ข้ อตกลงและเงื,อนไขเกี,ยวกับบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากซึ)งได้ แสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและ/หรื อสมัครใช้ บริ การ
ด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ซึง) ต่อไปนี Lจะ
เรี ยกว่า “คําขอ” ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงนี L กับธนาคารเกียรติ
นาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ซึง) ต่อไปนี Lจะเรี ยกว่า “ธนาคาร” ดังต่อไปนี L
•

ข้ อตกลงทั,วไปเกี,ยวกับ “บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ บัญชีเงินฝากประจํา
และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน”
1. การเปิ ดบัญชีและหลักฐานการรับเงินฝาก
1.1 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ผู้ฝากจะต้ องเปิ ดบัญชีโดยการฝาก
เงินครังL แรกจํานวนไม่ตํ)ากว่าที)ธนาคารกําหนด และสําหรับบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันผู้ฝากจะต้ องทําคําขอซื Lอเช็คกับธนาคารเพื)อใช้ เป็ นเอกสาร
ประกอบการขอถอนเงิ นฝากจากบัญ ชี เงิ นฝากซึ)งมี ค่าธรรมเนี ยมตาม
อัตราและเงื)อนไขที)ธนาคารประกาศกําหนด
1.2 ธนาคารจะมอบหลักฐานการรับฝากเงินดังต่อไปนี Lให้ แก่ผ้ ฝู ากซึง) ผู้ฝากมี
หน้ าที)เก็บรักษาไว้ ในสถานที)ปลอดภัย และดูแลไม่ให้ ตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลอื)น โดยผู้ฝากรับทราบว่าหลักฐานการรับฝากเงินไม่
สามารถโอนหรื อเปลีย) นมือได้
1.2.1 สมุดคูฝ่ าก หรื อภาพบัตรคูฝ่ าก สําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
1.2.2 สมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก หรื อบัตรเงินฝากประจํา สําหรับบัญชีเงิน
ฝากประจํา
1.2.3 สมุดเช็ค และใบแจ้ งรายการเคลื)อนไหวของบัญชีเงินฝากอย่าง
น้ อยเดือนละหนึง) ครังL สําหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1.2.4 เอกสารหรื อหลักฐานอื)นใดที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
ต่อไปนี Lจะเรี ยกรวมกันหรื อแยกกันว่า “หลักฐานการรับฝากเงิน”
ในกรณีที)หลักฐานการรับฝากเงินดังกล่าวข้ างต้ น (1) ชํารุ ดจนไม่สามารถ
ใช้ ง านได้ สํ า หรั บ ผู้ฝ ากประเภทบุค คลธรรมดาจะต้ อ งติ ด ต่ อ ที) ส าขา
ธนาคาร และสําหรับผู้ฝากประเภทนิติบคุ คลจะต้ องติดต่อที)สาขาธนาคาร
ที)ผ้ ูฝากเปิ ดบัญชีเงินฝากเพื)อขอออกหลักฐานการรั บฝากเงินฉบับใหม่
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แทนหลัก ฐานการรั บ ฝากเงิ น ที) ชํ า รุ ด หรื อ (2) สูญ หาย ผู้ฝ ากจะต้ อ ง
ดําเนินการแจ้ งความที)สถานีตํารวจและนําหลักฐานการแจ้ งความที)แสดง
ว่าหลักฐานการรับฝากเงินสูญหายมาแสดงที)สาขาธนาคารที)ผ้ ูฝากเปิ ด
บัญชีเงินฝากเพื)อดําเนินการขอออกหลักฐานการรับฝากเงินฉบับใหม่ โดย
มีคา่ ธรรมเนียมตามอัตราที)ธนาคารประกาศกําหนด
ธนาคารมีสิทธิ ปฏิเสธการทําธุรกรรมใดๆ หากหลักฐานการรั บฝากเงิน
ชํ า รุ ด หรื อ สูญ หายจนกว่า ผู้ฝ ากจะดํ า เนิ น การตามวรรคก่ อ นครบถ้ ว น
เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การฝากเงินในบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากสามารถฝากเงินได้ โดยการนําเงินสดหรื อเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากผ่านสาขา
ธนาคาร หรื อนําเงินสดหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางต่างๆ ตามที)
ธนาคารกําหนด
สําหรับการนําฝากเช็คเข้ าบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะรับฝากเช็คเพื)อส่งเรี ยกเก็บ
เฉพาะเช็คถึงกําหนดจ่ายเงินแล้ วเท่านันL และผู้ฝากจะสามารถใช้ เงินตามเช็ค
ได้ ตอ่ เมื)อธนาคารสามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้ แล้ วเท่านันL ทังนี
L L ใน
กรณีที)ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝาก
จะต้ องติดต่อธนาคารเพื)อขอรับเช็คดังกล่าวคืนด้ วยตนเองหลังจากได้ รับแจ้ ง
จากธนาคาร หากผู้ฝากไม่มารับเช็คกลับคืน และเกิดความเสียหายขึ Lน ผู้ฝาก
ตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที)เกิดขึ Lนทังหมดแต่
L
เพียงผู้เดียว
3. การถอน/โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากสามารถถอน/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้ ด้วยวิธีการดังนี L
3.1 การถอน/โอนเงินที)สาขาธนาคาร ผู้ฝากจะต้ องดําเนินการตามข้ อตกลง
และเงื)อนไขเพิ)มเติม กรณีใช้ บริ การโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร และจะต้ อง
นําหลักฐานการรับฝากเงินที)ธนาคารออกให้ แก่ผ้ ูฝากและบัตรประจําตัว
ประชาชนมาแสดงประกอบการถอนเงินทุกครังL เว้ นแต่ในกรณีที)หลักฐาน
การรั บ ฝากเงิ น เป็ นภาพบั ต รคู่ ฝ าก ผู้ ฝากจะต้ องนํ า บั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) มาแสดงประกอบกับใบถอน
เงินทุกครังL
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3.2 การถอน/โอนเงินโดยใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอน/โอนเงินผ่านเครื) องถอน
เงิ น อัต โนมัติ ผู้ ฝ ากจะต้ อ งดํ า เนิ น การตามรายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารที)
ธนาคารกําหนดไว้ สาํ หรับการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
3.3 การถอน/โอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที)ธนาคารได้ จดั ขึ Lนหรื อจะจัด
ให้ มีขึ Lนในอนาคต ผู้ฝากจะต้ องดําเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที)
ธนาคารกํ าหนดไว้ สําหรั บการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ธนาคาร
3.4 การถอน/โอนเงินตามคําสัง) หรื อผ่านช่องทางหรื อบริ การใดๆ ของธนาคาร
ผู้ฝากจะต้ องดําเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที)ธนาคารกําหนดไว้
สําหรับการใช้ บริ การดังกล่าวของธนาคาร
3.5 นอกจากวิธีการข้ างต้ น กรณี บัญชี เงินฝากกระแสรายวันผู้ฝากสามารถ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้ ด้วยการออกเช็คสัง) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก
ให้ แก่ผ้ รู ับเงิน
4. ในกรณี ที) ผ้ ูฝ ากประสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารดัง กล่า วตามข้ อ 3.2 ถึง 3.4 ข้ า งต้ น หรื อ
บริ การอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดขึ Lนเพื)ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ฝู าก ผู้ฝากจะต้ อง
ลงนามในคําขอใช้ บริ การหรื อตกลงขอใช้ บริ การดังกล่าวตามวิธีการที)ธนาคาร
กําหนดเพื)อตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละ
ประเภทดังกล่าวก่อนการใช้ บริ การ
5. ในกรณี ที)ผ้ ูฝากมอบหมายให้ ผ้ ูอื)นเป็ นผู้ดําเนินการถอนเงินที)สาขาของธนาคาร
แทนผู้ฝ าก เมื) อ ธนาคารดํ า เนิ น การตามที) กํ า หนดไว้ บ นใบถอนเงิ น ซึ)ง ผู้ฝ ากได้
มอบหมายหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื)นมาทํารายการดังกล่าวแทนผู้ฝาก ผู้ฝากตกลง
ให้ ธนาคารถือว่าการกระทําดังกล่าวของผู้รับมอบอํานาจนันเป็
L นการกระทําของผู้
ฝากเอง และผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที)เกิดขึ Lนอันเนื)องมาจาก
การมอบหมายหรื อมอบอํานาจดังกล่าวทุกประการ ทังL นี L ผู้ฝากรั บทราบว่าการ
มอบหมายให้ ทําการถอนเงินแทนผู้ฝากข้ างต้ นจะไม่สามารถดําเนินการได้ หากผู้
ฝากเลือกหลักฐานการรับฝากเงินประเภทภาพบัตรคูฝ่ าก
6. ดอกเบี Lยเงินฝาก
ผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี Lยเงินฝากจากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี
เงินฝาก ตามอัตราดอกเบี Lยเงินฝาก กําหนดเวลา และเงื)อนไขของบัญชีเงินฝากแต่
ละประเภทตามที) ธนาคารประกาศกํ าหนด และหากธนาคารได้ มีการประกาศ
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เปลี)ยนแปลงอัตราดอกเบี Lยเงินฝาก ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพันตามอัตราดอกเบี Lยที)
ธนาคารประกาศเปลี) ย นแปลงดัง กล่ า วนันL ๆ ทุก ประการ โดยผู้ฝ ากตกลงให้
ธนาคารนําดอกเบี Lยเงินฝากหลังจากหักภาษี ณ ที)จ่าย (ถ้ ามี) เข้ าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ฝากในวันที)ครบกําหนดจ่ายดอกเบี Lยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื)อนไขที)ธนาคารประกาศกําหนด ทังนี
L L หากดอกเบี Lยเงินฝากที)ธนาคารจ่ายให้ แก่ผ้ ู
ฝากมีไม่เพียงพอสําหรับชําระค่าภาษี ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากใดๆ ที)ผ้ ฝู ากมีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ทีเพื)อชําระค่าภาษี จนกว่าจะครบถ้ วนตาม
จํานวนที)กฎหมายกําหนด
สําหรับดอกเบี Lยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กรณีผ้ ฝู ากได้ รับดอกเบี Lยเงินฝากจาก
ธนาคาร และ/หรื อธนาคารพาณิ ชย์ อื)นรวมกันมีจํานวนทังL สินL เกิ น 20,000 บาท
หรื อเกินกว่าจํานวนอื)นตามที)กรมสรรพากรประกาศกําหนดตลอดปี ภาษี ผู้ฝาก
จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ธ นาคารทราบเพื) อ ให้ ธ นาคารดํ า เนิ น การหัก ภาษี ณ ที) จ่ า ยจาก
ดอกเบี Lยเงินฝากและนําส่งให้ แก่กรมสรรพากรต่อไป
เพื)อสิทธิ ประโยชน์ ด้านภาษี เงินได้ ของผู้ฝาก ธนาคารจะนํ าส่งข้ อมูลที)เกี) ยวกับ
ดอกเบี ยL เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ข องผู้ฝ ากให้ แ ก่ ก รมสรรพากรตามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม หากผู้ฝากไม่ประสงค์จะได้ รับสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว
และไม่ประสงค์จะให้ ธนาคารนําส่งข้ อมูลที)เกี)ยวกับดอกเบี Lยเงินฝากออมทรัพย์
ของผู้ฝ ากแก่ ก รมสรรพากรสามารถติ ด ต่ อ แจ้ ง ความประสงค์ ไ ด้ ที) ส าขาของ
ธนาคารและ/หรื อช่องทางอื)นใดที)จะเกิดมีขึ Lนในอนาคตตามที)ธนาคารเห็นสมควร
ทังนี
L Lเว้ นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื)น
7. ผู้ฝากรับทราบว่า ในกรณีที)ผ้ ูฝากพบรายการเคลื)อนไหวทางบัญชีที)ไม่ถูกต้ อง ผู้
ฝากจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที และเมื)อธนาคารได้ ทําการตรวจสอบแล้ ว
เสร็จ ธนาคารจะแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ฝู ากทราบต่อไป
8. ในกรณี ที)ธนาคารพบว่ามีรายการในบัญชีเงินฝากผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้ องไม่ว่า
ด้ วยเหตุใดก็ตาม (ซึง) รวมถึงการหักและนําส่งภาษี ณ ที)จ่าย) ผู้ฝากตกลงยินยอม
ให้ ธนาคารดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงรายการในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ ทนั ที โดย
ไม่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผ้ ูฝ ากทราบล่ว งหน้ า ทังL นี L ในกรณี ที) ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ถูก ต้ อ ง
ดังกล่าวเป็ นกรณีที)ผ้ ฝู ากจะต้ องคืนเงินให้ แก่ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารหัก
เงินตามจํานวนที)ผิดพลาดหรื อไม่ถกู ต้ องดังกล่าวจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัญชี
เงินฝากอื)นๆ ของผู้ฝากที)มีอยู่กับธนาคารได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูฝากทราบ
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ตามวิธีการที)ธนาคารกําหนด และหากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากมีเงินฝากคงเหลือไม่
พอให้ ธนาคารหักเพื)อปรับปรุ ง หรื อแก้ ไขรายการผิดพลาดที)เกิดขึ Lน ผู้ฝากยินยอม
ชดใช้ เงินคืนให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วนและทันทีภายในกําหนดเวลาที)ธนาคารแจ้ ง
ให้ ทราบ
9. การหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ในกรณีที)ผ้ ฝู ากมีหนี Lใดๆ อยู่กบั ธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินใน
บัญ ชี เ งิ น ฝากได้ ทัน ที เ พื) อ เป็ น การชํ า ระหนี แL ละความรั บ ผิ ด ใดๆ ได้ ทังL หมดจน
ครบถ้ วน ทังนี
L L ไม่วา่ จะเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที)ผ้ ฝู ากมีอยูก่ บั ธนาคาร โดย
ธนาคารไม่จําต้ องบอกกล่าวถึงการหักบัญชีให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที)ธนาคารมีหน้ าที)ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรื อต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงกฎหมายภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)) รวมทั งL ข้ อผู ก พั น หรื อ ข้ อสัญ ญาใดๆ ที) ธ นาคารได้ เข้ าทํ า กั บ
หน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่
L
างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายภาษี
ของสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที)จะต้ อง
หักภาษี หรื อหักเงินจากจํานวนเงินใดๆ หรื อการชําระเงินใดๆ ที)ธนาคารจะต้ อง
ชําระให้ แก่ผ้ ฝู าก ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิดําเนินการหักภาษี หรื อหักจํานวน
เงินดังกล่าว โดยธนาคารจะไม่มีหน้ าที)รับผิดชอบชดเชยภาษี หรื อคืนจํานวนเงิน
ดังกล่าวแก่ผ้ ฝู าก
10.การปฏิเสธและการระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีดลุ ยพินิจในการระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้
ฝากในกรณีดงั ต่อไปนี Lได้ ทนั ที
10.1 ผู้ฝ ากเป็ น บุค คลที) ถูก กํ า หนดตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที)มีอานุภาพทําลายล้ างสูง
10.2 ธนาคารได้ รับคําสัง) ใดๆ จากหน่วยงานที)มีอํานาจตามกฎหมายให้ ระงับ
การเคลือ) นไหวเงินในบัญชีเงินฝาก
10.3 เมื)อผู้ฝากมิได้ ให้ ข้อมูล เอกสารหรื อหลักฐานการแสดงตนเพื)อใช้ ในการ
พิ สูจ น์ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี) ย วกับ ผู้ฝ าก หรื อ มิ ไ ด้ ก รอกแบบฟอร์ ม ภาษี ต่า งๆ
(รวมถึง แต่ไ ม่จํ า กัด เพี ย งแบบฟอร์ ม ภาษี ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า) ให้ แ ก่
ธนาคารตามที)ธนาคารร้ องขอ เพื)อให้ ธนาคารสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
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ระเบียบ รวมทังข้
L อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาใดๆ ที)ธนาคารได้ เข้ าทํากับหน่วยงาน
รัฐ (ทังในและต่
L
างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหน้ าที)ของธนาคารในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)) หรื อกฎหมายอื)นใดที)มีลักษณะเดียวกันซึ)ง
ธนาคารมีหน้ าที)หรื อข้ อผูกพันที)ต้องดําเนินการภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที)กําหนด
10.4 ในกรณีที)ธนาคารมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ผู้ฝากใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเพื)อใช้ เป็ น
เครื) องมือในการกระทําความผิด หรื อรับเงินที)ได้ จากการกระทําความผิด หรื อผู้
ฝากใช้ เอกสารเท็จในการเปิ ดบัญชี เงินฝากหรื อทําธุรกรรมใดๆ กับธนาคาร
หรื อธนาคารมีเหตุอนั สมควรอื)นใด
11.ผู้ฝ ากรั บ ทราบว่า ในกรณี ที) ธ นาคารได้ รั บ คํ า สั)ง จากหน่ว ยงานที) มี อํ า นาจตาม
กฎหมายสัง) ให้ ธนาคารนําส่งเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไปยังหน่วยงานนันL
ตามที)คําสัง) กํ าหนด เมื)อธนาคารนํ าส่งเงินฝากไม่ว่าทังL หมดหรื อบางส่วนไปยัง
หน่วยงานนันๆ
L แล้ ว หากปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากยังมียอดเงินคงเหลือ ผู้ฝาก
ตกลงฝากเงินในส่วนที)เหลือดังกล่าวกับธนาคารต่อไปตามประเภท ระยะเวลาการ
ฝาก ข้ อกําหนดและเงื)อนไขการฝากเงินเดิมที)มีอยู่กบั ธนาคาร (หรื อตามประเภท
ระยะเวลาการฝาก ข้ อกําหนดและเงื)อนไขการฝากเงินที)ธนาคารเห็นสมควร) เว้ น
แต่ผ้ ฝู ากแจ้ งความประสงค์ตอ่ ธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอถอนเงินฝากส่วนที)
เหลือดังกล่าวและได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี)ยวกับการถอนเงินภายใต้ ข้อตกลงนี L
ครบถ้ วนแล้ ว
12. การเปิ ดบัญชีเงินฝากร่วม
ในกรณีที)ผ้ ฝู ากตังแต่
L 2 คนขึ Lนไปตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากร่วมกัน นอกจากข้ อตกลง
ต่างๆ ที)กําหนดไว้ ในข้ อตกลงนี Lแล้ ว ผู้ที)มีชื)อเป็ นเจ้ าของบัญชีเงินฝากทุกคนตกลง
ว่า
12.1 เจ้ าของบัญชีเงินฝากทุกคนมีสทิ ธิเรี ยกร้ องในเงินฝากร่วมกัน
12.2 สิทธิในการเบิกถอนเงิน ให้ เป็ นไปตามเงื)อนไขการถอนเงินตามที)ผ้ ฝู าก
ได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
12.3 ในการขอใช้ บ ริ ก ารตามข้ อ 3.2 ถึ ง ข้ อ 3.4 ข้ า งต้ น เฉพาะบริ ก ารที)
ธนาคารกําหนดให้ บญ
ั ชีร่วมใช้ บริ การได้ ผู้ที)มีชื)อเป็ นเจ้ าของบัญชีเงินฝากทุก
คนต้ องลงนามในคําขอใช้ บริ การที)เกี)ยวข้ องดังกล่าวและปฏิบตั ิตามเงื)อนไขที)
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ธนาคารกําหนดก่อนการใช้ บริ การ โดยผู้ที)มีชื)อเป็ นเจ้ าของเงินฝากทุกคนตกลง
ผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การดังกล่าวร่ วมกันทุก
ประการ
12.4 การกระทําโดยผู้ฝากคนใดคนหนึ)งตามเงื)อนไขที)ผ้ ฝู ากกําหนดไว้ ในคํา
ขอ ผู้ฝากตกลงผูกพันตามการกระทําดังกล่าวเสมือนว่าได้ กระทําลงโดยผู้ฝาก
ทุกรายร่วมกัน
12.5 ในกรณีที)เจ้ าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึง) ถึงแก่กรรม ผู้ฝากร่วมที)ยงั มี
ชีวิตอยู่ต้องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที โดยในกรณี ที)ธนาคารทราบการถึงแก่
กรรมของผู้ฝ ากร่ ว มคนดัง กล่า ว ผู้ฝ ากร่ ว มที) ยัง มี ชี วิ ต อยู่ต กลงยิ น ยอมให้
ธนาคารมีสิทธิระงับการถอน และ/หรื อการทําธุรกรรมอื)นๆ เกี)ยวกับบัญชีเงิน
ฝากร่ วมได้ นับตังแต่
L วนั ที)ธนาคารทราบ และผู้ฝากร่ วมที)ยงั มีชีวิตอยู่พร้ อมกับ
ผู้จดั การมรดกตามคําสัง) ศาลของเจ้ าของเงินฝากที)ถึงแก่กรรมจะต้ องมาติดต่อ
ธนาคาร โดยนําหลักฐานการรับฝากเงิน คําสัง) ศาลแต่งตังผู
L ้ จดั การมรดก ใบ
มรณบัตร และ/หรื อเอกสารหลักฐานอื)นใดที)ธนาคารร้ องขอมาพิสจู น์แสดงต่อ
ธนาคารเพื)อดําเนินการเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวต่อไป
13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ
13.1 ผู้ฝากตกลงชําระค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวข้ องกับบัญชี
เงินฝากตามอัตรา และเงื)อนไขที)ธนาคารประกาศกํ าหนด ทังL นี L ผู้ฝากตกลง
ชําระเงินค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่ธนาคารตามวิธีการ
ชําระที)ผ้ ฝู ากระบุให้ ไว้ แก่ธนาคาร โดยหากผู้ฝากไม่ได้ กําหนดวิธีการชําระไว้ ผู้
ฝากตกลงให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากได้ ทนั ที
13.2 ในกรณี ที) ผ้ ู ฝากทํ า รายการโอนเงิ น ซึ) ง เข้ าเงื) อ นไขที) ต้ องชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมที)เกี)ยวข้ องกับบัญชีเงินฝากตามที)ธนาคารประกาศกําหนด ผู้ฝาก
รับทราบว่าหากรายการโอนเงินดังกล่าวไม่สําเร็ จ โดยมิได้ เกิดจากความผิดของ
ธนาคาร เช่น ผู้ฝากระบุเลขที)บญ
ั ชีปลายทางไม่ถกู ต้ อง หรื อบัญชีปลายทางมี
สถานะปิ ด ธนาคารสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี
14. การปิ ดบัญชี
14.1 ในกรณี ที) ผ้ ูฝ ากประสงค์ จ ะปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ สํา หรั บ ผู้ฝ าก
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถติดต่อได้ ที)สาขาธนาคารทุกสาขา และสําหรับผู้
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ฝากประเภทนิติบุคคลสามารถติดต่อได้ ที)สาขาธนาคารที)ผ้ ูฝากเปิ ดบัญชีเงิน
ฝาก
กรณี ก ารปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า ผู้ฝ ากทังL ประเภทบุค คลธรรมดา และนิ ติ
บุคคลต้ องทําการติดต่อที)สาขาธนาคารที)ผ้ ูฝากเปิ ดบัญชีเงินฝาก โดยผู้ฝาก
ต้ องดําเนินการตามขันตอนและวิ
L
ธีการที)ธนาคารกําหนด
กรณี ก ารปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวัน ผู้ฝ ากตกลงแจ้ ง ให้ ธ นาคาร
ทราบล่วงหน้ า และไม่ว่าผู้ฝากขอปิ ดบัญชีหรื อธนาคารปิ ดบัญชีของผู้ฝาก ผู้
ฝากต้ องคืนเช็คที)ยงั ไม่ได้ ใช้ ทกุ ฉบับให้ แก่ธนาคาร และธนาคารมีสิทธิปฏิเสธ
การจ่ายเงินและไม่ต้องรับผิดชอบในเช็คของผู้ฝากที)มาขึ Lนเงินภายหลังการปิ ด
บัญชี
ในกรณี เป็ นบัญชีเงินฝากร่ วม ผู้ฝากทุกรายต้ องดําเนินการร่ วมกัน ณ
ช่องทาง ตามขันตอน
L
และวิธีการที)ธนาคารกําหนด
14.2 ในกรณี ที) บั ญ ชี เ งิ น ฝากมี ย อดเงิ น คงเหลื อ ศู น ย์ บ าทต่ อ เนื) อ งเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน หรื อกําหนดเวลาอื)นที)ธนาคารกําหนด หรื อธนาคารมีเหตุ
อันสมควรอื)นใด ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ ปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้
ภายในระยะเวลาที) ธ นาคารกํ า หนด ทังL นี L ธนาคารจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูฝ ากทราบ
ล่วงหน้ าก่อนดําเนินการปิ ดบัญชี
15. ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล เอกสารธุรกรรมใด ๆ หรื อข้ อมูลที)จําเป็ นต้ อง
มีการเปิ ดเผยของผู้ฝากให้ แก่บคุ คลอื)นได้ ในกรณีที)กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ (ไม่วา่
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ) ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการที)
เกี)ยวข้ องกับธนาคาร หรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศตามที)ธนาคารเห็นสมควร
หรื อกฎหมายอื)นใดที)มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกําหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผย
ในกรณีที)ผ้ ฝู ากตกลงเข้ าร่ วมแคมเปญต่างๆ เพื)อรับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร
และ/หรื อพันธมิตรของธนาคาร ผู้ฝากตกลงและรั บทราบว่าธนาคารอาจมีการ
เปิ ดเผยหรื อแลกเปลี)ยนข้ อมูล (รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคล)ของผู้ฝาก กับพันธมิตร
ของธนาคาร ผู้ให้ บริ การ และ/หรื อบุคคลอื)นใดที)เกี)ยวข้ อง ทังนี
L L เพื)อประโยชน์ใน
การมอบสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ฝู ากตามข้ อตกลงและเงื)อนไขของแคมเปญนันๆ
L
16. ผู้ฝากตกลงแจ้ ง และเปิ ดเผยสถานะและการเปลี)ยนแปลงทางภาษี ของตน และ
นําส่งแบบฟอร์ ม เอกสารหรื อข้ อมูลใดๆ ตามที)ธนาคารร้ องขอเป็ นครังL คราวเพื)อ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการปฏิบตั ิเพื)อความร่ วมมือระหว่างประเทศใน
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การแลกเปลี)ยนข้ อมูลทางภาษี กฎหมายว่าด้ วยภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)) ความตกลงเพื) อ ความร่ ว มมื อ ด้ า น
ภาษี อากรระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริ กา ความตกลงเพื)อความ
ร่ วมมือด้ านภาษี อากรระหว่างประเทศไทยและประเทศอื)นใด รวมถึงกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ในประเทศไทยที)เกี)ยวข้ องที)มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที)จะมีขึ Lนในอนาคต
17. ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากฉบับ
นี L ประกาศอัตราดอกเบี Lยเงินฝาก ประกาศอัตราค่าบริ การต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกับ
เงินฝาก รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบตั ิอื)นๆ ของธนาคาร และตกลงว่าธนาคารมีสิทธิ
แก้ ไข เปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม หรื อยกเลิกข้ อตกลงและเงื)อนไขใดๆ ในข้ อตกลงนี L
ประกาศอัตราดอกเบี Lยเงินฝาก ประกาศอัตราค่าบริ การต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกับเงิน
ฝากและระเบียบวิธีปฏิบตั ไิ ด้ โดยหากธนาคารได้ ประกาศแจ้ งโดยการปิ ดประกาศ
ที)สาขาธนาคาร และ/หรื อเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบทางที)
อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีการอื)นใดตามที)ธนาคารเห็นสมควรแล้ ว ให้ ถือ
ว่าผู้ฝากได้ รับทราบและตกลงผูกพันตามข้ อตกลง ประกาศอัตราดอกเบี Lยเงินฝาก
ประกาศอัตราค่าบริ การต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกับเงินฝาก และระเบียบวิธีปฏิบตั ิที)ได้
ถูกแก้ ไข เปลีย) นแปลงเพิ)มเติมดังกล่าว หากมีข้อความใดในข้ อตกลงนี Lขัดหรื อแย้ ง
กับ ข้ อ ความในประกาศอัต ราดอกเบี ยL เงิ น ฝาก ผู้ฝ ากตกลงและรั บ ทราบว่ า
ข้ อความตามประกาศและ/หรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวของธนาคารจะใช้ เป็ น
หลักในการบังคับและตีความ
18. เอกสาร หนังสือ หรื อการบอกกล่าวใดๆ ที)ธนาคารได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ฝู ากตามที)อยู่ที)
ติดต่อได้ ที) อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หมายเลขโทรศัพท์ มือถื อ หรื อช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื)นๆ ตามที)ผ้ ฝู ากได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารล่าสุด ให้ ถือว่าธนาคารได้ ส่ง
ให้ แก่ผ้ ฝู ากโดยชอบแล้ ว
19. ในกรณี ที)ผ้ ูฝากแก้ ไข หรื อเปลี)ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที)เกี)ยวข้ องกับผู้ฝาก ผู้ฝากมี
หน้ าที)แจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือหรื อตามวิธีการหรื อตามช่องทางที)ธนาคาร
กํ า หนดพร้ อมทังL จัด ส่ง เอกสารประกอบการแก้ ไ ขเปลี) ย นแปลงดัง กล่า วให้ แ ก่
ธนาคารภายใน 7 วันนับแต่วนั ที)มีการแก้ ไขหรื อเปลีย) นแปลงดังกล่าว
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•

ข้ อตกลงและเงื,อนไขเพิ,มเติม สําหรั บ “บัญชีเงินฝากประจํา”
ในกรณี ผ้ ูฝ ากแสดงความประสงค์ ข อเปิ ด บัญ ชี เงิ น ฝากประจํ า นอกจากผู้ฝ าก
ยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทัว) ไปเกี)ยวกับ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชี
เงินฝากประจํา และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน” ข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากยินยอมผูกพันและ
ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื)อนไขเพิ)มเติมดังต่อไปนี L
1. ผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี Lยเงินฝากตามอัตราที)ธนาคารประกาศกําหนด สําหรับ
บัญชีเงินฝากประเภทที)ระบุไว้ ในคําขอต่อเมื)อผู้ฝากมิได้ ขอถอนเงินออกจาก
บัญชีเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี Lยเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ
ด้ วยอัตราดอกเบี Lยเงินฝาก (1) ณ วันที)ผ้ ฝู ากฝากเงินแต่ละรายการ หรื อ (2) ณ
วันที)ครบกําหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว (ในกรณีที)ผ้ ฝู ากมิได้ ถอนเงิน
ฝากที)ครบกําหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว) นับตังแต่
L วนั ที)ผ้ ูฝากฝาก
เงินจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละรายการ เว้ นแต่ธนาคารจะ
กําหนดการคํานวณดอกเบี Lยเป็ นอย่างอื)น
3. เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดเงื)อนไขการจ่ายดอกเบี Lยสําหรับบัญชีเงินฝากประจํา
ประเภทนันไว้
L เป็ นอย่างอื)น ธนาคารจะคํานวณดอกเบี Lยและจ่ายดอกเบี Lยให้ แก่
ผู้ฝาก ตามเงื)อนไขดังนี L
3.1 ในกรณี ที)เป็ นเงินฝากที) มีระยะเวลาตํ)ากว่า 12 เดือน ผู้ฝากจะ
ได้ รับดอกเบี Lยเมื)อครบกําหนดระยะเวลาฝากเงิน
3.2 ในกรณีที)เป็ นเงินฝากที)มีระยะเวลาฝากเงินตังแต่
L 12 เดือนขึ Lนไป
ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี Lยเป็ นราย 6 เดือน หรื อรับดอกเบี Lยเมื)อครบ
กําหนดระยะเวลาฝากเงินก็ได้ โดยกําหนดเงื)อนไขการรับดอกเบี Lยและ
วิ ธี ก ารรั บ ดอกเบี ยL ในคํ า ขอหรื อ ใบนํ า ฝากหรื อ เอกสารอื) น ใดตามที)
ธนาคารกําหนด
4. ในกรณีที)ผ้ ฝู ากประสงค์ที)จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาฝากเงินตามประเภทบัญชีเงินฝากที)ระบุไว้ ในคําขอ หรื อใบนําฝาก ผู้
ฝากจะต้ องถอนเต็มจํ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ (เว้ นแต่ธนาคารจะ
กําหนดเงื)อนไขเป็ นอย่างอื)น) โดยผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารปรับอัตราดอกเบี Lยเงิน
ฝาก เป็ นดังนี L
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5.

6.
7.

8.

4.1 กรณี มีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่มีสิทธิ ได้ รับ
ดอกเบี Lยเงินฝากจากธนาคาร
4.2 กรณี มี ร ะยะเวลาฝากเงิ น ตังL แต่ 3 เดื อ นขึนL ไป ผู้ฝ ากตกลงให้
ธนาคารปรับดอกเบี Lยเงินฝากเป็ นอัตราดอกเบี Lยเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ทวั) ไป นับตังแต่
L วนั ที)ผ้ ฝู ากฝากเงินจํานวนดังกล่าวจนถึงวันที)ผ้ ฝู าก
ขอถอนเงินรายการดังกล่าว
ในกรณีที)เป็ นบัญชีเงินฝากที)ธนาคารจ่ายดอกเบี Lยเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากก่อนวัน
ครบกําหนดฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดฝากเงิน
ดังกล่าว ธนาคารสงวนสิทธิ ที)จะ (1) ปรั บอัตราดอกเบี Lยจากอัตราที)ธนาคาร
ประกาศกําหนด สําหรับบัญชีเงินฝากประเภทที)ระบุไว้ ใน คําขอ หรื อใบนําฝาก
เป็ นอัตราดอกเบี Lยตามที)ระบุไว้ ในข้ อ 4.2 นับแต่วนั ที)ผ้ ฝู ากฝากเงิน จนถึงวันที)ผ้ ู
ฝากถอนเงินรายการดังกล่าว และ (2) เรี ยกเงินส่วนต่างระหว่างดอกเบี Lยตาม
อัตราที)ธนาคารประกาศกําหนด สําหรับบัญชีเงินฝากประเภทที)ระบุไว้ ในคําขอ
ก่อนหักภาษี ณ ที)จ่าย (ถ้ ามี) กับดอกเบี Lยเงินฝากที)คํานวณตามอัตราที)ระบุไว้
ในข้ อ 4.2 โดยหักเงินจํานวนดังกล่าวจากยอดเงินฝากได้ ทนั ที
ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากประจํา ประเภทใบรับฝาก (CD) ผู้ฝากต้ องนําใบรับฝาก
มายื)นต่อธนาคารเพื)อทําการขอถอนเงินทุกกรณี
ในกรณีที)ครบกําหนดระยะเวลาฝากเงินตามระยะเวลาที)ระบุไว้ ในคําขอแล้ ว
หากผู้ฝ ากมิ ไ ด้ ถ อนเงิ น ออกจากบัญ ชี เ งิ น ฝากให้ ถื อ ว่า ผู้ฝ ากตกลงฝากเงิ น
จํานวนดังกล่าวกับธนาคารต่อไปตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม เว้ น
แต่บญ
ั ชีเงินฝากประจําที)ผ้ ฝู ากขอเปิ ดบัญชีไว้ นนธนาคารจะประกาศกํ
ัL
าหนดไว้
เป็ นอย่างอื)น หรื อธนาคารได้ แจ้ งเปลี)ยนแปลงประเภทและหรื อระยะเวลาการ
ฝากให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ าก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก
ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากประจํา ประเภทบัตรเงินฝาก (NCD) ผู้ฝากยินยอมผูกพัน
และปฏิบตั ติ ามเงื)อนไขเพิ)มเติมดังต่อไปนี L
8.1. ผู้ฝากรับทราบว่า บัตรเงินฝากที)ธนาคารออกให้ แก่ผ้ ฝู ากเพื)อเป็ น
หลักฐานการรับฝากเงิน เป็ นตราสารทางการเงินซึ)งผู้ฝากมีหน้ าที)ต้อง
ดูแล และเก็บรักษาไว้ ในสถานที)ปลอดภัย
8.2. เมื)อครบกําหนดระยะเวลาฝากเงินตามที)ระบุไว้ ในคําขอผู้ฝากจะ
ได้ รับดอกเบียL เงินฝากจากยอดเงินฝากที)ระบุไว้ ในบัตรเงินฝาก โดย
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ธนาคารจะนําดอกเบี Lยเงินฝากหลังหักภาษี ณ ที)จ่าย (ถ้ ามี) เข้ าบัญชี
เงินฝากที)ผ้ ฝู ากกําหนด
8.3. ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่า ผู้ฝากสามารถฝากเงินประเภทนี Lกับ
ธนาคารได้ เพื)อนําบัตรเงินฝากไปเป็ นหลักประกันการชําระหนี Lหรื อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที)หรื อความรับผิดชดใช้ ใดๆ (“ภาระหนี L”) ที)ผ้ ฝู ากหรื อบุคคล
อื) น มี อ ยู่กับ ธนาคาร (“ลูก หนี ”L ) หรื อ กรณี อื) น ๆ ที) ธ นาคารพิ จ ารณา
เห็นสมควรเท่านันL
8.4. ตลอดระยะเวลาที) ลูก หนี ยL ัง มิ ไ ด้ ชํ า ระคื น หนี ใL ห้ แ ก่ ธ นาคารจน
ครบถ้ วน หรื อธนาคารได้ กําหนดเงื)อนไขใดๆ ในการนําบัตรเงินฝากมา
เป็ นหลักประกัน ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิกําหนดหรื อเปลี)ยนแปลง
เงื)อนไขเกี) ยวกับระยะเวลาการฝากเงิน เงื)อนไขการถอนเงินฝาก และ
เงื)อนไขอื)นๆ ได้ ตามที)ธนาคารเห็นสมควร
8.5. ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากก่อนวันที)ลกู หนี Lยังคงมีภาระหนี Lอยู่
กับธนาคาร เว้ นแต่ (ก) ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากธนาคาร และ
(ข) เป็ นการถอนเงินเต็มตามจํานวนเงินฝากที)ระบุไว้ ในบัตรเงินฝาก โดย
ผู้ฝากไม่สามารถขอถอนเงินฝากเพียงบางส่วนจากที)ระบุไว้ ในบัตรเงิน
ฝากได้ เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอื)น
•

ข้ อตกลงและเงื,อนไขเพิ,มเติมสําหรั บ “บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน”
ในกรณีผ้ ูฝากแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน นอกจากผู้
ฝากยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทัว) ไปเกี)ยวกับ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประจํา และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน” ข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากยินยอม
ผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื)อนไขเพิ)มเติมดังต่อไปนี L
1. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้ งรายการเคลื)อนไหวของบัญชีให้ แก่ผ้ ู
ฝากอย่างน้ อยเดือนละหนึ)งครังL หรื อระยะเวลาอื)นตามที)ธนาคารจะได้ แจ้ งให้
ทราบต่อไป โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที)อยู่ของผู้ฝากที)ได้ แจ้ งไว้ แก่ธนาคาร
หรื อช่องทางอื)นที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
2. ในกรณี ที) ผ้ ูฝ ากมี ว งเงิ น สิน เชื) อ ประเภทเบิก เงิ น เกิ น บัญ ชี กับ ธนาคาร ผู้ฝ าก
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื)อนไขในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และกรณี
ที)มีข้อความใดๆ ในข้ อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากขัดหรื อแย้ งกับ
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ข้ อความใดๆ ในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ผู้ฝากตกลงให้ ข้อความในสัญญาเบิก
เงินเกินบัญชีมีผลใช้ บงั คับ
3. ผู้ฝากตกลงให้ บนั ทึกข้ อมูลการทํารายการต่างๆ ของผู้ฝากที)ธนาคารเก็บไว้ ใน
ระบบ และรายการเคลื)อนไหวของบัญชีเป็ นหลักฐานประกอบการขอถอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากตามข้ อตกลงนี L
4. เงื)อนไขการสัง) จ่ายเช็ค
4.1 ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามคําแนะนําการใช้ เช็คที)ธนาคารกําหนด
ทุกประการ
4.2 ในการสัง) จ่ายเช็ค ผู้ฝากจะต้ องกรอกรายละเอียดเกี)ยวกับเงื)อนไขการสัง)
จ่ายเงินดังต่อไปนี Lให้ ครบถ้ วน
(1) วันที)กําหนดให้ เป็ นวันจ่ายเงินตามเช็ค
(2) ในกรณี ที)ผ้ ูฝากต้ องการระบุชื)อผู้รับเงินตามเช็คเฉพาะเจาะจงให้
ระบุ “ชื)อผู้รับเงิน” หรื อในกรณีที)ไม่ต้องการระบุชื)อผู้รับเงินเฉพาะเจาะจง
ให้ ระบุวา่ “เงินสด” โดยจะต้ องไม่ขีดคําว่า “หรื อผู้ถือ” ออก
(3) จํานวนเงินที)ผ้ ฝู ากประสงค์จะสัง) จ่าย ทังจํ
L านวนที)เป็ นตัวเลขและ
จํานวนที)เป็ นตัวอักษรที)ถกู ต้ องตรงกัน
(4) ลงนามในฐานะผู้ สั)ง จ่ า ยตามตั ว อย่ า งลายมื อ ชื) อ ที) ใ ห้ ไว้ แก่
ธนาคาร โดยจะต้ องไม่มีตราประทับใดๆ บนหน้ าเช็ค
(5) การแก้ ไขเปลี)ยนแปลงข้ อความใดๆ ในเช็ค ผู้ฝากจะต้ องขีดฆ่า
ข้ อ ความที) ป ระสงค์ จ ะแก้ ไ ขและลงนามกํ า กับ เช่ น เดี ย วกับ ตัว อย่ า ง
ลายมือชื)อที)ใช้ สาํ หรับการสัง) จ่ายทุกจุดที)มีการแก้ ไข
(6) ใช้ ภาษาที)บคุ คลทัว) ไปเข้ าใจได้
5. การปฏิเสธและการระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก
5.1 ในกรณีที)ผ้ ฝู ากไม่ปฏิบตั ิตามเงื)อนไขการสัง) จ่ายเช็คตามข้ อ 4.2 ผู้ฝาก
ตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการรับฝากเช็คหรื อปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
ดังกล่าวได้
5.2 ในกรณีที)ผ้ ทู รงเช็คนําเช็คที)ผ้ ฝู ากสัง) จ่าย ฝากเข้ าบัญชีเพื)อเรี ยกเก็บเงิน
ในวันเดียวกันหลายฉบับแต่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่เพียงพอที)จะจ่าย
ให้ ค รบตามจํ านวนเงิ น ในเช็ค ฉบับ ใดฉบับ หนึ)งหรื อ ทุกฉบับ ผู้ฝ ากตกลงให้
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ธนาคารมีดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาจ่ายเงินตามเช็คที)ถกู ส่งมา
เรี ยกเก็บตามที)ธนาคารเห็นสมควร
5.3 ในกรณีที)บญ
ั ชีเงินฝากของผู้ฝากมีเงินไม่เพียงพอที)จะให้ ธนาคารหักเงิน
เพื)อจ่ายเงินตามเช็คที)ผ้ ูฝากได้ สงั) จ่ายให้ แก่ผ้ ูทรงเช็ค ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
และธนาคารได้ จ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวแทนผู้ฝากไปก่อนก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ให้ ถือว่าผู้ฝากได้ เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารตามจํานวนเงินที)ธนาคารได้ จา่ ย
ให้ แก่ผ้ ทู รงดังกล่าว และตกลงชําระคืนเงินให้ แก่ธนาคารทันที พร้ อมดอกเบี Lย
ในอัต ราดอกเบี ยL สูง สุด กรณี ป กติ ประเภทวงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ที) ธ นาคาร
ประกาศทัว) ไปในขณะนันซึ
L ง) อาจมีการประกาศเปลี)ยนแปลงเป็ นคราวๆ ไป โดย
ไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
5.4 ในกรณี ผ้ ูฝ ากประสงค์ ที) จ ะระงับ การจ่ า ยเงิ น ตามเช็ ค โดยมี เ หตุอัน
สมควร ผู้ฝ ากจะต้ อ งติ ด ต่ อ มาที) ส าขาธนาคาร หรื อ KKP Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 และดําเนินการตามขันตอนที
L
)ธนาคารกําหนด
ซึ)งรวมถึงการแสดงเอกสารหลักฐานที)ธนาคารเห็นว่าจําเป็ นและสมควร โดย
เมื)อธนาคารได้ ดําเนินการระงับการจ่ายเงินตามคําสัง) ของผู้ฝากแล้ ว ผู้ฝากตก
ลงรับผิดในบรรดาความเสียหายใดๆ อันจะเกิดหรื อได้ เกิดขึ Lนแก่ธนาคารหรื อ
แก่ผ้ หู นึ)งผู้ใดจากการที)ธนาคารอายัดหรื อระงับการจ่ายเงินตามเช็คตามคําสัง)
ของผู้ฝาก ทังนี
L L ไม่ว่าในทางแพ่ง หรื อทางอาญา และผู้ฝากตกลงรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายต่างๆ ให้ แก่ธนาคารหรื อผู้เสียหายนันๆ
L ทันที โดยผู้ฝากตกลงและ
รับทราบว่าจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรื อทาง
อาญา อันเนื)องมาจากการที)ธนาคารปฏิบตั ติ ามคําสัง) ของผู้ฝาก
6. กรณีเช็คหรื อสมุดเช็คสูญหาย
6.1 ในกรณีที)เช็ค หรื อสมุดเช็คของผู้ฝากสูญหายไปจากความครอบครองไม่
ว่ า จะเป็ น เช็ ค ที) ผ้ ู ฝากสั)ง จ่ า ยแล้ ว หรื อ ไม่ ก็ ต าม ผู้ ฝากจะต้ องดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี L
(1) แจ้ งให้ ธนาคารทราบเบื Lองต้ นทางโทรศัพท์ที)หมายเลขโทรศัพท์
02 165 5555 ทันที เพื)อให้ ธนาคารดําเนินการระงับการจ่ายเงินตามเช็ค
ดังกล่าว ทังนี
L L การแจ้ งให้ ธนาคารทราบทางโทรศัพท์ ธนาคารจะระงับ
การจ่ า ยเงิ น ตามเช็ ค เพี ย งชั)ว คราวเพื) อ ผลประโยชน์ ข องผู้ฝ ากโดยมี
กําหนดเวลาตามที)ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบเท่านันL และ
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(2) แจ้ งความที)สถานีตํารวจและนําหลักฐานการแจ้ งความดังกล่าว
มาติ ด ต่ อ สาขาธนาคารเพื) อ ดํ า เนิ น การยกเลิ ก การจ่ า ยเงิ น ตามเช็ ค
ดังกล่าว
หากผู้ฝากไม่ดําเนินการให้ ครบถ้ วนตามเงื)อนไขที)ระบุไว้ ในข้ อ 6.1 (1)
และ (2) ข้ า งต้ น ผู้ฝ ากตกลงให้ ก ารแจ้ ง ระงับ การจ่ า ยเงิ น ตามเช็ ค
ดังกล่าวสิ Lนสุดลงทันทีและให้ ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คได้ ทนั ทีในวันถัด
จากวันที)ให้ การระงับการจ่ายเงินตามเช็คสิ Lนสุดลง โดยผู้ฝากตกลงไม่
เรี ย กร้ องให้ ธ นาคารรั บ ผิ ด ชอบในความเสีย หายใดๆ ที) เ กิ ด ขึนL ไม่ว่า
ในทางแพ่งหรื อทางอาญา อันเนื)องมาจากการที)ธนาคารดําเนินการตาม
คําสัง) ของผู้ฝากข้ างต้ น
6.2 หากธนาคารได้ รับแจ้ งการระงับการจ่ายเงิน หรื อได้ รับหลักฐานการแจ้ ง
ความ ตามข้ อ 6.1 ภายหลังจากที)ธนาคารได้ จ่ายเงินตามเช็คให้ แก่ผ้ ทู รงเช็คไป
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ฝากตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ จ่ายเงินตามเช็คไปโดยถูกต้ อง
แล้ ว
•

ข้ อตกลงและเงื, อ นไขเพิ, ม เติ ม “กรณี ใ ช้ บริ ก ารโอนเงิ น ผ่ านสาขา
ธนาคาร”
ในกรณี ผ้ ูฝ ากประสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารโอนเงิ น ผ่า นสาขาธนาคาร นอกจากผู้ฝ าก
ยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทัว) ไปเกี)ยวกับ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชี
เงินฝากประจํา และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน” และข้ อตกลงและเงื)อนไขเพิ)มเติม
สําหรับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทแล้ ว ผู้ฝากยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
และเงื)อนไขเพิ)มเติมดังต่อไปนี L
1. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะโอนเงินตามคําสัง) โอนเงินของผู้ฝากต่อเมื)อบัญชี
เงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอสําหรับจํานวนเงินที)ผ้ ฝู ากต้ องการ
โอนรวมถึงค่าธรรมเนียมเเล้ วเท่านันL โดยการโอนเงินแต่ละครังL ผู้ฝากสามารถ
ทําคําสัง) ได้ ภายในวัน เวลา จํานวนครังL จํานวนเงินสูงสุดที)ให้ บริ การได้ ในแต่ละ
วัน และธนาคารจะดําเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที)กําหนดสําหรับบริ การ
โอนเงินแต่ละประเภท ซึ)งธนาคารจะปิ ดประกาศรายละเอียดบริ การโอนเงิน
และค่า ธรรมเนี ย มที) เ กี) ย วข้ อ ง ณ สาขาธนาคาร เว็บ ไซต์ ข องธนาคาร หรื อ
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2.

3.

4.

5.

ช่ อ งทางอื) น ที) ธ นาคารจะได้ กํ า หนดและแจ้ ง ให้ ท ราบตามวิ ธี ก ารที) ธ นาคาร
เห็นสมควร
ในกรณีที)ผ้ ฝู ากมอบหมายให้ ผ้ อู ื)นเป็ นผู้ดําเนินการโอนเงินที)สาขาของธนาคาร
แทนผู้ฝาก เมื)อธนาคารดําเนินการตามที)กําหนดไว้ บนใบรับรองรายการที)ผ้ ฝู าก
ได้ มอบหมายหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื)นมาทํารายการดังกล่าวแทนผู้ฝาก ผู้ฝาก
ตกลงให้ ธนาคารถื อว่าการกระทํ าดังกล่าวของผู้รับมอบอํานาจนันL เป็ นการ
กระทําของผู้ฝากเอง และผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที)เกิดขึ Lน
อันเนื)องมาจากการมอบหมายหรื อมอบอํานาจดังกล่าวทุกประการ
ในกรณีที)ธนาคารดําเนินการโอนเงินตามคําสัง) ของผู้ฝากครบถ้ วนแล้ ว ผู้ฝาก
จะได้ รับหลักฐานการทํารายการจากธนาคาร เว้ นแต่ในกรณีที)ผ้ ฝู ากได้ รับทราบ
เป็ นการล่วงหน้ าแล้ วว่าจะไม่ได้ รับหลักฐานการทํารายการดังกล่าว หรื อเป็ น
เหตุสดุ วิสยั ทังนี
L L ผู้ฝากสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการดังกล่าวได้
จากใบแจ้ งรายการเคลือ) นไหวของบัญชี (Statement)
ผู้ฝากตกลงชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายที)เกิดจากการใช้ บริ การโอนเงิน
ผ่านสาขาธนาคารตามอัตราที)ธนาคารประกาศกําหนด ทังL นี L ผู้ฝากตกลงให้
ธนาคารมีสิทธิแก้ ไข เปลี)ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้
โดยประกาศอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่า วให้ แ ก่ ผ้ ูฝ ากทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และปิ ดประกาศ ณ
สาขาธนาคาร หรื อวิธีการอื)นใดตามที)ธนาคารกําหนด
ในกรณี ที) ผ้ ูฝ ากพบข้ อ ผิ ด พลาดใดๆ อัน เนื) อ งมาจากการโอนเงิ น ผ่า นสาขา
ธนาคาร ผู้ฝากต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีพร้ อมทังให้
L ข้อมูลตามที)ระบุไว้
ด้ านล่างนี L โดยธนาคารจะดําเนินการสอบสวนข้ อผิดพลาดดังกล่าวพร้ อมทังL
ดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วันที)ธนาคาร
ได้ รับแจ้ ง และเมื)อธนาคารได้ รับข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที)เกี)ยวกับการ
โอนเงินที)ผิดพลาดดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว ธนาคารจะแจ้ งผลการสอบสวนให้ แก่
ผู้ฝากทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที)ธนาคารทราบผลการสอบสวน
5.1 วันและเวลาที)ทํารายการ
5.2 สาขาธนาคารที)ใช้ บริ การ
5.3 เลขที)บญ
ั ชีเงินฝาก หรื อหมายเลขพร้ อมเพย์ของผู้ฝากและของผู้รับโอน
5.4 ประเภทของรายการ
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5.5 จํานวนเงินที)โอนเข้ าหรื อออก
6. ผู้ฝากตกลงว่าในกรณี ที)เกิดเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี L ธนาคารมีสิทธิ ใช้ ดุลยพินิจ
ปฏิเสธการทํารายการโอนเงินตามคําสั)งของผู้ฝากในครั งL นันL ๆ ได้ ทันที โดย
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ฝากในความเสียหายที)เกิดขึ Lนดังกล่าว
6.1 ผู้ฝากมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอสําหรับการทํารายการ
6.2 ผู้ฝากไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื)อกับธนาคาร
6.3 การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากเกินกว่าวงเงินสินเชื)อที)
ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
6.4 ผู้ฝากอยูร่ ะหว่างดําเนินการทางกฎหมาย อาทิเช่น ธนาคารได้ รับคําสัง)
ศาล เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อเจ้ าหน้ าที)มีอํานาจตามกฎหมาย หรื อคําสัง)
ใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ ให้ ยดึ อายัด นําส่งหรื อระงับการเคลือ) นไหวในบัญชี
เงินฝาก
6.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูฝากทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยู่แล้ ว
ก่อนหรื อในขณะที)ทํารายการโอนเงิน
6.6 ธนาคารเห็นว่าการทํารายการนันL ๆ ให้ แก่ผ้ ูฝากจะเป็ นเหตุให้ ธนาคาร
ปฏิ บัติ ขัด ต่ อ กฎ ระเบี ย บ คํ า สั)ง และ/หรื อ บทบัญ ญั ติ ข องกฎหมาย หรื อ
หน่วยงานราชการที)มีอํานาจตามกฎหมาย
6.7 ผู้ฝากปฏิบตั ผิ ิดเงื)อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
6.8 เป็ นเหตุสดุ วิสยั
ทังนี
L L ให้ “เหตุสดุ วิสยั ” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ Lน หรื อจะให้ ผลพิบตั ิ เป็ น
เหตุที)ไม่อาจป้องกันได้ แม้ บคุ คลที)ต้องประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุนนจะ
ัL
ได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลนันL ในฐานะ
และภาวะเช่ น นั นL รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย งเหตุ อั น เกิ ด ขึ นL จากหรื อ มี ผ ล
เนื)องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื)อมต่อ ระบบสื)อสาร อุปกรณ์ สื)อสาร
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการให้ บริ การขัดข้ อง
หรื อไม่สามารถใช้ งานได้ ชั)วคราวเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้ อง หรื อเกิดปั ญหา
ด้ านพลังงาน ภัยพิบตั ิธรรมชาติ หรื อเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก
หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ให้ บริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ ผู้ ให้ บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ต หรื อเกิดไฟไหม้ ประท้ วง การนัดหยุดงาน การขนส่งติดขัด การ
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จลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึง) ไม่ได้ เกิดจากการกระทําหรื อการละ
เว้ นการกระทําไม่วา่ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของธนาคาร
7. ในกรณี ที)มีความเสียหายใดๆ เกิดขึนL จาก “กรณี ใช้ บริ การโอนเงินผ่านสาขา
ธนาคาร” ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที)ผ้ ูฝากพิสจู น์ ได้ ว่าเกิดขึนL
จาก (ก) การกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของธนาคาร หรื อ (ข) เกิด
รายการโอนเงิ น โดยมิ ชอบและมิ ใช่ค วามผิ ด หรื อการกระทํ าหรื องดเว้ น การ
กระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผู้ฝาก ทังนี
L L ธนาคารจะรับผิดชอบไม่
เกิ น จํ า นวนเงิ น จากการทํ า รายการของผู้ฝ ากในแต่ล ะรายการที) เ กิ ด ความ
เสียหายเท่านันL
8. ผู้ฝ ากตกลงให้ ธ นาคารเปลี) ย นแปลงเงื) อ นไขใดๆ ในข้ อ ตกลงและเงื) อ นไข
เพิ)มเติม “กรณีใช้ บริ การโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร” และรายละเอียดบริ การ
โอนเงินได้ ตามที)ธนาคารเห็นสมควร และหากการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ฝาก ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี)ยนแปลงจะมีผลใช้ บงั คับ โดยส่งเป็ นหนังสือ
ทางไปรษณี ย์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อข้ อความผ่านโทรศัพท์ มือถือ
หรื อโดยการปิ ดประกาศให้ ผ้ ฝู ากทราบ ณ สาขา หรื อเว็บไซต์ของธนาคาร หรื อ
โดยวิธีการอื)นใดที)ผ้ ฝู ากสามารถทราบได้ ทังนี
L L กรณีที)การเปลี)ยนแปลงดังกล่าว
มี ผ ลทํ า ให้ ผ้ ูฝ ากเกิ ด ภาระหรื อ ความเสี) ย งเพิ) ม เติ ม ธนาคารจะดํ า เนิ น การ
เปลีย) นแปลงดังกล่าวได้ ตอ่ เมื)อได้ รับความยินยอมจากผู้ฝาก

พฤศจิกายน 2565

ข้ อตกลงและเงื, อ นไขเกี, ยวกั บ การใช้ บริ ก ารด้ านการเงิ น ผ่ านช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ตามที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ แสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและ/หรื อสมัครใช้
บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเกียรติ
นาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (ซึ)งต่อไปนีจL ะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงดังต่อไปนี L
1. คําจํากัดความและการตีความ
1.1 คําดังต่อไปนี L หากไม่ได้ นิยามไว้ ในกฎหมายที)เกี)ยวข้ องเป็ นการเฉพาะ หรื อ
มิได้ นิยามไว้ ในข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การของบริ การแต่ละประเภท
เป็ นการเฉพาะ ให้ มีความหมายตามที)ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี L
(1) “บริ การ” หมายถึง บริ การด้ านการเงินประเภทต่างๆ ที)ธนาคารได้ จดั ให้ มี
ขึนL ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื) อ อํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูข อใช้
บริ การ ทังที
L )มีอยู่แล้ วตามข้ อ 2. ของข้ อตกลงนี Lรวมถึงบริ การด้ านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนในภายหลัง
(2) “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที)ถกู กําหนดไว้
สําหรับการใช้ บริ การแต่ละประเภท เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ โดยเฉพาะเจาะจง
ให้ หมายถึงบัญชีเงินฝากอื)นใด
(3) “รหั ส ประจํ า ตั ว ” หมายถึ ง ลายมื อ ชื) อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อัก ษร อัก ขระ
ตัว เลข เสี ย ง อุป กรณ์ เอกสาร หรื อ สัญ ลัก ษณ์ อื) น ใดที) ส ร้ างขึนL อยู่ใ น
รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ รวมถึงเครื) องมือพิสูจน์ ตัวตนหรื อสิ)งที)ใช้
ยื น ยัน ตัว ตน (Authenticator) ตามข้ อ ตกลงและเงื) อ นไขการใช้ บ ริ ก าร
พิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ( KKP NDID Services) ที)ธนาคารได้
มอบให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การหรื อที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ กําหนดขึ Lน ตามที)ธนาคาร
กําหนดไว้ สําหรับการใช้ บริ การแต่ละประเภท เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ชื)อ
ผู้ใช้ งาน รหัสผ่าน OTP MyPIN เพื)อใช้ แสดงตนและ/หรื อสร้ างนิติสมั พันธ์
ในการใช้ บริ การกับธนาคารภายใต้ ข้อตกลงนี L และ/หรื อ ข้ อตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท
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(4) “ชื, อ ผู้ ใ ช้ ง าน” หรื อ “Username” หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรื อตัว
เลขที) กํ า หนดขึ นL สํ า หรั บ เข้ าใช้ บริ ก าร โดยผู้ ขอใช้ บริ ก ารจะต้ องใช้
Username ร่วมกับ Password ทุกครังL
(5) “รหัสผ่ าน” หรื อ “Password” หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรื อตัวเลขที)
กําหนดขึนL สําหรับเข้ าใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องใช้ Password
ร่วมกับ Username ทุกครังL
(6) “One-Time Password” หรื อ “OTP” หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรื อ
ตั ว เลขที) กํ าหนดโดยธนาคารและส่ ง ให้ แก่ ผ้ ู ขอใช้ บริ การทาง
โทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ แจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคาร หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที)ผ้ ูขอใช้ บริ การจะแจ้ งเปลี)ยนแปลงต่อไปตาม
วิธีการที)ธนาคารกําหนด
(7) “MyPIN” หมายถึง กลุ่มตัวเลขที)ธนาคารได้ ส่งมอบให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ
หรื อที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนดขึ Lน สําหรับการใช้ บริ การแต่ละประเภท
(8) “คําขอใช้ บริการ” หมายถึง คําขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและ/หรื อคําขอสมัคร
ใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทที)ผ้ ขู อใช้
บริ การได้ ลงนามหรื อแสดงความประสงค์ขอใช้ บริ การไว้ กบั ธนาคารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที)ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ Lน และเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอเปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากและ/หรื อ คํ า ขอสมัค รใช้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ผ่ า น
ช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ลอดจนเอกสารหลัก ฐานเกี) ย วกั บ การแจ้ ง
เปลี)ยนแปลงการใช้ บริ การซึง) ได้ ปฏิบตั ิตามที)กําหนดไว้ ในข้ อตกลงนี L หรื อ
ข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภทที)เกี)ยวข้ อง
(9) “วันทําการ” หมายถึง วันที)ธนาคารเปิ ดทําการโดยทัว) ไปซึ)งมิใช่วนั เสาร์
วันอาทิตย์ หรื อวันที)ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของธนาคารพาณิชย์เป็ นการทัว) ไป
(10) “วงเงิน ในการใช้ บ ริ ก าร” หมายถึง จํ านวนเงินที)ธนาคารหรื อผู้ขอใช้
บริ การกําหนดขึ Lน สําหรับการใช้ บริ การแต่ละประเภท ซึง) ผู้ขอใช้ บริ การจะ
สามารถทํ า รายการในแต่ ล ะคราวหรื อ ในแต่ ล ะวัน ได้ ภ ายในวงเงิ น ที)
กําหนดไว้ ทังนี
L L จะต้ องไม่เกินวงเงินสูงสุดที)ธนาคารกําหนด
(11) “เว็บ ไซต์ ” หมายถึง เว็บไซต์ (Website) ของธนาคารภายใต้ domain
name ชื) อ kkpfg.com หรื อในชื) อ domain name อื) น ที) อ าจจะมี ก าร
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เพิ)มเติมหรื อเปลี)ยนแปลงในอนาคต รวมถึงเว็บไซต์อื)นที)ธนาคารกําหนด
สําหรับการใช้ บริ การแต่ละประเภท
(12) “ผู้ให้ บริการด้ านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง ผู้ให้ บริ การ
ด้ านระบบการชําระเงิน และ/หรื อการโอนเงินเพื)อรองรับธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์ทงใน
ัL
และต่างประเทศ เช่น ITMX, NDID เป็ นต้ น
(13) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ Lน หรื อจะให้ ผลพิบตั ิ เป็ น
เหตุที)ไม่อาจป้องกันได้ แม้ บคุ คลที)ต้องประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุ
นันจะได้
L
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลนันL
ในฐานะและภาวะเช่นนันL รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเหตุอนั เกิดขึ Lนจาก หรื อ
มีผลเนื)องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื)อมต่อ ระบบสื)อสาร อุปกรณ์
สื) อ สาร เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ อุป กรณ์ ต่ า งๆ ที) เ กี) ย วข้ อ งกับ การ
ให้ บ ริ ก ารขัด ข้ อ งหรื อ ไม่ส ามารถใช้ ง านได้ ชั)ว คราวเพราะกระแสไฟฟ้า
ขัดข้ อง หรื อเกิดปั ญหาด้ านพลังงาน ภัยพิบตั ิธรรมชาติ หรื อเกิดจากการ
กระทํ า ของบุ ค คลภายนอก หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ให้ บริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หรื อผู้ให้ บริ การด้ านระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเกิดไฟไหม้ ประท้ วง การนัดหยุดงาน การขนส่งติดขัด
การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ)งไม่ได้ เกิดจากการกระทํา
หรื อการละเว้ นการกระทําไม่วา่ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของธนาคาร
(14) “หลั กฐานการทํารายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐานใดๆ ที)ผ้ ูขอใช้
บริ การได้ รับเพื)อเป็ นหลักฐานการทํารายการของผู้ขอใช้ บริ การผ่านบริ การ
ต่างๆ ของธนาคารตามที)ธนาคารได้ บนั ทึกไว้ ในระบบ
1.2 การอ้ างถึงกฎหมายหรื อบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้ หมายความรวมถึง
กฎหมายที)แก้ ไขหรื อตราขึ Lนใหม่ และรวมถึงกฎหมายที)ออกและให้ มีผลบังคับ
ใช้ แทนกฎหมายนันL ๆ รวมทังกฎเกณฑ์
L
และกฎระเบียบต่างๆ ที)ออกภายใต้
กฎหมายนันด้
L วย
1.3 หัวข้ อที)กําหนดไว้ ในข้ อตกลงนี L เพื)อประโยชน์ในการอ้ างอิงเท่านันL ไม่มีผล
ต่อการตีความข้ อความในข้ อตกลงนี L แต่อย่างใด
1.4 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การเป็ นบุคคลธรรมดาตังแต่
L สองคนขึ Lนไปขอเปิ ดบัญชี
เงินฝากร่ วมกันและขอใช้ บริ การต่างๆ ภายใต้ ข้อตกลงนี Lร่ วมกันหรื อแทนกัน
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ให้ ถือว่า (1) เจ้ าของร่ วมทุกคนตกลงผูกพันตามข้ อตกลงนี Lและข้ อตกลงและ
เงื) อ นไขการใช้ บริ ก ารที) เ กี) ย วข้ อ งภายใต้ ข้ อ ตกลงนี ทL ุ ก ประการ (2) การ
ดําเนินการใดๆ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ)งหรื อทุกคน เป็ นการกระทําของผู้มี
ชื)อเป็ นเจ้ าของร่ วมกันทุกคนและ (3) เจ้ าของร่ วมทุกคนตกลงรับผิดร่ วมกัน
ในกรณีที)มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ Lน
2. บริการ
บริ การด้ านการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที) อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อตกลงนี L
ประกอบด้ วยบริ การดังต่อไปนี L
2.1 บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที)ระบุไว้ ในข้ อตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 1)
2.2 บริ การ KKP e-Banking โดยมีรายละเอียดตามที)ระบุไว้ ในข้ อตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การ KKP e-Banking (เอกสารแนบ 2)
2.3 บริ การ KKP Phone Service โดยมีรายละเอียดตามที)ระบุไว้ ในข้ อตกลง
และเงื)อนไขการใช้ บริ การ KKP Phone Service (เอกสารแนบ 3)
2.4 บริ การ KKP Smart SMS โดยมีรายละเอียดตามที)ระบุไว้ ในข้ อตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การ KKP Smart SMS (เอกสารแนบ 4)
2.5 บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดตามที)ระบุไว้ ในข้ อตกลง
และเงื)อนไขการใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (เอกสารแนบ 5)
2.6 บริ การ KKP Smart Investment Service โดยมีรายละเอียดตามที)ระบุไว้
ในข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื)อการลงทุนแบบ
อัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service) (เอกสารแนบ 6)
2.7 บริ ก าร Sweep in-out โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที) ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ ตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การ Sweep in-out (เอกสารแนบ 7)
2.8 บริ การ KKP พร้ อมเพย์ โดยมีรายละเอียดตามที)ระบุไว้ ในข้ อตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การ KKP พร้ อมเพย์ (เอกสารแนบ 8)
2.9 บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั ร (Cardless Withdrawal) โดยมีรายละเอียดตามที)
ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั ร (Cardless
Withdrawal) (เอกสารแนบ 9)
2.10 บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื)นที)ธนาคารได้ จดั
หรื อจะได้ จดั ให้ มีขึ Lนต่อไป
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ในการขอใช้ บริ การแต่ละประเภทดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแสดง
ความประสงค์ขอใช้ บริ การต่อธนาคารตามช่องทางที)ธนาคารได้ จดั ให้ มีหรื อจะได้ จดั
ให้ มี ขึนL ในภายหลัง และผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงผูก พัน และปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)ธนาคารกําหนดก่อน
การใช้ บริ การ
3. เงื,อนไขการใช้ บริการและการให้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบ และตกลงกับธนาคารดังต่อไปนี L
3.1 ข้ อ ตกลงนี เL ป็ น ข้ อ ตกลงหลัก ในการใช้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าในการใช้ บริ การแต่ละประเภท ผู้ขอ
ใช้ บริ การต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงนี L และข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่
ละประเภท รวมถึงข้ อตกลงนีแL ละข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละ
ประเภทที)จะมีการแก้ ไขเพิ)มเติมในอนาคต
3.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การต่างๆ ของธนาคารได้ ตามกํ าหนดเวลา
รายละเอียด และวิธีการที)ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละ
ประเภท และคูม่ ือหรื อรายละเอียดบริ การที)เกี)ยวข้ อง (หากมี)
3.3 ผู้ ขอใช้ บริ การรั บทราบว่ าข้ อตกลงนี j ข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้
บริ การแต่ ละประเภท จะมีผลผู กพันใช้ บังคับกับผู้ ขอใช้ บริ การตาม
เงื,อนไขที,กาํ หนดไว้ ในข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้ บริการที,เกี,ยวข้ อง
3.4 ธนาคารจะจัด ส่ง รหัส ประจํ า ตัว แต่ล ะประเภทให้ แ ก่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารตาม
ข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภทซึง) อาจมีบางบริ การที)ผ้ ขู อใช้
บริ การต้ องกําหนดรหัสประจําตัวด้ วยตนเองผ่านช่องทางที)ธนาคารได้ จดั ให้ มี
ขึ Lน
3.5 เมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับรหัสประจําตัวแล้ ว บริ การใดที)ธนาคารแนะนําให้
เปลี)ยนรหัสประจําตัวก่อนการใช้ บริ การ เช่น รหัสผ่าน (Password) ผู้ขอใช้
บริ การจะต้ องเปลี)ยนรหัสประจํ าตัวดังกล่าวก่อนการใช้ บริ การในขันL ตอน
ต่อไป
3.6 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเก็ บรหัสประจํ าตัวไว้ ในที) ปลอดภัยและเก็ บไว้ เป็ น
ความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ บุคคลอื)นล่วงรู้ และในการใช้ บริ การผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องทํารายการต่างๆ ด้ วยตนเองเท่านันL
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3.7 ก่อนการใช้ บริ การแต่ละครังL ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทําการพิสจู น์ตวั ตนผ่าน
รหัสประจําตัวตามช่องทางและวิธีการที)ธนาคารกําหนดไว้ ในข้ อตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท โดยให้ ถือว่าการใช้ รหัสประจําตัวดังกล่าว
เป็ นการลงลายมือชื)ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้ บริ การให้ แก่ธนาคารอันถือว่า
เป็ นหลักฐานในการทําธุรกรรมครังL นันๆ
L โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วและตกลงให้
ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการใช้ บริ การดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที)ใช้ เป็ น
พยานหลัก ฐานทางกฎหมายในการพิ สูจ น์ ว่ า ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารได้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ดังกล่าวนันและใช้
L
ในการดําเนินการทางกฎหมายได้ ทกุ ประการ โดยผู้ขอใช้
บริ การไม่ต้องทําหรื อลงลายมือชื)อในเอกสารใดๆ เพื)อเป็ นหลักฐานในการนันL
อีก เว้ นแต่ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อกําหนดไว้ ชดั เจน
3.8 หากมี ก ารใช้ ร หัส ประจํ า ตัว ของผู้ข อใช้ บ ริ ก าร ไม่ ว่า กระทํ า โดยผู้ข อใช้
บริ การเอง หรื อบุคคลอื)นไม่ว่าโดยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้
ถือว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็ นการดําเนินการ โดยผู้ขอใช้ บริ การเอง และผู้
ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวทุกประการ
3.9 ภายหลังจากการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละ
คราว ธนาคารจะออกหลัก ฐานการทํ า รายการให้ แ ก่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารตามที)
กําหนดไว้ ในข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท เว้ นแต่ ผู้ขอใช้
บริ การแจ้ งความประสงค์ขณะทํารายการว่าไม่ประสงค์จะรับหลักฐานการทํา
รายการหรื อได้ รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าแล้ วว่าจะไม่ได้ รับหลักฐานการทํา
รายการดังกล่าว (ไม่ว่าจากธนาคารหรื อจากผู้ให้ บริ การที)เกี)ยวข้ องกับการ
ให้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละช่องทาง เช่น เครื) อง
ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์อื)น) หรื อเป็ นเหตุสดุ วิสยั ทังนี
L L ผู้ขอใช้
บริ การสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการดังกล่าวได้ จากใบแจ้ ง
รายการเคลือ) นไหวของบัญชี (Statement)
3.10 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การ (ก) ไม่สามารถใช้ รหัสประจําตัวได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด
หรื อ (ข) ขอแจ้ งอายัดหรื อระงับการใช้ รหัสประจําตัว หรื อ (ค) เชื)อว่ารหัส
ประจําตัวสูญหายหรื อถูกโจรกรรม หรื อเชื)อว่ามีการใช้ รหัสประจําตัวดังกล่าว
เข้ าสูบ่ ริ การโดยบุคคลอื)น
ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที)สาขาของธนาคาร หรื อ KKP
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรื อหมายเลขโทรศัพท์
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อื)น และ/หรื อช่องทางอื)นที)ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะระงับการใช้ รหัส
ประจําตัวดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การภายในระยะเวลาที)ธนาคารจะได้ แจ้ ง
ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ หรื อภายหลังจากที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ปฏิบตั ติ าม
ข้ อตกลงและเงื)อนไขในการใช้ บริ การ
แต่ละประเภท (แล้ วแต่กรณี)
3.11 ในกรณีที)ผ้ ูขอใช้ บริ การไม่สามารถใช้ รหัสประจําตัวได้ เนื)องมาจากสูญหาย
ถูกโจรกรรม หรื อเชื)อว่ามีการใช้ รหัสประจําตัวเข้ าสู่บริ การโดยบุคคลอื)น แต่
ไม่แจ้ งต่อธนาคารตามที)ระบุในข้ อ 3.10 หรื อได้ แจ้ งต่อธนาคารแล้ วแต่การ
ระงับการใช้ รหัสประจําตัวดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ
เกิ ดขึนL ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรั บผิ ดชอบในความ
เสียหายที)เกิดขึ Lน
3.12 ในกรณี ที)มีข้อผิดพลาดเกี) ยวกับการทํารายการใดๆ อันเนื)องมาจากการใช้
บริ ก าร ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารต้ อ งแจ้ ง ให้ ธ นาคารทราบทัน ที โดยต้ อ งให้ ข้ อ มูล
เกี)ยวกับวันและเวลาที)ทํารายการ ช่องทางในการเข้ าใช้ บริ การ เลขที)บญ
ั ชี
เงินฝากหรื อหมายเลขพร้ อมเพย์ของผู้ขอใช้ บริ การและผู้ที)เกี)ยวข้ อง ประเภท
ของรายการ จํานวนเงินที)ทํารายการ และเอกสารหลักฐานอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ อง
เช่ น ใบบัน ทึ ก รายการ โดยธนาคารจะดํ า เนิ น การสอบสวนข้ อ ผิ ด พลาด
ดังกล่าวและดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่
วัน ที) ธ นาคารได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ ผิ ด พลาดดัง กล่า ว และธนาคารจะแจ้ ง ผลการ
สอบสวนให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที)ธนาคารทราบผล
การสอบสวน
3.13 ในการใช้ บริการ หากธนาคารตรวจพบการทํารายการคําสั,งใดๆ ที,เข้ า
ข่ ายน่ าสงสัยและ/หรื อผิดปกติ ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
ระงับการทํารายการคําสั,งดังกล่ าวได้ ทันที โดยธนาคารไม่ จําต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ ู ขอใช้ บริ การทราบล่ วงหน้ า จนกว่ าธนาคารจะได้ รับการยืนยัน
ความถูกต้ องในการทํารายการคําสั,งดังกล่ าวจากผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว ผู้
ขอใช้ บริการจึงจะสามารถทํารายการคําสั,งดังกล่ าวได้ ต่อไป ทังj นี j เพื,อ
เป็ นการป้ องกันความเสียหายที,อาจจะเกิดขึนj กับผู้ขอใช้ บริ การ โดยผู้
ขอใช้ บริ การตกลงไม่ ยกเหตุดังกล่ าวขึนj อ้ างให้ ธนาคารรั บผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ
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3.14 ในกรณีที)ธนาคารตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการทํารายการใดๆเกิดขึ Lนอัน
เนื)องมาจากการใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการ
แก้ ไข เปลีย) นแปลงรายการที)ผิดพลาดนันให้
L ถกู ต้ องได้ ทนั ที
ในกรณีที)ข้อผิดพลาดตามวรรคก่อนเป็ นกรณีที)ธนาคารจะต้ องคืนเงินให้ แก่ผ้ ู
ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารโอนเงินคืนให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ทันที และหากรายการที)ผิดพลาดดังกล่าวเป็ นกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การจะต้ องคืน
เงิ น ให้ แ ก่ ธ นาคาร ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารยิ น ยอมให้ ธ นาคารหัก เงิ น ตามจํ า นวนที)
ผิดพลาดดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากอื)นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การ
ที)มีอยู่กบั ธนาคารได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบตามวิธีการที)
ธนาคารกํ า หนด และหากบัญ ชี เ งิ น ฝากดัง กล่า วมี เ งิ น ไม่ เ พี ย งพอที) จ ะให้
ธนาคารหักสําหรับแก้ ไขรายการที)ผิดพลาด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชดใช้ ส่วนที)
ขาดคืนให้ แก่ธนาคารทันทีที)ธนาคารทวงถาม
3.15 ธนาคารอาจไม่สามารถให้ บริ การใดๆ ภายใต้ ข้อตกลงนี Lได้ เป็ นการชัว) คราว
ในกรณีที)ระบบของธนาคารขัดข้ อง ได้ รับความเสียหาย หรื ออยู่ระหว่างการ
ดูแล ปรับปรุง แก้ ไข หรื อมีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ Lน
3.16 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ข้ อมูลต่างๆ ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับจากธนาคารผ่าน
บริ การภายใต้ ข้อตกลงนี L เช่น ข้ อมูลเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากใดๆ หรื อการทํา
ธุรกรรมใดกับบัญชีเงินฝากใดๆ อาจมิใช่ข้อมูลล่าสุด หรื อมีรายละเอียดไม่
ครบถ้ วนและไม่อาจถือเป็ นการรับรองข้ อมูลโดยธนาคารหรื อใช้ ในการอ้ างอิง
ใดๆ ได้ หากผู้ขอใช้ บริ การต้ องการข้ อมูลหรื อรายละเอียดเพิ)มเติมหรื อประ
สงค์ จะให้ ธนาคารรั บรองข้ อมูลหรื อนํ าข้ อมูลไปใช้ อ้างอิงใดๆ โปรดติดต่อ
ธนาคารโดยตรง
3.17 เมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ ตกลงและยืนยันการทําธุรกรรมด้ านการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามขันตอนและวิ
L
ธีการที)กําหนดไว้ สําหรับการใช้ บริ การแต่ละ
ประเภทแล้ ว ไม่ว่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
กระทําผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต ทางโทรศัพท์ หรื อในรู ปแบบอื)นใด ผู้ขอใช้
บริ การและธนาคารตกลงให้ ถือว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้
บริ การทันทีที)ได้ มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว และผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้
ธนาคารดําเนินการตามคําสัง) หรื อความตกลงและการยืนยันที)ได้ รับจากผู้ขอ
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ใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่จําต้ องลงนามในเอกสารใดๆ เพื)อเป็ นหลักฐาน
ในการทําธุรกรรมนันอี
L ก
3.18 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่ า ธนาคารไม่ ต้องรั บผิดชอบต่ อผู้ขอใช้ บริ การใน
กรณี ท, ีธนาคารได้ ปฏิบัติหรื อละเว้ นการปฏิบัติตามคําสั,งของผู้ขอใช้
บริการ ในกรณีดงั ต่ อไปนี j
(1) ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารมี เ งิน ในบั ญ ชี เ งิน ฝากไม่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การทํา
รายการ
(2) ผู้ขอใช้ บริการไม่ มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื,อกับธนาคาร
(3) การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากเกินกว่ าวงเงิน
สินเชื,อที,ตกลงไว้ กับธนาคาร
(4) ผู้ ขอใช้ บริ ก ารอยู่ ระหว่ างการดํ า เนิ น การทางกฎหมาย เช่ น
ธนาคารได้ รับคําสั,งศาล เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรั พย์ หรื อเจ้ าหน้ าที,
ที,มีอํานาจตามกฎหมาย หรื อคําสั,งใดๆ จากหน่ วยงานรั ฐ ให้ ยึด
อายัด นําส่ งหรื อระงับการเคลื,อนไหวในบัญชีเงินฝาก
(5) ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริการทราบถึงความขัดข้ องของการโอน
เงินอยู่แล้ วก่ อนหรื อในขณะที,ทาํ รายการโอนเงิน
(6) ธนาคารเห็นว่ าการทํารายการนั นj ๆ ให้ แก่ ผ้ ูขอใช้ บริ การจะเป็ น
เหตุ ใ ห้ ธนาคารปฏิ บั ติ ขั ด ต่ อกฎ ระเบี ย บ คํ า สั, ง และ/หรื อ
บทบัญญั ติของกฎหมาย หรื อหน่ วยงานราชการที,มีอํานาจตาม
กฎหมาย
(7) ผู้ขอใช้ บริการปฏิบตั ผิ ิดเงื,อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
(8) เป็ นเหตุสุดวิสัย
3.19 ในกรณี ที)ธนาคารร้ องขอให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การจัดทําหรื อลงนามในเอกสารใดๆ
เพิ)มเติม นอกเหนือจากการทํารายการผ่านช่องทางที)ธนาคารกําหนด โดยมี
เหตุผลอันสมควรเพื)อประโยชน์ การอํานวยความสะดวก และ/หรื อความ
ปลอดภัยในการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลง
ดําเนินการให้ แก่ธนาคารทันทีที)ธนาคารร้ องขอ
3.20 ในกรณี ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารต้ อ งการเปลี)ย นแปลงข้ อ มูล ใดๆ ที) เกี) ย วกับ การใช้
บริ การตามข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทําคําขอแก้ ไขเปลี)ยนแปลงและ
ยื)นต่อธนาคารที)สาขาของธนาคาร หรื อดําเนินการผ่านช่องทางอื)นที)ธนาคาร
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กําหนดสําหรับบริ การประเภทนันๆ
L โดยธนาคารจะประกาศรายละเอียดและ
วิธีการทําธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การต่างๆ ไว้
ในเว็ บ ไซต์ และสาขาของธนาคาร ซึ) ง ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารมี ห น้ า ที) จ ะต้ อ งเข้ า
ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวอย่างสมํ)าเสมอ
4. คํารั บรองและคํายืนยัน
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารทําการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์
ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้ อมูลการทํารายการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดย
อาจมีหรื อไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้ ใช้ เทปเสียงหรื ออุปกรณ์
ที)ใช้ ในการบันทึกการสนทนาหรื อบันทึกการทํารายการนันเป็
L นหลักฐานยืนยันเกี)ยวกับ
ข้ อเท็จจริ งการทําคําสัง) หรื อการดําเนินการใดๆ เกี)ยวกับธุรกรรม หรื อเกี)ยวข้ องกับ
เอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้ บริ การ และให้ ธนาคารมีสทิ ธิยดึ ถือ ปฏิบตั ิและดําเนินการ
ตามคําสัง) แนวทาง คําบอกกล่าวใดๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรื อผ่านวิธีการ หรื อสื)อกลางใดๆ ตามที)ธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การได้ ตกลงกัน ซึ)ง
ธนาคารเชื)อโดยสุจริ ตว่าได้ ส่งมาจากผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลผู้ซึ)งได้ รับมอบอํานาจ
ให้ กระทําการแทนผู้ขอใช้ บริ การ ทังนี
L L ธนาคารอาจสอบถามข้ อมูลต่างๆ ที)เกี)ยวข้ อง
เพื)อยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้ บริ การ หรื ออํานาจของบุคคลที)ได้ รับมอบอํานาจจากผู้ขอ
ใช้ บ ริ ก าร (แต่ธ นาคารไม่มี ห น้ า ที) จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การดัง กล่า ว) และผู้ข อใช้ บ ริ ก าร
ยอมรับและตกลงที)จะผูกพันตามคําสัง) ดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การรับทราบ
และตกลงให้ ธนาคาร (1) ใช้ เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจากเทป
บันทึกดังกล่าวได้ เพื)อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที)ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม (2) นําเทป
บันทึกการสนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้ เป็ น
หลักฐานในการดําเนินการใดๆ เกี)ยวกับธุรกรรมหรื อเกี)ยวข้ องกับเอกสารธุรกรรมของ
ผู้ขอใช้ บริ การ และ (3) เปิ ดเผยเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจากเทป
บันทึก ทังนี
L L เพื)อให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามที)กฎหมายกําหนด หรื อปฏิบตั ิตามคําสัง) ศาล
หรื อ หน่ ว ยงานราชการที) เ กี) ย วข้ อ งเพื) อ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น การเกี) ย วกับ ธุ ร กรรม หรื อ
เกี)ยวข้ องกับเอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้ บริ การในการปรับปรุ งระบบการดําเนินงาน
ใดๆ ของธนาคาร
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5. ความรั บผิดของธนาคาร
ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที)เกิดขึ Lนอันเนื)องมาจากการให้ บริ การตาม
ข้ อตกลงนี Lหรื อข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภทที)ผ้ ขู อใช้ บริ การพิสจู น์
ได้ ว่าเกิดจาก (ก) การกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของธนาคาร (ข) ธนาคาร
มิได้ ปฏิ บัติตามคําสั)งระงับการโอนเงิ นที) มีข้อตกลงล่วงหน้ า หรื อระงับการใช้ รหัส
ประจําตัวตามที)ระบุในข้ อ 3.10 และต่อมาเกิดรายการโอนเงินขึ Lน (ค) ธนาคารยังไม่ได้
ส่งมอบรหัสประจําตัวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การและเกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบขึ Lน หรื อ
(ง) เกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบและมิใช่ความผิดหรื อการกระทําหรื องดเว้ นการ
กระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผู้ขอใช้ บริ การ ทังนี
L L ธนาคารจะรับผิดชอบ ไม่
เกิ นจํ านวนเงิ นจากการทํ ารายการของผู้ขอใช้ บริ การในแต่ละรายการที) เกิ ดความ
เสียหายเท่านันL
6. ค่ าธรรมเนียม ค่ าใช้ จ่าย และการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
6.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที)เกิดจากการใช้ บริ การที)
เกี)ยวข้ อง ตามอัตรา วิธีการชําระ และระยะเวลาที)กําหนดในข้ อตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท ทังนี
L L ธนาคารมีสิทธิแก้ ไข เปลี)ยนแปลง
หรื อ เพิ) ม เติ ม อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยจากการให้ บ ริ ก ารตาม
ข้ อ ตกลงนี ไL ด้ โดยธนาคารจะประกาศอัต ราค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ า ย
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ และปิ ดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรื อวิธีการอื)นใดตามที)
ธนาคารกําหนด
6.2 ในกรณีที)ธนาคารมีหน้ าที)ตามกฎหมาย (ไม่วา่ ในหรื อต่างประเทศ) (รวมถึงแต่
ไม่ จํ า กั ด เพี ย งกฎหมายภาษี ข องสหรั ฐ อเมริ ก า (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) รวมทังข้
L อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาใดๆ ที)ธนาคาร
ได้ เข้ าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่
L
างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงกฎหมายภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)) ที) จ ะต้ อ งหัก ภาษี หรื อ หัก เงิ น จากจํ า นวนเงิ น ใดๆ หรื อ การ
ชําระเงินใดๆ ที)ธนาคารจะต้ องชําระให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ให้ ธนาคาร มีสทิ ธิดําเนินการหักภาษี หรื อหักจํานวนเงินดังกล่าว โดยธนาคาร
ไม่มีหน้ าที)รับผิดชอบชดเชยภาษี หรื อคืนจํานวนเงินดังกล่าวแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
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7. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล เอกสารธุรกรรมใด ๆ หรื อข้ อมูลที)
จําเป็ นต้ องมีการเปิ ดเผยของผู้ขอใช้ บริ การให้ แก่บคุ คลอื)นได้ ในกรณีที)กฎหมาย หรื อ
กฎเกณฑ์ (ไม่ว่ากฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ) ประกาศ หรื อระเบียบของ
ทางราชการที)เกี)ยวข้ องกับธนาคาร หรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศตามที)ธนาคาร
เห็นสมควรหรื อกฎหมายอื)นใดที)มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกําหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผย
8. การแก้ ไขเพิ,มเติม การระงับ และการยกเลิกการใช้ บริการ
8.1 เว้ นแต่ข้อตกลงนี จL ะระบุไว้ เป็ นอย่างอื)น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคาร
เปลี)ยนแปลงบริ การหรื อเงื) อนไขใดๆ ในข้ อตกลงนี L ตลอดจนข้ อตกลงและ
เงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภท และคู่มือที)เกี) ยวข้ องได้ ตามที)ธนาคาร
เห็ น สมควร และหากการเปลี) ย นแปลงบริ ก ารหรื อ เงื) อ นไขดั ง กล่ า วมี
ผลกระทบต่อ การใช้ บ ริ ก ารของผู้ข อใช้ บ ริ ก าร ธนาคารจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูข อใช้
บริ ก ารทราบล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 30 วัน ก่ อ นการเปลี) ย นแปลงจะมี ผ ลใช้
บังคับ โดยส่งเป็ นหนังสือทางไปรษณี ย์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
ข้ อความผ่านโทรศัพท์มือถือ หรื อโดยการปิ ดประกาศให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
ณ สาขาหรื อทางเว็บไซต์ หรื อโดยวิธีการอื)นใดที)ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถทราบ
ได้ ทังนี
L L กรณีที)การเปลี)ยนแปลงดังกล่าวมีผลทําให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การเกิดภาระ
หรื อความเสี)ยงเพิ)มเติม ธนาคารจะดําเนินการเปลี)ยนแปลงดังกล่าวได้ ตอ่ เมื)อ
ได้ รับความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การ
8.2 ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารอาจระงับ หรื อ ยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก ารแต่ ล ะประเภทได้ ต าม
หลักเกณฑ์ และเงื)อนไขที)ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละ
ประเภท
8.3 ธนาคารอาจระงับหรื อขอยกเลิกการใช้ บริ การแต่ละประเภทตามข้ อตกลงนี L
ได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
9. อื,นๆ
9.1 หากปรากฏว่าข้ อกํ าหนดหรื อเงื)อนไขส่วนใดส่วนหนึ)งที)ระบุในข้ อตกลงนี L
และ/หรื อข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การฉบับใดๆ ที)เกี)ยวข้ องไม่สมบูรณ์
หรื อไม่สามารถบังคับใช้ ได้ ธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ความไม่มีผล
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สมบูรณ์หรื อไม่สามารถบังคับใช้ ได้ นนมี
ั L ผลเฉพาะส่วนที)ไม่สามารถบังคับได้
หรื อ ไม่ ส มบูร ณ์ ดัง กล่า ว โดยให้ ข้ อ กํ า หนดและเงื) อ นไขส่ว นที) เ หลื อ ยัง คง
สมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ ได้ ตอ่ ไป
9.2 ในกรณี ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารแก้ ไ ขหรื อ เปลี) ย นแปลงข้ อ มูล ใดๆ ที) เ กี) ย วข้ อ งกับ
ผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือหรื อตาม
วิธีการและช่องทางที)ธนาคารกํ าหนด พร้ อมทังL จัดส่งเอกสารประกอบการ
แก้ ไข เปลี)ยนแปลงดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที)มีการแก้ ไข
หรื อเปลีย) นแปลงดังกล่าว
9.3 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรื อข้ อมูล
ใดๆ ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคาร อันเนื)องมาจากการใช้ บริ การตาม
ข้ อตกลงนี Lได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การอีก
9.4 เอกสาร หนังสือ หรื อการบอกกล่าวใดๆ ที) ธนาคารได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูขอใช้
บริ การตามที)อยู่ ที)อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื)นๆ ตามที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารล่าสุด ให้
ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยชอบแล้ ว
9.5 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารติดต่อ สอบถาม หรื อแจ้ งข้ อมูลใดๆ แก่ผ้ ขู อ
ใช้ บริ การตามรู ปแบบที)ธนาคารเห็นสมควร ซึง) รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการ
แจ้ งข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรื อปิ ดประกาศ ณ สาขาของธนาคาร หรื อผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื)อสาร หรื อโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที)ผ้ ขู อใช้
บริ การได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคาร
9.6 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ข้อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภททุก
ฉบับที)แนบท้ ายข้ อตกลงนี L คู่มือและรายละเอียดบริ การที)เกี)ยวข้ อง (รวมถึงที)
จะมีการแก้ ไขเพิ)มเติมต่อไป (หากมี)) เป็ นส่วนหนึง) ของข้ อตกลงนี Lด้ วย หากมี
ข้ อความใดในข้ อตกลงนี Lขัดหรื อแย้ งกับข้ อความในข้ อตกลงและเงื)อนไขการ
ใช้ บริ การแต่ละประเภท ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรั บทราบว่าข้ อความตาม
ข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การแต่ละประเภทจะใช้ เป็ นหลักในการบังคับ
และตีความ
9.7 การที)ธนาคารไม่ได้ เรี ยกให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การปฏิบตั ิตามเอกสารธุรกรรม หรื อ
เรี ยกให้ ปฏิ บัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้ า ไม่ถือเป็ นการสละสิทธิ หรื อการ
ได้ รับการชดใช้ หรื อสละซึง) ข้ อตกลงใดๆ ในเอกสารธุรกรรม
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เอกสารแนบ 1

ข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้ บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ตามที)ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ)งในบริ การด้ าน
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื)อนไข
เกี)ยวกับการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คํานิยาม
ในข้ อตกลงนี L คําว่า
1.1 “บริ การบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ ” หมายถึง บริ การทางการเงินที)ใช้ คู่กับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง) ประกอบด้ วยบริ การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงิน
ฝาก เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ชําระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ ตลอดจนการ
ทํารายการอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
1.2 “บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายถึง บัต รพลาสติ ก ที) มี แ ถบแม่เ หล็ก หรื อ ชิ ป
สําหรับบันทึกข้ อมูลผู้ขอใช้ บริ การและข้ อมูลบัญชีเงินฝากที)ธนาคารได้ ออก
ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ซึ)งประกอบไปด้ วย บัตรเดบิต และบัตรประเภทอื)นๆ ที)
ธนาคารจะจัดให้ มีขึนL ต่อไป (หากไม่กล่าวถึงบัตรประเภทใดประเภทหนึ)ง
โดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรี ยกว่า “บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ”)
1.3 “บัตรเดบิต” หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับประกอบการสอบถาม
ยอดเงิน คงเหลือในบัญชีเงินฝาก เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ชําระค่าสินค้ า
และ/หรื อบริ การ ตลอดจนการทํารายการอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
โดยผ่านเครื) องถอนเงิน อัตโนมัติ หรื อเครื) องรูดบัตร หรื อช่องทางการ
ให้ บริ การอื)นๆ ที)ธนาคารกําหนด
1.4 “เครื, องถอนเงินอัตโนมัติ” หมายถึง เครื) องเบิกถอนเงินสด เครื) องฝากเงิน
สด รวมถึงเครื) องมืออื)นใดที)เกี)ยวข้ องกับการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที)
ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื)นได้ จดั ให้ มีขึ Lน
1.5 “คู่มือ” หมายถึง คูม่ ือสําหรับการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที)มีอยู่ ณ วันที)
ผู้ขอใช้ บริ การแสดงความประสงค์ในการใช้ บริ การ รวมถึงที)จะมีการแก้ ไข
เพิ)มเติมต่อไป ซึง) ถือเป็ นส่วนหนึ)งของข้ อตกลงนี L โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถ
ตรวจสอบคูม่ ือได้ ผา่ นทางเว็บไซต์ หัวข้ อบัตร และ/หรื อช่องทางอื)นที)ธนาคาร
จะได้ กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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คํานิยามใดที)มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ นําคํานิยามที)
ระบุไว้ ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L L หากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัด
หรื อแย้ งกับคํานิยามในข้ อตกลงนี Lให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
2. เงื,อนไขการใช้ บริการ
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็ นกรรมสิทธิ˜ของธนาคาร
2.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว) โมง
2.3 ในการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละครังL ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ิตาม
รายละเอียดและวิธีการที)กําหนดไว้ ในคูม่ ือ และจะต้ องไม่ใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์
เพื)อวัตถุประสงค์ใดๆ อันเป็ นการขัดหรื อฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย
2.4 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การต่ างๆ ผ่ านบัตรอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ ไม่ จํ ากัด
จํานวนครังL ภายในยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และไม่เกินวงเงินสูงสุดที)ผ้ ู
ขอใช้ บริ การกํ าหนดสํ าหรั บการใช้ บัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ ต่อวันของบัตรแต่ละ
ประเภท ซึง) จะต้ องไม่เกินวงเงินสูงสุดที)ธนาคารประกาศกําหนด
2.5 ในการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์
ร่ วมกับรหัสประจําตัวตามที)กําหนดในคู่มือในการทํารายการทุกครังL ทังนี
L L ผู้ขอ
ใช้ บริ การสามารถเปลี) ยนรหัสประจํ าตัวได้ โดยติ ดต่อที) สาขาธนาคาร หรื อ
ดําเนินการผ่านช่องทางอื)นที)ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ Lน
2.6 ในกรณีท, ผี ้ ูขอใช้ บริ การใส่ รหัสประจําตัวผิดติดต่ อกันตามจํานวนครั งj
ที,ธนาคารกําหนด ไม่ ว่าจะเป็ นการใช้ บริการที,เครื, องถอนเงินอัตโนมัติ
เครื, องรู ดบัตรหรื อช่ องทางอื,นที,ธนาคารจัดขึนj โดยกําหนดให้ ใช้ รหัส
ประจํา ตัว เป็ นส่ ว นหนึ, ง ในการพิสู จ น์ ตัว ตนก่ อ นการใช้ บ ริ ก ารผ่ า น
ช่ องทางดังกล่ าว ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่ สามารถทํารายการใดๆ ผ่ าน
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ าวได้ จนกว่ าผู้ขอใช้ บริ การจะทําการติดต่ อ
มาที,สาขาธนาคารและดําเนินการตามขันj ตอนที,ธนาคารกําหนด
2.7 เมื)อธนาคารได้ รับข้ อมูลการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์เพื)อการเบิกถอนเงินสด โอน
เงินหรื อชําระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการตามข้ อมูลที)
ได้ รั บ ดั ง กล่ า วทั น ที ที) ธ นาคารได้ ตรวจสอบข้ อมู ล เกี) ย วกั บ การใช้ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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อนึ)ง เมื)อธนาคารดําเนินการตามที)ระบุในวรรคก่อนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับ
หลัก ฐานการทํ า รายการ เว้ น แต่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารแจ้ ง ความประสงค์ ข ณะทํ า
รายการว่าไม่ประสงค์ จะรั บหลักฐานการทํารายการหรื อได้ รับทราบเป็ นการ
ล่วงหน้ าแล้ วว่าจะไม่ได้ รับหลักฐานการทํารายการดังกล่าว (ไม่ว่าจากธนาคาร
หรื อจากผู้ให้ บริ การที)เกี)ยวข้ องกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบบันทึกรายการ
ในเครื) องถอนเงิ นอัตโนมัติ หมด) หรื อเป็ นเหตุสุดวิ สัย ทังL นี L ผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการได้ จากหลักฐานการทํารายการ
และ/หรื อ ใบแจ้ งรายการเคลือ) นไหวของบัญชี (Statement)
2.8 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การสัง) ซื Lอสินค้ าหรื อใช้ บริ การโดยแจ้ งความประสงค์ขอชําระ
ค่าสินค้ าหรื อค่าบริ การ ด้ วยวิธีการแจ้ งหมายเลขบัตรเดบิตด้ วยวาจา หรื อลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ขู ายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การทําการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคาร ผู้
ขอใช้ บริ การตกลงรับทราบตามเงื)อนไขดังนี L
(ก) หากผู้ขอใช้ บริ การทักท้ วงว่าไม่ได้ เป็ นผู้สงั) ซื Lอสินค้ าหรื อไม่ได้ เป็ น
ผู้ขอรั บบริ การจากผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การ ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ูขอใช้
บริ การทันที เว้ นแต่ธนาคารจะพิสจู น์ได้ ว่าภาระหนี Lที)เกิดขึ Lนเป็ นการกระทํา
ของผู้ขอใช้ บริ การเอง ในกรณีนี Lธนาคารมีสิทธิเรี ยกเงินจํานวนดังกล่าวคืน
จากผู้ขอใช้ บริ การได้
(ข) ผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิขอยกเลิกการซื Lอสินค้ าหรื อรับบริ การภายใน
45 วัน นับตังแต่
L วนั ที)สงั) ซื Lอหรื อขอรับบริ การ หรื อภายในระยะเวลา 30 วัน
นับตังแต่
L วนั ถึงกําหนดการส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การในกรณีที)มีการกําหนด
ระยะเวลาส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ถ้ าผู้ขอใช้ บริ การ
พิ สูจ น์ ไ ด้ ว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ สิ น ค้ า หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ บริ ก าร หรื อ ได้ รั บ แต่ ไ ม่ ต รงตาม
กําหนดเวลา หรื อได้ รับแล้ วแต่ไม่ครบถ้ วน หรื อชํารุดบกพร่อง หรื อไม่ถกู ต้ อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การภายใน 30 วัน
(กรณีสงั) ซื Lอสินค้ าหรื อบริ การภายในประเทศ) หรื อภายใน 60 วัน (กรณีสงั) ซื Lอ
สินค้ าหรื อบริ การจากต่างประเทศ) นับตังแต่
L วนั ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งธนาคาร
2.9 ในกรณี ที) มี การใช้ บัตรเดบิตเพื) อชํ าระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ เมื) อผู้ขอใช้
บริ การตกลงและยืนยันการใช้ บตั รเดบิตเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ถือว่าการทําธุรกรรม
ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทันทีที)มีการตกลงและยืนยันการใช้ บตั รเดบิต
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โดยผู้ขอใช้ บริ การยิ นยอมให้ ธนาคารหักเงิ นจากบัญชี เงิ นฝากได้ ทันที ตาม
ข้ อมูลที)ธนาคารได้ รับผ่านเครื) องรู ดบัตร หรื อข้ อมูลที)เรี ยกเก็บมาจากผู้ขาย
สินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่จําต้ องให้ ความยินยอมหรื อลงนาม
ในเอกสารใดๆ เพิ)มเติมอีก
2.10 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอนเงินสด และ/หรื อชําระค่า
สินค้ า และ/หรื อบริ การในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้
บริ การรับทราบว่าจํานวนเงินที)เกิดจากการเบิกถอน และ/หรื อชําระค่าสินค้ า
และ/หรื อบริ การนันๆ
L จะต้ องถูกเปลีย) นมาเป็ นสกุลเงินบาท โดยใช้ อตั รา
แลกเปลีย) น ณ วันที)ผ้ ขู อใช้ บริ การทําธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น โดยอ้ างอิงอัตรา
แลกเปลีย) นกลางตามที) UnionPay กําหนด (ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบ
อัตราแลกเปลีย) นดังกล่าวได้ ที)
http://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?langua
ge=en) และตกลงให้ ธนาคารคิดค่าความเสีย) งจากการแปลงสกุลเงินในอัตรา
ไม่เกินร้ อยละ 2.5 ของยอดเงินที)เบิกถอน และ/หรื อ ชําระค่าสินค้ า และ/หรื อ
บริ การที)เกิดขึ Lน
2.11 ในกรณีที)มีการใช้ บตั รเดบิตและผู้ขอใช้ บริ การประสงค์จะขอรับใบแจ้ งรายการ
ใช้ บตั รเดบิตโดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อธนาคารเพื)อขอรับใบแจ้ งรายการ
ใช้ บตั รในรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบอื)นใดตามที)ธนาคารกําหนด หากผู้ขอใช้
บริ การพบว่าใบแจ้ งรายการใช้ บตั รเดบิตที)ได้ รับจากธนาคารไม่ถกู ต้ องจะต้ อง
แจ้ งทักท้ วงภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับใบแจ้ งรายการ
ใช้ บตั รเดบิตดังกล่าว เว้ นแต่ผ้ ขู อใช้ บริ การพิสจู น์ได้ ว่ารายการค่าใช้ จ่ายในใบ
แจ้ งรายการใช้ บัตรเดบิตบางรายการไม่ถูกต้ อง และไม่ได้ เป็ นความผิดหรื อ
ความบกพร่ องของผู้ขอใช้ บริ การ แต่ทังL นี L ผู้ขอใช้ บริ การต้ องทํ าการทักท้ วง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตังแต่
L วนั ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับใบแจ้ งรายการ
ใช้ บตั รเดบิต
อนึ)ง ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะขอเปลี)ยนแปลงรู ปแบบการรับใบแจ้ ง
รายการใช้ บตั รเดบิต ผู้ขอใช้ บริ การตกลงแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน และปฏิบตั ติ ามขันตอนที
L
)ธนาคารกําหนด
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2.12 ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ในกรณีที)ผ้ ขู ายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การไม่
ยิ น ยอมรั บ บั ต รเดบิ ต หรื อไม่ ใ ห้ ผู้ ขอใช้ บริ ก ารใช้ บั ต รเดบิ ต ณ สถาน
ประกอบการนันๆ
L
2.13 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้ งานตามที)ระบุไว้ บน
หน้ าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารจะดําเนินการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ทดแทนบัตรอิเล็กทรอนิกส์เดิมที)จะครบกําหนดอายุการใช้ งาน และจัดส่งบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การไปยังที)อยู่ของผู้ขอใช้ บริ การที)ได้ ให้ ไว้ แก่
ธนาคารล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบกําหนดอายุการใช้ งานของบัตร
อิเล็กทรอนิกส์เดิม
ทังนี
L L หากผู้ขอใช้ บริ การไม่เปิ ดใช้ งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที)ธนาคารได้ จดั ส่ง
ให้ ภายในระยะเวลาที)ธนาคารกําหนด ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่ประสงค์จะใช้
บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไปเมื)อบัตรอิเล็กทรอนิกส์เดิมครบกําหนดอายุ
การใช้ งาน และเมื)อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้
บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีก ไม่วา่ ทางช่องทางใดๆ
2.14 ในกรณีที)บตั รอิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หาย หรื อถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ อง
ติดต่อธนาคารทันทีเพื)อระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อ 4.1 โดยธนาคาร
จะดําเนินการระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การตามที)
กําหนดไว้ ในข้ อ 4.2
ทังนี
L L ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิกเฉยไม่แจ้ งต่อธนาคารตามที)ระบุในวรรคก่อน
หรื อผู้ขอใช้ บริ การแจ้ งต่อธนาคารแล้ วแต่การระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ยงั
ไม่สมบูรณ์เสร็ จสิ Lนและมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ Lนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้
ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที)เกิดขึ Lนทังหมดแต่
L
เพียงผู้เดียว
3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ ขอใช้ บริ ก ารตกลงชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมสอบถาม
ยอดเงิน และค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินจากเครื) องถอนเงินอัตโนมัติ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อตกลงนี L
ตามอัต ราและเงื) อ นไขที) ธ นาคารประกาศกํ า หนด โดยผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงให้
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ธนาคารมีสิทธิหกั เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝาก
อื)นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที)มีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ทราบล่วงหน้ า
และในกรณีที)บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักเพื)อชําระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ทงหมด
ัL
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินในบัญชี
เงินฝากที)ผ้ ูขอใช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ทีเพื)อชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จนกว่าจะครบถ้ วน และหรื อตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ/ปฏิเสธและระงับการจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การจนกว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝากจะมีจํานวน
ครบตามจํานวนค่าธรรมเนียมที)ต้องชําระธนาคารจึงจะดําเนินการหักเพื)อชําระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียมได้ ทงั L หมด
ภายในระยะเวลา 30 วัน ธนาคารมีสิทธิ ยกเลิกการใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ขอใช้ บริ การได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า
4. การระงับและการยกเลิกการใช้ บริการ
4.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ชวั) คราวหรื อยกเลิก
การใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยติดต่อที) สาขาธนาคารภายในเวลาทําการ
ของสาขาที)เกี)ยวข้ อง หรื อ KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165
5555 ได้ ตลอด 24 ชัว) โมง หรื อโดยวิธีการอื)นที)ธนาคารจะได้ กําหนดและแจ้ ง
ให้ ทราบตามวิธีการที)สมควร
4.2 ในกรณี ขอระงับการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ชั)วคราว ธนาคารจะระงับการใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที)ได้ รับแจ้ งขอระงับ
ดังกล่าวโดยผู้ขอใช้ บริ การไม่ต้องรั บผิดชอบในภาระหนี ใL ดๆ ที) เกิ ดขึนL อัน
เนื)องมาจากการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังครบกําหนดเวลาระงับการ
ให้ บริ การตามที)ระบุข้างต้ น เว้ นแต่ธนาคารพิสจู น์ได้ วา่ ภาระหนี Lที)เกิดขึ Lนเป็ น
การกระทํ า หรื อ งดเว้ น การกระทํ า ของผู้ข อใช้ บ ริ ก าร หรื อ ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก าร
ยินยอมให้ กระทําขึ Lน
4.3 ในกรณีขอยกเลิกการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารตกลงคืนค่าธรรมเนียม
การใช้ บริ การที)ธนาคารได้ เรี ยกเก็บไว้ แล้ ว ตามส่วนของระยะเวลาที)ยงั ไม่ได้
ใช้ บริ การ ตามวิธีการและช่องทางที)ธนาคารกําหนด
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4.4 ในกรณี ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การแจ้ งให้ ธนาคารยกเลิกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนื)องจาก
บัตรสูญหาย หรื อถูกโจรกรรมแล้ ว หากต่อมามีบุคคลใดบุคคลหนึ)งนําบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวไปใช้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ ยึดบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวได้ ทนั ที
5. อื,นๆ
5.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารอาจเปลี)ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ)มเติมเงื)อนไข
การใช้ บริ ก ารบัต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อัต ราดอกเบี ยL อัต ราเบี ยL ปรั บ อัต รา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในข้ อตกลงนี L และ/หรื อคู่มือได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ขู อ
ใช้ บริ การทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีผล
ใช้ บงั คับ เว้ นแต่ในกรณีเร่ งด่วน ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารแจ้ งให้ ทราบ
เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรโดยส่ ง ไปยัง ที) อ ยู่ข องผู้ข อใช้ บ ริ ก ารที) ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ แ ก่
ธนาคารล่าสุดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนมีผลใช้ บงั คับ หรื อประกาศ
ให้ ทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที)แพร่ หลายในประเทศ ล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนมีผลใช้ บงั คับ โดยในกรณีประกาศทางหนังสือพิมพ์
ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรซํ LาอีกครังL หนึ)ง
ทังนี
L L ในกรณีที)การเปลี)ยนแปลงตามที)ระบุในวรรคก่อนซึง) เป็ นประโยชน์หรื อ
ลดภาระแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การที)กําหนดให้ มีผลใช้ บงั คับได้ ทนั ที ธนาคารจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายใน 30 วัน หลังมีผลใช้ บงั คับ
5.2 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การเลือกใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ประเภทที)ได้ รับสิทธิพิเศษ
เพิ)มเติมตามเงื)อนไขที)ธนาคารหรื อบุคคลผู้ให้ สิทธิพิเศษกําหนด (เช่น การ
ประกันวินาศภัยบางประเภท) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าหลักเกณฑ์ เงื)อนไข
ข้ อตกลง ความคุ้มครอง หรื อสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ให้ เป็ นไปตามเอกสาร หรื อ
ข้ อตกลงอื)นใดที)ธนาคาร หรื อบุคคลผู้ให้ สทิ ธิพิเศษดังกล่าวกําหนด
5.3 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องการสอบถามข้ อมูลเกี)ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หรื อร้ องเรี ยนการใช้ บริ การ สามารถติดต่อได้ ที)สาขาของธนาคาร หรื อ KKP
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรื อหมายเลขโทรศัพท์
อื)นและ/หรื อช่องทางอื)นที)ธนาคารจะได้ กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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เอกสารแนบ 2

ข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้ บริการ KKP e-Banking
บริ ก าร KKP e-Banking (ตามที) ไ ด้ นิ ย ามไว้ ด้ า นล่ า ง) เป็ น หนึ) ง ในบริ ก ารด้ า น
การเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารและอยู่ภ ายใต้ ข้ อ ตกลงและ
เงื)อนไขเกี)ยวกับการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลง
หลัก”)
1. คํานิยาม
ในข้ อตกลงนี L คําว่า
1.1 “บริ ก าร KKP e-Banking” หมายถึ ง ช่ อ งทางของธนาคารเพื) อ เข้ า ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ การทางการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงินเกี ยรตินาคิน
ภัทร รวมถึงผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การใดๆ ที)กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน
ภั ท รได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เป็ นตั ว แทนการขายซึ) ง ให้ บริ ก ารผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เน็ ต ตามช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ และ/หรื อช่ อ งทาง KKP Mobile
Application และหรื อช่องทางอื)นใดที)ธนาคารจัดให้ มีขึ Lนในอนาคต
1.2 “กลุ่ มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” หมายถึง บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจ
การเงินเกี ยรตินาคินภัทร อาทิ ธนาคารเกี ยรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด เป็ นต้ น
1.3 “บริ ษัทหลักทรั พย์ ” หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด
(มหาชน)
1.4 “เว็ บ ไซต์ ” หมายถึง เว็บ ไซต์ KKP e-Banking และ/หรื อ เว็บ ไซต์ KKP
Securities
1.5 “เว็ บ ไซต์ KKP e-Banking” หมายถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร ภายใต้
domain name ชื) อ kkpfg.com หรื อในชื) อ domain name อื) น ที) ธ นาคารกํ า หนด
และได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบต่อไป
1.6 “เว็บไซต์ KKP Securities” หมายถึง เว็บไซต์ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ภายใต้
domain name ชื)อ kkpfg.com หรื อในชื)อ domain name อื)นที)บริ ษัทหลักทรั พย์
กําหนดและได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบต่อไป
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1.7 “KKP Mobile Application” หมายถึ ง แอพพลิ เ คชั) น ทางการเงิ น ของ
ธนาคาร สําหรับการเข้ าใช้ บริ การ KKP e-Banking บนโทรศัพท์มือถือ แท็บ
เล็ตหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื)นๆ ที)รองรับการใช้ งานดังกล่าว
1.8 “ผู้รับชําระ” หมายถึง ธนาคาร และ/หรื อผู้รับชําระเงินรายอื)นที)ธนาคาร
กําหนด
1.9 “คํ า สั, ง” หมายถึ ง ข้ อ มูล ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารได้ กํ า หนดขึนL สํ า หรั บ การทํ า
ธุ ร กรรมผ่า นบริ ก าร KKP e-Banking เพื) อ ระบุใ ห้ ธ นาคารและ/หรื อ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ดําเนินการตามข้ อมูลที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนด เช่น ประเภทธุรกรรม
รายละเอียดเกี)ยวกับจํานวนเงินที)จะทํารายการ บัญชีเงินฝากปลายทาง หรื อ
ชื)อผู้รับชําระและกําหนดเวลาที)จะให้ การทํารายการมีผล
1.10 “รายละเอียดบริการ” หมายถึง คูม่ ือการใช้ บริ การหรื อรายละเอียด
บริ การเกี)ยวกับขันตอนหรื
L
อวิธีการใช้ บริ การ KKP e-Banking รวมถึงที)จะได้ มี
การแก้ ไขหรื อเพิ)มเติมต่อไป ซึง) ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง) ของข้ อตกลงนี L โดยผู้ขอใช้
บริ การสามารถตรวจสอบรายละเอียดบริ การได้ ที)
https://ebanking.kkpfg.com/ebanking หรื อช่องทางอื)นที)ธนาคารและ/หรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์จะได้ กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
คํานิยามใดที)มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คํานิยามที)ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L Lหากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ ง
กับคํานิยามในข้ อตกลงนี L ให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
1.11 “บริ การโอนเงิน” หมายถึง บริ การที)ผ้ ูขอใช้ บริ การสามารถโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การไปยังบัญชีเงินฝากปลายทางที)ผ้ ขู อใช้ บริ การ
กําหนดทังที
L )มีอยูก่ บั ธนาคารและที)มีอยูก่ บั สถาบันการเงินอื)น
1.12 “บริ การชําระค่ าสินค้ าและบริ การ” หมายถึง บริ การที)ผ้ ูขอใช้ บริ การ
สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากและโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้รับชําระ เพื)อ
นําไปชําระหนี Lและ/หรื อภาระผูกพันที)ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กบั ผู้รับชําระรวมถึง
เพื)อดําเนินการอื)นใดตามที)ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งให้ ไว้ แก่ผ้ รู ับชําระ
1.13 “บริ การเปลี,ยนระยะเวลาฝากประจํา” หมายถึง บริ การที)ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ซึ)งมีบญ
ั ชีเงินฝากประจํากับธนาคารสามารถเปลี)ยนระยะเวลาฝากประจํา
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ของบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวได้ ภายใต้ เงื)อนไขที)ธนาคารกําหนดสําหรับ
บัญชีเงินฝากแต่ละประเภท
1.14 “บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก” หมายถึง บริ การที)ผ้ ูขอใช้ บริ การ
สามารถเรี ยกดูรายการเคลื)อนไหวของบัญชีเงินฝาก ไม่ว่าจะแสดงในรู ปแบบ
ยอดเงิ น คงเหลื อ ในบัญ ชี เ งิ น ฝาก (Balance Inquiry) หรื อ ใบแจ้ งรายการ
เคลือ) นไหวของบัญชีเงินฝากแบบย้ อนหลัง (Statement Inquiry)
1.15 “บริการเรี ยกดูข้อมูลบัญชีการลงทุน” หมายถึง
บริ การที)ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูรายการเคลือ) นไหวของบัญชีการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ ที)ธนาคารกําหนด
ซึง) ผู้ขอใช้ บริ การได้ ลงทุนผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนการขายหรื อรับซื Lอคืน
หน่วยลงทุน
1.16 “บริการเรี ยกดูข้อมูลบัญชีสนิ เชื,อ” หมายถึง บริ การที)ผ้ ขู อใช้ บริ การ
สามารถเรี ยกดูรายการเคลือ) นไหวของบัญชีสนิ เชื)อต่างๆ
ซึง) ผู้ขอใช้ บริ การมีอยูก่ บั ธนาคาร
1.17 “บริ การเตือนเพื,อจ่ าย (PayAlert)” หมายถึง บริ การที)ผ้ ขู อใช้ บริ การที)ได้
ลงทะเบียนใช้ บริ การ KKP พร้ อมเพย์แล้ ว สามารถส่งข้ อความแจ้ งเตือนไปยัง
ผู้รั บ ข้ อ ความให้ ชํ า ระเงิ น ตามจํ า นวนที) ร ะบุไ ว้ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารและรั บ
ข้ อความจากบุคคลอื)นที)ประสงค์จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การชําระเงินได้
1.18 “บริการชําระเงินด้ วย QR Code (QR Code Payment)” หมายถึง
บริ การที)ผ้ ขู อใช้ บริ การที)ได้ ลงทะเบียนใช้ บริ การ KKP พร้ อมเพย์แล้ ว สามารถ
สร้ าง QR Code เพื)อรับชําระเงินจากบุคคลอื)น และสแกน QR Code เพื)อชําระ
เงินให้ แก่บคุ คลใดๆ ได้
1.19 “บริการขอปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี j (Trouble Debts Restructuring)”
หมายถึง บริ การที)ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถขอปรับปรุงโครงสร้ างหนี L
ตามประเภทสัญญาสินเชื)อและเงื)อนไขที)ธนาคารกําหนด
1.20 “บริการด้ านกองทุนรวม (Mutual Fund)” หมายถึง บริ การที)ผ้ ขู อใช้
บริ การสามารถซื Lอ ขายคืน และ/หรื อสับเปลีย) นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ
ที)ธนาคารเป็ นตัวแทนการขาย รับซื Lอคืน และสับเปลีย) นการถือหน่วยลงทุน
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ตลอดจนเรี ยกดูข้อมูลกองทุนรวม ข้ อมูลระดับความเสีย) งของผู้ขอใช้ บริ การ
(Risk Profile) และข้ อมูลอื)นๆ ตามที)ธนาคารและ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ ได้ จดั
ให้ มีขึ Lน
1.21 “บริการตรวจสอบเครดิตบูโร (Request NCB)” หมายถึง
บริ การที)ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถยื)นคําขอตรวจสอบเครดิตบูโรต่อบริ ษัท ข้ อมูล
เครดิตแห่งชาติ จํากัด (“บริ ษัทข้ อมูลเครดิต”)
1.22 “บริการเปิ ดบัญชีเงินฝาก (Online Open Account)” หมายถึง
บริ การที)ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามประเภทที)ธนาคาร
กําหนด
1.23 “บริ การถอนเงินไม่ ใช้ บัตร(Cardless Withdrawal)” หมายถึง บริ การที)
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากที)ผ้ ูขอใช้ บริ การมีอยู่
กับธนาคารโดยไม่ใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ที)ออกโดยธนาคาร หรื อเบิกใช้ สินเชื)อ
KKP Cash Card โดยไม่ใช้ บตั รกดเงินสด KKP Cash Card รวมถึงการเบิก
ใช้ สนิ เชื)ออื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
คํ า นิ ย ามใดที) มิ ไ ด้ ร ะบุใ นข้ อ ตกลงนี L ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงให้ คํ า นิ ย ามที) ร ะบุไ ว้ ใ น
ข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L Lหากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคํา
นิยามในข้ อตกลงนี Lให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
2. ขอบเขตการให้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ปั จจุบนั บริ การ KKP e-Banking ให้ บริ การผ่านช่องทาง
เว็ บ ไซต์ และ/หรื อ KKP Mobile Application ซึ) ง ผู้ ขอใช้ บริ ก ารสามารถเข้ าถึ ง
ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของธนาคาร และ/หรื อกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ได้ ตามที)ธนาคารกําหนด โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การดังต่อไปนี L
2.1 ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของธนาคารผ่านเว็บไซต์
2.1.1 เว็บไซต์ KKP e-Banking ได้ แก่
(1) บริ การโอนเงิน
(2) บริ การชําระค่าสินค้ าและบริ การ
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(3) บริ การเปลีย) นระยะเวลาฝากประจํา
(4) บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก
(5) บริ การลงทะเบียน KKP พร้ อมเพย์
(6) บริ การเตือนเพื)อจ่าย (PayAlert)
(7) บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชีการลงทุน
(8) บริ การอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
2.1.2 เว็บไซต์ KKP Securities ได้ แก่
(1) บริ การโอนเงิน
(2) บริ การชําระค่าสินค้ าและบริ การ
(3) บริ การอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
2.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ/หรื อ บริ ก ารของธนาคารหรื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า น
KKP Mobile Application
2.2.1 ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของธนาคาร ได้ แก่
(1) บริ การโอนเงิน
(2) บริ การชําระค่าสินค้ าและบริ การ
(3) บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก
(4) บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชีการลงทุน
(5) บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชีสนิ เชื)อ
(6) บริ การลงทะเบียน KKP พร้ อมเพย์
(7) บริ การเตือนเพื)อจ่าย (PayAlert)
(8) บริ การชําระเงินด้ วย QR Code (QR Code Payment)
(9) บริ การด้ านกองทุนรวม (Mutual Fund)
(Ÿ ) บริ การตรวจสอบเครดิตบูโร (Request NCB)
(ŸŸ) บริ การเปิ ดบัญชีเงินฝาก (Online Open Account)
(12) บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั ร (Cardless Withdrawal)
(13) บริ การขอปรับปรุงโครงสร้ างหนี L (Trouble Debts
Restructuring)
(14) บริ การอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
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2.2.2 ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของบริ ษัทหลักทรัพย์ ได้ แก่
(1) บริ การเปิ ดบั ญ ชี ล งทุ น (Kiatnakin Phatra Securities
Investment Account) ซึ)งเป็ นบริ การที) ผ้ ูขอใช้ บริ การสามารถเปิ ดบัญชี ลงทุนกับ
บริ ษัทหลักทรัพย์เพื)อการลงทุนทังในประเทศและต่
L
างประเทศ
(2) บริ การของบริ ษัทหลักทรั พย์ ภายใต้ ข้อกํ าหนดและเงื) อนไข
เกี) ย วกั บ การให้ บริ การด้ านการเงิ น ซึ) ง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด ให้ มี ใ นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(3) บริ การอื)นๆ ที)บริ ษัทหลักทรัพย์จะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
3. เงื,อนไขการใช้ บริการ
ผู้ ขอใช้ บริ ก ารรั บ ทราบ และตกลงกั บ ธนาคารและ/หรื อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์
ดังต่อไปนี L
3.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ บริ การ KKP
e-Banking ได้ เมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แจ้ ง
ผลยื น ยัน การสมัค รใช้ บ ริ ก ารจากธนาคาร และ/หรื อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์
(แล้ วแต่ ก รณี ) และได้ ปฏิ บั ติ ต ามขั นL ตอนที) ธ นาคารและ/หรื อ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ กําหนดไว้ ใน Email ดังกล่าวครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
3.2 การใช้ บริ การ KKP e-Banking ในแต่ละครังL ผู้ขอใช้ บริ การต้ องเข้ าสู่ระบบ
การใช้ บริ การ KKP e-Banking ผ่านช่องทางและดําเนินการตามที)ธนาคาร
กําหนดไว้ ในรายละเอียดบริ การ
3.3 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การ (1) ไม่สามารถใช้ รหัสประจําตัวได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด
หรื อ (2) ขอแจ้ งอายัดหรื อระงับการใช้ รหัสประจําตัว หรื อ (3) ถูกโจรกรรม
หรื อเชื)อว่ามีการใช้ รหัสประจําตัวเข้ าสู่บริ การ KKP e-Banking โดยบุคคล
อื)น ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที โดยติดต่อที) KKP Contact
Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรื อ ติดต่อที)สาขาของธนาคาร
โดย ธนาคารจะดําเนินการระงับการใช้ รหัสประจําตัวให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ
ภายในระยะเวลาที)ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
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3.4 ในกรณี ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถใช้ ร หัส ประจํ า ตัว ได้ เ นื) อ งมาจากถูก
โจรกรรม หรื อเชื)อว่ามีการใช้ รหัสประจําตัวเข้ าสูบ่ ริ การโดยบุคคลอื)น แต่ไม่
แจ้ งต่อธนาคารตามที)ระบุในข้ อ 3.3 หรื อได้ แจ้ งแล้ วแต่การระงับการใช้ รหัส
ประจําตัวดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึนL ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที)เกิดขึ Lน
3.5 ในกรณี ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารใส่ร หัส ประจํ า ตัว ผิ ด ตามจํ า นวนครั งL ที) ธ นาคาร
กําหนด บริ การ KKP e-Banking จะถูกระงับการให้ บริ การเป็ นการชัว) คราว
ซึ)งผู้ขอใช้ บริ การต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการที)กําหนดไว้ ในรายละเอียดบริ การ
เพื)อให้ สามารถใช้ บริ การ KKP e-Banking ได้ ตอ่ ไป
3.6 ในกรณีที)ผ้ ูขอใช้ บริ การทําคําสัง) ผ่านบริ การ KKP e-Banking แล้ ว ผู้ขอใช้
บริ การจะไม่สามารถแก้ ไข ระงับ หรื อยกเลิกคําสัง) ในภายหลังได้ เว้ นแต่เป็ น
รายการคําสัง) ล่วงหน้ าที)บริ การ KKP e-Banking ได้ แสดงสถานะของคําสัง)
ว่ า “รอดํ า เนิ น การ” (pending) ซึ)ง ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งดํ า เนิ น การตาม
ขันตอนที
L
)ระบุไว้ ในบริ การ KKP e-Banking
3.7 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า กรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การทํารายการโอนเงิน
หรื อ ชํ า ระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารโดยมี ก ารระบุข้ อ ความในบัน ทึก ช่ ว ยจํ า
(Note) บริ ก าร KKP e-Banking จะดํ า เนิ น การส่ง ข้ อ ความดัง กล่า วไปยัง
ธนาคารของผู้รับโอนหรื อธนาคารของผู้รับชําระพร้ อมกับคําสัง) โอนเงินหรื อ
คําสัง) ชําระค่าสินค้ าและบริ การซึ)งอาจมีการแสดงข้ อความดังกล่าวให้ แก่
ผู้รับโอนหรื อผู้รับชําระ ทังนี
L L ขึนL อยู่กับนโยบายการให้ บริ การของธนาคาร
นันๆ
L และในการนี Lผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ขอใช้
บริ การให้ แก่ธนาคารของผู้รับโอนหรื อธนาคารของผู้รับชําระดังกล่าว
3.8 เมื)อธนาคารได้ รับคําสัง) เกี)ยวกับการโอนเงินหรื อชําระค่าสินค้ าและบริ การ
ครบถ้ วนแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที)กําหนดไว้ ใน
รายละเอียดบริ การ
3.9 ในกรณีที)ธนาคารดําเนินการตามคําสัง) ครบถ้ วนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับ
หลักฐานการทํารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
หรื อข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร หรื อ
ช่องทางอื)นที)ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
L L ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบผล
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การดํ า เนิ น การตามคํ า สั)ง ดัง กล่ า วได้ จ ากบริ ก าร KKP e-Banking ตาม
วิธีการที)กําหนดไว้ ในรายละเอียดบริ การ
ทั งL นี L ในการใช้ บริ ก ารด้ านกองทุ น รวม (Mutual Fund) ผู้ ขอใช้ บริ ก าร
รับทราบว่าหลักฐานการทํารายการดังกล่าวเป็ นแต่เพียงหลักฐานการทํา
รายการผ่านบริ การ KKP e-Banking เท่านันL โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องอ้ างอิง
ใบยืนยันการทํารายการที)จดั ทําโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรติ
นาคินภัทร จํากัด (“บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน”)เป็ นหลักฐานการทํา
รายการที)สมบูรณ์
3.10 ในการใช้ บ ริ ก าร KKP e-Banking ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงผูก พัน และปฏิ บัติ
ตามเงื)อนไขสําหรับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของธนาคารแต่ละประเภท
ดังนี L
3.10.1 บริ การโอนเงิน
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทําคําสัง) ได้ ไม่จํากัดจํานวนครังL ภายในวัน
เวลา วิ ธี ก าร และวงเงิ น การทํ า รายการตามที) กํ า หนดไว้ ใน
รายละเอียดบริ การ
3.10.2 บริ การชําระค่าสินค้ าและบริ การ
(1) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถชํ าระค่าสินค้ าและบริ การได้ เฉพาะ
สําหรับผู้รับชําระที)ธนาคารกําหนด
(2) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทําคําสัง) ได้ ไม่จํากัดจํานวนครังL ภายใน
วัน เวลา วิธีการ และวงเงินการทํ ารายการตามที) กําหนดไว้ ใน
รายละเอียดบริ การ
3.10.3 บริ การเปลีย) นระยะเวลาฝากประจํา
(1) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถส่งคําสัง) เพื)อขอเปลี)ยนระยะเวลาฝาก
ประจําได้ เฉพาะบัญชีเงินฝากประจําประเภทที)ธนาคารกําหนดไว้
เท่านันL
(2) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทําคําสัง) ได้ ภายในวัน เวลา และวิธีการ
ตามที)ธนาคารกําหนดไว้ ในรายละเอียดบริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถทําคําสัง) เพื)อเปลี)ยนระยะเวลาการฝากของแต่ละยอดเงิน
ที)ฝากไว้ ได้ 1 ครังL /บัญชี/วัน
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(3) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบการเปลี)ยนระยะเวลาฝาก
ประจําได้ โดยตรวจสอบผ่านบริ การ KKP e-Banking
3.10.4 บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชี
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูข้อมูลบัญชีเงินฝากข้ อมูลบัญชีเงิน
ฝาก ข้ อมูลบัญชีการลงทุน ข้ อมูลบัญชีสนิ เชื)อ ได้ ตลอด 24 ชัว) โมง
ทังL นี เL ฉพาะข้ อ มูล บัญ ชี ที) ธ นาคารและ/หรื อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์
กํ า หนดเท่า นันL โดยข้ อ มูล ที) แ สดงให้ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารเห็ น จะเป็ น
ข้ อมูลที)ได้ รับจากการประมวลผลผ่านบริ การ KKP e-Banking ณ
ขณะที)ผ้ ขู อใช้ บริ การเข้ าใช้ บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชี
3.10.5 บริ การเตือนเพื)อจ่าย (PayAlert)
(1) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทําคําสัง) เตือนเพื)อจ่ายและรับข้ อความ
เตือนเพื)อจ่ายได้ โดยปฏิบตั ติ ามขันตอนและวิ
L
ธีการตามที)ธนาคาร
กําหนด
(2) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการให้ บริ การเตือนเพื)อจ่าย ธนาคาร
เป็ นเพียงผู้ให้ บริ การช่องทางในการส่งและรับคําสัง) เท่านันL และ
หากคําสัง) ดังกล่าวทําขึ Lนเพื)อทวงถามหนีกL ารที)ผ้ ูขอใช้ บริ การทํา
คําสัง) เตือนเพื)อจ่ายไปยังผู้รับข้ อความเป็ นการกระทําของผู้ขอใช้
บริ การเองแต่เพียงผู้เดียว ธนาคารไม่ได้ ให้ บริ การหรื อเป็ นตัวแทน
ทวงถามหนี Lให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การแต่อย่างใด
(3) ในการทําคําสัง) เตือนเพื)อจ่าย ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่าผู้ขอใช้
บริ การเป็ นผู้มีสิทธิตามกฎหมายในการเตือนเพื)อจ่ายเงินและการ
ได้ รับเงินตามที)ระบุในคําสัง) และผู้ขอใช้ บริ การจะส่งคําสัง) ด้ วย
ข้ อ ความที) สุภ าพ ไม่ใ ช้ ข้ อ ความที) ห ยาบคาย หรื อ ผิ ด กฎหมาย
รวมทังจะไม่
L
ทําการใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อกฎหมายใดๆ
ที)เกี)ยวข้ อง
(4) เมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ สง่ คําสัง) เตือนเพื)อจ่ายแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การ
จะไม่สามารถแก้ ไขหรื อยกเลิกคําสัง) ดังกล่าวได้
(5) ในกรณีที)ธนาคารตรวจพบการทําคําสัง) ใดๆ ที)อาจเป็ นการขัด
ต่อกฎหมาย และ/หรื อเข้ าข่ายน่าสงสัย และ/หรื อผิดปกติ ผู้ขอใช้
บริ ก ารรั บ ทราบและยิ น ยอมให้ ธ นาคารระงับ การส่ง คํ า สั)ง หรื อ
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ยกเลิ ก การให้ บริ ก ารเตื อ นเพื) อ จ่ า ย (PayAlert) ได้ ทั น ที โดย
ธนาคารไม่จําต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า ทังนี
L L เพื)อ
เป็ นการป้องกันความเสียหายที)อาจจะเกิ ดขึนL กับผู้รับข้ อความ
และ/หรื อบุคคลอื)นใด โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงไม่ยกเหตุดงั กล่าว
ขึ Lนกล่าวอ้ างเพื)อให้ ธนาคารรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
(6) ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่า หากการส่งคําสัง) เตือนเพื)อจ่ายของผู้
ขอใช้ บริ การก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรื อผู้รับ
ข้ อความ และ/หรื อบุคคลอื)นใด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที)เกิดขึ Lนทังหมดแต่
L
เพียงผู้เดียว
3.10.6 บริ การด้ านกองทุนรวม (Mutual Fund)
(1) ผู้ ขอใช้ บริ ก ารจะต้ อ งเปิ ดบัญ ชี ห น่ ว ยลงทุ น ไว้ กั บ บริ ษั ท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุนแล้ ว โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถทําคํา
สั)ง ซื อL ขายคื น และสับ เปลี) ย นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมได้
ภายในวัน เวลาที)ธนาคารกําหนด ทังนี
L L ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทํา
การประเมิ น หรื อ ทบทวนการประเมิ น ความเหมาะสมในการ
ลงทุนหรื อการทําธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน (Suitability
Test) ตามที)ธนาคารกําหนด
(2) ผู้ ขอใช้ บริ ก ารอาจขอเพิ ก ถอนคํ า สั) ง ซื อL ขายคื น หรื อ
สับเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ได้ ทําผ่านบริ การด้ านกองทุนรวมได้ โดย
ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารต้ อ งดํ า เนิ น การเพิ ก ถอนคํ า สั)ง ตามวิ ธี ก ารและ
ภายในระยะเวลาที)ธนาคารกําหนด
(3) กรณี ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การทําคําสัง) ขายคืน หรื อสับเปลี)ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริ การ KKP e-Banking และผ่านช่องทางอื) นๆ ด้ วย
ภายในวันเดียวกัน ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลื อ ที) แ สดงผ่ า นบริ ก าร KKP e-Banking จะคํ า นวณจาก
คําสัง) ขายคืน หรื อสับเปลี)ยนหน่วยลงทุนที)ทําผ่านบริ การ KKP eBanking ในวันนันเท่
L านันL
ผู้ ขอใช้ บริ การมี ห น้ าที) ศึ ก ษาข้ อจํ า กั ด ในการขายคื น หรื อ
สับเปลี)ยนหน่วยลงทุนในแต่ละครังL หากเกิดกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ทําคําสัง) ขายคืน หรื อสับเปลี)ยนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนหน่วย
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ลงทุ น คงเหลื อ ที) ผ้ ู ขอใช้ บริ ก ารสามารถทํ า คํ า สั) ง ได้ บริ ษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น อาจปฏิ เ สธคํ า สั) ง ในส่ ว นที) บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเห็นว่าเกินจํานวนดังกล่าวได้ และให้ ถือ
เป็ นที) สุด ทังL นี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ อง
รับผิดชอบในความเสียหายที)เกิดขึ Lนจากเหตุดงั กล่าวแต่อย่างใด
(4) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ข้ อมูลต่างๆ ที)แสดงผลผ่านบริ การ
ด้ านกองทุนรวม อาจมิใช่ข้อมูลล่าสุดและไม่ถือเป็ นการรั บรอง
ข้ อมูลโดยธนาคาร ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การมีข้อสงสัยหรื อต้ องการ
ข้ อมูลหรื อรายละเอียดเพิ)มเติม ผู้ขอใช้ บริ การต้ องสอบถามบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนที)ผ้ ขู อใช้ บริ การทําธุรกรรมโดยตรง
(5) ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบว่า ข้ อกํ าหนดในการใช้ บริ การด้ าน
กองทุนรวมตามที)ระบุในข้ อตกลงนี แL ละข้ อตกลงการใช้ บริ การ
หน่วยลงทุนผ่านบริ การ KKP e-Banking/คําเตือนและคําแนะนํา
ที)สําคัญไม่มีผลเป็ นการเปลี)ยนแปลงข้ อกําหนดและเงื)อนไขต่างๆ
ที) ร ะบุไ ว้ ใ นหนัง สื อ ชี ชL วนโครงการจัด การกองทุน และ/หรื อ ข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
โดยผู้ขอใช้ บริ การยังคงผูกพันและปฏิบตั ิตามหนังสือชี Lชวน และ/
หรื อข้ อผูกพันที)เกี)ยวข้ องต่อไปตามเดิมทุกประการ
บริ การตรวจสอบเครดิตบูโร (Request NCB)
(1) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื) อ นไขในการยื) น คํ า ขอตรวจสอบข้ อ มูล ของบริ ษั ท ข้ อ มูล
เครดิตผ่าน KKP Mobile Application ตามที)บริ ษัทข้ อมูลเครดิต
กําหนด
(2) ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารสามารถตรวจสอบข้ อ มูล เครดิ ต และ/หรื อ
คะแนนเครดิตได้ ต่อเมื)อผู้ขอใช้ บริ การเป็ นบุคคลสัญชาติไทยและ
มีอายุ 20 ปี บริ บรู ณ์ขึ Lนไป
(3) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าจะต้ องชําระค่าธรรมเนียม
ในการใช้ บริ การตรวจสอบเครดิตบูโรให้ แก่บริ ษัทข้ อมูลเครดิต
ตามอัตราที)บริ ษัทข้ อมูลเครดิตกําหนด โดยหักจากบัญชีเงินฝาก
ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยูก่ บั ธนาคาร
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(4) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบรายงานข้ อมูลเครดิตและ/
หรื อคะแนนเครดิตแบบย่อได้ ผา่ นทาง KKP Mobile Application
ภายในระยะเวลาที) กําหนดเท่านันL และจะได้ รับรายงานข้ อมูล
เครดิตและ/หรื อคะแนนเครดิตแบบเต็มจากบริ ษัทข้ อมูลเครดิต
ผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail Address) ที) ผ้ ู ขอใช้
บริ การมีอยู่กบั ธนาคารซึ)งบริ ษัทข้ อมูลเครดิตจะจัดส่งรหัสในการ
เปิ ดรายงานข้ อมูลเครดิตและ/หรื อคะแนนเครดิตผ่านข้ อความ
ทางโทรศัพท์ (SMS) ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
บริ การเปิ ดบัญชีเงินฝากออนไลน์ (Online Open Account)
(1) ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารสามารถขอเปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากออนไลน์ ผ่า น
ช่ อ งทาง KKP Mobile Application ได้ เฉพาะบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ประเภทที)ธนาคารกําหนดไว้ เท่านันL
(2) ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทําคําสัง) ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออนไลน์
ภายในวั น เวลา และวิ ธี ก ารตามที) ธ นาคารกํ า หนดไว้ ใน
รายละเอียดบริ การ
(3) เว้ น แต่ ธ นาคารจะกํ า หนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื) น ผู้ข อใช้ บ ริ ก าร
รับทราบว่าการเปิ ดบัญชีเงินฝากออนไลน์นี Lเป็ นบัญชีเงินฝากที)ไม่
มี ส มุ ด คู่ ฝ าก โดยผู้ ขอใช้ บริ ก ารสามารถใช้ บริ ก าร KKP eBanking ได้ ตามข้ อตกลงและเงื)อนไขที)ธนาคารกําหนด
(4) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากออนไลน์ ผู้
ขอใช้ บริ ก ารจะต้ องสมัค รใช้ บริ ก าร KKP e-Banking ผู้ ขอใช้
บริ การจึงจะสามารถเข้ าทําธุรกรรมเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ได้
(5) ผู้ขอใช้ บ ริ การรั บ ทราบและตกลงว่าการเปิ ดบัญ ชี เงิ นฝาก
ออนไลน์จะสําเร็ จเมื)อธนาคารแจ้ งผลการเปิ ดบัญชีเงินฝากให้ แก่
ผู้ขอใช้ บริ การผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)
หรื อวิธีการอื)นใดที)ธนาคารเห็นสมควร
(6) ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบและตกลงว่า กรณี การเปิ ดบัญชีเงิน
ฝากออนไลน์ ป ระเภทบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ เ พื) อ การซื อL ขาย
หลักทรั พย์ และ/หรื อทําธุรกรรมอื)นใดกับบริ ษัทหลักทรั พย์ ใดๆ
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3.10.9

ธนาคารจะต้ อ งนํ า ส่ง ผลการเปิ ด บัญ ชี เงิ น ฝากดัง กล่า วรวมถึง
ข้ อมูลอื)นใดที)จําเป็ นของผู้ขอใช้ บริ การไปยังบริ ษัทหลักทรัพย์เพื)อ
อํานวยความสะดวกในการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ
บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั ร (Cardless Withdrawal)
(1) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รได้ เฉพาะ
กรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันที)ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยูก่ บั
ธนาคาร รวมถึงการเบิกใช้ เงินสินเชื)อ KKP Cash Card และ/หรื อ
สินเชื)ออื)นๆ ตามที)ธนาคารกําหนดเท่านันL
(2) ในการใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั ร ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับรหัส
ประจําตัว โดยผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที)เก็บรักษารหัสประจําตัวไว้ ใน
ที)ปลอดภัยและเก็บไว้ เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให้ บุคคลอื)นล่วงรู้
และในการใช้ บ ริ ก ารดัง กล่า วผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งทํ ารายการ
ต่างๆ ด้ วยตนเองเท่านันL
(3) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รสําหรับเบิก
ถอนเงิ น ที) เ ครื) อ งถอนเงิ น อัต โนมัติ ต ามที) ธ นาคารกํ า หนด และ
สามารถใช้ บริ การดังกล่าวได้ ตามจํ านวนครั งL และตามวงเงินที)
ธนาคารประกาศกําหนดไว้ ในคูม่ ือการใช้ บริ การเท่านันL
(4) ในกรณี ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การใส่รหัสประจํ าตัวผิดติดต่อกันตาม
จํานวนครังL ที)ธนาคารกําหนด ธนาคารจะทําการยกเลิกรายการ
ถอนเงิ น ไม่ ใ ช้ บัต รดัง กล่ า ว และผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งเข้ า ทํ า
รายการเพื)อรับรหัสประจําตัวใหม่อีกครังL
(5) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าหากเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ
วงเงิ น สิน เชื) อ ของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารเมื) อ รวมกับ ค่า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้ จ่ายอื)นๆ (ถ้ ามี) มีจํานวนไม่เพียงพอตามรายการที)ผ้ ูขอใช้
บริ การกําหนดในแต่ละครังL ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้ บริ การ
ถอนเงินไม่ใช้ บตั รในครังL นันได้
L
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3.11 ในการใช้ บริ การ KKP e-Banking ที)เป็ นผลิตภัณฑ์ และ/บริ การของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและเงื)อนไข
เกี) ย วกับ การส่ง คํ า สั)ง ข้ อ กํ า หนดและเงื) อ นไขใดๆ ที) เ กี) ย วข้ อ งกับ การใช้
ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ การตามที)บริ ษัทหลักทรั พย์ กําหนด รวมถึงตกลง
ผูก พัน และปฏิ บัติ ต ามเงื) อ นไขดัง ต่ อ ไปนี สL ํ า หรั บ การทํ า ธุ ร กรรมแต่ ล ะ
ประเภท
3.11.1 บริ การเปิ ดบัญชีลงทุน (Kiatnakin Phatra Securities
Investment Account)
(1) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอเปิ ดบัญชีลงทุน (Kiatnakin Phatra
Securities Investment Account) กับบริ ษัทหลักทรั พย์ เพื)อการ
ลงทุนทังL ในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทาง KKP Mobile
Application
(2) ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบและตกลงว่าในการเปิ ดบัญชีลงทุน
(Kiatnakin Phatra Securities Investment Account) ผู้ ขอใช้
บริ การต้ องดําเนินการตามขันตอนที
L
)บริ ษัทหลักทรัพย์กําหนดและ
ได้ รับการอนุมตั ิให้ เปิ ดบัญชีลงทุนจากบริ ษัทหลักทรัพย์ก่อน จึง
จะสามารถเข้ าทําธุรกรรมเกี)ยวกับการเปิ ดบัญชีลงทุนดังกล่าวได้
(3) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าการใช้ บริ การเปิ ดบัญชี
ลงทุน (Kiatnakin Phatra Securities Investment Account) อยู่
ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื)อนไขการให้ บริ การของบริ ษัทหลักทรัพย์
4. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
หากมิได้ มีการกําหนดข้ อตกลงและเงื)อนไขไว้ เป็ นอย่างอื)นในข้ อตกลงนีแL ละ/
หรื อข้ อตกลงหลัก ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่าย
ที) เ กิ ด ขึ นL จากการใช้ บริ ก าร KKP e-Banking ให้ แก่ ธ นาคารและ/หรื อ บริ ษั ท
หลัก ทรั พ ย์ ต ามอัต ราและเงื) อ นไขที) ธ นาคารและ/หรื อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ป ระกาศ
กําหนด (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
L L ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การทํารายการตามคําสัง) ไม่สําเร็ จ
โดยมิได้ เกิดจากความผิดของธนาคารและ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ เช่น ผู้ขอใช้ บริ การ
ระบุเลขที)บญ
ั ชีปลายทางไม่ถกู ต้ อง หรื อบัญชีปลายทางมีสถานะปิ ด ธนาคารและ/
หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี
พฤศจิกายน 2565

โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมี สิทธิ (ก) หักเงินจากบัญชี เงินฝากและ
บัญชีเงินฝากอื)นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที)มีอยู่กับธนาคาร และ/หรื อ (ข) หักเงินจาก
บัญชี เงินฝากและบัญชี เงินฝากอื)นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที)มีอยู่กับธนาคารตามที)
ได้ รับคําสัง) จากบริ ษัทหลักทรัพย์ตามที)ผ้ ขู อใช้ บริ การตกลงกับบริ ษัทหลักทรัพย์ไว้
แล้ ว เพื)อชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ทนั ทีโดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า ทังนี
L L ในกรณีที)บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมียอดเงิน
คงเหลือไม่เพียงพอเพื)อชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายทังหมด
L
ผู้ขอใช้
บริ การตกลงชําระเงินในส่วนที)ขาดให้ แก่ธนาคารและ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทนั ทีที)
ธนาคารและ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทวงถาม
5. การระงับและการยกเลิกการใช้ บริการ KKP e-Banking
กรณี ที)เป็ นผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ การของธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การสามารถแจ้ ง
ความประสงค์ ขอระงับการใช้ บริ การชั)วคราวได้ โดยติดต่อที) KKP Contact Center
หมายเลขโทรศัพ ท์ 02 165 5555 และสํา หรั บ กรณี ข อยกเลิก การใช้ บริ การ ผู้ข อใช้
บริ การต้ องติดต่อที)สาขาธนาคาร หรื อดําเนินการตามวิธีการอื)นที)ธนาคารจะได้ กําหนด
และแจ้ ง ให้ ท ราบ ทังL นี L การขอระงับ การใช้ บ ริ ก ารชั)ว คราวหรื อ การยกเลิ ก การใช้
ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของธนาคารจะมีผลสมบูรณ์ เมื)อธนาคารได้ แจ้ งผลยืนยัน
การระงับการให้ บริ การชัว) คราวหรื อยกเลิกการให้ บริ การไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email Address) ของผู้ขอใช้ บริ การที)ได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
กรณีที)เป็ นผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของบริ ษัทหลักทรัพย์ ผู้ขอใช้ บริ การจะระงับ
หรื อยกเลิกการใช้ บริ การได้ ต่อเมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ ดําเนินการระงับหรื อยกเลิกการใช้
บริ การ KKP e-Banking กับบริ ษัทหลักทรัพย์เท่านันL โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถแจ้ ง
ความประสงค์ ร ะงับ หรื อ ยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก ารได้ ต ามวิ ธี ก ารและช่ อ งทางที) บ ริ ษั ท
หลัก ทรั พ ย์ กํ า หนด ทังL นี L การขอระงับ การใช้ บ ริ ก ารชั)ว คราวหรื อ การยกเลิก การใช้
ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ การของบริ ษัทหลักทรัพย์ จะมีผลสมบูรณ์ เมื)อผู้ขอใช้ บริ การ
ปฏิบตั ติ ามเงื)อนไขและวิธีการที)บริ ษัทหลักทรัพย์ซงึ) เป็ นผู้ให้ บริ การกําหนด
อนึ)ง ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าคําสัง) การทํารายการผ่านบริ การ KKP e-Banking
ของผู้ขอใช้ บริ การที)ยงั ไม่ถึงกําหนดเวลาการทํารายการจะถูกยกเลิกทันทีเมื)อ (ก) การ
ยกเลิกการใช้ บริ การมีผล หรื อ (ข) ถึงกําหนดเวลาการทํารายการดังกล่าวในขณะที)
การระงับการใช้ บริ การชัว) คราวมีผล
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เอกสารแนบ 3

ข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้ บริการ KKP Phone Service
บริ การ KKP Phone Service (ตามที)ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ)งในบริ การด้ าน
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื)อนไข
เกี)ยวกับการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คํานิยาม
ในข้ อตกลงนี L คําว่า
1.1 “บริ ก าร KKP Phone Service” หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารทางโทรศัพ ท์ ข อง
ธนาคารแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การเพื)ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการ
เงิน ซึ)งประกอบด้ วย การให้ บริ การผ่านเจ้ าหน้ าที)ธนาคาร (Agent) และผ่าน
ระบบอัตโนมัติ (IVR)
1.2 “การให้ บริ การผ่ านเจ้ าหน้ าที,ธนาคาร (Agent)” หมายถึง การให้ บริ การ
ทางการเงินผ่านพนักงานของธนาคาร ซึง) ประกอบไปด้ วย
(1) บริ การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที)มี
อยูก่ บั ธนาคาร
(2) บริ การเปิ ดบัญชีเงินฝากเพิ)มเติมตามที)ธนาคารกําหนด
(3) บริ การสัง) ซื Lอสมุดเช็ค
(4) บริ การอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
1.3 “การให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบอั ต โนมั ติ (IVR)” หมายถึง การให้ บริ การทาง
การเงินผ่านระบบอัตโนมัตขิ องธนาคารซึง) ประกอบไปด้ วย
(1) บริ การโอนเงินซึง) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากที)มีอยูก่ บั
ธนาคารไปยังบัญชีเงินฝากปลายทางที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนดได้
(2) บริ การอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
1.4 “คู่มือ” หมายถึง คูม่ ือสําหรับการใช้ บริ การ KKP Phone Service รวมถึงที)จะ
ได้ มีการแก้ ไขหรื อเพิ)มเติมต่อไป ซึ)งให้ ถือเป็ นส่วนหนึ)งของข้ อตกลงนี L โดยผู้
ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบคู่มือได้ ผ่านทางเว็บไซต์ หัวข้ อ KKP Contact
Center
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คํานิยามใดที)มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คํานิยามที)ระบุไว้
ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L L หากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อ
แย้ งกับคํานิยามในข้ อตกลงนี L ให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
2. เงื,อนไขการใช้ บริการ
2.1 เมื) อ ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารได้ เ ปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากใดๆ กับ ธนาคาร ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะ
สามารถใช้ บริ การ KKP Phone Service ได้ ทนั ที ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02
165 5555 หรื อหมายเลขโทรศัพท์อื)นใดที)ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การ
ต้ องพิสจู น์ตวั ตนและดําเนินการตามที)ธนาคารกําหนดไว้ ในคูม่ ือ
หากผู้ขอใช้ บริ การให้ ข้อมูลไม่ถกู ต้ อง หรื อกดรหัสประจําตัวสําหรับการใช้
บริ การ KKP Phone Service ผิดติดต่อกันตามจํานวนครังL ที)ธนาคารกําหนด
ธนาคารมีสทิ ธิปฏิเสธและระงับการใช้ บริ การ KKP Phone Service ได้ ทนั ที
หากผู้ขอใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การ KKP Phone Service ต่อไป ผู้ขอใช้
บริ การต้ องติดต่อสาขาธนาคาร และดําเนินการตามขันตอนที
L
)ธนาคาร
กําหนด
2.2 ผู้ ขอใช้ บริ ก ารรั บ ทราบและตกลงว่ า การกระทํ า ใดๆ โดยผ่ า นบริ ก าร
KKP Phone Service ถือเป็ นการกระทําโดยอัตโนมัตซิ งึ) ผู้ขอใช้ บริ การยินยอม
รับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวเสมือนว่าผู้ขอใช้ บริ การกระทําเอง หากได้ มี
การยืนยันโดยใช้ รหัสประจําตัวแล้ ว ถือว่าการกระทําดังกล่าวถูกต้ องสมบูรณ์
2.3 ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื)อนไขในข้ อตกลงหลัก ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตก
ลงว่าการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที)เปิ ดไว้ กบั ธนาคารผ่าน
บริ การ
KKP Phone Service จะสามารถกระทําได้ ตอ่ เมื)อมียอดเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากดังกล่าวเพียงพอสําหรับการโอนเงินรวมทังค่
L าธรรมเนียม ค่าบริ การ
หรื อค่าใช้ จา่ ยอื)นใดที)เกิดขึ Lนอันเนื)องมาจากการโอนเงินดังกล่าว โดยผู้ขอใช้
บริ การสามารถโอนเงินได้ โดยไม่จํากัดจํานวนครังL ตามวัน เวลา และภายใต้
วงเงินในการใช้ บริ การตามที)ธนาคารกําหนดไว้ ในคูม่ ือ
2.4 เมื)อผู้ขอใช้ บริ การดําเนินการตามขันตอนการใช้
L
บริ การโอนเงินผ่านบริ การ
KKP Phone Service ตามที)ธนาคารกําหนดครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคาร
จะทําการโอนเงินตามข้ อมูลที)ได้ รับทันทีพร้ อมกับหักค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
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ค่าบริ การอื)นใด (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ โดยเมื)อธนาคาร
ดําเนินการข้ างต้ นแล้ วให้ ถือว่าการโอนเงินมีผลโดยสมบูรณ์ทนั ที
2.5 ในกรณีที)ธนาคารดําเนินการตามคําสัง) ครบถ้ วนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับ
หลักฐานการทํ ารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Email)
หรื อข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กับธนาคาร หรื อ
ช่องทางอื)นที)ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
L L ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้ องของรายการได้ จากใบแจ้ งรายการเคลือ) นไหวของบัญชี (Statement)
2.6 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ในการใช้ บริ การเปิ ดบัญชีเงินฝาก
เพิ)มเติม ผู้ขอใช้ บริ การต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึง) ที)ยงั คงใช้
บริ การกับธนาคารอย่างน้ อย 1 บัญชี โดยการขอเปิ ดบัญชีเงินฝากเพิ)มเติมจะ
ระบุสาขาที)เปิ ดบัญชีเงินฝากในสมุดบัญชีตามที)ธนาคารกําหนดและผู้ขอใช้
บริ การตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื)อนไขของบัญชีเงินฝากที)ขอ
เปิ ดแต่ละประเภทตามที)ธนาคารกําหนด ทังนี
L L ธนาคารขอสงวนสิทธิในการ
ระงับ และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากที)ขอเปิ ดใหม่ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามที)ธนาคาร
กําหนด
2.7 กรณี ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารขอเปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากเพิ) ม เติม และ/หรื อ สั)ง ซื อL สมุด เช็ ค
ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งแจ้ ง พนัก งานของธนาคารถึ ง สาขาที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก าร
ประสงค์ จะขอรั บสมุดบัญชี เงินฝาก และ/หรื อสมุดเช็ค โดยผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องติดต่อขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสมุดเช็คได้ ณ ที)ทําการสาขา
นันL ภายใน 2 วันทําการนับจากวันที)ธนาคารได้ รับแจ้ งจากผู้ขอใช้ บริ การ เว้ น
แต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอื)น ทังนี
L L การขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก และ/
หรื อ สมุด เช็ ค ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารต้ อ งแสดงบัต รประจํ า ตัว ประชาชน และ/หรื อ
เอกสารอื)นใดตามที)ธนาคารกําหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบ
และตกลงว่าธนาคารอาจพิจารณาจัดส่งสมุดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสมุด
เช็คให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การตามขันตอนและกระบวนการอื
L
)นตามที)ธนาคารกําหนด
3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึ Lนจากการ
ใช้ บริ ก าร KKP Phone Service ให้ แก่ ธ นาคารตามอั ต ราและเงื) อ นไขที) ธ นาคาร
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ประกาศกําหนด ทังนี
L L ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การทํารายการโอนเงินไม่สําเร็ จโดยมิได้ เกิด
จากความผิดของธนาคาร เช่น ผู้ขอใช้ บริ การระบุเลขที)บญ
ั ชีปลายทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ
บัญชีปลายทางมีสถานะปิ ด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในทุกกรณี โดย
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากอื)นๆ
ของผู้ขอใช้ บริ การที)มีอยู่กบั ธนาคารเพื)อชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การและค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า และในกรณีที)บญ
ั ชีเงิน
ฝากดัง กล่า วมี ย อดเงิ น คงเหลื อ ไม่เ พี ย งพอให้ ธ นาคารหัก เพื) อ ชํ า ระค่า ธรรมเนี ย ม
ค่า บริ ก ารและค่า ใช้ จ่ า ยทังL หมด ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงชํ า ระเงิ น ในส่ว นที) ข าดให้ แ ก่
ธนาคารทันทีที)ธนาคารทวงถาม
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ข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้ บริการ KKP Smart SMS

เอกสารแนบ 4

บริ การ KKP Smart SMS (ตามที)ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ)งในบริ การด้ านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับ
การใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คํานิยาม
ในข้ อตกลงนี L คําว่า
“บริ การ KKP Smart SMS” หมายถึง บริ การแจ้ งรายการเคลื)อนไหวในบัญชี
เงิ น ฝากแบบย่ อ ซึ) ง ธนาคารจะส่ ง ให้ แก่ ผ้ ู ขอใช้ บริ การในรู ปแบบข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขโทรศัพท์ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ ง
ไว้ กบั ธนาคารตามเงื)อนไขที)ธนาคารกําหนด
คํานิยามใดที)มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คํานิยามที)ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L L หากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับ
คํานิยามในข้ อตกลงนี L ให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
2. เงื,อนไขการใช้ บริการ
1.1 การขอใช้ บริ การ KKP Smart SMS จะมีผลสมบูรณ์เมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับ
ข้ อความทางโทรศัพท์มือถือที)ลงทะเบียนขอใช้ บริ การจากธนาคารยืนยันการ
ให้ บริ การ
1.2 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ข้ อความที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับจากธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เป็ นข้ อมูลที)มีความสําคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขอ
ใช้ บริ การที)ต้องเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวไว้ เป็ นความลับ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่
ระมัด ระวัง หรื อ ประมาทเลิน เล่อ เป็ น เหตุใ ห้ ผ้ ูอื) น ล่ว งรู้ ข้ อ มูล ดัง กล่า วและ
ก่อให้ เกิดความเสียหายกับผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารไม่
ต้ องรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที)เกิดขึ Lนทังสิ
L Lน
1.3 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า การรับข้ อความรายการเคลื)อนไหวในบัญชีเงิน
ฝากหรื อข้ อความอื) น ใดจากธนาคารตามข้ อตกลงนี ผL ่ า นเครื อข่ า ย
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในต่ า งประเทศ อาจมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ) ม ขึนL อัน เนื) อ งมาจากผู้
ให้ บริ การเครื อข่ายร่วมระหว่างประเทศ
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1.4 ในกรณีที)ผ้ ูขอใช้ บริ การไม่ได้ รับข้ อความ ได้ รับข้ อความล่าช้ า หรื อได้ รับ
ข้ อความไม่ครบถ้ วน อันเนื)องจากระบบเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ หรื อเกิดจาก
เหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื)นใด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ที)เกิดขึ Lนจากเหตุดงั กล่าวทังสิ
L Lน เว้ นแต่ผ้ ูขอใช้ บริ การจะ
พิสจู น์ได้ ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
1.5 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การเปลี)ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที)ได้ แจ้ ง
ไว้ กบั ธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ งขอเปลี)ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
มายัง ธนาคาร โดยสามารถติ ด ต่อ ได้ ที) ส าขาธนาคาร หรื อ โดยวิ ธี ก ารอื) น ที)
ธนาคารจะได้ กํ า หนดต่ อ ไป ทังL นี L ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารรั บ ทราบว่ า ธนาคารจะ
ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที)ได้ รับแจ้ ง
3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ KKP Smart SMS ตามอัตรา
และเงื)อนไขที)ธนาคารได้ ประกาศกําหนด ให้ แก่ธนาคารล่วงหน้ าเป็ นรายเดือน โดยผู้
ขอใช้ บริ การตกลงให้ สิทธิธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากและ
บัญชีเงินฝากอื)นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที)มีอยู่กบั ธนาคารได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อ
ใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า และในกรณี ที)บัญชี เงินฝากดังกล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่
เพียงพอให้ ธนาคารหักเพื)อชําระค่าธรรมเนียม ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระเงินในส่วนที)
ขาดให้ แก่ ธ นาคารทั น ที ที) ธ นาคารทวงถาม หากธนาคารไม่ ส ามารถหั ก เงิ น
ค่าธรรมเนียมได้ ทังL หมดภายในระยะเวลาที)ธนาคารกําหนด ธนาคารมีสิทธิ ยกเลิก
บริ การ KKP Smart SMS ของผู้ขอใช้ บริ การได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ทราบล่วงหน้ า
4. การระงับและการยกเลิกการใช้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถระงับหรื อยกเลิกการใช้ บริ การ KKP Smart SMS ได้ โดย
ติดต่อที)สาขาธนาคาร หรื อ KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555
หรื อโดยวิธีการอื)นที)ธนาคารจะได้ กําหนดและแจ้ งให้ ทราบตามวิธีการที)สมควร
ทังL นี L การระงับหรื อการยกเลิกการใช้ บริ การ KKP Smart SMS จะมีผลสมบูรณ์
เมื) อ ธนาคารได้ ส่ ง ข้ อความยื น ยั น การระงั บ หรื อยกเลิ ก การใช้ บริ การไปยั ง
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โทรศัพท์มือถือของผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว โดยผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่
สามารถเรี ยกคืนค่าธรรมเนียมธนาคารตามสัดส่วนของวันที)ยงั ไม่ได้ ใช้ บริ การที)ธนาคาร
ได้ หกั ค่าธรรมเนียมไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วได้
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เอกสารแนบ 5

ข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ตามที)ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึ)งในบริ การ
ด้ านการเงิ นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและ
เงื)อนไขเกี)ยวกับการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลง
หลัก”)
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงนี Lกับธนาคาร ดังต่อไปนี L
1. ในข้ อตกลงนี L คําว่า
“บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัต”ิ หมายถึง บริ การหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้ บริ การที)มีอยูก่ บั ธนาคารเพื)อชําระหนี L และ/หรื อบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ที)
ผู้ขอใช้ บริ การมีอยูก่ บั ธนาคาร และ/หรื อผู้รับชําระเงินที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ แจ้ งความ
ประสงค์ไว้ (ต่อไปนี Lหากมิได้ กล่าวถึงธนาคารโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรี ยกว่า “ผู้รับ
ชําระเงิน”) รวมถึงตามคําสัง) อื)นใดที)ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งให้ ผ้ รู ับชําระเงินดําเนินการหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากทังที
L )มีอยูใ่ นขณะขอใช้ บริ การและที)จะเกิดมีขึ Lนในอนาคต ตาม
จํานวนที)ปรากฏในข้ อมูลที)ธนาคารได้ รับจากผู้รับชําระเงิน และ/หรื อ ตัวแทนของผู้รับ
ชําระเงิน และ/หรื อ บุคคลอื)นใดที)ได้ รับแต่งตังหรื
L อมอบหมายจากผู้รับชําระเงินให้
กระทําการแทน และ/หรื อในนามของผู้รับชําระเงิน (ต่อไปนี Lจะเรี ยกว่า “ผู้ส่งคําสั,ง
แทนผู้รับชําระเงิน”) ตามที)ธนาคารตกลงกับผู้รับชําระเงิน และ/หรื อผู้สง่ คําสัง) แทน
ผู้รับชําระเงินแต่ละราย และผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารนําส่งเงินตามจํานวนที)หกั
ออกจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การให้ แก่ผ้ รู ับชําระเงินต่อไป
คํานิยามใดที)มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ นําคํานิยามที)ระบุไว้
ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L L หากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคํา
นิยามในข้ อตกลงนี L ให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
2. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การตาม
จํานวนเงินที)ปรากฏในข้ อมูลที)ธนาคารได้ รับจากผู้รับชําระเงิน และ/หรื อผู้สง่ คําสัง)
แทนผู้รับชําระเงิน ดังนันL หากปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงินที)ผ้ รู ับชําระเงิน และ/
หรื อผู้สง่ คําสัง) แทนผู้รับชําระเงินแจ้ งแก่ธนาคารไม่ถกู ต้ อง ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องติดต่อ
ผู้รับชําระเงินเองโดยตรงเพื)อเรี ยกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวคืนจากผู้รับชําระเงิน โดยผู้
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ขอใช้ บริ การตกลงไม่เรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินหรื อค่าเสียหายใดๆ
ทังสิ
L Lน เว้ นแต่เป็ นการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
3. ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงว่า ธนาคารจะหัก เงิ น จากบัญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารก็
ต่อเมื)อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การมีจํานวนเพียงพอในการหัก
บัญชีตามจํานวนเงินที)ปรากฏในข้ อมูลที)ได้ รับจากผู้รับชําระเงิน รวมทังค่
L าธรรมเนียม
ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึ Lนอันเนื)องมาจากการหักบัญชีเงินฝากภายใต้ ข้อตกลง
นี Lในขณะนันเท่
L านันL
4. ในกรณี ที) ธนาคารดํ าเนิ น การหักเงิ น จากบัญ ชี เงิ น ฝากที) ผ้ ูขอใช้ บ ริ การกํ าหนดไว้
สําหรับการใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐาน
การทํารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรื อข้ อความทาง
โทรศัพ ท์ (SMS) ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารได้ ใ ห้ ไ ว้ กับ ธนาคาร หรื อ ช่ อ งทางอื) น ที) ธ นาคาร
เห็นสมควร โดยนอกจากหลักฐานการทํารายการดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องของรายการได้ จากใบแจ้ งรายการเคลื)อนไหวของบัญชีเงิน
(Statement) และ/หรื อใบเสร็ จรับเงิน หรื อใบรับเงินที)จะออกโดยผู้รับชําระเงิน
5. ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การเปลีย) นแปลงไปไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม (เช่น
การเปลีย) นแปลงเลขที)บญ
ั ชีเงินฝากในกรณีที)ธนาคารปรับปรุงระบบหรื อควบรวม
สาขา) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ บญ
ั ชีเงินฝากที)เปลีย) นแปลงไปนันอยู
L ภ่ ายใต้ เงื)อนไขและ
ข้ อตกลงนี Lด้ วยทุกประการ
6. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึ Lนอัน
เนื)องมาจากการใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติตามอัตราและเงื)อนไขที)ธนาคารได้
ประกาศกําหนด โดยในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจาก
บัญชีเงินฝาก และบัญชีเงินฝากอื)นๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที)มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที โดย
ไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า และในกรณีที)บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมีเงิน
ไม่ เ พี ย งพอให้ ธ นาคารหัก เพื) อ ชํ า ระค่า ธรรมเนี ย ม ค่า บริ ก าร และ/หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ย
ทังหมด
L
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระเงินในส่วนที)ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที)ธนาคารทวง
ถาม
7. การขอใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะมีผลสมบูรณ์ เมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับ
ข้ อความยืนยันการให้ บริ การผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรื อข้ อความ
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ทางโทรศัพท์ (SMS) ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กับธนาคาร หรื อช่องทางอื)นที)ธนาคาร
เห็นสมควร
8. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ ระงับหรื อยกเลิกการให้ บริ การหักบัญชี เงิน
ฝากอัตโนมัติทงหมด
ัL
หรื อเฉพาะผู้รับชําระเงินรายใดรายหนึง) เมื)อใดก็ได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ู
ขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามวิธีการหรื อช่องทางที) ธนาคาร
เห็นสมควร
9. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกการใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ โดยแจ้ งให้
ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที)กําหนดให้ การยกเลิกมีผล ทังนี
L L
การแจ้ งยกเลิกการใช้ บริ การดังกล่าวให้ ดําเนินการที)สาขาธนาคาร หรื อโดยช่องทาง
อื)นที)ธนาคารจะได้ กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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เอกสารแนบ 6

ข้ อตกลงและเงื, อ นไขการใช้ บริ ก ารหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากเพื, อ การลงทุ น แบบ
อัตโนมัติ
(บริการ KKP Smart Investment Service)
บริ ก ารหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากเพื) อ การลงทุ น แบบอั ต โนมั ติ (บริ ก าร KKP Smart
Investment Service) (ตามที)ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึง) ในบริ การด้ านการเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับการใช้
บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คํานิยาม
ในข้ อตกลงนี L คําว่า
1.1 “บริ การ KKP Smart Investment Service” หมายถึง บริ การที)ธนาคารจัด
ให้ มีเพื)ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การในการซื Lอ และ/หรื อ ขาย
คืน และ/หรื อ สับเปลี)ยนหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การภายใต้ เงื)อนไขที)ผ้ ู
ขอใช้ บริ การกําหนดและแจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคาร ซึง) ประกอบไปด้ วย (ก) บริ การ
Auto Sweep และ (ข) บริ การ Saving Plan และ (ค) บริ การอื)นๆ ที)ธนาคาร
จะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
1.2 “บริ การ Auto Sweep” หมายถึง บริ การซือL และ/หรื อ ขายคืน และ/หรื อ
สับเปลี)ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแทนผู้ขอใช้ บริ การ ภายใต้ เงื)อนไขที)ผ้ ขู อใช้
บริ การกําหนดและแจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคาร
1.3 “บริ การ Saving Plan” หมายถึง บริ การซื Lอหน่วยลงทุนแบบต่อเนื)องโดย
อัตโนมัติแทนผู้ขอใช้ บริ การ ภายใต้ เงื)อนไขที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนดและแจ้ ง
ให้ ไว้ แก่ธนาคาร
1.4 “Safety Period” หมายถึง ช่วงระยะเวลา (วันทําการติดต่อกัน) โดยเริ) มนับ
จากวันทําการใดๆ ที)เข้ าเงื)อนไขที)ธนาคารจะต้ องทําการสัง) ซื Lอหน่วยลงทุน
ตามเงื)อนไขบริ การ Auto Sweep แต่ผ้ ูขอใช้ บริ การกํ าหนดให้ ธนาคารงด
เว้ นการสัง) ซื Lอหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
1.5 ”การสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุน “ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนทังหมด
L
ของกองทุนกองหนึง) เพื)อซื Lอหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึง)
1.6 “บั ญ ชี เ งิน ฝาก หมายถึง (ก) บัญชี เงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที) มีอยู่กับ
ธนาคาร และ/หรื อ (ข) บัญชีเงินฝากต่างสถาบันการเงินที)ผ้ ูขอใช้ บริ การ
กําหนดเพื)อการใช้ บริ การ KKP Smart Investment Service แต่ละประเภท
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1.7 “ยอดเงินคงเหลือสูงสุด” (Maximum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงิน
คงเหลือสูงสุดในบัญชีเงินฝากตามที)ผ้ ูขอใช้ บริ การกํ าหนดไว้ ในคําขอใช้
บริ การ สําหรับใช้ บริ การ Auto Sweep
1.8 “ยอดเงินคงเหลือขันj ตํ,า” (Minimum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงิน
คงเหลือขันL ตํ)าในบัญชีเงินฝากตามที)ผ้ ูขอใช้ บริ การกํ าหนดไว้ ในคําขอใช้
บริ การ สําหรับใช้ บริ การ Auto Sweep
1.9 “กองทุน” หมายถึง กองทุนรวมที)จดั ตังขึ
L Lนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริ หารจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด ซึง) ผู้ขอใช้ บริ การกําหนดและแจ้ งให้
ไว้ แก่ธนาคารสําหรับการใช้ บริ การ KKP Smart Investment Service ทังนี
L L
ภายใต้ รายชื)อกองทุนที)ธนาคารกําหนด
1.10 “กองทุนเดิม” หมายถึง กองทุนที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ เคยกําหนดไว้ สําหรับใช้
บริ การ KKP Smart Investment Service
1.11 “กองทุ น ใหม่ ” หมายถึง กองทุน ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารแจ้ ง เปลี)ย นสํา หรั บ ใช้
บริ การ KKP Smart Investment Service
คํานิยามใดที)มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คํานิยามที)ระบุไว้
ในข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L L หากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อ
แย้ งกับคํานิยามในข้ อตกลงนี L ให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
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2. ขอบเขตการให้ บริ การ KKP Smart Investment Service
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าบริ การ KKP Smart Investment Service ประกอบไป
ด้ วย
2.1 บริ การ Auto Sweep
2.2 บริ การ Saving Plan
2.3 บริ การอื)นๆ ที)ธนาคารจะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป
3. ข้ อตกลงและเงื) อ นไขทั) ว ไปสํ า หรั บ การใช้ บริ ก าร KKP Smart Investment
Service
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงกับธนาคารดังต่อไปนี L
3.1 ในการใช้ บ ริ ก าร KKP Smart Investment Service ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ ง
ดําเนินการดังต่อไปนี Lให้ ครบถ้ วนเรี ยบร้ อย
3.1.1 กรณีใช้ บริ การ Auto Sweep
(ก) จัดให้ มีบญ
ั ชีกองทุน และ
(ข) กําหนดเลขที)บญ
ั ชีเงินฝากที)ผ้ ูขอใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การ
Auto Sweep และกํ า หนดให้ บัญ ชี เ งิ น ฝากดัง กล่ า วเป็ น บัญ ชี
สําหรั บการรั บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปั นผล (ถ้ ามี)
และ
(ค) มอบอํ า นาจให้ ธนาคารและบุ ค คลที) ธ นาคารกํ า หนดเป็ น
ผู้ดําเนินการแทนผู้ขอใช้ บริ การในการทําคําสัง) ซื Lอ และ/หรื อการ
ขายคืน และ/หรื อการสับเปลี)ยนหน่วยลงทุนในกองทุน รวมถึง
การกํ าหนดให้ บัญชีเงินฝากตามที)ผ้ ูขอใช้ บริ การประสงค์ จะใช้
บริ การ Auto Sweep ตาม (ข) เป็ นบัญชีสําหรับการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนและเงินปั นผล (ถ้ ามี) แทนผู้ขอใช้ บริ การ รวมถึง
ดําเนินการอื)นใดที)เกี)ยวข้ องเพื)อให้ การซื Lอ และ/หรื อ การขายคืน
และ/หรื อ การสับเปลี)ยนหน่วยลงทุน และการกําหนดบัญชีเงิน
ฝากสําหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปั นผล (ถ้ า
มี ) ดัง กล่ า วสํ า เร็ จ บริ บู ร ณ์ ไ ปตามความประสงค์ ข องผู้ข อใช้
บริ การที)ได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงลงนามใน
หนังสือมอบอํานาจและเอกสารอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ องตามที)ธนาคาร
กําหนด
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3.1.2 กรณีใช้ บริ การ Saving Plan
(ก) จัดให้ มีบญ
ั ชีกองทุน และ
(ข) กําหนดเลขที)บญ
ั ชีเงินฝากที)ผ้ ูขอใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การ
Saving Plan และ
(ค) มอบอํ า นาจให้ ธนาคารและบุ ค คลที) ธ นาคารกํ า หนดเป็ น
ผู้ดําเนินการแทนผู้ขอใช้ บริ การในการทําคําสัง) ซื Lอหน่วยลงทุนใน
กองทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การ รวมถึงดําเนิ นการอื)นใดที) เกี) ยวข้ อง
เพื)อให้ การซื Lอหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การที)
ได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารเป็ นไปโดยเสร็ จสิ Lนสมบูรณ์ โดยผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงลงนามในหนังสือมอบอํานาจและเอกสารอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ อง
ตามที)ธนาคารกําหนด
3.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี L ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้
บริ การ KKP Smart Investment Service ได้
(ก) กองทุน ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารกํ า หนดสํ า หรั บ ใช้ บ ริ ก าร KKP Smart
Investment Service เป็ นกองทุ น ที) มี ร ะดับ ความเสี) ย งสู ง กว่ า
ระดับ ความเสี) ย งที) ผ้ ู ขอใช้ บริ ก ารสามารถลงทุ น ได้ หรื อ เป็ น
กองทุนที)มิได้ ป้องกันความเสี)ยงด้ านอัตราแลกเปลี)ยนทังจํ
L านวน
(ยกเว้ นกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การรับทราบความเสี)ยงดังกล่าวแล้ วและ
ยังคงตกลงยืนยันลงทุนในกองทุนดังกล่าว) หรื อ
(ข) สถานะของบัญชีเงินฝากที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนดสําหรับใช้ บริ การ
KKP Smart Investment Service ถูกปิ ดบัญชี หรื อถูกระงับการ
ใช้ งานไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
3.3 ในการกํ า หนดบัญ ชี เ งิ น ฝากและกองทุ น สํ า หรั บ ใช้ บริ ก าร KKP Smart
Investment Service ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารรั บ ทราบว่า บัญ ชี เ งิ น ฝากและกองทุน
ดัง กล่า วต้ อ งอยู่ภ ายใต้ ป ระเภทบัญ ชี แ ละรายชื) อ กองทุน ตามที) ธ นาคาร
กําหนด โดยชื)อผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนต้ องเป็ นชื)อที)ตรงกันกับชื)อบัญชีที)
ระบุ ใ นบัญ ชี เ งิ น ฝาก และสํ า หรั บ บัญ ชี เ งิ น ฝาก 1 บัญ ชี ผู้ข อใช้ บ ริ ก าร
สามารถใช้ บริ การ KKP Smart Investment Service ได้ เพียงประเภทบริ การ
เดียวเท่านันL โดยเลือกระหว่างบริ การ Auto Sweep กับ Saving Plan
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ธนาคารสงวนสิทธิเปลี)ยนแปลงประเภทบัญชีและรายชื)อกองทุนสําหรับการ
ใช้ บริ การ KKP Smart Investment Service ได้ ตลอดระยะเวลาการ
ให้ บริ การ KKP Smart Investment Service ตามที)ธนาคารเห็นสมควร
3.4 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ บริ การ KKP
Smart Investment Service ได้ ทนั ทีที)ธนาคารได้ อนุมตั ิคําขอใช้ บริ การของผู้
ขอใช้ บริ การแล้ ว หรื อภายในระยะเวลาที)ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ทราบ
3.5 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ธนาคารจะทําการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากที)ผ้ ูขอใช้ บริ การมีอยู่กับธนาคาร ภาย ในเวลา 06.00 น. ของ
ทุกวันทําการ หรื อกําหนดเวลาอื)นตามที)ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ทราบต่อไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อข้ อความผ่านโทรศัพท์ มือถื อ
หรื อ แจ้ ง ให้ ท ราบโดยการปิ ด ประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรื อ ช่อ งทางอื) น
ตามที)ธนาคารเห็นสมควร
3.6 ในกรณีที)ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื)นดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐานการทํารายการจาก
ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื)นผ่านช่องทางหรื อตามวิธีการอื)นที)ธนาคาร
หรื อ สถาบัน การเงิ น อื) น กํ า หนด โดยนอกจากหลัก ฐานการทํ า รายการ
ดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของรายการได้
จากสมุดคูฝ่ าก และ/หรื อรายการเคลือ) นไหวของบัญชีเงินฝาก
3.7 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึ Lนจากการ
ใช้ บริ การ KKP Smart Investment Service ให้ แก่ธนาคาร ตามอัตราและ
เงื)อนไขที)ธนาคารประกาศกําหนด โดย (ก) ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนดให้
บั ญ ชี เ งิ น ฝากที) มี อ ยู่ กั บ ธนาคารเป็ นบั ญ ชี เ พื) อ ใช้ บริ ก าร KKP Smart
Investment Service ผู้ขอใช้ บ ริ การตกลงให้ ธนาคารหักเงิ น จากบัญ ชี เงิ น
ฝาก และบัญชีเงินฝากอื)นๆ ของผู้ของใช้ บริ การที)มีอยู่กับธนาคารได้ ทันที
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบก่อนการหักเงิน และในกรณีที)บญ
ั ชีเงิน
ฝากดั ง กล่ า วมี ย อดเงิ น คงเหลื อ ไม่ เ พี ย งพอให้ ธนาคารหั ก เพื) อ ชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายทังหมด
L
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระเงินใน
ส่วนที)ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที)ธนาคารทวงถาม และ (ข) ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้
บริ การกําหนดให้ บญ
ั ชีเงินฝากที)มีอยูก่ บั สถาบันการเงินอื)นเป็ นเป็ นบัญชีเพื)อ
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ใช้ บริ การ KKP Smart Investment Service ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ สถาบัน
การเงินผู้รับฝากเงินหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ รวมทังผู
L ้ ขอ
ใช้ บริ การตกลงรั บผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึนL
จากการดําเนินการดังกล่าวให้ แก่สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินตามอัตราที)
สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินประกาศกําหนด
3.8 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ข้ อมูลต่างๆ ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับจากธนาคารอัน
เนื) อ งมาจากหรื อ เกี) ย วเนื) อ งกั บ การใช้ บริ ก าร KKP Smart Investment
Service ไม่ ว่ า จะผ่ า นช่ อ งทางใดก็ ต าม ไม่ ถื อ เป็ น การรั บ รองข้ อ มูล โดย
ธนาคารหรื อใช้ ในการอ้ างอิงใดๆ ได้ ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การมีข้อสงสัยหรื อ
ต้ องการข้ อมูลหรื อรายละเอียดเพิ)มเติม ผู้ขอใช้ บริ การต้ องสอบถามธนาคาร
หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด โดยตรง ทังนี
L L
หากผู้ขอใช้ บริ การต้ องการตรวจสอบความถูกต้ องของการทํารายการจาก
รายการเคลื) อ นไหวของบัญ ชี เ งิ น ฝาก (Statement) ผู้ ขอใช้ บริ ก ารต้ อง
สอบถามสถาบันการเงินผู้รับฝากเงิน ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การตกลงให้ หกั เงินจาก
บัญชีเงินฝากสําหรับใช้ บริ การ KKP Smart Investment Service
3.9 ในกรณี ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารเปลี) ย นแปลงประเภทบริ ก ารภายใต้ บ ริ ก าร KKP
Smart Investment Service และเปลี)ยนแปลงกองทุนในคราวเดียวกัน ผู้ขอ
ใช้ บ ริ ก ารรั บ ทราบว่ า การเปลี) ย นแปลงดัง กล่ า ว ธนาคารจะไม่ ทํ า คํ า สั)ง
สับเปลีย) นหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
3.10 ในกรณีดงั ต่อไปนี L ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าธนาคารสงวนสิทธิ
ในการยกเลิก การใช้ บ ริ ก าร KKP Smart Investment Service ของผู้ข อใช้
บริ การได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
(ก) บัญชีเงินฝากถูกปิ ดบัญชี หรื อสถานะของบัญชีเงินฝากถูกระงับการใช้
งานไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
(ข) ผู้ขอใช้ บริ การไม่ได้ ทําการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเมื)อถึง
กําหนดเวลาตามที)ธนาคารกําหนด
3.11 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการมอบอํานาจตามที)ระบุในข้ อ
3.1.1 (ค) หรื อ 3.1.2 (ค) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าการยกเลิกการ
มอบอํ า นาจดัง กล่ า วจะมี ผ ลเป็ น การยกเลิ ก การใช้ บริ ก าร KKP Smart
Investment Service ในทุกบัญชีเงินฝากที)เกี)ยวข้ องกับบริ การ KKP Smart
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Investment Service ทังL หมด โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงแจ้ งการยกเลิกการ
มอบอํานาจดังกล่าวให้ ธนาคารทราบตามวิธีการที)ธนาคารกําหนด
3.12 ผู้ ขอใช้ บริ ก ารสามารถยกเลิ ก การใช้ บริ ก าร KKP Smart Investment
Service ได้ โดยติ ด ต่ อ ที) ส าขาธนาคาร หรื อ ช่ อ งทางอื) น ที) ธ นาคารจะได้
กําหนดต่อไป
3.13 ผู้ ขอใช้ บริ ก ารรั บ ทราบว่ า ข้ อกํ า หนดในการใช้ บริ ก าร KKP Smart
Investment Service ตามที)ระบุในข้ อตกลงนี L ไม่มีผลเป็ นการเปลี)ยนแปลง
ข้ อกําหนดและเงื)อนไขต่างๆ ที)ระบุไว้ ในหนังสือชี Lชวนโครงการจัดการกองทุน
และ/หรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับบริ ษัทจัดการกองทุน โดยผู้ขอใช้
บริ ก ารยัง คงผูก พัน และปฏิ บัติ ต ามหนัง สื อ ชี ชL วน และ/หรื อ ข้ อ ผูก พัน ที)
เกี)ยวข้ องต่อไปตามเดิมทุกประการ
3.14 เว้ นแต่ข้อตกลงนี Lจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื)น ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการ
ใช้ บริ ก าร KKP Smart Investment Service ไม่ มี ผ ลกระทบถึ ง สิ ท ธิ แ ละ
หน้ า ที) ต่ า งๆ ของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารเกี) ย วกับ บัญ ชี เ งิ น ฝากตามข้ อ ตกลงและ
เงื)อนไขบัญชีเงินฝาก และบริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่
อย่างใด
4. ข้ อตกลงและเงื)อนไขเพิ)มเติมสําหรับบริ การ Auto Sweep
ในการใช้ บริ การ Auto Sweep ผู้ขอใช้ บริ การตกลงเพิ)มเติมดังนี L
4.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ในการใช้ บริ การ Auto Sweep ผู้ขอใช้
บริ การต้ องใช้ บริ การดังกล่าวร่ วมกับบัญชีเงินฝากที)ผ้ ูขอใช้ บริ การมีอยู่กับ
ธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถกําหนดบัญชีเงินฝากเพื)อรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนและเงินปั นผล (ถ้ ามี) ได้ 1 บัญชี / กองทุน / เลขที)ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเท่านันL
4.2 ในกรณี ที)ธนาคารทําการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี เงินฝากแล้ ว
ปรากฏว่า
(ก) จํานวนเงินรวมระหว่าง (กก) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และ (ขข)
ยอดเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที)ผ้ ขู อใช้ บริ การจะได้ รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริ การ KKP Smart Investment Service ภายในวันนันL
(ถ้ ามี) (“ยอดเงินคงเหลือสุทธิ”) มีจํานวนเกินกว่ายอดเงินคงเหลือสูงสุด
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(Maximum Spending Limit) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นจํานวนเงินเท่ากับยอดเงินคงเหลือสุทธิหกั ด้ วย
ยอดเงินคงเหลือสูงสุด (“ยอดเงินสัง) ซื Lอ”) และนํายอดเงินสัง) ซื Lอจํานวน
ดังกล่าวไปซื Lอหน่วยลงทุนในกองทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การ ทังนี
L L ธนาคารจะ
ไม่ทําการสัง) ซื Lอหน่วยลงทุนหากปรากฏว่ายอดเงินสัง) ซื Lอมีจํานวนตํ)ากว่า
5,000 บาท หรื อตํ)ากว่าจํานวนเงินขันL ตํ)าที)ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบ
ต่อไป (หากมี) หรื อ
(ข) ยอดเงินคงเหลือสุทธิ (ตามนิยามที)ระบุในข้ อ 4.2 (ก)) มีจํานวนตํ)ากว่า
ยอดเงินคงเหลือขันL ตํ)า (Minimum Spending Limit) ผู้ขอใช้ บริ การตก
ลงมอบอํานาจให้ ธนาคารทําคําสัง) ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนแทนผู้
ขอใช้ บริ การ โดยจํานวนเงินที)ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์ให้ ธนาคารทําการ
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น จะเท่ า กั บ ยอดเงิ น คงเหลื อ สู ง สุ ด (Maximum
Spending Limit) หักด้ วยยอดเงินคงเหลือสุทธิ (“ยอดเงินสัง) ขาย”) ทังนี
L L
ธนาคารจะไม่ทําการขายคืนหน่วยลงทุนหากปรากฏว่ายอดเงินสัง) ขายมี
จํานวนตํ)ากว่า 5,000 บาท หรื อตํ)ากว่าจํานวนเงินขันตํ
L )าที)ธนาคารจะได้
แจ้ งให้ ทราบต่อไป (หากมี)
ในกรณีที)คําสัง) ขายคืนหน่วยลงทุนของธนาคารภายใต้ เงื)อนไขที)ระบุใน
วรรคก่อนเป็ นจํานวนเงินที)มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ ในกองทุน
หรื อคําสัง) ขายคืนหน่วยลงทุนมีผลทําให้ มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรื อ
จํานวนหน่วยลงทุนสุทธิในกองทุนของผู้ขอใช้ บริ การตํ)ากว่ายอดคงเหลือ
ขันตํ
L )าของกองทุนตามที)ระบุไว้ ในหนังสือชี Lชวนของกองทุนดังกล่าว ผู้ขอ
ใช้ บริ ก ารตกลงให้ ธ นาคารทํ า คํ า สั)ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น
ทังหมด
L
4.3 ในกรณีที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนดให้ มี Safety Period ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า
ธนาคารจะทําการสัง) ซื Lอหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การเมื)อ (ก) ครบกําหนด
ระยะเวลา Safety Period และ (ข) ยอดเงินในบัญชีเงินฝากในวันทําการถัด
จากวันสิ Lนสุดระยะเวลา Safety Period เข้ าเงื)อนไขที)ธนาคารจะต้ องทําการ
สัง) ซื Lอหน่วยลงทุนตามที)ระบุในข้ อ 4.2 (ก)
ทังนี
L L ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากวันใด
วัน หนึ)ง ในช่ว งระยะเวลาการนับ Safety Period ไม่เ ข้ า เงื) อ นไขที) ธ นาคาร
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จะต้ องทําการสัง) ซือL หน่วยลงทุนตามที)ระบุในข้ อ 4.2 (ก) ให้ ถือว่าการนับ
ระยะเวลา Safety Period เป็ นอันสิ Lนสุดลง และให้ ธนาคารเริ) มนับระยะเวลา
Safety Period ใหม่ในวันที)เข้ าเงื)อนไขที)ธนาคารจะต้ องทําการสัง) ซื Lอหน่วย
ลงทุนตามที)ระบุในข้ อ 4.2 (ก)
4.4 ในการขอเปลี)ยนกองทุนสําหรับใช้ บริ การ Auto Sweep ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ยินยอมผูกพันตามเงื)อนไขในแต่ละกรณีดงั นี L
(ก) กรณีการขอเปลี)ยนกองทุนโดยเลขที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่
กับกองทุนเดิมเป็ นเลขเดียวกัน
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารทําคําสัง) สับเปลี)ยนหน่วยลงทุน
จากกองทุน เดิ ม ไปเป็ น กองทุน ใหม่ ต ามที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารแจ้ ง ให้ ไ ว้ แ ก่
ธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการสับเปลี)ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
จะมีผลให้ เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนเดิมทังหมดที
L
)ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนมีอยู่ภายใต้ เลขผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวซึง) ไม่จํากัดเพียงแต่หน่วย
ลงทุ น ที) เ กิ ด จากการทํ า รายการผ่ า นบริ ก าร KKP Smart Investment
Service ทังL นี L เพื) อ ซื อL หน่ ว ยลงทุน ในกองทุน ใหม่ ต ามที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก าร
กําหนด
(ข) กรณีการขอเปลี)ยนกองทุนโดยเลขที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่
กับกองทุนเดิมแตกต่างกัน
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะทําการเปลี)ยนกองทุนจาก
กองทุนเดิมไปเป็ นกองทุนใหม่ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การกํ าหนดและแจ้ งให้ ไว้ แก่
ธนาคารเท่านันL โดยมิได้ มีการสับเปลีย) นหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
5. ข้ อตกลงและเงื)อนไขเพิ)มเติมสําหรับบริ การ Saving Plan
ในการใช้ บริ การ Saving Plan ผู้ขอใช้ บริ การตกลงเพิ)มเติมดังนี L
5.1 ในกรณี ที)ถึงกําหนดเวลาที)ผ้ ูขอใช้ บริ การระบุให้ ธนาคารทําคําสัง) ซื Lอหน่วย
ลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การตามที)ระบุในคําขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นจํานวนเงินตามที)กําหนดใน
คําขอใช้ บริ การ และนําเงินจํานวนดังกล่าวไปซื Lอหน่วยลงทุนในกองทุนแทนผู้
ขอใช้ บริ การ
5.2 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในกรณีที)สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินของผู้ขอใช้
บริ การส่งผลการหักเงินในบัญชีของ ผู้ขอใช้ บริ การมายังธนาคารภายหลัง
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เวลา 15.30 น. ของวันทํ าการจะถื อว่าคําสั)งซือL หน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่
สามารถยกเลิกหรื อเพิกถอนได้ และจะมีผลในวันทําการถัดไป
5.3 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า เมื)อถึงกําหนดเวลาที)ธนาคารจะต้ องทําคําสัง) ซื Lอ
หน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การในคราวใดๆ แล้ ว หากเกิ ดกรณี ดังต่อไปนี L
ธนาคารจะไม่ทําการสัง) ซื Lอหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้ บริ การ
(ก) จํ า นวนเงิ น ในการซื อL หน่ ว ยลงทุน แบบต่อ เนื) อ งตามที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก าร
กําหนดมีจํานวนตํ)ากว่า 1,000 บาท หรื อตํ)ากว่ามูลค่าขันตํ
L )าในการสัง) ซื Lอ
หน่วยลงทุนตามที)กองทุนกําหนด (บังคับตามจํานวนเงินขันตํ
L )าที)สงู กว่า)
หรื อ
(ข) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีจํานวนน้ อยกว่ายอดเงินสัง) ซื Lอหน่วย
ลงทุนแบบต่อเนื)องที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนด
(ค) กรณี เ ป็ น การซื อL หน่ ว ยลงทุน แบบต่อ เนื) อ งมากกว่า 1 กองทุน ในวัน
เดียวกัน หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที)จะซื Lอหน่วย
ลงได้ ครบทุกกองทุน ธนาคารขอสงวนสิทธิทํารายการซื Lอหน่วยลงทุนให้
เฉพาะรายการที)สามารถหักเงินได้ เท่านันL
5.4 ในการขอเปลี)ยนกองทุนสําหรั บการใช้ บริ การ Saving Plan ผู้ขอใช้ บริ การ
รั บ ทราบและตกลงว่า ธนาคารจะทํ า การเปลี) ย นกองทุน สํ า หรั บ ใช้ บ ริ ก าร
Saving Plan จากกองทุนเดิมไปเป็ นกองทุนใหม่ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนดและ
แจ้ งให้ ไว้ แก่ธนาคารเท่านันL โดยการเปลี)ยนกองทุนในกรณีนีผL ้ ูขอใช้ บริ การ
รับทราบว่าธนาคารจะไม่ทําคําสัง) สับเปลีย) นหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
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ข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้ บริการ Sweep in-out

เอกสารแนบ 7

บริ การ Sweep in-out (ตามที)ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง) เป็ นหนึง) ในบริ การด้ านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับ
การใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คํานิยาม
ในข้ อตกลงนี L คําว่า
1.1 “บริการ Sweep in-out” หมายถึง บริ การหัก และ/หรื อโอนเงินระหว่างบัญชี
เงินฝากประเภทต่างๆ ซึง) ประกอบด้ วยบริ การหัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชี
เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ไ ปเข้ า บัญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวัน (Sweep in) และ
บริ การหัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไปเข้ าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ (Sweep out)
1.2 “บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ ” หมายถึง บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ
ผู้ขอใช้ บริ การที)มีอยู่กบั ธนาคารและได้ กําหนดให้ ใช้ สําหรับบริ การ Sweep
in-out
1.3 “บั ญ ชี เ งิน ฝากกระแสรายวั น ” หมายถึง บัญ ชี เงิ น ฝากประเภทกระแส
รายวัน ของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารที) มี อ ยู่กับ ธนาคารและได้ กํ า หนดให้ ใ ช้ สํ า หรั บ
บริ การ Sweep in-out
คํานิยามใดที)มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คํานิยามที)ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L L หากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับ
คํานิยามในข้ อตกลงนี Lให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
2. เงื,อนไขการใช้ บริการ
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ธนาคารจะให้ บริ การ Sweep in- out
แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ เมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ ดําเนินการสมัครใช้ บริ การนีตL าม
วิธีการที)ธนาคารกําหนดและธนาคารได้ อนุมตั ิคําขอใช้ บริ การของผู้ขอใช้
บริ การแล้ ว
2.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การ Sweep in – out ได้ ไม่จํากัดจํานวนครังL
และจํานวนเงินสูงสุดในการใช้ บริ การ
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2.3 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในการใช้ บริ การหักและ/หรื อโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ไปเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Sweep in) ธนาคาร
จะดําเนินการภายใต้ เงื)อนไขดังนี L
(ก) ในกรณีที)มีเช็คสัง) จ่ายจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อมีตวั¥ เงิน
เอกสาร และหรื อตราสารทางการเงินอื)นใดมาตัดบัญชี ถอน หรื อเรี ยก/
เก็บเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และปรากฏว่ายอดเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอให้ ธนาคารตัด
บัญชี ถอน หรื อจ่ายเงินตามการเรี ยกเก็บ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้
ธนาคารหัก และหรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามจํานวน/
เงินที)ไม่พอจ่าย ตัดบัญชี ถอน หรื อจ่ายเงินตามการเรี ยกเก็บนันL ไป
(ข) ณ สิ Lนวันใดๆ หากปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมี
ยอดเงินเป็ นลูกหนี ขL องธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคาร หัก
และ หรื อ โอนเงิ น จากบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ไ ปเข้ า บัญ ชี เ งิ น ฝาก /
กระแสรายวันตามจํ านวนเท่ากับยอดเงินที) เป็ นลูกหนี ธL นาคาร หรื อ
ยอดเงิ น คงเหลื อ ในบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ทังL จํ า นวน หรื อ เพี ย ง
บางส่วนได้ โดยทันทีเพื)อให้ บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวันไม่มียอดเป็ น
หนี L หรื อมียอดเป็ นหนี Lธนาคารในจํานวนน้ อยที)สดุ
(ค) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าธนาคารจะทํารายการตามคําสัง) ของผู้ขอใช้
บริ การก็ตอ่ เมื)อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ขอใช้
บริ การมีจํานวนเพียงพอในการหัก และ/หรื อโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันของผู้ขอใช้ บริ การตามจํานวนเงินที)ผ้ ขู อใช้ บริ การทําคําสัง)
(ง) ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการใช้ บริ การ Sweep in ตามข้ อตกลงนี L ผู้ขอ
ใช้ บริ การจะต้ องชําระภาษี เงินได้ สําหรับดอกเบี Lยของบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที)กรมสรรพากรกําหนด
2.4 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในการใช้ บริ การหัก และ/หรื อโอนเงินจากบัญชี
เงิ น ฝากกระแสรายวัน ไปเข้ าบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ (Sweep out)
ธนาคารจะให้ บริ การต่อเมื)อปรากฏว่า ณ สิ Lนวันใดๆ ยอดเงินในบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันมียอดเงินฝากเป็ นเจ้ าหนีธL นาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การ
พฤศจิกายน 2565

ยินยอมให้ ธนาคารหัก และ/หรื อโอนยอดเงินฝากจากบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันทังหมดไปเข้
L
าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ทนั ที
2.5 การให้ บริ การ Sweep in-out ตามข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบว่า
ธนาคารจะทําการหัก และ/หรื อโอนเงินโดยพิจารณาจากยอดเงินฝาก
คงเหลือ ณ ขณะที)ทํารายการเท่านันL ในกรณีที)มีการนําฝากเช็ค ตัว¥ เงิน
หรื อตราสารทางการเงินอื)นใดเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวัน ไว้ แ ล้ ว แต่ยัง รอผลการเรี ย กเก็ บ ธนาคารจะยัง ไม่
ดําเนินการหัก และ/หรื อโอนเงินสําหรับจํานวนเงินที)รอผลการเรี ยกเก็บอยู่
นันไปยั
L งบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรื อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (แล้ วแต่
กรณี) จนกว่าธนาคารจะทําการเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค ตัว¥ เงิน หรื อตราสาร
ทางการเงินที)นําเข้ าฝากบัญชีนนได้
ั L แล้ ว
2.6 เมื)อธนาคารหัก และ/หรื อโอนเงิน และนําเงินที)หกั และ/หรื อโอนเงินนันเข้
L า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (แล้ วแต่กรณี)
ตามที)ผ้ ูขอใช้ บริ การกําหนดให้ ไว้ แก่ธนาคารแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับ
หลักฐานการทํารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
หรื อข้ อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร หรื อ
ช่องทางอื)นที)ธนาคารเห็นสมควร
2.7 ในกรณีที)การใช้ บริ การ Sweep in-out ตามข้ อตกลงนี Lเป็ นผลทําให้ ผ้ ขู อใช้
บริ ก ารต้ อ งชํ า ระค่า ธรรมเนี ย ม ค่า บริ ก าร ตลอดจนค่า ใช้ จ่า ยต่า งๆ ที)
เกี)ยวข้ องกับเงินฝาก และ/หรื อค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ Sweep in-out
ให้ แก่ธนาคาร ตามอัตราและเงื)อนไขที)ธนาคารประกาศกําหนด ผู้ขอใช้
บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ หกั เงินค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ
ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากอื)นๆ ของผู้ขอใช้
บริ การที)มีอยู่กับธนาคารได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบ
ล่วงหน้ า และในกรณีที)บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ ธนาคาร
หัก เพื) อ ชํ า ระค่า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่า บริ ก ารต่า งๆ ทังL หมด ผู้ข อใช้
บริ การตกลงชําระเงินในส่วนที)ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที)ธนาคารทวงถาม
2.8 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถระงับหรื อยกเลิกการใช้ บริ การ Sweep in-out ได้
โดยติดต่อที)สาขาธนาคาร หรื อโดยวิธีการอื)นที)ธนาคารจะได้ กําหนด
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ข้ อตกลงและเงื,อนไขการใช้ บริการ KKP พร้ อมเพย์

เอกสารแนบ 8

บริ ก าร KKP พร้ อมเพย์ (ตามที) ไ ด้ นิ ย ามไว้ ด้ า นล่ า ง) เป็ น หนึ) ง ในบริ ก ารด้ า น
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื)อนไข
เกี)ยวกับการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คํานิยาม
ในข้ อตกลงนี L คําว่า
1.1 “บริ การ KKP พร้ อมเพย์ ” หมายถึง บริ การที)รองรั บการรั บโอนเงิน หรื อ
ธุรกรรมเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากใดๆ ที)อาจถูกกําหนดขึ Lนในอนาคต ซึ)งผู้ขอใช้
บริ ก ารต้ องลงทะเบี ย น KKP พร้ อมเพย์ โ ดยใช้ เลขประจํ า ตั ว ประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อข้ อมูลอื)นใดที)อาจ
ถูกกําหนดขึ Lนในอนาคต (เช่น ที)อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)
ที)ได้ ลงทะเบียนไว้ กบั ธนาคาร) แทนเลขที)บญ
ั ชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ โดย
เมื)อธนาคารแจ้ งผลยืนยันการลงทะเบียนบริ การ KKP พร้ อมเพย์ ไปยังผู้ขอใช้
บริ การแล้ ว ระบบงานจะจัดเก็บข้ อมูลการลงทะเบียนบริ การ KKP พร้ อมเพย์
เป็ นข้ อมูลในการรองรับการรับโอนเงิน หรื อธุรกรรมเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากใดๆ
ที)อาจถูกกําหนดขึ Lนในอนาคตต่อไป
1.2 “ลงทะเบี ย น” หมายถึง การลงทะเบี ย นใช้ บ ริ ก าร KKP พร้ อมเพย์ ผ่า น
ช่องทางและวิธีการที)ธนาคารกําหนด
1.3 “ยกเลิกการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใช้ บริ การ
KKP พร้ อมเพย์ ผ่านช่องทางและวิธีการที)ธนาคารกําหนด
1.4 “ITMX” หมายถึง บริ ษัท เนชัน) แนลไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จํากัด และให้ หมายความ
รวมถึ ง บุค คลอื) น ใดที) ทํ า หน้ า ที) ตัว กลางเชื) อ มระบบในการใช้ บ ริ ก ารนี แL ทน
ITMX
คํ า นิ ย ามใดที) มิ ไ ด้ ร ะบุใ นข้ อ ตกลงนี L ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงให้ คํ า นิ ย ามที) ร ะบุไ ว้ ใ น
ข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L L หากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคํา
นิยามในข้ อตกลงนี Lให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
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2. เงื,อนไขการใช้ บริการ
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า บัญชีเงินฝากสําหรับใช้ บริ การ KKP พร้ อมเพย์ ต้ อง
เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันที)ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่
กับธนาคารเท่านันL และต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
2.2 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ บริ การ KKP
พร้ อมเพย์ ได้ เมื)อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับแจ้ งผลยืนยันการลงทะเบียนบริ การจาก
ธนาคารผ่ า นข้ อ ความทางโทรศัพ ท์ (SMS) หรื อ จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Email) หรื อผ่านช่องทางอื)นใดตามที)ธนาคารเห็นสมควร
2.3 ในกรณีที)ธนาคารกําหนดวิธีการให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถลงทะเบียนใช้
บริ การ KKP พร้ อมเพย์ได้ โดยไม่ต้องลงลายมือชื)อ ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื)อนไขที)เกี)ยวข้ องตามที)ธนาคารกําหนด
ทุกประการ
2.4 ผู้ขอใช้ บริ การขอรั บรองและยืนยันว่าในขณะที)ลงทะเบียนสมัครใช้ บริ การ
KKP พร้ อมเพย์ และตลอดระยะเวลาของการใช้ บริ การนี L ผู้ขอใช้ บริ การเป็ น
เจ้ าของบัญชีเงินฝากและบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวผู้เสีย
ภาษี อากรที)ทางการออกให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ หรื อเป็ นผู้มีสิทธิ ใช้ หรื อได้ รับ
อนุญาตให้ ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ มือถื อ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรหรื อ
ข้ อมูลอื)นใดที)นํามาลงทะเบียนเพื)อใช้ บริ การนี L
2.5 หากผู้ ขอใช้ บริ การเปลี) ย นแปลง/ยกเลิ ก บั ญ ชี เ งิ น ฝาก หมายเลข
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เลขประจํ า ตั ว ผู้ เสี ย ภาษี อ ากร หรื อ ข้ อมู ล อื) น ใดที) ใ ช้
ลงทะเบียนบริ การนี L ผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที)แจ้ งการเปลี)ยนแปลงหรื อยกเลิก
ข้ อมูลดังกล่าวให้ ธนาคารทราบทันทีที)สาขาของธนาคาร หรื อช่องทางอื)นที)
ธนาคารจะได้ กําหนด และผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที)แจ้ งการเปลี)ยนแปลงหรื อ
ยกเลิกข้ อมูลดังกล่าวแก่ผ้ โู อนเงินทันที
2.6 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารให้ ข้อมูลที)เกี) ยวกับผู้ขอใช้ บริ การแก่ ITMX
เพื)อเป็ นฐานข้ อมูลกลางสําหรับบริ การ KKP พร้ อมเพย์ได้
2.7 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการรับโอนเงินผ่านบริ การ KKP พร้ อมเพย์ เป็ นการ
รับโอนเงินภายในประเทศเท่านันL
2.8 ในกรณี ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การประสงค์จะโอนเงิน ผู้ขอใช้ บริ การสามารถโอนเงิน
ผ่านช่องทางต่างๆ ที)ธนาคารกํ าหนดได้ โดยจะต้ องผูกพันและปฏิบตั ิตาม
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ข้ อตกลงและเงื)อนไขการใช้ บริ การโอนเงินผ่านช่องทางแต่ละช่องทางนันL ๆ
ตามที)ธนาคารกําหนด ทังนี
L L ผู้ขอใช้ บริ การสามารถโอนเงินได้ ไม่จํากัดจํานวน
ครังL ภายในวงเงินต่อครังL และต่อวันตามที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนด แต่ทงนี
ั L Lต้ อง
ไม่เกินวงเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อครังL และต่อวันตามที)ธนาคารกําหนด
2.9 ในกรณีที)ธนาคารตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการรับโอนเงินผ่านการใช้
บริ การ KKP พร้ อมเพย์ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการ
แก้ ไข เปลีย) นแปลงรายการที)ผิดพลาดนันให้
L ถกู ต้ องได้ ทนั ที
2.10 ผู้ ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารนํ า ส่ ง หรื อแจ้ งข้ อมู ล ใดๆ ให้ แก่
ผู้ ขอใช้ บริ ก าร ผ่ า นทางข้ อความทางโทรศั พ ท์ (SMS) หรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที)ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร หรื อช่องทางอื)น
ที)ธนาคารเห็นสมควร เพื)อประกอบการให้ บริ การ KKP พร้ อมเพย์ได้
3. ความรั บผิดของธนาคาร
ในกรณีที)มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ Lนจากการให้ บริ การ KKP พร้ อมเพย์ ธนาคาร
จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที)ผ้ ขู อใช้ บริ การพิสจู น์ได้ ว่าเกิดขึ Lนจากการกระทําโดย
จงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงซึง) เป็ นความเสียหายที)ตามปกติย่อมเกิดขึ Lน
เท่านันL โดยธนาคารจะรับผิดชอบไม่เกินจํานวนเงินของแต่ละธุรกรรมการรับโอนเงิน
ผ่านบริ การ KKP พร้ อมเพย์ที)เกิดความเสียหายเท่านันL ทังนี
L L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า
ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที)เกิดขึ Lนจากพฤติการณ์พิเศษและไม่วา่ ในกรณี
ใดๆ ก็ตาม และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที)เกิดขึ Lนจากสาเหตุต่างๆ
ดังต่อไปนี L
3.1. ผู้ขอใช้ บริ การปิ ดบัญชีเงินฝากที)ลงทะเบียนไว้ กับบริ การ KKP พร้ อมเพย์
อัน มี ผ ลทํ า ให้ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถรั บ เงิ น โอนผ่ า นบริ ก ารนี หL รื อ ทํ า
ธุรกรรมเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากใดๆ ที)อาจถูกกําหนดขึ Lนในอนาคต
3.2. ผู้ขอใช้ บริ การยกเลิกการใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อข้ อมูลอื)นใดที)ใช้
ลงทะเบียนบริ การ KKP พร้ อมเพย์ สําหรับผูกกับบัญชีเงินฝาก และไม่ได้
แจ้ งให้ ธนาคารทราบ
3.3. เป็ นเหตุสดุ วิสยั
3.4. ผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดเงื)อนไขหรื อข้ อตกลงนี L ข้ อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับ
บัญชีเงินฝาก หรื อข้ อตกลงหลัก
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4. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกี)ยวข้ องกับการใช้
บริ การ KKP พร้ อมเพย์ ให้ แก่ธนาคาร ตามอัตราและเงื)อนไขที)ธนาคารได้ ประกาศ
กําหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝาก
อื) น ๆ ของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารที) มี อ ยู่กับ ธนาคารเพื) อ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ย
ดังกล่าวได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า และในกรณีที)บญ
ั ชี
เงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักเพื)อชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหมด
L
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระเงินในส่วนที)ขาดให้ แก่ธนาคารทันทีที)ธนาคารทวง
ถาม
5. การระงับและการยกเลิกการใช้ บริการ
5.1 ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงว่ า ในกรณี ที) เ กิ ด เหตุก ารณ์ ดัง ต่อ ไปนี L ธนาคารมี สิ ท ธิ
ตัดสินใจโดยเด็ดขาดตามดุลพินิจของธนาคารในการยกเลิกการให้ บริ การ
KKP พร้ อมเพย์ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
(ก) กรณี ที) ITMX แจ้ งให้ ธนาคารทราบ หรื อธนาคารตรวจสอบทราบการ
ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที)ใช้ ลงทะเบียนบริ การ KKP พร้ อมเพย์
(ข) ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารหรื อ บัญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารถูก ใช้ ห รื อ มี ส่ว น
เกี)ยวข้ องหรื อมีพฤติการณ์อนั น่าสงสัยว่ามีสว่ นเกี)ยวข้ องกับการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อ การสนับ สนุน ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ ายหรื อ ไม่เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที)เกี)ยวข้ อง
(ค) บัญชีเงินฝากปิ ดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ
(ง) ธนาคารต้ องยกเลิกการให้ บริ การดังกล่าวเพื)อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ที)เกี)ยวข้ อง ตลอดจนคําพิพากษา หรื อคําสัง) ของศาล
5.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกการลงทะเบียนใช้ บริ การ KKP พร้ อมเพย์ ได้
โดยติดต่อที)สาขาธนาคารภายในเวลาทําการของสาขา หรื อช่องทางอื)นที)
ธนาคารกําหนด โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื)อธนาคารได้ แจ้ งผลยืนยัน
การยกเลิกดังกล่าวให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
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6. อื,น ๆ
ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบว่า ข้ อตกลงนี ไL ม่มีผลเป็ นการเปลี)ยนแปลงข้ อตกลงและ
เงื)อนไขเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การยังคงผูกพันและปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวต่อไปตามเดิมทุกประการ
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เอกสารแนบ 9

ข้ อตกลงและเงื, อนไขการใช้ บริ การถอนเงิ น ไม่ ใช้ บั ต ร (Cardless
Withdrawal)
บริ การถอนเงินไม่ใช้ บัตร (Cardless Withdrawal) (ตามที)ได้ นิยามไว้ ด้านล่าง)
เป็ นหนึง) ในบริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้
ข้ อตกลงและเงื)อนไขเกี)ยวกับการใช้ บริ การด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(“ข้ อตกลงหลัก”)
1. คํานิยาม
ในข้ อตกลงนี L คําว่า
1.1 “บริ การถอนเงินไม่ ใช้ บัตร” หมายถึง บริ การที)ผ้ ูขอใช้ บริ การสามารถเบิก
ถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากที)ผ้ ูขอใช้ บริ การมีอยู่กับธนาคารโดยไม่ใช้ บตั ร
อิเล็กทรอนิกส์ที)ออกโดยธนาคาร หรื อเบิกใช้ สินเชื)อ KKP Cash Card โดยไม่
ใช้ บตั รกดเงินสด KKP Cash Card รวมถึงการเบิกใช้ สินเชื)ออื)นๆ ที)ธนาคาร
จะจัดให้ มีขึ Lนต่อไป ทังนี
L L ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทํารายการผ่าน KKP Mobile
Application หรื อ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื)นๆ ตามขันตอนและวิ
L
ธีการที)
ธนาคารประกาศกําหนดไว้ ในคูม่ ือการใช้ บริ การ
1.2 “เครื, องถอนเงินอัตโนมัต”ิ หมายถึง เครื) องเบิกถอนเงินสด เครื) องฝากเงินสด
รวมถึ ง เครื) อ งมื อ อื) น ใดที) เ กี) ย วข้ อ งกับ การใช้ บ ริ ก ารบัต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที)
ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื)นจัดให้ มีขึ Lนซึง) สามารถใช้ บริ การนี Lได้
คํานิยามใดที)มิได้ ระบุในข้ อตกลงนี L ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ คํานิยามที)ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงหลักมาใช้ บงั คับ ทังนี
L L หากมีคํานิยามใดในข้ อตกลงหลักขัดหรื อแย้ งกับคํา
นิยามในข้ อตกลงนี Lให้ ใช้ บงั คับตามคํานิยามในข้ อตกลงนี L
2. เงื,อนไขการใช้ บริการ
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รได้ เฉพาะกรณี ที)ผ้ ูขอใช้
บริ การใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรื อกระแสรายวัน ที)ผ้ ูขอใช้ บริ การมีอยู่กับธนาคาร รวมถึงการเบิกใช้ เงิน
สินเชื)อ KKP Cash Card และ/หรื อสินเชื)ออื)นๆ ตามที)ธนาคารกําหนดเท่านันL
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2.2 ในการใช้ บ ริ ก ารถอนเงิ น ไม่ใ ช้ บัต ร ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะได้ รั บ รหัส ประจํ า ตัว
สําหรับเบิกถอนเงินที)เครื) องถอนเงินอัตโนมัติ โดยผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที)เก็บ
รักษารหัสประจําตัวไว้ ในที)ปลอดภัยและเก็บไว้ เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให้
บุคคลอื)นล่วงรู้ และในการใช้ บริ การดังกล่าวผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทํารายการ
ต่างๆ ด้ วยตนเองเท่านันL
2.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รได้ ตามจํานวนครังL และ
ตามวงเงินที)ธนาคารประกาศกําหนดไว้ ในคูม่ ือการใช้ บริ การเท่านันL
2.4 ในกรณี ที) ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารใส่ร หัส ประจํ า ตัว ผิ ด ติ ด ต่ อ กัน ตามจํ า นวนครั งL ที)
ธนาคารกําหนด ธนาคารจะทําการยกเลิกรายการถอนเงินไม่ใช้ บตั รดังกล่าว
และผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเข้ าทํารายการเพื)อรับรหัสประจําตัวใหม่อีกครังL
2.5 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าหากเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อวงเงินสินเชื)อของ
ผู้ขอใช้ บริ การมีจํานวนไม่เพียงพอตามรายการที)ผ้ ขู อใช้ บริ การกําหนดในแต่
ละครังL ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รในครังL นันได้
L
2.6 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูข้อมูลประวัติการทํารายการถอนเงินไม่ใช้ บตั ร
ของผู้ขอใช้ บริ การผ่านช่องทาง KKP Mobile Application หรื อ ช่องทางอื)นๆ
ตามที)ธนาคารกําหนดได้
3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ
ผู้ขอใช้ บริ การต้ องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการใช้
บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รให้ แก่ธนาคารตามอัตราและเงื)อนไขที)ธนาคารได้ ประกาศ
กําหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารเปลีย) นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
ต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รตามที)ธนาคารจะประกาศกําหนด
เป็ นคราวๆ ไปภายใต้ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ในกรณีที)บญ
ั ชีเงิน
ฝากและ/หรื อ วงเงิ น สิ น เชื) อ ดั ง กล่ า วมี เ งิ น ไม่ เ พี ย งพอให้ ธนาคารหั ก เพื) อ ชํ า ระ
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายทังL หมด ผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบว่าผู้ขอใช้ บริ การจะไม่
สามารถใช้ บริ การถอนเงินไม่ใช้ บตั รได้
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