
สัญญาใหสินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน ทำที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด อาคารกรุงศรีเพลินจิต
ทาวเวอร 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 ขาพเจา ผูมีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยูดานหนาของคำขอรับสินเชื่อนี้ (“ผูกู”) ตกลงขอรับสินเชื่อ
สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน จากบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (“ผูใหกู”) ในวงเงินตามท่ีผูใหกูจะไดอนุมัติ
และตกลงวาจะปฏิบัติและยินยอมผูกพันตน ตามขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ ของการใหสินเชื่อพิเศษ กรุงศรี
ดรีมโลน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ รวมท้ังท่ีผูใหกูจะไดกำหนดและใหมีผลใชบังคับเปนคราวๆ ไปทุกประการ
 1.ผูกูตกลงขอรับสินเช่ือพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน จากผูใหกู และผูใหกูตกลงใหสินเช่ือพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน
แกผูกูในวงเงินสินเชื่อตามที่ผูใหกูจะพิจารณาอนุมัติและแจงใหผูกูทราบ ผูกูรับทราบและตกลงวาผูกูอาจ
ขอรับเงินกูทั้งหมดในคราวเดียว หรือจะขอรับเงินกูสวนที่เหลือเปนคราวๆ ไป ซึ่งแตละครั้งจะตองมีจำนวน
ไมต่ำกวาจำนวนขั้นต่ำที่ผูใหกูกำหนดภายในวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากผูใหกู โดยผูกูจะลงลายมือชื่อใน
คำขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผูใหกูกำหนด หรือปฏิบัติตามวิธีการขอรับเงินกูตามขอ 3. หรือวิธีอื่นที่ผูใหกูกำหนด
เปนคราวๆ ไปและใหถือวาจำนวนที่ผูกูขอรับไปทั้งหมดเปนจำนวนเงินกูตามสัญญานี้
 สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน เปนสินเชื่อประเภทวงเงนิกูหมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืน
ที่แนนอน และ/หรือแบบมีกำหนดการชำระคืนขั้นต่ำ ผูกูมีสิทธิรองขอใชวงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใด
หรือทุกประเภท อยางไรก็ตาม ผูใหกูสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปดใชระงับหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของ
สินเชื่อที่ใหบริการและพิจารณาอนุมัติการใหวงเงินสินเชื่อแกผูกูตามหลักเกณฑของผูใหกู
 2.วงเงินสินเช่ือท่ีผูใหกูอนุมัติตามขอ 1. เปนวงเงินสินเช่ือท่ีผูใหกูสามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงิน
สินเชื่อ (ไมวาปรบัเพ่ิมหรือลด) ในภายหลังโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ประวัติและลักษณะการใชวงเงิน
ประวัติการชำระหนี้ของผูกู รวมถึงระยะเวลาที่ผูกูเปนสมาชิกของผูใหกู เปนตน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของ
ผูใหกู รวมถึงหลักเกณฑและระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดวงเงินสินเชื่อดังกลาว
ไมกระทบกับหนาที่และความรับผิดชอบในการชำระคืนสินเชื่อที่ผูกูไดเบิกใชไปแลว
 3.เพื่อประโยชนในการรับและใหสินเช่ือตามคำขอรับสินเช่ือฉบับน้ี ผูกูตกลงวา การเบิกใชสินเช่ืออาจ
ทำไดผานทางชองทางตางๆ ตามขอนี้ และ/หรือชองทางอื่นใดตามที่ผูใหกูอาจจัดใหมีเพิ่มเติมในภายหลังนั้น
ถือเปนการแสดงเจตนาการขอเบิกใชเงินสด/สินเช่ือ และใหบรรดาหลักฐานการนำฝากเงินเขาบัญชีธนาคาร
รายงานการเบิกจายซ่ึงบันทึกโดยเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ หรือหลักฐานการโอนเงินอ่ืนใดน้ันถือเปนหลักฐาน
การรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแลวของผูกู ทั้งนี้ ชองทางการเบิกใชสินเชื่อรวมถึงชองทางดังตอไปนี้
 ก.การฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ระบุไวในเอกสารที่เกี่ยวของ หรือที่ผูกูแจงใหผูใหกูทราบ หรือ
ตามวิธีการที่ผูใหกูกำหนด และใหถือวาผูกูไดรับตนเงินกูนับตั้งแตที่ผูใหกูนำเงินเขาบัญชีดังกลาวไมวาผูกู
จะไดเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ไดแจงไวแลวหรือไมก็ตาม
 ข.การทำคำขอเบิกใชวงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผูใหกูกำหนด ผูใหกูจะสงมอบเงินตามที่ผูกูรองขอโดย
ผูกูจะตองลงนามในเอกสารการรับเงินกูตามแบบที่ผูใหกูกำหนด
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 ค. ทำคำขอเบิกตนเงินกูทางระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ หรือผานทางโปรแกรมของผูใหกูผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือระบบออนไลน หรือระบบเว็บไซต หรือแอปพลิเคชันใดๆ ของผูใหกู หรือท่ีผูใหกูจัดไว
ให โดยใชรหัสประจำตัวที่ผูกูกำหนดดวยตนเองตามขั้นตอนที่ผูใหกูกำหนด หรือที่ผูใหกูจัดสงใหผูกูตามที่
รองขอ หรือที่ผูกูลงทะเบียนไดมาตามวิธีการเบิกตนเงินที่ผูใหกูกำหนด ทั้งนี้ในการเบิกใชดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ ขางตน ผูกูตกลงรับผิดชอบตอจำนวนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด เปรียบ
เสมือนผูกูไดทำคำขอเบิกใชตนเงินกูดวยตัวเอง ในกรณีดังกลาว ใหถือตนเงินกูจากการเบิกทางชองทางตางๆ
ดังกลาวเปนตนเงินกูอีกจำนวนหนึ่งที่ผูกูไดรับตามสัญญากูที่ผูกูทำไวกับผูใหกูกอนหนานี้
 ง. สำหรับผูกูที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเช่ือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูกูสามารถเบิก
ถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผูใหกูกำหนด โดยการใชบัตรสมาชิกกับเลขรหัส
ประจำตัวที่ผูกูกำหนดดวยตนเองตามขั้นตอนที่ผูใหกูกำหนด หรือที่ผูใหกูออกและจัดสงใหผูกูตามที่รองขอ
โดยผูกูรับทราบวาผูกูอาจตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกลาว
 4.ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ใหแกผูใหกูดังตอไปนี้
 4.1 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน ในอัตราที่ตกลงกับผูใหกู เพื่อวัตถุประสงคในการอางอิง
ในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไมเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย คาปรับ คาบริการ คาอากรแสตมปและ/หรือคาธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผูใหกูประกาศกำหนด
ทั้งนี้ไมเกินอัตราสูงสุดที่ผูใหกูสามารถเรียกเก็บไดตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการ
ใชวงเงินนับแตวันที่ผูกูไดรับหรือถือวาไดรับสินเชื่อจากผูใหกู
 4.2 คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผูใหกูไดประกาศแจงไวในตารางอัตราคาธรรมเนียมตางๆ ในเอกสารฉบับนี้
หรือในเว็บไซตของผูใหกู เชน คาติดตามทวงถาม หรือคาออกบัตรใหมกรณีสูญหาย หรือชำรุด เปนตน หากมี
การติดตามทวงถามใหผูกูชำระหน้ีเงินกูคางชำระ เน่ืองจากการผิดนัดหรือผิดขอสัญญาใดๆ ผูกูตกลงรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นใหแกผูใหกูจนเต็มจำนวน ซึ่งรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมศาล คาใชจายในการ
ดำเนินคดีตามกฎหมายคาทนายความ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 5.ผูกูตกลงชำระคืนเงินกูเปนรายงวดตอเดือนตามที่จะไดทำความตกลงกับผูใหกู ผูใหกูจะสงใบแจง
ยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือใบรับ (ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส)
ทางไปรษณียหรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือทางแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนโทรศัพทเคลื่อนที่หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดของผูกู หรือใหผูกูตรวจสอบจากเว็บไซตของผูใหกู ลวงหนากอนถึงกำหนดชำระไมนอย
กวาสิบ (10) วัน และผูกูตกลงชำระคางวดหรือหนี้อื ่นใดรวมทั้งคาธรรมเนียมใดๆ ใหแกผู ใหกู ภายใน
เวลาที่กำหนดในใบแจงยอดบัญชี ทั้งนี้ ยอดเงินกูพรอมดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงินท่ีผูกูจะตอง
ผอนชำระเปนรายเดือนน้ีอาจมีจำนวนแตกตางกันตามยอดรวมตนเงินกูท่ีผูกูไดเบิกใชเปนครั้งคราว นอกจากนี้
หากผูกูชำระสินเชื่อกอนวันท่ีกำหนดในงวดใดๆ ใหถือวาผูกูยินยอมใหนำเงินคางวดดังกลาวหักเขาบัญชีเพ่ือ
หักหน้ีคงคางของผูกู ณ วันท่ีผูใหกูไดรับชำระเงินจากผูกู กรณีที่ผูกูไมไดรับ หรือไดรับแตเห็นวาใบแจงยอด
บัญชีท่ีไดรับไมถูกตองท้ังหมด หรือบางสวนไมวาดวยประการใด ผูกูจะตองแจงใหผูใหกูทราบภายในสิบ (10) วัน
นับตั้งแตวันที่ผูกูไดรับใบแจงยอดบญัชีผูใหกูจะตรวจสอบขอมูลไมถูกตองตามท่ีผูกูโตแยงและแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูกูทราบโดยเร็วท่ีสุด หากผูกูเพิกเฉยไมโตแยงใหถือวารายการและยอดหน้ี ท่ีเรียกเก็บตามใบแจง
ยอดบัญชีน้ันถูกตอง เวนแตผูกูจะพิสูจนไดวารายการและยอดหน้ีตามท่ีปรากฏในใบแจงยอดบัญชีดังกลาว
ไมถูกตอง และความไมถูกตองน้ันไมไดเกิดข้ึนจากความผิด หรือความบกพรองของผูกูเองท้ังน้ีผูกูตองทักทวง
ภายในระยะเวลาไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีผูกูไดรับใบแจงยอดบัญชี เม่ือผูใหกูได
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จัดสงใบแจงยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือใบรับ ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังที่ระบุในขอนี้
ตามที่ผูกูแจงไดความประสงคตอผูใหกูแลว ใหถือวาผูใหกูไดจัดสงใบแจงยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับ
ภาษี และ/หรือ ใบรับอยางสมบูรณและถูกตองตามกฎหมายแลว
 6.ผูกูตกลงและรับทราบวา สำหรับสินเชื่อที่มีลักษณะการผอนชำระเปนงวด ผูกูอาจชำระคืนเงินกู
ท้ังหมดกอนกำหนดตามที่ไดตกลงกับผูใหกู โดยผูกูตองติดตอผูใหกูเพื่อสอบถามยอดชำระปดบัญชี
ตามชองทางที่กำหนด และผูกูตองชำระตนเงินกูสวนท่ีเหลือท้ังหมด ดอกเบ้ีย คาธรรมเนียมการใช
วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงินคาธรรมเนียมและหนี้อื่นๆ ที่คางชำระทั้งหมดแกผูใหกูทั้งจำนวน
กอนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป 
 7.ผูกูตกลงชำระคางวดเงินกู ดอกเบ้ีย คาธรรมเนียมการใชวงเงิน คาธรรมเนียมการจัดการสินเช่ือ คาปรับ
คาบริการ คาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ ท่ีผูกูมีหนาท่ีตองชำระใหแกผูใหกูตามคำขอรับสินเช่ือฉบับน้ีโดย
การชำระเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยท่ีผูใหกูกำหนด หรือชำระเงินผานผูใหบริการเคานเตอรรับชำระเงินและ
/หรือชำระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ ตามเง่ือนไขท่ีผูใหบริการกำหนด (รวมถึงชองทางการชำระเงินในรูปแบบ
อ่ืนโดยผูใหบริการรับชำระเงินอิสระ) หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยตามที่ไดทำความตกลง
ไวลวงหนากับผูใหกูและธนาคาร หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ผูใหกูกำหนด ผูกูยินยอมใหผูใหกูนำเงินที่ไดรับจาก
ผูกูไปตัดชำระหนี้ตามลำดับกอนหลังดังตอไปนี้ คาธรรมเนียม คาปรับและคาใชจายตางๆ ดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมการใชวงเงิน และเงินตนที่คางชำระ ตามที่ระบุไวในใบแจงยอดบัญชี
 8.กรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุแหงการผิดสัญญาหรือเหตุแหงการบอกเลิกสัญญา
 8.1ผูกูผิดนัดชำระหน้ีหรือคางวดท่ีถึงกำหนดชำระ ไมวางวดหน่ึงงวดใดและไมวากับผูใหกูหรือ
บุคคลใดๆ หรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูกูอาจไมสามารถชำระหนี้ไดจนเสร็จสิ้น
 8.2 ผูกูไมปฏิบัติตามขอกำหนดหรือเง่ือนไขขอหน่ึงขอใดของสัญญา หรือดำเนินการใดๆ อัน
ไมเปนไปตามวิธีการที่ผูใหกูกำหนด
 8.3 ผูกูถึงแกความตาย สาบสูญ ลมละลาย ตกเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความ
สามารถ หรือผูกูมีคุณสมบัติไมเหมาะสมหรือไมถูกตองครบถวนตามที่ผูใหกูกำหนด
 8.4 ผูกูถูกฟองในคดีแพง หรือคดีลมละลาย หรือถูกกลาวหาเปนคดีอาญา หรือถูกยึด/อายัดทรัพย
หรือมีพฤติกรรมท่ีเปนเหตุอันควรสงสัยวาเปนการฉอฉลผูใหกูหรือสถาบันการเงินอ่ืน
 8.5 ผูกูแจงขอมูลอันเปนเท็จแกผูใหกู หรือจัดใหผูใหกูเขาถึงขอมูลของบุคคลอ่ืนซ่ึงทำใหผูให
กูสำคัญผิดในคุณสมบัติของผูกู หรือเกิดการเปล่ียนแปลงหรือมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติมอันสงผลใหผูให
กูเห็นวาผูกูไมสมควรท่ีจะไดรับสินเช่ือ หรือมีฐานะทางการเงินไมเพียงพอ หรือประสบปญหาอันมีผล
ตอการชำระหนี้ 
 8.6 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และ/หรือประกาศของหนวยราชการที่เกี่ยวของ หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ/การใหบริการของผูใหกู
 8.7 ผูกูไมมยีอดคาง หรือไมมีการเคล่ือนไหวทางบัญชี ไมมีการติดตอผูใหกูหรือผูใหกูไมสามารถ
ติดตอผูกูได (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เปนเวลาติดตอกันอยางนอย 12 เดือน
 8.8 ผูกูไดรับเงินสดจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการแทนสินคาหรือบริการ (กรณีใชสินเชื่อซื้อ
สินคา/บริการ) หรือลักษณะอื่นซึ่งผิดกฎหมายหรือไมเหมาะสม 
 8.9 ผูกูใชสินเชื่อผิดวัตถุประสงค หรือมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงตามกฎหมาย หรือเพื่อ
การฉอฉลหรือทุจริต หรือเพื่อประโยชนทางธุรกิจ
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 9.เมื่อเกิดเหตุตามที่กำหนดในขอ 8.ไมวาขอหนึ่งขอใด ผูใหกูมีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน
หรือระงับสิทธิการใชบัตร/สินเช่ือช่ัวคราวไดทันที และในกรณีท่ีผูใหกูไดสงคำบอกกลาวเปนหนังสือ
ใหแกผูกูไมนอยกวาสามสิบ (30) วัน เพื่อแจงถึงเหตุแหงการผิดนัดหรือผิดสัญญาและเตือนใหผูกู
ดำเนินการแกไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด เฉพาะในกรณีที่สามารถแกไขได
แตผูกูละเลยเสีย ไมแกไขหรือไมปฏิบัติตามคำบอกกลาวนั้น ผูใหกูมีสิทธิบอกเลิกการใหสินเชื่อ
ตามสัญญานี้ไดและใหหนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระทันที พรอมทั้งเรียกใหผูกูชำระคืนบรรดาหนี้ทั้งปวง
ที่ถึงกำหนดชำระ หนี้ที่คางชำระ คาธรรมเนียมการใชวงเงินคางชำระ คาปรับ คาธรรมเนียมการจัดการ
สินเชื่อและคาใชจายใดๆ ท่ีผูกูมีหนาท่ีตองชำระใหแกผูใหกู รวมท้ังหน้ีทุกชนิด ทุกจำนวนท่ีผูกูมีตอ
ผูใหกูไดทันที และผูกูตกลงรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูใหกู สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผูใหกู
ไดรับ หรือพึงไดรับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การลาชาหรืองดเวนใดๆ ในการใชสิทธิของผูใหกู
ตามกฎหมาย หรือตามขอกำหนดและเง่ือนไขน้ันไมถือวาผูใหกูสละสิทธิหรือใหความยินยอมในการ
ดำเนินการใดๆแกผูกูแตประการใดอยางไรก็ดี กรณีผูกูถึงแกความตาย ใหถือวาสัญญากูฉบับน้ีส้ินสุดลง
และผูใหกูมีสิทธิเรียกรองในยอดหนี้คางชำระทันที โดยผูใหกูไมจำตองสงคำบอกกลาวเพื่อเลิกสัญญา
 10.เมื่อเกิดเหตุผิดนัด เหตุผิดสัญญาใดๆ ตามที่กำหนดในขอ 8. (นอกเหนือจากสิทธิตามขอ 9.) 
 10.1 ผูใหกูขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชนใดๆ ที่ไดมอบใหกับผูกู
จนกวาเหตุแหงการผิดสัญญานั้นจะไดถูกแกไข 
 10.2 กรณีทีผู่กูผิดนัดชำระหน้ีหรือคางวดท่ีถึงกำหนดชำระงวดใดงวดหน่ึง หากผูกูไดรับดอกเบี้ย
และ/หรือคาธรรมเนียมการใชวงเงินในอัตราพิเศษท่ีต่ำกวาอัตราปกติท่ีระบุในขอ 4.1 ผูใหกูขอสงวน
สิทธิ์ในการคิดดอกเบ้ียและ/หรือคาธรรมเนียมการใชวงเงินในกรณีผิดนัดชำระหน้ี ตามอัตราท่ีผูให
กูกำหนดจนกวาเหตุแหงการผิดสัญญาน้ันจะไดถูกแกไขโดยไมถือเปนการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย
และ/หรือคาธรรมเนียมการใชวงเงินที่ผูใหกูตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและ/
หรือคาธรรมเนียมการใชวงเงินดังกลาวตองไมเกินอัตราสูงสุดที่ผูใหกูสามารถเรียกเก็บไดตามกฎหมาย 
 11.ผูใหกูจะสงหนังสือหรือคำบอกกลาวสำคัญตามกฎหมายหรือตามสัญญาฉบับน้ีใหผูกูทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ตามท่ีอยูท่ีระบุในสัญญา(หรือใบสมัครสินเช่ือ) หรือท่ีอยูท่ีแจงใหผูใหกูทราบเปนหนังสือ
ครั้งหลังสุด เวนแตกรณีที่ผูกูแจงใหผูใหกูทราบเปนหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสใดๆ ที่ผูใหกูจัดใหมี วาผูกูมีความประสงคจะขอรับคำบอกกลาวเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
หรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใด ผูใหกูจะสงคำบอกกลาวใหแกผูกูทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตามท่ีผูกูแจงความประสงค ท้ังน้ี  หากผูกูยายท่ีอยูหรือท่ีทำงาน หรือเปล่ียนแปลง
ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือประสงคจะเปลี่ยนชองทางการรับแจงผูกูจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหกู
ทราบทันทีโดยทำเปนหนังสือหรือแจงใหผูใหกูทราบตามวิธีการที่ผูใหกูกำหนด
 12.ผูกูยินยอมใหผูใหกูโอนสิทธิตามขอกำหนดและเง่ือนไขตามสัญญาฉบับน้ีไมวาท้ังหมดหรือบางสวน
ใหแกบุคคลภายนอกไดโดยผูใหกูและผูรับโอนสิทธิจะสงคำบอกกลาวการโอนสิทธิใหผูกูทราบลวงหนาไมนอย
กวาหนึ่งรอบบัญชี
 13.ผูกูตกลงและรับทราบวาการยกเลิกการขอรับสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไขการ
ชำระคืนเงินกูนั้นจะทำไดเมื่อไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูใหกู
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 14.ผูใหกูสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอกำหนดและเง่ือนไขของการใชสินเช่ือ อัตราดอกเบ้ีย
คาธรรมเนียมการใชวงเงิน เบี้ยปรับคาธรรมเนียม คาบริการตางๆ ได ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
โดยผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบเปนหนังสือลวงหนากอนจะมีผลบังคับใชไมนอยกวาสามสิบ (30) วัน
กรณีที่ผูใหกูเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือคาธรรมเนียมการใชวงเงินอันกอใหเกิดภาระแกผูกู
ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาเปนหนังสือ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ แตหากเปนการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ นอกเหนือจากอัตราดอกเบ้ียและ/หรือคาธรรมเนียม
การใชวงเงิน ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาทางเว็บไซต www.krungsricard.com เวนแตในกรณี
เรงดวน ผูใหกูจะแจงใหทราบทางจดหมาย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือประกาศทางหนังสือพิมพ
รายวันภาษาไทยแพรหลายในประเทศลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน และแจงใหทราบเปนหนังสือ
อีกครั้งหนึ่ง กรณีที่ผูกูแจงใหผูใหกูทราบเปนหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือแจงผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด วาผูกูมีความประสงคจะขอรับคำบอกกลาวเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ผูใหกูจะแจงการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุในสัญญานี้ใหแกผูกูทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนตามท่ีผูกูแจงความประสงคอยางไรก็ตาม
ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดงักลาวขางตนเปนประโยชนหรือลดภาระแกผูกู ใหการเปลี่ยนแปลงนั้น
มีผลใชบังคับไดทันทีโดยผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบผานระบบออนไลน หรือเว็บไซตของผูใหกู หรือ
แอปพลิเคชันใดๆ ท่ีผูใหกูจัดไวให ท้ังน้ี ใหถือวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนสวนหน่ึงของขอกำหนด
และเงื่อนไขฉบับนี้และผูกูตกลงผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขใหมที่แจงใหทราบแลวโดยไมตองทำ
เอกสารหลักฐานใดๆ ใหแกผูใหกูอีกทั้งสิ้น
 15.ในกรณีที่ผูใหกูมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูกูไว หากผูใหกูจะนำขอมูลน้ันไปเปดเผยใหบุคคล
ที่สาม ผูใหกูจะกระทำไดตอเม่ือไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูกูกอนเปนกรณีรายคร้ังไป โดยผูกูมีสิทธิ
จะใหความยินยอมหรือไมก็ได และหากใหความยินยอมไปแลว ผูกูมีสิทธิถอนความยินยอมดังกลาวเม่ือใด
ก็ได ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด
 16.ใบสมัครสินเช่ือ หนังสือยินยอมตางๆ ท่ีผูกูไดลงนาม ประกาศอัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม (รวมทั้ง
ที่ผูใหกูอาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) บันทึกวิธีการคิดคำนวณ เอกสารประกอบการขาย ตลอดจน
ตารางแสดงภาระหนี้(เฉพาะกรณีชำระเปนงวด)  ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ขอความใดขอความ
หนึ่งหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสินเชื่อฉบับนี้กลายเปนขอความที่เปนโมฆะขัด
กับกฎหมาย ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หรือใชบังคับมิไดในประการใดๆ ตามกฎหมาย ใหสวนอื่นๆ
ของขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณยังคงชอบดวยกฎหมายและใชบังคับได
ตามกฎหมายและไมเสื่อมเสียไปเพราะความเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณหรือใชบังคับมิได
ของขอความดังกลาวนั้น

ผูกูไดอานและเขาใจขอตกลงและเงื่อนไขสัญญาใหสินเชื่อสวนบุคคลฉบับนี้แลว เห็นวาถูกตอง
ตามเจตนารมณและความประสงคของผูกูทุกประการ จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานในใบสมัคร
สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน
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A อัตราดอกเบี้ยที่ลูกคาไดรับบวกดวยอัตราดอกเบี้ยสวนเพิม่รอยละ 3 ตอป แตเม่ือรวมดอกเบ้ียอัตราพิเศษ คาธรรมเนียมการใชวงเงิน และดอกเบ้ียผิดนัดแลวจะตองไมเกินอัตรา
 รอยละ 25 ตอป เนื่องจากนายสมชายผิดนัดชำระเงิน หรือไมไดชำระเงินครบถวนตามเงื่อนไข          
B อัตราดอกเบี้ยถูกปรับเปลี่ยนกลับเปนอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ลูกคาไดรับหลังจาก นายสมชายชำระเงินครบถวนตามกำหนด           
ขอควรระวัง!! • ดอกเบี้ยคิดตั้งแตวันที่ไดรับเงินกู โดยหากผิดนัดชำระอาจมี (ดอกเบี้ยและ) คาทวงหนี้เพิ่ม           
  • ลูกคาโปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนตัดสินใจลงนาม หากสงสัยโปรดติดตอเจาหนาที่หรือศูนยบริการลูกคาโทร 02 646 3999          

ตัวอยางตารางคำนวณภาระหนี้และสินเชื่อบุคคล - สินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน             
นายสมชายมีสินเชื่อแบบผอนชำระรายเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน เงินตนจำนวน 10,000 บาท ดอกเบี้ย/คาธรรมเนียมการใชวงเงินแบบคงที่ 1.02% ตอเดือน (เทียบเทาแบบ
ลดตนลดดอก 22% ตอป) อนุมัติสินเชื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 วันสรุปรอบบัญชีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน และวันครบกำหนดชำระเงินนับจากวันสรุปยอดบัญชี 20 วัน
หากนายสมชายผิดนัดชำระหนี้ของรอบบัญชีเดือนมิถุนายน โดยชำระเงินในวันที่ 1 สิงหาคม ตารางการผอนชำระของสินเชื่อรายการนี้จะเปนดังนี้             

หมายเหตุ
1) ตารางแสดงภาระหนี้นี้ จัดทำขึ้นใหสอดคลองกับจำนวนเงินสินเชื่อและระยะเวลาการกูของลูกคาแตละราย              
2) จำนวนเงินผอนชำระจะเปนไปตามตารางขางตนเมื่อลูกคาชำระเงินครบถวนและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไวเทานั้น              
3) ตารางดังกลาวไมรวมถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระหนี้ที่ไมตรงตามกำหนดเวลาตามที่ปรากฎในใบแจงหนี้ เชน คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้เปนตน              
4) ในกรณีที่ทานมีการชำระเงินในงวดหนึ่งงวดใดมากกวาหรือนอยกวาจำนวนที่ระบุไว (ตามตาราง) หรือมีการชำระกอนหรือหลังวันกำหนดชำระในรอบใดรอบหนึ่งจะมีผลใหจำนวนเงินที่ทานตองชำระในงวดสุดทาย
อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลด หรืออาจทำใหมีงวดการชำระเพิ่มหรือลดก็ได (ตามแตกรณี)              
5) กรณีที่ทานไดรับดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากชำระลาชา ชำระไมครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกคาไดรับ
บวกดวยอัตราดอกเบี้ยสวนเพิ่มรอยละ 3 ตอป แตเมื่อรวมดอกเบี้ย คาธรรมเนียมการใชวงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแลวจะตองไมเกินอัตรารอยละ 25 ตอป ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนดังกลาว
กรุณาชำระเงินใหครบถวนตรงตามกำหนด โดยเมื่อทานไดชำระเงินครบตามกำหนดแลว ทานจะไดรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากขอตกลงและเงื่อนไข และ/หรือตัวอยางตาราง
การผอนชำระสินเชื่อเงินสด)             

ยอดเงินผอนชำระตอเดือน 935.33 

186.85 

748.48 

9,251.52 

22.00%

935.33 

181.44 

753.89 

8,497.62 

22.00%

935.33 

157.17 

778.16 

7,719.46 

22.00%

935.33 

153.15 

782.18 

6,937.28 

22.00%

935.33 

134.40 

800.93 

6,136.35 

22.00%

935.33 

123.83 

811.50 

5,324.85 

22.00%

ชำระคืนดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมการใชวงเงิน

ชำระคืนเงินตน

เงินตนคงคาง

อัตราดอกเบี้ย

1 2 3 4 5 6

935.33 

111.63 

823.70 

4,501.15 

25.00%

7

935.33 

96.08 

839.25 

3,661.90 

22.00%

8

935.33 

78.03 

857.30 

2,804.60 

22.00%

9

935.33 

60.53 

874.80 

1,929.80 

22.00%

10

935.33 

46.08 

889.25 

1,040.55 

22.00%

11

1,082.09 

41.54 

1,040.55 

0.00 

22.00%

12เดือนที่
รายการ

A B

กรณีท่ีทานไดรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  หากชำระลาชา ชำระไมครบ หรือมีการผิดนัดชำระหน้ีงวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเทากับอัตราดอกเบี้ยท่ีลูกคาไดรับบวกดวยอัตราดอกเบี้ยสวนเพ่ิมรอยละ 3 ตอป แตเมื่อรวมดอกเบี้ย

คาธรรมเนียมการใชวงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแลวจะตองไมเกินอัตรารอยละ 25 ตอป ดังนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสทิธิประโยชนดงักลาว กรณุาชำระเงนิใหครบถวนตรงตามกำหนด โดยเมือ่ทานไดชำระเงนิครบตามกำหนดแลว ทานจะไดรบัอตัราดอกเบีย้พิเศษ

ตามเดิม (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากขอตกลงและเงื่อนไข และ/หรือตัวอยางตารางการผอนชำระสินเชื่อเงินสด)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกคาธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และคาบริการตางๆ โดยบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนา
เง่ือนไข : 1. อัตราคาธรรมเนียม จำนวนเงินรับชำระ และเง่ือนไขการรับชำระ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีเรียกเก็บจริงโดยผูใหบริการรับชำระเงินแตละราย สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดท่ีจุดรับชำระของผูใหบริการ หรือ www.krungsricard.com
                 2. กรณีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โปรดนำเงินเขาบัญชีลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ กอนถึงวันกำหนดชำระเงิน
                 3. ชำระที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สวนที่เกิน 500,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท 

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับสำหรับสินเชื่อพิเศษกรุงศรี ดรีมโลน เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป

การคำนวณดอกเบี้ย
และ คาธรรมเนียม

การใชวงเงิน
= ยอดสินเชื่อหักยอดเงินตนที่ชำระ (ถามี) X (คาธรรมเนียมการใชวงเงิน % ตอป + ดอกเบี้ย % ตอป) X จำนวนวัน

365 วัน

ยอดเงินผอน
ชำระตอเดือน

ยอดสินเชื่อ+= xยอดสินเชื่อ

ระยะเวลาการผอนชำระ

(คาธรรมเนียมการใชวงเงิน % ตอเดือน
       ดอกเบี้ยแบบคงที่% ตอเดือน)+

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน

จุดบริการรับชำระเงิน เอ็มเปย สเตชั่น,
แอป my AIS และ แรบบิท ไลน เพย

Truemoney Wallet แอปพลิเคชันบนมือถือ

ชำระผานระบบโมบายแบงคกิ้ง/อินเตอรเน็ต/เครื่อง ATM

50 บาท/งวด สำหรับยอดคางชำระ 1 งวด และ

100 บาท/งวด สำหรับยอดคางชำระ 2 งวด และ 3 งวด

ชำระที่ทำการไปรษณียที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST
และจุดบริการ CenPay powered by บุญเติม


