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ข้อตกลงและเงื่อนไขส ำหรับบริกำร Term Loan  
บริการTerm Loan เป็นบริการของบมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนำคำร”) ท่ีให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการในการอ านวยความสะดวกในการจดัการบญัชีสินเช่ือประเภทมีก าหนด

ระยะเวลา (Term Loan) ด้วยตนเองผ่านระบบบริการ Krungthai Business ของธนาคาร และโดยที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ Term Loan ดงักลา่วผู้ขอใช้บริการจงึตกลงยนิยอม
ปฏิบตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดไว้ในข้อตกลงการเง่ือนไขการใช้บริการ Term Loan ดงันี ้

1.  ค านิยาม 
      1.1 ค าหรือข้อความในข้อตกลงฉบบันีใ้ห้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรือให้ค านิยาม

ศพัท์ไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อตกลงฉบบันี ้หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามีความหมายเป็นอย่างอ่ืนในข้อตกลงฉบบันี  ้
      1.2 “บริกำร Term Loan” หมายความถึง บริการจดัการบญัชีสนิเช่ือประเภท Term Loan ท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่หรือจะมีกบัธนาคารได้แก่ บริการเรียกดขู้อมลู (Account 

Information & Statement) ส าหรับบญัชีสินเช่ือประเภท Term Loan  บริการช าระเงินต้น ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ หนีใ้ดๆภายใต้บญัชีสินเช่ือ (Repay Loan) ส าหรับสินเช่ือ
ประเภท Term Loan และ/หรือบริการใดๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด (ถ้ามี) ผ่านระบบบริการ Krungthai Business และ/หรือระบบใดๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด (ถ้ามี)   

      1.3 “สัญญำสินเช่ือ” หมายความถึง สญัญาสินเช่ือประเภทมีก าหนดระยะเวลา (Term Loan) ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ลงนามหรือจะลงนามในสญัญาดงักล่าวให้ไว้ธนาคาร 
และจดัการให้มีผู้ค า้ประกนัและ/หรือหลกัประกัน (หากมี) โดยด าเนินการให้ผู้ค า้ประกนัลงนามในสญัญาค า้ประกนัและ/หรือเจ้าของหลกัประกันลงนามในสญัญาหลกัประกันและ/หรือ    
จดทะเบียนหลกัประกนัเป็นหลกัประกนั (ตามท่ีกฎหมายก าหนด) ทัง้นี ้ตามแบบเอกสารสญัญา หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด ให้แก่ธนาคาร 

      1.4 “ค ำขอ” หมายความถึง ค าขอของผู้ขอใช้บริการท่ีขอให้ธนาคารด าเนินการภายใต้บริการ Term Loan ผ่านระบบบริการ Krungthai Business ในแต่ละครัง้ ซึง่ต้อง
จดัท าในรูปแบบและมีข้อมลูตามรายละเอียดท่ีธนาคารก าหนด 

      1.5 “ข้อตกลงฉบับนี”้ หมายความถึง ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Term Loan ฉบบันี ้
2.  ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Term Loan ตามรายละเอียด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการส าหรับการให้บริการตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพนั

ปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงฉบบันีท้กุประการ  
ทัง้นี ้บริการ Term Loan ตามข้อตกลงฉบบันี ้จะสามารถใช้กบัสนิเช่ือ Term Loan ท่ีมีอยู่แล้ว ณ ปัจจบุนั และท่ีจะมีในอนาคต รวมทัง้ สนิเช่ือท่ีปิดไปแล้ว แตไ่ม่รวมถึงบญัชี

บญัชีสนิเช่ือร่วมแตอ่ย่างใด เว้นแตธ่นาคารจะก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน   
3.  ผู้ขอใช้บริการจะต้องสมคัรใช้บริการระบบบริการ Krungthai Business และบริการ Term Loan รวมทัง้ ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ตามแบบเอกสาร หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข

และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด และเม่ือธนาคารได้อนมุตักิารสมคัรใช้บริการ Krungthai Business และบริการ Term Loan แล้ว ผู้ขอใช้บริการจงึสามารถใช้บริการ Term Loan ได้ 
4.  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนีแ้ตล่ะครัง้ ผู้ขอใช้บริการต้องจดัท าค าขอและสง่ให้แก่ธนาคารตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการพบ

ในภายหลงัว่าค าขอท่ีส่งให้ธนาคารในครัง้ใดระบุรายละเอียดเก่ียวกับบญัชีสินเช่ือประเภท Term Loan ผิดพลาด หรือระบุจ านวนเงินท่ีประสงค์จะช าระเงินต้นและดอกเบีย้ (Repay 
Loan) เกินไปจากจ านวนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระ หรือมีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยประการใดๆ และผู้ขอใช้บริการร้องขอให้ธนาคารคืนเงินดังกล่าว   ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเป็น
ดลุพินิจของธนาคารท่ีจะด าเนินการให้ตามค าร้องขอนัน้หรือไม่ ประการใดตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการระบุจ านวนเงินท่ีประสงค์จะช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ (Repay Loan) เป็นจ านวนน้อยกว่าเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระตามท่ีระบุไว้ในสญัญาสินเช่ือ ผู้ขอใช้บริการตกลงจะช าระส่วนท่ีข าดภายในก าหนดเวลา
และ/หรือจะปฏิบตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญาสนิเช่ือท่ีผู้ขอใช้บิรการมีอยู่กบัธนาคารดงักลา่วทกุประการ 

หากผู้ขอใช้บริการด าเนินการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ (Repay Loan) ส าหรับสนิเช่ือใดๆ  ก่อนวนัครบก าหนดช าระคา่งวดผ่านระบบบริการ Krungthai Business เงินท่ีช าระ
ดงักลา่วจะน าไปช าระหนีข้องสนิเช่ือดงักลา่ว และผู้ขอใช้บริการยงัคงมีหน้าท่ีช าระคา่งวดช าระคา่งวดของสนิเช่ือในวนัท่ีครบก าหนดช าระตอ่ไป    

ทัง้นี ้แม้ข้อตกลงฉบบันีจ้ะก าหนดไว้เป็นประการใดก็ตาม ตามข้อตกลงฉบบันีไ้ม่ได้เป็นการผ่อนผนัหรือสละสทิธิใดๆ ของธนาคารในฐานะผู้ใ ห้กู้ตามสญัญาสินเช่ือแตอ่ย่าง
ใด โดยหน้าท่ีและความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ขอใช้บริการในฐานะผู้กู้ตามสญัญาสนิเช่ือยงัเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาสนิเช่ือทกุประการ    

5.  กรณีการด าเนินการตามค าขอใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ธนาคารมีสิทธิด าเนินการดงักลา่วโดยชอบด้วยกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทกุ
ประการ และหากเกิดความเสียหายใดๆ หรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ขอใช้บริการจะรับผิดชอบเองทกุประการ    

6.  ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากธนาคาร และ/หรือ บคุคลใดได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกระท าของธนาคารตามค าร้องขอของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตก
ลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนเพียงใด ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคาร เพียงนัน้ ตลอดจนค่าเสียหายอ่ืนใดท่ี
ธนาคารได้รับด้วย ทัง้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ถ้ามีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทขึน้ระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัผู้ รับเงิน และ/หรือ บคุคลอ่ืนใด ผู้ขอใช้บริการจะรับผิดชอบแตเ่พียงฝ่าย
เดียวในการเจรจาและระงบัข้อพิพาท และหากเกิดความเสียหายขึน้แก่ผู้ขอใช้บริการ ผู้ รับเงิน และ/หรือ บคุคลอ่ืนใด ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแตป่ระการใดทัง้สิน้ 

7.  ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระคา่ธรรมเนียม ค่าด าเนินการ ค่าใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการ Term Loan ตามอตัราและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดทกุประการ 
โดยให้ธนาคารหกัจากบญัชีเงินฝากบญัชีใด ๆ  ของผู้ขอใช้บริการ รวมทัง้ ตกลงด าเนินการใดๆ ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดทกุประการ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสทิธิก าหนด
และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าด าเนินการ ค่าใช้บริการ และวิธีการคิดค านวณค่าธรรมเนียมใดๆ รวมทัง้ข้อตกลงใดๆ ภายใ ต้ข้อตกลงฉบับนีไ้ด้ ตามท่ีธนาคาร
พิจารณาเหน็สมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าตามวิธีการอ่ืนใดท่ีธนาคารเหน็สมควร แตอ่ย่างไรก็ดี ธนาคารจะปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของธนาคารแตล่ะแหง่ที่ให้บริการ เพ่ือให้ผู้ขอใช้บริการทราบและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารในคราวเดียวกนั ซึง่ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงฉบบันี ้ 

8.  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีระบไุว้ในค าขอเก่ียวกบับริการ Term Loan และ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีมีอยู่กบัธนาคารซึง่ผู้
ขอใช้บริการแจ้งเปล่ียนแปลงในภายหลงั ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกบญัชีเงินฝากดงักล่าวรวมกันว่า “บญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง” และ/หรือวงเงินสินเช่ือท่ีผูกกบับญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) 
เพ่ือช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าอากรแสตมป์ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ และ/หรือหนีส้ินอ่ืนใดส าหรับการใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี ้และ/หรือค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้อง และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้ในการหกับญัชีเงินฝาก และ/หรือวงเงินสินเช่ือดงักล่าว ธนาคารไม่จ าเ ป็นต้องแจ้งการหกับญัชี และ/หรือวงเงินสินเช่ือ
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ให้แก่ผู้ ขอใช้บริการทราบแต่อย่างใด หากเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้วงเงินสินเช่ือท่ีผูกกับบญัชีเงินฝากที่เก่ียวข้อง (หากมี) มีไม่เพียงพอท่ีจะช าระหนีท่ี้ต้องจ่ายทัง้จ านวนใน
ครัง้ใด ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสินเช่ืออ่ืนท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคารตามจ านวนท่ีมีอยู่ เพ่ือช าระหนีท่ี้ต้องจ่ายท่ีคงเหลือได้
ทนัที และหากมีเงินจ านวนใดๆ ฝากเข้าบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสินเช่ือใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินดงักล่าวได้ทกุคราวทกุจ านวน จนกว่า
ธนาคารจะได้รับช าระหนีท่ี้เก่ียวข้องจนครบถ้วน หากเงินในบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสนิเช่ือดงักลา่วข้างต้นไม่เพียงพอท่ีจะหกัช าระหนีค้า่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วได้ครบถ้วนแล้ว ผู้
ขอใช้บริการตกลงช าระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในส่วนท่ีขาดนีใ้ห้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารเรียกเก็บ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า หากเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
วงเงินสินเช่ือท่ีผูกกับบญัชีเงินฝากดงักล่าว (หากมี) มีไม่เพียงพอท่ีจะช าระหนีค้่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องทัง้จ านวนได้แล้ว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธท่ีจะให้บริการ Term Loan ในครัง้นัน้ได้
ทนัทีโดยธนาคารไม่จ าต้องพิจารณาว่าผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือวงเงินสนิเช่ืออ่ืนให้ธนาคารหกัหรือไม่ 

9.  ผู้ขอใช้บริการขอให้ค ารับรองและยืนยนัไว้ตอ่ธนาคาร ดงันี ้ 
     (1) การท่ีธนาคารให้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ้เป็นการให้บริการตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ หากมีความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้กบัผู้ขอใช้บริการ

ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคาร 
      (2) ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการเรียกข้อมูล (Account Information & Statement) 

ส าหรับบญัชีสินเช่ือประเภท Term Loan บริการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ (Repay Loan) และ/หรือบริการใดๆ ภายใต้บริการ Term Loan อนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั เช่น ระบบสื่อสาร
ขดัข้อง กระแสไฟฟ้าขดัข้อง ปัญหาทางด้านพลงังาน การกระท าของบคุคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพิบตัติามธรรมชาต ิการประท้วง การขนสง่ตดิขดั การจลาจล สงคราม โรคระบาด ไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูท่ีเป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

       (3) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ประกาศ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ข้อก าหนด และวิธีการทัง้ปวงของธนาคาร อนัเก่ียวเน่ืองกั บการใช้บริการ 
Term Loan ตามข้อตกลงฉบบันี ้ทัง้ที่ธนาคารก าหนดไว้แล้วและท่ีจะก าหนดขึน้ตอ่ไปในภายหน้าด้วย 

       (4) ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อตกลงฉบับนี ้และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการ Term Loan ผ่านระบบบริการ Krungthai 
Business รวมทัง้ ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการ เป็นเอกสารหลกัฐานในการฟ้องร้องด าเนินคดีได้ทกุประการ 

10.  ข้อตกลงอ่ืนๆ 
        10.1 หากผู้ขอใช้บริการใช้บริการเรียกดขู้อมลู (Account Information & Statement) ภายใต้ระบบบริการ Krungthai Business ส าหรับสนิเช่ือตามข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ขอ

ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การใช้บริการเรียกดขู้อมลูดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด   
        10.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสทิธิสง่และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีได้ให้ไว้ หรือมีอยู่

กับธนาคาร หรือท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน หรือข้อมูลอ่ืนใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ให้แก่หน่วย งาน/องค์กร/
หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการให้บริก ารของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ปรับปรุงบริการหรือผลติภณัฑ์ตา่งๆ ของธนาคาร การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน (เช่น งานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวง
ถาม เป็นต้น) ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้
ช่องทางตดิตอ่ธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร 

        10.3   บรรดาบรรดาหนงัสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนงัสืออ่ืนใดท่ีธนาคารส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด หากได้ส่ งไปยงัที่อยู่ของผู้ขอใช้บริการ
ตามท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงการสง่ข้อความ หรือเอกสารผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ไปยงับคุคลตามข้อมลูผู้ตดิตอ่ธนาคารท่ีผู้ขอใช้บริการได้ระบไุว้ข้างต้น หรือได้สง่ไปยงัที่
อยู่หรือ Email Address ท่ีระบไุว้ข้างต้นแล้ว ไม่ว่าจะมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ดี หรือไม่ยอมรับก็ดี หรือสง่ให้ไม่ได้เพราะย้ายท่ีอยู่ หรือท่ีอยู่ดงักลา่วเปล่ียนแปลงไป หรือถกูรือ้ถอนออกไป โดย
มิได้แจ้งการย้ายท่ีอยู่ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้ให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ผู้ขอใช้บิรการตกลงยินยอมให้ถือว่าหนงัสือติดต่อ ทวงถาม  บอก
กลา่ว หรือหนงัสืออ่ืนใดนัน้ ได้สง่ให้แก่ตนโดยชอบแล้ว 

        10.4  ข้อตกลงฉบบันีใ้ห้อยู่ภายใต้การบงัคบัใช้และตีความตามกฎหมายไทย     
11.   ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบอตัราคา่บริการ Krungthai Business และอตัราคา่บริการ Term Loan ได้ท่ี Website ของธนาคาร (https://krungthai.com/th/rates) 
12.   ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและรับทราบว่า ข้อตกลงและเง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และสญัญาสนิเช่ือดงักลา่วทกุประการ 

และให้ถือว่าเอกสารแนบข้อมลูส าหรับบริการ Term loan ฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และสญัญาสนิเช่ือดงักลา่วด้วย 


