กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ข้ อมูลลูกค้ า – บุคคลธรรมดา
วันที่ _____/______/___________

1. ข้ อมูลลูกค้ า
เลขประจำตัวประชำชน ________________________________
ประเภท  บัตรประชำชน  Passport  อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________
คำนำหน้ำชื่อ
 นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________
ชื่อ _______________________________________________
นำมสกุล ___________________________________________ (“ลูกค้ำ” หรือ “ผูข้ อใช้บริกำร”)
Name ____________________________________________
Surname __________________________________________
วัน เดือน ปี เกิด ______ / _______________ / พ.ศ. ________
สถำนภำพกำรสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้ำย
 หย่ำ
 สมรสไม่จดทะเบียน
ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ _______________________________________________________
นำมสกุล ______________________________________________________
Name ____________________________________________________
Surname _____________________________________________________
ชื่อบริษทั ที่ทำงำน ___________________________________________
รำยได้ต่อเดือน __________________ บำท โทรศัพท์มอื ถือ ______________
สัญชำติ
 ไทย  สัญชำติอ่นื ๆ / หำกมีมำกกว่ำ 1 สัญชำติ โปรดระบุทุกสัญชำติท่ลี ูกค้ำมี _________________________________________________________________
กำรศึกษำสูงสุด  ต่ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตรี  สูงกว่ำปริญญำตรี

2. ข้ อมูลการทางานและการเงิน
อาชีพ

 พนักงำน/ผูบ้ ริหำรบริษทั เอกชน
 พ่อบ้ำน/แม่บำ้ น/ไม่ได้ทำงำน
ประเภทธุรกิ จของสถานที่ทางาน
 เกษตรกรรม/กำรป่ ำไม้/กำรประมง (A)
 สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ ำ/ไอน้ำ/ก๊ำซ) (D)
 กำรขำยส่ง-ปลีก กำรซ่อมยำนพำหนะ (G)
 ข่ำวสำรและกำรสื่อสำร (J)
 วิชำชีพ/วิทยำศำสตร์/เทคนิค (M)
 กำรศึกษำ (P)
 องค์กำรระหว่ำงประเทศ (U)
 ค้ำของเก่ำ (KYC0003)
 ประกอบธุรกิจคำสิโนหรือบ่อนกำรพนัน (KYC0007)
 ธุรกิจกำรท่องเทีย่ ว/บริษทั ทัวร์ (KYC0015)

 เจ้ำของกิจกำร
 เกษียณอำยุ

 ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
 นิสติ /นักศึกษำ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________

 กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน (B)
 กำรบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิง่ ปฏิกูล (E)
 กำรขนส่งและสถำนทีเ่ ก็บสินค้ำ (H)
 กำรเงินและกำรประกันภัย (K)
 กำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน (N)
 สุขภำพ/งำนสังคมสงเครำะห์ (Q)
 ค้ำอัญมณี (KYC0001)
 รับแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ (KYC0005)
 ค้ำอำวุธยุทโธปกรณ์ (KYC0010)
 ธุรกิจซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจติ ลั

 กำรผลิต (C)
 ก่อสร้ำง (F)
 ทีพ่ กั แรมและบริกำรด้ำนอำหำร (I)
 อสังหำริมทรัพย์ (L)
 รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ (O)
 ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร (R)
 ค้ำทอง (KYC0002)
 ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ (KYC0006)
 ธุรกิจส่งคนไปทำงำนต่ำงประเทศ (KYC0014)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ________________ (S)

รายละเอียดประเภทธุรกิ จ (ตัวอย่าง เช่น เลือก “เกษตรกรรม/การป่ าไม้/การประมง (A)” ระบุ ทาสวนผลไม้ หรือ เลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ชื่อสถานที่ทางาน ________________________________________________ ตำแหน่ง __________________________________ อำยุงำน __________ ปี __________ เดือน
ที่อยู่ที่ทางาน  เหมือนกับทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้  เหมือนกับทีอ่ ยู่ตำมบัตรประจำตัวประชำชน/ทะเบียนบ้ำน  ทีอ่ ยู่ตำมที่ระบุดำ้ นล่ำง
เลขที่ _________________________ หมู่ท่ี _________
หมู่บำ้ น ________________ อำคำร _______________________
ชัน้ _____________ ห้อง _____________
ซอย ________________________________________
ถนน ________________________________________
แขวง / ตำบล __________________________________
เขต / อำเภอ __________________________________
จังหวัด ______________________________________
ประเทศ ________________ รหัสไปรษณีย์ ___________
กรณี พนักงานประจาที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี :
ชื่อสถำนที่ทำงำนเดิม ______________________________________________
โทรศัพท์ท่ที ำงำน ____________________________________________
กรณี เป็ นเจ้าของธุรกิ จ

ตำแหน่ง __________________________________

จำนวนพนักงำน _________________ คน มูลค่ำสินทรัพย์ (ไม่รวมรำคำทีด่ นิ ) ___________________________ บำท

รายได้หลักของผู้กู้  กรณีผมู้ เี งินเดือนประจำ _______________________ บำท/เดือน
 กรณีผปู้ ระกอบธุรกิจส่วนตัว ____________________ บำท/เดือน
รายได้อื่นของผู้กู้

อำยุงำน __________ ปี __________ เดือน

 โบนัส _________________________ บำท
 รำยได้เสริม ____________________ บำท

รายได้ต่อปี

 ต่ำกว่ำ 5 แสนบำท

มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว

 ต่ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท
 ตัง้ แต่ 10 ล้ำน แต่ไม่ถงึ 30 ล้ำนบำท

 กรณีผปู้ ระกอบอำชีพอิสระ_______________________ บำท/เดือน

 OT _________________________ บำท  Commission _________________________ บำท
แหล่งทีม่ ำของรำยได้เสริม ____________________________________________________________________

 ตัง้ แต่ 5 แสน แต่ไม่ถงึ 1 ล้ำนบำท

 ตัง้ แต่ 1 ล้ำน แต่ไม่ถงึ 4 ล้ำนบำท

 ตัง้ แต่ 2 ล้ำน แต่ไม่ถงึ 5 ล้ำนบำท
 ตัง้ แต่ 30 ล้ำน แต่ไม่ถงึ 50 ล้ำนบำท

 ตัง้ แต่ 4 ล้ำนบำทขึน้ ไป

 ตัง้ แต่ 5 ล้ำน แต่ไม่ถงึ 10 ล้ำนบำท
 ตัง้ แต่ 50 ล้ำนบำทขึน้ ไป

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ข้ อมูลลูกค้ า – บุคคลธรรมดา
วันที่ _____/______/___________

3. ข้ อมูลที่อยู่และผู้ติดต่ อ
ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน
เลขที่ _________________________ หมู่ท่ี _________
ซอย ________________________________________
เขต / อำเภอ __________________________________

หมู่บำ้ น ________________ อำคำร _______________________
ชัน้ _____________ ห้อง _______________
ถนน ________________________________________
แขวง / ตำบล _________________________________
จังหวัด ______________________________________
ประเทศ _________________ รหัสไปรษณีย์ _________

ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ติดต่อได้
 เหมือนกับทีอ่ ยู่ตำมบัตรประจำตัวประชำชน/ทะเบียนบ้ำน
 ทีอ่ ยู่ตำมทีร่ ะบุดำ้ นล่ำง
เลขที่ _________________________ หมู่ท่ี _________
หมู่บำ้ น ________________ อำคำร _______________________
ชัน้ _____________ ห้อง _______________
ซอย ________________________________________
ถนน ________________________________________
แขวง / ตำบล _________________________________
เขต / อำเภอ __________________________________
จังหวัด ______________________________________
ประเทศ _________________ รหัสไปรษณีย์ _________
สถานภาพที่อยู่ปัจจุบนั ที่ติดต่อได้  เจ้ำของ
 เช่ำ
 อำศัยกับผูอ้ ่นื
 อำศัยกับบิดำ มำรดำ  กำลังผ่อนชำระ
 อื่นๆ __________________________
ในกรณี ที่ติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อ
 บิดำ-มำรดำ
 คู่สมรส
 พี-่ น้อง
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________________
ชื่อ _________________________________________
นำมสกุล _____________________________________
โทรศัพท์ _____________________________________
ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณี ย์  ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้  ทีอ่ ยู่ตำมบัตรประจำตัวประชำชน/ทะเบียนบ้ำน  ทีอ่ ยู่ท่ที ำงำน (อยู่ในข้อ 2. ข้อมูลกำรทำงำนและกำรเงิน)

4. ข้ อมูลช่ องทางการติดต่ อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email Address _______________________________________________________
โทรศัพท์ ____________________________________________________________
โทรสำร _____________________________________________________________

โทรศัพท์มอื ถือ _______________________________________________________
โทรศัพท์ (ทีท่ ำงำน) ___________________________________________________
โทรสำร (ทีท่ ำงำน) ____________________________________________________

คาขอรับเอกสารผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์
 ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรขอสมัครใช้บริกำรรับเอกสำร ใบแจ้งกำรชำระเงิน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี รวมถึงบรรดำคำบอกกล่ำวทีต่ ำมกฎหมำยมิได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ด้วยวิธกี ำรจัดส่ง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ส่งไปตำมที่ระบุไว้ดำ้ นล่ำงนี้ (กรณีไม่ระบุ ลูกค้ำหรือผู้ขอใช้บริกำรจะได้รบั เอกสำรทำงไปรษณีย)์
 Email Address
 SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์มอื ถือตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
(กรณีท่ลี ูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำร เลือกทัง้ 2 ช่องทำง บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรจะจัดส่งเอกสำรผ่ำนช่องทำง Email Address เท่ำนัน้ )
โดยลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงและยิ นยอมผูกพันและปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับเอกสารผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ดังต่อไปนี้
1. กรณีส่งเอกสำรทำง Email Address เอกสำรจะถูกส่งในรูปแบบ PDF / กรณีส่งเอกสำรทำง SMS เอกสำรจะถูกส่งในรูปแบบ URL
2. กำรขอรับเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตดั สิทธิบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรในกำรส่งเอกสำร โดยวิธอี ่นื ตำมทีบ่ ริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรเห็นสมควร
3. บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง หรือยกเลิกกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ และ/หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ ภำยใต้
ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
4. กรณีลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรมีควำมประสงค์เปลีย่ นแปลง Email Address และ/หรือหมำยเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับเอกสำร ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงิน
เกียรตินำคินภัทรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ตำมวิธกี ำรตำมทีบ่ ริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรกำหนด ทัง้ นี้กำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคิน
ภัทรแจ้งให้ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรทรำบตำมรูปแบบและวิธกี ำรตำมทีบ่ ริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรเห็นสมควร
5. หำกบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรได้ส่งเอกสำรออกจำกระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยัง Email Address และ/หรือส่ง SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์มอื ถือทีไ่ ด้ระบุไว้ขำ้ งต้น หรือ
ทีล่ ูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรได้แจ้งเปลีย่ นแปลงให้บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรทรำบตำมวิธกี ำรทีบ่ ริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรกำหนดครัง้ หลังสุด ให้ถือว่ำบริษทั ใน
กลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรได้ส่งเอกสำรและลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรได้รบั เอกสำรโดยชอบแล้ว ทัง้ นี้ ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริ กำรตกลงและรับทรำบว่ำ กำรไม่ได้รบั ใบแจ้งกำรชำระเงินไม่ถอื
เป็ นเหตุให้ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรปฏิเสธกำรชำระเงิน และ/หรือมีสทิ ธิเรียกร้องให้บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรรับ ผิดชอบแต่อย่ำงใด

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกาหนด
 เงินเดือน  กำรประกอบธุรกิจ  กำรลงทุน
 มรดก
 เงินออม
 เงินเกษียณ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________
2) ประเทศทีม่ ำของรำยได้หลักมำจำก
 ประเทศไทย  ประเทศอื่น (โปรดระบุ) ___________________________________________________________________________
3) ท่ำนอยู่ระหว่ำงกำรถูกยับยัง้ กำรทำธุรกรรม ยึดหรืออำยัดทรัพย์สนิ หรือเป็ นผู้ท่ศี ำลมีคำสังให้
่ ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดิน ตำม  ไม่ใช่  ใช่ โปรดระบุ ____________________
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือไม่
4) ท่ำนเป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลทีก่ ระทำควำมผิดเกีย่ วกับควำมผิดฐำนฟอกเงิน ควำมผิดมูลฐำน 1 ตำมกฎหมำยฟอกเงิน หรือ
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุ ___________________
ควำมผิดเกีย่ วกับกำรก่อกำรร้ำย หรือสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวุธทีม่ อี ำนุภำพทำลำยล้ำงสูงหรือไม่
5) ท่ำนเป็ นบุคคลทีม่ สี ถำนภำพทำงกำรเมืองไทยหรือต่ำงประเทศ2 ใช่หรือไม่
 ไม่ใช่  ใช่ โปรดระบุ ___________________
6) บุคคลทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จำกกำรทำธุรกรรมทีแ่ ท้จริง3
 ลูกค้ำ  อื่นๆ โปรดระบุ ชื่อ - นำมสกุล ______________________________________________ เลขทีบ่ ตั รประชำชน _____________________ ควำมสัมพันธ์ _______________
1) แหล่งทีม่ ำของรำยได้หลักมำจำก

1ควำมผิดมูลฐำน

หมำยถึง ฐำนควำมผิดที่นำไปสู่กำรฟอกเงินตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ควำมผิดเกี่ยวกับค้ำมนุษย์ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนั น ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรฉ้อโกงประชำชน ควำมผิดต่อหน้ำทีร่ ำชกำร ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำย ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำรสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทำง ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระทำอันไม่ เป็ นธรรมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
2
ผูม้ สี ถำนภำพทำงกำรเมือง หมำยถึง บุคคลทีด่ ำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองในประเทศและต่ ำงประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบำล รัฐมนตรี เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับสูงของรัฐ ศำล องค์กรอิสระ องค์กรอัยกำร ทหำร หรือ บุคคล
ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ ผูม้ บี ทบำทสำคัญทำงกำรเมือง ผูด้ ำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งในองค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือ เป็ นสมำชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดำ มำรดำ บุตร ผูร้ บั บุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม
พีน่ ้อง คู่สมรส บุคคลทีอ่ ยู่กนิ ฉันสำมีภริยำ และ ผูร้ ่วมงำนใกล้ชดิ
3บุคคลทีไ่ ด้รบ
ั ประโยชน์จำกกำรทำธุรกรรมที่แท้จริง หมำยถึง บุคคลธรรมดำผูเ้ ป็ นเจ้ำของบัญชีทแี่ ท้จริง หรือ มีอำนำจควบคุมควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจของลูกค้ำกับสถำบันกำรเงิน หรือ บุคคลทีล่ ูกค้ำทำธุรกรรมแทน หรือ บุคคลผูใ้ ช้อำนำจควบคุมนิติ
บุคคล

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ข้ อมูลลูกค้ า – บุคคลธรรมดา
วันที่ _____/______/___________

6. การให้ ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูล
นอกเหนือจำกสิทธิในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำของบริษทั ต่ำง ๆ ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรทีส่ ำมำรถกระทำได้ภำยใต้สญ
ั ญำ หรือ
คำขอใดๆ ที่ลูกค้ำมีอยู่หรือจะมีในอนำคต หรือที่กฎหมำยให้สทิ ธิกระทำได้ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศควำมเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ลูกค้ำตกลงและยินยอมเพิม่ เติมให้บริษทั
ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร อำทิ ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำช น) บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
เกียรตินำคินภัทร จำกัด เป็ นต้น (“บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ ูกค้ำได้ให้ไว้ในขณะนี้และทีจ่ ะเกิดมีขน้ึ ในภำยหลัง
เพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
 ยินยอม

 ไม่ยนิ ยอม กำรให้ควำมยินยอมในกำรใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดดังต่อไปนี้ แก่บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงิน เกียรตินำคินภัทร ตัวแทน
ด้ำนกำรตลำดหรือกำรขำยต่ำงๆ ของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร บริษทั ประกันภัย ผูป้ ระกอบธุรกิจบริกำรกำรชำระเงิน และ/หรือ ที่
กลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรจะแจ้งรำยชื่อให้ทรำบไว้ในเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ จะมีกำรขอควำม
ยินยอมก่อนเป็ นรำยกรณี โดยไม่มผี ลต่อกำรพิจำรณำกำรใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรใดๆ กับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร และลูกค้ำ
มีสทิ ธิทจ่ี ะให้ควำมยินยอมหรือไม่ก็ได้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริกำร ข้อมูลทำงกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย หรือกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ
บริกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำผลิตภัณฑ์นนั ้ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร หรือเป็ นผลิตภัณฑ์ของผูอ้ ่นื ซึง่ บริษทั ในกลุ่มธุรกิจ
กำรเงินเกียรตินำคินภัทรเป็ นผูแ้ นะนำหรือผูข้ ำยให้แก่ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรได้

 ยินยอม

 ไม่ยนิ ยอม เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำและเพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรสำหรับกำรเรียกดูขอ้ มูลเกีย่ วกับบัญชีเงินฝำก สินเชื่อ และกำรทำธุรกรรมใด ๆ
ของลูกค้ำที่มอี ยู่กบั บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร รวมถึงข้อมูลกำรถือครองหน่ วยลงทุนในบัญชีกองทุนใด ๆ ที่ได้มำจำกกำรทำ
ธุ ร กรรมผ่ ำ นบริษัทในกลุ่ ม ธุ ร กิจกำรเงินเกียรติน ำคิน ภัทรตำมที่บ ริษัทหลักทรัพ ย์จัด กำรกองทุ น ใด ๆ จัด ทำและส่ ง ให้ลู ก ค้ำ ในฐำนะผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเพื่อและในนำมของลูกค้ำ ตลอดจนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริกำรที่ลูกค้ำมีหรือจะมีอยู่กบั บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงิน
เกียรตินำคินภัทรได้
 ไม่ยนิ ยอม กำรให้ควำมยินยอมในกำรใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรวิเครำะห์ วิจยั ข้อมูลหรือจัดทำข้อมูลทำงสถิติ ของลูกค้ำ ทีบ่ ริษทั ในกลุ่มธุรกิจ
กำรเงินเกียรตินำคินภัทรได้รบั มำ แก่บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร และผูร้ บั ข้อมูลอื่นใดซึ่งบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร
จะมีกำรแจ้งรำยชื่อหรือขอควำมยินยอมก่อน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลพฤติกรรมกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรใด ๆ ที่ลูกค้ำ
มีอยู่กบั บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร ตลอดจนข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนำมำวิเครำะห์ จัดกลุ่มเพื่อพัฒนำและเสนอขำย
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงิน เกียรตินำคินภัทร และ/หรือของพันธมิตรทำงธุรกิจให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เป็ นรำยบุคคลหรือเพื่อขยำยสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้ำซึง่ รวมถึงกำรทำชุดข้อมูลต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้ำโดยเฉพำะ เป็ นต้น

 ยินยอม

หมำยเหตุ • สำมำรถดูรำยชื่อบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร และผูร้ บั ข้อมูลทัง้ หมดได้จำก www.kkpfg.com/dataprotection
• สอบถำม/ยกเลิกข้อมูลเกีย่ วกับกำรให้ควำมยินยอมในกำรเปิ ดเผยข้อมูล โปรดติดต่อ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

7. คารับรอง / คายืนยันของลูกค้ าหรือผู้ขอใช้ บริการ
ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรรับทรำบและตกลงให้บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผย ข้อมูลของลูกค้ำ หรือผูข้ อใช้บริกำรแก่บริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร รวมทัง้ ผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก ผูร้ บั จ้ำง ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูใ้ ห้บริกำรสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ ผูร้ บั ช่ วงงำนต่อ ผูป้ ระกอบวิชำชีพในกำรให้คำปรึกษำ
ด้ำนต่ำงๆ ของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร หน่วยงำนทำงกำร ผู้มอี ำนำจตำมกฎหมำย บริษทั ประกันภัย พันธมิตรทำงธุรกิจ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยนอก และ
ผูส้ นใจจะเข้ำรับโอนสิทธิ เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำหรือเงื่อนไขกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ลูกค้ำ หรือผู้ขอใช้บริกำรมีอยู่กบั บริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร กำร
ติดต่อสื่อสำร กำรติดตำมทวงถำม กำรบริหำรและกำกับดูแลควำมเสีย่ ง กำรควบคุมกำกับและตรวจสอบ กำรจัดกำรข้อร้องเรียน กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำหนด รวมถึงเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำ อนุมตั ิ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร
ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรรับทรำบและตกลงว่ำข้อมูลในเอกสำรนี้ทงั ้ หมด เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นควำมจริง และลูกค้ำ หรือผูข้ อใช้บริกำรตกลงตำมกำรแสดงเจตนำสมัคร
ใช้บริกำรหรือไม่สมัครใช้บริกำร และ/หรือ กำรให้ควำมยินยอมหรือไม่ให้ควำมยินยอมตำมทีร่ ะบุไว้ดำ้ นบน และหำกลูกค้ำ หรือผูข้ อใช้บริกำรมีกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ ลูกค้ำหรือผู้
ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งให้บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรทรำบทันที ตำมช่องทำงและวิธกี ำรทีบ่ ริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงิน เกียรตินำคินภัทรกำหนด ทัง้ นี้ ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้
บริ ก ำรได้ อ่ ำ นรำยละเอี ย ดและรั บ ทรำบประกำศควำมเป็ นส่ ว นตั ว ( Privacy Notice) ที่ ป รำกฏในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ กำรเงิ น เกี ย รติ น ำคิ น ภั ท ร
www.kkpfg.com/dataprotection หรือ เว็บไซต์อ่นื ใดของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรแล้ว และในกรณีทล่ี ูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรได้ให้ขอ้ มูลของบุคคลอื่นกับบริษทั ใน
กลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร ลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรขอรับรองว่ำลูกค้ำหรือผูข้ อใช้บริกำรมีอำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยที่จะสำมำรถเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บริษทั ใน
กลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร

ลงชื่อ

............................................................................................................................................................ ลูกค้ำ / ผูข้ อใช้บริกำร
(

1 - สำหรับเจ้ำหน้ำทีผ่ ตู้ ิดต่อลูกค้ำ/ผูร้ บั เอกสำร

)
2 - สำหรับเจ้ำหน้ำทีผ่ ตู้ รวจสอบเอกสำร

ชื่อ___________________________________________________รหัสพนักงำน________________
 Bank  Other สำขำ___________________________________________________________
3 - ผูบ้ นั ทึกเปลีย่ นแปลงข้อมูลลูกค้ำ (สำขำ)

ชื่อ____________________________รหัสพนักงำน______________
 Bank  Other สำขำ___________________________________
4 - ผูอ้ นุมตั ิ (สำขำ)

KYC Level  1  2  3 ชื่อ____________________________รหัสพนักงำน____________

ชื่อ____________________________รหัสพนักงำน______________

ส่ วนที่ 2 - ใบคำขอสินเชื่อส่ วนบุคคล/บัตรกดเงินสด
วันที่ _____/______/___________

กำรสมัครขอสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่ วนบุคคล/บัตรกดเงินสด
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภคเป็ นจานวนเงิน ________________________________บาท หรือตาม
จานวนทีธ่ นาคารจะเห็นสมควร
สิ นเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan
การชาระคืน ข้าพเจ้าจะชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนธนาคาร เป็ นงวดรายเดือนตามวันที่ และจานวนเงินทีธ่ นาคารได้ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน
หรือใบนาส่งเงินทีธ่ นาคารจะส่งถึงข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าประสงค์จะขอชาระคืนไม่เกินระยะเวลา ดังต่อไปนี้ หรือระยะเวลาอื่นตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร
จานวนงวด  12 งวด  24 งวด  36 งวด
 48 งวด  60 งวด
สิ นเชื่อส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด KKP Cash Card
รับเงินทันทีทไ่ี ด้รบั อนุมตั ิ
เลือกชาระคืนแบบขัน้ ต่า
เลือกผ่อนชาระคืนแบบรายงวด
จานวนเงิน  5,000 บ.  10,000 บ.  20,000 บ.  50,000 บ.  80,000 บ.  100,000 บ.  200,000 บ.  เต็มวงเงิน
จานวนงวด  6 งวด
 12 งวด
 24 งวด  36 งวด
 48 งวด  60 งวด
(กรณีวงเงินสินเชื่อทีท่ ่านเลือกสูงกว่าวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ธนาคารจะโอนเงินให้ท่านตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลง
จานวนงวดให้เหมาะสมตามเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนด โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือแจ้งผลการอนุมตั สิ นิ เชื่อ)

ช่องทางรับเงินสิ นเชื่อ
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงินจากธนาคาร ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินทีธ่ นาคารให้กยู้ มื ชาระเป็ นค่าบริการ ค่าใช้ จ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียม
อื่นใด และค่าเบีย้ ประกันภัย (ถ้ามี) ที่ขา้ พเจ้าต้องรับผิดชอบตามข้อกาหนดและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในคาขอและสั ญญาให้สนิ เชื่อที่แนบมาพร้อมกับคาขอนี้ และหลังจาก
หักเงินเพื่อการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เงินทีใ่ ห้กยู้ มื คงเหลือเป็ นจานวนเท่าใด ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้
 โอนเงินเข้า Prompt Pay ตามเลขประจาตัวประชาชน
ั ชี _______________________
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร ชื่อบัญชี______________________________________________ เลขทีบ่ ญ
ทัง้ นี้ เมื่อธนาคารได้ดาเนินการตามที่กล่าวข้างต้นทุกประการแล้ว ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้รบั เงินสินเชื่อตามจานวนที่ธนาคารได้อนุมตั ิ ให้สนิ เชื่อไว้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วตัง้ แต่วนั ทีธ่ นาคารได้หกั เงิน และ/หรือนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น หรือวันที่ซง่ึ โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาให้ สนิ เชื่อได้ตกลงให้ถอื ว่าข้าพเจ้า
ได้รบั เงินสินเชื่อจากธนาคาร แล้วแต่กรณี

รายการเปิ ดเผยข้อมูลสิ นเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (เฉพาะผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 30,000 บาท)
เพื่อ ให้เป็ น ไปตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยเรื่อ งการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขในการประกอบธุร กิจสิน เชื่อ ส่ ว นบุ ค คลภายใต้
1.การกากับ ทีก่ าหนดให้ผขู้ อสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ต้องแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับและวงเงินที่ได้รบั และอยู่ระหว่าง การ
ยื่น ขอกับสถาบัน การเงิน อื่น ผู้ประกอบธุรกิจสิน เชื่อ ส่ วนบุค คลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบัน การเงิน และผู้ให้ส ิน เชื่อ ผ่ านผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือ เครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุร กรรมสิน เชื่อระหว่างบุค คลกับบุค คลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งมีผ ลให้ธนาคารอาจลดวงเงิน /บอกเลิกวงเงิน รวมถึงเพื่อ จากัดปริมาณ
การก่อหนี้มใิ ห้เกินความสามารถในการชาระหนี้ หากภายหลังตรวจพบว่ามีการแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ดังนัน้ เพื่อประโยชน์สู งสุดในการพิจารณาอนุมตั ิ
วงเงินสินเชื่อของท่าน โปรดระบุขอ้ มูลตามด้านล่าง
1. ในกรณีท่ที ่านมีวงเงินสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุค คลภายใต้การกากับที่ไม่ใช่สนิ เชื่อที่มที ะเบียนรถเป็ นประกัน เช่น บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล เป็ นต้น

และหรืออยู่ระหว่าง การยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวภายใน 2 เดือนก่อนวันทีย่ ่นื ขอสินเชื่อครัง้ นี้ กับบริษทั ดังต่อไปนี้ โปรดเลือก
 แคปปิ ตอล โอเค  สินมิตร
 วัฒนาธนสินทรัพย์  ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ต้ี กระบี่  ไซเบอร์เนตติคส์
 แมคคาเล กรุ๊พ
 ไซเบอร์เนตติคส์  รีโซลูชนั ่ เวย์
 เงินเทอร์โบ 
 เทอร์โบ แคช (ประเทศไทย)  เมืองไทย แคปปิ ตอล  สบายสบาย ลิสซิง่ 
 ศักดิสยามลิ
์
สซิง่  วัฒนาธนสินทรัพย์  เงินสดทันใจ   เหรียญทองสินทรัพย์
 ซิงเกอร์ประเทศไทย
 รีโซลูชนั ่ เวย์
 อัมพวาธุรกิจ
 เหรียญทองธุรกิจ  เจเอ็มที เน็ทเวอร์คเซอร์วสิ เซ็ส  อื่นๆ โปรดระบุ ______________________
2. ในกรณีทท่ี ่านมีวงเงินสินเชื่อทีไ่ ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพ ทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้สนิ เชื่อผ่านผูป้ ระกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล และหรืออยู่ระหว่างการยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวภายใน 2 เดือนก่อนวั นที่ย่นื ขอสินเชื่อครัง้ นี้ โปรดระบุ จานวนผูใ้ ห้สนิ เชื่อ
__________________ ราย วงเงินสินเชื่อรวม _________________ บาท
กรณีทท่ี ่านไม่แจ้งข้อมูล ธนาคารจะถือว่าท่านไม่มวี งเงินสินเชื่อและหรือไม่มกี ารยื่นขอสินเชื่อกับบริษทั หรือบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยธนาคารจะตรวจสอบประวัติ
การขอและการได้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อจาก บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด ตามทีท่ ่านให้ความยินยอมไว้ในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล

บุคคลที่สำมำรถติดต่ อเพื่อทวงถำมหนี ้
ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารหรือบุคคลที่ธนาคารมอบหมาย ติดต่อ สอบถาม ชี้แจง แจ้ง ยืนยันข้อความ ข่าวสาร หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับหนี้หรื อภาระผูกพัน ที่
ข้าพเจ้ามีอยู่กบั ธนาคารทัง้ ในขณะนี้และต่อไปในภายหน้า เพื่อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ กับบุคคลดังต่อไปนี้ โดยความตก ลงนี้มผี ลรวมถึงบุคคลผูร้ บั โอน
สิทธิเรียกร้องจากธนาคารด้วย
 บุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในกรณีทต่ี ดิ ต่อไม่ได้ขา้ งต้น
 บุคคลอื่นๆ (โปรดระบุ) ชื่อ _______________________________ นามสกุล _____________________________ ความสัมพันธ์ _________________
หมายเลขโทรศัพท์ ______________________โทรศัพท์มอื ถือ _________________________ E-mail Address _________________________________
สถานทีต่ ดิ ต่อ _____________________________________________________________________________________________________________
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ส่ วนที่ 2 - ใบคำขอสินเชื่อส่ วนบุคคล/บัตรกดเงินสด
วันที่ _____/______/___________

ข้อตกลงการใช้บริการรับส่งข้อมูลรายการธุรกรรมบัญชีเงินฝากธนาคารและข้อตกลงทัวไป
่
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ในการขอรายการเดินบัญชี (Statement) ของบัญชีเงินฝากทีข่ า้ พเจ้ามีอยู่กบั สถาบันการเงินทีข่ า้ พเจ้าเลือกไว้ตามวิธที ธ่ี นาคารยอมรับ โดย
ข้า พเจ้า ตกลงและยิน ยอมให้ ส ถาบัน การเงิน ที่ข้า พเจ้ า เลือ กไว้ดัง กล่ า ว ส่ ง รายการเดิน บัญ ชี ( Statement) ที่ข้า พเจ้า มีอ ยู่ ก ลับ มาให้ แ ก่ ธ นาคารได้ โ ดยตรง
เมื่อสถาบันการเงินทีข่ า้ พเจ้าเลือกไว้ดงั กล่าวสามารถยืนยันการขอรายการเดินบัญชีดงั กล่าวของข้าพเจ้าได้ ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันการเงินดังกล่าวสามารถหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว เพื่อชาระค่าธรรมเนียม (หากมี) และหากข้าพเจ้ามีเงินไม่เพียงพอสาหรับชาระค่าธรรมเนียม หรือหากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่สามารถ
ยืนยันรายการของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอาจปฏิเสธทีจ่ ะให้รายการเดินบัญชีแก่ธนาคาร ได้

2.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดทีร่ ะบุในใบคาขอนี้และเอกสารอันเป็ นส่วนหนึ่งหรือประกอบคาขอนี้เป็ นความจริงทุกประการและในวั นที่เสนอคาขอนี้
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบข้อกาหนดและเงื่อนไขรวมทัง้ กฏเกณฑ์เกีย่ วกับสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารโดยครบถ้วนแล้ว และตกลงยินยอมว่าเมื่อธนาคารได้อนุมตั สิ นิ เชื่อ
ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อ นไขที่ปรากฏในคาขอและสัญญาให้ส ิน เชื่อที่แนบมาพร้อ มกับคา ขอนี้ห รือ ที่ธนาคารได้มีการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงในอนาคตและได้แจ้งให้ทราบเป็ นครัง้ คราวไปโดยให้ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของคาขอ/สัญญาให้สนิ เชื่อนี้ด้วยทุกประการรวมถึงบริก ารอื่นใดในกรณีทธ่ี นาคาร
จัดให้แก่ขา้ พเจ้า และเงื่อนไข/ข้อตกลงใด ๆ เพิม่ เติมทีธ่ นาคารจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อๆ ไป และให้ถอื ว่าใบคาขอนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาให้สนิ เชื่อทีแ่ นบมาพร้อม
คาขอฉบับนี้ แต่หากเป็ นกรณีทธ่ี นาคารไม่อนุมตั วิ งเงิน และ/หรือจานวนเงินสินเชื่อตามความประสงค์ของข้าพเจ้าซึ่งปรากฏในคาขอนี้ได้ ข้ าพเจ้าขอให้ถอื เอาคาขอนี้
เป็ นข้อเสนอความประสงค์ใหม่ของข้าพเจ้าในอันทีจ่ ะผูกพันตามคาอนุมตั ขิ องธนาคารในจานวนเงิน ระยะเวลา ตลอดจนเงื่อนไขใดๆ อันเกีย่ วกับสินเชื่อทีร่ ะบุในคาขอนี้
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในคาขอ/สัญญาให้สนิ เชื่อที่แนบมาพร้อมกับคาขอนี้ โดยตลอดแล้วและตกลงยิ นยอมผูกพันทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันทีเ่ กิดขึน้ ตามข้อสัญญาฉบับนี้ดงั กล่าวทุกประการ
ข้อควรระวัง
▪ เพื่อประโยชน์ สูงสุ ดกรุณาผ่ อนชาระค่างวดให้ตรงวันที่กาหนด หากชาระก่อนกาหนดอาจทาให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชาระก่อนกาหนดจนถึงวันที่ครบกาหนด
ชาระได้ ทัง้ นี้ หากท่านชาระหลังวันที่กาหนด หรือ ชาระภายในกาหนดแต่ชาระค่างวดเพียงบางส่วน (สาหรับสินเชื่อส่วนบุคคล) หรือ ชาระภายในกาหนด แต่
ชาระน้อยกว่ายอดที่ตอ้ งชาระขัน้ ต่า (สาหรับบัตรกดเงินสด) ธนาคารถือว่าท่านยังมียอดค้างชาระและผิดนัดชาระหนี้ โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ
และเบีย้ ปรับ รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินอัตราทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
▪ ลูกค้าควรทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับและเงื่อนไขก่อ นตัดสินใจลงชื่อ หากสงสัยให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าทีข่ ายหรือ KKP Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00 – 20.00 น.
 พนักงานขายได้อธิบายรายละเอียดสาคัญของผลิตภัณฑ์ให้ขา้ พเจ้ารับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง พร้อมมอบ Sales Sheet ให้ขา้ พเจ้าเรียบร้อยแล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร
จานวน
 1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1 ชุด
 2.สลิปเงินเดือนล่าสุด/หนังสือรับรองเงินเดือน
1 ชุด
 3.สาเนารายงานการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง (3 เดือน/6 เดือน)
1 ชุด
 4.สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
1 ชุด
 5.เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
(โปรดระบุ)
5.1_______________________________________________________________________
____ ชุด
5.2_______________________________________________________________________
____ ชุด
5.3_______________________________________________________________________
____ ชุด
5.4_______________________________________________________________________
____ ชุด
5.5_______________________________________________________________________
____ ชุด
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบการขอสินเชีอ่ กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตามทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนี้ให้กบั เจ้าหน้าทีธ่ นาคารหรือ
เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากธนาคาร (“พนักงาน”) เป็ นทีเ่ รียบร้อย โดยข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดทีร่ ะบุใน
เอกสารดังกล่าวเป็ นความจริงทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้ายินดีส่งมอบเอกสารอื่นๆ เพิม่ เติมในภายหลังตามทีธ่ นาคารร้องขอ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
ดังกล่าว
ลงชื่อ _____________________________________________ ผูข้ อสินเชื่อ
(
) วันทีส่ ่งมอบเอกสารให้พนักงาน ______________________
ลงชื่อ _____________________________________________ พนักงานผูต้ รวจสอบ
(
) วันทีร่ บั เอกสารจากลูกค้า ___________________________
หมายเหตุ : ในขัน้ ตอนการสมัครและทาธุรกรรมกับธนาคาร เช่น การขอสินเชื่อ ธนาคารมีชอ่ งทางในการติดต่อและรับเอกสารผ่านช่องทางสาขา ไปรษณีย์ โทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบการรับส่งเอกสารตามทีธ่ นาคารกาหนด และกับผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากธนาคารเท่านัน้ กรณีมกี ารจัดส่งข้อมูล
และเอกสารผ่านช่องทางอื่นทีแ่ ตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ธนาคารไม่จาต้องรับผิดชอบ
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เอกสารสาหรับลูกค้ าเก็บไว้
สัญญาให้ สินเชื่อส่ วนบุคคล
ข้ าพเจ้ าผู้ลงลายมือชื่อหรื อมีชื่อปรากฏในใบคาขอสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด KKP Cash Card / สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan ฉบับนี ้
(ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “คาขอสินเชื่อ”) และต่อไปจะเรียกข้ าพเจ้ าผู้ลงลายมือชื่อ หรือมีชื่อปรากฏดังกล่าวว่า “ผู้ก้ ”ู
โดยผู้ก้ มู ีความประสงค์ขอรับสินเชื่อส่วนบุคคลประเภท KKP Cash Card และ/หรือ KKP Personal Loan จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
(ซึง่
ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ปรากฏรายละเอียดตามคาขอสินเชื่อ
ผู้ก้ ยู ินยอมผูกพันตนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ คาขอสินเชื่อ สัญญานี ้ หนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่างนี)้ ใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รกดเงินสด
เกียรตินาคินภัทร/ใบเสร็ จรับเงิน (KKP Cash Card Statement / Receipt Slip) หรือเอกสารอื่นใดที่แจ้ งให้ ชาระหนี ้ (“ใบแจ้ งยอดบัญชี”) คู่มือการใช้ บตั รกดเงินสด KKP Cash
Card (“คู่มือการใช้ บตั ร”) ในกรณีที่ผ้ กู ้ เู บิกใช้ สินเชื่อ KKP Cash Card (ตามที่ได้ นิยามไว้ ด้านล่างนี ้) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ องซึ่งธนาคารกาหนดให้ เป็ นเอกสารทางการเงิน
(ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “เอกสารทางการเงิน”) รวมทังข้
้ อกาหนดหรื อระเบียบประเพณีปฏิบตั ิทวั่ ไปที่เกี่ยวข้ องของธนาคารในการขอรับและใช้ สินเชื่อ ผู้ก้ รู ับทราบและตกลง
ดังต่อไปนี ้
1. สินเชื่อ
1.1 สินเชื่อภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ได้ แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบของการกู้ยืมในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Credit) (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “สินเชื่อ KKP Cash
Card”) และ/หรื อสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบการกู้ยืมเงินในลักษณะไม่หมุนเวียน (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “สินเชื่อ KKP Personal Loan”) (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวถึง
โดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “สินเชื่อ”) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินกู้ไปใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค
1.2 ผู้ก้ รู ับทราบและตกลงว่าเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของธนาคารในการพิจารณาตกลงที่จะให้ สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในคาขอสินเชื่อและ
สัญญานี ้ ในกรณีที่ธนาคารตกลงอนุมตั ิสินเชื่อให้ แก่ผ้ กู ้ ู ธนาคารจะส่งหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ โดยจะกาหนดรายละเอียดของสินเชื่อที่ธนาคารอนุมตั ิให้ แก่ผ้ กู ้ ู ทังนี
้ ้
ผู้ก้ ตู กลงที่จะผูกพันตนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในเอกสารทางการเงินทุกประการ
นอกจากนี ้ ผู้ก้ ตู กลงและรับทราบว่าวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะอนุมตั ินนั ้ เป็ นวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกพัน (Uncommitted) และธนาคารสามารถทบทวนวงเงิน
สินเชื่อดังกล่าวตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควรโดยผู้ก้ ูรับทราบและตกลงว่าธนาคารเป็ นผู้มีดุลยพินิจในการกาหนดวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย
ค่าบริ การ การเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ การระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าชั่วคราวหรื อถาวร)การยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน การปฏิเสธการขอใช้
สินเชื่อในคราวใด ๆ การกาหนดเงื่อนไขและข้ อตกลงสาหรับการเบิกใช้ หรือการชาระคืนเงินสินเชื่อตามสัญญานี ้ รวมทังเรี
้ ยกชาระคืนเงินกู้
1.3 ผู้ก้ ตู กลงปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารทางการเงินทุกประการ และในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้ อกาหนดภายใต้ เอกสาร
ทางการเงิน ธนาคารอาจแจ้ งหรื อประกาศโฆษณาผ่านเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร หรื อสื่ออื่นใด ให้ ผ้ กู ้ ไู ด้ ทราบก่อนล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาตามสมควร และเมื่อธนาคารได้
แจ้ งหรื อประกาศโฆษณาตามวิธีการดังกล่าวแล้ ว ผู้ก้ ูตกลงผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าว นับตัง้ แต่ วันที่การแจ้ งหรื อประกาศเปลี่ยนแปลงนัน้ มีผลใช้ บงั คับ
เป็ นต้ นไปและจนกว่าผู้ก้ จู ะชาระหนี ้ภายใต้ เอกสารทางการเงินคืนให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วนเสร็จสิ ้น
2. การเบิกถอนหรือใช้ สินเชื่อ
2.1 ในการเบิกใช้ สินเชื่อ KKP Cash Card ผู้ก้ รู ับทราบและตกลงว่า ผู้ก้ อู าจเบิกใช้ สินเชื่อโดย (ก) การใช้ บตั รกดเงินสด KKP Cash Card (“บัตร”) ร่วมกับรหัส
ประจาตัว ซึง่ ณ วันทาสัญญานี ้ คือ รหัสตัวเลข (PIN) จานวน 6 หลัก (“รหัสบัตร”) ที่ผ้ กู ้ กู าหนดตามที่ระบุไว้ ในคู่มือการใช้ บตั รหรื อ (ข) การใช้ บตั รโดยการลงลายมือชื่อ
ในเอกสารต่างๆ (ค) การเบิกใช้ สินเชื่อผ่านช่องทางหรือวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ด้านล่าง ทังนี
้ ้ ผู้ก้ สู ามารถเบิกใช้ สินเชื่อได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
2.1.1 ในการเบิกใช้ สินเชื่อโดยการเบิกรับเงินสดหรื อโอนเงิน ผู้ก้ สู ามารถเบิกใช้ สินเชื่อ KKP Cash Card โดย (ก) ใช้ บตั รร่วมกับรหัสบัตรในการเบิกรับเงินสด
หรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ก้ ู และ/หรือบุคคลอื่น ทังที
้ ่มีอยู่กบั ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่นผ่านเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื่น หรือผ่านเครื่องบันทึกข้ อมูลการใช้ บตั ร (Electronic Data Captureหรือ EDC) (“เครื่องรูดบัตร”) ที่สาขาของธนาคาร หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่ธนาคารจะได้ จดั ให้ มีขึ ้น
ต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเบิกรับเงินสดหรื อโอนเงิน หรื อ (ข) การเบิกใช้ สินเชื่อผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (KKP Contact Center) โดยแจ้ งความประสงค์ให้ ธนาคาร
โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ก้ ทู งั ้ ที่มีอยู่กับธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่น ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด หรื อ (ค) การเบิกใช้ สินเชื่อโดยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคาร
กาหนดและได้ แจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบ
ผู้ก้ ตู กลงและยอมรับว่า การที่ผ้ กู ้ ไู ด้ เบิกรับเงินสดและ/หรื อโอนเงินในแต่ละครัง้ ดังกล่าวผ่านบัตร หรื อการเบิกใช้ สินเชื่อผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (KKP
Contact Center) ให้ ถือว่าผู้ก้ ไู ด้ รับเงินกู้ภายใต้ สินเชื่อ KKP Cash Card ครบถ้ วนแล้ วตามจานวนที่ได้ มีการเบิกรับเงินสด และ/หรือโอนเงินผ่านบัตร หรือตามจานวนที่
ได้ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ก้ ู ตามแจ้ งผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (KKP Contact Center) ณ วันที่ธนาคารได้ โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ก้ ู และในการใช้ บตั ร
ร่วมกับรหัสบัตร หรื อการเบิกใช้ สินเชื่อผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (KKP Contact Center) ในแต่ละครัง้ ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารกาหนด ให้ ถือว่าการเบิกใช้ สินเชื่อ
KKP Cash Card โดยการใช้ บตั รทารายการ และการเบิกใช้ สินเชื่อผ่านศูนย์บริการลูกค้ า (KKP Contact Center) เป็ นการที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทาหลักฐานการรับเงินกู้ภายใต้ สินเชื่อ
KKP Cash Card และลงลายมือชื่อรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card จากธนาคารอย่างถูกต้ องและชอบด้ วยกฎหมาย ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ต้องทา
เอกสารหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็ นหลักฐานอีก
2.1.2 ในการเบิกใช้ สินเชื่อเพื่อชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ ผู้ก้ สู ามารถเบิกใช้ สินเชื่อ KKP Cash Card เพื่อชาระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การผ่าน
เครื่ องรูดบัตร หรื อเบิกใช้ สินเชื่อเพื่อชาระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่รองรับ หรื อระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรื อเบิกใช้
สินเชื่อผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (KKP Contact Center) โดยแจ้ งความประสงค์ ให้ ธนาคารโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นเพื่อชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ
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เอกสารสาหรับลูกค้ าเก็บไว้
ตามวิธีการ ข้ อปฏิบตั ิ และเงื่อนไข ตามที่กาหนดไว้ ในคู่มือการใช้ บตั ร โดยผู้ก้ อู าจใช้ บตั รร่วมกับรหัสบัตรหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะลงลายมือชื่อในเอกสารที่จดั พิมพ์จาก
เครื่ อ งรู ด บัต ร (เช่ น Sale Slip) เอกสารการรั บ สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร หรื อ บนเครื่ อ งรั บ ลายเซ็ น (Electronic Sign Pad) หรื อ อุป กรณ์ และ/หรื อ เอกสารอื่ น ใด
และการใช้ บตั รในกรณีเบิกใช้ สินเชื่อเพื่อชาระค่าสินค้ า และ/หรือค่าบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่รองรับไม่ว่าผู้ก้ ูจะได้ ยืนยันตัวตนตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดก่อนการ
ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การหรื อไม่ก็ตาม หรื อการเบิกใช้ สินเชื่อผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (KKP Contact Center) ในการเบิกใช้ สินเชื่อด้ วยวิธีการดังกล่าว ผู้ก้ ูตกลง
ให้ ถือว่าผู้ก้ ไู ด้ รับเงินกู้ภายใต้ สินเชื่อ KKP Cash Card ครบถ้ วนแล้ วทุกคราว
กรณีการเบิกใช้ สินเชื่อตามวรรคก่อน หากผู้ก้ ไู ด้ รับสินค้ า/บริ การไม่ตรงตามกาหนดเวลาหรื อ ได้ รับไม่ครบถ้ วนหรื อชารุดบกพร่อง หรื อไม่ถูกต้ อง
ตามวัตถุประสงค์ หรือถูกรอนสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่ว่าด้ วยประการใดก็ตาม ผู้ก้ มู ีหน้ าที่ดาเนินการเรียกร้ องจากร้ านค้ าหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรงด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ก้ เู อง
และผู้ก้ ไู ม่มีสิทธิเพิกถอนการเบิกใช้ สินเชื่อ หรือเรียกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบใด ๆ จากกรณีดงั กล่าว
2.1.3 นอกจากการเบิกใช้ สินเชื่อที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ผู้ก้ อู าจเบิกใช้ สินเชื่อ KKP Cash Card ผ่านช่องทางหรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจะได้ จดั ให้ มีขึ ้นต่อไป
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเบิกใช้ สินเชื่อผ่านทาง (ก) สาขาของธนาคาร (ข) ศูนย์บริ การลูกค้ าของธนาคาร (KKP Contact Center) (ค) ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ IVR
(Interactive Voice Response) (ง) โปรแกรมของธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบ หรือเว็บไซต์อื่นใดของธนาคาร (จ) วิธีการอื่นใดที่ธนาคารกาหนดและแจ้ งให้
ผู้ก้ ทู ราบ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ ในคู่มือการใช้ บตั ร หรื อเอกสารอื่นใดที่ธนาคารกาหนดไว้ ใ นขณะนี ้ หรื อ
ที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้ หรือผ่านทางช่องทางอื่นใดของธนาคาร ทังนี
้ ้
ผู้ก้ ตู กลงปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการเบิกใช้ สินเชื่อดังกล่าวทุกประการ
2.1.4 ผู้ก้ ตู กลงและยอมรับว่า การที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ดาเนินการเบิกใช้ สินเชื่อในแต่ละครัง้ จากช่องทางหรื อตามวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งรวมถึงการใช้ บตั ร
ร่วมกับรหัสบัตร และ/หรื อการใช้ บตั รด้ วยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการที่ธนาคารจัดให้ มีขึน้ เพื่อการพิสูจน์ตวั ตนของผู้ก้ แู ละ/หรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้ ถือว่าผู้ก้ ไู ด้ รับเงินกู้ภายใต้ สินเชื่อ KKP Cash Card ครบถ้ วนแล้ วทุกคราว โดยให้ ถือว่าการเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็ นการที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทา
หลักฐานการรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card และลงลายมือชื่อรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card หรื อมีหลักฐานการรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card จากธนาคารอย่าง
ถูกต้ องและชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว โดยไม่ต้องทาเอกสารหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ อีกเพื่อเป็ นหลักฐานแต่อย่างใด
2.1.5 ผู้ก้ มู ีหน้ าที่เก็บรักษาบัตร ใบบันทึกรายการ หรื อเอกสารอื่นใดอันเกิดจากการเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ KKP Cash Card ไว้ ทุกคราว เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ อง และหากเกิดข้ อผิดพลาดใด ๆ ผู้ก้ จู ะต้ องรีบแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือทันที และหากผู้ก้ ปู ระสงค์ที่จะขอตรวจสอบรายการ ผู้ก้ จู ะต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือการ
ใช้ บตั ร ซึ่งรวมถึงการนาใบบันทึกรายการหรือเอกสารนัน้ ๆ มาแสดงต่อธนาคาร มิฉะนันผู
้ ้ ก้ ตู กลงให้ ถือว่ายอดหนี ้ที่ปรากฏในใบบันทึกรายการหรือเอกสารนัน้ ๆ เป็ นอัน
ถูกต้ องทุกประการ
2.1.6 ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมัติจากธนาคารตามที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมัติสินเชื่อ และภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้ และ
เอกสารทางการเงิน ผู้ก้ อู าจขอเบิกใช้ สินเชื่อ KKP Cash Card ได้ หลายคราวและเมื่อผู้ก้ ไู ด้ ชาระคืนเงินกู้แล้ ว ผู้ก้ สู ามารถเบิกใช้ สินเชื่อใหม่ได้ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของเอกสารทางการเงิน
โดยผู้ก้ จู ะขอเบิกถอนรับเงินสด และ/หรือโอนเงิน และ/หรือขอเบิกใช้ สินเชื่อโดยวิธีการอื่นใดได้ ตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ก้ ตู กลงว่าการเบิกใช้
สินเชื่อ KKP Cash Card ในแต่ ล ะครั ง้ เมื่อรวมยอดรวมสะสมของภาระหนี ท้ ี่ ค้า งชาระ และจานวนเงิน กู้ที่ จะได้ มีการเบิกใช้ ใ นครั ง้ นัน้ ๆ ต้ องไม่เกิน วงเงิน สิน เชื่ อ
KKP Cash Card ที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร
2.1.7 กรณี ที่ ธ นาคารเห็ นว่ า ผู้ก้ ูใ ช้ บัต รนอกเหนื อจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธี การ ตามที่ ธ นาคารกาหนด หรื อใช้ บัตรโดยไม่สุจริ ต หรื อธนาคาร
มีข้อสงสัยในพฤติกรรมการใช้ สินเชื่อหรื อใช้ บตั รประกอบรหัสบัตร หรื อมีพฤติกรรมหรื อข้ อเท็จจริ งอื่นใดทาให้ ธนาคารเห็นว่าผู้ก้ อู าจตกเป็ นผู้ผิดสัญญา ตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขในเอกสารทางการเงินใด ๆ หรือผู้ก้ มู ีความน่าเชื่อถือลดลงหรือคุณภาพเครดิตลดลงหรือธนาคารเห็นว่ามีเหตุอนั ทาให้ ผ้ กู ้ ไู ม่อาจปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ภายใต้ เอกสารทางการเงินได้ ผู้ก้ ตู กลงและยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ระงับการใช้ บตั ร และ/หรือตรวจสอบรายการของการใช้ บตั ร และ/หรือระงับ
การเบิกใช้ สินเชื่อ KKP Cash Card ผู้ก้ ตู กลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเรี ยกให้ ภาระหนีใ้ ด ๆ ภายใต้ สินเชื่อ KKP Cash Card ถึงกาหนดชาระทันทีและผู้ก้ ตู กลงชาระหนี ้
ดังกล่าวให้ แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารทวงถาม
2.1.8 ในกรณีทีธนาคารเห็นว่าผู้ก้ ูไม่ประสงค์จะเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ KKP Cash Card ทัง้ หมดหรื อบางส่วน ผู้ก้ ูยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรื อ
ยกเลิกการเบิกใช้ สินเชื่อ KKP Cash Card ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนแก่ผ้ ูก้ ูทันทีในระยะเวลาใดก็ได้ ตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ในกรณีการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวของธนาคารมีลกั ษณะเป็ นการบอกเลิกสัญญา ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบเป็ นหนังสือ
2.1.9 ผู้ก้ ยู อมรับว่า บัตรเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร และธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้ บตั ร ยึด เรี ยกคืน หรื อระงับการใช้ บตั รชั่วคราวได้ ผู้ก้ จู ะต้ องเก็บรักษา
บัตรและรหัสบัตรเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลอื่นทราบ และห้ ามมิให้ บคุ คลอื่นใช้ บตั รหรือรหัสบัตรแทน ทังนี
้ ้ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
และโดยที่ผ้ กู ้ เู ป็ นผู้เดียวที่ร้ ูรหัสบัตร ดังนัน้ หากเกิดรายการการใช้ บตั รผู้ก้ ตู กลงและยินยอมที่ จะรับผิดชอบชาระเงินทัง้ หมดที่มีการเบิกรับเงินสด
หรื อการใช้ วงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าจะกระทาโดยผู้ก้ เู องหรื อผู้อื่นที่ทราบรหัสบัตรของผู้ก้ ู โดยผู้ก้ ตู กลงยอมรับว่ารายการใดที่ถูกบันทึกการใช้ บตั รของผู้ก้ ถู ือว่าเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทาธุรกรรมผ่านบัตรที่ผ้ กู ้ จู ะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ วงเงินสินเชื่อ KKP Cash Card เสมือนผู้ก้ เู ป็ นผู้ใช้ บตั รด้ วยตนเองทุกประการ
และจะยกเป็ นเหตุปลดเปลื ้องความรับผิดของผู้ก้ ไู ม่ได้
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2.1.10 ผู้ก้ ตู กลงว่า ผู้ก้ จู ะไม่เบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ KKP Cash Card เพื่อชาระคืนเงินต้ นดอกเบี ้ย ค่าบริการ เบี ้ยปรับ หรือค่าใช้ จ่ายตามสัญญานี ้หรือนิติกรรม
สัญญาอื่นใดที่ผ้ กู ้ มู ีภาระผูกพันอยู่กบั ธนาคาร
2.2 ในการเบิกใช้ สินเชื่อ KKP Personal Loan ผู้ก้ รู ับทราบและตกลงว่า
ผู้ก้ ูได้ ก้ ูเงินจากธนาคารตามจานวนเงินที่ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิและปรากฏในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิ สินเชื่อซึ่งอาจมีจานวนที่แตกต่างจากที่ผ้ กู ้ รู ะบุไว้ ใน
คาขอสินเชื่อ โดยผู้ก้ ตู กลงชาระค่าธรรมเนียมการให้ สินเชื่อ ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี ้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (หากผู้ก้ ไู ด้ ยื่นคาขอเอาประกันภัยไว้ ) และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ตามที่ธนาคารได้ ประกาศสาหรับการให้ สินเชื่อส่วนบุคคล
ทังนี
้ ้ ผู้ก้ ตู กลงให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ ค่าเบี ้ยประกันชีวิต ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายดังกล่าวออกจากเงินกู้ และให้ ถือว่าผู้ก้ ไู ด้ รับเงินกู้ไว้
ครบถ้ วนทังจ
้ านวนโดยชอบแล้ วนับตังแต่
้ เวลาที่ธนาคารได้ โอนเงินเข้ า บัญชีเงินฝากที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่กับธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่นตามเลขที่บญ
ั ชีของผู้ก้ ทู ี่ระบุไว้ ในคาขอ
สินเชื่อ (หรือที่ผ้ กู ้ จู ะได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสือ) หรือบัญชีอื่นใดที่ผ้ กู ้ ไู ด้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบ หรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารกาหนดและแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบ โดย
ผู้ก้ ไู ม่จาต้ องลงนามในเอกสารหลักฐานการรับเงินสินเชื่อใด ๆ ให้ แก่ธนาคารอีก และผู้ก้ ยู ินยอมให้ ธนาคารถือเอาหลักฐานแห่งการโอนเงินตามวิธีการและแนวทางปฏิบตั ิ
ของธนาคารเป็ นหลักฐานในการกู้ยืมและรับเงินกู้จากธนาคารตามคาขอสินเชื่อและสัญญานี ้
ผู้ก้ รู ับทราบว่า ในกรณีที่ธนาคารอนุมตั ิสินเชื่อ KKP Personal Loan ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเงินกู้ตามจานวนที่ธนาคารอนุมตั ิให้ แก่ผ้ กู ้ ใู นบัญชีเงินฝากของผู้ก้ ทู ี่
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่น หรือไปยังบัญชีบุคคลอื่นใดตามรูปแบบที่ธนาคารยอมรับ ภายหลังการหักค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าเบี ้ยประกันภัย ค่าอากรแสตมป์
และค่าใช้ จ่าย (หากมี) ออกจากเงินกู้ และหากเป็ นช่วงเวลาก่อนที่ธนาคารจะนาส่งหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ ธนาคารจะแสดงรายการการหักเงินไว้ ในหนังสือแจ้ งการ
อนุมตั ิสินเชื่อ ซึง่ ผู้ก้ ตู กลงให้ ถือเป็ นหลักฐานในการกู้ยืมและรั บเงินกู้จากธนาคารด้ วย
3. การแจ้ งผลอนุมัติสินเชื่อ
ในกรณีที่ธนาคารได้ อนุมตั ิสินเชื่อตามคาขอสินเชื่อแก่ผ้ กู ้ แู ล้ ว ธนาคารจะแจ้ งผลการอนุมตั ิให้ ผ้ กู ้ ทู ราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในคาขอสินเชื่อ หรืออาจบอกกล่าวให้
ผู้ก้ ทู ราบในรูปแบบของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในรูปแบบอื่นใดผ่านทางระบบการสื่อสารในรูปแบบใดๆ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรื อในรูปแบบอื่นใดตามที่ธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะรวมเรียกว่า “หนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ”)
4. ดอกเบีย้
4.1 ผู้ก้ ูตกลงชาระดอกเบีย้ สาหรับเงินกู้ที่ได้ เบิกใช้ ภายใต้ สินเชื่อ KKP Cash Card และ/หรื อสินเชื่อ KKP Personal Loan ตามอัตราและ/หรื อจานวนที่ระบุไว้ ใน
หนังสือแจ้ งการอนุมัติสินเชื่อ หรื อใบแจ้ งยอดบัญชี (แล้ วแต่กรณี) ตามจานวนวันที่เกิดขึน้ จริ ง โดยนับรวมวันแรกของงวดดอกเบี ้ย แต่ไม่รวมวันที่มีการชาระคืนหนี ้
ในแต่ละงวด
4.2 ผู้ก้ ูรับทราบว่า ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ที่ธนาคารเรี ยกเก็บจากผู้ก้ ู โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวจะไม่เกิน กว่าอัต ราดอกเบีย้ สูงสุด ของสิน เชื่อ
ส่วนบุคคลประเภทนัน้ ๆ ตามที่ธนาคารจะได้ ประกาศกาหนดในขณะนัน้ ๆ
4.3 สาหรับสินเชื่อ KKP Cash Card ผู้ก้ ูตกลงชาระดอกเบีย้ บนเงินกู้ให้ แก่ธนาคาร นับตัง้ แต่วันที่ผ้ ูก้ ูทาการเบิกใช้ สินเชื่อแต่ละคราวเป็ นต้ นไปจนถึงวันที่
ธนาคารได้ รับชาระหนี ้เสร็จสิ ้น
หากผู้ก้ ูมีการผิดนัดชาระหนีง้ วดใดงวดหนึ่ง หรื อไม่ชาระหนีใ้ ห้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามที่กาหนดในเอกสารทางการเงิน หรื อไม่ชาระหนีเ้ งินอื่ นใดตามที่
กฎหมายกาหนดเกิดขึ ้น ภายใต้ สินเชื่อ KKP Cash Card ผู้ก้ ตู กลงชาระดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดกรณีผิ ดนัดชาระหนีส้ าหรับสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้ กากับตามที่ธนาคารประกาศใช้ เป็ นการทัว่ ไปในขณะนัน้ หรื อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป (“อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด”) ซึ่ง ณ วันที่แจ้ งผลการอนุมตั ิสินเชื่อ
อัตราดอกเบี ้ยผิดนัดจะปรากฏตามอัตราที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ หรือเอกสารอื่นใดที่ธนาคารแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบ โดยผู้ก้ ตู กลงให้ การคานวณดอกเบี ้ยผิดนัด
ชาระหนี ้เป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้ เป็ นการทัว่ ไปในขณะนันหรื
้ อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
4.4 สาหรับสินเชื่อ KKP Personal Loan ผู้ก้ ตู กลงชาระดอกเบี ้ยบนเงินกู้ให้ ธนาคาร นับตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารได้ โอนเงินกู้เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ก้ เู ป็ นต้ นไปจนถึง
วันที่ธนาคารได้ รับชาระหนี ้เสร็จสิ ้น โดยผู้ก้ ตู กลงยินยอมชาระดอกเบี ้ยโดยคานวณจากจานวนของยอดเงินสินเชื่อ KKP Personal Loan ที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร
หากผู้ก้ ูมีการผิดนัดชาระหนีง้ วดใดงวดหนึ่ง หรื อไม่ชาระหนีใ้ ห้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามที่กาหนดในเอกสารทางการเงิน หรื อไม่ชาระหนีเ้ งินอื่ นใดตามที่
กฎหมายกาหนดเกิดขึ ้น ภายใต้ สินเชื่อ KKP Personal Loan ผู้ก้ ตู กลงชาระดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด ซึ่ง ณ วันที่แจ้ งผลการอนุมตั ิสินเชื่อ อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด
จะปรากฏตามอัตราที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ หรื อเอกสารอื่นใดที่ธนาคารแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบ โดยผู้ก้ ตู กลงให้ การคานวณดอกเบี ้ยผิดนัดชาระหนีเ้ ป็ นไป
ตามที่ธนาคารประกาศใช้ เป็ นการทัว่ ไปในขณะนันหรื
้ อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
4.5 ในกรณีที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยในอัตราที่เพิ่มขึน้ ธนาคารจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ กู ้ ทู ราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีเร่ งด่วนผู้ก้ ูตกลงยอมรับว่าธนาคารอาจแจ้ งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ให้ ผ้ กู ้ ูทราบโดยทางจดหมายหรื อโดย
ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทังนี
้ ้ หากเป็ นกรณีการแจ้ งเปลี่ยนแปลงโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะส่ง
คาบอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ ผ้ กู ้ ทู ราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกครัง้ หนึ่งภายหลังจากการประกาศทางหนังสือพิมพ์
ทังนี
้ ้ การประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวที่ธนาคารต้ องแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบล่วงหน้ านัน้ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ าชันดี
้ ที่มี
กาหนดระยะเวลา (MLR) อัตราดอกเบี ้ยเบิกเกินบัญชี (MOR) และอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายย่อยชันดี
้ (MRR)

3/7

เอกสารสาหรับลูกค้ าเก็บไว้
5. ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียม เบีย้ ปรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
5.1 ผู้ก้ ตู กลงรับผิดชอบในค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม เบี ้ยปรับ ค่าใช้ จ่ายทังปวง
้
(ซึง่ ต่อไปนี ้จะรวมเรี ยกว่า “ค่าบริการ”) ที่ธนาคารประกาศกาหนดทังในขณะท
้
า
สัญญานี ้และในอนาคตที่เกิดขึ ้นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อตามสัญญานี ้
5.2 ผู้ก้ ตู กลงที่จะชาระค่าธรรมเนียมการให้ สินเชื่อ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี ้ยปรับกรณี ปิดบัญชีสินเชื่อก่อนกาหนด ค่าเบี ้ยปรับกรณี ชาระ
สินเชื่อคืนก่อนกาหนด ตลอดจนค่าบริการ เบี ้ยปรับ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT) และค่าใช้ จ่ายอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
ในกรณีสินเชื่อ KKP Personal Loan หรื อกรณีสินเชื่อ KKP Cash Card ที่ธนาคารตกลงให้ ผ้ กู ้ ผู ่อนชาระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยแบบงวดรายเดือน (ซึ่งต่อไปนี ้
จะเรี ยกว่า “สินเชื่อ KKP Cash Card ชาระคืนแบบงวดรายเดือน”) ผู้ก้ ตู กลงว่าจะไม่ชาระหนี ้ทัง้ หมดคืนก่อนครบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ หรื อ
ใบแจ้ งยอดบัญชี หรื อเอกสารอื่นใด (แล้ วแต่กรณี) หากผู้ก้ ปู ระสงค์จะชาระหนี ้คืนก่อนครบกาหนดดังกล่าว ผู้ก้ ตู กลงยินยอมชาระค่าเบี ้ยปรับกรณีปิดบัญชีสินเชื่อก่อน
กาหนดสาหรับสินเชื่อ KKP Personal Loan หรื อค่าเบี ้ยปรับกรณีชาระสินเชื่อคืนก่อนกาหนด สาหรับสินเชื่อ KKP Cash Card ชาระคืนแบบงวดรายเดือน ให้ แก่ธนาคาร
พร้ อมกับการชาระคืนดังกล่าวในอัตราตามที่ธนาคารประกาศกาหนดภายในวันที่ชาระคืนก่อนกาหนดดังกล่าว
สาหรับเงินที่ชาระคืนก่อนกาหนดดังกล่าว ในขันแรก
้
ให้ นาไปชาระค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายต่าง ๆ ทีถ่ ึงกาหนดชาระตามเอกสารทางการเงิน จากนันให้
้ นาไป
ชาระค่าธรรมเนียมที่ถึงกาหนด หนีใ้ ด ๆ ภายใต้ เอกสารทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระ (หากมี) ค่าดอกเบี ้ยที่ยงั ค้ างชาระ (หากมี) และให้ นาไปชาระเงินกู้ภายใต้ สินเชื่อ
KKP Personal Loan หรื อภายใต้ สินเชื่อ KKP Cash Card ชาระคืนแบบงวดรายเดือน โดยให้ ชาระเงินกู้งวดที่ถึงกาหนดชาระหลังสุดก่อน แล้ วจึงชาระงวดที่ถึงกาหนด
ชาระย้ อนขึ ้นมาโดยลาดับ ทังนี
้ ้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงลาดับการจัดสรรเงินดังกล่าวได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้ก้ สู ามารถตรวจสอบได้ จากใบเสร็จรับเงินในแต่ละงวด
5.3 ผู้ก้ ตู กลงยินยอมให้ ธนาคารเปลี่ยนแปลงค่าบริการตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ โดยกรณีที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงค่าบริ การ ธนาคารจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารและสาขาของธนาคาร รวมถึงสื่ออื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรให้ ผ้ กู ้ ูทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้ บงั คับ ในกรณีผ้ กู ้ เู สียผลประโยชน์ธนาคารจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ กู ้ ทู ราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสื อภายในเวลาอันควร
5.4 ผู้ก้ ูตกลงชาระค่าเสียหายที่ธนาคารจะพึงได้ รับอันเนื่องมาจากการผิดสัญญารวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายในการบอกกล่าว เตือน เรี ยกร้ อง ทวงถาม ดาเนินคดี และบังคับ
ชาระหนี ้ด้ วยจนเต็มจานวนในทันทีที่ธนาคารทวงถาม โดยหากผู้ก้ ไู ม่ชาระค่าเสียหายดังกล่าวเมื่อธนาคารทวงถาม ผู้ก้ ตู กลงชาระดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดของ
จานวนเงินดังกล่าวให้ แก่ธนาคารนับจากวันที่ธนาคารทวงถามจนถึงวันที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ชาระเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่ธนาคารจนเสร็จสิ ้นครบถ้ วน
6. การชาระคืนสินเชื่อ ดอกเบีย้ ค่ าบริการ
6.1 ผู้ก้ ตู กลงชาระหนีเ้ งินต้ นและดอกเบี ้ยสาหรับสินเชื่อแต่ละประเภทให้ แก่ธนาคารตามจานวนกาหนดเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ
ใบแจ้ งยอดบัญชี หรือเอกสารอื่นใด (แล้ วแต่กรณี) ที่ธนาคารได้ ส่งให้ แก่ผ้ กู ้ ู เพื่อแจ้ งให้ ชาระคืนหนี ้เงินต้ น และ/หรือดอกเบี ้ย
6.2 นอกจากนี ้ ผู้ก้ ตู กลงชาระค่าบริ การให้ แก่ธนาคารตามจานวน กาหนดเวลา และวิธีการ ที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ ใบแจ้ งยอ ดบัญชี หรื อ
เอกสารอื่นใด (แล้ วแต่กรณี) ที่ธนาคารได้ ส่งให้ แก่ผ้ กู ้ ู
6.3 หากวันที่กาหนดให้ ชาระเงินในคราวใดตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร ผู้ก้ ตู กลงจะชาระเงินให้ แก่ธนาคารในวันเปิ ดทาการถัดไป
6.4 สาหรับกรณีสินเชื่อ KKP Cash Card ตลอดระยะเวลาที่ผ้ กู ้ มู ีหนี ้ค้ างชาระภายใต้ เอกสารทางการเงิน ธนาคารจะส่งใบแจ้ งยอดบัญชีในแต่ละงวดไม่น้อยกว่า
10 วันก่อนถึงวันกาหนดชาระหรื อหักบัญชี สาหรับกรณีสินเชื่อ KKP Personal Loan หรื อกรณีสินเชื่อ KKP Cash Card ชาระคืนแบบงวดรายเดือนธนาคารจะส่งใบแจ้ ง
ยอดบัญ ชีในแต่ละงวดในงวดแรกไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนถึงวันกาหนดชาระหรื อหักบัญชี หากผู้ก้ ูตรวจสอบพบว่า มีรายการใดไม่ถูกต้ อง ผู้ก้ ูจะต้ องมีหนังสือแจ้ ง
ข้ อผิดพลาดมายังธนาคารภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารออกใบแจ้ งยอดบัญชี หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวผู้ก้ ตู กลงให้ ถือว่าผู้ก้ เู ห็นชอบด้ วยกับรายการที่ธนาคารแจ้ ง
อย่างไรก็ตาม ผู้ก้ จู ะไม่ยกเหตุที่ไม่ได้ รับใบแจ้ งยอดบัญชีเป็ นเหตุไม่ชาระหนี ้ หรื อการชาระหนีล้ ่าช้ า และหากผู้ก้ ไู ม่ได้ รับใบแจ้ งยอดบัญชีก่อนวันครบกาหนดชาระ ผู้ก้ ตู ้ อง
ติดต่อสอบถามยอดจากธนาคารหรือจากระบบช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกาหนด เพื่อชาระยอดหนี ้ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
6.5 สาหรับกรณีสินเชื่อ KKP Cash Card ใบแจ้ งยอดบัญชีจะแสดงยอดหนี ้ภายใต้ การเบิกใช้ สินเชื่อและจานวนเงินชาระขันต
้ ่าของแต่ละเดือนพร้ อมวันชาระคืน
โดยผู้ก้ ูอาจเลือกชาระคืนหนีเ้ ต็มจานวนหรื อชาระขัน้ ต่าซึ่งในขณะทาสัญญานีเ้ ท่ากับอัตราร้ อยละ 5.0 (ห้ าจุดศูนย์) ของยอดหนีท้ ี่ธนาคารเรี ยกเก็บในแต่ละเดือนหรื อ
ไม่น้อยกว่า 500 (ห้ าร้ อย) บาทแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่าและ/หรื อในอัตราขันต
้ ่าอื่นๆ ที่ธนาคารอาจประกาศเพิ่มเติมต่อไป โดยธนาคารจะระบุไว้ ในใบแจ้ งยอดบัญชี
หรือหนังสือแจ้ งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ธนาคารส่งหรือจะได้ ส่งให้ ผ้ ูก้ ทู ราบต่อไป เว้ นแต่ เป็ นกรณีสินเชื่อ KKP Cash Card ชาระคืนแบบงวดรายเดือน
6.6 สาหรับกรณีสินเชื่อ KKP Personal Loan หรื อกรณีสินเชื่อ KKP Cash Card ชาระคืนแบบงวดรายเดือน จานวนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยที่ผ้ กู ้ ตู ้ องผ่อนชาระเป็ น
งวดประจาทุกเดือนนัน้ อาจไม่จาเป็ นต้ องเท่ ากันทุกเดือน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ซึ่งผู้ก้ ูจะทราบเงินต้ นพร้ อมดอกเบีย้ หลังจากที่ ธนาคารท าการ
ปรับเปลี่ยน และกาหนดจานวนเงินที่ต้องชาระแล้ วโดยผู้ก้ ูตกลงชาระตามที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ทราบ
ผู้ก้ จู ะชาระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบี ้ยให้ แก่ธนาคารตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด ในกรณีที่ระยะเวลาในการชาระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบี ้ย
กาหนดเป็ นงวดรายเดือน ผู้ก้ ตู กลงและยอมรับว่าในการชาระเงินสินเชื่อและดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย (ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ ใบแจ้ งยอดบัญชี
หรือเอกสารอื่นใด (แล้ วแต่กรณี)) ผู้ก้ ตู ้ องชาระคืนยอดหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ต้องชาระทังหมดให้
้
แก่ธนาคารจนครบถ้ วน
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เอกสารสาหรับลูกค้ าเก็บไว้
ในกรณีที่ผ้ กู ้ ปู ระสงค์จะชาระหนีท้ งั ้ หมดคืนก่อนครบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ หรื อใบแจ้ งยอดบัญชี หรื อเอกสารอื่นใด (แล้ วแต่
กรณี) ผู้ก้ ตู ้ องแจ้ งล่วงหน้ าให้ ธนาคารทราบผ่านศูนย์บริการลูกค้ า (KKP Contact Center) ก่อนวันที่ประสงค์จะชาระหนี ้ทัง้ หมดคืนก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อคานวณ
จานวนเงินทังหมดที
้
่ผ้ กู ้ ตู ้ องชาระรวมทัง้ ค่าธรรมเนียมการชาระหนี ้คืนก่อนกาหนดตามข้ อ 5.2
6.7 ผู้ก้ ตู กลงให้ เป็ นสิทธิของธนาคารแต่ฝ่ายเดียวในอันที่จะจัดสรรเงิน และ/หรื อทรัพย์สินที่ได้ รับเพื่อการชาระหนี ภ้ ายใต้ เอกสารทางการเงิน นาไปชาระหนี ้
ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ เงินต้ น และ/หรื อหนีใ้ ด ๆ ของผู้ก้ ู ภายใต้ เอกสารทางการเงิน และ/หรื อนิติกรรมสัญญาอื่นใดที่ผ้ ูก้ ูมีต่อธนาคาร และ
ตามลาดับก่อนหรือหลังได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
6.8 ในกรณีที่มีการทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ผู้ก้ ตู กลงให้ ธนาคารเป็ นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ และให้ สิทธิธนาคารนาเงินที่ได้ รับไปหักชาระหนี ้ของ
ผู้ก้ ทู ี่มีต่อธนาคารตามเอกสารทางการเงินไม่ว่าจะถึงกาหนดชาระหรือไม่ก็ตาม หากมีเงินเหลือธนาคารจะคืนให้ แก่ผ้ กู ้ หู รือผู้มีสิทธิได้ รับต่อไป
6.9 ในกรณีผ้ กู ้ ผู ่อนชาระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยเกินกว่าจานวนที่ต้องชาระในแต่ละงวดหรื อแต่ละเดือน หรื อที่ระบุในใบแจ้ งยอดบัญชี หรื อเอกสารที่ใช้ ในการ
ชาระหนี ้ก็ตาม ผู้ก้ ยู อมรับว่า ผู้ก้ ูยงั คงต้ องผ่อนชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ ถูกต้ องตรงตามจานวนและภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งการอนุมตั ิสินเชื่อ หรื อ
ใบแจ้ งยอดบัญชีในงวดถัดมา
7. เหตุผิดสัญญา
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่ อไปนีเ้ กิดขึน้ ให้ ถือว่ าเป็ นเหตุผิดสัญญา
7.1 ผู้ก้ ูผิดนัดไม่ ชาระเงินจานวนใด ๆ ที่ถึงกาหนดต้ องชาระตามเอกสารทางการเงิน รวมทัง้ เอกสารข้ อตกลงหรื อสัญญาอื่นใดที่ได้ เข้ าทาหรื อให้ ไว้
กับธนาคารไม่ ว่าในขณะทาสัญญานีห้ รื อที่จะมีขึน้ ต่ อไปในภายหน้ า
7.2 ผู้ก้ ถู ูกศาลสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ ไม่ ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด
7.3 ผู้ก้ เู ป็ นบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
7.4 ผู้ก้ ูผิดข้ อตกลงหรื อไม่ ปฎิบัติหน้ าที่หรื อภาระผูกพันของผู้ก้ ูตามคาขอสินเชื่อ และ/หรื อสัญญานี ้ โดยในกรณีท่ ีธนาคารเห็นว่ าเหตุดังกล่ าว
สามารถแก้ ไขเยียวยาได้ (ยกเว้ นเหตุผิดนัดตามข้ อ 7.1 ถึงข้ อ 7.3 และข้ อ 7.6) และธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ กู ้ แู ก้ ไขเหตุดังกล่ าวแล้ ว แต่ ผ้ กู ้ ไู ม่ สามารถแก้ ไขได้
ภายใน 20วันนับแต่ วันที่ได้ รับคาบอกกล่ าว
7.5 คารับรอง คายืนยัน ข้ อมูล เอกสาร ข้ อเท็จจริงใดๆ ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ให้ ไว้ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อจากธนาคารไม่ ถูกต้ องหรือมีการพิสูจน์ ว่า ไม่ จริง หรือ
ทาให้ ธนาคารเข้ าใจผิดในสาระสาคัญ
7.6 ผู้ก้ ตู าย สาบสูญ หรือตกเป็ นคนไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
7.7 ผู้ก้ ูถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดีใด ๆ หนีส้ ินล้ นพ้ นตัว ถูกฟ้ องร้ อง ดาเนินคดีล้มละลาย ถูกบังคับคดี หรื อเมื่อมีเหตุซ่ ึงอาจถือได้ ว่าผู้ก้ ตู กเป็ นผู้ผิด
สัญญาหรือทรัพย์ สินทัง้ หมดหรือส่ วนหนึ่งส่ วนใดของผู้ก้ ไู ด้ ถูกยึด หรืออายัดหรือถูกบังคับด้ วยประการใดๆ หรือถูกควบคุมดูแลโดยบุคคลอื่ น
7.8 ผู้ก้ ูย้ายภูมิลาเนาโดยไม่ แจ้ งให้ ธนาคารทราบล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือ หรื อธนาคารไม่ สามารถติดต่ อผู้ก้ ูตามที่อยู่หรื อสถานที่ทางานหรื อสถานที่
ติดต่ อที่ให้ ไว้ กับธนาคาร
7.9 ธนาคารเห็นว่ า เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินหรื อรายได้ จากแหล่ งที่มาต่ างๆ หรื อผู้ก้ ูผิดนั ดชาระหนีเ้ จ้ าหนี ร้ ายอื่นซึ่งธนาคารได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ าการเปลี่ยนแปลงหรื อการผิดนัดชาระหนีด้ ังกล่ าวอาจมีผลกระทบต่ อสถานะทางการเงินของผู้ก้ ู หรือธนาคารเห็นว่ าผู้ก้ ปู ระสบปั ญหาอื่น
ใดอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่ อการชาระหนีข้ องผู้ก้ ู
8. ผลของเหตุผิดสัญญา
ผู้ก้ ูตกลงว่ า เมื่อเกิดเหตุ ผิดสัญญาใด ๆ ขึน้ เว้ นแต่ ในสัญญานี ก้ าหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น ให้ ธนาคารมีสิทธิ ด าเนินการอย่ างหนึ่งอย่ างใดหรื อทุ กอย่ าง
ดังต่ อไปนี ้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบล่ วงหน้ า ทัง้ นี ้ การใช้ สิทธิดังกล่ าวไม่ เป็ นการกระทบกระเทือนสิทธิและทางแก้ อ่ ืนๆ ที่ธนาคารมีอยู่ตามกฎหมาย
8.1 ระงับการให้ สินเชื่อทัง้ หมดหรือบางส่ วนไว้ ช่ ัวคราวจนกว่ าจะมีการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาจนเป็ นที่พอใจแก่ ธนาคาร
8.2 ปรับอัตราดอกเบีย้ เป็ นอัตราดอกเบีย้ ผิดนัด
8.3 ยกเลิกวงเงินสินเชื่อและ/หรือวงเงินสินเชื่อที่เหลืออยู่ไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วน และ/หรือ
8.4 กาหนดให้ หนีท้ งั ้ หมดหรือส่ วนหนึ่งส่ วนใดของหนี ้ ตลอดจนดอกเบีย้ ที่เกิดขึน้ (รวมถึงดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ผิดนัด) ค่ าบริการ และเงินจานวน
อื่นๆ ที่ต้องชาระตามเอกสารทางการเงิน เป็ นหนีท้ ่ ีถึงกาหนดและต้ องชาระในทันทีโดยไม่ ต้องทวงถาม บอกกล่ าว หรื อดาเนินการทางกฎหมายใดๆ
โดยผู้ก้ จู ะต้ องชาระหนีด้ ังกล่ าวทัง้ หมดพร้ อมดอกเบีย้ สาหรับเงินจานวนดังกล่ าวให้ แก่ ธนาคารในทันที
9. การขอระงับหรือยกเลิกการใช้ บัตร
ผู้ก้ มู ีหน้ าที่ต้องรักษาบัตรและรหัสบัตร ในกรณีที่บตั รถูกขโมย หรือสูญหาย หรือหาไม่พบ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ก้ ตู ้ องขอระงับการใช้ บตั รชัว่ คราว หรือยกเลิกการ
ใช้ บตั ร โดยต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือแจ้ งทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (KKP Contact Center) ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคาร
จะระงับหรื อยกเลิกการใช้ บัตรเมื่อธนาคารสามารถยืนยัน หรื อตรวจสอบตัวตนผู้ออกคาสัง่ ระงับ หรื อยกเลิกการใช้ บัตรดังกล่าวว่าถู กต้ องหากธนาคารยังมิได้ รับแจ้ ง
หรื อยังไม่สามารถยืนยัน หรื อตรวจสอบตัวตนผู้ออกคาสัง่ ระงับ หรื อยกเลิกการใช้ บตั รดังกล่าวได้ และปรากฏว่าได้ มีการเบิกเงินสด หรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นผลต่อ
วงเงินสินเชื่อที่ได้ รับ ผู้ก้ จู ะต้ องรับผิดชอบต่อธนาคารในการชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าวรวมทัง้ ดอกเบี ้ย ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายที่ธนาคารได้ หรื อจะได้ เรี ยกเก็บตามคาขอ
สินเชื่อและสัญญานี ้
10. การหักกลบลบหนี ้
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เอกสารสาหรับลูกค้ าเก็บไว้
10.1 ธนาคารมีสิทธิหกั กลบลบหนี ้สาหรับหนี ้ใด ๆ ของผู้ก้ ทู งที
ั ้ ่ถึงกาหนดชาระและยังไม่ถึงกาหนดชาระภายใต้ เอกสารทางการเงินเพื่อชาระหนี ้ใด ๆ ที่ธนาคารมีต่อผู้ก้ ู
ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวผู้ก้ ทู งั ้ นีไ้ ม่ว่าหนี ้ทัง้ สองจะต้ องทาการชาระ ณ สถานที่สาขา หรือด้ วยเงินสกุลใด ๆ โดยหากหนีท้ งั ้ สองรายต้ องชาระเป็ นเงินสกุลต่างกัน ธนาคาร
อาจทาการหักกลบลบหนี ้โดยแปลงสกุลเงินของหนี ้ใดหนี ้หนึ่งดังกล่าวให้ เป็ นสกุลเงินเดียวกับหนี ้อีกรายโดยใช้ อตั ราตลาดที่ใช้ ทางธุรกิจตามปกติ
10.2 ในกรณีที่หนี ้ดังกล่าวตามข้ อ 10.1 เป็ นหนีต้ ามสัญญาฝากเงิน ให้ ถือว่ าหนีด้ งั กล่าวถึงกาหนดชาระทันทีในวันที่หนีใ้ ด ๆ ที่ผ้ กู ้ ตู ้ องชาระให้ แก่ธนาคารถึง
กาหนดชาระและผู้ก้ ยู ินยอมและให้ อานาจแก่ธนาคารในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ก้ ไู ด้ ทนั ทีเพื่อเป็ นการชาระหนีแ้ ละความรับผิดใด ๆ ได้ ทงั ้ หมดจนครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทใด ๆ ที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่กบั ธนาคารในเวลานี ้หรือที่จะมีขึ ้นต่อไปในอนาคต และไม่ว่าธนาคารจะได้ ครอบครองดูแลรักษาและ/หรือมีอานาจ
สัง่ การเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนัน้ โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม โดยธนาคารไม่จาต้ องบอกกล่าวถึงการหักบัญชีและไม่จาเป็ นต้ องทาหลักฐานการหักบัญชีและ/หรื อเอกสารอื่นใด
ให้ กบั ผู้ก้ อู ีก
11. คารับรอง
นับตังแต่
้ วนั ที่ของคาขอสินเชื่อเป็ นต้ นไป จนกระทัง่ ผู้ก้ ชู าระคืนหนีภ้ ายใต้ เอกสารทางการเงินให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วนแล้ ว และสาหรับสินเชื่อ KKP Cash Card
จนกระทัง่ ธนาคารยกเลิกวงเงินสินเชื่อ (โดยไม่ใช่เพราะเหตุผิดสัญญา) ผู้ก้ ขู อให้ คารับรองและคายืนยัน ดังต่อไปนี ้แก่ธนาคาร
11.1 ผู้ก้ มู ีความสามารถในการเข้ าทาเอกสารทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ (ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด) ไม่ล้มละลาย (รวมถึงไม่อยู่ในระหว่าง
การดาเนินการให้ มีการล้ มละลาย) ไม่วิกลจริต ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
11.2 การขอสินเชื่อ การเบิกใช้ สินเชื่อ การปฏิบตั ิตามข้ อสัญญา การทาเอกสาร และการดาเนินการหรื อการกระทาใด ๆ ของผู้ก้ ูตามที่ระบุไว้ ในเอกสารทาง
การเงินเป็ นการกระทาที่ชอบด้ วยกฎหมาย
11.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินทรัพย์สินธุรกิจหรื อสถานะของผู้ก้ ู และข้ อมูลใดๆ ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ให้ ไว้ กบั ธนาคารและ/หรือตัวแทนไม่ว่าเพื่อการใดก็ตามเป็ นข้ อมูลที่เป็ น
ความจริงถูกต้ องเป็ นปัจจุบนั และไม่ทาให้ ธนาคารเข้ าใจผิดในสาระสาคัญ
12. การโอนสิทธิ
สัญญานี ้มีผลผูกพันและเป็ นประโยชน์ต่อคู่สญ
ั ญาผู้สบื สิทธิและผู้รับโอนสิทธิ ของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
่ ายธนาคารอาจโอนสิทธิของตนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนตาม
สัญญานี ้ให้ แก่บคุ คลใด ๆ ได้ โดยส่งคาบอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ แก่ผ้ กู ้ ูทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชาระเงินสินเชื่อ และดอกเบี ้ยก่อนการโอนสิทธิ
ดังกล่าวจะมีผลบังคับ อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ก้ ตู ามสัญญานี ้เป็ นสิทธิเฉพาะตัวซึง่ ผู้ก้ ไู ม่สามารถโอนให้ แก่บคุ คลอื่นได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่ วน
13. การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
13.1 ผู้ก้ ูได้ อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
www.kkpfg.com/dataprotection หรือเว็บไซต์อื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร อาทิ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด เป็ นต้ น (“บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร”) แล้ ว
13.2 ในการเข้ าทาและปฏิบัติหน้ าที่ตามสัญญานี ้ และ/หรื อเอกสาร ข้ อตกลง หรื อนิติกรรมอื่นใดกับธนาคาร หากผู้ก้ ูได้ ให้ ข้อมูลของบุคคลอื่นกับธนาคาร
ผู้ก้ รู ับรองว่าผู้ก้ มู ีสิทธิในการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ธนาคารและธนาคารสามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ได้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายใด ๆ ซึง่ รวมถึงกฎหมายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ หากธนาคารได้ รับความเสียหายใด ๆ ผู้ก้ ตู กลงชดใช้ ให้ ธนาคารจนเต็มจานวน
13.3 ในกรณีที่ผ้ ูก้ ูตกลงเข้ าร่ วมแคมเปญต่างๆ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร และ/หรื อพันธมิตรของธนาคาร ผู้ กู้ตกลงและรับทราบว่าธนาคารอาจมี
การเปิ ดเผยหรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูล (รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคล) ของผู้ก้ ู กับพันธมิตรของธนาคาร ผู้ให้ บริ การ และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการ
มอบสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ กู ้ ตู ามข้ อตกลงและเงื่อนไขของแคมเปญนันๆ
้
14. เบ็ดเตล็ด
14.1 บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ของธนาคารซึ่งกฎหมายหรื อสัญญากาหนดให้ ต้องแจ้ งการบอกกล่าวเป็ นหนังสือ ธนาคารจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ แก่ผ้ กู ้ ตู ามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในคาขอสินเชื่อ หรือตามที่แจ้ งเปลี่ยนแปลงมายังธนาคารครัง้ หลังสุด หรือตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์ ของทางราชการ
และให้ ถือว่าได้ ส่งให้ ผ้ กู ้ โู ดยชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว ทังนี
้ ้ หากผู้ก้ ยู ้ ายที่อยู่ผ้ กู ้ มู ีหน้ าที่ต้องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ก้ ูรับทราบและยอมรับว่า นอกจากที่กล่าวในวรรคก่อน วิธีการติดต่อไปยังผู้ก้ ู (แก่ผ้ ูก้ ูโดยตรง หรื อผ่านตัวแทน หรื อบุคคลที่ผ้ ู กู้กาหนด) ให้ รวมถึงการส่ง
ข้ อความ หรื อเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรื อผ่านทางโทรศัพท์ทุกชนิดในเวลาและความถี่ที่เหมาะสม บริ การรับฝาก/ส่งข้ อความ
อัตโนมัติ และ/หรือการติดต่อสื่อสารด้ วยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิธีการอื่นใดไปยังที่อยู่ ที่ทางาน หรื อสถานที่ติดต่อตามที่
กล่า วในสัญ ญานี ไ้ ด้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายทุก กรณีเ ช่น เดีย วกัน โดยทัง้ นี ้ หากผู้ก้ ูได้ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่ท างาน สถานที่ ติ ดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ผู้ก้ จู ะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ แก่ธนาคารทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว
14.2 การที่ธนาคารไม่ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิเนิ่นช้ า หรื อใช้ สิทธิแต่เพียงบางส่วนไม่ทาให้ ธนาคารเสื่อมเสียสิทธิ ไม่ถือเป็ นการสละสิทธิของธนาคาร ไม่เป็ นการยินยอม
ให้ ผ้ กู ้ มู ีสิทธิไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ ไม่ตดั สิทธิธนาคารที่จะใช้ สิทธินี ้หรือสิทธิอื่น ๆ และไม่เป็ นการจากัดสิทธิของธนาคารในอันที่จะใช้ สิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมาย
14.3 หากสัญญานี ้ข้ อหนึ่งข้ อใดเป็ นโมฆะหรื อไม่สมบูรณ์ คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ถือว่าส่วนที่ไม่โมฆะหรื อสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็ นโมฆะหรื อไม่สมบู รณ์นัน้
และมีผลใช้ บงั คับได้
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เอกสารสาหรับลูกค้ าเก็บไว้
14.4 ผู้ก้ รู ับทราบว่าในการติดตามทวงถามกับผู้ก้ ู ธนาคารอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเรียกเก็บหนี ้แทนธนาคาร โดยผู้ก้ ยู ินยอมให้ ธนาคารและ/หรือบุคคลใดๆ ที่
ธนาคารมอบหมาย ทาการติดต่อ และเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี ้สินของผู้ก้ กู บั บุคคลติดต่อได้ ตลอดจนยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บหนี ้หรื อรับชาระหนี ้ของผู้ก้ จู ากบุคคล
ติดต่อดังกล่าวได้
14.5 ภายใต้ การให้ ก้ ยู ืมเงินของธนาคารประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลนีห้ ากไม่ได้ มีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ ้น และไม่ว่าผู้ก้ จู ะยังคงมีภาระหนีค้ ้ างชาระตามประเภทสินเชื่อนี ้
อยู่กับธนาคารหรื อไม่ก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้ แก่ผ้ กู ้ ู ตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ แสดงเจตนาขอกู้เพิ่มจากธนาคารได้ และเมื่อธนาคารได้ พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่ม
วงเงินสินเชื่อแก่ผ้ ูก้ อู ีกเป็ น จานวนเงินเท่าใดก็ตามผู้ก้ ูตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินของวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับ เพิ่มนัน้ ชาระเป็ นค่าอากรแสตมป์ ในอัตราตามที่กฎหมาย
กาหนด ค่าบริ การ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารทางการเงินรวมถึงชาระหนีท้ ี่ผ้ กู ้ ยู งั คงค้ างชาระอยู่กับธนาคารในเวลาก่อนที่ ธนาคารจะได้ โอนเงินสินเชื่อที่
เพิ่มซึ่งได้ รับอนุมตั ินี ้ให้ แ ก่ผ้ ูก้ ูและชาระเป็ นค่าธรรมเนียมการให้ สินเชื่อในอัตราที่ธนาคารกาหนดตามวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มซึ่งผู้ก้ มู ีสิทธิจะเบิกรับได้ โดยผู้ก้ ขู อให้ ธนาคาร
โอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ก้ ูตามรายละเอียดที่ได้ ระบุไว้ ด้านหน้ าของคาขอสินเชื่อนีห้ รื อที่จะได้ แจ้ ง ธนาคารเป็ นหนังสือ และผู้ก้ ูตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือเอาหลักฐาน
แห่งการหักเงิน และวิธีการตามแนวทางปฏิบตั ิของธนาคารเพื่อโอนเงินสินเชื่อที่เพิ่มส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมาเข้ าบัญชีเงินฝากที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่กบั ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นและให้ ถือเป็ นหลักฐานส่วนหนึ่งของการกู้ยืมเงินและการรับสินเชื่อจากธนาคารตามคาขอสินเชื่อและสัญญานี ้ได้
14.6 ผู้ก้ ตู กลงยอมรับว่า หากหลังจากวันทาคาขอสินเชื่อและสัญญานี ้ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ข้ อกาหนด คาสัง่ ระเบี ยบ
(ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “หลักเกณฑ์”) ของหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร ซึง่ ธนาคารพิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อกาหนดและเงื่อนไขในเอกสารทางเงินไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้
บังคับในขณะนันผู
้ ้ ก้ ูตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงดังกล่าวให้ ถูกต้ อง เหมาะสม และมีผลบังคับใช้ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรและให้ การแก้ ไข
ข้ อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ได้ โดยธนาคารเพียงแจ้ ง ผู้ก้ ทู ราบเท่านันตามวิ
้
ธีการที่กาหนดในสัญญานี ้
14.7 ผู้ก้ ตู กลงให้ ทรัพย์หลักประกันเพื่อการชาระหนี ้ตามนิติกรรมสัญญาอื่นใดที่ผ้ กู ้ มู ีต่อธนาคาร ที่มีอยู่ในขณะนี ้หรือจะมีขึ ้นต่อไปภายหน้ า เป็ นประกันหนี ้สินเชื่อ
ตามคาขอสินเชื่อ/สัญญานี ้ไว้ จนกว่าผู้ก้ จู ะชาระหนี ้เงินต้ น ดอกเบี ้ย ค่าบริการและหนี ้สินอื่นใดที่ผ้ กู ้ คู งค้ างชาระอยู่ตามคาขอสินเชื่อและสัญญานี ้คืนให้ กบั ธนาคารทังหมด
้
ครบถ้ วนทังจ
้ านวน โดยผู้ก้ ตู กลงจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารดาเนินการปลอด/ไถ่ถอนจานองจานาหลักประกันการชาระหนี ้ เมื่อผู้ก้ ไู ด้ ชาระหนี ้ตามนิติกรรมสัญญาดังกล่าว
เสร็จสิ ้น
14.8 หากผู้ก้ ูมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร แต่ไม่มีรายการเดินบัญชีติดต่อกันเกิน 12 เดือน ผู้ก้ ูต้องมาแสดงตัวตนความเป็ นเจ้ าของบัญชีกับธนาคารตาม
ขันตอนและวิ
้
ธีการของธนาคาร ณ สานักงานสาขาของธนาคาร มิฉะนันผู
้ ้ ก้ จู ะไม่สามารถเบิกถอนหรือใช้ สินเชื่อตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารทางการเงินได้
14.9 สาหรับสินเชื่อ KKP Personal Loan ผู้ก้ ตู กลงยินยอมให้ ธนาคารนาเงินสินเชื่อบางส่วนไปหักชาระค่าเบี ้ยประกันชีวิตเป็ นเงินจานวนตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “สัญญาประกันชีวิต”) และให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้ ซึ่งผู้ก้ ไู ด้ ทาไว้ กับบริ ษัทประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
ภาระหนี ้กับธนาคารตลอดระยะเวลาที่ผ้ กู ้ มู ีภาระหนี ้สินเชื่อส่วนบุคคลอยู่กบั ธนาคาร ทังนี
้ ้ผู้ก้ ตู กลงที่จะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกัน ชีวิตเว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจาก
ธนาคารเป็ นหนังสือ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยได้ ปฏิเสธการทาประกันภัยภายหลังจากอนุมตั ิวงเงินแล้ วหรื อเกิดความจาเป็ น ต้ องมีการคืนเบี ้ยประกันในกรณีใดก็ตาม ผู้ก้ ู
ตกลงยินยอมให้ ธนาคารนาค่าเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับคืนจากบริ ษัทประกันไปทาการหักชาระภาระหนีส้ ินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ้ กู ้ ูมีอยู่กับธนาคาร ทัง้ นี ้ การกระทาดังกล่าว
ข้ างต้ นของธนาคารเป็ นการกระทาตามความประสงค์ของผู้ก้ ู และผู้ก้ ตู กลงยินยอมให้ ถือว่าผู้ก้ ไู ด้ รับเงินสิ นเชื่อไปจากธนาคารเป็ นที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
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