนั้นโดยชอบแล้ว และให้ถือว่�ผู้กู้ได้รับแจ้งคำ�บอกกล่�ว และ/หรือเอกส�รนั้นไว้โดยชอบแล้วด้วยเช่นกัน ส่วนบรรด�คำ�บอกกล่�วหรือก�รติดต่อของผู้กู้ที่จะมีไปยัง 
ผู้ให้กู้ จะต้องทำ�เป็นหนังสือไปยังสำ�นักง�นของผู้ให้กู้ต�มที่ระบุไว้ด�้นหน้�ของสัญญ�นี้
 ข้อ 11. กรณีท่ีผู้กู้เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ สถ�นท่ีส่งเอกส�ร หรือสถ�นท่ีทำ�ง�นต�มท่ีปร�กฏในใบสมัครสินเชื่อหรือสัญญ�ฉบับน้ี หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้กู้ต�มที่ได้ระบุในใบสมัครหรือสัญญ�ฉบับนี้ ผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษรภ�ยใน 7 วัน นับแต่วันที่มีก�รเปลี่ยนแปลง และให้ถือว�่ก�รแจ้งก�ร
เปล่ียนแปลงดังกล่�วเป็นส�ระสำ�คัญของสัญญ�น้ี ท้ังน้ีห�กผู้กู้ไม่ได้แจ้งก�รเปล่ียนแปลงภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว และ/หรือผู้ให้กู้ไม่ส�ม�รถติดต่อผู้กู้ได้โดยผู้ให้กู้ได้พย�ย�ม
ติดต่อต�มสมควรแล้ว ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้สืบค้นข้อมูลก�รเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์ติดต่อ พร้อมทั้งตกลงให้ผู้ให้กู้จัดส่งเอกส�รให้กับผู้กู้ที่ต�มภูมิลำ�เน�ของผู้กู้
 ข้อ 12. ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้กู้ที่ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ หรือให้ผ่�นผู้ให้กู้ หรือมีอยู่กับผู้ให้กู้ หรือที่ผู้ให้กู้ได้รับ หรือเข้�ถึงได้จ�กแหล่งอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จำ�เป็นเพื่อก�รให้บริก�รแก่ผู้กู้ ก�รดำ�เนินก�รต�มคำ�ขอของผู้กู้ก่อนให้บริก�ร ก�รมอบหม�ยง�นให้ผู้อื่นสนับสนุนก�รให้บริก�รไม่ว่�จะเกี่ยวกับง�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ ง�นติดต่อสื่อส�ร ง�นติดต�มทวงถ�ม หรือง�นอื่นใดก็ต�ม ก�รโอนสิทธิและ/หรือหน้�ที่ ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมกำ�กับตรวจสอบ  
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร ก�รจัดก�รข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดท่ีจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินก�รของผู้ให้กู้อย่�งมีนัยสำ�คัญ หรือเพื่อให้ผู้ให้กู้ส�ม�รถให้
บริก�รได้อย่�งเป็นธรรมและต่อเนื่อง และผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้เปิดเผยข้อมูลดังกล่�วให้แก่กลุ่มบริษัท เจ ม�ร์ท จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ให้บริก�รภ�ยนอก ตัวแทนของผู้ให้กู้ ผู้รับจ�้ง
ช่วงต่อ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภ�ยนอก บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ บริษัทบริห�รสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้�รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ  
ผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย และ/หรือหน่วยง�น/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญ�อยู่กับผู้ให้กู้ และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจ�กผู้ให้กู้ดังกล่�ว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่�ว
ต่อไปได้ภ�ยใต้วัตถุประสงค์ดังกล�่ว และตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้หรือผิดสัญญ� ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิในก�รจัดส่งข้อมูลภ�ระหนี้ของผู้กู้ให้แก่บริษัทติดต�มหนี้ที่เป็นคู่สัญญ�กับผู้ให้กู้ เพื่อทำ�ก�รติดต�ม
ทวงถ�มหนี้จ�กผู้กู้แทนผู้ให้กู้ได้
 ข้อ 14. ผู้ให้กู้มีสิทธิในก�รโอนสิทธิต�มสัญญ�ฉบับน้ีไม่ว่�ท้ังหมดหรือบ�งส่วนให้แก่บุคคลภ�ยนอกต�มท่ีผู้ให้กู้เห็นสมควร โดยผู้ให้กู้จะส่งคำ�บอกกล่�วเป็นล�ยลักษณ์
อักษรให้ผู้กู้ทร�บล่วงหน้�เป็นเวล�ไม่น้อยกว่�หนึ่งงวดของก�รชำ�ระเงินค�่งวด ก่อนก�รโอนสิทธิดังกล่�วมีผลบังคับ
 ข้อ 15. กรณีผู้ให้กู้จะดำ�เนินก�รแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่�งๆ อ�ทิ อัตร�ดอกเบี้ย ค่�ปรับ ค่�บริก�ร ค่�ธรรมเนียมใดๆ และค�่ใช้จ�่ยต่�งๆ 
ของสัญญ�ฉบับนี้ต�มคว�มเหม�ะสม และให้ถือว่�เป็นส่วนหนึ่งของสัญญ�ฉบับนี้ โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทร�บโดยก�รประก�ศที่ส�ข� หรือ Website ของผู้ให้กู้ หรือหนังสือพิมพ์
ร�ยวันภ�ษ�ไทย หรือท�งไปรษณีย์ ยกเว้นก�รเปลี่ยนแปลงใดที่ทำ�ให้ผู้กู้เสียประโยชน์ ผู้ให้กู้จะมีหนังสือบอกกล่�วแก่ผู้กู้ทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 30 วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน  
ผู้ให้กู้จะประก�ศท�งหนังสือพิมพ์ร�ยวันภ�ษ�ไทยล่วงหน�้ไม่น้อยกว่� 7 วัน และแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรท�งไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งไปยังผู้กู้
 ข้อ 16. ห�กข้อสัญญ�ข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญ�นี้ตกเป็นโมฆะ ผิดหลักเกณฑ์ของท�งร�ชก�ร ไม่ส�ม�รถฟ้องร้องบังคับกันได้ต�มกฎหม�ย ไม่ว่�
ด้วยเหตุใดๆ แล้ว ผู้กู้ตกลงให้ข้อสัญญ�ข้ออื่นๆ และ/หรือ ส่วนอื่นๆ ของสัญญ�นี้ ยังคงสมบูรณ์และผูกพันผู้กู้ต่อไปทุกประก�ร และผู้กู้ยอมรับว่� ผู้ให้กู้มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง  
เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำ�หนดใดๆ เกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อไม่ว่�ต�มสัญญ�นี้ หรือข้อตกลงอื่นใดได้เสมอโดยเพียงแต่แจ้งให้ผู้กู้ทร�บเท่�นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้กู้ละเลยต่อสิทธิใดๆ 
ต�มสัญญ�นี้ ไม่ให้ถือว่�เป็นก�รสละสิทธินั้น
 ข้อ 17. ร�ยละเอียดในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับก�รใช้วงเงินสินเชื่อ นอกจ�กที่ได้กำ�หนดไว้ข้�งต้นแล้ว ผู้กู้ตกลงปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้กู้กำ�หนดทุกประก�ร ทั้งนี ้
ไม่ว่�ที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่จะมีขึ้นในภ�ยหน�้ก็ต�ม
 ข้อ 18. ผู้กู้ตกลงว่� ก�รท่ีผู้ให้กู้ยอมผ่อนผันให้แก่ผู้กู้ในเรื่องใด ในคร�วใด เก่ียวกับข้อตกลงหรือข้อกำ�หนดเงื่อนไขในสัญญ�นี้ ย่อมไม่เป็นเหตุให้ผู้กู้ถือได้ว่�ผู้ให้กู้ได้ 
ผ่อนผันเกี่ยวกับข้อตกลงหรือข้อกำ�หนดเงื่อนไขของสัญญ�ในเรื่องนั้นๆ ให้ผู้กู้ในคร�วหน้�หรือคร�วอื่นแม้แต่อย่�งใด

 ผู้กู้ได้อ่�นและเข้�ใจข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสัญญ�สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลฉบับน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่�ถูกต้องตรงต�มเจตน�และคว�มประสงค์ของผู้กู้ทุกประก�ร  
และผู้กู้ได้ลงล�ยมือชื่อไว้ในสัญญ�นี้เพื่อเป็นหลักฐ�นสำ�คัญ RL
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