
 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

ข้อมูลลูกค้า – บุคคลธรรมดา 

  วนัที่ _____/______/___________ 

 

 

1. ข้อมูลลูกค้า 
 

เลขประจ ำตวัประชำชน ________________________________ ประเภท      บตัรประชำชน      Passport      อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________ 
ค ำน ำหน้ำชื่อ   นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________ 
ชื่อ _______________________________________________ นำมสกุล ___________________________________________ (“ลูกคำ้” หรอื “ผูข้อใชบ้รกิำร”) 
Name ____________________________________________ Surname __________________________________________  
วนั เดอืน ปี เกดิ ______ / _______________ / พ.ศ. ________ สถำนภำพกำรสมรส  โสด        สมรส        หมำ้ย        หย่ำ        สมรสไม่จดทะเบยีน 
ขอ้มลูคู่สมรส ชื่อ _______________________________________________________ นำมสกุล ______________________________________________________ 
 Name ____________________________________________________ 

ชื่อบรษิทัที่ท ำงำน ___________________________________________ 
Surname _____________________________________________________ 
รำยไดต่้อเดอืน __________________ บำท   โทรศพัทม์อืถอื ______________ 

สญัชำติ    ไทย  สญัชำตอิื่นๆ / หำกมมีำกกว่ำ 1 สญัชำติ โปรดระบุทุกสญัชำตทิี่ลูกคำ้ม ี_________________________________________________________________ 
กำรศกึษำสงูสุด   ต ่ำกว่ำปรญิญำตร ี      ปรญิญำตร ี      สงูกว่ำปรญิญำตร ี
 

2. ข้อมูลการท างานและการเงิน 
     

อาชีพ  พนักงำน/ผูบ้รหิำรบรษิทัเอกชน  เจำ้ของกจิกำร  ขำ้รำชกำร/พนักงำนรฐัวสิำหกจิ   นิสติ/นักศกึษำ 

  พ่อบำ้น/แม่บำ้น/ไม่ได้ท ำงำน  เกษยีณอำยุ  อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________ 

ประเภทธรุกิจของสถานท่ีท างาน 
 เกษตรกรรม/กำรป่ำไม/้กำรประมง (A)  กำรท ำเหมอืงแร่และเหมอืงหนิ (B)  กำรผลติ (C)  

 สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ/ไอน ้ำ/ก๊ำซ) (D)  กำรบ ำบดัน ้ำเสยี ของเสยี และสิง่ปฏกิูล (E)  ก่อสรำ้ง (F) 

 กำรขำยส่ง-ปลกี กำรซ่อมยำนพำหนะ (G)  กำรขนส่งและสถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ (H)  ทีพ่กัแรมและบรกิำรดำ้นอำหำร (I) 

 ขำ่วสำรและกำรสื่อสำร (J)  กำรเงนิและกำรประกนัภยั (K)  อสงัหำรมิทรพัย ์(L) 

 วชิำชพี/วทิยำศำสตร/์เทคนิค (M)  กำรบรหิำรและกำรบรกิำรสนับสนุน (N)  รำชกำร/รฐัวสิำหกจิ (O) 

 กำรศกึษำ (P)  สุขภำพ/งำนสงัคมสงเครำะห ์(Q)     ศลิปะ ควำมบนัเทงิ และนันทนำกำร (R)  

 องคก์ำรระหว่ำงประเทศ (U)  คำ้อญัมณี (KYC0001)  คำ้ทอง (KYC0002) 

 คำ้ของเก่ำ (KYC0003)  รบัแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ (KYC0005)  ธุรกจิโอนเงนิออกนอกประเทศ (KYC0006) 
 ประกอบธุรกจิคำสโินหรอืบ่อนกำรพนัน (KYC0007)  คำ้อำวุธยุทโธปกรณ์ (KYC0010)  ธุรกจิส่งคนไปท ำงำนต่ำงประเทศ (KYC0014) 

 ธุรกจิกำรท่องเทีย่ว/บรษิทัทวัร์ (KYC0015)  ธุรกจิซื้อขำยครปิโทเคอรเ์รนซีและโทเคนดจิติลั  อื่นๆ (โปรดระบุ) ________________ (S) 
 

รายละเอียดประเภทธรุกิจ (ตวัอย่าง เช่น เลือก “เกษตรกรรม/การป่าไม้/การประมง (A)” ระบุ ท าสวนผลไม ้หรือ เลี้ยงสตัว ์เป็นต้น) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ช่ือสถานท่ีท างาน ________________________________________________ ต ำแหน่ง __________________________________ อำยุงำน __________ ปี __________ เดอืน 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน  เหมอืนกบัทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีต่ดิต่อได้      เหมอืนกบัทีอ่ยู่ตำมบตัรประจ ำตวัประชำชน/ทะเบยีนบำ้น       ทีอ่ยู่ตำมที่ระบุดำ้นล่ำง 
เลขที ่_________________________ หมู่ที ่_________ หมู่บำ้น ________________ อำคำร _______________________ ชัน้ _____________ หอ้ง _____________ 

ซอย ________________________________________ ถนน ________________________________________ แขวง / ต ำบล __________________________________ 

เขต / อ ำเภอ __________________________________ จงัหวดั ______________________________________ ประเทศ ________________ รหสัไปรษณีย์ ___________  
 

กรณีพนักงานประจ าท่ีมีอายุงานไม่ถึง 1 ปี : 
ชื่อสถำนที่ท ำงำนเดมิ ______________________________________________        ต ำแหน่ง __________________________________ อำยุงำน __________ ปี __________ เดอืน 

โทรศพัทท์ี่ท ำงำน ____________________________________________ 
 

กรณีเป็นเจ้าของธรุกิจ     จ ำนวนพนักงำน _________________ คน   มูลค่ำสนิทรพัย์ (ไม่รวมรำคำทีด่นิ) ___________________________ บำท 
  

รายได้หลกัของผู้กู้    กรณีผูม้เีงนิเดอืนประจ ำ _______________________ บำท/เดอืน  
                             กรณีผูป้ระกอบธุรกจิส่วนตวั ____________________ บำท/เดอืน    

 กรณีผูป้ระกอบอำชพีอสิระ_______________________ บำท/เดอืน    
 

 

รายได้อ่ืนของผู้กู้      โบนัส _________________________ บำท      OT _________________________  บำท      Commission _________________________  บำท     

                             รำยไดเ้สรมิ ____________________  บำท     แหล่งทีม่ำของรำยไดเ้สรมิ ____________________________________________________________________ 
     

รายได้ต่อปี  ต ่ำกว่ำ 5 แสนบำท  ตัง้แต่ 5 แสน แต่ไม่ถงึ 1 ลำ้นบำท  ตัง้แต่ 1 ลำ้น แต่ไม่ถงึ 4 ลำ้นบำท  ตัง้แต่ 4 ลำ้นบำทขึน้ไป 
    

มูลค่าทรพัยสิ์นส่วนตวั  ต ่ำกว่ำ 2 ลำ้นบำท  ตัง้แต่ 2 ลำ้น แต่ไม่ถงึ 5 ลำ้นบำท  ตัง้แต่ 5 ลำ้น แต่ไม่ถงึ 10 ลำ้นบำท 

 
 

 ตัง้แต่ 10 ลำ้น แต่ไม่ถงึ 30 ลำ้นบำท  ตัง้แต่ 30 ลำ้น แต่ไม่ถงึ 50 ลำ้นบำท  ตัง้แต่ 50 ลำ้นบำทขึน้ไป 
 
 
  



 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

ข้อมูลลูกค้า – บุคคลธรรมดา 

  วนัที่ _____/______/___________ 

 

3. ข้อมูลท่ีอยู่และผู้ติดต่อ 
 

ท่ีอยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชน/ทะเบียนบ้าน 
เลขที ่_________________________ หมู่ที ่_________ หมู่บำ้น ________________ อำคำร _______________________ ชัน้ _____________ หอ้ง _______________ 
ซอย ________________________________________ ถนน ________________________________________ แขวง / ต ำบล _________________________________ 
เขต / อ ำเภอ __________________________________ จงัหวดั ______________________________________ ประเทศ _________________ รหสัไปรษณีย ์_________  
 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีติดต่อได้   เหมอืนกบัทีอ่ยู่ตำมบตัรประจ ำตวัประชำชน/ทะเบยีนบำ้น  ทีอ่ยู่ตำมทีร่ะบุดำ้นล่ำง 
เลขที ่_________________________ หมู่ที ่_________ หมู่บำ้น ________________ อำคำร _______________________ ชัน้ _____________ หอ้ง _______________ 
ซอย ________________________________________ ถนน ________________________________________ แขวง / ต ำบล _________________________________ 
เขต / อ ำเภอ __________________________________ จงัหวดั ______________________________________ ประเทศ _________________ รหสัไปรษณีย ์_________  
 

สถานภาพท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีติดต่อได้     เจำ้ของ        เช่ำ        อำศยักบัผูอ้ื่น       อำศยักบับดิำ มำรดำ       ก ำลงัผ่อนช ำระ         อื่นๆ __________________________ 
ในกรณีท่ีติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อ          บดิำ-มำรดำ                   คู่สมรส               พี-่น้อง                        อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________________ 
ชื่อ _________________________________________ นำมสกุล _____________________________________ โทรศพัท์ _____________________________________ 
ท่ีอยู่ส าหรบัจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์       ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีต่ดิต่อได้      ทีอ่ยู่ตำมบตัรประจ ำตวัประชำชน/ทะเบยีนบำ้น       ทีอ่ยู่ที่ท ำงำน (อยู่ในขอ้ 2. ขอ้มูลกำรท ำงำนและกำรเงนิ)       

4. ข้อมูลช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

Email Address _______________________________________________________ โทรศพัทม์อืถอื _______________________________________________________ 
โทรศพัท์ ____________________________________________________________ โทรศพัท์ (ทีท่ ำงำน) ___________________________________________________ 
โทรสำร _____________________________________________________________ โทรสำร (ทีท่ ำงำน) ____________________________________________________ 
 

ค าขอรบัเอกสารผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 
  ลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรขอสมคัรใชบ้รกิำรรบัเอกสำร ใบแจง้กำรช ำระเงนิ ใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ำกบัภำษ ีรวมถงึบรรดำค ำบอกกล่ำวทีต่ำมกฎหมำยมไิดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ดว้ยวธิกีำรจดัส่ง
ทำงอเิลก็ทรอนิกส ์โดยขอใหส้่งไปตำมที่ระบุไวด้ำ้นล่ำงนี้ (กรณีไม่ระบุ ลูกคำ้หรอืผู้ขอใช้บรกิำรจะไดร้บัเอกสำรทำงไปรษณีย)์ 
       Email Address                SMS ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทม์อืถอืตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้   
      (กรณีที่ลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำร เลอืกทัง้ 2 ช่องทำง บรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรจะจดัส่งเอกสำรผ่ำนช่องทำง Email Address เท่ำนัน้)   

 

โดยลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการขอรบัเอกสารผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์ดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีส่งเอกสำรทำง Email Address เอกสำรจะถูกส่งในรูปแบบ PDF / กรณีส่งเอกสำรทำง SMS เอกสำรจะถูกส่งในรูปแบบ URL  

2. กำรขอรบัเอกสำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ไม่ตดัสทิธบิรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรในกำรส่งเอกสำร โดยวธิอีื่นตำมทีบ่รษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรเหน็สมควร   

3. บรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตินำคนิภทัรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลง หรอืยกเลกิกำรจดัส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ และ/หรอืทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้ ภำยใต้

ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด  

4. กรณีลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรมคีวำมประสงค์เปลีย่นแปลง Email Address และ/หรอืหมำยเลขโทรศพัทเ์พื่อขอรบัเอกสำร  ลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิ           

เกยีรตนิำคนิภทัรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ตำมวธิกีำรตำมทีบ่รษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภัทรก ำหนด ทัง้นี้กำรเปลี่ยนแปลงจะมผีลเมื่อบรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิ

ภทัรแจง้ใหลู้กคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรทรำบตำมรูปแบบและวธิกีำรตำมทีบ่รษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรเหน็สมควร  

5. หำกบรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตินำคนิภทัรไดส้่งเอกสำรออกจำกระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ไปยงั Email Address และ/หรอืส่ง SMS ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทม์อืถอืทีไ่ดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ หรอื

ทีลู่กคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรได้แจง้เปลีย่นแปลงใหบ้รษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตินำคินภทัรทรำบตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรก ำหนดครัง้หลงัสุด ให้ถือว่ำบรษิทัใน

กลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรไดส้่งเอกสำรและลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรไดร้บัเอกสำรโดยชอบแล้ว ทัง้นี้ ลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้ริกำรตกลงและรบัทรำบว่ำ กำรไม่ไดร้บัใบแจง้กำรช ำระเงนิไม่ถอื

เป็นเหตุใหลู้กคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรปฏเิสธกำรช ำระเงนิ และ/หรอืมสีทิธเิรยีกรอ้งใหบ้รษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรรบัผดิชอบแต่อย่ำงใด 

 
5. การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

1) แหล่งทีม่ำของรำยไดห้ลกัมำจำก  เงนิเดอืน      กำรประกอบธุรกจิ    กำรลงทุน  
                                                            มรดก          เงนิออม                เงนิเกษยีณ         อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________ 
2) ประเทศทีม่ำของรำยได้หลกัมำจำก  ประเทศไทย  ประเทศอื่น (โปรดระบุ) ___________________________________________________________________________ 
3) ท่ำนอยู่ระหว่ำงกำรถูกยบัยัง้กำรท ำธุรกรรม ยดึหรอือำยดัทรพัย์สนิ หรอืเป็นผู้ที่ศำลมคี ำสัง่ให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิหรอืไม่  
 ไม่ใช่     ใช่ โปรดระบุ ____________________ 
 

4) ท่ำนเป็นหรอืเคยเป็นบุคคลทีก่ระท ำควำมผดิเกีย่วกบัควำมผดิฐำนฟอกเงนิ ควำมผดิมลูฐำน1 ตำมกฎหมำยฟอกเงนิ หรอื  ไม่เคย   เคย โปรดระบุ ___________________  
      ควำมผดิเกีย่วกบักำรก่อกำรรำ้ย หรอืสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย และกำรแพร่ขยำยอำวุธทีม่อีำนุภำพท ำลำยลำ้งสงูหรอืไม่ 

5) ท่ำนเป็นบุคคลทีม่สีถำนภำพทำงกำรเมอืงไทยหรอืต่ำงประเทศ2  ใช่หรอืไม่   ไม่ใช่     ใช่ โปรดระบุ ___________________  
6) บุคคลทีไ่ดร้บัประโยชน์จำกกำรท ำธุรกรรมทีแ่ทจ้รงิ3  
 ลูกคำ้   อื่นๆ โปรดระบุ ชื่อ - นำมสกุล ______________________________________________ เลขทีบ่ตัรประชำชน _____________________ ควำมสมัพนัธ์ _______________ 
  

1ควำมผดิมูลฐำน หมำยถึง ฐำนควำมผดิที่น ำไปสู่กำรฟอกเงนิตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ควำมผดิเกี่ยวกบัยำเสพติด ควำมผดิเกี่ยวกบัค้ำมนุษย์ ควำมผดิเกี่ยวกบักำรพนั น ควำมผดิเกี่ยวกบักำรลกัทรพัย์ ปล้นทรพัย์  ฉ้อโกงหรอืยกัยอกทรพัย์ 
ควำมผดิเกี่ยวกบักำรฉ้อโกงประชำชน ควำมผดิต่อหน้ำทีร่ำชกำร ควำมผดิเกี่ยวกบักำรก่อกำรรำ้ย ควำมผดิเกี่ยวกบักำรปลอมแปลงเอกสำรสทิธ ิบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์หนังสอืเดนิทำง ควำมผดิเกี่ยวกบักำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์
2ผูม้สีถำนภำพทำงกำรเมอืง หมำยถงึ บุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งส ำคญัหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น ประมุขแห่งรฐัหรอืรฐับำล รฐัมนตร ีเจำ้หน้ำทีร่ะดบัสูงของรฐั ศำล องคก์รอสิระ องคก์รอยักำร ทหำร หรอืบุคคล
ด ำรงต ำแหน่งระดบัสูงของรฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนอื่นของรฐั ผูม้บีทบำทส ำคญัทำงกำรเมอืง ผูด้ ำรงต ำแหน่งส ำคญัหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งในองคก์ำรระหว่ำงประเทศ หรอื เป็นสมำชกิในครอบครวั ไดแ้ก่ บดิำ มำรดำ บุตร ผูร้บับุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม 
พีน่้อง  คู่สมรส  บุคคลทีอ่ยู่กนิฉันสำมภีรยิำ และ ผูร้่วมงำนใกลช้ดิ 
3บุคคลทีไ่ดร้บัประโยชน์จำกกำรท ำธุรกรรมที่แทจ้รงิ หมำยถงึ บุคคลธรรมดำผูเ้ป็นเจำ้ของบญัชทีีแ่ทจ้รงิ หรอื มอี ำนำจควบคุมควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิของลูกค้ำกบัสถำบนักำรเงนิ หรอื บุคคลทีลู่กคำ้ท ำธุรกรรมแทน หรอื บุคคลผูใ้ชอ้ ำนำจควบคุมนิติ
บุคคล 

 
 
 



 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

ข้อมูลลูกค้า – บุคคลธรรมดา 

  วนัที่ _____/______/___________ 

 

6. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล 
นอกเหนือจำกสทิธใินกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคำ้ของบรษิทัต่ำง ๆ ในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรทีส่ำมำรถกระท ำไดภ้ำยใตส้ญัญำ หรอื
ค ำขอใดๆ ที่ลูกค้ำมอียู่หรอืจะมใีนอนำคต หรอืที่กฎหมำยให้สทิธกิระท ำไดต้ำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ลูกค้ำตกลงและยนิยอมเพิม่เตมิใหบ้รษิทั            
ในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตินำคนิภทัร อำทิ ธนำคำรเกยีรตินำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน)  บริษัทหลกัทรพัย์ เกียรตินำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน)  บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน              
เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั เป็นตน้ (“บรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร”) ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีลู่กคำ้ไดใ้หไ้วใ้นขณะนี้และทีจ่ะเกดิมขีึน้ในภำยหลงั                     เพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

 ยนิยอม  ไม่ยนิยอม กำรให้ควำมยนิยอมในกำรใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรตลำดดงัต่อไปนี้ แก่บรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิ   เกยีรตนิำคนิภัทร ตวัแทน
ด้ำนกำรตลำดหรอืกำรขำยต่ำงๆ ของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร บรษิทัประกนัภยั ผูป้ระกอบธุรกจิบรกิำรกำรช ำระเงนิ และ/หรอื ที่
กลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรจะแจ้งรำยชื่อให้ทรำบไวใ้นเวบ็ไซต์ของกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร รวมถงึบุคคลอื่นใดที่จะมกีำรขอควำม
ยนิยอมก่อนเป็นรำยกรณี  โดยไม่มผีลต่อกำรพจิำรณำกำรใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรใดๆ กบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร และลูกคำ้
มสีทิธทิีจ่ะใหค้วำมยนิยอมหรอืไม่ก็ได้ เพื่อน ำเสนอผลติภณัฑ ์บรกิำร ขอ้มลูทำงกำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย หรอืกำรประชำสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และ
บรกิำรต่ำงๆ ไม่ว่ำผลติภณัฑน์ัน้จะเป็นผลติภณัฑ์ของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร หรือเป็นผลติภณัฑ์ของผูอ้ื่นซึง่บรษิทัในกลุ่มธุรกิจ
กำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรเป็นผูแ้นะน ำหรอืผูข้ำยใหแ้ก่ลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรได้ 

 ยนิยอม  ไม่ยนิยอม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ลูกคำ้และเพื่อประโยชน์ในกำรใหบ้รกิำรส ำหรบักำรเรยีกดูขอ้มลูเกีย่วกบับญัชเีงนิฝำก สินเชื่อ และกำรท ำธุรกรรมใด ๆ 
ของลูกค้ำที่มอียู่กบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร รวมถงึขอ้มูลกำรถอืครองหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนใด ๆ ที่ได้มำจำกกำรท ำ
ธุรกรรมผ่ำนบริษัทในกลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทรตำมที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนใด  ๆ จัดท ำและส่งให้ลูกค้ำในฐำนะผู้ถือ                 
หน่วยลงทุนเพื่อและในนำมของลูกค้ำ ตลอดจนกำรให้บรกิำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบับรกิำรที่ลูกค้ำมหีรอืจะมอียู่กบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิ 
เกยีรตนิำคนิภทัรได ้

 ยนิยอม  ไม่ยนิยอม กำรใหค้วำมยนิยอมในกำรใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อกำรวเิครำะห ์วจิยัขอ้มลูหรอืจดัท ำขอ้มลูทำงสถติ ิของลูกคำ้ ทีบ่รษิทัในกลุ่มธุรกจิ
กำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรได้รบัมำ แก่บรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร และผูร้บัขอ้มูลอื่นใดซึ่งบรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร            
จะมกีำรแจ้งรำยชื่อหรอืขอควำมยนิยอมก่อน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูพฤตกิรรมกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรใด ๆ ที่ลูกคำ้         
มีอยู่กบับริษทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตินำคนิภทัร ตลอดจนข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วน ำมำวเิครำะห์ จดักลุ่มเพื่อพฒันำและเสนอขำย
ผลติภณัฑ์หรอืบรกิำรของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิ เกยีรตนิำคนิภทัร และ/หรอืของพันธมติรทำงธุรกจิใหเ้หมำะสมกบัควำมต้องกำรของลูกคำ้
เป็นรำยบุคคลหรอืเพื่อขยำยสทิธปิระโยชน์แก่ลูกคำ้ซึง่รวมถงึกำรท ำชุดขอ้มลูต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคำ้โดยเฉพำะ เป็นตน้ 

   

หมำยเหตุ   •  สำมำรถดูรำยชื่อบรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร และผูร้บัขอ้มลูทัง้หมดไดจ้ำก  www.kkpfg.com/dataprotection 
               •  สอบถำม/ยกเลกิขอ้มลูเกีย่วกบักำรใหค้วำมยนิยอมในกำรเปิดเผยขอ้มลู โปรดตดิต่อ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 

7. ค ารับรอง / ค ายืนยันของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ 
ลูกค้ำหรอืผูข้อใช้บรกิำรรบัทรำบและตกลงให้บรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผย ขอ้มูลของลูกค้ำหรอืผูข้อใช้บรกิำรแก่บรษิทัในกลุ่ม
ธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร รวมทัง้ ผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก ผูร้บัจำ้ง ผูแ้ทน ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิำรสนับสนุนกำรประกอบธุรกจิ ผูร้บัช่วงงำนต่อ ผูป้ระกอบวชิำชพีในกำรใหค้ ำปรกึษำ
ดำ้นต่ำงๆ ของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร หน่วยงำนทำงกำร ผู้มอี ำนำจตำมกฎหมำย บรษิทัประกนัภยั พนัธมติรทำงธุรกจิ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภำยนอก และ
ผูส้นใจจะเขำ้รบัโอนสทิธ ิเพื่อกำรปฏบิตัติำมสญัญำหรอืเงื่อนไขกำรใช้ผลติภณัฑ์หรือบรกิำรที่ลูกค้ำหรอืผู้ขอใช้บรกิำรมีอยู่กบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร กำร
ติดต่อสื่อสำร กำรติดตำมทวงถำม กำรบริหำรและก ำกบัดูแลควำมเสีย่ง กำรควบคุมก ำกบัและตรวจสอบ กำรจดักำรข้อร้องเรียน กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยก ำหนด รวมถึงเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพจิำรณำ อนุมตั ิผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรของกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัร 
 

ลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรรบัทรำบและตกลงว่ำขอ้มลูในเอกสำรนี้ทัง้หมด เป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเป็นควำมจรงิ และลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรตกลงตำมกำรแสดงเจตนำสมคัร
ใชบ้รกิำรหรอืไม่สมคัรใชบ้รกิำร และ/หรอื กำรใหค้วำมยนิยอมหรอืไม่ใหค้วำมยนิยอมตำมทีร่ะบไุวด้ำ้นบน และหำกลูกคำ้หรอืผูข้อใชบ้รกิำรมกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูใดๆ ลูกคำ้หรอืผู้
ขอใชบ้รกิำรตกลงแจง้ใหบ้รษิทัในกลุม่ธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรทรำบทนัท ีตำมช่องทำงและวธิกีำรทีบ่รษิทัในกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภทัรก ำหนด ทัง้นี้ ลูกคำ้หรอืผูข้อใช้
บริกำรได้ อ่ ำนรำยละเอียดและรับทรำบประกำศควำมเ ป็นส่วนตัว  ( Privacy Notice)  ที่ปรำกฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่ ม ธุ รกิจกำร เงิน เกียรตินำคินภัทร 
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 ลงชื่อ  ............................................................................................................................................................  ลูกคำ้ / ผูข้อใชบ้รกิำร 
           (                                                                                                                                 ) 

  

 1 - ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีผู่ต้ิดต่อลูกคำ้/ผูร้บัเอกสำร 2 - ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีผู่ต้รวจสอบเอกสำร 
 

ชื่อ___________________________________________________รหสัพนักงำน________________ 
 Bank  Other สำขำ___________________________________________________________ 

 

ชื่อ____________________________รหสัพนักงำน______________ 
 Bank  Other สำขำ___________________________________ 

3 - ผูบ้นัทกึเปลีย่นแปลงขอ้มลูลูกคำ้ (สำขำ) 4 - ผูอ้นุมตั ิ(สำขำ) 
 

KYC Level   1    2    3 ชื่อ____________________________รหสัพนักงำน____________ 
 

ชื่อ____________________________รหสัพนักงำน______________ 
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  กำรสมัครขอสินเช่ือประเภทสินเช่ือส่วนบุคคล/บัตรกดเงนิสด 
 

ขา้พเจา้มคีวามประสงค์จะขอสนิเชื่อจากธนาคาร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่ออุปโภคบรโิภคเป็นจ านวนเงนิ ________________________________บาท หรอื
ตามจ านวนทีธ่นาคารจะเหน็สมควร   
                      สินเช่ือส่วนบคุคล KKP Personal Loan      
               การช าระคนื ขา้พเจา้จะช าระเงนิตน้พรอ้มดอกเบี้ยคนืธนาคาร เป็นงวดรายเดอืนตามวนัที ่และจ านวนเงนิทีธ่นาคารไดร้ะบุไวใ้นใบเรยีกเกบ็เงนิ  
               หรอืใบน าส่งเงนิทีธ่นาคารจะส่งถงึขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอช าระคนืไมเ่กนิระยะเวลา ดงัต่อไปนี้ หรอืระยะเวลาอื่นตามทีธ่นาคารเหน็สมควร  
               จ านวนงวด       12 งวด     24 งวด       36 งวด        48 งวด       60 งวด    72 งวด    

               สินเช่ือส่วนบคุคลประเภทบตัรกดเงินสด KKP Cash Card   
  รบัเงนิทนัททีีไ่ดร้บัอนุมตั ิ                    เลอืกช าระคนืแบบขัน้ต ่า                             เลอืกผ่อนช าระคนืแบบรายงวด  

               จ านวนเงนิ       5,000 บ.    10,000 บ.    20,000 บ.    50,000 บ.    80,000 บ.    100,000 บ.    200,000 บ.    เตม็วงเงนิ 
               จ านวนงวด      6 งวด        12 งวด        24 งวด       36 งวด        48 งวด       60 งวด    

   (กรณวีงเงนิสนิเชือ่ทีท่่านเลอืกสงูกว่าวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิธนาคารจะโอนเงนิใหท้่านตามวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง 
          จ านวนงวดใหเ้หมาะสมตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบในหนงัสอืแจง้ผลการอนุมตัสินิเชือ่) 
ช่องทางรบัเงินสินเช่ือ 
 เมื่อข้าพเจ้าได้รบัอนุมตัิให้กู้ยืมเงนิจากธนาคาร ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงนิที่ธนาคารให้กู้ยมื ช าระเป็นค่าบริการ ค่าใช้ จ่ายใดๆ  รวมถึง
ค่าธรรมเนียมอื่นใด และค่าเบีย้ประกนัภยั (ถา้ม)ี ทีข่า้พเจา้ตอ้งรบัผดิชอบตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นค าขอและสญัญาใหส้นิเชือ่ทีแ่นบมาพรอ้มกบัค าขอ
นี้ และหลงัจาก     หกัเงนิเพือ่การดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เงนิทีใ่หกู้ย้มืคงเหลอืเป็นจ านวนเท่าใด ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารน าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้  
   โอนเงนิเขา้ Prompt Pay ตามเลขประจ าตวัประชาชน  
   โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทีม่อียู่กบัธนาคาร ชือ่บญัช_ี_____________________________________________ เลขทีบ่ญัช ี _______________________ 

 ทัง้นี้ เมื่อธนาคารได้ด าเนินการตามที่กล่าวขา้งต้นทุกประการแล้ว ให้ถือว่าขา้พ เจ้าได้รบัเงนิสนิเชื่อตามจ านวนที่ธนาคารได้อนุมตัใิห้สนิเชื่อไวค้รบถ้วน
ถูกตอ้งแลว้ตัง้แต่วนัทีธ่นาคารไดห้กัเงนิ และ/หรอืน าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้ หรอืวนัทีซ่ึง่โดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในสัญญาใหส้นิเชือ่ไดต้กลงใหถ้อื
ว่าขา้พเจา้ไดร้บัเงนิสนิเชือ่จากธนาคาร แลว้แต่กรณ ี

  รายการเปิดเผยข้อมลูสินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การก ากบั (เฉพาะผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท) 
 
1.  

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการก าหนดหลกัเกณฑ์  วธิกีาร และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้                 
การก ากบั ทีก่ าหนดใหผู้ข้อสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั ต้องแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัและวงเงนิทีไ่ดร้บัแ ละอยู่ระหว่าง   
การยื่นขอกบัสถาบนัการเงนิอื่น ผูป้ระกอบธุรกจิสนิเชือ่ส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ และผูใ้หส้นิเชื่อผ่านผูป้ระกอบธุรกจิระบบหรอืเครอืขา่ย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรบัธุรกรรมสนิเชื่อระหว่างบุคคลกบับุคคลใหค้รบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งมผีลให้ธนาคารอาจลดวงเงนิ/บอกเลกิวงเงนิ รวมถึงเพื่อจ ากดัปรมิาณ            
การก่อหนี้มใิหเ้กนิความสามารถในการช าระหนี้  หากภายหลงัตรวจพบว่ามกีารแจง้ขอ้มลูไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง ดงันัน้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพจิารณา
อนุมตัวิงเงนิสนิเชือ่ของท่าน โปรดระบุขอ้มลูตามดา้นล่าง 

 

1. ในกรณทีีท่่านมวีงเงนิสนิเชือ่ประเภทสนิเชือ่ส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัทีไ่มใ่ช่สนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั เช่น บตัรกดเงนิสด สนิเชือ่ส่วนบุคคล เป็นตน้ 
และหรอือยู่ระหว่าง  การยืน่ขอสนิเชือ่ดงักล่าวภายใน 2 เดอืนก่อนวนัทีย่ ืน่ขอสนิเชือ่ครัง้นี้ กบับรษิทัดงัต่อไปนี้ โปรดเลอืก  

 แคปปิตอล โอเค   สนิมติร   วฒันาธนสนิทรพัย ์ ชเูกยีรต ิพรอ๊พเพอรต์ี้ กระบี ่     ไซเบอรเ์นตตคิส ์       แมคคาเล กรุ๊พ
 ไซเบอรเ์นตตคิส ์  รโีซลชู ัน่ เวย ์  เงนิเทอรโ์บ   เทอรโ์บ แคช (ประเทศไทย)  เมอืงไทย แคปปิตอล   สบายสบาย ลสิซิง่
 ศกัดิส์ยามลสิซิง่   วฒันาธนสนิทรพัย ์  เงนิสดทนัใจ   เหรยีญทองสนิทรพัย ์          ซงิเกอรป์ระเทศไทย
 รโีซลชู ัน่ เวย ์  อมัพวาธุรกจิ   เหรยีญทองธุรกจิ  เจเอม็ท ีเน็ทเวอรค์เซอรว์สิเซส็  อื่นๆ โปรดระบุ ______________________
 

2. ในกรณีทีท่่านมวีงเงนิสนิเชื่อทีไ่ม่ไดม้วีตัถุประสงค์เพื่อน าไปใชป้ระกอบอาชพี ทีไ่ดร้บัจากผูใ้หส้นิเชื่อผ่านผูป้ระกอบธุรกจิระบบหรอืเครอืข่ายอเิลก็ทรอนิกส์
ส าหรบัธุรกรรมสนิเชือ่ระหว่างบุคคลกบับุคคล และหรอือยู่ระหว่างการยื่นขอสนิเชื่อดงักล่าวภายใน 2 เดอืนก่อนวันทีย่ ื่นขอสนิเชือ่ครัง้นี้  โปรดระบุ   จ านวน
ผูใ้หส้นิเชือ่ __________________ ราย วงเงนิสนิเชือ่รวม _________________ บาท 
กรณีทีท่่านไม่แจง้ขอ้มลู ธนาคารจะถอืว่าท่านไม่มวีงเงนิสนิเชื่อและหรอืไม่มกีารยื่นขอสนิเชื่อกบับรษิทัหรอืบุคคลดงักล่าวขา้งต้น โดยธนาคารจะตรวจสอบ

ประวตักิารขอและการไดร้บัอนุมตัสินิเชือ่จาก บรษิทั ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิจ ากดั ตามทีท่่านใหค้วามยนิยอมไวใ้นหนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลู 
บุคคลที่สำมำรถตดิต่อเพื่อทวงถำมหนี ้
      ขา้พเจา้ตกลงใหธ้นาคารหรอืบุคคลทีธ่นาคารมอบหมาย ตดิต่อ สอบถาม ชี้แจง แจง้ ยนืยนัขอ้ความ ข่าวสาร หรอืขอ้มลูใดๆ เกีย่วกบัหนี้หรื อภาระผกูพนัที่
ขา้พเจา้มอียู่กบัธนาคารทัง้ในขณะนี้และต่อไปในภายหน้า เพื่อประโยชน์ในการตดิตามทวงถามหนี้ กบับุคคลดงัต่อไปนี้ โดยความตกลงนี้มผีลรวมถงึบุคคลผูร้บั
โอนสทิธเิรยีกรอ้งจากธนาคารดว้ย    
 บุคคลตามทีร่ะบุไวใ้นกรณทีีต่ดิต่อไมไ่ดข้า้งตน้  
 บุคคลอื่นๆ (โปรดระบุ) ชือ่ _______________________________ นามสกุล _____________________________ ความสมัพนัธ ์_________________ 
หมายเลขโทรศพัท ์______________________โทรศพัทม์อืถอื _________________________ E-mail Address _________________________________ 
สถานทีต่ดิต่อ _____________________________________________________________________________________________________________ 
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ข้อตกลงการใช้บริการรบัส่งข้อมลูรายการธรุกรรมบญัชีเงินฝากธนาคารและข้อตกลงทัว่ไป 
 
2.  

ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์นการขอรายการเดนิบญัช ี(Statement) ของบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้มอียู่กบัสถาบนัการเงนิทีข่า้พเจา้เลอืกไวต้ามวธิทีีธ่นาคารยอมรบั 
โดยขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบนัการเงนิที่ขา้พเจ้าเลอืกไว้ดงักล่าว ส่งรายการเดนิบญัช ี(Statement) ที่ขา้พเจ้ามอียู่กลบัมาให้แก่ธนาคารได้โดยตรง 
เมื่อสถาบนัการเงนิที่ขา้พเจ้าเลอืกไว้ดงักล่าวสามารถยนืยนัการขอรายการเดนิบญัชดีงักล่าวของขา้พเจ้าได้ ทัง้นี้ ขา้พ เจ้ายนิยอมให้สถาบนัการเงนิดงักล่าว
สามารถหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าว เพื่อช าระค่าธรรมเนียม (หากม)ี และหากขา้พเจา้มเีงนิไม่เพยีงพอส าหรบัช าระค่าธรรมเนียม หรอืห ากสถาบนัการเงนิ
ดงักล่าวไมส่ามารถยนืยนัรายการของขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้ยอมรบัว่าสถาบนัการเงนิดงักล่าวอาจปฏเิสธทีจ่ะใหร้ายการเดนิบญัชแีก่ธนาคาร ได ้

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและรายละเอยีดทีร่ะบุในใบค าขอนี้และเอกสารอนัเป็นส่วนหนึ่งหรอืประกอบค าขอนี้เป็นความจรงิทุกประการและในวันทีเ่สนอค าขอ
นี้ ขา้พเจา้ไดร้บัทราบขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรวมทัง้กฏเกณฑ์เกีย่วกบัสนิเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารโดยครบถ้วนแลว้ และตกลงยนิยอมว่าเมือ่ธนา คารไดอ้นุมตัิ
สนิเชื่อใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตกลงจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีป่รากฏในค าขอและสญัญาใหส้นิเชื่อทีแ่นบมาพรอ้มกบัค า ขอนี้หรอืทีธ่นาคารได้มกีาร
แกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตและไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นครัง้คราวไปโดยใหถ้อืว่าเป็นส่วนหนึ่งของค าขอ/สญัญาใหส้นิเชือ่นี้ดว้ยทุกประการรวมถึงบรกิารอื่นใดในกรณีที่
ธนาคารจดัใหแ้ก่ขา้พเจา้ และเงือ่นไข/ขอ้ตกลงใด ๆ เพิม่เตมิทีธ่นาคารจะแจง้ใหท้ราบในคราวต่อๆ ไป และใหถ้อืว่าใบค าขอนี้เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาใหส้นิเชือ่ที่
แนบมาพรอ้มค าขอฉบบันี้ แต่หากเป็นกรณีทีธ่นาคารไม่อนุมตัวิงเงนิ และ/หรอืจ านวนเงนิสนิเชื่อตามความประสงค์ของขา้พเจา้ซึ่งปรากฏในค า ขอนี้ได ้ขา้พเจา้
ขอให้ถือเอาค าขอนี้เป็นขอ้เสนอความประสงค์ใหม่ของข้าพเจ้าในอนัที่จะผูกพนัตามค าอนุมตัขิองธนาคารในจ านวนเงนิ ระยะเวลา ตลอดจนเงื่อนไขใดๆ อนั
เกีย่วกบัสนิเชือ่ทีร่ะบุในค าขอนี้ ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าขอ/สญัญาใหส้นิเชือ่ทีแ่นบมาพรอ้มกบัค าขอนี้ โดยตลอดแลว้
และตกลงยนิยอมผกูพนัทีจ่ะปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีเ่กดิขึน้ตามขอ้สญัญาฉบบันี้ดงักล่าวทุกประการ  

ข้อควรระวงั 
 เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนช าระค่างวดใหต้รงวนัที่ก าหนด หากช าระก่อนก าหนดอาจท าให้เกดิดอกเบี้ยจากวนัทีช่ าระก่อนก าหนดจนถึงวนัที่ครบก าหนด                 

ช าระได ้ ทัง้นี้ หากท่านช าระหลงัวนัทีก่ าหนด หรอื ช าระภายในก าหนดแต่ช าระค่างวดเพยีงบางส่วน (ส าหรบัสนิเชือ่ส่วนบุคคล) หรอื ช าระภายในก าหนดแต่
ช าระน้อยกว่ายอดที่ต้องช าระขัน้ต ่า (ส าหรบับตัรกดเงนิสด) ธนาคารถือว่าท่านยงัมยีอดค้างช าระและผดินัดช าระหนี้ โดยธนาคารจะคิดอตัราด อกเบี้ย 
ค่าบรกิาร และเบีย้ปรบั รวมกนัแลว้สงูสุดไมเ่กนิอตัราทีธ่นาคารประกาศก าหนด  

 ลูกคา้ควรท าความเขา้ใจผลติภณัฑ์สนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัและเงือ่นไขก่อนตดัสนิใจลงชื่อ หากสงสยัใหต้ดิต่อเจา้หน้าทีข่ายหรือ KKP Contact 
Center หมายเลขโทรศพัท ์02 165 5555 ทุกวนั ตัง้แต่เวลา 07.00 – 20.00 น. 

 พนกังานขายไดอ้ธบิายรายละเอยีดส าคญัของผลติภณัฑใ์หข้า้พเจา้รบัทราบและเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง พรอ้มมอบ Sales Sheet ใหข้า้พเจา้เรยีบรอ้ยแลว้ 
เอกสารประกอบการสมคัร จ านวน  

  1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ชุด 
  2.สลปิเงนิเดอืนล่าสุด/หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน 1 ชุด 
  3.ส าเนารายงานการเดนิบญัชเีงนิเดอืนยอ้นหลงั (3 เดอืน/6 เดอืน) 1 ชุด 
  4.ส าเนาหน้าแรกสมดุบญัชเีงนิฝาก 1 ชุด 
  5.เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ) 
         5.1_______________________________________________________________________ 
         5.2_______________________________________________________________________ 
         5.3_______________________________________________________________________ 
         5.4_______________________________________________________________________ 
         5.5_______________________________________________________________________ 

(โปรดระบุ) 
____ ชุด 
____ ชุด 
____ ชุด 
____ ชุด 
____ ชุด 

ขา้พเจา้ไดส้่งมอบเอกสารประกอบการขอสนิเชีอ่กบัธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตามทีร่ะบุในเอกสารฉบบันี้ใหก้บัเจา้หน้าทีธ่นาคารหรอื
เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากธนาคาร (“พนกังาน”) เป็นทีเ่รยีบรอ้ย โดยขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและขอรบัรองว่าขอ้มลูและรายละเอยีดทีร่ะบุ
ในเอกสารดงักล่าวเป็นความจรงิทุกประการ รวมถงึขา้พเจ้ายนิดสี่งมอบเอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิในภายหลงัตามทีธ่นาคารรอ้งขอ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาสนิเชือ่
ดงักล่าว                
 

                         ลงชือ่ _____________________________________________ ผูข้อสนิเชือ่ 
                                 (                                                                         ) วนัทีส่่งมอบเอกสารใหพ้นกังาน  ______________________     
                                

                          ลงชือ่ _____________________________________________ พนกังานผูต้รวจสอบ 
                                 (                                                                         ) วนัทีร่บัเอกสารจากลกูคา้ ___________________________                                 

หมายเหต ุ:  ในขัน้ตอนการสมคัรและท าธุรกรรมกบัธนาคาร เช่น การขอสนิเชือ่ ธนาคารมชีอ่งทางในการตดิต่อและรบัเอกสารผ่านชอ่งทางสาขา ไปรษณยี ์
โทรสาร   
                 จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ระบบการรบัส่งเอกสารตามทีธ่นาคารก าหนด และกบัผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากธนาคารเท่านัน้ กรณมีกีารจดัส่งขอ้มลู  
                 และเอกสารผ่านช่องทางอื่นทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ธนาคารไมจ่ าตอ้งรบัผดิชอบ 

 



        

 

 

ลูมอขยผเดปเรากนใมอยนิยมาวคหใอืสงนัห หนงัสอืให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมลู

กรณีบุคคลธรรมดา



BANK

หนังสือให้ความยินยอมแก่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

ในการนําข้อมูลที�ได้รับจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด มาใช้จัดทําแบบจําลองด้านเครดิต

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน)

P-0001900000-0012-2563
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สัญญาให้สินเช่ือส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้าผู้ ลงลายมือชื่อหรือมีชื่อปรากฏในสัญญานี ้และ/หรือ ใบค าขอสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด KKP Cash Card / สินเชื่อส่วนบุคคล KKP 
Personal Loan / สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ฉบบันี ้(ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “ค าขอสินเชื่อ”) และต่อไปจะเรียกข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อ 
หรือมีชื่อปรากฏดงักลา่ววา่ “ผู้กู้ ” 
 โดยผู้กู้ มีความประสงค์ขอรับสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสด KKP Cash Card และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan และ/หรือ สินเชื่อส่วน
บคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus จากธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ปรากฏรายละเอียดตามค าขอสินเช่ือ  
 ผู้กู้ยินยอมผกูพนัตนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้ค าขอสินเชื่อ สญัญานี ้หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านลา่งนี)้ ใบแจ้งยอดบญัชีบตัรกดเงินสด
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร/ใบเสร็จรับเงิน (KKP Cash Card Statement / Receipt Slip) หรือเอกสารอ่ืนใดที่แจ้งให้ช าระหนี ้(“ใบแจ้งยอดบัญชี”) คู่มือการใช้บตัรกดเงินสด 
KKP Cash Card (“คูมื่อการใช้บตัร”) ในกรณีที่ผู้กู้ เบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านลา่งนี)้ และเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้องซึ่งธนาคารก าหนดให้เป็นเอกสาร
ทางการเงิน (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “เอกสารทางการเงิน”) รวมทัง้ข้อก าหนดหรือระเบียบประเพณีปฏิบตัิทัว่ไปที่เก่ียวข้องของธนาคารในการขอรับและใช้สินเชื่อ ผู้กู้
รับทราบและตกลงดงัตอ่ไปนี ้
1. สินเช่ือ  
 1.1 สินเชื่อภายใต้สญัญานี ้ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบของการกู้ยืมในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Credit) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “สินเชื่อ KKP Cash 
Card”) และ/หรือ สินเช่ือสว่นบคุคลในรูปแบบการกู้ยืมเงินในลกัษณะไมห่มนุเวียน (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “สินเช่ือ KKP Personal Loan”) และ/หรือ สินเช่ือสว่นบคุคลใน
รูปแบบการกู้ ยืมเงินในลักษณะหมนุเวียน (Revolving Credit) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus”) (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่
กลา่วถึงโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกวา่ “สินเช่ือ”) โดยมีวตัถปุระสงค์ในการน าเงินกู้ ไปใช้เพ่ือการอปุโภคบริโภค 
 1.2 ผู้กู้ รับทราบและตกลงวา่เป็นดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของธนาคารในการพิจารณาตกลงที่จะให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในค าขอสินเชื่อและ
สญัญานี ้ในกรณีที่ธนาคารตกลงอนมุตัิสินเช่ือให้แก่ผู้กู้  ธนาคารจะสง่หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ โดยจะก าหนดรายละเอียดของสินเช่ือที่ธนาคารอนมุตัิให้แก่ผู้กู้  ทัง้นี ้
ผู้กู้ตกลงที่จะผกูพนัตนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในเอกสารทางการเงินทกุประการ 
   นอกจากนี ้ผู้กู้ตกลงและรับทราบวา่วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะอนมุตัินัน้เป็นวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกพนั (Uncommitted) และธนาคารสามารถทบทวนวงเงิน
สินเชื่อดงักล่าวตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร โดยผู้กู้ รับทราบและตกลงว่าธนาคารเป็นผู้ มีดลุยพินิจในการก าหนดวงเงินสินเชื่อ อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย 
ค่าบริการ การเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ การระงบัการใช้วงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าชัว่คราวหรือถาวร) การยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น การปฏิเสธการขอใช้
สินเชื่อในคราวใด ๆ การก าหนดเงื่อนไขและข้อตกลงส าหรับการเบิกใช้หรือการช าระคืนเงินสินเชื่อตามสญัญานี ้รวมทัง้เรียกช าระคืนเงินกู้  
 1.3 ผู้กู้ตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารทางการเงินทกุประการ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อก าหนดภายใต้เอกสาร
ทางการเงิน ธนาคารอาจแจ้งหรือประกาศโฆษณาผ่านเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร หรือสื่ออ่ืนใด ให้ผู้กู้ ได้ทราบก่อนลว่งหน้าเป็นระยะเวลาตามสมควร และเม่ือธนาคารได้
แจ้งหรือประกาศโฆษณาตามวิธีการดงักล่าวแล้ว ผู้ กู้ ตกลงผูกพันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าว นับตัง้แต่วันที่การแจ้งหรือประกาศเปลี่ยนแปลงนัน้มีผลใช้บงัคบั              
เป็นต้นไปและจนกวา่ผู้กู้จะช าระหนีภ้ายใต้เอกสารทางการเงินคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเสร็จสิน้  
2. การเบิกถอนหรือใช้สินเช่ือ 
 2.1 ในการเบิกใช้สินเช่ือ KKP Cash Card ผู้กู้ รับทราบและตกลงวา่ ผู้กู้อาจเบิกใช้สินเช่ือโดย (ก) การใช้บตัรกดเงินสด KKP Cash Card (“บตัร”) ร่วมกบัรหสั
ประจ าตวั ซึง่ ณ วนัท าสญัญานี ้คือ รหสัตวัเลข (PIN) จ านวน 6 หลกั (“รหสับตัร”) ที่ผู้กู้ก าหนดตามที่ระบไุว้ในคูมื่อการใช้บตัรหรือ (ข) การใช้บตัรโดยการลงลายมือชื่อ
ในเอกสารตา่งๆ (ค) การเบิกใช้สินเช่ือผ่านชอ่งทางหรือวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ด้านลา่ง ทัง้นี ้ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเช่ือได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
   2.1.1 ในการเบิกใช้สินเชื่อโดยการเบิกรับเงินสดหรือโอนเงิน ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card โดย (ก) ใช้บตัรร่วมกบัรหสับตัรในการเบิกรับเงินสด
หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้  และ/หรือบคุคลอ่ืน ทัง้ที่มีอยูก่บัธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนผ่านเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) ของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน
อ่ืน หรือผ่านเคร่ืองบนัทกึข้อมลูการใช้บตัร (Electronic Data Capture หรือ EDC) (“เคร่ืองรูดบตัร”) ที่สาขาของธนาคาร หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่ธนาคารจะได้จดัให้มีขึน้
ต่อไปเพื่อวตัถุประสงค์ในการเบิกรับเงินสดหรือโอนเงิน หรือ (ข) การเบิกใช้สินเชื่อผ่านศนูย์บริการลูกค้า (KKP Contact Center) โดยแจ้งความประสงค์ให้ธนาคาร 
โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้ทัง้ที่มีอยู่กับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด หรือ (ค) การเบิกใช้สินเชื่อโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
ก าหนดและได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบ 
     ผู้กู้ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้กู้ ได้เบิกรับเงินสดและ/หรือโอนเงินในแต่ละครัง้ดงักล่าวผ่านบตัร หรือการเบิกใช้สินเชื่อผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP 
Contact Center) ให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับเงินกู้ภายใต้สินเชื่อ KKP Cash Card ครบถ้วนแล้วตามจ านวนที่ได้มีการเบิกรับเงินสด และ/หรือโอนเงินผ่านบตัร หรือตามจ านวนที่
ได้มีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้ ตามแจ้งผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ณ วนัที่ธนาคารได้โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้  และในการใช้บตัร
ร่วมกับรหสับตัร หรือการเบิกใช้สินเช่ือผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ในแต่ละครัง้ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารก าหนด ให้ถือว่าการเบิกใช้สินเช่ือ 
KKP Cash Card โดยการใช้บตัรท ารายการ และการเบิกใช้สินเช่ือผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) เป็นการที่ผู้กู้ ได้ท าหลกัฐานการรับเงินกู้ภายใต้สินเชื่อ 
KKP Cash Card และลงลายมือชื่อรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card จากธนาคารอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นไม่ต้องท า
เอกสารหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลกัฐานอีก 
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   2.1.2  ในการเบิกใช้สินเชื่อเพื่อช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card เพื่อช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการผ่าน
เคร่ืองรูดบตัร หรือเบิกใช้สินเชื่อเพื่อช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่รองรับหรือระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด หรือเบิกใช้
สินเชื่อผ่านศูนย์บริการลูกค้า (KKP Contact Center) โดยแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอ่ืนเพื่อช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ     
ตามวิธีการ ข้อปฏิบตัิ และเง่ือนไข ตามที่ก าหนดไว้ในคูมื่อการใช้บตัร โดยผู้กู้อาจใช้บตัรร่วมกบัรหสับตัรหรือไมก็่ตาม และไมว่า่จะลงลายมือชื่อในเอกสารที่จดัพิมพ์จาก 
เคร่ืองรูดบัตร (เช่น Sale Slip) เอกสารการรับสินค้าและ/หรือบริการ หรือบนเคร่ืองรับลายเซ็น (Electronic Sign Pad) หรืออุปกรณ์ และ/หรือเอกสารอ่ืนใด   
และการใช้บตัรในกรณีเบิกใช้สินเช่ือเพ่ือช าระคา่สินค้า และ/หรือคา่บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่รองรับไมว่า่ผู้กู้ จะได้ยืนยนัตวัตนตามวิธีการที่ธนาคารก าหนดก่อนการ
ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการหรือไม่ก็ตาม หรือการเบิกใช้สินเชื่อผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ในการเบิกใช้สินเชื่อด้วยวิธีการดงักล่าว ผู้ กู้ ตกลง       
ให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับเงินกู้ภายใต้สินเช่ือ KKP Cash Card ครบถ้วนแล้วทกุคราว 
     กรณีการเบิกใช้สินเชื่อตามวรรคก่อน หากผู้กู้ ได้รับสินค้า/บริการไม่ตรงตามก าหนดเวลาหรือได้รับไม่ครบถ้วนหรือช ารุดบกพร่อง หรือไม่ถกูต้อง
ตามวตัถปุระสงค์ หรือถกูรอนสิทธิตามกฎหมาย หรือไมว่า่ด้วยประการใดก็ตาม ผู้กู้ มีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องจากร้านค้าหรือผู้ ให้บริการโดยตรงด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้กู้ เอง 
และผู้กู้ ไมมี่สิทธิเพิกถอนการเบิกใช้สินเช่ือ หรือเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใด ๆ จากกรณีดงักลา่ว  
   2.1.3   นอกจากการเบิกใช้สินเชื่อที่ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้กู้อาจเบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card ผ่านชอ่งทางหรือวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารจะได้จดัให้มีขึน้ต่อไป 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเบิกใช้สินเชื่อผ่านทาง (ก) สาขาของธนาคาร  (ข) ศนูย์บริการลกูค้าของธนาคาร (KKP Contact Center)  (ค) ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ IVR 
(Interactive Voice Response) (ง) โปรแกรมของธนาคารผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือระบบ หรือเว็บไซต์อ่ืนใดของธนาคาร (จ) วิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนดและแจ้งให้
ผู้กู้ทราบ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในคูมื่อการใช้บตัร หรือเอกสารอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนดไว้ใ นขณะนี ้หรือ      
ที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และให้ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้หรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนใดของธนาคาร ทัง้นี ้
ผู้กู้ตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเบิกใช้สินเช่ือดงักลา่วทกุประการ 
   2.1.4 ผู้กู้ตกลงและยอมรับวา่ การที่ผู้กู้ ได้ด าเนินการเบิกใช้สินเชื่อในแตล่ะครัง้จากช่องทางหรือตามวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึงการใช้บตัร
ร่วมกับรหสับตัร และ/หรือการใช้บตัรด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการที่ธนาคารจดัให้มีขึน้เพื่อการพิสจูน์ตวัตนของผู้กู้ และ/หรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้ถือว่าผู้กู้ ได้รับเงินกู้ภายใต้สินเชื่อ KKP Cash Card ครบถ้วนแล้วทกุคราว โดยให้ถือวา่การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อดงักลา่วเป็นการที่ผู้กู้ ได้ท า
หลกัฐานการรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card และลงลายมือชื่อรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card หรือมีหลกัฐานการรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card จากธนาคารอย่าง
ถกูต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยไมต้่องท าเอกสารหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ อีกเพ่ือเป็นหลกัฐานแตอ่ยา่งใด 
   2.1.5 ผู้กู้ มีหน้าที่เก็บรักษาบตัร ใบบนัทึกรายการ หรือเอกสารอ่ืนใดอนัเกิดจากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ KKP Cash Card ไว้ทกุคราว เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้อง และหากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ  ผู้กู้จะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือทนัที และหากผู้กู้ประสงค์ที่จะขอตรวจสอบรายการ ผู้กู้ จะต้องปฏิบตัิตามคู่มือการ
ใช้บตัร ซึ่งรวมถึงการน าใบบนัทกึรายการหรือเอกสารนัน้ ๆ มาแสดงตอ่ธนาคาร มิฉะนัน้ผู้กู้ตกลงให้ถือวา่ยอดหนีท้ี่ปรากฏในใบบนัทกึรายการหรือเอกสารนัน้ ๆ เป็นอนั
ถกูต้องทกุประการ 
   2.1.6 ภายในวงเงินสินเช่ือที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการอนุมัติสินเช่ือ และภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญานี ้และ
เอกสารทางการเงิน ผู้กู้อาจขอเบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card ได้หลายคราวและเม่ือผู้กู้ ได้ช าระคืนเงินกู้แล้ว ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเช่ือใหมไ่ด้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของเอกสารทางการเงิน  
     โดยผู้กู้จะขอเบิกถอนรับเงินสด และ/หรือโอนเงิน และ/หรือขอเบิกใช้สินเชื่อโดยวิธีการอ่ืนใดได้ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้กู้ตกลงวา่การเบิกใช้
สินเชื่อ KKP Cash Card ในแต่ละครัง้เม่ือรวมยอดรวมสะสมของภาระหนีท้ี่ค้างช าระ และจ านวนเงินกู้ ที่จะได้มีการเบิกใช้ในครัง้นัน้ๆ ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่ อ  
KKP Cash Card ที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร 
   2.1.7 กรณีที่ธนาคารเห็นว่า ผู้ กู้ใช้บัตรนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามที่ธนาคารก าหนด หรือใช้บัตรโดยไม่สุจริต หรือ
ธนาคารมีข้อสงสัยในพฤติกรรมการใช้สินเช่ือหรือใช้บัตรประกอบรหัสบัตร หรือมีพฤติกรรมหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท าให้ธนาคารเห็นว่าผู้ กู้อาจตกเป็นผู้ผิด
สัญญา ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในเอกสารทางการเงนิใด ๆ หรือผู้ กู้มีความน่าเช่ือถือลดลงหรือคุณภาพเครดิตลดลงหรือธนาคารเห็นว่ามีเหตุอันท าให้
ผู้ กู้ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้เอกสารทางการเงินได้ ผู้ กู้ตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ระงบัการใช้บัตร 
และ/หรือ ตรวจสอบรายการของการใช้บัตร และ/หรือ ระงับการเบิกใช้สินเช่ือ KKP Cash Card  ผู้ กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ภาระหนี ้
ใด ๆ ภายใต้สินเช่ือ KKP Cash Card ถึงก าหนดช าระทนัทแีละผู้ กู้ตกลงช าระหนีด้ังกล่าวให้แก่ธนาคารทนัททีี่ธนาคารทวงถาม  
   2.1.8 ในกรณีที่ธนาคารเห็นว่าผู้ กู้ไม่ประสงค์จะเบิกใช้วงเงินสินเช่ือ KKP Cash Card ทัง้หมดหรือบางส่วน ผู้ กู้ยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ 
และ/หรือยกเลิกการเบิกใช้สินเช่ือ KKP Cash Card ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนแก่ผู้ กู้ทันทีในระยะเวลาใดก็ได้ตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร ทัง้นี ้  
ในกรณีการใช้สิทธิดังกล่าวของธนาคารมีลักษณะเป็นการบอกเลิกสัญญา ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ กู้ทราบเป็นหนังสือ 
   2.1.9 ผู้กู้ ยอมรับว่า บตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร และธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้บตัร ยึด เรียกคืน หรือระงบัการใช้บตัรชัว่คราวได้ ผู้กู้ จะต้องเก็บรักษา
บตัรและรหสับตัรเป็นความลบัไมเ่ปิดเผยให้บคุคลอ่ืนทราบ และห้ามมิให้บคุคลอ่ืนใช้บตัรหรือรหสับตัรแทน ทัง้นี ้ไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่  
     และโดยที่ผู้กู้ เป็นผู้ เดียวที่รู้รหสับตัร ดงันัน้ หากเกิดรายการการใช้บตัร ผู้กู้ตกลงและยินยอมที่จะรับผิดชอบช าระเงินทัง้หมดที่มีการเบิกรับเงินสด
หรือการใช้วงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าจะกระท าโดยผู้กู้ เองหรือผู้ อ่ืนที่ทราบรหสับัตรของผู้กู้  โดยผู้กู้ตกลงยอมรับว่ารายการใดที่ถกูบันทึกการใช้บตัรของผู้ กู้ ถือว่าเป็นหลักฐาน
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ยืนยนัการท าธุรกรรมผ่านบตัรที่ผู้กู้ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการช าระหนีท้ี่เกิดขึน้จากการใช้วงเงินสินเช่ือ KKP Cash Card เสมือนผู้กู้ เป็นผู้ ใช้บตัรด้วยตนเองทกุประการ
และจะยกเป็นเหตปุลดเปลือ้งความรับผิดของผู้กู้ ไมไ่ด้ 
   2.1.10 ผู้กู้ตกลงวา่ ผู้กู้จะไมเ่บิกใช้วงเงินสินเชื่อ KKP Cash Card เพื่อช าระคืนเงินต้นดอกเบีย้ คา่บริการ เบีย้ปรับ หรือคา่ใช้จา่ยตามสญัญานีห้รือนิติกรรม
สญัญาอื่นใดที่ผู้กู้ มีภาระผกูพนัอยูก่บัธนาคาร  
 2.2 ในการเบิกใช้สินเช่ือ KKP Personal Loan และ/หรือ สินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้ รับทราบและตกลงวา่ 
   2.2.1 ผู้กู้ ได้กู้ เงินจากธนาคารตามจ านวนเงินที่ธนาคารพิจารณาอนมุตัิและปรากฏในหนังสือแจ้งการอนมุตัิ สินเชื่อซึ่งอาจมีจ านวนที่แตกต่างจากที่ผู้กู้
ระบุไว้ในค าขอสินเชื่อ โดยผู้กู้ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบีย้ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (หากผู้กู้ ได้ยื่นค าขอเอาประกันภัยไว้) และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ตามที่ธนาคารได้ประกาศส าหรับการให้สินเช่ือสว่นบคุคล 
     ทัง้นี ้ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารหกัค่าธรรมเนียม คา่บริการ คา่เบีย้ประกนัชีวิต คา่อากรแสตมป์ และคา่ใช้จา่ยดงักลา่วออกจากเงินกู้  และให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับ
เงินกู้ ไว้ครบถ้วนทัง้จ านวนโดยชอบแล้วนบัตัง้แต่เวลาที่ธนาคารได้โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ผู้กู้ มีอยูก่ับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนตามเลขที่บญัชีของผู้กู้ ที่ระบุไว้ใน
ค าขอสินเช่ือ (หรือที่ผู้กู้ จะได้แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ) หรือบญัชีอ่ืนใดที่ผู้กู้ ได้แจ้งให้ธนาคารทราบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนดและแจ้งให้ผู้กู้
ทราบ โดยผู้ กู้ ไม่จ าต้องลงนามในเอกสารหลกัฐานการรับเงินสินเชื่อใด ๆ ให้แก่ธนาคารอีก และผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารถือเอาหลักฐานแห่งการโอนเงินตามวิธีการและ
แนวทางปฏิบตัิของธนาคารเป็นหลกัฐานในการกู้ยืมและรับเงินกู้จากธนาคารตามค าขอสินเช่ือและสญัญานี ้    
   2.2.2 ผู้กู้ รับทราบวา่ ในกรณีที่ธนาคารอนมุตัิสินเชื่อ KKP Personal Loan  และ/หรือ สินเชื่อสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ธนาคารอาจพิจารณา
จ่ายเงินกู้ ตามจ านวนที่ธนาคารอนุมัติให้แก่ผู้ กู้ ในบญัชีเงินฝากของผู้ กู้ที่เปิดไว้กับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน หรือไปยังบัญชีบุคคลอ่ืนใดตามรูปแบบที่ธนาคารยอมรับ 
ภายหลงัการหกัคา่ธรรมเนียม คา่บริการ คา่เบีย้ประกนัภยั คา่อากรแสตมป์ และคา่ใช้จา่ย (หากมี) ออกจากเงินกู้  และหากเป็นชว่งเวลาก่อนที่ธนาคารจะน าสง่หนงัสือแจ้ง
การอนมุตัิสินเช่ือ ธนาคารจะแสดงรายการการหกัเงินไว้ในหนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ ซึง่ผู้กู้ตกลงให้ถือเป็นหลกัฐานในการกู้ยืมและรับเงินกู้จากธนาคารด้วย 
   2.2.3 ผู้กู้อาจเบิกใช้สินเชื่อสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผ่านชอ่งทางหรือวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารจะได้จดัให้มีขึน้ต่อไป ซึง่รวมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเพียงการเบิกใช้สินเช่ือผ่านทาง (ก) สาขาของธนาคาร  (ข) ศนูย์บริการลกูค้าของธนาคาร (KKP Contact Center)  (ค) ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ IVR (Interactive 
Voice Response) (ง) โปรแกรมของธนาคารผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือโมบายล์แอปพลิเคชัน่ หรือระบบ หรือเว็บไซต์อ่ืนใดของธนาคาร (จ) วิธีการอ่ืนใดที่ธนาคาร
ก าหนดและแจ้งให้ผู้ กู้ทราบ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือเอกสารอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนดไว้ในขณะนี ้หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และให้ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้หรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนใดของธนาคาร ทัง้นี ้ผู้กู้ตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขการเบิกใช้สินเช่ือดงักลา่วทกุประการ  
    2.2.4 ผู้กู้ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้กู้ ได้ด าเนินการเบิกใช้สินเชื่อในแต่ละครัง้จากช่องทางหรือตามวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด  ให้ถือว่าผู้ กู้
ได้รับเงินกู้ภายใต้สินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ครบถ้วนแล้วทกุคราว โดยให้ถือวา่การเบิกใช้วงเงินสินเช่ือดงักลา่วเป็นการที่ผู้กู้ ได้ท าหลกัฐาน
การรับเงินสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียน KKP Personal Loan Plus และลงลายมือชื่อ (รวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) รับเงินสินเชื่อส่วนบุคคลหมุมเวียน KKP 
Personal Loan Plus หรือมีหลกัฐานการรับเงินสินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus จากธนาคารอยา่งถกูต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
   2.2.5 ส าหรับสินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้อาจขอเบิกใช้สินเชื่อ KKP Personal Loan Plus ได้หลายคราวและเม่ือผู้กู้ ได้ช าระ
คืนเงินกู้แล้ว ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อใหม่ได้ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารทางการเงิน ทัง้นี ้ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคารตามที่ระบุไว้ใน
หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ และภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญานี ้และเอกสารทางการเงิน 
     โดยผู้กู้จะขอเบิกถอนรับเงินสด และ/หรือโอนเงิน และ/หรือขอเบิกใช้สินเช่ือโดยวิธีการอ่ืนใดได้ตามที่ธนาคารก าหนด  ทัง้นี ้ผู้กู้ตกลงวา่การเบิกใช้
สินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ในแตล่ะครัง้เม่ือรวมยอดรวมสะสมของภาระหนีท้ี่ค้างช าระ และจ านวนเงินกู้ที่จะได้มีการเบิกใช้ในครัง้นัน้ๆ ต้อง
ไมเ่กินวงเงินสินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร 
3. การแจ้งผลอนุมัติสินเช่ือ 
 ในกรณีที่ธนาคารได้อนมุตัิสินเชื่อตามค าขอสินเชื่อแก่ผู้กู้แล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการอนมุตัิให้ผู้กู้ทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอสินเชื่อ หรืออาจบอกกล่าวให้
ผู้กู้ทราบในรูปแบบของข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอ่ืนใดผ่านทางระบบการสื่อสารในรูปแบบใดๆ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือในรูปแบบอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ”)  
4. ดอกเบีย้ 
 4.1 ผู้ กู้ ตกลงช าระดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ ที่ได้เบิกใช้ภายใต้สินเชื่อ KKP Cash Card และ/หรือสินเชื่อ KKP Personal Loan และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน 
KKP Personal Loan Plus ตามอตัราและ/หรือจ านวนที่ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ หรือใบแจ้งยอดบญัชี  (แล้วแต่กรณี) ตามจ านวนวนัที่เกิดขึน้จริง โดยนบั
รวมวนัแรกของงวดดอกเบีย้ แตไ่มร่วมวนัที่มีการช าระคืนหนีใ้นแตล่ะงวด 
 4.2 ผู้ กู้ รับทราบว่า ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้กู้  โดยอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้สูงสุดของสินเชื่อ 
สว่นบคุคลประเภทนัน้ ๆ ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศก าหนดในขณะนัน้ ๆ  
 4.3 ส าหรับสินเช่ือ KKP Cash Card และ/หรือ สินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้บนเงินกู้ ให้แก่ธนาคาร นบัตัง้แต่
วนัที่ผู้กู้ท าการเบิกใช้สินเช่ือแตล่ะคราวเป็นต้นไปจนถึงวนัที่ธนาคารได้รับช าระหนีเ้สร็จสิน้ 
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   หากผู้ กู้ มีการผิดนัดช าระหนีง้วดใดงวดหนึ่ง หรือไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสารทางการเงิน หรือไม่ช าระหนีเ้งินอ่ื นใดตามที่
กฎหมายก าหนดเกิดขึน้ ภายใต้สินเชื่อ KKP Cash Card และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้ผิดนัดในอตัราไม่เกิน
อตัราดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนีส้ าหรับสินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้ก ากบัตามที่ธนาคารประกาศใช้เป็นการทัว่ไปในขณะนัน้หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 
(“อัตราดอกเบีย้ผิดนัด”) ซึ่ง ณ วันที่แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ อัตราดอกเบีย้ผิดนัดจะปรากฏตามอัตราที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการอนุมัติสินเชื่อ หรือเอกสารอ่ืนใดที่
ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบ โดยผู้กู้ตกลงให้การค านวณดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนีเ้ป็นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้เป็นการทัว่ไปในขณะนัน้หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 
 4.4 ส าหรับสินเช่ือ KKP Personal Loan  ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้บนเงินกู้ ให้ธนาคาร นบัตัง้แตว่นัที่ธนาคารได้โอนเงินกู้ เข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้ เป็นต้นไปจนถึง
วนัที่ธนาคารได้รับช าระหนีเ้สร็จสิน้ โดยผู้กู้ตกลงยินยอมช าระดอกเบีย้โดยค านวณจากจ านวนของยอดเงินสินเช่ือ KKP Personal Loan ที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร  
   หากผู้ กู้ มีการผิดนัดช าระหนีง้วดใดงวดหนึ่ง หรือไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสารทางการเงิน หรือไม่ช าระหนีเ้งินอ่ืนใดตามที่
กฎหมายก าหนดเกิดขึน้ ภายใต้สินเชื่อ KKP Personal Loan  ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราดอกเบีย้ผิดนดั ซึง่ ณ วนัที่แจ้งผลการอนมุตัิสินเชื่อ อตัราดอกเบีย้ผิดนดัจะ
ปรากฏตามอตัราที่ระบไุว้ในหนังสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ หรือเอกสารอ่ืนใดที่ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบ  โดยผู้กู้ตกลงให้การค านวณดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนีเ้ป็นไปตามที่
ธนาคารประกาศใช้เป็นการทัว่ไปในขณะนัน้หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 
 4.5 ในกรณีที่ธนาคารใช้สิทธิปรับเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ตามข้อ 4.2 ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้กู้ทราบเป็นหนงัสือ ดงันี ้
   4.5.1 แจ้งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั และให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับแจ้งตัง้แตว่นัที่ได้รับหนังสือ
ดงักลา่ว 
   4.5.2 ในกรณีเร่งด่วนผู้ กู้ ตกลงและยอมรับว่าธนาคารอาจแจ้งให้ผู้ กู้ ทราบโดยทางจดหมายหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทัง้นี ้หากเป็นกรณีการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวเป็นหนังสือซ า้อีกครัง้หนึ่งถึงผู้กู้ทราบ 
   เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้ ได้แจ้งความประสงค์จะขอรับค าบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ผู้กู้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ธนาคาร
ทราบ ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารยอมรับ  

 ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ที่ธนาคารต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้าข้างต้นไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate) และอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายย่อยชัน้
ดี (Minimum Retail Rate) อตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ใช้อ้างอิงเป็นอตัราดอกเบีย้ในสญัญานี ้และอตัราดอกเบีย้สงูสดุที่ธนาคารเรียกเก็บกรณีผู้กู้ปฏิบตัิผิดเง่ือนไข ซึ่งท า
ให้อตัราดอกเบีย้เปลี่ยนแปลงไป 

4.6 หากผู้ กู้ ค้างช าระดอกเบีย้ไม่น้อยกว่าปีหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ กู้ ตกลงให้ธนาคารน าดอกเบีย้ที่ค้างช าระนัน้ทบเข้ากับเงินต้นที่ผู้ กู้ ค้างช าระอยู่ แล้วคิด
ดอกเบีย้ในจ านวนเงินที่ทบเข้ากนันัน้ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้า และให้ถือวา่ดอกเบีย้ที่ทบเข้ากบัเงินต้นดงักลา่วกลายเป็นเงินต้นอนัผู้กู้จะต้องช าระคืน
แก่ธนาคารตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารทางการเงิน และจะต้องเสียดอกเบีย้ในอตัราและก าหนดช าระอย่างเดียวกับที่ระบไุ ว้ตามเอกสารทางการเงิน
ด้วย เว้นแตห่ลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องจะระบไุว้เป็นประการอ่ืน    
5. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เบีย้ปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 5.1 ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบในค่าบริการ คา่ธรรมเนียม เบีย้ปรับ คา่ใช้จา่ยทัง้ปวง (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “คา่บริการ”) ที่ธนาคารประกาศก าหนดทัง้ในขณะท า
สญัญานีแ้ละในอนาคตที่เกิดขึน้ที่เก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือตามสญัญานี ้ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รายละเอียดคา่บริการ
พร้อมทัง้บนัทกึวิธีการคิดค านวณตามเอกสารแนบท้ายสญัญานี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้
 5.2 ผู้กู้ตกลงที่จะช าระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าอากรแสตมป์ ตลอดจนค่าบริการ เบีย้ปรับ รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามทวงถามหนีต้ามอตัราที่คณะกรรมการก ากบัการทวงถามหนีป้ระกาศก าหนด ตามกฎหมายวา่ด้วยการทวงถามหนี ้ทัง้นี ้ธนาคารจะมีหลกัฐานหรือเอกสารเก่ียวกับการ
ทวงถามหนีใ้ห้สามารถตรวจสอบได้ และค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดตามที่ธนาคารประกาศก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสญัญานี ้ซึ่งถือ
เป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้
 5.3 ผู้กู้ รับทราบวา่ ธนาคารจะไมเ่ปลี่ยนแปลงคา่บริการตามที่ธนาคารประกาศก าหนดไว้ ณ วนัที่ท าสญัญานี ้เว้นแต ่หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กระท าได้   
 5.4 ผู้กู้ ตกลงช าระค่าเสียหายที่ธนาคารจะพึงได้รับอนัเน่ืองมาจากการผิดสญัญารวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าว เตือน เรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี และบงัคบั         
ช าระหนีด้้วยจนเต็มจ านวนในทนัทีที่ธนาคารทวงถาม โดยหากผู้กู้ ไม่ช าระค่าเสียหายดงักล่าวเม่ือธนาคารทวงถาม ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดนัดของ
จ านวนเงินดงักลา่วให้แก่ธนาคารนบัจากวนัที่ธนาคารทวงถามจนถึงวนัที่ผู้กู้ ได้ช าระเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่ธนาคารจนเสร็จสิน้ครบถ้วน เว้นแตห่ลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องจะระบไุว้เป็นประการอ่ืน 
6.  การช าระคืนสินเช่ือ ดอกเบีย้ ค่าบริการ  
 6.1 ผู้กู้ตกลงช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ส าหรับสินเช่ือแต่ละประเภทให้แก่ธนาคารตามจ านวนก าหนดเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ 
ใบแจ้งยอดบญัชี หรือเอกสารอ่ืนใด (แล้วแตก่รณี) ที่ธนาคารได้สง่ให้แก่ผู้กู้  เพ่ือแจ้งให้ช าระคืนหนีเ้งินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ 
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 6.2 นอกจากนี ้ผู้กู้ตกลงช าระค่าบริการให้แก่ธนาคารตามจ านวน ก าหนดเวลา และวิธีการ ที่ ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการอนุมตัิสินเชื่อ ใบแจ้งยอดบญัชี หรือ
เอกสารอื่นใด (แล้วแตก่รณี) ที่ธนาคารได้สง่ให้แก่ผู้กู้  
 6.3 หากวนัที่ก าหนดให้ช าระเงินในคราวใดตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคาร ผู้กู้ตกลงจะช าระเงินให้แก่ธนาคารในวนัเปิดท าการถดัไป 
 6.4 ส าหรับกรณีสินเช่ือ KKP Cash Card ตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้ มีหนีค้้างช าระภายใต้เอกสารทางการเงิน ธนาคารจะสง่ใบแจ้งยอดบญัชีในแตล่ะงวดไมน้่อยกว่า 
10 (สิบ) วันก่อนถึงวันก าหนดช าระหรือหักบัญชี ส าหรับกรณีสินเช่ือ KKP Personal Loan หรือกรณีสินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus หรือกรณี
สินเช่ือ KKP Cash Card ที่ธนาคารตกลงให้ผู้กู้ผ่อนช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้แบบงวดรายเดือน (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “สินเช่ือ KKP Cash Card ช าระคืนแบบ
งวดรายเดือน”) ธนาคารจะสง่ใบแจ้งยอดบญัชีในแตล่ะงวดในงวดแรกไมน้่อยกวา่ 10 (สิบ) วนัก่อนถึงวนัก าหนดช าระหรือหกับญัชี หากผู้กู้ตรวจสอบพบวา่มีรายการใด
ไมถ่กูต้อง ผู้กู้จะต้องมีหนงัสือแจ้งข้อผิดพลาดมายงัธนาคารภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัที่ธนาคารออกใบแจ้งยอดบญัชี หากพ้นก าหนดเวลาดงักลา่วผู้กู้ตกลงให้ถือว่า
ผู้กู้ เห็นชอบด้วยกับรายการที่ธนาคารแจ้ง อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ จะไม่ยกเหตทุี่ไม่ได้รับใบแจ้งยอดบญัชีเป็นเหตไุม่ช าระหนี ้หรือการช าระหนีล้่าช้า และหากผู้กู้ ไม่ได้รับใบแจ้งยอด
บญัชีก่อนวนัครบก าหนดช าระ ผู้กู้ ต้องติดตอ่สอบถามยอดจากธนาคารหรือจากระบบชอ่งทางอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนด เพื่อช าระยอดหนีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้
กบัธนาคาร  
 6.5 ส าหรับกรณีสินเช่ือ KKP Cash Card ใบแจ้งยอดบญัชีจะแสดงยอดหนีภ้ายใต้การเบิกใช้สินเช่ือและจ านวนเงินช าระขัน้ต ่าของแตล่ะเดือนพร้อมวนัช าระคืน
โดยผู้ กู้ อาจเลือกช าระคืนหนีเ้ต็มจ านวนหรือช าระขัน้ต ่าซึ่งในขณะท าสัญญานีเ้ท่ากับอัตราร้อยละ 5.0 (ห้าจุดศูนย์) ของยอดหนีท้ี่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือนหรือ 
ไมน้่อยกวา่ 500 (ห้าร้อย) บาท แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ และ/หรือ ในอตัราขัน้ต ่าอื่นๆ ที่ธนาคารอาจประกาศเพิ่มเติมต่อไป โดยธนาคารจะระบไุว้ในใบแจ้งยอดบญัชี 
หรือหนงัสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ธนาคารสง่หรือจะได้สง่ให้ผู้กู้ทราบตอ่ไป เว้นแต ่เป็นกรณีสินเช่ือ KKP Cash Card ช าระคืนแบบงวดรายเดือน 
 6.6 ส าหรับกรณีสินเช่ือ KKP Personal Loan หรือกรณีสินเช่ือส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus หรือกรณีสินเชื่อ KKP Cash Card ช าระคืนแบบ
งวดรายเดือน จ านวนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ที่ผู้กู้ ต้องผ่อนช าระเป็นงวดประจ าทกุเดือนนัน้อาจไมจ่ าเป็นต้องเท่ากนัทกุเดือน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ซึ่งผู้กู้
จะทราบเงินต้นพร้อมดอกเบีย้หลงัจากที่ธนาคารท าการปรับเปลี่ยน และก าหนดจ านวนเงินที่ต้องช าระแล้วโดยผู้กู้ตกลงช าระตามที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบ 
   ผู้กู้ จะช าระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่ระยะเวลาในการช าระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบีย้
ก าหนดเป็นงวดรายเดือน ผู้กู้ตกลงและยอมรับวา่ในการช าระเงินสินเชื่อและดอกเบีย้งวดสดุท้าย (ตามระยะเวลาที่ระบไุว้ในหนังสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ ใบแจ้งยอดบญัชี 
หรือเอกสารอ่ืนใด (แล้วแตก่รณี)) ผู้กู้ ต้องช าระคืนยอดหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ที่ต้องช าระทัง้หมดให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน   
   ในกรณีที่สินเชื่อ KKP Personal Loan หรือสินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus หรือสินเชื่อ KKP Cash Card ช าระคืนแบบงวดรายเดือนมี
การก าหนดการช าระเงินกู้ยืมเป็นงวดๆ ให้ผู้กู้ช าระเงินกู้ยืมไว้ชดัเจน หากผู้กู้ประสงค์จะช าระหนีท้ัง้หมดในคราวเดียวโดยไมผ่่อนช าระเงินกู้ รายงวดตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
แจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ หรือใบแจ้งยอดบญัชี หรือเอกสารอื่นใด (แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี ้ธนาคารจะไม่คิดดอกเบีย้เงินกู้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตาม
สญัญานี ้และจะคืนทรัพย์หลกัประกนัหรือสิ่งยึดหน่วง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้กู้  ภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับแต่วนัที่ธนาคารได้รับช าระหนีค้รบถ้วนเสร็จสิน้ โดยผู้กู้ ต้องแจ้งล่วงหน้าให้
ธนาคารทราบผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ก่อนวนัที่ประสงค์จะช าระหนีท้ัง้หมดคืนก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อค านวณจ านวนเงินทัง้หมดที่ผู้ กู้ ต้อง
ช าระ ทัง้นี ้ธนาคารจะจดัท าตารางแสดงภาระหนีต้ามสญัญานี ้โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับจ านวนยอดเงินกู้ ยืมที่ต้องช าระ วนั เดือน ปี ที่ช าระเงินในแตล่ะงวด โดย
แยกเป็นเงินต้น ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม และจ านวนเงินกู้ ยืมที่คงค้าง โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง ดอกเบีย้เงินกู้ยืม และจะแนบตารางแสดงภาระหนีต้ามสัญญานี ้ไว้ท้าย
หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ ใบแจ้งยอดบญัชี หรือเอกสารอื่นใด (แล้วแตก่รณี) ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้
 6.7 ผู้กู้ตกลงให้เป็นสิทธิของธนาคารแต่ฝ่ายเดียวในอนัที่จะจดัสรรเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่ได้รับเพื่อการช าระหนี ภ้ายใต้เอกสารทางการเงิน น าไปช าระหนี ้
ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ เงินต้น และ/หรือหนีใ้ด ๆ ของผู้ กู้ ภายใต้เอกสารทางการเงิน และ/หรือนิติกรรมสัญญาอ่ืนใดที่ผู้ กู้ มีต่อธนาคาร และ
ตามล าดบัก่อนหรือหลงัได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6.8 ในกรณีที่ผู้กู้ ตกลงท าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ผู้กู้ตกลงระบใุห้ธนาคารเป็นผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ และให้สิทธิธนาคารน าเงินที่ได้รับไปหกัช าระ
หนีข้องผู้กู้ที่มีตอ่ธนาคารตามเอกสารทางการเงินไมว่า่จะถึงก าหนดช าระหรือไมก็่ตาม หากมีเงินเหลือธนาคารจะคืนให้แก่ทายาทของผู้กู้หรือผู้ มีสิทธิได้รับตอ่ไป       
 6.9 ในกรณีผู้กู้ผ่อนช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้เกินกว่าจ านวนที่ต้องช าระในแต่ละงวดหรือแต่ละเดือน หรือที่ระบุในใบแจ้งยอดบญัชี หรือเอกสารที่ใช้ในการ
ช าระหนีก็้ตาม ผู้กู้ยอมรับว่า ผู้กู้ ยงัคงต้องผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้ถูกต้องตรงตามจ านวนและภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งการอนุมตัิสินเชื่อ หรือ  
ใบแจ้งยอดบญัชีในงวดถดัมา 
7. เหตุผิดสัญญา 
 เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา 
 7.1 ผู้ กู้ผิดนัดไม่ช าระเงินจ านวนใด ๆ ที่ถึงก าหนดต้องช าระตามเอกสารทางการเงิน รวมทัง้เอกสารข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดที่ได้เข้าท าหรือให้ไว้
กับธนาคารไม่ว่าในขณะท าสัญญานีห้รือที่จะมีขึน้ต่อไปในภายหน้า 
 7.2 ผู้ กู้ถูกศาลส่ังพิทกัษ์ทรัพย์ ไม่ว่าช่ัวคราวหรือเด็ดขาด  
 7.3 ผู้ กู้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
 7.4 ผู้ กู้ผิดข้อตกลงหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันของผู้ กู้ตามค าขอสินเช่ือ และ/หรือสัญญานี ้โดยในกรณีที่ธนาคารเห็นว่าเหตุดังกล่าว
สามารถแก้ไขเยียวยาได้ (ยกเว้นเหตุผิดนัดตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.3 และข้อ 7.6) และธนาคารได้แจ้งให้ผู้ กู้แก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ กู้ไม่สามารถแก้ไขได้
ภายใน 20 (ยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าว  
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 7.5 ค ารับรอง ค ายืนยัน ข้อมูล เอกสาร ข้อเทจ็จริงใดๆ ที่ผู้ กู้ได้ให้ไว้เก่ียวกับการขอสินเช่ือจากธนาคารไม่ถูกต้องหรือมีการพิสูจน์ว่าไม่จริง หรือ
ท าให้ธนาคารเข้าใจผิดในสาระส าคัญ 
 7.6 ผู้ กู้ตาย สาบสูญ หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 7.7 ผู้ กู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีใด ๆ หนีสิ้นล้นพ้นตัว ถูกฟ้องร้อง ด าเนินคดีล้มละลาย ถูกบังคับคดี หรือเม่ือมีเหตุซึ่งอาจถือได้ว่าผู้ กู้ตกเป็นผู้ผิด
สัญญาหรือทรัพย์สินทัง้หมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของผู้ กู้ได้ถูกยึด หรืออายัดหรือถูกบังคับด้วยประการใดๆ หรือถูกควบคุมดูแลโดยบุคคลอื่น 
 7.8 ผู้ กู้ย้ายภูมิล าเนาโดยไม่แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ หรือธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ กู้ตามที่อยู่หรือสถานที่ท างานหรือสถานที่
ติดต่อที่ให้ไว้กับธนาคาร  
 7.9 ธนาคารเห็นว่า เกิดการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินหรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ หรือผู้ กู้ผิดนัดช าระหนีเ้จ้าหนีร้ายอื่นซึ่ งธนาคารได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปล่ียนแปลงหรือการผิดนัดช าระหนีด้ังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงนิของผู้ กู้ หรือธนาคารเหน็ว่าผู้ กู้ประสบปัญหาอ่ืน
ใดอันเป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการช าระหนีข้องผู้ กู้ 
8. ผลของเหตุผิดสัญญา 
 ผู้ กู้ตกลงว่า เม่ือเกิดเหตุผิดสัญญาใด ๆ ขึน้ เว้นแต่ในสัญญานีแ้ละ/หรือหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้เป็น
ประการอื่น ให้ธนาคารมีสิทธิด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทุกอย่างดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ กู้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้การใช้สิทธิดังกล่าวไม่เป็นการ
กระทบกระเทอืนสิทธิและทางแก้อ่ืนๆ ที่ธนาคารมีอยู่ตามกฎหมาย 
 8.1 ระงบัการให้สินเช่ือทัง้หมดหรือบางส่วนไว้ช่ัวคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขเหตุผิดสัญญาจนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร 
 8.2 ปรับอัตราดอกเบีย้เป็นอัตราดอกเบีย้ผิดนัด 
 8.3 ยกเลิกวงเงนิสินเช่ือและ/หรือวงเงนิสินเช่ือที่เหลืออยู่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
 8.4 ก าหนดให้หนีท้ัง้หมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของหนี ้ตลอดจนดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ (รวมถึงดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ผิดนัด) ค่าบริการ และเงนิจ านวน
อื่นๆ ที่ต้องช าระตามเอกสารทางการเงิน เป็นหนีท้ี่ถึงก าหนดและต้องช าระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม บอกกล่าว หรือด าเนินการทางกฎหมายใดๆ โดย 
ผู้ กู้จะต้องช าระหนีด้ังกล่าวทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้ส าหรับเงนิจ านวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารในทนัท ีและ/หรือ 
 8.5 บอกเลิกสัญญา โดยก่อนบอกเลิกสัญญา ธนาคารจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ กู้ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ กู้ได้รับ
หนังสือ เพื่อให้ผู้ กู้แก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7. และผู้ กู้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนัน้ ธนาคารจะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานี ้ 
9.  การขอระงบัหรือยกเลิกการใช้บัตร  
 ผู้กู้ มีหน้าที่ต้องรักษาบตัรและรหสับตัร ในกรณีที่บตัรถกูขโมย หรือสญูหาย หรือหาไมพ่บ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้กู้ ต้องขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราว หรือยกเลิกการ
ใช้บตัร โดยต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือแจ้งทางโทรศพัท์ผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
จะระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรเม่ือธนาคารสามารถยืนยัน หรือตรวจสอบตัวตนผู้ ออกค าสัง่ระงับ หรือยกเลิกการใช้บัตรดังกล่าวว่าถูกต้องหากธนาคารยังมิได้รับแจ้ง  
หรือยงัไม่สามารถยืนยนั หรือตรวจสอบตวัตนผู้ออกค าสัง่ระงบั หรือยกเลิกการใช้บตัรดงักลา่วได้ และปรากฏว่าได้มีการเบิกเงินสด หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นผลตอ่
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ ผู้กู้ จะต้องรับผิดชอบต่อธนาคารในการช าระคืนเงินกู้ดงักล่าวรวมทัง้ดอกเบีย้ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่ธนาคารได้หรือจะได้เรียกเก็บตามค าขอ
สินเช่ือและสญัญานี ้
10.  การหกักลบลบหนี ้
 10.1 ธนาคารมีสิทธิหกักลบลบหนีส้ าหรับหนีใ้ด ๆ ของผู้กู้ทัง้ที่ถึงก าหนดช าระและยงัไมถ่ึงก าหนดช าระภายใต้เอกสารทางการเงินเพื่อช าระหนีใ้ด ๆ ที่ธนาคารมีต่อผู้กู้
ได้ทนัทีโดยไมต้่องบอกกลา่วผู้กู้  ทัง้นี ้ไมว่า่หนีท้ัง้สองจะต้องท าการช าระ ณ สถานที่สาขา หรือด้วยเงินสกลุใด ๆ โดยหากหนีท้ัง้สองรายต้องช าระเป็นเงินสกลุตา่งกนั ธนาคาร
อาจท าการหกักลบลบหนีโ้ดยแปลงสกลุเงินของหนีใ้ดหนีห้นึ่งดงักลา่วให้เป็นสกลุเงินเดียวกบัหนีอี้กรายโดยใช้อตัราตลาดที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ 
 10.2 ในกรณีที่หนีด้งักล่าวตามข้อ 10.1 เป็นหนีต้ามสญัญาฝากเงิน ให้ถือว่าหนีด้งักล่าวถึงก าหนดช าระทนัทีในวนัที่หนีใ้ด ๆ ที่ผู้กู้ ต้องช าระให้แก่ธนาคารถึง
ก าหนดช าระและผู้กู้ยินยอมและให้อ านาจแก่ธนาคารในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้กู้ ได้ทนัทีเพื่อเป็นการช าระหนีแ้ละความรับผิดใด  ๆ ได้ทัง้หมดจนครบถ้วน 
ทัง้นี ้ไมว่า่จะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทใด ๆ ที่ผู้กู้ มีอยูก่บัธนาคารในเวลานีห้รือที่จะมีขึน้ตอ่ไปในอนาคต และไมว่า่ธนาคารจะได้ครอบครองดแูลรักษาและ/หรือมีอ านาจ
สัง่การเก่ียวกับบญัชีเงินฝากนัน้โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม โดยธนาคารไม่จ าต้องบอกกล่าวถึงการหกับญัชีและไม่จ าเป็นต้องท าหลกัฐานการหกับญัชีและ/หรือเอกสารอ่ืนใด
ให้กบัผู้กู้ อีก 
11.  ค ารับรอง 
 นับตัง้แต่วนัที่ของค าขอสินเชื่อเป็นต้นไป จนกระทัง่ผู้กู้ ช าระคืนหนีภ้ายใต้เอกสารทางการเงินให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนแล้ว และส าหรับสินเช่ือ KKP Cash Card 
และสินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus จนกระทัง่ธนาคารยกเลิกวงเงินสินเชื่อ (โดยไม่ใช่เพราะเหตุผิดสญัญา) ผู้กู้ ขอให้ค ารับรองและค ายืนยัน
ดงัตอ่ไปนีแ้ก่ธนาคาร 
 11.1 ผู้กู้ มีความสามารถในการเข้าท าเอกสารทางการเงินต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ (ไม่ว่าชัว่คราวหรือเด็ดขาด) ไมล้่มละลาย (รวมถึงไมอ่ยูใ่นระหวา่ง
การด าเนินการให้มีการล้มละลาย) ไมว่ิกลจริต ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 11.2 การขอสินเชื่อ การเบิกใช้สินเชื่อ การปฏิบตัิตามข้อสญัญา การท าเอกสาร และการด าเนินการหรือการกระท าใด  ๆ ของผู้ กู้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารทาง
การเงินเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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 11.3 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานะทางการเงินทรัพย์สินธุรกิจหรือสถานะของผู้กู้  และข้อมลูใดๆ ที่ผู้กู้ ได้ให้ไว้กบัธนาคารและ/หรือตวัแทนไม่วา่เพื่อการใดก็ตามเป็นข้อมลูที่เป็น
ความจริงถกูต้องเป็นปัจจบุนั และไมท่ าให้ธนาคารเข้าใจผิดในสาระส าคญั 
12.  การโอนสิทธิ 
 สญัญานีมี้ผลผูกพนัและเป็นประโยชน์ตอ่คู่สญัญาผู้สืบสิทธิและผู้ รับโอนสิทธิ ของคู่สญัญาทัง้สองฝ่าาย ธนาคารอาจโอนสิทธิของตนไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางสว่น
ตามสญัญานีใ้ห้แก่บคุคลใด ๆ ได้ โดยธนาคารและผู้ รับโอนสิทธิจะแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) งวดของการช าระเงินสินเชื่อหรือ
ดอกเบีย้ หรืองวดของการคิดดอกเบีย้ หรือจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ มิเช่นนัน้จะยกเป็นข้อต่อสู้ผู้กู้ ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว้
โดยเฉพาะว่าไม่ต้องท าการบอกกล่าวหรือแจ้งแก่ผู้กู้หรือขอความยินยอมจากผู้กู้  อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้กู้ตามสญัญานีเ้ป็นสิทธิเฉพาะตวัซึ่งผู้กู้ ไม่สามารถโอนให้แก่
บคุคลอ่ืนได้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
13.  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 13.1 ผู้ กู้ ได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 
www.kkpfg.com/dataprotection หรือเว็บไซต์อ่ืนใดของบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร อาทิ ธนาคาร บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)                     
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั เป็นต้น (“บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคินภัทร”) แล้ว 
 13.2 ในการเข้าท าและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี ้และ/หรือเอกสาร ข้อตกลง หรือนิติกรรมอ่ืนใดกับธนาคาร หากผู้ กู้ ได้ให้ข้อมลูของบุคคลอ่ืนกับธนาคาร           
ผู้กู้ รับรองวา่ผู้กู้ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้แก่ธนาคารและธนาคารสามารถน าข้อมลูดงักล่าวไปใช้ได้โดยไมข่ดัต่อกฎหมายใด ๆ ซึง่รวมถึงกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้หากธนาคารได้รับความเสียหายใด ๆ ผู้กู้ตกลงชดใช้ให้ธนาคารจนเต็มจ านวน 
 13.3      ในกรณีที่ผู้ กู้ ตกลงเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร และ/หรือพันธมิตรของธนาคาร ผู้ กู้ ตกลงและรับทราบว่าธนาคาร อาจมี 
การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมลู (รวมถึงข้อมลูส่วนบุคคล) ของผู้กู้  กับพนัธมิตรของธนาคาร ผู้ ให้บริการ และ/หรือบุคคลอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการ
มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้กู้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขของแคมเปญนัน้ๆ 
 13.4 ในกรณีที่ธนาคารมีการจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของผู้กู้ ไว้  หากธนาคารจะน าข้อมลูนัน้ไปเปิดเผยให้บุคคลที่สาม ธนาคารจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ ก่อนเป็นกรณีรายครัง้ไป โดยผู้กู้ มีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และหากให้ความยินยอมไปแล้วผู้กู้ มีสิทธิถอนความยินยอมดงักลา่ว
เม่ือใดก็ได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนด 
14.  เบ็ดเตล็ด  
 14.1 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ของธนาคารซึ่งกฎหมายหรือสญัญาก าหนดให้ต้องแจ้งการบอกกลา่วเป็นหนงัสือ ธนาคารจะสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอสินเช่ือ หรือตามที่แจ้งเปลี่ยนแปลงมายงัธนาคารครัง้หลงัสดุ หรือตามที่อยูท่ี่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ 
และให้ถือว่าได้ส่งให้ผู้กู้ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้ ได้แจ้งความประสงค์จะขอรับค าบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  
E-mail ทัง้นีภ้ายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องให้กระท าได้ ผู้กู้ ต้องแจ้งเป็นหนงัสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ธนาคารทราบ ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารยอมรับ ในกรณีที่
ธนาคารส่งบรรดาค าบอกกล่าวไปตามที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail Address ของผู้กู้ดงัที่ระบุไว้ในหนังสือที่แจ้งความประสงค์ หรือตามที่อยู่ส าหรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้กู้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุ ให้ถือวา่ธนาคารได้สง่และผู้กู้ ได้รับแล้วโดยชอบ ณ เวลาที่สง่ โดยไมต่ดัสิทธิธนาคาร
ในการเลือกส่งค าบอกกล่าวตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งข้างต้นได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้หากผู้ กู้ ย้ายที่อยู่ผู้กู้ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือภายใน 30 
(สามสิบ) วนั นบัตัง้แตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลง  
    ผู้ กู้ รับทราบและยอมรับว่า นอกจากที่กล่าวในวรรคก่อน วิธีการติดต่อไปยงัผู้ กู้  (แก่ผู้ กู้ โดยตรง หรือผ่านตัวแทน หรือบุคคลที่ผู้ กู้ ก าหนด) ให้รวมถึงการส่ง
ข้อความ หรือเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือผ่านทางโทรศัพท์ทกุชนิดในเวลาและความถ่ีที่เหมาะสม บริการรับฝาก/ส่งข้อความ
อตัโนมตัิ และ/หรือการติดตอ่สื่อสารด้วยข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือวิธีการอ่ืนใดไปยังที่อยู่ ที่ท างาน หรือสถานที่ติดต่อตามที่
กล ่าวในสญัญานีไ้ด้โดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณีเช ่นเดียวกัน ทัง้นี  ้หากผู้ กู้ ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่ท างาน สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ผู้กู้จะแจ้งเป็นหนงัสือให้แก่ธนาคารทราบทนัทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดงักลา่ว 
 14.2 การที่ธนาคารไมใ่ช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเน่ินช้า หรือใช้สิทธิแตเ่พียงบางสว่นไมท่ าให้ธนาคารเสื่อมเสียสิทธิ ไมถื่อเป็นการสละสิทธิของธนาคาร ไมเ่ป็นการยินยอมให้
ผู้กู้ มีสิทธิไมป่ฏิบตัิตามสญัญานี ้ไมต่ดัสิทธิธนาคารที่จะใช้สิทธินีห้รือสิทธิอ่ืน ๆ และไมเ่ป็นการจ ากดัสิทธิของธนาคารในอนัที่จะใช้สิทธิตามบทบญัญัติของกฎหมาย 
 14.3 หากสญัญานีข้้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ คู่สญัญาตกลงให้ถือว่าส่วนที่ไม่โมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบู รณ์นัน้ 
และมีผลใช้บงัคบัได้ 
 14.4 ผู้กู้ รับทราบวา่ในการติดตามทวงถามกบัผู้กู้  ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเรียกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดยผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารและ/หรือบคุคลใดๆ ที่
ธนาคารมอบหมาย ท าการติดตอ่ และเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนีส้ินของผู้กู้กบับคุคลติดต่อได้ตลอดจนยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บหนีห้รือรับช าระหนีข้องผู้กู้จากบุคคล
ติดตอ่ดงักลา่วได้ 
 14.5 ภายใต้การให้กู้ยืมเงินของธนาคารประเภทสินเชื่อสว่นบคุคลนีห้ากไม่ได้มีเหตผิุดสญัญาเกิดขึน้ และไม่ว่าผู้กู้ จะยงัคงมีภาระหนีค้้างช าระตามประเภทสินเชื่อนี ้
อยู่กับธนาคารหรือไม่ก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้  ตามที่ผู้กู้ ได้แสดงเจตนาขอกู้ เพิ่มจากธนาคารได้ และเม่ือธนาคารได้พิจารณาอนมุตัิให้เพิ่ม
วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้ อีกเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ตาม ผู้กู้ ตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับเพิ่มนัน้ช าระเป็นค่าอากรแสตมป์ ในอตัราตามที่กฎหมาย
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ก าหนด ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารทางการเงินรวมถึงช าระหนีท้ี่ผู้ กู้ยงัคงค้างช าระอยู่กับธนาคารในเวลาก่อนที่ ธนาคารจะได้โอนเงินสินเชื่อที่
เพิ่มซึ่งได้รับอนุมตัินีใ้ห้แก่ผู้กู้ และช าระเป็นค่าธรรมเนียมการให้สินเช่ือในอัตราที่ธนาคารก าหนดตามวงเงินสินเช่ือที่เพิ่มซึ่งผู้กู้ มีสิทธิจะเบิกรับได้ โดยผู้กู้ ขอให้ธนาคาร 
โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ กู้ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ด้านหน้าของค าขอสินเชื่อนีห้รือที่จะได้แจ้งธนาคารเป็นหนังสือ และผู้ กู้ ตกลงยินยอมให้ธนาคารถือเอาหลักฐาน 
แหง่การหกัเงิน และวิธีการตามแนวทางปฏิบตัิของธนาคารเพื่อโอนเงินสินเชื่อที่เพิ่มสว่นที่เหลือหลงัหกัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วมาเข้าบญัชีเงินฝากที่ผู้กู้ มีอยูก่บัธนาคารหรือสถาบนั
การเงินอ่ืนและให้ถือเป็นหลกัฐานสว่นหนึ่งของการกู้ยืมเงินและการรับสินเช่ือจากธนาคารตามค าขอสินเช่ือและสญัญานีไ้ด้  
 14.6 ผู้กู้ตกลงยอมรับว่า หากหลงัจากวนัท าค าขอสินเชื่อและสญัญานี ้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ข้อก าหนด ค าสัง่ ระเบี ยบ 
(ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “หลกัเกณฑ์”) ของหน่วยงานที่ก ากบัดแูลธนาคาร ซึง่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นวา่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในเอกสารทางเงินไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ใช้
บงัคบัในขณะนัน้ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดงักลา่วให้ถกูต้อง เหมาะสม และมีผลบงัคบัใช้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรและให้การแก้ไข
ข้อตกลงดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ได้โดยธนาคารเพียงแจ้ง ผู้กู้ทราบเทา่นัน้ตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญานี ้  
 14.7 ผู้กู้ตกลงให้ทรัพย์หลกัประกนัเพ่ือการช าระหนีต้ามนิติกรรมสญัญาอื่นใดที่ผู้กู้ มีตอ่ธนาคาร ที่มีอยูใ่นขณะนีห้รือจะมีขึน้ต่อไปภายหน้า เป็นประกนัหนีส้ินเชื่อ
ตามค าขอสินเชื่อ/สญัญานีไ้ว้จนกวา่ผู้กู้จะช าระหนีเ้งินต้น ดอกเบีย้ คา่บริการและหนีส้ินอ่ืนใดที่ผู้กู้คงค้างช าระอยูต่ามค าขอสินเช่ือและสญัญานีค้ืนให้กบัธนาคารทัง้หมด
ครบถ้วนทัง้จ านวน โดยผู้กู้ตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารด าเนินการปลอด/ไถ่ถอนจ านองจ าน าหลกัประกันการช าระหนี ้เม่ือผู้กู้ ได้ช าระหนีต้ามนิติกรรมสญัญาดงักล่าว
เสร็จสิน้  
 14.8 หากผู้กู้ มีบญัชีเงินฝากอยู่กบัธนาคาร แต่ไม่มีรายการเดินบญัชีติดตอ่กันเกิน 12 (สิบสอง) เดือน ผู้กู้ ต้องมาแสดงตวัตนความเป็นเจ้าของบญัชีกบัธนาคาร
ตามขัน้ตอนและวิธีการของธนาคาร ณ ส านกังานสาขาของธนาคาร มิฉะนัน้ผู้กู้จะไมส่ามารถเบิกถอนหรือใช้สินเช่ือตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารทางการเงินได้ 
 14.9 ส าหรับสินเชื่อ KKP Personal Loan และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารน าเงินสินเชื่อบางส่วนไป
หกัช าระคา่เบีย้ประกนัชีวิตเป็นเงินจ านวนตามที่ตกลงไว้ในสญัญาประกนัชีวิตคุ้มครองสินเชื่อสว่นบคุคล (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “สญัญาประกนัชีวิต”) และให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของสญัญานี ้ซึง่ผู้กู้ ได้ท าไว้กบับริษัทประกนัภยัเพื่อคุ้มครองภาระหนีก้บัธนาคารตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้ มีภาระหนีส้ินเช่ือสว่นบคุคลอยูก่บัธนาคาร ทัง้นีผู้้กู้ตกลงที่จะไม่
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นหนังสือ ในกรณีที่บริษัทประกันภยัได้ปฏิเสธการท าประกนัภยัภายหลงัจากอนมุตัิวงเงินแล้ว
หรือเกิดความจ าเป็น ต้องมีการคืนเบีย้ประกันในกรณีใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารน าค่าเบีย้ประกันภยัที่ได้รับคืนจากบริษัทประกันไปท าการหกัช าระภาระหนี ้
สินเช่ือสว่นบคุคลที่ผู้กู้ มีอยูก่บัธนาคาร ทัง้นี ้การกระท าดงักลา่วข้างต้นของธนาคารเป็นการกระท าตามความประสงค์ของผู้ กู้  และผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับเงิน
สินเช่ือไปจากธนาคารเป็นที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว  

 
ลงช่ือ...........................................................................................ผู้กู้ /ผู้ เอาประกนัภยั 
       (.............................................................................................) 
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เอกสารส าหรับลกูค้าเก็บไว้ 

สัญญาให้สินเช่ือส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้าผู้ ลงลายมือชื่อหรือมีชื่อปรากฏในสัญญานี ้และ/หรือ ใบค าขอสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด KKP Cash Card / สินเชื่อส่วนบุคคล KKP 
Personal Loan / สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ฉบบันี ้(ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “ค าขอสินเชื่อ”) และต่อไปจะเรียกข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อ 
หรือมีชื่อปรากฏดงักลา่ววา่ “ผู้กู้ ” 
 โดยผู้กู้ มีความประสงค์ขอรับสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสด KKP Cash Card และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan และ/หรือ สินเชื่อส่วน
บคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus จากธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ปรากฏรายละเอียดตามค าขอสินเช่ือ  
 ผู้กู้ยินยอมผกูพนัตนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้ค าขอสินเชื่อ สญัญานี ้หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านลา่งนี)้ ใบแจ้งยอดบญัชีบตัรกดเงินสด
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร/ใบเสร็จรับเงิน (KKP Cash Card Statement / Receipt Slip) หรือเอกสารอ่ืนใดที่แจ้งให้ช าระหนี ้(“ใบแจ้งยอดบัญชี”) คู่มือการใช้บตัรกดเงินสด 
KKP Cash Card (“คูมื่อการใช้บตัร”) ในกรณีที่ผู้กู้ เบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านลา่งนี)้ และเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้องซึ่งธนาคารก าหนดให้เป็นเอกสาร
ทางการเงิน (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “เอกสารทางการเงิน”) รวมทัง้ข้อก าหนดหรือระเบียบประเพณีปฏิบตัิทัว่ไปที่เก่ียวข้องของธนาคารในการขอรับและใช้สินเชื่อ ผู้กู้
รับทราบและตกลงดงัตอ่ไปนี ้
1. สินเช่ือ  
 1.1 สินเชื่อภายใต้สญัญานี ้ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบของการกู้ยืมในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Credit) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “สินเชื่อ KKP Cash 
Card”) และ/หรือ สินเช่ือสว่นบคุคลในรูปแบบการกู้ยืมเงินในลกัษณะไมห่มนุเวียน (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “สินเช่ือ KKP Personal Loan”) และ/หรือ สินเช่ือสว่นบคุคลใน
รูปแบบการกู้ ยืมเงินในลักษณะหมนุเวียน (Revolving Credit) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus”) (ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่
กลา่วถึงโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกวา่ “สินเช่ือ”) โดยมีวตัถปุระสงค์ในการน าเงินกู้ ไปใช้เพ่ือการอปุโภคบริโภค 
 1.2 ผู้กู้ รับทราบและตกลงวา่เป็นดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของธนาคารในการพิจารณาตกลงที่จะให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในค าขอสินเชื่อและ
สญัญานี ้ในกรณีที่ธนาคารตกลงอนมุตัิสินเช่ือให้แก่ผู้กู้  ธนาคารจะสง่หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ โดยจะก าหนดรายละเอียดของสินเช่ือที่ธนาคารอนมุตัิให้แก่ผู้กู้  ทัง้นี ้
ผู้กู้ตกลงที่จะผกูพนัตนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในเอกสารทางการเงินทกุประการ 
   นอกจากนี ้ผู้กู้ตกลงและรับทราบวา่วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะอนมุตัินัน้เป็นวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกพนั (Uncommitted) และธนาคารสามารถทบทวนวงเงิน
สินเชื่อดงักล่าวตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร โดยผู้กู้ รับทราบและตกลงว่าธนาคารเป็นผู้ มีดลุยพินิจในการก าหนดวงเงินสินเชื่อ อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย 
ค่าบริการ การเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ การระงบัการใช้วงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าชัว่คราวหรือถาวร) การยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น การปฏิเสธการขอใช้
สินเชื่อในคราวใด ๆ การก าหนดเงื่อนไขและข้อตกลงส าหรับการเบิกใช้หรือการช าระคืนเงินสินเชื่อตามสญัญานี ้รวมทัง้เรียกช าระคืนเงินกู้  
 1.3 ผู้กู้ตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารทางการเงินทกุประการ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อก าหนดภายใต้เอกสาร
ทางการเงิน ธนาคารอาจแจ้งหรือประกาศโฆษณาผ่านเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร หรือสื่ออ่ืนใด ให้ผู้กู้ ได้ทราบก่อนลว่งหน้าเป็นระยะเวลาตามสมควร และเม่ือธนาคารได้
แจ้งหรือประกาศโฆษณาตามวิธีการดงักล่าวแล้ว ผู้ กู้ ตกลงผูกพันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าว นับตัง้แต่วันที่การแจ้งหรือประกาศเปลี่ยนแปลงนัน้มีผลใช้บงัคบั              
เป็นต้นไปและจนกวา่ผู้กู้จะช าระหนีภ้ายใต้เอกสารทางการเงินคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเสร็จสิน้  
2. การเบิกถอนหรือใช้สินเช่ือ 
 2.1 ในการเบิกใช้สินเช่ือ KKP Cash Card ผู้กู้ รับทราบและตกลงวา่ ผู้กู้อาจเบิกใช้สินเช่ือโดย (ก) การใช้บตัรกดเงินสด KKP Cash Card (“บตัร”) ร่วมกบัรหสั
ประจ าตวั ซึง่ ณ วนัท าสญัญานี ้คือ รหสัตวัเลข (PIN) จ านวน 6 หลกั (“รหสับตัร”) ที่ผู้กู้ก าหนดตามที่ระบไุว้ในคูมื่อการใช้บตัรหรือ (ข) การใช้บตัรโดยการลงลายมือชื่อ
ในเอกสารตา่งๆ (ค) การเบิกใช้สินเช่ือผ่านชอ่งทางหรือวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ด้านลา่ง ทัง้นี ้ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเช่ือได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
   2.1.1 ในการเบิกใช้สินเชื่อโดยการเบิกรับเงินสดหรือโอนเงิน ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card โดย (ก) ใช้บตัรร่วมกบัรหสับตัรในการเบิกรับเงินสด
หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้  และ/หรือบคุคลอ่ืน ทัง้ที่มีอยูก่บัธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนผ่านเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) ของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน
อ่ืน หรือผ่านเคร่ืองบนัทกึข้อมลูการใช้บตัร (Electronic Data Capture หรือ EDC) (“เคร่ืองรูดบตัร”) ที่สาขาของธนาคาร หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่ธนาคารจะได้จดัให้มีขึน้
ต่อไปเพื่อวตัถุประสงค์ในการเบิกรับเงินสดหรือโอนเงิน หรือ (ข) การเบิกใช้สินเชื่อผ่านศนูย์บริการลูกค้า (KKP Contact Center) โดยแจ้งความประสงค์ให้ธนาคาร 
โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้ทัง้ที่มีอยู่กับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด หรือ (ค) การเบิกใช้สินเชื่อโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
ก าหนดและได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบ 
     ผู้กู้ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้กู้ ได้เบิกรับเงินสดและ/หรือโอนเงินในแต่ละครัง้ดงักล่าวผ่านบตัร หรือการเบิกใช้สินเชื่อผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP 
Contact Center) ให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับเงินกู้ภายใต้สินเชื่อ KKP Cash Card ครบถ้วนแล้วตามจ านวนที่ได้มีการเบิกรับเงินสด และ/หรือโอนเงินผ่านบตัร หรือตามจ านวนที่
ได้มีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้ ตามแจ้งผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ณ วนัที่ธนาคารได้โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้  และในการใช้บตัร
ร่วมกับรหสับตัร หรือการเบิกใช้สินเช่ือผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ในแต่ละครัง้ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารก าหนด ให้ถือว่าการเบิกใช้สินเช่ือ 
KKP Cash Card โดยการใช้บตัรท ารายการ และการเบิกใช้สินเช่ือผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) เป็นการที่ผู้กู้ ได้ท าหลกัฐานการรับเงินกู้ภายใต้สินเชื่อ 
KKP Cash Card และลงลายมือชื่อรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card จากธนาคารอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นไม่ต้องท า
เอกสารหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลกัฐานอีก 
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   2.1.2  ในการเบิกใช้สินเชื่อเพื่อช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card เพื่อช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการผ่าน
เคร่ืองรูดบตัร หรือเบิกใช้สินเชื่อเพื่อช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่รองรับหรือระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด หรือเบิกใช้
สินเชื่อผ่านศูนย์บริการลูกค้า (KKP Contact Center) โดยแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอ่ืนเพื่อช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ     
ตามวิธีการ ข้อปฏิบตัิ และเง่ือนไข ตามที่ก าหนดไว้ในคูมื่อการใช้บตัร โดยผู้กู้อาจใช้บตัรร่วมกบัรหสับตัรหรือไมก็่ตาม และไมว่า่จะลงลายมือชื่อในเอกสารที่จดัพิมพ์จาก 
เคร่ืองรูดบัตร (เช่น Sale Slip) เอกสารการรับสินค้าและ/หรือบริการ หรือบนเคร่ืองรับลายเซ็น (Electronic Sign Pad) หรืออุปกรณ์ และ/หรือเอกสารอ่ืนใด   
และการใช้บตัรในกรณีเบิกใช้สินเช่ือเพ่ือช าระคา่สินค้า และ/หรือคา่บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่รองรับไมว่า่ผู้กู้ จะได้ยืนยนัตวัตนตามวิธีการที่ธนาคารก าหนดก่อนการ
ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการหรือไม่ก็ตาม หรือการเบิกใช้สินเชื่อผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ในการเบิกใช้สินเชื่อด้วยวิธีการดงักล่าว ผู้ กู้ ตกลง       
ให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับเงินกู้ภายใต้สินเช่ือ KKP Cash Card ครบถ้วนแล้วทกุคราว 
     กรณีการเบิกใช้สินเชื่อตามวรรคก่อน หากผู้กู้ ได้รับสินค้า/บริการไม่ตรงตามก าหนดเวลาหรือได้รับไม่ครบถ้วนหรือช ารุดบกพร่อง หรือไม่ถกูต้อง
ตามวตัถปุระสงค์ หรือถกูรอนสิทธิตามกฎหมาย หรือไมว่า่ด้วยประการใดก็ตาม ผู้กู้ มีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องจากร้านค้าหรือผู้ ให้บริการโดยตรงด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้กู้ เอง 
และผู้กู้ ไมมี่สิทธิเพิกถอนการเบิกใช้สินเช่ือ หรือเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใด ๆ จากกรณีดงักลา่ว  
   2.1.3   นอกจากการเบิกใช้สินเชื่อที่ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้กู้อาจเบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card ผ่านชอ่งทางหรือวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารจะได้จดัให้มีขึน้ต่อไป 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเบิกใช้สินเชื่อผ่านทาง (ก) สาขาของธนาคาร  (ข) ศนูย์บริการลกูค้าของธนาคาร (KKP Contact Center)  (ค) ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ IVR 
(Interactive Voice Response) (ง) โปรแกรมของธนาคารผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือระบบ หรือเว็บไซต์อ่ืนใดของธนาคาร (จ) วิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนดและแจ้งให้
ผู้กู้ทราบ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในคูมื่อการใช้บตัร หรือเอกสารอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนดไว้ใ นขณะนี ้หรือ      
ที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และให้ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้หรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนใดของธนาคาร ทัง้นี ้
ผู้กู้ตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเบิกใช้สินเช่ือดงักลา่วทกุประการ 
   2.1.4 ผู้กู้ตกลงและยอมรับวา่ การที่ผู้กู้ ได้ด าเนินการเบิกใช้สินเชื่อในแตล่ะครัง้จากช่องทางหรือตามวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึงการใช้บตัร
ร่วมกับรหสับตัร และ/หรือการใช้บตัรด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการที่ธนาคารจดัให้มีขึน้เพื่อการพิสจูน์ตวัตนของผู้กู้ และ/หรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้ถือว่าผู้กู้ ได้รับเงินกู้ภายใต้สินเชื่อ KKP Cash Card ครบถ้วนแล้วทกุคราว โดยให้ถือวา่การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อดงักลา่วเป็นการที่ผู้กู้ ได้ท า
หลกัฐานการรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card และลงลายมือชื่อรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card หรือมีหลกัฐานการรับเงินสินเชื่อ KKP Cash Card จากธนาคารอย่าง
ถกูต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยไมต้่องท าเอกสารหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ อีกเพ่ือเป็นหลกัฐานแตอ่ยา่งใด 
   2.1.5 ผู้กู้ มีหน้าที่เก็บรักษาบตัร ใบบนัทึกรายการ หรือเอกสารอ่ืนใดอนัเกิดจากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ KKP Cash Card ไว้ทกุคราว เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้อง และหากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ  ผู้กู้จะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือทนัที และหากผู้กู้ประสงค์ที่จะขอตรวจสอบรายการ ผู้กู้ จะต้องปฏิบตัิตามคู่มือการ
ใช้บตัร ซึ่งรวมถึงการน าใบบนัทกึรายการหรือเอกสารนัน้ ๆ มาแสดงตอ่ธนาคาร มิฉะนัน้ผู้กู้ตกลงให้ถือวา่ยอดหนีท้ี่ปรากฏในใบบนัทกึรายการหรือเอกสารนัน้ ๆ เป็นอนั
ถกูต้องทกุประการ 
   2.1.6 ภายในวงเงินสินเช่ือที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการอนุมัติสินเช่ือ และภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญานี ้และ
เอกสารทางการเงิน ผู้กู้อาจขอเบิกใช้สินเชื่อ KKP Cash Card ได้หลายคราวและเม่ือผู้กู้ ได้ช าระคืนเงินกู้แล้ว ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเช่ือใหมไ่ด้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของเอกสารทางการเงิน  
     โดยผู้กู้จะขอเบิกถอนรับเงินสด และ/หรือโอนเงิน และ/หรือขอเบิกใช้สินเชื่อโดยวิธีการอ่ืนใดได้ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้กู้ตกลงวา่การเบิกใช้
สินเชื่อ KKP Cash Card ในแต่ละครัง้เม่ือรวมยอดรวมสะสมของภาระหนีท้ี่ค้างช าระ และจ านวนเงินกู้ ที่จะได้มีการเบิกใช้ในครัง้นัน้ๆ ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่ อ  
KKP Cash Card ที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร 
   2.1.7 กรณีที่ธนาคารเห็นว่า ผู้ กู้ใช้บัตรนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามที่ธนาคารก าหนด หรือใช้บัตรโดยไม่สุจริต หรือ
ธนาคารมีข้อสงสัยในพฤติกรรมการใช้สินเช่ือหรือใช้บัตรประกอบรหัสบัตร หรือมีพฤติกรรมหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท าให้ธนาคารเห็นว่าผู้ กู้อาจตกเป็นผู้ผิด
สัญญา ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในเอกสารทางการเงนิใด ๆ หรือผู้ กู้มีความน่าเช่ือถือลดลงหรือคุณภาพเครดิตลดลงหรือธนาคารเห็นว่ามีเหตุอันท าให้
ผู้ กู้ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้เอกสารทางการเงินได้ ผู้ กู้ตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ระงบัการใช้บัตร 
และ/หรือ ตรวจสอบรายการของการใช้บัตร และ/หรือ ระงับการเบิกใช้สินเช่ือ KKP Cash Card  ผู้ กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ภาระหนี ้
ใด ๆ ภายใต้สินเช่ือ KKP Cash Card ถึงก าหนดช าระทนัทแีละผู้ กู้ตกลงช าระหนีด้ังกล่าวให้แก่ธนาคารทนัททีี่ธนาคารทวงถาม  
   2.1.8 ในกรณีที่ธนาคารเห็นว่าผู้ กู้ไม่ประสงค์จะเบิกใช้วงเงินสินเช่ือ KKP Cash Card ทัง้หมดหรือบางส่วน ผู้ กู้ยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ 
และ/หรือยกเลิกการเบิกใช้สินเช่ือ KKP Cash Card ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนแก่ผู้ กู้ทันทีในระยะเวลาใดก็ได้ตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร ทัง้นี ้  
ในกรณีการใช้สิทธิดังกล่าวของธนาคารมีลักษณะเป็นการบอกเลิกสัญญา ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ กู้ทราบเป็นหนังสือ 
   2.1.9 ผู้กู้ ยอมรับว่า บตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร และธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้บตัร ยึด เรียกคืน หรือระงบัการใช้บตัรชัว่คราวได้ ผู้กู้ จะต้องเก็บรักษา
บตัรและรหสับตัรเป็นความลบัไมเ่ปิดเผยให้บคุคลอ่ืนทราบ และห้ามมิให้บคุคลอ่ืนใช้บตัรหรือรหสับตัรแทน ทัง้นี ้ไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่  
     และโดยที่ผู้กู้ เป็นผู้ เดียวที่รู้รหสับตัร ดงันัน้ หากเกิดรายการการใช้บตัร ผู้กู้ตกลงและยินยอมที่จะรับผิดชอบช าระเงินทัง้หมดที่มีการเบิกรับเงินสด
หรือการใช้วงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าจะกระท าโดยผู้กู้ เองหรือผู้ อ่ืนที่ทราบรหสับัตรของผู้กู้  โดยผู้กู้ตกลงยอมรับว่ารายการใดที่ถกูบันทึกการใช้บตัรของผู้ กู้ ถือว่าเป็นหลักฐาน
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ยืนยนัการท าธุรกรรมผ่านบตัรที่ผู้กู้ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการช าระหนีท้ี่เกิดขึน้จากการใช้วงเงินสินเช่ือ KKP Cash Card เสมือนผู้กู้ เป็นผู้ ใช้บตัรด้วยตนเองทกุประการ
และจะยกเป็นเหตปุลดเปลือ้งความรับผิดของผู้กู้ ไมไ่ด้ 
   2.1.10 ผู้กู้ตกลงวา่ ผู้กู้จะไมเ่บิกใช้วงเงินสินเชื่อ KKP Cash Card เพื่อช าระคืนเงินต้นดอกเบีย้ คา่บริการ เบีย้ปรับ หรือคา่ใช้จา่ยตามสญัญานีห้รือนิติกรรม
สญัญาอื่นใดที่ผู้กู้ มีภาระผกูพนัอยูก่บัธนาคาร  
 2.2 ในการเบิกใช้สินเช่ือ KKP Personal Loan และ/หรือ สินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้ รับทราบและตกลงวา่ 
   2.2.1 ผู้กู้ ได้กู้ เงินจากธนาคารตามจ านวนเงินที่ธนาคารพิจารณาอนมุตัิและปรากฏในหนังสือแจ้งการอนมุตัิ สินเชื่อซึ่งอาจมีจ านวนที่แตกต่างจากที่ผู้กู้
ระบุไว้ในค าขอสินเชื่อ โดยผู้กู้ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบีย้ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (หากผู้กู้ ได้ยื่นค าขอเอาประกันภัยไว้) และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ตามที่ธนาคารได้ประกาศส าหรับการให้สินเช่ือสว่นบคุคล 
     ทัง้นี ้ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารหกัค่าธรรมเนียม คา่บริการ คา่เบีย้ประกนัชีวิต คา่อากรแสตมป์ และคา่ใช้จา่ยดงักลา่วออกจากเงินกู้  และให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับ
เงินกู้ ไว้ครบถ้วนทัง้จ านวนโดยชอบแล้วนบัตัง้แต่เวลาที่ธนาคารได้โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ผู้กู้ มีอยูก่ับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนตามเลขที่บญัชีของผู้กู้ ที่ระบุไว้ใน
ค าขอสินเช่ือ (หรือที่ผู้กู้ จะได้แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ) หรือบญัชีอ่ืนใดที่ผู้กู้ ได้แจ้งให้ธนาคารทราบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนดและแจ้งให้ผู้กู้
ทราบ โดยผู้ กู้ ไม่จ าต้องลงนามในเอกสารหลกัฐานการรับเงินสินเชื่อใด ๆ ให้แก่ธนาคารอีก และผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารถือเอาหลักฐานแห่งการโอนเงินตามวิธีการและ
แนวทางปฏิบตัิของธนาคารเป็นหลกัฐานในการกู้ยืมและรับเงินกู้จากธนาคารตามค าขอสินเช่ือและสญัญานี ้    
   2.2.2 ผู้กู้ รับทราบวา่ ในกรณีที่ธนาคารอนมุตัิสินเชื่อ KKP Personal Loan  และ/หรือ สินเชื่อสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ธนาคารอาจพิจารณา
จ่ายเงินกู้ ตามจ านวนที่ธนาคารอนุมัติให้แก่ผู้ กู้ ในบญัชีเงินฝากของผู้ กู้ที่เปิดไว้กับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน หรือไปยังบัญชีบุคคลอ่ืนใดตามรูปแบบที่ธนาคารยอมรับ 
ภายหลงัการหกัคา่ธรรมเนียม คา่บริการ คา่เบีย้ประกนัภยั คา่อากรแสตมป์ และคา่ใช้จา่ย (หากมี) ออกจากเงินกู้  และหากเป็นชว่งเวลาก่อนที่ธนาคารจะน าสง่หนงัสือแจ้ง
การอนมุตัิสินเช่ือ ธนาคารจะแสดงรายการการหกัเงินไว้ในหนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ ซึง่ผู้กู้ตกลงให้ถือเป็นหลกัฐานในการกู้ยืมและรับเงินกู้จากธนาคารด้วย 
   2.2.3 ผู้กู้อาจเบิกใช้สินเชื่อสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผ่านชอ่งทางหรือวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารจะได้จดัให้มีขึน้ต่อไป ซึง่รวมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเพียงการเบิกใช้สินเช่ือผ่านทาง (ก) สาขาของธนาคาร  (ข) ศนูย์บริการลกูค้าของธนาคาร (KKP Contact Center)  (ค) ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ IVR (Interactive 
Voice Response) (ง) โปรแกรมของธนาคารผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือโมบายล์แอปพลิเคชัน่ หรือระบบ หรือเว็บไซต์อ่ืนใดของธนาคาร (จ) วิธีการอ่ืนใดที่ธนาคาร
ก าหนดและแจ้งให้ผู้ กู้ทราบ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือเอกสารอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนดไว้ในขณะนี ้หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และให้ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้หรือผ่านทางชอ่งทางอ่ืนใดของธนาคาร ทัง้นี ้ผู้กู้ตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขการเบิกใช้สินเช่ือดงักลา่วทกุประการ  
    2.2.4 ผู้กู้ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้กู้ ได้ด าเนินการเบิกใช้สินเชื่อในแต่ละครัง้จากช่องทางหรือตามวิธีการอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด  ให้ถือว่าผู้ กู้
ได้รับเงินกู้ภายใต้สินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ครบถ้วนแล้วทกุคราว โดยให้ถือวา่การเบิกใช้วงเงินสินเช่ือดงักลา่วเป็นการที่ผู้กู้ ได้ท าหลกัฐาน
การรับเงินสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียน KKP Personal Loan Plus และลงลายมือชื่อ (รวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) รับเงินสินเชื่อส่วนบุคคลหมุมเวียน KKP 
Personal Loan Plus หรือมีหลกัฐานการรับเงินสินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus จากธนาคารอยา่งถกูต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
   2.2.5 ส าหรับสินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้อาจขอเบิกใช้สินเชื่อ KKP Personal Loan Plus ได้หลายคราวและเม่ือผู้กู้ ได้ช าระ
คืนเงินกู้แล้ว ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อใหม่ได้ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารทางการเงิน ทัง้นี ้ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคารตามที่ระบุไว้ใน
หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ และภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญานี ้และเอกสารทางการเงิน 
     โดยผู้กู้จะขอเบิกถอนรับเงินสด และ/หรือโอนเงิน และ/หรือขอเบิกใช้สินเช่ือโดยวิธีการอ่ืนใดได้ตามที่ธนาคารก าหนด  ทัง้นี ้ผู้กู้ตกลงวา่การเบิกใช้
สินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ในแตล่ะครัง้เม่ือรวมยอดรวมสะสมของภาระหนีท้ี่ค้างช าระ และจ านวนเงินกู้ที่จะได้มีการเบิกใช้ในครัง้นัน้ๆ ต้อง
ไมเ่กินวงเงินสินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร 
3. การแจ้งผลอนุมัติสินเช่ือ 
 ในกรณีที่ธนาคารได้อนมุตัิสินเชื่อตามค าขอสินเชื่อแก่ผู้กู้แล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการอนมุตัิให้ผู้กู้ทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอสินเชื่อ หรืออาจบอกกล่าวให้
ผู้กู้ทราบในรูปแบบของข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอ่ืนใดผ่านทางระบบการสื่อสารในรูปแบบใดๆ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือในรูปแบบอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ”)  
4. ดอกเบีย้ 
 4.1 ผู้ กู้ ตกลงช าระดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ ที่ได้เบิกใช้ภายใต้สินเชื่อ KKP Cash Card และ/หรือสินเชื่อ KKP Personal Loan และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน 
KKP Personal Loan Plus ตามอตัราและ/หรือจ านวนที่ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ หรือใบแจ้งยอดบญัชี  (แล้วแต่กรณี) ตามจ านวนวนัที่เกิดขึน้จริง โดยนบั
รวมวนัแรกของงวดดอกเบีย้ แตไ่มร่วมวนัที่มีการช าระคืนหนีใ้นแตล่ะงวด 
 4.2 ผู้ กู้ รับทราบว่า ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้กู้  โดยอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้สูงสุดของสินเชื่อ 
สว่นบคุคลประเภทนัน้ ๆ ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศก าหนดในขณะนัน้ ๆ  
 4.3 ส าหรับสินเช่ือ KKP Cash Card และ/หรือ สินเช่ือสว่นบคุคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้บนเงินกู้ ให้แก่ธนาคาร นบัตัง้แต่
วนัที่ผู้กู้ท าการเบิกใช้สินเช่ือแตล่ะคราวเป็นต้นไปจนถึงวนัที่ธนาคารได้รับช าระหนีเ้สร็จสิน้ 
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เอกสารส าหรับลกูค้าเก็บไว้ 

   หากผู้ กู้ มีการผิดนัดช าระหนีง้วดใดงวดหนึ่ง หรือไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสารทางการเงิน หรือไม่ช าระหนีเ้งินอ่ื นใดตามที่
กฎหมายก าหนดเกิดขึน้ ภายใต้สินเชื่อ KKP Cash Card และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้ผิดนัดในอตัราไม่เกิน
อตัราดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนีส้ าหรับสินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้ก ากบัตามที่ธนาคารประกาศใช้เป็นการทัว่ไปในขณะนัน้หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 
(“อัตราดอกเบีย้ผิดนัด”) ซึ่ง ณ วันที่แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ อัตราดอกเบีย้ผิดนัดจะปรากฏตามอัตราที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการอนุมัติสินเชื่อ หรือเอกสารอ่ืนใดที่
ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบ โดยผู้กู้ตกลงให้การค านวณดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนีเ้ป็นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้เป็นการทัว่ไปในขณะนัน้หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 
 4.4 ส าหรับสินเช่ือ KKP Personal Loan  ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้บนเงินกู้ ให้ธนาคาร นบัตัง้แตว่นัที่ธนาคารได้โอนเงินกู้ เข้าบญัชีเงินฝากของผู้กู้ เป็นต้นไปจนถึง
วนัที่ธนาคารได้รับช าระหนีเ้สร็จสิน้ โดยผู้กู้ตกลงยินยอมช าระดอกเบีย้โดยค านวณจากจ านวนของยอดเงินสินเช่ือ KKP Personal Loan ที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคาร  
   หากผู้ กู้ มีการผิดนัดช าระหนีง้วดใดงวดหนึ่ง หรือไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสารทางการเงิน หรือไม่ช าระหนีเ้งินอ่ืนใดตามที่
กฎหมายก าหนดเกิดขึน้ ภายใต้สินเชื่อ KKP Personal Loan  ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราดอกเบีย้ผิดนดั ซึง่ ณ วนัที่แจ้งผลการอนมุตัิสินเชื่อ อตัราดอกเบีย้ผิดนดัจะ
ปรากฏตามอตัราที่ระบไุว้ในหนังสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ หรือเอกสารอ่ืนใดที่ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบ  โดยผู้กู้ตกลงให้การค านวณดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนีเ้ป็นไปตามที่
ธนาคารประกาศใช้เป็นการทัว่ไปในขณะนัน้หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 
 4.5 ในกรณีที่ธนาคารใช้สิทธิปรับเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ตามข้อ 4.2 ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้กู้ทราบเป็นหนงัสือ ดงันี ้
   4.5.1 แจ้งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั และให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับแจ้งตัง้แตว่นัที่ได้รับหนังสือ
ดงักลา่ว 
   4.5.2 ในกรณีเร่งด่วนผู้ กู้ ตกลงและยอมรับว่าธนาคารอาจแจ้งให้ผู้ กู้ ทราบโดยทางจดหมายหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทัง้นี ้หากเป็นกรณีการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวเป็นหนังสือซ า้อีกครัง้หนึ่งถึงผู้กู้ทราบ 
   เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้ ได้แจ้งความประสงค์จะขอรับค าบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ผู้กู้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ธนาคาร
ทราบ ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารยอมรับ  

 ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ที่ธนาคารต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้าข้างต้นไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate) และอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายย่อยชัน้
ดี (Minimum Retail Rate) อตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ใช้อ้างอิงเป็นอตัราดอกเบีย้ในสญัญานี ้และอตัราดอกเบีย้สงูสดุที่ธนาคารเรียกเก็บกรณีผู้กู้ปฏิบตัิผิดเง่ือนไข ซึ่งท า
ให้อตัราดอกเบีย้เปลี่ยนแปลงไป 

4.6 หากผู้ กู้ ค้างช าระดอกเบีย้ไม่น้อยกว่าปีหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ กู้ ตกลงให้ธนาคารน าดอกเบีย้ที่ค้างช าระนัน้ทบเข้ากับเงินต้นที่ผู้ กู้ ค้างช าระอยู่ แล้วคิด
ดอกเบีย้ในจ านวนเงินที่ทบเข้ากนันัน้ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้า และให้ถือวา่ดอกเบีย้ที่ทบเข้ากบัเงินต้นดงักลา่วกลายเป็นเงินต้นอนัผู้กู้จะต้องช าระคืน
แก่ธนาคารตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารทางการเงิน และจะต้องเสียดอกเบีย้ในอตัราและก าหนดช าระอย่างเดียวกับที่ระบไุ ว้ตามเอกสารทางการเงิน
ด้วย เว้นแตห่ลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องจะระบไุว้เป็นประการอ่ืน    
5. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เบีย้ปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 5.1 ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบในค่าบริการ คา่ธรรมเนียม เบีย้ปรับ คา่ใช้จา่ยทัง้ปวง (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “คา่บริการ”) ที่ธนาคารประกาศก าหนดทัง้ในขณะท า
สญัญานีแ้ละในอนาคตที่เกิดขึน้ที่เก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือตามสญัญานี ้ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รายละเอียดคา่บริการ
พร้อมทัง้บนัทกึวิธีการคิดค านวณตามเอกสารแนบท้ายสญัญานี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้
 5.2 ผู้กู้ตกลงที่จะช าระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าอากรแสตมป์ ตลอดจนค่าบริการ เบีย้ปรับ รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามทวงถามหนีต้ามอตัราที่คณะกรรมการก ากบัการทวงถามหนีป้ระกาศก าหนด ตามกฎหมายวา่ด้วยการทวงถามหนี ้ทัง้นี ้ธนาคารจะมีหลกัฐานหรือเอกสารเก่ียวกับการ
ทวงถามหนีใ้ห้สามารถตรวจสอบได้ และค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดตามที่ธนาคารประกาศก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสญัญานี ้ซึ่งถือ
เป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้
 5.3 ผู้กู้ รับทราบวา่ ธนาคารจะไมเ่ปลี่ยนแปลงคา่บริการตามที่ธนาคารประกาศก าหนดไว้ ณ วนัที่ท าสญัญานี ้เว้นแต ่หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กระท าได้   
 5.4 ผู้กู้ ตกลงช าระค่าเสียหายที่ธนาคารจะพึงได้รับอนัเน่ืองมาจากการผิดสญัญารวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าว เตือน เรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี และบงัคบั         
ช าระหนีด้้วยจนเต็มจ านวนในทนัทีที่ธนาคารทวงถาม โดยหากผู้กู้ ไม่ช าระค่าเสียหายดงักล่าวเม่ือธนาคารทวงถาม ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดนัดของ
จ านวนเงินดงักลา่วให้แก่ธนาคารนบัจากวนัที่ธนาคารทวงถามจนถึงวนัที่ผู้กู้ ได้ช าระเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่ธนาคารจนเสร็จสิน้ครบถ้วน เว้นแตห่ลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องจะระบไุว้เป็นประการอ่ืน 
6.  การช าระคืนสินเช่ือ ดอกเบีย้ ค่าบริการ  
 6.1 ผู้กู้ตกลงช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ส าหรับสินเช่ือแต่ละประเภทให้แก่ธนาคารตามจ านวนก าหนดเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ 
ใบแจ้งยอดบญัชี หรือเอกสารอ่ืนใด (แล้วแตก่รณี) ที่ธนาคารได้สง่ให้แก่ผู้กู้  เพ่ือแจ้งให้ช าระคืนหนีเ้งินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ 
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เอกสารส าหรับลกูค้าเก็บไว้ 

 6.2 นอกจากนี ้ผู้กู้ตกลงช าระค่าบริการให้แก่ธนาคารตามจ านวน ก าหนดเวลา และวิธีการ ที่ ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการอนุมตัิสินเชื่อ ใบแจ้งยอดบญัชี หรือ
เอกสารอื่นใด (แล้วแตก่รณี) ที่ธนาคารได้สง่ให้แก่ผู้กู้  
 6.3 หากวนัที่ก าหนดให้ช าระเงินในคราวใดตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคาร ผู้กู้ตกลงจะช าระเงินให้แก่ธนาคารในวนัเปิดท าการถดัไป 
 6.4 ส าหรับกรณีสินเช่ือ KKP Cash Card ตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้ มีหนีค้้างช าระภายใต้เอกสารทางการเงิน ธนาคารจะสง่ใบแจ้งยอดบญัชีในแตล่ะงวดไมน้่อยกว่า 
10 (สิบ) วันก่อนถึงวันก าหนดช าระหรือหักบัญชี ส าหรับกรณีสินเช่ือ KKP Personal Loan หรือกรณีสินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus หรือกรณี
สินเช่ือ KKP Cash Card ที่ธนาคารตกลงให้ผู้กู้ผ่อนช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้แบบงวดรายเดือน (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “สินเช่ือ KKP Cash Card ช าระคืนแบบ
งวดรายเดือน”) ธนาคารจะสง่ใบแจ้งยอดบญัชีในแตล่ะงวดในงวดแรกไมน้่อยกวา่ 10 (สิบ) วนัก่อนถึงวนัก าหนดช าระหรือหกับญัชี หากผู้กู้ตรวจสอบพบวา่มีรายการใด
ไมถ่กูต้อง ผู้กู้จะต้องมีหนงัสือแจ้งข้อผิดพลาดมายงัธนาคารภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัที่ธนาคารออกใบแจ้งยอดบญัชี หากพ้นก าหนดเวลาดงักลา่วผู้กู้ตกลงให้ถือว่า
ผู้กู้ เห็นชอบด้วยกับรายการที่ธนาคารแจ้ง อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ จะไม่ยกเหตทุี่ไม่ได้รับใบแจ้งยอดบญัชีเป็นเหตไุม่ช าระหนี ้หรือการช าระหนีล้่าช้า และหากผู้กู้ ไม่ได้รับใบแจ้งยอด
บญัชีก่อนวนัครบก าหนดช าระ ผู้กู้ ต้องติดตอ่สอบถามยอดจากธนาคารหรือจากระบบชอ่งทางอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนด เพื่อช าระยอดหนีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้
กบัธนาคาร  
 6.5 ส าหรับกรณีสินเช่ือ KKP Cash Card ใบแจ้งยอดบญัชีจะแสดงยอดหนีภ้ายใต้การเบิกใช้สินเช่ือและจ านวนเงินช าระขัน้ต ่าของแตล่ะเดือนพร้อมวนัช าระคืน
โดยผู้ กู้ อาจเลือกช าระคืนหนีเ้ต็มจ านวนหรือช าระขัน้ต ่าซึ่งในขณะท าสัญญานีเ้ท่ากับอัตราร้อยละ 5.0 (ห้าจุดศูนย์) ของยอดหนีท้ี่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือนหรือ 
ไมน้่อยกวา่ 500 (ห้าร้อย) บาท แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ และ/หรือ ในอตัราขัน้ต ่าอื่นๆ ที่ธนาคารอาจประกาศเพิ่มเติมต่อไป โดยธนาคารจะระบไุว้ในใบแจ้งยอดบญัชี 
หรือหนงัสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ธนาคารสง่หรือจะได้สง่ให้ผู้กู้ทราบตอ่ไป เว้นแต ่เป็นกรณีสินเช่ือ KKP Cash Card ช าระคืนแบบงวดรายเดือน 
 6.6 ส าหรับกรณีสินเช่ือ KKP Personal Loan หรือกรณีสินเช่ือส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus หรือกรณีสินเชื่อ KKP Cash Card ช าระคืนแบบ
งวดรายเดือน จ านวนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ที่ผู้กู้ ต้องผ่อนช าระเป็นงวดประจ าทกุเดือนนัน้อาจไมจ่ าเป็นต้องเท่ากนัทกุเดือน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ซึ่งผู้กู้
จะทราบเงินต้นพร้อมดอกเบีย้หลงัจากที่ธนาคารท าการปรับเปลี่ยน และก าหนดจ านวนเงินที่ต้องช าระแล้วโดยผู้กู้ตกลงช าระตามที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบ 
   ผู้กู้ จะช าระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่ระยะเวลาในการช าระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบีย้
ก าหนดเป็นงวดรายเดือน ผู้กู้ตกลงและยอมรับวา่ในการช าระเงินสินเชื่อและดอกเบีย้งวดสดุท้าย (ตามระยะเวลาที่ระบไุว้ในหนังสือแจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ ใบแจ้งยอดบญัชี 
หรือเอกสารอ่ืนใด (แล้วแตก่รณี)) ผู้กู้ ต้องช าระคืนยอดหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ที่ต้องช าระทัง้หมดให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน   
   ในกรณีที่สินเชื่อ KKP Personal Loan หรือสินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus หรือสินเชื่อ KKP Cash Card ช าระคืนแบบงวดรายเดือนมี
การก าหนดการช าระเงินกู้ยืมเป็นงวดๆ ให้ผู้กู้ช าระเงินกู้ยืมไว้ชดัเจน หากผู้กู้ประสงค์จะช าระหนีท้ัง้หมดในคราวเดียวโดยไมผ่่อนช าระเงินกู้ รายงวดตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
แจ้งการอนมุตัิสินเชื่อ หรือใบแจ้งยอดบญัชี หรือเอกสารอื่นใด (แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี ้ธนาคารจะไม่คิดดอกเบีย้เงินกู้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตาม
สญัญานี ้และจะคืนทรัพย์หลกัประกนัหรือสิ่งยึดหน่วง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้กู้  ภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับแต่วนัที่ธนาคารได้รับช าระหนีค้รบถ้วนเสร็จสิน้ โดยผู้กู้ ต้องแจ้งล่วงหน้าให้
ธนาคารทราบผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ก่อนวนัที่ประสงค์จะช าระหนีท้ัง้หมดคืนก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อค านวณจ านวนเงินทัง้หมดที่ผู้ กู้ ต้อง
ช าระ ทัง้นี ้ธนาคารจะจดัท าตารางแสดงภาระหนีต้ามสญัญานี ้โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับจ านวนยอดเงินกู้ ยืมที่ต้องช าระ วนั เดือน ปี ที่ช าระเงินในแตล่ะงวด โดย
แยกเป็นเงินต้น ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม และจ านวนเงินกู้ ยืมที่คงค้าง โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง ดอกเบีย้เงินกู้ยืม และจะแนบตารางแสดงภาระหนีต้ามสัญญานี ้ไว้ท้าย
หนงัสือแจ้งการอนมุตัิสินเช่ือ ใบแจ้งยอดบญัชี หรือเอกสารอื่นใด (แล้วแตก่รณี) ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้
 6.7 ผู้กู้ตกลงให้เป็นสิทธิของธนาคารแต่ฝ่ายเดียวในอนัที่จะจดัสรรเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่ได้รับเพื่อการช าระหนี ภ้ายใต้เอกสารทางการเงิน น าไปช าระหนี ้
ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ เงินต้น และ/หรือหนีใ้ด ๆ ของผู้ กู้ ภายใต้เอกสารทางการเงิน และ/หรือนิติกรรมสัญญาอ่ืนใดที่ผู้ กู้ มีต่อธนาคาร และ
ตามล าดบัก่อนหรือหลงัได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6.8 ในกรณีที่ผู้กู้ ตกลงท าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ผู้กู้ตกลงระบใุห้ธนาคารเป็นผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ และให้สิทธิธนาคารน าเงินที่ได้รับไปหกัช าระ
หนีข้องผู้กู้ที่มีตอ่ธนาคารตามเอกสารทางการเงินไมว่า่จะถึงก าหนดช าระหรือไมก็่ตาม หากมีเงินเหลือธนาคารจะคืนให้แก่ทายาทของผู้กู้หรือผู้ มีสิทธิได้รับตอ่ไป       
 6.9 ในกรณีผู้กู้ผ่อนช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้เกินกว่าจ านวนที่ต้องช าระในแต่ละงวดหรือแต่ละเดือน หรือที่ระบุในใบแจ้งยอดบญัชี หรือเอกสารที่ใช้ในการ
ช าระหนีก็้ตาม ผู้กู้ยอมรับว่า ผู้กู้ ยงัคงต้องผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้ถูกต้องตรงตามจ านวนและภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งการอนุมตัิสินเชื่อ หรือ  
ใบแจ้งยอดบญัชีในงวดถดัมา 
7. เหตุผิดสัญญา 
 เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา 
 7.1 ผู้ กู้ผิดนัดไม่ช าระเงินจ านวนใด ๆ ที่ถึงก าหนดต้องช าระตามเอกสารทางการเงิน รวมทัง้เอกสารข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดที่ได้เข้าท าหรือให้ไว้
กับธนาคารไม่ว่าในขณะท าสัญญานีห้รือที่จะมีขึน้ต่อไปในภายหน้า 
 7.2 ผู้ กู้ถูกศาลส่ังพิทกัษ์ทรัพย์ ไม่ว่าช่ัวคราวหรือเด็ดขาด  
 7.3 ผู้ กู้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
 7.4 ผู้ กู้ผิดข้อตกลงหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันของผู้ กู้ตามค าขอสินเช่ือ และ/หรือสัญญานี ้โดยในกรณีที่ธนาคารเห็นว่าเหตุดังกล่าว
สามารถแก้ไขเยียวยาได้ (ยกเว้นเหตุผิดนัดตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.3 และข้อ 7.6) และธนาคารได้แจ้งให้ผู้ กู้แก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ กู้ไม่สามารถแก้ไขได้
ภายใน 20 (ยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าว  
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 7.5 ค ารับรอง ค ายืนยัน ข้อมูล เอกสาร ข้อเทจ็จริงใดๆ ที่ผู้ กู้ได้ให้ไว้เก่ียวกับการขอสินเช่ือจากธนาคารไม่ถูกต้องหรือมีการพิสูจน์ว่าไม่จริง หรือ
ท าให้ธนาคารเข้าใจผิดในสาระส าคัญ 
 7.6 ผู้ กู้ตาย สาบสูญ หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 7.7 ผู้ กู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีใด ๆ หนีสิ้นล้นพ้นตัว ถูกฟ้องร้อง ด าเนินคดีล้มละลาย ถูกบังคับคดี หรือเม่ือมีเหตุซึ่งอาจถือได้ว่าผู้ กู้ตกเป็นผู้ผิด
สัญญาหรือทรัพย์สินทัง้หมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของผู้ กู้ได้ถูกยึด หรืออายัดหรือถูกบังคับด้วยประการใดๆ หรือถูกควบคุมดูแลโดยบุคคลอื่น 
 7.8 ผู้ กู้ย้ายภูมิล าเนาโดยไม่แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ หรือธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ กู้ตามที่อยู่หรือสถานที่ท างานหรือสถานที่
ติดต่อที่ให้ไว้กับธนาคาร  
 7.9 ธนาคารเห็นว่า เกิดการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินหรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ หรือผู้ กู้ผิดนัดช าระหนีเ้จ้าหนีร้ายอื่นซึ่ งธนาคารได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปล่ียนแปลงหรือการผิดนัดช าระหนีด้ังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงนิของผู้ กู้ หรือธนาคารเหน็ว่าผู้ กู้ประสบปัญหาอ่ืน
ใดอันเป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการช าระหนีข้องผู้ กู้ 
8. ผลของเหตุผิดสัญญา 
 ผู้ กู้ตกลงว่า เม่ือเกิดเหตุผิดสัญญาใด ๆ ขึน้ เว้นแต่ในสัญญานีแ้ละ/หรือหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้เป็น
ประการอื่น ให้ธนาคารมีสิทธิด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทุกอย่างดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ กู้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้การใช้สิทธิดังกล่าวไม่เป็นการ
กระทบกระเทอืนสิทธิและทางแก้อ่ืนๆ ที่ธนาคารมีอยู่ตามกฎหมาย 
 8.1 ระงบัการให้สินเช่ือทัง้หมดหรือบางส่วนไว้ช่ัวคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขเหตุผิดสัญญาจนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร 
 8.2 ปรับอัตราดอกเบีย้เป็นอัตราดอกเบีย้ผิดนัด 
 8.3 ยกเลิกวงเงนิสินเช่ือและ/หรือวงเงนิสินเช่ือที่เหลืออยู่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
 8.4 ก าหนดให้หนีท้ัง้หมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของหนี ้ตลอดจนดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ (รวมถึงดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ผิดนัด) ค่าบริการ และเงนิจ านวน
อื่นๆ ที่ต้องช าระตามเอกสารทางการเงิน เป็นหนีท้ี่ถึงก าหนดและต้องช าระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม บอกกล่าว หรือด าเนินการทางกฎหมายใดๆ โดย 
ผู้ กู้จะต้องช าระหนีด้ังกล่าวทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้ส าหรับเงนิจ านวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารในทนัท ีและ/หรือ 
 8.5 บอกเลิกสัญญา โดยก่อนบอกเลิกสัญญา ธนาคารจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ กู้ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ กู้ได้รับ
หนังสือ เพื่อให้ผู้ กู้แก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7. และผู้ กู้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนัน้ ธนาคารจะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานี ้ 
9.  การขอระงบัหรือยกเลิกการใช้บัตร  
 ผู้กู้ มีหน้าที่ต้องรักษาบตัรและรหสับตัร ในกรณีที่บตัรถกูขโมย หรือสญูหาย หรือหาไมพ่บ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้กู้ ต้องขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราว หรือยกเลิกการ
ใช้บตัร โดยต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือแจ้งทางโทรศพัท์ผ่านศนูย์บริการลกูค้า (KKP Contact Center) ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
จะระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรเม่ือธนาคารสามารถยืนยัน หรือตรวจสอบตัวตนผู้ ออกค าสัง่ระงับ หรือยกเลิกการใช้บัตรดังกล่าวว่าถูกต้องหากธนาคารยังมิได้รับแจ้ง  
หรือยงัไม่สามารถยืนยนั หรือตรวจสอบตวัตนผู้ออกค าสัง่ระงบั หรือยกเลิกการใช้บตัรดงักลา่วได้ และปรากฏว่าได้มีการเบิกเงินสด หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นผลตอ่
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ ผู้กู้ จะต้องรับผิดชอบต่อธนาคารในการช าระคืนเงินกู้ดงักล่าวรวมทัง้ดอกเบีย้ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่ธนาคารได้หรือจะได้เรียกเก็บตามค าขอ
สินเช่ือและสญัญานี ้
10.  การหกักลบลบหนี ้
 10.1 ธนาคารมีสิทธิหกักลบลบหนีส้ าหรับหนีใ้ด ๆ ของผู้กู้ทัง้ที่ถึงก าหนดช าระและยงัไมถ่ึงก าหนดช าระภายใต้เอกสารทางการเงินเพื่อช าระหนีใ้ด ๆ ที่ธนาคารมีต่อผู้กู้
ได้ทนัทีโดยไมต้่องบอกกลา่วผู้กู้  ทัง้นี ้ไมว่า่หนีท้ัง้สองจะต้องท าการช าระ ณ สถานที่สาขา หรือด้วยเงินสกลุใด ๆ โดยหากหนีท้ัง้สองรายต้องช าระเป็นเงินสกลุตา่งกนั ธนาคาร
อาจท าการหกักลบลบหนีโ้ดยแปลงสกลุเงินของหนีใ้ดหนีห้นึ่งดงักลา่วให้เป็นสกลุเงินเดียวกบัหนีอี้กรายโดยใช้อตัราตลาดที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ 
 10.2 ในกรณีที่หนีด้งักล่าวตามข้อ 10.1 เป็นหนีต้ามสญัญาฝากเงิน ให้ถือว่าหนีด้งักล่าวถึงก าหนดช าระทนัทีในวนัที่หนีใ้ด ๆ ที่ผู้กู้ ต้องช าระให้แก่ธนาคารถึง
ก าหนดช าระและผู้กู้ยินยอมและให้อ านาจแก่ธนาคารในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้กู้ ได้ทนัทีเพื่อเป็นการช าระหนีแ้ละความรับผิดใด  ๆ ได้ทัง้หมดจนครบถ้วน 
ทัง้นี ้ไมว่า่จะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทใด ๆ ที่ผู้กู้ มีอยูก่บัธนาคารในเวลานีห้รือที่จะมีขึน้ตอ่ไปในอนาคต และไมว่า่ธนาคารจะได้ครอบครองดแูลรักษาและ/หรือมีอ านาจ
สัง่การเก่ียวกับบญัชีเงินฝากนัน้โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม โดยธนาคารไม่จ าต้องบอกกล่าวถึงการหกับญัชีและไม่จ าเป็นต้องท าหลกัฐานการหกับญัชีและ/หรือเอกสารอ่ืนใด
ให้กบัผู้กู้ อีก 
11.  ค ารับรอง 
 นับตัง้แต่วนัที่ของค าขอสินเชื่อเป็นต้นไป จนกระทัง่ผู้กู้ ช าระคืนหนีภ้ายใต้เอกสารทางการเงินให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนแล้ว และส าหรับสินเช่ือ KKP Cash Card 
และสินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus จนกระทัง่ธนาคารยกเลิกวงเงินสินเชื่อ (โดยไม่ใช่เพราะเหตุผิดสญัญา) ผู้กู้ ขอให้ค ารับรองและค ายืนยัน
ดงัตอ่ไปนีแ้ก่ธนาคาร 
 11.1 ผู้กู้ มีความสามารถในการเข้าท าเอกสารทางการเงินต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ (ไม่ว่าชัว่คราวหรือเด็ดขาด) ไมล้่มละลาย (รวมถึงไมอ่ยูใ่นระหวา่ง
การด าเนินการให้มีการล้มละลาย) ไมว่ิกลจริต ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 11.2 การขอสินเชื่อ การเบิกใช้สินเชื่อ การปฏิบตัิตามข้อสญัญา การท าเอกสาร และการด าเนินการหรือการกระท าใด  ๆ ของผู้ กู้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารทาง
การเงินเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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 11.3 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานะทางการเงินทรัพย์สินธุรกิจหรือสถานะของผู้กู้  และข้อมลูใดๆ ที่ผู้กู้ ได้ให้ไว้กบัธนาคารและ/หรือตวัแทนไม่วา่เพื่อการใดก็ตามเป็นข้อมลูที่เป็น
ความจริงถกูต้องเป็นปัจจบุนั และไมท่ าให้ธนาคารเข้าใจผิดในสาระส าคญั 
12.  การโอนสิทธิ 
 สญัญานีมี้ผลผูกพนัและเป็นประโยชน์ตอ่คู่สญัญาผู้สืบสิทธิและผู้ รับโอนสิทธิ ของคู่สญัญาทัง้สองฝ่าาย ธนาคารอาจโอนสิทธิของตนไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางสว่น
ตามสญัญานีใ้ห้แก่บคุคลใด ๆ ได้ โดยธนาคารและผู้ รับโอนสิทธิจะแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) งวดของการช าระเงินสินเชื่อหรือ
ดอกเบีย้ หรืองวดของการคิดดอกเบีย้ หรือจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ มิเช่นนัน้จะยกเป็นข้อต่อสู้ผู้กู้ ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว้
โดยเฉพาะว่าไม่ต้องท าการบอกกล่าวหรือแจ้งแก่ผู้กู้หรือขอความยินยอมจากผู้กู้  อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้กู้ตามสญัญานีเ้ป็นสิทธิเฉพาะตวัซึ่งผู้กู้ ไม่สามารถโอนให้แก่
บคุคลอ่ืนได้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
13.  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 13.1 ผู้ กู้ ได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 
www.kkpfg.com/dataprotection หรือเว็บไซต์อ่ืนใดของบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร อาทิ ธนาคาร บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)                     
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั เป็นต้น (“บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคินภัทร”) แล้ว 
 13.2 ในการเข้าท าและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี ้และ/หรือเอกสาร ข้อตกลง หรือนิติกรรมอ่ืนใดกับธนาคาร หากผู้ กู้ ได้ให้ข้อมลูของบุคคลอ่ืนกับธนาคาร           
ผู้กู้ รับรองวา่ผู้กู้ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้แก่ธนาคารและธนาคารสามารถน าข้อมลูดงักล่าวไปใช้ได้โดยไมข่ดัต่อกฎหมายใด ๆ ซึง่รวมถึงกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้หากธนาคารได้รับความเสียหายใด ๆ ผู้กู้ตกลงชดใช้ให้ธนาคารจนเต็มจ านวน 
 13.3      ในกรณีที่ผู้ กู้ ตกลงเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร และ/หรือพันธมิตรของธนาคาร ผู้ กู้ ตกลงและรับทราบว่าธนาคาร อาจมี 
การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมลู (รวมถึงข้อมลูส่วนบุคคล) ของผู้กู้  กับพนัธมิตรของธนาคาร ผู้ ให้บริการ และ/หรือบุคคลอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการ
มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้กู้ตามข้อตกลงและเง่ือนไขของแคมเปญนัน้ๆ 
 13.4 ในกรณีที่ธนาคารมีการจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของผู้กู้ ไว้  หากธนาคารจะน าข้อมลูนัน้ไปเปิดเผยให้บุคคลที่สาม ธนาคารจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ ก่อนเป็นกรณีรายครัง้ไป โดยผู้กู้ มีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และหากให้ความยินยอมไปแล้วผู้กู้ มีสิทธิถอนความยินยอมดงักลา่ว
เม่ือใดก็ได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนด 
14.  เบ็ดเตล็ด  
 14.1 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ของธนาคารซึ่งกฎหมายหรือสญัญาก าหนดให้ต้องแจ้งการบอกกลา่วเป็นหนงัสือ ธนาคารจะสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอสินเช่ือ หรือตามที่แจ้งเปลี่ยนแปลงมายงัธนาคารครัง้หลงัสดุ หรือตามที่อยูท่ี่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ 
และให้ถือว่าได้ส่งให้ผู้กู้ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้ ได้แจ้งความประสงค์จะขอรับค าบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  
E-mail ทัง้นีภ้ายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องให้กระท าได้ ผู้กู้ ต้องแจ้งเป็นหนงัสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ธนาคารทราบ ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารยอมรับ ในกรณีที่
ธนาคารส่งบรรดาค าบอกกล่าวไปตามที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail Address ของผู้กู้ดงัที่ระบุไว้ในหนังสือที่แจ้งความประสงค์ หรือตามที่อยู่ส าหรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้กู้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุ ให้ถือวา่ธนาคารได้สง่และผู้กู้ ได้รับแล้วโดยชอบ ณ เวลาที่สง่ โดยไมต่ดัสิทธิธนาคาร
ในการเลือกส่งค าบอกกล่าวตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งข้างต้นได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้หากผู้ กู้ ย้ายที่อยู่ผู้กู้ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือภายใน 30 
(สามสิบ) วนั นบัตัง้แตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลง  
    ผู้ กู้ รับทราบและยอมรับว่า นอกจากที่กล่าวในวรรคก่อน วิธีการติดต่อไปยงัผู้ กู้  (แก่ผู้ กู้ โดยตรง หรือผ่านตัวแทน หรือบุคคลที่ผู้ กู้ ก าหนด) ให้รวมถึงการส่ง
ข้อความ หรือเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือผ่านทางโทรศัพท์ทกุชนิดในเวลาและความถ่ีที่เหมาะสม บริการรับฝาก/ส่งข้อความ
อตัโนมตัิ และ/หรือการติดตอ่สื่อสารด้วยข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือวิธีการอ่ืนใดไปยังที่อยู่ ที่ท างาน หรือสถานที่ติดต่อตามที่
กล ่าวในสญัญานีไ้ด้โดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณีเช ่นเดียวกัน ทัง้นี  ้หากผู้ กู้ ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่ท างาน สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ผู้กู้จะแจ้งเป็นหนงัสือให้แก่ธนาคารทราบทนัทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดงักลา่ว 
 14.2 การที่ธนาคารไมใ่ช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเน่ินช้า หรือใช้สิทธิแตเ่พียงบางสว่นไมท่ าให้ธนาคารเสื่อมเสียสิทธิ ไมถื่อเป็นการสละสิทธิของธนาคาร ไมเ่ป็นการยินยอมให้
ผู้กู้ มีสิทธิไมป่ฏิบตัิตามสญัญานี ้ไมต่ดัสิทธิธนาคารที่จะใช้สิทธินีห้รือสิทธิอ่ืน ๆ และไมเ่ป็นการจ ากดัสิทธิของธนาคารในอนัที่จะใช้สิทธิตามบทบญัญัติของกฎหมาย 
 14.3 หากสญัญานีข้้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ คู่สญัญาตกลงให้ถือว่าส่วนที่ไม่โมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบู รณ์นัน้ 
และมีผลใช้บงัคบัได้ 
 14.4 ผู้กู้ รับทราบวา่ในการติดตามทวงถามกบัผู้กู้  ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเรียกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดยผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารและ/หรือบคุคลใดๆ ที่
ธนาคารมอบหมาย ท าการติดตอ่ และเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนีส้ินของผู้กู้กบับคุคลติดต่อได้ตลอดจนยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บหนีห้รือรับช าระหนีข้องผู้กู้จากบุคคล
ติดตอ่ดงักลา่วได้ 
 14.5 ภายใต้การให้กู้ยืมเงินของธนาคารประเภทสินเชื่อสว่นบคุคลนีห้ากไม่ได้มีเหตผิุดสญัญาเกิดขึน้ และไม่ว่าผู้กู้ จะยงัคงมีภาระหนีค้้างช าระตามประเภทสินเชื่อนี ้
อยู่กับธนาคารหรือไม่ก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้  ตามที่ผู้กู้ ได้แสดงเจตนาขอกู้ เพิ่มจากธนาคารได้ และเม่ือธนาคารได้พิจารณาอนมุตัิให้เพิ่ม
วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้ อีกเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ตาม ผู้กู้ ตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับเพิ่มนัน้ช าระเป็นค่าอากรแสตมป์ ในอตัราตามที่กฎหมาย
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เอกสารส าหรับลกูค้าเก็บไว้ 

ก าหนด ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารทางการเงินรวมถึงช าระหนีท้ี่ผู้ กู้ยงัคงค้างช าระอยู่กับธนาคารในเวลาก่อนที่ ธนาคารจะได้โอนเงินสินเชื่อที่
เพิ่มซึ่งได้รับอนุมตัินีใ้ห้แก่ผู้กู้ และช าระเป็นค่าธรรมเนียมการให้สินเช่ือในอัตราที่ธนาคารก าหนดตามวงเงินสินเช่ือที่เพิ่มซึ่งผู้กู้ มีสิทธิจะเบิกรับได้ โดยผู้กู้ ขอให้ธนาคาร 
โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ กู้ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ด้านหน้าของค าขอสินเชื่อนีห้รือที่จะได้แจ้งธนาคารเป็นหนังสือ และผู้ กู้ ตกลงยินยอมให้ธนาคารถือเอาหลักฐาน 
แหง่การหกัเงิน และวิธีการตามแนวทางปฏิบตัิของธนาคารเพื่อโอนเงินสินเชื่อที่เพิ่มสว่นที่เหลือหลงัหกัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วมาเข้าบญัชีเงินฝากที่ผู้กู้ มีอยูก่บัธนาคารหรือสถาบนั
การเงินอ่ืนและให้ถือเป็นหลกัฐานสว่นหนึ่งของการกู้ยืมเงินและการรับสินเช่ือจากธนาคารตามค าขอสินเช่ือและสญัญานีไ้ด้  
 14.6 ผู้กู้ตกลงยอมรับว่า หากหลงัจากวนัท าค าขอสินเชื่อและสญัญานี ้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ข้อก าหนด ค าสัง่ ระเบี ยบ 
(ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “หลกัเกณฑ์”) ของหน่วยงานที่ก ากบัดแูลธนาคาร ซึง่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นวา่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในเอกสารทางเงินไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ใช้
บงัคบัในขณะนัน้ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดงักลา่วให้ถกูต้อง เหมาะสม และมีผลบงัคบัใช้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรและให้การแก้ไข
ข้อตกลงดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ได้โดยธนาคารเพียงแจ้ง ผู้กู้ทราบเทา่นัน้ตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญานี ้  
 14.7 ผู้กู้ตกลงให้ทรัพย์หลกัประกนัเพ่ือการช าระหนีต้ามนิติกรรมสญัญาอื่นใดที่ผู้กู้ มีตอ่ธนาคาร ที่มีอยูใ่นขณะนีห้รือจะมีขึน้ต่อไปภายหน้า เป็นประกนัหนีส้ินเชื่อ
ตามค าขอสินเชื่อ/สญัญานีไ้ว้จนกวา่ผู้กู้จะช าระหนีเ้งินต้น ดอกเบีย้ คา่บริการและหนีส้ินอ่ืนใดที่ผู้กู้คงค้างช าระอยูต่ามค าขอสินเช่ือและสญัญานีค้ืนให้กบัธนาคารทัง้หมด
ครบถ้วนทัง้จ านวน โดยผู้กู้ตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารด าเนินการปลอด/ไถ่ถอนจ านองจ าน าหลกัประกันการช าระหนี ้เม่ือผู้กู้ ได้ช าระหนีต้ามนิติกรรมสญัญาดงักล่าว
เสร็จสิน้  
 14.8 หากผู้กู้ มีบญัชีเงินฝากอยู่กบัธนาคาร แต่ไม่มีรายการเดินบญัชีติดตอ่กันเกิน 12 (สิบสอง) เดือน ผู้กู้ ต้องมาแสดงตวัตนความเป็นเจ้าของบญัชีกบัธนาคาร
ตามขัน้ตอนและวิธีการของธนาคาร ณ ส านกังานสาขาของธนาคาร มิฉะนัน้ผู้กู้จะไมส่ามารถเบิกถอนหรือใช้สินเช่ือตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารทางการเงินได้ 
 14.9 ส าหรับสินเชื่อ KKP Personal Loan และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลหมนุเวียน KKP Personal Loan Plus ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารน าเงินสินเชื่อบางส่วนไป
หกัช าระคา่เบีย้ประกนัชีวิตเป็นเงินจ านวนตามที่ตกลงไว้ในสญัญาประกนัชีวิตคุ้มครองสินเชื่อสว่นบคุคล (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “สญัญาประกนัชีวิต”) และให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของสญัญานี ้ซึง่ผู้กู้ ได้ท าไว้กบับริษัทประกนัภยัเพื่อคุ้มครองภาระหนีก้บัธนาคารตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้ มีภาระหนีส้ินเช่ือสว่นบคุคลอยูก่บัธนาคาร ทัง้นีผู้้กู้ตกลงที่จะไม่
บอกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารเป็นหนังสือ ในกรณีที่บริษัทประกันภยัได้ปฏิเสธการท าประกนัภยัภายหลงัจากอนมุตัิวงเงินแล้ว
หรือเกิดความจ าเป็น ต้องมีการคืนเบีย้ประกันในกรณีใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารน าค่าเบีย้ประกันภยัที่ได้รับคืนจากบริษัทประกันไปท าการหกัช าระภาระหนี ้
สินเช่ือสว่นบคุคลที่ผู้กู้ มีอยูก่บัธนาคาร ทัง้นี ้การกระท าดงักลา่วข้างต้นของธนาคารเป็นการกระท าตามความประสงค์ของผู้ กู้  และผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือวา่ผู้กู้ ได้รับเงิน
สินเช่ือไปจากธนาคารเป็นที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว  
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ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
รายละเอียดเก่ียวกบัดอกเบี้ย ค่าปรบัต่าง ๆ และเบีย้ปรบัท่ีสถาบนัการเงินอาจเรียกได้ 

ในการประกอบธรุกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้ก ากบัและบตัรกดเงินสด 
เร่ิมใช้ตัง้แต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2566 

รายการ สินเช่ือส่วนบคุคล บตัรกดเงินสด 
1. ดอกเบีย้ ค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ปรบั และค่าธรรมเนียมอ่ืนใด 
    1.1 ดอกเบีย้ ค่าบรกิารต่าง ๆ เบี้ยปรบั และค่าธรรมเนียมอื่นใด 
         สญัญาลงวนัทีก่่อน 1 สงิหาคม 2563 
         สญัญาลงวนัทีต่ ัง้แต่ 1 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป 

- ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาใบบนัทกึรายการ* 
- ค่าธรรมเนียมการปฏเิสธรายการเรยีกเกบ็  
     (Chargeback Fee)* 

    1.2 อตัราดอกเบีย้กรณผีดินดัช าระหนี้**** 
         สญัญาลงวนัทีต่ ัง้แต่ 1 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 
 

ไมเ่กนิ 28% ต่อปี 
ไมเ่กนิ 25% ต่อปี 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมเ่กนิ 25% ต่อปี  

 
 

ไมเ่กนิ 25% ต่อปี 
ไมเ่กนิ 25% ต่อปี 

200 บาท / รายการ 
100 บาท / รายการ 

 
 

ไมเ่กนิ 25% ต่อปี 
2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 
    2.1 ค่าอากรแสตมป์ 

 
0.05% ของวงเงนิกู ้

(สงูสุดไมเ่กนิ 10,000 บาท) 

 
ไมม่ ี

3. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบคุคลอ่ืน 
    3.1 ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ 
         - ช าระผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร 
         - ช าระโดยหกับญัชธีนาคารอืน่** 
         - ช าระทีเ่คาน์เตอรข์องธนาคารอื่น** 
         - ช าระผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารอื่น** 
           เช่น ATM, อนิเตอรเ์น็ต, โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิเป็นตน้ 
         - ช าระทีจุ่ดบรกิารรบัช าระ** 
           เช่น เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ, เทสโกโ้ลตสั, Pay at Post เป็นตน้ 
    3.2 ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดติ 
    3.3 ค่าใชจ้่ายกรณีเงนิในบญัชไีมพ่อจ่าย 
         (กรณชี าระหนี้โดยการหกับญัชกีบัสถาบนัการเงนิอื่น) 
    3.4 ค่าใชจ้่ายในการตดิตามทวงถามหนี้*** 
         - กรณมีหีนี้คา้งช าระ 1 งวด 
         - กรณมีหีนี้คา้งช าระมากกว่า 1 งวด 
 

 
 

ไมม่ ี
15-30 บาท / ครัง้ 
15-30 บาท / ครัง้ 

ไมม่ ี
 

15-30 บาท / ครัง้ 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมเ่กนิ 50 บาท / รอบการทวงถามหนี้ 
ไมเ่กนิ 100 บาท / รอบการทวงถามหนี้ 

 
 

ไมม่ ี
15-30 บาท / ครัง้ 
15-30 บาท / ครัง้ 

ไมม่ ี
 

15-30 บาท / ครัง้ 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมเ่กนิ 50 บาท / รอบการทวงถามหนี้ 
ไมเ่กนิ 100 บาท / รอบการทวงถามหนี้ 

4. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร 
    4.1 ค่าใชจ้่ายในการตดิตามทวงถามหนี้*** 
         - กรณมีหีนี้คา้งช าระ 1 งวด 
         - กรณมีหีนี้คา้งช าระมากกว่า 1 งวด 
    4.2 ค่าใชจ้่ายกรณีเชค็คนื (ไมเ่กนิ 200 บาทต่อครัง้) 
    4.3 ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชขีองแต่ละงวด (ชุดที ่2 เป็นตน้ไป)     
    4.4 ค่าขอตรวจสอบรายการ 
    4.5 ค่าออกบตัรใหม ่กรณหีาย/ช ารุด (กรณใีชบ้ตัรในการเบกิถอน) 
    4.6 ค่าขอรหสัประจ าตวับตัรใหมท่ดแทนรหสัเดมิ  
         (กรณใีชบ้ตัรในการเบกิถอน) 

 
 

ไมเ่กนิ 50 บาท / รอบการทวงถามหนี้ 
ไมเ่กนิ 100 บาท / รอบการทวงถามหนี้ 

ไมม่ ี
100 บาท / ครัง้ 
100 บาท / ครัง้ 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมเ่กนิ 50 บาท / รอบการทวงถามหนี้ 
ไมเ่กนิ 100 บาท / รอบการทวงถามหนี้ 

ไมม่ ี
100 บาท / ครัง้ 
100 บาท / ครัง้ 
100 บาท / ครัง้ 
100 บาท / ครัง้ 

 

 หมาย                 

 

 

 

หมายเหตุ 
*     เมือ่ค านวณรวมดอกเบีย้ ค่าบรกิารต่าง ๆ เบีย้ปรบั และค่าธรรมเนียมอื่นใด สงูสุดไมเ่กนิ 28% หรอื 25% หรอื 24% ต่อปีแลว้แต่กรณตีามขอ้ 1.1 
**    เงือ่นไขและค่าบรกิารการรบัช าระเป็นไปตามทีส่ถาบนัการเงนิอื่น หรอืตวัแทนการช าระก าหนด 
***   ค่าใชจ้่ายประเภทเดยีวกนัจะเรยีกเกบ็ซ ้าซอ้นกนัไมไ่ด ้และจะเกบ็ตามจ านวนเงนิทีไ่ดจ้่ายไปจรงิและพอสมควรแก่กรณี 
****  อตัราดอกเบี้ยกรณีผดินัดช าระหนี้ คดิจากอตัราดอกเบี้ยปกตสิูงสุดทีเ่รยีกเกบ็จรงิตามทีร่ะบุในสญัญาบวกเพิม่ไม่เกนิ 3% ต่อปี   โดยค านวณจากยอดเงนิ
ตน้ของค่างวดทีผ่ดินดันัน้ ตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ผดินดัจนถงึวนัช าระยอดคา้งเสรจ็สิน้ หรอืวนัอื่นใดตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดในประกาศว่าดว้ย
การคดิดอกเบี้ยผดินัดช าระหนี้และการตดัช าระหนี้ แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถงึก่อน ส าหรบัสนิเชื่อส่วนบุคคล หรอืยอดเงนิตน้ทีค่า้งช าระทัง้จ านวนส าหรบับตัร
กดเงนิสด  ทัง้นี้ไมเ่กนิอตัราดอกเบีย้สงูสุดของแต่ละผลติภณัฑ์ 
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