
ขาพเจา ผูซ่ึงลงลายมือชื�อทายสัญญาน้ี (“ผูกู”) ประสงคขอสินเชื�อหมุนเวียน Speedy Cash (“สินเชื�อ Speedy Cash”) และ/หรือ สินเชื�อบุคคล Speedy Loan (“สินเชื�อ Speedy Loan”) ซ่ึงตอไปน้ี 
หากไมเรียกสินเชื�อ Speedy Cash หรือสินเชื�อ Speedy Loan โดยเฉพาะเจาะจงแลว จะรวมเรียกวา “สินเชื�อ” จากธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (“ผู ใหกู”) รายละเอียดตามท่ีระบุ ไวในแบบ 
คำขอใชบริการสินเชื�อ Speedy Cash / Speedy Loan ท่ีผูกูทำใหไวแกผูใหกู (“คำขอ”) และภายใตขอกำหนดและเงื�อนไขดังน้ี ขอ 1. วงเงินสินเชื�อ : 1.1 ผูกูตกลงขอสินเชื�อ Speedy Cash ในรูปของ 
เงินกูยืมในลักษณะหมุนเวียน และ/หรือ สินเชื�อ Speedy Loan ในรูปของเงินกูยืมในลักษณะไมหมุนเวียน จากผู ใหกู ตามจำนวนที่ผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติ และไดแจงใหผูกูทราบในรูปของขอมูล 
อิเล็กทรอนิกส หรือในรูปแบบอื�นใดตามท่ีผูใหกูจะกำหนด เชน จดหมาย เปนตน ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “หนังสือแจงผลการอนุมัติ” โดยผูกูจะตองปฏิบัติตามเงื�อนไขและรายละเอียดท่ีกำหนดไวใน 
สัญญาน้ี และ/หรือ เอกสารสัญญาอื�นท่ีเก่ียวของ และท่ีผูใหกูกำหนด รวมถึงหนังสือแจงผลการอนุมัติดวย 1.2 ผูกูรับทราบวา วงเงินสินเชื�อ Speedy Cash ท่ีผูกูมีสิทธิเบิกใชจากผูใหกูไดจะปรากฏอยู 
ในใบแจงยอดรายการของสินเชื�อ Speedy Cash (ตามแบบท่ีผูใหกูกำหนด) ท่ีผูใหกูไดจัดสงใหแกผูกู ในแตละเดือนทางชองทางและในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือในรูปแบบอื�นตามท่ีคูสัญญาจะ 
ตกลงกัน (“ใบแจงยอดรายการ SC”) แตท้ังน้ี วงเงินสินเชื�อ Speedy Cash ดังกลาวอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดตามขอกำหนดและเงื�อนไขของสัญญาน้ี ขอ 2. เงื�อนไขการเบิกใชสินเชื�อ 2.1 กรณีสินเชื�อ
Speedy Cash : ผูกูตกลงจะเบิกใชสินเชื�อตามเงื�อนไขและรายละเอียดดังน้ี 2.1.1 ผูกูตกลงเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash จากผูใหกูเปนคราว ๆ ไป ตามจำนวนตามเวลาท่ีผูกูตองการ และตามวิธี 
จำนวนคร้ังและจำนวนเงินในแตละวันตามท่ีผูใหกูกำหนด รวมท้ังตามเงื�อนไขและขอกำหนดดังตอไปน้ี แตท้ังน้ี จำนวนสินเชื�อ Speedy Cash ท่ีผูกูเบิกใชในแตละคร้ังเมื�อรวมกับยอดสินเชื�อ Speedy Cash
ท่ีคางชำระอยูในขณะท่ีทำการเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash คร้ังน้ันแลวจะตองไมเกินวงเงินสินเชื�อ Speedy Cash ท่ีผูกูไดรับอนุมัติจากผูใหกูดวย (เวนแตผูใหกูจะพิจารณากำหนดเปนอยางอื�น) ก. เบิก 
ใชผานบัตร Speedy Cash : ผูกูจะตองเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash โดยใชบัตรท่ีผู ใหกูไดออกและมอบใหกับผูกู (“บัตร Speedy Cash”) ดังน้ี (1) เบิกโดยใชบัตร Speedy Cash ประกอบกับ
รหัสประจำตัว (PIN) ของผูกู เบิกเปนเงินสดจากเครื�องบริการเงินดวนเอทีเอ็ม (“เครื�อง ATM”) ของผูใหกู หรือของสถาบันการเงินอื�นท่ีผูใหกูกำหนด (2) ใชบัตร Speedy Cash ซ้ือสินคาและ/หรือ บริการ
ในรานคาท่ีมีขอตกลงกับผูใหกู และจำนวนท่ีขอเบิกใชในแตละคร้ังจะตองเทากับราคาสินคาและ/หรือบริการในแตละคร้ังน้ัน (และจะตองอยูภายใตเงื�อนไขการผอนชำระแบบรายเดือน (Installment Plan) เทาน้ัน)
ข. เบิกใชโดยวิธีการหักบัญชีเพื�อการชำระหน้ีอื�นใดตามท่ีจะมีการตกลงกัน ค. เบิกใชผาน SCB call center โดยจำนวนเงินท่ีเบิกใชในแตละคร้ังจะถูกโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูกู ง. เบิกใชผาน feature
ใน SCB Easy Application (“SCB Easy App”) ตามเงื�อนไข วิธีการและรายละเอียดท่ีผูใหกูกำหนดใน SCB Easy App ไมวาในขณะน้ีหรือในภายหนาก็ตาม จ. เบิกใชดวยวิธีการอื�นใดตามท่ีผูใหกูจะแจง
ใหทราบตอไปโดยการประกาศทางเว็บไซตของผูใหกูหรือชองทางอื�นใด เชน SCB connect เปนตน 2.1.2 ผูกูยอมรับวา ในการเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash แตละคร้ัง หากไดกระทำไปโดยวิธีการตามท่ี 
ระบุในสัญญาน้ี หรือวิธีการอื�นตามท่ีผูใหกูกำหนดแลว ใหถือวาเปนการท่ีผูกูไดจัดทำหลักฐานการรับเงินสินเชื�อ Speedy Cash และลงลายมือชื�อรับเงินสินเชื�อ Speedy Cash จากผูใหกูแลว รวมท้ังให 
ถือเปนการท่ีผูกูไดเบิกและไดรับเงินท่ีเบิกตามสัญญาน้ีโดยถูกตองทุกคราวไป โดยผูกูไมตองทำหรือลงลายมือชื�อในเอกสารใดเพื�อเปนหลักฐานในการน้ันอีก และผูกูจะตองเก็บรักษาบัตรบันทึกรายการ 
หรือเอกสารท่ีเกิดจากการเบิกใชดังกลาวไวทุกคราวเพื�อตรวจสอบความถูกตองของยอดหน้ีท่ีปรากฏบนบัตรบันทึกรายการหรือเอกสารน้ัน หากปรากฏวามีขอผิดพลาด ผูกูจะตองรีบแจงใหผู ใหกูทราบ 
เปนหนังสือทันที พรอมท้ังจะตองนำบัตรบันทึกรายการหรือเอกสารน้ันมาแสดงตอผูใหกูดวย มิฉะน้ันใหถือวายอดหน้ีตามท่ีปรากฏบนบัตรบันทึกรายการหรือเอกสารน้ันเปนอันถูกตองแลว 2.1.3 ในกรณี 
ท่ีผูกูขอเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash แบบเรงดวน (“สินเชื�อ Speedy Cash เรงดวน”) โดยขอใหผู ใหกูโอนเงินสินเชื�อ Speedy Cash เรงดวนตามจำนวนท่ีขอเบิกใชเขาบัญชีของผูกูท่ีระบุไวในคำขอ
(“บัญชีรับโอนเงินกู”) ผูกูตกลงยอมรับวาเมื�อผูใหกูไดดำเนินการตามความประสงคของผูกูดังกลาวแลว ใหถือวาผูกูไดรับเงินสินเชื�อจำนวนดังกลาวไปจากผูใหกูครบถวนถูกตองแลว แมผูกูจะยังไมได 
เบิกถอนเงินหรือนำเงินท่ีไดรับดังกลาวไปใชจายก็ตาม นอกจากน้ี ผูกูตกลงยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามเงื�อนไข หลักเกณฑ และวิธีการในการโอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกูตามท่ีผูใหกูกำหนด ท้ังน้ี ในการ 
โอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกูจะตองไมมีเหตุขัดของท่ีเกิดจากความผิดของผูกู และผูกูทราบดีวาหากเปนการโอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกูท่ีมีอยูกับผูใหกูน้ันจะไมมีคาธรรมเนียมการโอนเงิน แตหาก 
เปนการโอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกูท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินอื�นผูกูจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนเงินใหแกผูใหกูตามเงื�อนไขและรายละเอียดท่ีผูใหกูไดประกาศกำหนดไว ณ ขณะน้ันท่ีสาขาของ 
ผูใหกู และท่ีไดเผยแพรในเว็บไซตของผูใหกู 2.1.4 ในกรณีท่ีมีพฤติการณท่ีแสดงใหผู ใหกูเห็นไดวา ผูกูไมประสงคจะเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash ท้ังหมดหรือบางสวน (เชน ไมมีการเบิกใชสินเชื�อ
Speedy Cash มาเปนระยะเวลานาน เปนตน) ผูกูยอมรับวา ผูใหกูมีสิทธิท่ีจะระงับ และ/หรือ ยกเลิกการใหสินเชื�อ Speedy Cash ท้ังหมดหรือบางสวนแกผูกูไดทันที โดยในกรณีท่ีการใชสิทธิดังกลาวมี 
ลักษณะเปนการบอกเลิกสัญญากับผูกู ผู ใหกูตกลงจะแจงใหผูกูทราบเปนหนังสือ 2.2 กรณีสินเชื�อ Speedy Loan : ผูกูตกลงขอเบิกใชสินเชื�อ Speedy Loan จากผูใหกูคร้ังเดียวท้ังจำนวนในวันและ 
เวลาท่ีผูใหกูจะเปนผูกำหนด (“วันเบิกใชสินเชื�อ Speedy Loan”) โดยในการดำเนินการดังกลาว ผูกูขอใหผูใหกูนำเงินสินเชื�อดังกลาวไปเขาบัญชีเงินฝากของผูกูท่ีมีอยูกับผูใหกูหรือบัญชีเงินฝากท่ีผูกู 
มีอยูกับสถาบันการเงินอื�นตามท่ีระบุไวในคำขอ  และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื�นใดของผูกูตามท่ีไดแจงใหผูใหกูทราบและผูใหกูเห็นชอบดวย และ/หรือ สงมอบเงินสินเชื�อ Speedy Loan ดวยวิธีการอื�นตาม 
ท่ีคูสัญญาจะตกลงกัน (ถามี) ท้ังน้ี ตามเงื�อนไข รูปแบบ วิธีการและรายละเอียดท่ีผูใหกูกำหนด นอกจากน้ี ผูกูทราบดีวาหากเปนการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูกับผูใหกูน้ันจะไมมีคาธรรมเนียม 
การโอนเงิน แตหากเปนการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินอื�นผูกูจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนเงินใหแกผูใหกูตามเงื�อนไขและรายละเอียดท่ีผูใหกูไดประกาศกำหนด หรือจะได 
ประกาศกำหนดไว ณ ขณะน้ันท่ีสาขาของผูใหกู และท่ีไดเผยแพรในเว็บไซตของผูใหกู และเมื�อผูใหกูไดดำเนินการตามท่ีกลาวแลว ใหถือวาผูกูไดรับเงินสินเชื�อ Speedy Loan จากผูใหกูครบถวนถูก 
ตองแลว แมผูกูจะยังไมไดเบิกถอน หรือนำเงินท่ีไดรับดังกลาวไปใชจายก็ตาม โดยผูกูไมตองทำหรือลงลายมือชื�อในเอกสารใดเพื�อเปนหลักฐานในการรับเงินอีก 2.3 บรรดาใบเบิกซ่ึงจะเปนเอกสาร หรือ 
คำส่ังขอเบิกใชสินเชื�อของผูกูไมวาในรูปใด ตลอดจนบันทึกหลักฐาน หรือเอกสารท่ีผูใหกู และ/หรือ บุคคลอื�นไดจัดทำข้ึนเพื�อการเบิกใชสินเชื�อ การหักชำระคาใชจายท่ีเก่ียวของ และการโอนเงินสินเชื�อ 
ใหแกผูกูตามสัญญาน้ี ใหถือเปนหลักฐานแหงหน้ีตามสัญญาน้ีโดยถูกตอง และใหถือวาเอกสารบันทึกหลักฐานดังกลาว รวมท้ังขอกำหนดและเงื�อนไขท่ีเก่ียวของกับการดังกลาวท่ีมีอยูแลว และท่ีจะมีข้ึน 
ตอไปในภายหนาเปนสวนหน่ึงแหงสัญญาน้ีดวย และสินเชื�ออันผูกูจะพึงเบิกใชไปจากผูใหกูตามเอกสารบันทึกหลักฐานเชนวาน้ัน เปนหน้ีตามสัญญาน้ี 2.4 หากมีพฤติการณหรือขอเท็จจริงอื�นท่ีผู ใหกู 
เห็นวา ผูกูอาจตกเปนผูผิดนัดหรือตกเปนผูผิดนัดตามขอกำหนดในสัญญาน้ี หรือผูกูมีคุณภาพเครดิตหรือความน�าเชื�อถือลดลง หรือมีเหตุจำเปนอันทำใหผู ใหกูไมอาจปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญญาน้ี 
ได ผูกูยอมรับวา ผูใหกูมีสิทธิท่ีจะระงับ และ/หรือ ยกเลิกการเบิกใชสินเชื�อ และ/หรือ การใหวงเงินสินเชื�อท้ังหมดหรือบางสวนแกผูกูไดทันที โดยในกรณีท่ีการใชสิทธิดังกลาวมีลักษณะเปนการบอกเลิก 
สัญญากับผูกู ผูใหกูตกลงจะแจงใหผูกูทราบเปนหนังสือ ขอ 3. อัตราดอกเบ้ีย 3.1 กรณีสินเชื�อ Speedy Cash : ผูกูตกลงเสียดอกเบ้ียในอัตราและรายละเอียดดังน้ี 3.1.1 ภายใตบังคับของขอ 3.1.2 
และขอ 3.1.3 ผูกูตกลงเสียดอกเบี้ยสำหรับหนี้สินเชื�อ Speedy Cash ใหแกผู ใหกู ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับสินเชื�อสวนบุคคลภายใตการกำกับ (สินเชื�อหมุนเวียน) ที่ผู ใหกูประกาศ 
กำหนดซ่ึงขณะน้ีเทากับรอยละ 25 ตอป แตตอไปอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผูใหกูจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ ไป (“อัตราสูงสุด Speedy Cash”) 3.1.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูใหกูไดผอนปรนให 
ผูกูเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ำกวาอัตราสูงสุด Speedy Cash (“อัตราผอนปรน SC”)  เพราะเหตุท่ีผูกูเปนพนักงานขององคกร/บริษัท/หน�วยงานท่ีไดมีการทำสัญญากับผูใหกูเพื�อใหสินเชื�อสวัสดิการกับ
พนักงานของตน หรือเพราะเหตุท่ีผูกูตกลงใหผู ใหกู ใชวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนของผูกูท่ีผูกูเปดไวกับผูใหกูเพื�อชำระหน้ีตามสัญญาน้ี  หรือเหตุท่ีผูกูมีคุณสมบัติถูกตองตรงตามหลักเกณฑและ
เงื�อนไขที่จะไดรับอัตราผอนปรน SC ตามที่ผู ใหกูกำหนด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “เงื�อนไขที่ไดรับอัตราผอนปรน SC”)  ถาผู ใหกูพิจารณาแลวเห็นวา ผูกูไมอยูในเงื�อนไขที่ไดรับอัตราผอนปรน
SC ไมวาจะเปนคร้ังใดคราวใด ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีผูกูจะตองเสียใหแกผูใหกูจากอัตราผอนปรน SC เปนอัตราดอกเบ้ียปกติท่ีผูใหกูคิดกับลูกคาท่ัวไปท่ีจัดอยูใน 
กลุมและประเภทเดียวกับผูกูได   (แตท้ังน้ี อัตราดอกเบ้ียดังกลาวจะไมเกินกวาอัตราสูงสุด Speedy Cash) 3.1.3 อัตราดอกเบ้ียกรณีขอผอนชำระแบบรายเดือน (Installment Plan) : ในกรณีท่ีผูกู 
เบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash คร้ังใด และขอชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Cash คร้ังน้ันแบบผอนจาย (“ยอดสินเชื�อท่ีแบงจาย”) ตามชวงระยะเวลาแบงจายท่ีไดตกลงกันไว (“ชวงเวลาแบงจาย”) ผูใหกู 
ตกลงผอนปรนใหผูกูเสียดอกเบ้ียสำหรับยอดสินเชื�อท่ีแบงจายในคร้ังน้ันในอัตราดอกเบ้ียรอยละตอเดือนตามท่ีผูใหกูกำหนด ซ่ึงเมื�อคำนวณเปนอัตราดอกเบ้ียรอยละตอปแลวจะไมเกินกวาอัตราสูงสุด
Speedy Cash และผูกูตกลงใหคำนวณดอกเบ้ียท่ีผูกูจะตองชำระท้ังหมดตลอดชวงเวลาแบงจายแบบคงท่ี (Flat Rate) ไมลดตนลดดอก (ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีคำนวณในอัตราดังกลาววา 
“ดอกเบี้ยทั้งหมดของชวงเวลาแบงจาย”) อนึ่ง ในการคำนวณจำนวนเงินที่แบงชำระในแตละเดือน ใหนำยอดสินเชื�อที่แบงจายในครั้งนั้นมาบวกกับดอกเบี้ยทั้งหมดของชวงเวลาแบงจาย หารดวย 
จำนวนงวดท่ีแบงชำระ 3.2 กรณีสินเชื�อ Speedy Loan : ผูกูตกลงเสียดอกเบ้ียในอัตราและรายละเอียดดังน้ี 3.2.1 ผูกูตกลงเสียดอกเบ้ียสำหรับหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ใหแกผู ใหกู ในอัตราท่ีระบุ 

ไวในหนังสือแจงผลการอนุมัติ 3.2.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูใหกูไดผอนปรนใหผูกูเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ำกวาอัตราดอกเบ้ียปกติท่ีผูใหกูคิดกับลูกคาท่ัวไปท่ีจัดอยูในกลุมและประเภทเดียวกับผูกู
(“อัตราผอนปรน SL”) เพราะเหตุท่ีผูกูเปนพนักงานขององคกร/บริษัท/หน�วยงานท่ีไดมีการทำสัญญากับผูใหกูเพื�อใหสินเชื�อสวัสดิการกับพนักงานของตน หรือเพราะเหตุท่ีผูกูตกลงใหผูใหกูใชวิธีการ 
หักเงินจากบัญชีเงินเดือนของผูกูท่ีผูกูเปดไวกับผูใหกูเพื�อชำระหน้ีตามสัญญาน้ี  หรือเหตุท่ีผูกูมีคุณสมบัติถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื�อนไขท่ีจะไดรับอัตราผอนปรน SL ตามท่ีผูใหกูกำหนด
(ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา “เงื�อนไขท่ีไดรับอัตราผอนปรน SL”) ถาผูใหกูพิจารณาแลวเห็นวาผูกูไมอยูในเงื�อนไขท่ีไดรับอัตราผอนปรน SL ไมวาจะเปนคร้ังใดคราวใด ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิ 
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีผูกูจะตองเสียใหแกผูใหกูจากอัตราผอนปรน SL เปนอัตราดอกเบ้ียปกติท่ีผูใหกูคิดกับลูกคาท่ัวไปท่ีจัดอยูในกลุมและประเภทเดียวกับผูกู (แตท้ังน้ี อัตราดอกเบ้ียดังกลาวจะ 
ไมเกินกวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดสำหรับสินเชื�อสวนบุคคลภายใตการกำกับ (สินเชื�อบุคคล) ท่ีผู ใหกูประกาศกำหนด ซ่ึงขณะน้ีเทากับรอยละ 25 ตอป แตตอไปอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผูใหกูจะประกาศ 
กำหนดเปนคราว ๆ ไป (“อัตราสูงสุด Speedy Loan”))  รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิเปล่ียนแปลงเงื�อนไขการชำระหน้ีใหมได เพื�อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปดังกลาว 3.3 ในกรณี 
ท่ีผูใหกูจะเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียใดตามสัญญาน้ีใหเพ่ิมข้ึน  ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบเปนหนังสือ (ซ่ึงจะตองมีขนาดของตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร) ดังน้ี (1) แจงใหผูกูทราบลวงหนาเปนระยะ 
เวลาไมนอยกวา 30 วัน (2) ในกรณีเรงดวน ผูใหกูจะแจงทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยท่ีแพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน และกรณีท่ีแจงโดย 
ประกาศทางหนังสือพิมพผูใหกูจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนหนังสือไปยังผูกู ในภายหลังอีกคร้ัง และใหถือวาอัตราดอกเบ้ียท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ันมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีครบกำหนด
ระยะเวลาดังกลาวขางตนเปนตนไป ขอ 4. การชำระหน้ี 4.1 กรณีสินเชื�อ Speedy Cash : ผูกูตกลงชำระหน้ีของสินเชื�อ Speedy Cash ใหแกผูใหกูตามเงื�อนไขและรายละเอียดดังน้ี 4.1.1 ผูกูตกลง 
นำเงินมาชำระหนี้สินเชื�อ Speedy Cash พรอมดอกเบี้ย คาใชจาย และเงินที่ผูกูตองชำระใหแกผู ใหกูตามสัญญานี้ (ถามี) ใหแกผู ใหกู ตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ระบุไวในใบแจงยอดรายการ SC
4.1.2 เปนท่ีเขาใจตรงกันวา ผูใหกูจะทำการสรุปยอดหน้ีสินเชื�อ Speedy Cash ท่ีผูกูตองชำระในแตละเดือน (“ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวันท่ีผูใหกูทำการสรุปยอดหน้ีสินเชื�อวา “วันท่ีปดยอด”) และวันถึงกำหนด 
ชำระเงินในแตละเดือนจะตรงกับวันท่ีครบ 15 วันนับแตวันท่ีปดยอด อยางไรก็ดี หากวันท่ีปดยอดในเดือนใดตรงกับวันหยุดทำการของผูใหกู ก็ใหเลื�อนเขามาเปนวันทำการของผูใหกูกอนหนาวันหยุด 
ทำการน้ัน และหากวันถึงกำหนดชำระเงินในเดือนใดตรงกับวันหยุดทำการของผูใหกู ก็ใหเลื�อนออกไปเปนวันทำการของผูใหกูท่ีถัดไป ท้ังน้ี ผูใหกูจะแจงวันท่ีปดยอดและวันถึงกำหนดชำระใหผูกูทราบ 
ในใบแจงยอดรายการ SC 4.1.3 ในกรณีที่ผูกูมีความประสงคจะขอชำระหนี้ของยอดสินเชื�อที่แบงจายทั้งจำนวน เพื�อปดยอดกอนกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว ผูกูจะตองแจงใหผู ใหกูทราบลวงหนาโดย 
ติดตอ SCB Call Center โทร 02-777-7777 เพื�อขอยกเลิกการผอนชำระแบบรายเดือน โดยในกรณีดังกลาว ผูกูจะตองชำระหน้ียอดสินเชื�อท่ีแบงจายท่ีคงคางท้ังหมดในคร้ังน้ัน พรอมเงินเพ่ิมเปนจำนวน 
เทากับดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีตองชำระในอัตราสูงสุด Speedy Cash ของยอดสินเชื�อท่ีแบงจายในคร้ังน้ัน ณ วันท่ีใชบริการแบงชำระเปนงวดรายเดือนสำหรับยอดดังกลาว โดยคำนวณต้ังแตวันท่ีใชบริการ 
แบงชำระเปนงวดรายเดือนดังกลาวจนถึงวันท่ีชำระหน้ีคืนผูใหกู ลบดวยดอกเบ้ียของยอดสินเชื�อท่ีแบงจายท่ีจายไปแลวในชวงเวลาแบงจาย โดยผูกูจะชำระใหแกผูใหกูใหเสร็จส้ินภายในวันท่ีแจงใหผูใหกูทราบ
ท้ังน้ี หากไมสามารถชำระเงินท้ังหมดเพื�อปดบัญชีภายในวันท่ีแจงได ผูกูตกลงยอมรับวา ผูกูจะตองเสียสิทธิในการแบงชำระรายเดือนสำหรับยอดสินเชื�อท่ีแบงจายในคร้ังน้ัน โดยผูกูตกลงนำเงินมาชำระหน้ี 
ยอดสินเชื�อท่ีแบงจายท่ีคงคางท้ังหมดในคร้ังน้ันพรอมดอกเบ้ียของหน้ีสินเชื�อดังกลาวในอัตราสูงสุด Speedy Cash ใหแกผู ใหกูตามจำนวน กำหนดเวลาและวิธีการท่ีระบุไวในใบแจงยอดรายการ SC 
4.1.4 ในกรณีท่ีผูกูนำเงินมาชำระหน้ีใหแกผูใหกูไมเพียงพอหรือเกินกวาจำนวนเงินท่ีผูใหกูเรียกเก็บตามใบแจงยอดรายการ SC ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูนำเงินดังกลาว ไปชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Cash
หรือดอกเบ้ีย หรือคาใชจายท่ีเก่ียวของ หรือเงินท่ีผูกูจะตองชำระใหแกผูใหกูตามสัญญาน้ีตามลำดับท่ีผูใหกูกำหนดภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 4.2 กรณีสินเชื�อ Speedy Loan : ผูกู 
ตกลงชำระหน้ีของสินเชื�อ Speedy Loan ใหแกผู ใหกูตามเงื�อนไขและรายละเอียดดังน้ี 4.2.1 ผูกูตกลงนำเงินมาชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan พรอมดอกเบ้ีย คาใชจายและเงินท่ีผูกูตองชำระใหแก 
ผู ใหกูตามสัญญาน้ี (ถามี) ใหแกผู ใหกูตามจำนวน กำหนดเวลาและวิธีการท่ีระบุไวในใบแจงยอดรายการ (ตามแบบท่ีผูใหกูกำหนด) ท่ีผู ใหกูไดจัดสงใหแกผูกู ในแตละเดือนทางชองทางและในรูปของ 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือในรูปแบบอื�นตามท่ีคูสัญญาจะตกลงกัน (“ใบแจงยอดรายการ SL”) 4.2.2 หากผูกูนำเงินมาชำระหน้ีบางสวนหรือท้ังหมดของสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอนกำหนดเวลาท่ีผูกู 
ไดตกลงไว ผูกูจะตองชำระดอกเบ้ียของหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ท้ังหมดท่ีผูกูคางชำระนับแตวันท่ีผูกูชำระดอกเบ้ียคร้ังกอนจนถึงวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอนกำหนด ตลอดจนชำระ 
คาใชจายท่ีเก่ียวของและเงินท่ีผูกูคางชำระอยูกับผูใหกู (ถามี) ใหแกผูใหกู ในวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอนกำหนดดวย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนการชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอน 
กำหนดบางสวน ผูกูตกลงใหผู ใหกูนำเงินท่ีชำระน้ันไปหักชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ท่ีผูกูตองชำระในงวดทายสุดกอน 4.2.3 ในกรณีท่ีผู ใหกูไดผอนปรนใหผูกูชำระดอกเบ้ียในอัตราผอนปรน SL 
ถาผูกูขอชำระหนี้สินเชื�อ Speedy Loan ทั้งหมดคืนกอนกำหนดภายใน 2 ป นับแตวันเบิกใชสินเชื�อ Speedy Loan ผูกูตกลงยอมรับวา ผูกูจะตองเสียสิทธิในการที่จะไดรับดอกเบี้ยในอัตราผอนปรน 
SL และจะตองชำระดอกเบ้ียเพ่ิมเติมเปนจำนวนเงินเทากับผลตางระหวางอัตราสูงสุด Speedy Loan กับอัตราผอนปรน SL ของหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ท่ีคางชำระในแตละขณะ โดยคิดคำนวณนับ 
ต้ังแตวันเบิกใชสินเชื�อ Speedy Loan จนถึงวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ท้ังหมดคืนกอนกำหนด ใหแกผู ใหกู ในวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอนกำหนดดังกลาวดวย 4.3 ใน 
การชำระหน้ีตามสัญญาน้ี ผูกูจะตองชำระผานชองทางท่ีผูใหกูเปดไวสำหรับการรับชำระหน้ีตามสัญญาน้ี  โดยผูกูตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื�อนไข วิธีการและเวลาในการใหบริการของแตละชองทาง 
ดังกลาว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูกู ใชบริการหักบัญชีเงินฝากกับผูใหกู ผูกูจะตองนำเงินเขาบัญชีเงินฝากท่ีกำหนดไวสำหรับการหักบัญชีใหเพียงพอกับจำนวนเงินท่ีผูกูตองชำระใหแกผู ใหกูดวย 4.4 ในกรณี 
ที่ผูกูนำเงินมาชำระหนี้ใหแกผู ใหกูไมเพียงพอกับจำนวนเงินที่ผู ใหกูเรียกเก็บตามใบแจงยอดรายการ SC หรือใบแจงยอดรายการ SL (แลวแตกรณี) ผูกูตกลงยินยอมใหผู ใหกูนำเงินดังกลาวไปชำระ 
หน้ีสินเชื�อ Speedy Cash หรือสินเชื�อ Speedy Loan (แลวแตกรณี) หรือดอกเบ้ีย หรือคาใชจายท่ีเก่ียวของ หรือเงินท่ีผูกูจะตองชำระใหแกผูใหกูตามสัญญาน้ีตามลำดับท่ีผูใหกูกำหนดภายใตหลักเกณฑ 
ของธนาคารแหงประเทศไทย ขอ 5. คาใชจายอื�น ๆ : ผูกูตกลงชำระคาอากรแสตมป คาธรรมเนียม คาบริการ คาเบ้ียประกันภัย หรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเนื�องจากการปฏิบัติตามสัญญาน้ีหรือเก่ียวเนื�องกับ 
การทำสัญญาน้ี รวมท้ังคาใชจายและคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนเนื�องจากการทวงถาม ดำเนินคดี คาทนายความ คาฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับคดี และการบังคับชำระหน้ี (ซ่ึงตอไปน้ี
จะรวมเรียกวา “คาใชจายท่ีเก่ียวของ”) เพื�อความสะดวกในการชำระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกลาวขางตน ผูกูขอใหผู ใหกูหักเงินจากสินเชื�อเพื�อนำไปชำระคาใชจายดังกลาวใหแกผูท่ีเก่ียวของไดทันที 
ท้ังน้ี ตามวิธีปฏิบัติและภายในกำหนดเวลาท่ีผูใหกูกำหนด และใหถือวาการดำเนินการดังกลาวเปนการท่ีผูกูไดชำระคาใชจายดังกลาวดวยตนเอง นอกจากน้ี ผูกูยินยอมใหเปนสิทธิของผูใหกูท่ีจะดำเนินการ 
ตามความในขอ 6. และ/หรือ ยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิทดรองจายเงินดังกลาวแทนผูกูไปกอนได ในกรณีท่ีผูใหกูไดทดรองจายเงินแทนผูกูไปกอน ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบ และผูกูตกลงชดใชเงินตามจำนวน 
ท่ีผูใหกูไดจายไปกอนน้ันคืนใหแกผูใหกูจนครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ขอ 6. การหักบัญชี : ผูกูยินยอมใหเปนสิทธิของผูใหกูท่ีจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทท่ีผูกูมีอยูกับผูใหกู หรือเงิน 
อื�นใดก็ตามท่ีผูกูมีอยูกับผูใหกู หรือท่ีผูกูมีสิทธิท่ีจะไดรับคืนจากผูใหกู รวมท้ังเงินท่ีผูกูเปนเจาของหรือเปนเจาหน้ีผูใหกู เพื�อชำระหน้ีตนเงิน ดอกเบ้ีย คาใชจายท่ีเก่ียวของ หรือเงินจำนวนท่ีผูกูมีหนาท่ี 
ตองชำระใหแกผูใหกูตามสัญญาน้ีใหแกผูใหกูไดทันที และเมื�อไดดำเนินการดังกลาวแลว ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบตอไป ขอ 7. กรณีผิดนัด : ผูกูตกลงวา เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังจะกลาวตอไปน้ี 
ใหถือวาผูกูเปนผูผิดนัดผิดเงื�อนไขตามสัญญาน้ี 7.1 เมื�อผูกูไมชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Cash หรือ Speedy Loan (แลวแตกรณี) ดอกเบ้ีย คาใชจายท่ีเก่ียวของ หรือเงินท่ีผูกูมีหนาท่ีตองชำระตาม 
สัญญาน้ี ตามจำนวน และ/หรือ ตามกำหนดเวลาท่ีระบุไว ในใบแจงยอดรายการ SC หรือใบแจงยอดรายการ SL (แลวแตกรณี) และ/หรือ สัญญาน้ี 7.2 เมื�อผูกูไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเงื�อนไขท่ี 
ระบุไว ในสัญญาน้ีหรือเอกสารอื�นท่ีเก่ียวเนื�องกับสัญญาน้ี 7.3 เมื�อปรากฏวา ขอมูลหรือเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูกูมอบใหแกผู ใหกูมีขอความเท็จหรือเปนเอกสารปลอมหรือไมมีผลบังคับตาม 
กฎหมายไมวาท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวน 7.4 เมื�อหน้ีสินอื�นของผูกูนอกเหนือจากท่ีระบุไว ในสัญญาน้ีไมมีการชำระเมื�อถึงกำหนด หรือเปนอันตองชำระกอนถึงกำหนด หรือเจาหน้ีของผูกูมีสิทธิ 
เรียกใหผูกูชำระหน้ีกอนกำหนด 7.5 เมื�อผูกูถูกฟองรองดำเนินคดี หรือเมื�อเกิดเหตุการณท่ีผู ใหกูเห็นวาการใหสินเชื�อแกผูกูอาจทำใหผู ใหกูเสียหาย หรือผูกูไมสามารถหรือน�าจะไมสามารถชำระ 
หน้ีใหผู ใหกูไดครบถวน 7.6 เมื�อผูกูตกเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว หรือถูกพิทักษทรัพย หรือถูกเจาพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย หรือกระทำการใดอันอาจเปนเหตุใหถูกฟองลมละลาย หรือถูกรองขอ 
ใหลมละลาย หรือกระทำการประนอมหน้ี ขอ 8. ผลของการผิดนัด : ในกรณีท่ีผูกูตกเปนผูผิดนัดหรือผิดเงื�อนไขดังกลาว และผูใหกูไดแจงเปนหนังสือไปยังผูกูเพื�อใหผูกูดำเนินการแกไขการผิดสัญญา 
หรือผิดเงื�อนไขดังกลาว แตผูกูไมดำเนินการหรือไมสามารถดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในหนังสือบอกกลาว ผูกูยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิระงับการใหวงเงินสินเชื�อตามสัญญาน้ี 
ไดทันที และใหถือวาเปนการผิดนัดในจำนวนหน้ีท้ังหมด โดยใหบรรดาหน้ีสินตามสัญญาน้ีเปนอันถึงกำหนดชำระ และผูกูตกลงชำระหน้ีสินตามสัญญาน้ีใหแกผูใหกูทันที รวมท้ังยินยอมชำระดอกเบ้ียใน 

ตนเงินท่ีคางชำระในอัตราสูงสุด Speedy Cash หรืออัตราสูงสุด Speedy Loan (แลวแตกรณี)  จนกวาจะชำระหน้ีท้ังหมดเสร็จส้ิน ตลอดจนยินยอมเสียคาธรรมเนียม และ/หรือ คาบริการ และ/หรือ
เงินที่ผูกูจะตองชำระใหแกผู ใหกูตามขอกำหนดและเงื�อนไขของสัญญานี้ (ถามี) ใหครบถวนดวย ขอ 9. ขอรับรองของผูกู :  ผูกูตกลงและยอมรับวา วิธีการที่ดำเนินการโดยผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส เปนวิธีการท่ีน�าเชื�อถือและยอมรับไดระหวางผูกูและผูใหกู รวมท้ังผูกูขอรับรองวา ขอมูลหรือเอกสารท่ีผูใหกูไดรับจากผูกูหรือท่ีผูใหกูจัดสงใหแกผูกูดวยวิธีการดังกลาวน้ัน 
เปนขอมูลและ/หรือเอกสารท่ีเชื�อถือไดและถูกตองแทจริงเสมือนเอกสารท่ีเปนลายลักษณอักษร และใหมีผลผูกพันใชบังคับไดตามกฎหมาย รวมท้ังสามารถใชเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา 
ตามกฎหมายไดดวย ขอ 10. การติดตอ ทวงถาม : ถาการติดตอ ทวงถามหรือบอกกลาวซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญาน้ีไดกำหนดใหตองแจงหรือบอกกลาวเปนหนังสือ หากผูใหกูไดสงโดยทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยูท่ีระบุไวในคำขอ หรือสงไปยังท่ีอยูท่ีผูกูไดแจงการยายหรือการเปล่ียนแปลงเปนหนังสือคร้ังหลังสุดตอผูใหกู ใหถือวาไดสงใหแกผูกูแลวโดยชอบ ขอ 11. การโอนสิทธิ :
ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูโอนสิทธิ หนาท่ี และผลประโยชนตามสัญญาน้ีไมวาท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวนใหแกบุคคลอื�นได โดยเพียงแตผูใหกูจะตองแจงการโอนเปนหนังสือใหผูกูทราบลวงหนาเปน 
ระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึงงวดของการชำระหน้ีเทาน้ัน ขอ 12. การเปนโมฆะ : ผูกูตกลงวา หากขอกำหนดหรือเงื�อนไขสวนหน่ึงสวนใดของสัญญาน้ีหรือเอกสารสัญญาท่ีเก่ียวเนื�องหรือเก่ียวของกับ 
สัญญาน้ีใชบังคับไมได หรือเปนโมฆะ หรือไมสมบูรณ หรือไมชอบดวยกฎหมาย  ใหมีผลเฉพาะขอกำหนดหรือเงื�อนไขในสวนน้ันเทาน้ัน โดยขอกำหนดและเงื�อนไขในสวนอื�นยังคงมีความสมบูรณและมี 
ผลใชบังคับอยูเชนเดิมตอไป ขอ 13. การแกไขเงื�อนไขสินเชื�อ : ผูกูยอมรับวา ผูใหกูมีสิทธิแกไข เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมเงื�อนไขหรือขอกำหนดเก่ียวกับสินเชื�อไมวาตามสัญญาน้ี หรือขอตกลงอื�นใดได 
โดยในการดำเนินการดังกลาวหากจะมีผลทำใหผูกูเสียประโยชน ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาวจะมีผลบังคับใช ยกเวนการแกไข เปล่ียนแปลง 
และ/หรือ เพ่ิมเติมท่ีสงผลใหผูกูเกิดภาระหรือความเส่ียงเพ่ิมเติมตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด ผูใหกูตองไดรับความยินยอมจากผูกูกอน ขอ 14. การไมใชสิทธิท่ีมีอยูตามสัญญา :
ในกรณีท่ีผูใหกูละเลยไมใช หรือลาชาตอการใชสิทธิตามสัญญาน้ี ไมใหถือวาเปนการสละสิทธิน้ัน ขอ 15. การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล : 15.1 ในการใชบริการ/สินเชื�อกับผูใหกู ผู ใหกูจะมี 
การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกู และ/หรือ ของบุคคลอื�นท่ีผูกูไดใหขอมูลไวแกผู ใหกู เพื�อวัตถุประสงคในการใหบริการ/สินเชื�อตามสัญญาน้ี และวัตถุประสงคตามท่ีระบุใน 
ประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของผูใหกู โดยผูกูสามารถอานเพ่ิมเติมเพื�อเขาใจถึงวิธีการท่ีผูใหกูเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย 
คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีผูใหกูประกาศผานทางเว็บไซตของผูใหกูท่ี www.scb.co.th และ/หรือ ชองทางท่ีผูใหกูกำหนด หรือตามท่ีผูใหกูจะเปล่ียนแปลงในภายหนาและแจงใหผูกูทราบโดยประกาศใน 
เว็บไซตดังกลาว และ/หรือ ชองทางท่ีผูใหกูกำหนด ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูกูไดมีการใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื�น ผูกูมีหนาท่ีแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช และการ 
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเปนสวนตัวดังกลาวดวย 15.2 ผูใหกูอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหวางผูกูกับผูใหกู และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผล 
ขอมูลเก่ียวกับผูกู และ/หรือ รายการการใชบริการ/สินเชื�อ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชบริการ/สินเชื�อของผูกู เพื�อประโยชนในการปรับปรุงและใหบริการ/สินเชื�อของผูใหกู และเพื�อ 
เปนหลักฐานการใหบริการ/สินเชื�อและรายการใชบริการ/สินเชื�อ โดยผูกูตกลงและจะไมโตแยงการใชบันทึกการสนทนาและขอมูลดังกลาวเปนพยานหลักฐานอางอิงตอผูกูตามกฎหมาย ขอ 16. เบ็ดเตล็ด
16.1 ผูกูยอมรับวา การกำหนดดอกเบ้ียและ/หรือ การทำขอตกลงตาง ๆ ตามสัญญาน้ี เปนการดำเนินการตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย และของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวของ ท่ีใชบังคับ 
อยูในขณะน้ี ดังน้ัน หากในภายหนามีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ และ/หรือ ขอกำหนดดังกลาว ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิแกไขเปล่ียนแปลงดอกเบ้ีย และ/หรือ ขอตกลงตามสัญญาน้ีไดใหม 
เพื�อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื�อนไขท่ีไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมดังกลาวโดยผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบตามเงื�อนไขและวิธีการท่ีผูใหกูกำหนดภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
และผูกูตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ และ/หรือ ขอกำหนดท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหมน้ัน 16.2 ผูกูตกลงยินยอมใหถือวา วันท่ีจะกลาวตอไปน้ีเปนวันท่ีขอตกลงในการใหสินเชื�อตามสัญญาน้ี มีผลใชบังคับโดย 
สมบูรณ 16.2.1 กรณีสินเชื�อ Speedy Cash : วันท่ีผูใหกูไดพิจารณาอนุมัติสินเชื�อ Speedy Cash และแจงใหผูกูทราบตามท่ีกลาวขางตน หรือ วันท่ีผูใหกูไดพิจารณาอนุมัติสินเชื�อ Speedy Cash เรงดวน
และไดโอนเงินสินเชื�อเขาบัญชีรับโอนเงินกูแลว (แลวแตกรณี) 16.2.2 กรณีสินเชื�อ Speedy Loan : วันท่ีผูใหกูไดพิจารณาอนุมัติสินเชื�อ Speedy Loan และไดสงมอบเงินสินเชื�อใหแกผูกูตามเงื�อนไข 
และวิธีการท่ีกำหนดไวในสัญญาน้ีแลว 16.3 ผูกูยอมรับวา ในกรณีท่ีผูกูไดสมัครหรือขอใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดของผูใหกู ในภายหลังซ่ึงเก่ียวของกับสินเชื�อของผูกู ไมวาจะไดมีการ 
สมัครหรือขอใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาวโดยผานชองทางการสมัครหรือขอใชบริการท่ีผูใหกูกำหนดชองทางใด และไมวาจะมีหลักฐานการสมัครหรือขอใชบริการลงลายมือชื�อ 
ของผูกูหรือไมก็ตาม ผูกูตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื�อนไขการใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาว ท่ีผูใหกูกำหนดและไดแจงใหผูกูทราบหรือผูกูไดอาน (แลวแตชองทาง
ท่ีสมัครหรือขอใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดน้ัน) กอนท่ีจะสมัคร หรือตกลงใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาว รวมท้ังท่ีผูใหกูไดกำหนด และ/หรือ แกไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 
โดยประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปโดยผานชองทางหรือสื�อตาง ๆ ของผูใหกู อน่ึง ผูกูอาจอานและส่ังพิมพออก (Printout) ขอกำหนดและเงื�อนไขดังกลาวจากเว็บไซตของผูใหกู หรือขอรับขอกำหนด 
และเงื�อนไขการใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาวไดตามวิธีการและชองทางท่ีผูกูไดเลือกไวในขณะท่ีสมัครหรือขอใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาวน้ัน 16.4 รายละเอียด 
ในเรื�องอื�นท่ีเก่ียวกับการใชสินเชื�อนอกจากท่ีไดกำหนดไวขางตนแลว ผูกูตกลงปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื�อนไขท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีผูใหกูจะไดแจงใหทราบภายหนา และ/หรือ ในคูมือการใช
สินเชื�อหมุนเวียน (ถามี) และ/หรือ เอกสารอื�นท่ีเก่ียวของกับสัญญาน้ี รวมท้ังขอกำหนดและเงื�อนไขอื�นท่ีผูใหกูประกาศกำหนดเปนการท่ัวไป ท้ังน้ีไมวาท่ีมีอยูแลวในขณะน้ี และท่ีจะมีข้ึนใหมในภายหนา 
ก็ตาม 16.5 บรรดาหลักฐาน เอกสาร หนังสือ และ/หรือ สัญญาอื�นท่ีแนบทายสัญญาน้ี และ/หรือ ท่ีเก่ียวของกับสัญญาน้ี และ/หรือ ท่ีผูกูทำใหไวแกผูใหกูเพื�อเปนการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และ/หรือ 
เงื�อนไขของสัญญาน้ี รวมท้ังหนังสือแจงผลการอนุมัติ ใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย ขอ 17. ขอตกลงในการจัดการดานประกันภัย : กรณีท่ีผูกูไดรับสินเชื�อตามสัญญาน้ีจากผูใหกูเพื�อนำไปชำระคาเบ้ีย 
ประกันภัยใหแกบริษัทรับประกันภัย (ไมวาจะเปนประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตก็ตาม) ผูกูตกลงดังน้ี 17.1 ผูกูตกลงแตงต้ังใหผูใหกูหรือบุคคลท่ีผูใหกูกำหนดเปนตัวแทนของผูกูในการจัดการดานประกันภัย 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงการจัดสงใบคำขอเอาประกันภัย หรือการชำระและรับเงินคืนคาเบ้ียประกันภัย โดยใหถือวาการดำเนินการโดยผูใหกูหรือบุคคลท่ีผูใหกูกำหนดตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว
เปนเสมือนการดำเนินการของผูกูเอง โดยบริษัทรับประกันภัยไมจำเปนตองแจงหรือไดรับความยินยอมจากผูกูกอน 17.2 กรณีท่ีผูกูขอยกเลิกวงเงินสินเชื�อตามสัญญาน้ี ผูกูตกลงใหยกเลิกการขอเอาประกันภัย 
หรือการประกันภัย(แลวแตกรณี) ไปพรอมกันดวย โดยยินยอมใหผู ใหกูเปนผูแจงยกเลิกการขอเอาประกันภัย รวมทั้งผูกูตกลงใหความรวมมือในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการยกเลิก
เอาประกันภัย (ถามี) ดวยตลอดจนใหบริษัทรับประกันภัยคืนเงินคาเบ้ียประกันภัยใหแกผู ใหกู ในฐานะตัวแทนของผูกูไดโดยตรง ท้ังน้ี เมื�อผูใหกูไดรับเงินคืนคาเบ้ียประกันภัยจากบริษัทรับประกันภัย 
แลว ผูกูขอใหผู ใหกูนำไปหักชำระหน้ีสินเชื�อตามสัญญาน้ีไดทันที นอกจากน้ี ผูกูตกลงคืนเงินสินเชื�อท่ีไดรับจากผูใหกู ใหแกผู ใหกูภายในระยะเวลาท่ีผูใหกูกำหนด ผานชองทางท่ีผูใหกูเปดไวสำหรับ 
การรับชำระหน้ีตามสัญญาน้ี 17.3 หากบริษัทรับประกันภัยดำเนินการตามขอตกลงน้ีแลว ผูกูสัญญาวาจะไมเรียกรองใหบริษัทรับประกันภัยรับผิดตอผูกูอีก
 ผูกูไดอานและรับทราบขอกำหนดและเงื�อนไขในสัญญาน้ี ซ่ึงมีขอสัญญาท้ังหมด 17 ขอขางตนเรียบรอยแลว 

เอกสารขอมูลสำคัญของผลิตภัณฑ (Product Sales Sheet)
ผูออกผลิตภัณฑ : ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ    : สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash / UP2ME Speedy Cash ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

     เปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกัน
โดยคิดอัตราดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอก หรืออัตราดอกเบ้ียคงท่ี (Flat Interest
Rate) สำหรับการผอนชำระสินคา/บริการกับรานคาที่รวมรายการ ทั้งนี้การ
คิดอัตราดอกเบ้ียท้ัง 2 แบบจะไมเกินอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศ 

หมายเหตุ :
1) อตัราคาธรรมเนียมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีเปนไปตามประกาศดอกเบ้ีย คาบริการตางๆ
    และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
    กำกับ (สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash)
2) กรณีลูกคามีความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชีตางธนาคาร ลูกคายินยอมชำระคาธรรมเนียม
 การโอนตามประกาศธนาคาร ตารางที่ 3: อัตราคาบริการตางๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
 เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ และคาบริการอื่นๆ (บริการการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร
 (SCB SMART Credit: แบบ Same Day))
3) คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) (ถามี)
4) (*) รอบการทวงถามหน้ี หมายถึง รอบระยะเวลาเพ่ือการทวงถามหน้ี โดยนับต้ังแตวันผิดนัด
 ชำระหน้ีของงวดน้ันจนถึงวันครบกำหนดชำระหน้ีงวดถัดไป ท้ังน้ี การนับ 1 รอบระยะเวลา
 ดังกลาวจะตองไมนอยกวา 1 เดือน

ประเภทผลิตภัณฑ

เงื่อนไขหลัก

     จนกวาลูกคาจะแจงยกเลิกหรือธนาคารใชสิทธิยกเลิกใหสินเชื่อ (กรณีที่
ลูกคาลาออกจากบริษัทที่มี MOU หรือบริษัทยกเลิก MOU กับธนาคาร
วงเงินอนุมัติจะปรับลดลงตามเกณฑลูกคาทั่วไป และตองชำระเงินสวนท่ี
เกินของวงเงินทั้งจำนวน รวมถึงจะปรับดอกเบี้ยเปนอัตราปกติทั้งนี้ทาง
ธนาคารจะแจงใหทานทราบลวงหนา 30 วัน)

ระยะเวลาการกูยืม

ดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับ

การใชวงเงินสินเชื่อ

     อัตราต่ำสุด 7.5% ตอป ถึง อัตราสูงสุด 25% ตอป
(อัตราดอกเบ้ียเปนขอมูล ณ วันท่ีจัดพิมพเทาน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได
ตามเกณฑที่ธนาคารกำหนด)

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash / UP2ME Speedy Cash 
- เบิกใชวงเงินจากเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ ATM Pool
- โอนเงินจากวงเงินสินเชื่อเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย
  ผาน SCB EASY Application
- ผอนชำระสินคา / บริการกับรานคาที่รวมรายการ

• หักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
• ชำระดวยเงินสดตามชองทางตางๆ ที่ทางธนาคารกำหนด

วงเงินกูยืมท้ังหมด :
• ลูกคาท่ัวไปวงเงินอนุมัติสูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายไดเฉล่ียตอเดือน แตไมเกิน 
  1,500,000 บาท
• ลูกคาบริษัท/หนวยงานมี MOU กับธนาคาร 
   - บริษัทเอกชนวงเงินอนุมัติสูงสุด 10 เทาของรายไดเฉล่ียตอเดือน แตไมเกิน
     2,000,000 บาท
   - หนวยงานรัฐวิสาหกิจวงเงินอนุมัติสูงสุด 12 เทาของรายไดเฉล่ียตอเดือน
     แตไมเกิน 2,000,000 บาท
การคำนวณดอกเบ้ีย : รายวัน

เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ 

• คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ 
  - กรณีลูกหนี้มีคางชำระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้*
   - กรณีลูกหนี้มีคางชำระมากกวา 1 งวด 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้*
• คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)             50 บาท/ครั้ง

คาใชจายในการชำระเงิน / คาใชจายอื่นๆ

คาบริการ
คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ : คาอากรแสตมป
รอยละ 0.05 ของวงเงินสินเช่ือ แตไมเกิน 10,000 บาท และอาจเปล่ียนแปลง
ไดตามประกาศของทางราชการที่กำหนด

• ไมคดิคาบริการ กรณีชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย, ชำระผานทางเคร่ือง ATM 
   / Laser ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย, ชำระผานบริการ SCB Easy Net /
   SCB Easy Application 

• ชำระที่เคานเตอรของธนาคารออมสิน
  - กรณีมียอดชำระไมเกิน 50,000 บาท/คร้ัง/บัตร/วัน คิดคาธรรมเนียมในอัตราตอไปน้ี
    • ณ ที่ทำการสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
      สมุทรปราการ                                                            10 บาท/ครั้ง
    • ณ ที่ทำการสาขาในจังหวัดอื่นๆ                                          20 บาท/ครั้ง
  - กรณีมียอดชำระเกิน 50,000 บาท/คร้ัง/บัตร/วัน คิดคาธรรมเนียมเพ่ิมอีก 0.10%
    ของยอดสวนท่ีเกินแตสูงสุดไมเกิน 1,000 บาท

• ชำระผานธนาคาร/ผูใหบริการอื่น ที่ใหบริการรับชำระบิลขามธนาคาร
  - ชำระผานชองทางอิเล็กทรอนิกส                                   ไมเกิน  5 บาท/ครั้ง
  - ชำระผานชองทางสาขาธนาคาร/ผูใหบริการรับชำระเงิน            ไมเกิน 20 บาท/คร้ัง
หมายเหตุ : รายชื่อธนาคารและผูใหบริการที่เขารวมสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยคาธรรมเนียมเปนไปตามเงื่อนไขและขอกำหนดของแตละ
ธนาคาร/ผูใหบริการ

• ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน
  - เคานเตอรเซอรวิส/ 7-11 (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)         
  - สำนักงานบริการของเอไอเอสและรานคาของเทเลวิช ทุกสาขา
    (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)
  - โลตัส / Lotus’s ทุกสาขา
    (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชำระไดสูงสุด 2 ครั้ง/บัตร/วัน)
   - ที่ทำการไปรษณีย ทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)
  - ตูทรูมันนี่ (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 30,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)
  - ทรูมันนี่วอลเล็ทแอปพลิเคชั่น(ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 90,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)
  - เคานเตอรทรูมันนี่เอ็กซเพรส (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 30,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)
  - จุดรับชำระ M Bill Pay เดอะมอลล กรุป                                     ไมเรียกเก็บ บาท/ครั้ง
    (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้งบัตร/วัน)
 - เคานเตอรรับชำระบิ๊กซีและมินิบิ๊กซีทุกสาขา
  (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชำระไดสูงสุด 5 ครั้ง/บัตร/วัน)

15 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง

10 บาท/ครั้ง

10 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง

10 บาท/ครั้ง



ขาพเจา ผูซ่ึงลงลายมือชื�อทายสัญญาน้ี (“ผูกู”) ประสงคขอสินเชื�อหมุนเวียน Speedy Cash (“สินเชื�อ Speedy Cash”) และ/หรือ สินเชื�อบุคคล Speedy Loan (“สินเชื�อ Speedy Loan”) ซ่ึงตอไปน้ี 
หากไมเรียกสินเชื�อ Speedy Cash หรือสินเชื�อ Speedy Loan โดยเฉพาะเจาะจงแลว จะรวมเรียกวา “สินเชื�อ” จากธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (“ผู ใหกู”) รายละเอียดตามท่ีระบุ ไวในแบบ 
คำขอใชบริการสินเชื�อ Speedy Cash / Speedy Loan ท่ีผูกูทำใหไวแกผูใหกู (“คำขอ”) และภายใตขอกำหนดและเงื�อนไขดังน้ี ขอ 1. วงเงินสินเชื�อ : 1.1 ผูกูตกลงขอสินเชื�อ Speedy Cash ในรูปของ 
เงินกูยืมในลักษณะหมุนเวียน และ/หรือ สินเชื�อ Speedy Loan ในรูปของเงินกูยืมในลักษณะไมหมุนเวียน จากผูใหกู ตามจำนวนที่ผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติ และไดแจงใหผูกูทราบในรูปของขอมูล 
อิเล็กทรอนิกส หรือในรูปแบบอื�นใดตามท่ีผูใหกูจะกำหนด เชน จดหมาย เปนตน ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “หนังสือแจงผลการอนุมัติ” โดยผูกูจะตองปฏิบัติตามเงื�อนไขและรายละเอียดท่ีกำหนดไวใน 
สัญญาน้ี และ/หรือ เอกสารสัญญาอื�นท่ีเก่ียวของ และท่ีผูใหกูกำหนด รวมถึงหนังสือแจงผลการอนุมัติดวย 1.2 ผูกูรับทราบวา วงเงินสินเชื�อ Speedy Cash ท่ีผูกูมีสิทธิเบิกใชจากผูใหกูไดจะปรากฏอยู 
ในใบแจงยอดรายการของสินเชื�อ Speedy Cash (ตามแบบท่ีผูใหกูกำหนด) ท่ีผูใหกูไดจัดสงใหแกผูกู ในแตละเดือนทางชองทางและในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือในรูปแบบอื�นตามท่ีคูสัญญาจะ 
ตกลงกัน (“ใบแจงยอดรายการ SC”) แตท้ังน้ี วงเงินสินเชื�อ Speedy Cash ดังกลาวอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดตามขอกำหนดและเงื�อนไขของสัญญาน้ี ขอ 2. เงื�อนไขการเบิกใชสินเชื�อ 2.1 กรณีสินเชื�อ
Speedy Cash : ผูกูตกลงจะเบิกใชสินเชื�อตามเงื�อนไขและรายละเอียดดังน้ี 2.1.1 ผูกูตกลงเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash จากผูใหกูเปนคราว ๆ ไป ตามจำนวนตามเวลาท่ีผูกูตองการ และตามวิธี 
จำนวนคร้ังและจำนวนเงินในแตละวันตามท่ีผูใหกูกำหนด รวมท้ังตามเงื�อนไขและขอกำหนดดังตอไปน้ี แตท้ังน้ี จำนวนสินเชื�อ Speedy Cash ท่ีผูกูเบิกใชในแตละคร้ังเมื�อรวมกับยอดสินเชื�อ Speedy Cash
ท่ีคางชำระอยูในขณะท่ีทำการเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash คร้ังน้ันแลวจะตองไมเกินวงเงินสินเชื�อ Speedy Cash ท่ีผูกูไดรับอนุมัติจากผูใหกูดวย (เวนแตผูใหกูจะพิจารณากำหนดเปนอยางอื�น) ก. เบิก 
ใชผานบัตร Speedy Cash : ผูกูจะตองเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash โดยใชบัตรท่ีผู ใหกูไดออกและมอบใหกับผูกู (“บัตร Speedy Cash”) ดังน้ี (1) เบิกโดยใชบัตร Speedy Cash ประกอบกับ
รหัสประจำตัว (PIN) ของผูกู เบิกเปนเงินสดจากเครื�องบริการเงินดวนเอทีเอ็ม (“เครื�อง ATM”) ของผูใหกู หรือของสถาบันการเงินอื�นท่ีผูใหกูกำหนด (2) ใชบัตร Speedy Cash ซ้ือสินคาและ/หรือ บริการ
ในรานคาท่ีมีขอตกลงกับผูใหกู และจำนวนท่ีขอเบิกใชในแตละคร้ังจะตองเทากับราคาสินคาและ/หรือบริการในแตละคร้ังน้ัน (และจะตองอยูภายใตเงื�อนไขการผอนชำระแบบรายเดือน (Installment Plan) เทาน้ัน)
ข. เบิกใชโดยวิธีการหักบัญชีเพื�อการชำระหน้ีอื�นใดตามท่ีจะมีการตกลงกัน ค. เบิกใชผาน SCB call center โดยจำนวนเงินท่ีเบิกใชในแตละคร้ังจะถูกโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูกู ง. เบิกใชผาน feature
ใน SCB Easy Application (“SCB Easy App”) ตามเงื�อนไข วิธีการและรายละเอียดท่ีผูใหกูกำหนดใน SCB Easy App ไมวาในขณะน้ีหรือในภายหนาก็ตาม จ. เบิกใชดวยวิธีการอื�นใดตามท่ีผูใหกูจะแจง
ใหทราบตอไปโดยการประกาศทางเว็บไซตของผูใหกูหรือชองทางอื�นใด เชน SCB connect เปนตน 2.1.2 ผูกูยอมรับวา ในการเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash แตละคร้ัง หากไดกระทำไปโดยวิธีการตามท่ี 
ระบุในสัญญาน้ี หรือวิธีการอื�นตามท่ีผูใหกูกำหนดแลว ใหถือวาเปนการท่ีผูกูไดจัดทำหลักฐานการรับเงินสินเชื�อ Speedy Cash และลงลายมือชื�อรับเงินสินเชื�อ Speedy Cash จากผูใหกูแลว รวมท้ังให 
ถือเปนการท่ีผูกูไดเบิกและไดรับเงินท่ีเบิกตามสัญญาน้ีโดยถูกตองทุกคราวไป โดยผูกูไมตองทำหรือลงลายมือชื�อในเอกสารใดเพื�อเปนหลักฐานในการน้ันอีก และผูกูจะตองเก็บรักษาบัตรบันทึกรายการ 
หรือเอกสารท่ีเกิดจากการเบิกใชดังกลาวไวทุกคราวเพื�อตรวจสอบความถูกตองของยอดหน้ีท่ีปรากฏบนบัตรบันทึกรายการหรือเอกสารน้ัน หากปรากฏวามีขอผิดพลาด ผูกูจะตองรีบแจงใหผู ใหกูทราบ 
เปนหนังสือทันที พรอมท้ังจะตองนำบัตรบันทึกรายการหรือเอกสารน้ันมาแสดงตอผูใหกูดวย มิฉะน้ันใหถือวายอดหน้ีตามท่ีปรากฏบนบัตรบันทึกรายการหรือเอกสารน้ันเปนอันถูกตองแลว 2.1.3 ในกรณี 
ท่ีผูกูขอเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash แบบเรงดวน (“สินเชื�อ Speedy Cash เรงดวน”) โดยขอใหผู ใหกูโอนเงินสินเชื�อ Speedy Cash เรงดวนตามจำนวนท่ีขอเบิกใชเขาบัญชีของผูกูท่ีระบุไวในคำขอ
(“บัญชีรับโอนเงินกู”) ผูกูตกลงยอมรับวาเมื�อผูใหกูไดดำเนินการตามความประสงคของผูกูดังกลาวแลว ใหถือวาผูกูไดรับเงินสินเชื�อจำนวนดังกลาวไปจากผูใหกูครบถวนถูกตองแลว แมผูกูจะยังไมได 
เบิกถอนเงินหรือนำเงินท่ีไดรับดังกลาวไปใชจายก็ตาม นอกจากน้ี ผูกูตกลงยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามเงื�อนไข หลักเกณฑ และวิธีการในการโอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกูตามท่ีผูใหกูกำหนด ท้ังน้ี ในการ 
โอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกูจะตองไมมีเหตุขัดของท่ีเกิดจากความผิดของผูกู และผูกูทราบดีวาหากเปนการโอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกูท่ีมีอยูกับผูใหกูน้ันจะไมมีคาธรรมเนียมการโอนเงิน แตหาก 
เปนการโอนเงินไปยังบัญชีรับโอนเงินกูท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินอื�นผูกูจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนเงินใหแกผูใหกูตามเงื�อนไขและรายละเอียดท่ีผูใหกูไดประกาศกำหนดไว ณ ขณะน้ันท่ีสาขาของ 
ผูใหกู และท่ีไดเผยแพรในเว็บไซตของผูใหกู 2.1.4 ในกรณีท่ีมีพฤติการณท่ีแสดงใหผู ใหกูเห็นไดวา ผูกูไมประสงคจะเบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash ท้ังหมดหรือบางสวน (เชน ไมมีการเบิกใชสินเชื�อ
Speedy Cash มาเปนระยะเวลานาน เปนตน) ผูกูยอมรับวา ผูใหกูมีสิทธิท่ีจะระงับ และ/หรือ ยกเลิกการใหสินเชื�อ Speedy Cash ท้ังหมดหรือบางสวนแกผูกูไดทันที โดยในกรณีท่ีการใชสิทธิดังกลาวมี 
ลักษณะเปนการบอกเลิกสัญญากับผูกู ผู ใหกูตกลงจะแจงใหผูกูทราบเปนหนังสือ 2.2 กรณีสินเชื�อ Speedy Loan : ผูกูตกลงขอเบิกใชสินเชื�อ Speedy Loan จากผูใหกูคร้ังเดียวท้ังจำนวนในวันและ 
เวลาท่ีผูใหกูจะเปนผูกำหนด (“วันเบิกใชสินเชื�อ Speedy Loan”) โดยในการดำเนินการดังกลาว ผูกูขอใหผูใหกูนำเงินสินเชื�อดังกลาวไปเขาบัญชีเงินฝากของผูกูท่ีมีอยูกับผูใหกูหรือบัญชีเงินฝากท่ีผูกู 
มีอยูกับสถาบันการเงินอื�นตามท่ีระบุไวในคำขอ  และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื�นใดของผูกูตามท่ีไดแจงใหผูใหกูทราบและผูใหกูเห็นชอบดวย และ/หรือ สงมอบเงินสินเชื�อ Speedy Loan ดวยวิธีการอื�นตาม 
ท่ีคูสัญญาจะตกลงกัน (ถามี) ท้ังน้ี ตามเงื�อนไข รูปแบบ วิธีการและรายละเอียดท่ีผูใหกูกำหนด นอกจากน้ี ผูกูทราบดีวาหากเปนการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูกับผูใหกูน้ันจะไมมีคาธรรมเนียม 
การโอนเงิน แตหากเปนการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินอื�นผูกูจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนเงินใหแกผูใหกูตามเงื�อนไขและรายละเอียดท่ีผูใหกูไดประกาศกำหนด หรือจะได 
ประกาศกำหนดไว ณ ขณะน้ันท่ีสาขาของผูใหกู และท่ีไดเผยแพรในเว็บไซตของผูใหกู และเมื�อผูใหกูไดดำเนินการตามท่ีกลาวแลว ใหถือวาผูกูไดรับเงินสินเชื�อ Speedy Loan จากผูใหกูครบถวนถูก 
ตองแลว แมผูกูจะยังไมไดเบิกถอน หรือนำเงินท่ีไดรับดังกลาวไปใชจายก็ตาม โดยผูกูไมตองทำหรือลงลายมือชื�อในเอกสารใดเพื�อเปนหลักฐานในการรับเงินอีก 2.3 บรรดาใบเบิกซ่ึงจะเปนเอกสาร หรือ 
คำส่ังขอเบิกใชสินเชื�อของผูกูไมวาในรูปใด ตลอดจนบันทึกหลักฐาน หรือเอกสารท่ีผูใหกู และ/หรือ บุคคลอื�นไดจัดทำข้ึนเพื�อการเบิกใชสินเชื�อ การหักชำระคาใชจายท่ีเก่ียวของ และการโอนเงินสินเชื�อ 
ใหแกผูกูตามสัญญาน้ี ใหถือเปนหลักฐานแหงหน้ีตามสัญญาน้ีโดยถูกตอง และใหถือวาเอกสารบันทึกหลักฐานดังกลาว รวมท้ังขอกำหนดและเงื�อนไขท่ีเก่ียวของกับการดังกลาวท่ีมีอยูแลว และท่ีจะมีข้ึน 
ตอไปในภายหนาเปนสวนหน่ึงแหงสัญญาน้ีดวย และสินเชื�ออันผูกูจะพึงเบิกใชไปจากผูใหกูตามเอกสารบันทึกหลักฐานเชนวาน้ัน เปนหน้ีตามสัญญาน้ี 2.4 หากมีพฤติการณหรือขอเท็จจริงอื�นท่ีผู ใหกู 
เห็นวา ผูกูอาจตกเปนผูผิดนัดหรือตกเปนผูผิดนัดตามขอกำหนดในสัญญาน้ี หรือผูกูมีคุณภาพเครดิตหรือความน�าเชื�อถือลดลง หรือมีเหตุจำเปนอันทำใหผู ใหกูไมอาจปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญญาน้ี 
ได ผูกูยอมรับวา ผูใหกูมีสิทธิท่ีจะระงับ และ/หรือ ยกเลิกการเบิกใชสินเชื�อ และ/หรือ การใหวงเงินสินเชื�อท้ังหมดหรือบางสวนแกผูกูไดทันที โดยในกรณีท่ีการใชสิทธิดังกลาวมีลักษณะเปนการบอกเลิก 
สัญญากับผูกู ผูใหกูตกลงจะแจงใหผูกูทราบเปนหนังสือ ขอ 3. อัตราดอกเบ้ีย 3.1 กรณีสินเชื�อ Speedy Cash : ผูกูตกลงเสียดอกเบ้ียในอัตราและรายละเอียดดังน้ี 3.1.1 ภายใตบังคับของขอ 3.1.2 
และขอ 3.1.3 ผูกูตกลงเสียดอกเบี้ยสำหรับหนี้สินเชื�อ Speedy Cash ใหแกผู ใหกู ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับสินเชื�อสวนบุคคลภายใตการกำกับ (สินเชื�อหมุนเวียน) ที่ผู ใหกูประกาศ 
กำหนดซ่ึงขณะน้ีเทากับรอยละ 25 ตอป แตตอไปอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผูใหกูจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ ไป (“อัตราสูงสุด Speedy Cash”) 3.1.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูใหกูไดผอนปรนให 
ผูกูเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ำกวาอัตราสูงสุด Speedy Cash (“อัตราผอนปรน SC”)  เพราะเหตุท่ีผูกูเปนพนักงานขององคกร/บริษัท/หน�วยงานท่ีไดมีการทำสัญญากับผูใหกูเพื�อใหสินเชื�อสวัสดิการกับ
พนักงานของตน หรือเพราะเหตุท่ีผูกูตกลงใหผู ใหกู ใชวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนของผูกูท่ีผูกูเปดไวกับผูใหกูเพื�อชำระหน้ีตามสัญญาน้ี  หรือเหตุท่ีผูกูมีคุณสมบัติถูกตองตรงตามหลักเกณฑและ
เงื�อนไขที่จะไดรับอัตราผอนปรน SC ตามที่ผู ใหกูกำหนด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “เงื�อนไขที่ไดรับอัตราผอนปรน SC”)  ถาผู ใหกูพิจารณาแลวเห็นวา ผูกูไมอยูในเงื�อนไขที่ไดรับอัตราผอนปรน
SC ไมวาจะเปนคร้ังใดคราวใด ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีผูกูจะตองเสียใหแกผูใหกูจากอัตราผอนปรน SC เปนอัตราดอกเบ้ียปกติท่ีผูใหกูคิดกับลูกคาท่ัวไปท่ีจัดอยูใน 
กลุมและประเภทเดียวกับผูกูได   (แตท้ังน้ี อัตราดอกเบ้ียดังกลาวจะไมเกินกวาอัตราสูงสุด Speedy Cash) 3.1.3 อัตราดอกเบ้ียกรณีขอผอนชำระแบบรายเดือน (Installment Plan) : ในกรณีท่ีผูกู 
เบิกใชสินเชื�อ Speedy Cash คร้ังใด และขอชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Cash คร้ังน้ันแบบผอนจาย (“ยอดสินเชื�อท่ีแบงจาย”) ตามชวงระยะเวลาแบงจายท่ีไดตกลงกันไว (“ชวงเวลาแบงจาย”) ผูใหกู 
ตกลงผอนปรนใหผูกูเสียดอกเบ้ียสำหรับยอดสินเชื�อท่ีแบงจายในคร้ังน้ันในอัตราดอกเบ้ียรอยละตอเดือนตามท่ีผูใหกูกำหนด ซ่ึงเมื�อคำนวณเปนอัตราดอกเบ้ียรอยละตอปแลวจะไมเกินกวาอัตราสูงสุด
Speedy Cash และผูกูตกลงใหคำนวณดอกเบ้ียท่ีผูกูจะตองชำระท้ังหมดตลอดชวงเวลาแบงจายแบบคงท่ี (Flat Rate) ไมลดตนลดดอก (ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีคำนวณในอัตราดังกลาววา 
“ดอกเบี้ยทั้งหมดของชวงเวลาแบงจาย”) อนึ่ง ในการคำนวณจำนวนเงินที่แบงชำระในแตละเดือน ใหนำยอดสินเชื�อที่แบงจายในครั้งนั้นมาบวกกับดอกเบี้ยทั้งหมดของชวงเวลาแบงจาย หารดวย 
จำนวนงวดท่ีแบงชำระ 3.2 กรณีสินเชื�อ Speedy Loan : ผูกูตกลงเสียดอกเบ้ียในอัตราและรายละเอียดดังน้ี 3.2.1 ผูกูตกลงเสียดอกเบ้ียสำหรับหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ใหแกผู ใหกู ในอัตราท่ีระบุ 

ไวในหนังสือแจงผลการอนุมัติ 3.2.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูใหกูไดผอนปรนใหผูกูเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ำกวาอัตราดอกเบ้ียปกติท่ีผูใหกูคิดกับลูกคาท่ัวไปท่ีจัดอยูในกลุมและประเภทเดียวกับผูกู
(“อัตราผอนปรน SL”) เพราะเหตุท่ีผูกูเปนพนักงานขององคกร/บริษัท/หน�วยงานท่ีไดมีการทำสัญญากับผูใหกูเพื�อใหสินเชื�อสวัสดิการกับพนักงานของตน หรือเพราะเหตุท่ีผูกูตกลงใหผูใหกูใชวิธีการ 
หักเงินจากบัญชีเงินเดือนของผูกูท่ีผูกูเปดไวกับผูใหกูเพื�อชำระหน้ีตามสัญญาน้ี  หรือเหตุท่ีผูกูมีคุณสมบัติถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื�อนไขท่ีจะไดรับอัตราผอนปรน SL ตามท่ีผูใหกูกำหนด
(ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา “เงื�อนไขท่ีไดรับอัตราผอนปรน SL”) ถาผูใหกูพิจารณาแลวเห็นวาผูกูไมอยูในเงื�อนไขท่ีไดรับอัตราผอนปรน SL ไมวาจะเปนคร้ังใดคราวใด ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิ 
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีผูกูจะตองเสียใหแกผูใหกูจากอัตราผอนปรน SL เปนอัตราดอกเบ้ียปกติท่ีผูใหกูคิดกับลูกคาท่ัวไปท่ีจัดอยูในกลุมและประเภทเดียวกับผูกู (แตท้ังน้ี อัตราดอกเบ้ียดังกลาวจะ 
ไมเกินกวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดสำหรับสินเชื�อสวนบุคคลภายใตการกำกับ (สินเชื�อบุคคล) ท่ีผู ใหกูประกาศกำหนด ซ่ึงขณะน้ีเทากับรอยละ 25 ตอป แตตอไปอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผูใหกูจะประกาศ 
กำหนดเปนคราว ๆ ไป (“อัตราสูงสุด Speedy Loan”))  รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิเปล่ียนแปลงเงื�อนไขการชำระหน้ีใหมได เพื�อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปดังกลาว 3.3 ในกรณี 
ท่ีผูใหกูจะเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียใดตามสัญญาน้ีใหเพ่ิมข้ึน  ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบเปนหนังสือ (ซ่ึงจะตองมีขนาดของตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร) ดังน้ี (1) แจงใหผูกูทราบลวงหนาเปนระยะ 
เวลาไมนอยกวา 30 วัน (2) ในกรณีเรงดวน ผูใหกูจะแจงทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยท่ีแพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน และกรณีท่ีแจงโดย 
ประกาศทางหนังสือพิมพผูใหกูจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนหนังสือไปยังผูกู ในภายหลังอีกคร้ัง และใหถือวาอัตราดอกเบ้ียท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ันมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีครบกำหนด
ระยะเวลาดังกลาวขางตนเปนตนไป ขอ 4. การชำระหน้ี 4.1 กรณีสินเชื�อ Speedy Cash : ผูกูตกลงชำระหน้ีของสินเชื�อ Speedy Cash ใหแกผูใหกูตามเงื�อนไขและรายละเอียดดังน้ี 4.1.1 ผูกูตกลง 
นำเงินมาชำระหนี้สินเชื�อ Speedy Cash พรอมดอกเบี้ย คาใชจาย และเงินที่ผูกูตองชำระใหแกผู ใหกูตามสัญญานี้ (ถามี) ใหแกผู ใหกู ตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ระบุไวในใบแจงยอดรายการ SC
4.1.2 เปนท่ีเขาใจตรงกันวา ผูใหกูจะทำการสรุปยอดหน้ีสินเชื�อ Speedy Cash ท่ีผูกูตองชำระในแตละเดือน (“ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวันท่ีผูใหกูทำการสรุปยอดหน้ีสินเชื�อวา “วันท่ีปดยอด”) และวันถึงกำหนด 
ชำระเงินในแตละเดือนจะตรงกับวันท่ีครบ 15 วันนับแตวันท่ีปดยอด อยางไรก็ดี หากวันท่ีปดยอดในเดือนใดตรงกับวันหยุดทำการของผูใหกู ก็ใหเลื�อนเขามาเปนวันทำการของผูใหกูกอนหนาวันหยุด 
ทำการน้ัน และหากวันถึงกำหนดชำระเงินในเดือนใดตรงกับวันหยุดทำการของผูใหกู ก็ใหเลื�อนออกไปเปนวันทำการของผูใหกูท่ีถัดไป ท้ังน้ี ผูใหกูจะแจงวันท่ีปดยอดและวันถึงกำหนดชำระใหผูกูทราบ 
ในใบแจงยอดรายการ SC 4.1.3 ในกรณีที่ผูกูมีความประสงคจะขอชำระหนี้ของยอดสินเชื�อที่แบงจายทั้งจำนวน เพื�อปดยอดกอนกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว ผูกูจะตองแจงใหผู ใหกูทราบลวงหนาโดย 
ติดตอ SCB Call Center โทร 02-777-7777 เพื�อขอยกเลิกการผอนชำระแบบรายเดือน โดยในกรณีดังกลาว ผูกูจะตองชำระหน้ียอดสินเชื�อท่ีแบงจายท่ีคงคางท้ังหมดในคร้ังน้ัน พรอมเงินเพ่ิมเปนจำนวน 
เทากับดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีตองชำระในอัตราสูงสุด Speedy Cash ของยอดสินเชื�อท่ีแบงจายในคร้ังน้ัน ณ วันท่ีใชบริการแบงชำระเปนงวดรายเดือนสำหรับยอดดังกลาว โดยคำนวณต้ังแตวันท่ีใชบริการ 
แบงชำระเปนงวดรายเดือนดังกลาวจนถึงวันท่ีชำระหน้ีคืนผูใหกู ลบดวยดอกเบ้ียของยอดสินเชื�อท่ีแบงจายท่ีจายไปแลวในชวงเวลาแบงจาย โดยผูกูจะชำระใหแกผูใหกูใหเสร็จส้ินภายในวันท่ีแจงใหผูใหกูทราบ
ท้ังน้ี หากไมสามารถชำระเงินท้ังหมดเพื�อปดบัญชีภายในวันท่ีแจงได ผูกูตกลงยอมรับวา ผูกูจะตองเสียสิทธิในการแบงชำระรายเดือนสำหรับยอดสินเชื�อท่ีแบงจายในคร้ังน้ัน โดยผูกูตกลงนำเงินมาชำระหน้ี 
ยอดสินเชื�อท่ีแบงจายท่ีคงคางท้ังหมดในคร้ังน้ันพรอมดอกเบ้ียของหน้ีสินเชื�อดังกลาวในอัตราสูงสุด Speedy Cash ใหแกผู ใหกูตามจำนวน กำหนดเวลาและวิธีการท่ีระบุไวในใบแจงยอดรายการ SC 
4.1.4 ในกรณีท่ีผูกูนำเงินมาชำระหน้ีใหแกผูใหกูไมเพียงพอหรือเกินกวาจำนวนเงินท่ีผูใหกูเรียกเก็บตามใบแจงยอดรายการ SC ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูนำเงินดังกลาว ไปชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Cash
หรือดอกเบ้ีย หรือคาใชจายท่ีเก่ียวของ หรือเงินท่ีผูกูจะตองชำระใหแกผูใหกูตามสัญญาน้ีตามลำดับท่ีผูใหกูกำหนดภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 4.2 กรณีสินเชื�อ Speedy Loan : ผูกู 
ตกลงชำระหน้ีของสินเชื�อ Speedy Loan ใหแกผู ใหกูตามเงื�อนไขและรายละเอียดดังน้ี 4.2.1 ผูกูตกลงนำเงินมาชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan พรอมดอกเบ้ีย คาใชจายและเงินท่ีผูกูตองชำระใหแก 
ผู ใหกูตามสัญญาน้ี (ถามี) ใหแกผู ใหกูตามจำนวน กำหนดเวลาและวิธีการท่ีระบุไวในใบแจงยอดรายการ (ตามแบบท่ีผูใหกูกำหนด) ท่ีผู ใหกูไดจัดสงใหแกผูกู ในแตละเดือนทางชองทางและในรูปของ 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือในรูปแบบอื�นตามท่ีคูสัญญาจะตกลงกัน (“ใบแจงยอดรายการ SL”) 4.2.2 หากผูกูนำเงินมาชำระหน้ีบางสวนหรือท้ังหมดของสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอนกำหนดเวลาท่ีผูกู 
ไดตกลงไว ผูกูจะตองชำระดอกเบ้ียของหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ท้ังหมดท่ีผูกูคางชำระนับแตวันท่ีผูกูชำระดอกเบ้ียคร้ังกอนจนถึงวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอนกำหนด ตลอดจนชำระ 
คาใชจายท่ีเก่ียวของและเงินท่ีผูกูคางชำระอยูกับผูใหกู (ถามี) ใหแกผูใหกู ในวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอนกำหนดดวย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนการชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอน 
กำหนดบางสวน ผูกูตกลงใหผู ใหกูนำเงินท่ีชำระน้ันไปหักชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ท่ีผูกูตองชำระในงวดทายสุดกอน 4.2.3 ในกรณีท่ีผู ใหกูไดผอนปรนใหผูกูชำระดอกเบ้ียในอัตราผอนปรน SL 
ถาผูกูขอชำระหนี้สินเชื�อ Speedy Loan ทั้งหมดคืนกอนกำหนดภายใน 2 ป นับแตวันเบิกใชสินเชื�อ Speedy Loan ผูกูตกลงยอมรับวา ผูกูจะตองเสียสิทธิในการที่จะไดรับดอกเบี้ยในอัตราผอนปรน 
SL และจะตองชำระดอกเบ้ียเพ่ิมเติมเปนจำนวนเงินเทากับผลตางระหวางอัตราสูงสุด Speedy Loan กับอัตราผอนปรน SL ของหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ท่ีคางชำระในแตละขณะ โดยคิดคำนวณนับ 
ต้ังแตวันเบิกใชสินเชื�อ Speedy Loan จนถึงวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan ท้ังหมดคืนกอนกำหนด ใหแกผู ใหกู ในวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Loan คืนกอนกำหนดดังกลาวดวย 4.3 ใน 
การชำระหน้ีตามสัญญาน้ี ผูกูจะตองชำระผานชองทางท่ีผูใหกูเปดไวสำหรับการรับชำระหน้ีตามสัญญาน้ี  โดยผูกูตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื�อนไข วิธีการและเวลาในการใหบริการของแตละชองทาง 
ดังกลาว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูกู ใชบริการหักบัญชีเงินฝากกับผูใหกู ผูกูจะตองนำเงินเขาบัญชีเงินฝากท่ีกำหนดไวสำหรับการหักบัญชีใหเพียงพอกับจำนวนเงินท่ีผูกูตองชำระใหแกผู ใหกูดวย 4.4 ในกรณี 
ที่ผูกูนำเงินมาชำระหน้ีใหแกผู ใหกูไมเพียงพอกับจำนวนเงินที่ผู ใหกูเรียกเก็บตามใบแจงยอดรายการ SC หรือใบแจงยอดรายการ SL (แลวแตกรณี) ผูกูตกลงยินยอมใหผู ใหกูนำเงินดังกลาวไปชำระ 
หน้ีสินเชื�อ Speedy Cash หรือสินเชื�อ Speedy Loan (แลวแตกรณี) หรือดอกเบ้ีย หรือคาใชจายท่ีเก่ียวของ หรือเงินท่ีผูกูจะตองชำระใหแกผูใหกูตามสัญญาน้ีตามลำดับท่ีผูใหกูกำหนดภายใตหลักเกณฑ 
ของธนาคารแหงประเทศไทย ขอ 5. คาใชจายอื�น ๆ : ผูกูตกลงชำระคาอากรแสตมป คาธรรมเนียม คาบริการ คาเบ้ียประกันภัย หรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเนื�องจากการปฏิบัติตามสัญญาน้ีหรือเก่ียวเนื�องกับ 
การทำสัญญาน้ี รวมท้ังคาใชจายและคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนเนื�องจากการทวงถาม ดำเนินคดี คาทนายความ คาฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับคดี และการบังคับชำระหน้ี (ซ่ึงตอไปน้ี
จะรวมเรียกวา “คาใชจายท่ีเก่ียวของ”) เพื�อความสะดวกในการชำระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกลาวขางตน ผูกูขอใหผู ใหกูหักเงินจากสินเชื�อเพื�อนำไปชำระคาใชจายดังกลาวใหแกผูท่ีเก่ียวของไดทันท ี
ท้ังน้ี ตามวิธีปฏิบัติและภายในกำหนดเวลาท่ีผูใหกูกำหนด และใหถือวาการดำเนินการดังกลาวเปนการท่ีผูกูไดชำระคาใชจายดังกลาวดวยตนเอง นอกจากน้ี ผูกูยินยอมใหเปนสิทธิของผูใหกูท่ีจะดำเนินการ 
ตามความในขอ 6. และ/หรือ ยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิทดรองจายเงินดังกลาวแทนผูกูไปกอนได ในกรณีท่ีผูใหกูไดทดรองจายเงินแทนผูกูไปกอน ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบ และผูกูตกลงชดใชเงินตามจำนวน 
ท่ีผูใหกูไดจายไปกอนน้ันคืนใหแกผูใหกูจนครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ขอ 6. การหักบัญชี : ผูกูยินยอมใหเปนสิทธิของผูใหกูท่ีจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทท่ีผูกูมีอยูกับผูใหกู หรือเงิน 
อื�นใดก็ตามท่ีผูกูมีอยูกับผูใหกู หรือท่ีผูกูมีสิทธิท่ีจะไดรับคืนจากผูใหกู รวมท้ังเงินท่ีผูกูเปนเจาของหรือเปนเจาหน้ีผูใหกู เพื�อชำระหน้ีตนเงิน ดอกเบ้ีย คาใชจายท่ีเก่ียวของ หรือเงินจำนวนท่ีผูกูมีหนาท่ี 
ตองชำระใหแกผูใหกูตามสัญญาน้ีใหแกผูใหกูไดทันที และเมื�อไดดำเนินการดังกลาวแลว ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบตอไป ขอ 7. กรณีผิดนัด : ผูกูตกลงวา เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังจะกลาวตอไปน้ี 
ใหถือวาผูกูเปนผูผิดนัดผิดเงื�อนไขตามสัญญาน้ี 7.1 เมื�อผูกูไมชำระหน้ีสินเชื�อ Speedy Cash หรือ Speedy Loan (แลวแตกรณี) ดอกเบ้ีย คาใชจายท่ีเก่ียวของ หรือเงินท่ีผูกูมีหนาท่ีตองชำระตาม 
สัญญาน้ี ตามจำนวน และ/หรือ ตามกำหนดเวลาท่ีระบุไว ในใบแจงยอดรายการ SC หรือใบแจงยอดรายการ SL (แลวแตกรณี) และ/หรือ สัญญาน้ี 7.2 เมื�อผูกูไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเงื�อนไขท่ี 
ระบุไว ในสัญญาน้ีหรือเอกสารอื�นท่ีเก่ียวเนื�องกับสัญญาน้ี 7.3 เมื�อปรากฏวา ขอมูลหรือเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูกูมอบใหแกผู ใหกูมีขอความเท็จหรือเปนเอกสารปลอมหรือไมมีผลบังคับตาม 
กฎหมายไมวาท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวน 7.4 เมื�อหน้ีสินอื�นของผูกูนอกเหนือจากท่ีระบุไว ในสัญญาน้ีไมมีการชำระเมื�อถึงกำหนด หรือเปนอันตองชำระกอนถึงกำหนด หรือเจาหน้ีของผูกูมีสิทธิ 
เรียกใหผูกูชำระหน้ีกอนกำหนด 7.5 เมื�อผูกูถูกฟองรองดำเนินคดี หรือเมื�อเกิดเหตุการณท่ีผู ใหกูเห็นวาการใหสินเชื�อแกผูกูอาจทำใหผู ใหกูเสียหาย หรือผูกูไมสามารถหรือน�าจะไมสามารถชำระ 
หน้ีใหผู ใหกูไดครบถวน 7.6 เมื�อผูกูตกเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว หรือถูกพิทักษทรัพย หรือถูกเจาพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย หรือกระทำการใดอันอาจเปนเหตุใหถูกฟองลมละลาย หรือถูกรองขอ 
ใหลมละลาย หรือกระทำการประนอมหน้ี ขอ 8. ผลของการผิดนัด : ในกรณีท่ีผูกูตกเปนผูผิดนัดหรือผิดเงื�อนไขดังกลาว และผูใหกูไดแจงเปนหนังสือไปยังผูกูเพื�อใหผูกูดำเนินการแกไขการผิดสัญญา 
หรือผิดเงื�อนไขดังกลาว แตผูกูไมดำเนินการหรือไมสามารถดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในหนังสือบอกกลาว ผูกูยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิระงับการใหวงเงินสินเชื�อตามสัญญาน้ี 
ไดทันที และใหถือวาเปนการผิดนัดในจำนวนหน้ีท้ังหมด โดยใหบรรดาหน้ีสินตามสัญญาน้ีเปนอันถึงกำหนดชำระ และผูกูตกลงชำระหน้ีสินตามสัญญาน้ีใหแกผูใหกูทันที รวมท้ังยินยอมชำระดอกเบ้ียใน 

ตนเงินท่ีคางชำระในอัตราสูงสุด Speedy Cash หรืออัตราสูงสุด Speedy Loan (แลวแตกรณี)  จนกวาจะชำระหน้ีท้ังหมดเสร็จส้ิน ตลอดจนยินยอมเสียคาธรรมเนียม และ/หรือ คาบริการ และ/หรือ
เงินที่ผูกูจะตองชำระใหแกผู ใหกูตามขอกำหนดและเงื�อนไขของสัญญานี้ (ถามี) ใหครบถวนดวย ขอ 9. ขอรับรองของผูกู :  ผูกูตกลงและยอมรับวา วิธีการที่ดำเนินการโดยผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส เปนวิธีการท่ีน�าเชื�อถือและยอมรับไดระหวางผูกูและผูใหกู รวมท้ังผูกูขอรับรองวา ขอมูลหรือเอกสารท่ีผูใหกูไดรับจากผูกูหรือท่ีผูใหกูจัดสงใหแกผูกูดวยวิธีการดังกลาวน้ัน 
เปนขอมูลและ/หรือเอกสารท่ีเชื�อถือไดและถูกตองแทจริงเสมือนเอกสารท่ีเปนลายลักษณอักษร และใหมีผลผูกพันใชบังคับไดตามกฎหมาย รวมท้ังสามารถใชเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา 
ตามกฎหมายไดดวย ขอ 10. การติดตอ ทวงถาม : ถาการติดตอ ทวงถามหรือบอกกลาวซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญาน้ีไดกำหนดใหตองแจงหรือบอกกลาวเปนหนังสือ หากผูใหกูไดสงโดยทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยูท่ีระบุไวในคำขอ หรือสงไปยังท่ีอยูท่ีผูกูไดแจงการยายหรือการเปล่ียนแปลงเปนหนังสือคร้ังหลังสุดตอผูใหกู ใหถือวาไดสงใหแกผูกูแลวโดยชอบ ขอ 11. การโอนสิทธิ :
ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูโอนสิทธิ หนาท่ี และผลประโยชนตามสัญญาน้ีไมวาท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวนใหแกบุคคลอื�นได โดยเพียงแตผูใหกูจะตองแจงการโอนเปนหนังสือใหผูกูทราบลวงหนาเปน 
ระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึงงวดของการชำระหน้ีเทาน้ัน ขอ 12. การเปนโมฆะ : ผูกูตกลงวา หากขอกำหนดหรือเงื�อนไขสวนหน่ึงสวนใดของสัญญาน้ีหรือเอกสารสัญญาท่ีเก่ียวเนื�องหรือเก่ียวของกับ 
สัญญาน้ีใชบังคับไมได หรือเปนโมฆะ หรือไมสมบูรณ หรือไมชอบดวยกฎหมาย  ใหมีผลเฉพาะขอกำหนดหรือเงื�อนไขในสวนน้ันเทาน้ัน โดยขอกำหนดและเงื�อนไขในสวนอื�นยังคงมีความสมบูรณและมี 
ผลใชบังคับอยูเชนเดิมตอไป ขอ 13. การแกไขเงื�อนไขสินเชื�อ : ผูกูยอมรับวา ผูใหกูมีสิทธิแกไข เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมเงื�อนไขหรือขอกำหนดเก่ียวกับสินเชื�อไมวาตามสัญญาน้ี หรือขอตกลงอื�นใดได 
โดยในการดำเนินการดังกลาวหากจะมีผลทำใหผูกูเสียประโยชน ผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาวจะมีผลบังคับใช ยกเวนการแกไข เปล่ียนแปลง 
และ/หรือ เพ่ิมเติมท่ีสงผลใหผูกูเกิดภาระหรือความเส่ียงเพ่ิมเติมตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด ผูใหกูตองไดรับความยินยอมจากผูกูกอน ขอ 14. การไมใชสิทธิท่ีมีอยูตามสัญญา :
ในกรณีท่ีผูใหกูละเลยไมใช หรือลาชาตอการใชสิทธิตามสัญญาน้ี ไมใหถือวาเปนการสละสิทธิน้ัน ขอ 15. การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล : 15.1 ในการใชบริการ/สินเชื�อกับผูใหกู ผู ใหกูจะมี 
การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกู และ/หรือ ของบุคคลอื�นท่ีผูกูไดใหขอมูลไวแกผู ใหกู เพื�อวัตถุประสงคในการใหบริการ/สินเชื�อตามสัญญาน้ี และวัตถุประสงคตามท่ีระบุใน 
ประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของผูใหกู โดยผูกูสามารถอานเพ่ิมเติมเพื�อเขาใจถึงวิธีการท่ีผูใหกูเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย 
คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีผูใหกูประกาศผานทางเว็บไซตของผูใหกูท่ี www.scb.co.th และ/หรือ ชองทางท่ีผูใหกูกำหนด หรือตามท่ีผูใหกูจะเปล่ียนแปลงในภายหนาและแจงใหผูกูทราบโดยประกาศใน 
เว็บไซตดังกลาว และ/หรือ ชองทางท่ีผูใหกูกำหนด ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูกูไดมีการใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื�น ผูกูมีหนาท่ีแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช และการ 
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเปนสวนตัวดังกลาวดวย 15.2 ผูใหกูอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหวางผูกูกับผูใหกู และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผล 
ขอมูลเก่ียวกับผูกู และ/หรือ รายการการใชบริการ/สินเชื�อ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชบริการ/สินเชื�อของผูกู เพื�อประโยชนในการปรับปรุงและใหบริการ/สินเชื�อของผูใหกู และเพื�อ 
เปนหลักฐานการใหบริการ/สินเชื�อและรายการใชบริการ/สินเชื�อ โดยผูกูตกลงและจะไมโตแยงการใชบันทึกการสนทนาและขอมูลดังกลาวเปนพยานหลักฐานอางอิงตอผูกูตามกฎหมาย ขอ 16. เบ็ดเตล็ด
16.1 ผูกูยอมรับวา การกำหนดดอกเบ้ียและ/หรือ การทำขอตกลงตาง ๆ ตามสัญญาน้ี เปนการดำเนินการตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย และของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวของ ท่ีใชบังคับ 
อยูในขณะน้ี ดังน้ัน หากในภายหนามีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ และ/หรือ ขอกำหนดดังกลาว ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกูมีสิทธิแกไขเปล่ียนแปลงดอกเบ้ีย และ/หรือ ขอตกลงตามสัญญาน้ีไดใหม 
เพื�อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื�อนไขท่ีไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมดังกลาวโดยผูใหกูจะแจงใหผูกูทราบตามเงื�อนไขและวิธีการท่ีผูใหกูกำหนดภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
และผูกูตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ และ/หรือ ขอกำหนดท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหมน้ัน 16.2 ผูกูตกลงยินยอมใหถือวา วันท่ีจะกลาวตอไปน้ีเปนวันท่ีขอตกลงในการใหสินเชื�อตามสัญญาน้ี มีผลใชบังคับโดย 
สมบูรณ 16.2.1 กรณีสินเชื�อ Speedy Cash : วันท่ีผูใหกูไดพิจารณาอนุมัติสินเชื�อ Speedy Cash และแจงใหผูกูทราบตามท่ีกลาวขางตน หรือ วันท่ีผูใหกูไดพิจารณาอนุมัติสินเชื�อ Speedy Cash เรงดวน
และไดโอนเงินสินเชื�อเขาบัญชีรับโอนเงินกูแลว (แลวแตกรณี) 16.2.2 กรณีสินเชื�อ Speedy Loan : วันท่ีผูใหกูไดพิจารณาอนุมัติสินเชื�อ Speedy Loan และไดสงมอบเงินสินเชื�อใหแกผูกูตามเงื�อนไข 
และวิธีการท่ีกำหนดไวในสัญญาน้ีแลว 16.3 ผูกูยอมรับวา ในกรณีท่ีผูกูไดสมัครหรือขอใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดของผูใหกู ในภายหลังซ่ึงเก่ียวของกับสินเชื�อของผูกู ไมวาจะไดมีการ 
สมัครหรือขอใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาวโดยผานชองทางการสมัครหรือขอใชบริการท่ีผูใหกูกำหนดชองทางใด และไมวาจะมีหลักฐานการสมัครหรือขอใชบริการลงลายมือชื�อ 
ของผูกูหรือไมก็ตาม ผูกูตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื�อนไขการใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาว ท่ีผูใหกูกำหนดและไดแจงใหผูกูทราบหรือผูกูไดอาน (แลวแตชองทาง
ท่ีสมัครหรือขอใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดน้ัน) กอนท่ีจะสมัคร หรือตกลงใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาว รวมท้ังท่ีผูใหกูไดกำหนด และ/หรือ แกไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 
โดยประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปโดยผานชองทางหรือสื�อตาง ๆ ของผูใหกู อน่ึง ผูกูอาจอานและส่ังพิมพออก (Printout) ขอกำหนดและเงื�อนไขดังกลาวจากเว็บไซตของผูใหกู หรือขอรับขอกำหนด 
และเงื�อนไขการใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาวไดตามวิธีการและชองทางท่ีผูกูไดเลือกไวในขณะท่ีสมัครหรือขอใชบริการแจงเตือน และ/หรือ บริการอื�นใดดังกลาวน้ัน 16.4 รายละเอียด 
ในเรื�องอื�นท่ีเก่ียวกับการใชสินเชื�อนอกจากท่ีไดกำหนดไวขางตนแลว ผูกูตกลงปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื�อนไขท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีผูใหกูจะไดแจงใหทราบภายหนา และ/หรือ ในคูมือการใช
สินเชื�อหมุนเวียน (ถามี) และ/หรือ เอกสารอื�นท่ีเก่ียวของกับสัญญาน้ี รวมท้ังขอกำหนดและเงื�อนไขอื�นท่ีผูใหกูประกาศกำหนดเปนการท่ัวไป ท้ังน้ีไมวาท่ีมีอยูแลวในขณะน้ี และท่ีจะมีข้ึนใหมในภายหนา 
ก็ตาม 16.5 บรรดาหลักฐาน เอกสาร หนังสือ และ/หรือ สัญญาอื�นท่ีแนบทายสัญญาน้ี และ/หรือ ท่ีเก่ียวของกับสัญญาน้ี และ/หรือ ท่ีผูกูทำใหไวแกผูใหกูเพื�อเปนการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และ/หรือ 
เงื�อนไขของสัญญาน้ี รวมท้ังหนังสือแจงผลการอนุมัติ ใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย ขอ 17. ขอตกลงในการจัดการดานประกันภัย : กรณีท่ีผูกูไดรับสินเชื�อตามสัญญาน้ีจากผูใหกูเพื�อนำไปชำระคาเบ้ีย 
ประกันภัยใหแกบริษัทรับประกันภัย (ไมวาจะเปนประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตก็ตาม) ผูกูตกลงดังน้ี 17.1 ผูกูตกลงแตงต้ังใหผูใหกูหรือบุคคลท่ีผูใหกูกำหนดเปนตัวแทนของผูกูในการจัดการดานประกันภัย 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงการจัดสงใบคำขอเอาประกันภัย หรือการชำระและรับเงินคืนคาเบ้ียประกันภัย โดยใหถือวาการดำเนินการโดยผูใหกูหรือบุคคลท่ีผูใหกูกำหนดตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว
เปนเสมือนการดำเนินการของผูกูเอง โดยบริษัทรับประกันภัยไมจำเปนตองแจงหรือไดรับความยินยอมจากผูกูกอน 17.2 กรณีท่ีผูกูขอยกเลิกวงเงินสินเชื�อตามสัญญาน้ี ผูกูตกลงใหยกเลิกการขอเอาประกันภัย 
หรือการประกันภัย(แลวแตกรณี) ไปพรอมกันดวย โดยยินยอมใหผู ใหกูเปนผูแจงยกเลิกการขอเอาประกันภัย รวมทั้งผูกูตกลงใหความรวมมือในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการยกเลิก
เอาประกันภัย (ถามี) ดวยตลอดจนใหบริษัทรับประกันภัยคืนเงินคาเบ้ียประกันภัยใหแกผู ใหกู ในฐานะตัวแทนของผูกูไดโดยตรง ท้ังน้ี เมื�อผูใหกูไดรับเงินคืนคาเบ้ียประกันภัยจากบริษัทรับประกันภัย 
แลว ผูกูขอใหผู ใหกูนำไปหักชำระหน้ีสินเชื�อตามสัญญาน้ีไดทันที นอกจากน้ี ผูกูตกลงคืนเงินสินเชื�อท่ีไดรับจากผูใหกู ใหแกผู ใหกูภายในระยะเวลาท่ีผูใหกูกำหนด ผานชองทางท่ีผูใหกูเปดไวสำหรับ 
การรับชำระหน้ีตามสัญญาน้ี 17.3 หากบริษัทรับประกันภัยดำเนินการตามขอตกลงน้ีแลว ผูกูสัญญาวาจะไมเรียกรองใหบริษัทรับประกันภัยรับผิดตอผูกูอีก
 ผูกูไดอานและรับทราบขอกำหนดและเงื�อนไขในสัญญาน้ี ซ่ึงมีขอสัญญาท้ังหมด 17 ขอขางตนเรียบรอยแลว 

• ทานสามารถชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จนถึงรอบบัญชีของ 
 เดือนธันวาคม 2565 สำหรับรอบบัญชีของเดือนมกราคม 2566 เปนตนไป  
 ชำระข้ันต่ำ 3% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บแตไมต่ำกวา 300 บาท (ยกเวนยอดหน้ี
 และดอกเบ้ียนอยกวา 300 บาท จะเรียกเก็บตามท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดวยยอดท่ี
 ผอนชำระคาสินคา และบริการตามที่ไดตกลงไวกับธนาคาร) หรือชำระเต็ม
 จำนวน โดยชำระเปนเงินสด หรือแจงความประสงคใหหักบัญชีอัตโนมัติ 
• หากทานชำระไมครบตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไวในใบแจงยอดรายการ
   (statement) หรือชำระหลังวันที่ครบกำหนดชำระในแตละรอบบัญชี
   ทานจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น 
• หากทานมีปญหาในการชำระคืนเงินกูยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจงให
   ธนาคารทราบทันทีเพื่อรวมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น
• ไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกัน 

• อัตราดอกเบ้ียผิดนัดไมเกิน 25% ตอป (อัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุดตามสัญญา
 + สวนเพิ่มรอยละ 3) ของยอดคงคางทั้งหมด
• คาติดตามทวงถามหนี้ 
• กรณีที่ทานไมชำระหนี้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
   ทุกประเภท หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ตนเงิน
   ดอกเบี้ย และคาใชจายที่เกี่ยวของได
• หากทานผิดนัดชำระหน้ีธนาคารอาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนิน
   การทางกฎหมายตอไป

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่นๆ

กรณีผิดเงื่อนไข

หมายเหตุ :
1) ขอมูลดังกลาวขางตนเปนขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash / UP2ME
 Speedy Cash เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชบริการ หรือซื้อผลิตภัณฑทางการเงิน
 ดังกลาว อยางไรก็ตามในกรณีท่ีลูกคาตกลงใชบริการหรือซ้ือผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาว
 แลว ลูกคาจะผูกพันตามคำขอใชบริการฯ และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบริการ
 หรือผลิตภัณฑทางการเงินนั้นโดยหากมีขอมูลใดขัดแยงกับคำขอใชบริการฯ และเงื่อนไข
 ในสัญญาสินเชื่อ ใหใชขอมูลตามคำขอใชบริการฯ และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อแทน
2) ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใชไดจนกวาธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
 ดังกลาว

ชองทางการรองเรียน
ลูกคาสามารถติดตอผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) หรือ
ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
หรือ You Tell Us [SCB EASY APP] หรือผาน ธปท. ศูนยคุมครองผูใช
บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th

ขอควรระวัง!!
• เพื่อความปลอดภัยโปรดแยกเก็บรหัสบัตรออกจากตัวบัตร และหามมอบ
 บัตร และรหัสใหกับบุคคลอื่น
• หากทานชำระคืนไมตรงเวลา อาจเกิดคาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
• ในกรณีธนาคารมีความจำเปนตองติดตามทวงถามหน้ีจากทาน และ/หรือ
 ผูเกี่ยวของธนาคารอาจดำเนินการดังกลาวดวยตนเอง และ/หรือ อาจมอบ
 หมายใหบุคคลท่ีประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหน้ีเปนผูดำเนินการดังกลาว
 แทนธนาคารก็ได
• ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ หนาที่และผลประโยชนใด ๆ ตามสัญญาไมวา
 ทั้งหมด หรือบางสวนใหแกบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยจะแจงการโอน
 เปนหนังสือใหลูกคาทราบลวงหนา
• กรณีผูกูถึงแกกรรมสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash / UP2ME
 Speedy Cash เปนอันระงับส้ินไปทายาทของผูกูตองชำระหน้ีคงคางคืน
 แกธนาคารทั้งจำนวน
• ดอกเบี้ยคิดตั้งแตวันที่ไดรับเงินกู โดยหากผิดนัดชำระอาจมีดอกเบี้ยและ
 คาทวงหนี้เพิ่ม
• กรณีไดรับดอกเบี้ยในอัตราผอนปรน หากนำเงินมาชำระหนี้ทั้งหมดคืน
 กอนกำหนดตามที่ตกลงกันไว อาจตองชำระดอกเบี้ยเพิ่ม
• กรณีบัตรสูญหาย ลูกคายังคงตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งกอน
 และหลังการแจงอายัด 5 นาที สวนยอดคาใชจายผานบัตรที่เกิดขึ้นจาก
 5 นาทีที่แจงอายัดแลวไมตองรับผิดชอบ

• ทานสามารถชำระหนีท่ี้เกิดข้ึนจากการทำรายการกดเงินสดลวงหนาเม่ือใด
 ก็ได โดยอาจเลือกชำระเพียงบางสวนหรือทั้งจำนวน
• กรณีที่ทานมีความประสงคจะชำระหนี้ที่เกิดจากการผอนชำระสินคา และ
 /หรือ บริการ คืนกอนกำหนดงวดการผอนชำระที่ตกลงไว (ซึ่งจะตองเปน
 การชำระหนี้คืนกอนกำหนดในหนี้ตนเงิน รวมถึงดอกเบี้ย คาปรับ และ
 คาธรรมเนียมทั้งหมด) ทานตองเสียสิทธิในการไดรับดอกเบี้ยอัตราแบบคง
 ทีดั่งกลาว โดยผูถือบัตรตองเสียดอกเบ้ียของจำนวนเงินดังกลาวใหแกธนาคาร
 เพิ่มเติมเปนจำนวนเทากับผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน
 Speedy Cash / UP2ME Speedy Cash กับอัตราแบบคงท่ีของจำนวน
 หน้ีท่ีคางชำระในขณะน้ัน โดยคิดคำนวณต้ังแตวันท่ีธนาคารนำเงินดังกลาว
 ไปชำระคาสินคา และ/หรือ บริการ ใหแกรานคาจนถึงวันท่ีทานชำระหน้ีคืน
 กอนกำหนด (ตามหลักเกณฑและวิธีการคำนวณของธนาคาร) ท้ังน้ี ในกรณีท่ี
 ทานประสงคจะชำระหน้ีคืนกอนกำหนด ทานจะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนา
ª• กรณีท่ีทานมีการทำรายการผอนชำระคาสินคา และ/หรือ บริการ และทาน
  ชำระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเพื่อชำระคาสินคา และ/หรือ บริการ ใหแก
  ธนาคารงวดใดงวดหนึ่งเปนจำนวนเงินเกินกวาจำนวนเงินที่ทานตองชำระ
  ในงวดนั้นๆ ธนาคารจะไมนำจำนวนเงินสวนเกินไปชำระหนี้ดังกลาวกอน
  กำหนด (ไมทำใหดอกเบ้ียลดลง) แตจะคงไวเพ่ือนำไปชำระหน้ีในงวดถัดไป
  ณ วันท่ีถึงกำหนดชำระหน้ีงวดถัดไปน้ันโดยผูถือบัตรยังคงตองผอนชำระหน้ี
  ตามจำนวนเงินและจำนวนงวดการผอนชำระใหถูกตองครบถวนที่กำหนด
  ตอไปเชนเดิมทุกประการ เวนแตกรณีที่ผูถือบัตรมียอดหนี้คางชำระที่เกิด
  จากการเบิกใชสินเชื่อเปนเงินสด ธนาคารจึงจะนำเงินสวนเกินไปชำระหนี้
  คางชำระดังกลาว

กรณีชำระเงินกูยืมกอนครบกำหนด

• ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหบริการ อัตราดอกเบ้ียคาธรรมเนียม
   ที่ทำใหลูกคาเสียประโยชน ธนาคารจะทำการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

• ·สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
• ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 
• WWW.SCB.CO.TH

ชองทางในการติดตอธนาคาร เพื่อสอบถามเพิ่มเติม
/ แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล

การแจงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ

การแจงไดรับชำระเงินจากลูกคา
• จัดสงหลักฐานการชำระเงินใหแกลูกคาทุกเดือนทางไปรษณีย หรือทาง
   อิเล็กทรอนิกสตามท่ีลูกคาไดแจงไวกับธนาคาร โดยแจงรายละเอียด รายการ
   ทีลู่กคาไดชำระ เชน จํานวนเงินตน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี) คา
   ธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถามี) จํานวนเงินทั้งหมดที่ชําระคางวดสินเชื่อใหแก
   ธนาคารแลว


