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ข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกับบัญชีเงนิฝาก 

ผู้ฝากซึ่งได้แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือสมคัรใช้บริการด้าน
การเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ค า
ขอ” ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงนี ้กบัธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร” ดงัต่อไปนี ้

 ข้อตกลงทั่วไปเก่ียวกับ “บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ บัญชีเงนิฝากประจ า และบัญชี
เงนิฝากกระแสรายวนั” 

1. การเปิดบญัชีและหลกัฐานการรับเงินฝาก 
1.1 ในการเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร ผู้ฝากจะต้องเปิดบญัชีโดยการฝากเงินครัง้

แรกจ านวนไมต่ ่ากว่าที่ธนาคารก าหนด และส าหรับบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัผู้
ฝากจะต้องท าค าขอซือ้เช็คกับธนาคารเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขอถอน
เงินฝากจากบัญชีเงินฝากซึ่งมีค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขท่ีธนาคาร
ประกาศก าหนด 

1.2 ธนาคารจะมอบหลกัฐานการรับฝากเงินดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ฝากซึ่งผู้ฝากมีหน้าท่ี
เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภยั และดแูลไม่ให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของ
บุคคลอ่ืน โดยผู้ฝากรับทราบว่าหลกัฐานการรับฝากเงินไม่สามารถโอนหรือ
เปลี่ยนมือได้ 
1.2.1  สมดุคู่ฝาก หรือภาพบตัรคู่ฝาก ส าหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 
1.2.2  สมดุคู่ฝาก ใบรับฝาก หรือบตัรเงินฝากประจ า ส าหรับบญัชีเงินฝาก

ประจ า 
1.2.3  สมดุเช็ค และใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชีเงินฝากอย่างน้อย

เดือนละหนึ่งครัง้ ส าหรับบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 
1.2.4  เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัหรือแยกกนัว่า “หลกัฐานการรับฝากเงิน”   



2 

 

13 เมษายน 2563 

ในกรณีท่ีหลกัฐานการรับฝากเงินดงักล่าวข้างต้น (1) ช ารุดจนไม่สามารถใช้งาน
ได้ ส าหรับผู้ ฝากประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องติดต่อท่ีสาขาธนาคาร  และ
ส าหรับผู้ฝากประเภทนิติบุคคลจะต้องติดต่อท่ีสาขาธนาคารท่ีผู้ฝากเปิดบญัชี
เงินฝากเพ่ือขอออกหลกัฐานการรับฝากเงินฉบบัใหม่แทนหลกัฐานการรับฝาก
เงินท่ีช ารุด หรือ (2) สญูหาย ผู้ฝากจะต้องด าเนินการแจ้งความท่ีสถานีต ารวจ
และน าหลักฐานการแจ้งความท่ีแสดงว่าหลักฐานการรับฝากเงินสูญหายมา
แสดงท่ีสาขาธนาคารท่ีผู้ฝากเปิดบญัชีเงินฝากเพ่ือด าเนินการขอออกหลกัฐาน
การรับฝากเงินฉบบัใหม ่โดยมีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด  

ธนาคารมีสทิธิปฏิเสธการท าธุรกรรมใดๆ หากหลกัฐานการรับฝากเงินช ารุดหรือ
สญูหายจนกว่าผู้ฝากจะด าเนินการตามวรรคก่อนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

2. การฝากเงินในบญัชีเงินฝาก 

ผู้ ฝากสามารถฝากเงินได้โดยการน าเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากผ่านสาขา
ธนาคาร หรือน าเงินสดหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากผ่านช่องทางต่างๆ ตามท่ีธนาคาร
ก าหนด  

ส าหรับการน าฝากเช็คเข้าบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะรับฝากเช็คเพ่ือส่งเรียกเก็บเฉพาะ
เช็คถึงก าหนดจ่ายเงินแล้วเท่านัน้ และผู้ ฝากจะสามารถใช้เงินตามเช็คได้ต่อเมื่อ
ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีธนาคาร
ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ไมว่่าด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ฝากจะต้องติดต่อธนาคาร
เพ่ือขอรับเช็คดงักล่าวคืนด้วยตนเองหลงัจากได้รับแจ้งจากธนาคาร หากผู้ฝากไม่มา
รับเช็คกลบัคืน และเกิดความเสียหายขึน้ ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว 

3. การถอน/โอนเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ผู้ฝากสามารถถอน/โอนเงินจากบญัชีเงินฝากได้ด้วยวิธีการดงันี ้
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3.1 การถอน/โอนเงินท่ีสาขาธนาคาร ผู้ ฝากจะต้องด าเนินการตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขเพิ่มเติม กรณีใช้บริการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร และจะต้องน าหลกัฐานการ
รับฝากเงินท่ีธนาคารออกให้แก่ผู้ ฝากและบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดง
ประกอบการถอนเงินทุกครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีหลกัฐานการรับฝากเงินเป็นภาพบตัรคู่
ฝาก ผู้ฝากจะต้องน าบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) มา
แสดงประกอบกบัใบถอนเงินทกุครัง้ 
3.2 การถอน/โอนเงินโดยใช้บตัรอิเลก็ทรอนิกส์เบิกถอน/โอนเงินผ่านเคร่ืองถอนเงิน
อัตโนมตัิ ผู้ฝากจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดไว้
ส าหรับการใช้บริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร 
3.3 การถอน/โอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารได้จดัขึน้หรือจะจดัให้มี
ขึน้ในอนาคต ผู้ฝากจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดไว้
ส าหรับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร 
3.4 การถอน/โอนเงินตามค าสัง่หรือผา่นชอ่งทางหรือบริการใดๆ ของธนาคาร ผู้ฝาก
จะต้องด าเนินการตามรายละเอียดและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดไว้ส าหรับการใช้
บริการดงักลา่วของธนาคาร 
3.5 นอกจากวิธีการข้างต้น กรณีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัผู้ฝากสามารถถอนเงิน
จากบญัชีเงินฝากได้ด้วยการออกเช็คสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากให้แก่ผู้ รับเงิน  

4. ในกรณีท่ีผู้ฝากประสงค์จะใช้บริการดงักล่าวตามข้อ 3.2 ถึง 3.4 ข้างต้น หรือบริการอ่ืนๆ 
ท่ีธนาคารจะจดัขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะต้องลงนามในค าขอใช้
บริการหรือตกลงขอใช้บริการดงักล่าวตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนดเพ่ือตกลงผกูพนัและ
ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภทดงักลา่วก่อนการใช้บริการ 

5. ในกรณีท่ีผู้ฝากมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ด าเนินการถอนเงินที่สาขาของธนาคารแทนผู้ฝาก 
เมื่อธนาคารด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้บนใบถอนเงินซึ่งผู้ฝากได้มอบหมายหรือมอบ
อ านาจให้ผู้ อ่ืนมาท ารายการดงักลา่วแทนผู้ฝาก  ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารถือว่าการกระท า
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ดงักลา่วของผู้ รับมอบอ านาจนัน้เป็นการกระท าของผู้ฝากเอง และผู้ฝากตกลงรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการมอบหมายหรือมอบอ านาจดงักลา่วทกุ
ประการ ทัง้นี ้ผู้ฝากรับทราบว่าการมอบหมายให้ท าการถอนเงินแทนผู้ฝากข้างต้นจะไม่
สามารถด าเนินการได้หากผู้ฝากเลือกหลกัฐานการรับฝากเงินประเภทภาพบตัรคู่ฝาก 

6. ดอกเบีย้เงินฝาก 
ผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากคงเหลือในบญัชีเงิน
ฝาก ตามอัตราดอกเบีย้เงินฝาก ก าหนดเวลา และเง่ือนไขของบัญชีเงินฝากแต่ละ
ประเภทตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด และหากธนาคารได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อตัราดอกเบีย้เงินฝาก ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพนัตามอตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารประกาศ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวนัน้ๆ ทุกประการ โดยผู้ฝากตกลงให้ธนาคารน าดอกเบีย้เงินฝาก
หลงัจากหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ฝากในวันท่ีครบก าหนดจ่าย
ดอกเบีย้เงินฝากตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศก าหนด ทัง้นี ้หาก
ดอกเบีย้เงินฝากท่ีธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ฝากมีไม่เพียงพอส าหรับช าระค่าภาษี ผู้ฝากตกลง
ให้ธนาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากใดๆ ท่ีผู้ฝากมีอยู่กบัธนาคารได้ทนัทีเพ่ือช าระค่าภาษี
จนกว่าจะครบถ้วนตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 
ส าหรับดอกเบีย้เงินฝากประเภทออมทรัพย์ กรณีผู้ฝากได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคาร 
และ/หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืนรวมกันมีจ านวนทัง้สิน้เกิน 20,000 บาท หรือเกินกว่า
จ านวนอ่ืนตามท่ีกรมสรรพากรประกาศก าหนดตลอดปีภาษี ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบเพ่ือให้ธนาคารด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้เงินฝากและน าส่งให้แก่
กรมสรรพากรต่อไป 

7. ผู้ ฝากรับทราบว่า ในกรณีท่ีผู้ ฝากพบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีท่ีไม่ถูกต้อง ผู้ ฝาก
จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที และเมื่อธนาคารได้ท าการตรวจสอบแล้วเสร็จ ธนาคาร
จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฝากทราบต่อไป 
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8. ในกรณีท่ีธนาคารพบว่ามีรายการในบญัชีเงินฝากผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงการหักและน าส่งภาษี ณ ท่ีจ่าย) ผู้ ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคาร
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการในบญัชีเงินฝากของผู้ฝากได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ฝากทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นกรณีท่ีผู้ฝาก
จะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร ผู้ ฝากยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจ านวนท่ีผิดพลาด
หรือไมถ่กูต้องดงักลา่วจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ฝากท่ีมีอยู่กบั
ธนาคารได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด และหากบญัชี
เงินฝากของผู้ฝากมีเงินฝากคงเหลือไม่พอให้ธนาคารหกัเพ่ือปรับปรุง หรือแก้ไขรายการ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนและทนัทีภายใน
ก าหนดเวลาที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ 

9. การหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ในกรณีท่ีผู้ฝากมีหนีใ้ดๆ อยู่กับธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินในบญัชี
เงินฝากได้ทนัทีเพ่ือเป็นการช าระหนีแ้ละความรับผิดใดๆ ได้ทัง้หมดจนครบถ้วน ทัง้นี ้ไม่
ว่าจะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผู้ฝากมีอยู่กบัธนาคาร โดยธนาคารไม่จ าต้องบอก
กลา่วถึงการหกับญัชีให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า  
ในกรณีท่ีธนาคารมีหน้าท่ีตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)) รวมทัง้ข้อผูกพนั หรือข้อสญัญาใดๆ ท่ีธนาคารได้เข้าท ากับหน่วยงานของรัฐ 
(ทัง้ในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ท่ีจะต้องหกัภาษี หรือหกัเงินจาก
จ านวนเงินใดๆ หรือการช าระเงินใดๆ ท่ีธนาคารจะต้องช าระให้แก่ผู้ฝาก  ผู้ฝากตกลงให้
ธนาคารมีสิทธิด าเนินการหกัภาษี หรือหกัจ านวนเงินดงักล่าว โดยธนาคารจะไม่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือคืนจ านวนเงินดงักลา่วแก่ผู้ฝาก  

10.การปฏิเสธและการระงบัการจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝาก 
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ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีดลุยพินิจในการระงบัการจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝากใน
กรณีดงัต่อไปนีไ้ด้ทนัที 
10.1 ผู้ฝากเป็นบุคคลท่ีถกูก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสงู  
10.2 ธนาคารได้รับค าสั่งใดๆ จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายให้ระงับการ
เคลื่อนไหวเงินในบญัชีเงินฝาก 
10.3 เมื่อผู้ฝากมิได้ให้ข้อมลู เอกสารหรือหลกัฐานการแสดงตนเพ่ือใช้ในการพิสจูน์
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ ฝาก หรือมิได้กรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้แก่ธนาคารตามท่ีธนาคาร
ร้องขอ เพ่ือให้ธนาคารสามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทัง้ข้อผกูพนั หรือข้อ
สญัญาใดๆ ท่ีธนาคารได้เข้าท ากบัหน่วยงานรัฐ (ทัง้ในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงหน้าท่ีของธนาคารในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอ่ืน
ใดท่ีมีลักษณะเดียวกันซึ่งธนาคารมีหน้าท่ีหรือข้อผูกพันท่ีต้องด าเนินการภายใต้
หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผกูพนั หรือข้อสญัญาดงักลา่ว ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
10.4 ในกรณีท่ีธนาคารมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ ฝากใช้บัญชีเงินฝากเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการกระท าความผิด หรือรับเงินท่ีได้จากการกระท าความผิด หรือผู้ฝากใช้
เอกสารเท็จในการเปิดบญัชีเงินฝากหรือท าธุรกรรมใดๆ กับธนาคาร หรือธนาคารมี
เหตอุนัสมควรอ่ืนใด 

11.ผู้ฝากรับทราบว่า ในกรณีท่ีธนาคารได้รับค าสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายสัง่
ให้ธนาคารน าส่งเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝากไปยงัหน่วยงานนัน้ตามท่ีค าสัง่ก าหนด 
เมื่อธนาคารน าส่งเงินฝากไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไปยังหน่วยงานนัน้ๆ แล้ว หาก
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ปรากฏว่าเงินในบญัชีเงินฝากยังมียอดเงินคงเหลือ ผู้ฝากตกลงฝากเงินในส่วนท่ีเหลือ
ดงักล่าวกับธนาคารต่อไปตามประเภท ระยะเวลาการฝาก ข้อก าหนดและเง่ือนไขการ
ฝากเงินเดิมท่ีมีอยู่กับธนาคาร (หรือตามประเภท ระยะเวลาการฝาก ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขการฝากเงินท่ีธนาคารเห็นสมควร) เว้นแต่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารเป็น
ลายลักษณ์อักษรขอถอนเงินฝากส่วนท่ีเหลือดังกล่าวและได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
เก่ียวกบัการถอนเงินภายใต้ข้อตกลงนีค้รบถ้วนแล้ว 

12. การเปิดบญัชีเงินฝากร่วม 
ในกรณีท่ีผู้ฝากตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปตกลงเปิดบญัชีเงินฝากร่วมกนั  นอกจากข้อตกลงต่างๆ 
ท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงนีแ้ล้ว ผู้ ท่ีมีช่ือเป็นเจ้าของบญัชีเงินฝากทกุคนตกลงว่า 
12.1 เจ้าของบญัชีเงินฝากทกุคนมีสทิธิเรียกร้องในเงินฝากร่วมกนั 
12.2 สิทธิในการเบิกถอนเงิน ให้เป็นไปตามเง่ือนไขการถอนเงินตามท่ีผู้ฝากได้ให้ไว้
กบัธนาคาร 
12.3 ในการขอใช้บริการตามข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.4 ข้างต้น เฉพาะบริการท่ีธนาคาร
ก าหนดให้บญัชีร่วมใช้บริการได้ ผู้ ท่ีมีช่ือเป็นเจ้าของบญัชีเงินฝากทกุคนต้องลงนาม
ในค าขอใช้บริการท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวและปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดก่อน
การใช้บริการ โดยผู้ ท่ีมีช่ือเป็นเจ้าของเงินฝากทุกคนตกลงผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการดงักลา่วร่วมกนัทกุประการ  
12.4 การกระท าโดยผู้ฝากคนใดคนหนึ่งตามเง่ือนไขที่ผู้ฝากก าหนดไว้ในค าขอ ผู้ฝาก 
ตกลงผกูพนัตามการกระท าดงักลา่วเสมือนว่าได้กระท าลงโดยผู้ฝากทกุรายร่วมกนั 
12.5 ในกรณีท่ีเจ้าของบญัชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถงึแก่กรรม ผู้ฝากร่วมท่ียงัมีชีวิตอยู่
ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที โดยในกรณีท่ีธนาคารทราบการถึงแก่กรรมของผู้ฝาก
ร่วมคนดงักลา่ว  ผู้ฝากร่วมท่ียงัมีชีวิตอยู่ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิระงบัการถอน 
และ/หรือการท าธุรกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกับบัญชีเงินฝากร่วมได้ นับตัง้แต่วันท่ีธนาคาร
ทราบ และผู้ฝากร่วมท่ียงัมีชีวิตอยู่พร้อมกบัผู้จดัการมรดกตามค าสัง่ศาลของเจ้าของ
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เงินฝากท่ีถึงแก่กรรมจะต้องมาติดต่อธนาคาร โดยน าหลกัฐานการรับฝากเงิน ค าสัง่
ศาลแต่งตัง้ผู้จดัการมรดก ใบมรณบตัร และ/หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดท่ีธนาคารร้อง
ขอมาพิสจูน์แสดงต่อธนาคารเพ่ือด าเนินการเก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่วต่อไป 

13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
13.1 ผู้ฝากตกลงช าระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับบญัชีเงินฝาก
ตามอัตรา และเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศก าหนด ทัง้นี  ้ผู้ ฝากตกลงช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่ธนาคารตามวิธีการช าระท่ีผู้ฝากระบุ
ให้ไว้แก่ธนาคาร โดยหากผู้ฝากไมไ่ด้ก าหนดวิธีการช าระไว้ ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารหกั
เงินจากบญัชีเงินฝากได้ทนัที  
13.2 ในกรณีท่ีผู้ ฝากท ารายการโอนเงินซึ่งเข้าเง่ือนไขท่ีต้องช าระค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข้องกับบัญชีเงินฝากตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด ผู้ ฝากรับทราบว่าหาก
รายการโอนเงินดงักล่าวไม่ส าเร็จ โดยมิได้เกิดจากความผิดของธนาคาร เช่น ผู้ฝาก
ระบุเลขท่ีบญัชีปลายทางไม่ถูกต้อง  หรือบญัชีปลายทางมีสถานะปิด  ธนาคารสงวน
สทิธิไมคื่นค่าธรรมเนียมในทกุกรณี 

14. การปิดบญัชี 
14.1 ในกรณีท่ีผู้ฝากประสงค์จะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับผู้ฝากประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถติดต่อได้ท่ีสาขาธนาคารทุกสาขา และส าหรับผู้ฝากประเภท
นิติบคุคลสามารถติดต่อได้ท่ีสาขาธนาคารที่ผู้ฝากเปิดบญัชีเงินฝาก 
กรณีการปิดบญัชีเงินฝากประจ า ผู้ฝากทัง้ประเภทบคุคลธรรมดา และนิติบุคคลต้อง
ท าการติดต่อท่ีสาขาธนาคารท่ีผู้ฝากเปิดบญัชีเงินฝาก โดยผู้ฝากต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

กรณีการปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ผู้ ฝากตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบ
ลว่งหน้า และไมว่่าผู้ฝากขอปิดบญัชีหรือธนาคารปิดบญัชีของผู้ฝาก ผู้ฝากต้องคืนเช็ค
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ท่ียงัไม่ได้ใช้ทกุฉบบัให้แก่ธนาคาร และธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่ต้อง
รับผิดชอบในเช็คของผู้ฝากท่ีมาขึน้เงินภายหลงัการปิดบญัชี 

ในกรณีเป็นบญัชีเงินฝากร่วม ผู้ฝากทกุรายต้องด าเนินการร่วมกัน ณ ช่องทาง 
ตามขัน้ตอน และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด  
14.2 ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 12 
เดือน หรือก าหนดเวลาอ่ืนที่ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมีเหตอุนัสมควรอ่ืนใด ผู้ฝาก
ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ ฝากได้ภายในระยะเวลาท่ีธนาคาร
ก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้าก่อนด าเนินการปิดบญัชี 

15. ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู เอกสารธุรกรรมใด ๆ หรือข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องมี
การเปิดเผยของผู้ฝากให้แก่บคุคลอ่ืนได้ในกรณีท่ีกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ (ไมว่่ากฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ) ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับ
ธนาคาร หรือความร่วมมือระหว่างประเทศตามท่ีธนาคารเห็นสมควรหรือกฎหมายอ่ืนใด
ท่ีมลีกัษณะเช่นเดียวกนัก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผย 

16. ผู้ฝากตกลงแจ้ง และเปิดเผยสถานะและการเปลี่ยนแปลงทางภาษีของตน และน าส่ง
แบบฟอร์ม เอกสารหรือข้อมลูใดๆ ตามท่ีธนาคารร้องขอเป็นครัง้คราวเพ่ือการปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าด้วยการปฏิบตัิเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมลูทาง
ภาษี กฎหมายว่าด้วยภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)) ความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา ความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนใด รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั
และท่ีจะมีขึน้ในอนาคต 

17 ผู้ ฝากตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกับบัญชีเงินฝากฉบับนี ้
ประกาศอัตราดอกเบีย้เงินฝาก ประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก 
รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบตัิอื่นๆ ของธนาคาร และตกลงว่าธนาคารมีสทิธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
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เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อตกลงและเง่ือนไขใดๆ ในข้อตกลงนี ้ประกาศอัตราดอกเบีย้เงิน
ฝาก ประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากและระเบียบวิธีปฏิบตัิได้ โดย
หากธนาคารได้ประกาศแจ้งโดยการปิดประกาศท่ีสาขาธนาคาร และ/หรือเว็บไซต์ของ
ธนาคาร และ/หรือแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด
ตามท่ีธนาคารเห็นสมควรแล้ว ให้ถือว่าผู้ฝากได้รับทราบและตกลงผูกพนัตามข้อตกลง 
ประกาศอัตราดอกเบีย้เงินฝาก ประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ เงินฝาก 
และระเบียบวิธีปฏิบตัิท่ีได้ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักล่าว หากมีข้อความใดใน
ข้อตกลงนีข้ัดหรือแย้งกับข้อความในประกาศอัตราดอกเบีย้เงินฝาก ผู้ฝากตกลงและ
รับทราบว่าข้อความตามประกาศและ/หรือระเบียบวิธีปฏิบตัิดงักล่าวของธนาคารจะใช้
เป็นหลกัในการบงัคบัและตีความ 

18. เอกสาร หนงัสือ หรือการบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารได้จดัส่งให้แก่ผู้ฝากตามท่ีอยู่ท่ีติดต่อ
ได้ ท่ีอยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ตามท่ีผู้ฝากได้ให้ไว้แก่ธนาคารลา่สดุ ให้ถือว่าธนาคารได้สง่ให้แก่ผู้ฝากโดยชอบแล้ว 

19. ในกรณีท่ีผู้ฝากแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ฝาก ผู้ฝากมีหน้าท่ีแจ้ง
ให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือหรือตามวิธีการหรือตามช่องทางท่ีธนาคารก าหนดพร้อมทัง้
จดัส่งเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ธนาคารภายใน 7 วนันับแต่
วนัที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
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 ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเตมิ ส าหรับ “บัญชีเงนิฝากประจ า” 

ในกรณีผู้ฝากแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากประจ า นอกจากผู้ ฝากยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบั “บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีเงินฝากประจ า 
และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั” ข้างต้นแล้ว ผู้ฝากยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลง
และเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด ส าหรับบญัชีเงิน
ฝากประเภทที่ระบไุว้ในค าขอต่อเมื่อผู้ฝากมิได้ขอถอนเงินออกจากบญัชีเงินฝากก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ 

2. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงินฝากให้แก่ผู้ฝากตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ ด้วย
อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (1) ณ วนัท่ีผู้ฝากฝากเงินแต่ละรายการ หรือ (2) ณ วนัท่ีครบ
ก าหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว (ในกรณีท่ีผู้ ฝากมิได้ถอนเงินฝากท่ีครบ
ก าหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว) นับตัง้แต่วันท่ีผู้ฝากฝากเงินจนถึงวนัครบ
ก าหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละรายการ เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดการค านวณ
ดอกเบีย้เป็นอย่างอ่ืน 

3. เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้ส าหรับบัญชีเงินฝากประจ า
ประเภทนัน้ไว้เป็นอย่างอ่ืน ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้และจ่ายดอกเบีย้ให้แก่ผู้ฝาก 
ตามเง่ือนไขดงันี ้

3.1 ในกรณีท่ีเป็นเงินฝากท่ีมีระยะเวลาต ่ากว่า 12 เดือน ผู้ ฝากจะได้รับ
ดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝากเงิน 
3.2 ในกรณีท่ีเป็นเงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากเงินตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป ผู้ฝาก
สามารถเลือกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาฝากเงินก็ได้ โดยก าหนดเง่ือนไขการรับดอกเบีย้และวิธีการรับ
ดอกเบีย้ในค าขอหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด 
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4. ในกรณีท่ีผู้ ฝากประสงค์ท่ีจะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาฝากเงินตามประเภทบญัชีเงินฝากท่ีระบุไว้ในค าขอ หรือใบน าฝาก ผู้ฝาก
จะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ (เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเง่ือนไข
เป็นอย่างอ่ืน) โดยผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอตัราดอกเบีย้เงินฝาก เป็นดงันี ้

4.1 กรณีมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบีย้
เงินฝากจากธนาคาร 
4.2 กรณีมีระยะเวลาฝากเงินตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป ผู้ ฝากตกลงให้ธนาคาร
ปรับดอกเบีย้เงินฝากเป็นอัตราดอกเบีย้เงินฝากประเภทออมทรัพย์ทั่วไป 
นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ฝากฝากเงินจ านวนดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้ฝากขอถอนเงินรายการ
ดงักลา่ว 

5. ในกรณีท่ีเป็นบญัชีเงินฝากท่ีธนาคารจ่ายดอกเบีย้เงินฝากให้แก่ผู้ฝากก่อนวันครบ
ก าหนดฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนดฝากเงินดังกล่าว 
ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะ (1) ปรับอตัราดอกเบีย้จากอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
ส าหรับบัญชีเงินฝากประเภทท่ีระบุไว้ใน ค าขอ หรือใบน าฝาก เป็นอัตราดอกเบีย้
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4.2 นับแต่วันท่ีผู้ฝากฝากเงิน จนถึงวันท่ีผู้ฝากถอนเงินรายการ
ดังกล่าว และ (2) เรียกเงินส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ
ก าหนด ส าหรับบญัชีเงินฝากประเภทท่ีระบไุว้ในค าขอ ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) 
กบัดอกเบีย้เงินฝากท่ีค านวณตามอตัราที่ระบไุว้ในข้อ 4.2 โดยหกัเงินจ านวนดงักล่าว
จากยอดเงินฝากได้ทนัที 

6. ในกรณีบญัชีเงินฝากประจ า ประเภทใบรับฝาก (CD)  ผู้ฝากต้องน าใบรับฝากมาย่ืน
ต่อธนาคารเพ่ือท าการขอถอนเงินทกุกรณี 

7. ในกรณีท่ีครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ในค าขอแล้ว หากผู้
ฝากมิได้ถอนเงินออกจากบญัชีเงินฝากให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินจ านวนดงักล่าว
กบัธนาคารต่อไปตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่บญัชีเงินฝากประจ า
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ท่ีผู้ฝากขอเปิดบญัชีไว้นัน้ธนาคารจะประกาศก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือธนาคารได้
แจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทและหรือระยะเวลาการฝากให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนวนั
ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

8. ในกรณีบญัชีเงินฝากประจ า ประเภทบตัรเงินฝาก (NCD) ผู้ฝากยินยอมผูกพันและ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

8.1. ผู้ ฝากรับทราบว่า บัตรเงินฝากท่ีธนาคารออกให้แก่ผู้ ฝากเพ่ือเป็น
หลกัฐานการรับฝากเงิน เป็นตราสารทางการเงินซึง่ผู้ฝากมีหน้าท่ีต้องดแูล และ
เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภยั 
8.2. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินตามท่ีระบุไว้ในค าขอผู้ฝากจะได้รับ
ดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากท่ีระบุไว้ในบตัรเงินฝาก  โดยธนาคารจะน า
ดอกเบีย้เงินฝากหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) เข้าบญัชีเงินฝากที่ผู้ฝากก าหนด  
8.3. ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่า ผู้ฝากสามารถฝากเงินประเภทนีก้บัธนาคาร
ได้เพ่ือน าบตัรเงินฝากไปเป็นหลกัประกนัการช าระหนีห้รือการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือ
ความรับผิดชดใช้ใดๆ (“ภาระหนี”้) ท่ีผู้ ฝากหรือบุคคลอ่ืนมีอยู่กับธนาคาร 
(“ลกูหนี”้) หรือกรณีอ่ืนๆ ท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเท่านัน้ 
8.4. ตลอดระยะเวลาท่ีลูกหนีย้งัมิได้ช าระคืนหนีใ้ห้แก่ธนาคารจนครบถ้วน 
หรือธนาคารได้ก าหนดเง่ือนไขใดๆ ในการน าบตัรเงินฝากมาเป็นหลกัประกนั ผู้
ฝากตกลงให้ธนาคารมีสทิธิก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลา
การฝากเงิน เง่ือนไขการถอนเงินฝาก และเง่ือนไขอ่ืนๆ ได้ตามท่ีธนาคาร
เห็นสมควร 
8.5. ผู้ ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากก่อนวันท่ีลูกหนีย้ังคงมีภาระหนีอ้ยู่กับ
ธนาคาร เว้นแต่ (ก) ได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากธนาคาร และ (ข) เป็นการ
ถอนเงินเต็มตามจ านวนเงินฝากท่ีระบไุว้ในบตัรเงินฝาก โดยผู้ฝากไม่สามารถ
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ขอถอนเงินฝากเพียงบางสว่นจากท่ีระบไุว้ในบตัรเงินฝากได้  เว้นแต่ธนาคารจะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเตมิส าหรับ “บัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน” 
ในกรณีผู้ ฝากแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน นอกจากผู้ ฝาก
ยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบั “บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีเงิน
ฝากประจ า และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั” ข้างต้นแล้ว ผู้ฝากยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชี ให้แก่ผู้ฝาก
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 
โดยจดัส่งทางไปรษณีย์ไปยงัท่ีอยู่ของผู้ฝากท่ีได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนท่ี
ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

2. ในกรณีท่ีผู้ ฝากมีวงเงินสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร ผู้ ฝากจะต้อง
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาเบิกเงินเกินบญัชี และกรณีท่ีมีข้อความ
ใดๆ ในข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกับบัญชีเงินฝากขัดหรือแย้งกับข้อความใดๆ ใน
สญัญาเบิกเงินเกินบญัชี ผู้ฝากตกลงให้ข้อความในสญัญาเบิกเงินเกินบญัชีมีผลใช้
บงัคบั 

3. ผู้ฝากตกลงให้บนัทึกข้อมลูการท ารายการต่างๆ ของผู้ฝากท่ีธนาคารเก็บไว้ในระบบ 
และรายการเคลื่อนไหวของบญัชีเป็นหลกัฐานประกอบการขอถอนเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของผู้ฝากตามข้อตกลงนี ้

4. เง่ือนไขการสัง่จ่ายเช็ค 
4.1 ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบตัิตามค าแนะน าการใช้เช็คท่ีธนาคารก าหนดทุก
ประการ 
4.2 ในการสั่งจ่ายเช็ค ผู้ ฝากจะต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขการสั่ง
จ่ายเงินดงัต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน 
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(1) วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัจ่ายเงินตามเช็ค 
(2) ในกรณีท่ีผู้ฝากต้องการระบุช่ือผู้ รับเงินตามเช็คเฉพาะเจาะจงให้ระบุ “ช่ือ
ผู้ รับเงิน” หรือในกรณีท่ีไมต้่องการระบช่ืุอผู้ รับเงินเฉพาะเจาะจงให้ระบวุ่า “เงิน
สด” โดยจะต้องไมขี่ดค าว่า “หรือผู้ ถือ” ออก 
(3) จ านวนเงินที่ผู้ฝากประสงค์จะสัง่จ่าย ทัง้จ านวนท่ีเป็นตวัเลขและจ านวน
ท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีถกูต้องตรงกนั 
(4) ลงนามในฐานะผู้สัง่จ่ายตามตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้แก่ธนาคาร โดย
จะต้องไมม่ีตราประทบัใดๆ บนหน้าเช็ค 
(5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในเช็ค ผู้ฝากจะต้องขีดฆ่าข้อความ
ท่ีประสงค์จะแก้ไขและลงนามก ากบัเช่นเดียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีใช้ส าหรับ
การสัง่จ่ายทกุจดุที่มีการแก้ไข 
(6) ใช้ภาษาท่ีบคุคลทัว่ไปเข้าใจได้ 

5. การปฏิเสธและการระงบัการจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝาก 
5.1 ในกรณีท่ีผู้ฝากไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขการสัง่จ่ายเช็คตามข้อ 4.2 ผู้ฝากตกลงให้
ธนาคารมีสทิธิปฏิเสธการรับฝากเช็คหรือปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คดงักลา่วได้ 
5.2 ในกรณีท่ีผู้ทรงเช็คน าเช็คท่ีผู้ฝากสัง่จ่าย ฝากเข้าบญัชีเพ่ือเรียกเก็บเงินในวัน
เดียวกันหลายฉบบัแต่เงินในบญัชีเงินฝากของผู้ฝากไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายให้ครบตาม
จ านวนเงินในเช็คฉบบัใดฉบบัหนึ่งหรือทกุฉบบั ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารมีดุลยพินิจแต่
เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาจ่ายเงินตามเช็คท่ีถูกส่งมาเรียกเก็บตามท่ีธนาคาร
เห็นสมควร 
5.3 ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากของผู้ฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีจะให้ธนาคารหักเงินเพ่ือ
จ่ายเงินตามเช็คท่ีผู้ฝากได้สัง่จ่ายให้แก่ผู้ทรงเช็ค ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม และธนาคาร
ได้จ่ายเงินตามเช็คดงักลา่วแทนผู้ฝากไปก่อนก็ตาม ผู้ฝากตกลงให้ถือว่าผู้ฝากได้เบิก
เงินเกินบญัชีจากธนาคารตามจ านวนเงินท่ีธนาคารได้จ่ายให้แก่ผู้ทรงดงักลา่ว และตก
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ลงช าระคืนเงินให้แก่ธนาคารทันที พร้อมดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีปกติ 
ประเภทวงเงินเบกิเกินบญัชี ท่ีธนาคารประกาศทัว่ไปในขณะนัน้ซึ่งอาจมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 
5.4 ในกรณีผู้ฝากประสงค์ท่ีจะระงบัการจ่ายเงินตามเช็คโดยมีเหตอุนัสมควร ผู้ฝาก
จะต้องติดต่อมาท่ีสาขาธนาคาร หรือ KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์  
02 165 5555 และด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึงการแสดง
เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารเห็นว่าจ าเป็นและสมควร โดยเมื่อธนาคารได้ด าเนินการ
ระงบัการจ่ายเงินตามค าสัง่ของผู้ฝากแล้ว ผู้ฝากตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหาย
ใดๆ อนัจะเกิดหรือได้เกิดขึน้แก่ธนาคารหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ ใดจากการท่ีธนาคารอายดัหรือ
ระงบัการจ่ายเงินตามเช็คตามค าสัง่ของผู้ฝาก ทัง้นี ้ไม่ว่าในทางแพ่ง หรือทางอาญา 
และผู้ฝากตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ธนาคารหรือผู้ เสียหายนัน้ๆ ทนัที  
โดยผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าในทาง
แพ่งหรือทางอาญา อนัเน่ืองมาจากการท่ีธนาคารปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้ฝาก 

6. กรณีเช็คหรือสมดุเช็คสญูหาย 
6.1 ในกรณีท่ีเช็ค หรือสมดุเช็คของผู้ฝากสญูหายไปจากความครอบครองไม่ว่าจะ
เป็นเช็คท่ีผู้ฝากสัง่จ่ายแล้วหรือไมก็่ตาม ผู้ฝากจะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) แจ้งให้ธนาคารทราบเบือ้งต้นทางโทรศพัท์ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 02 165 
5555 ทนัที เพ่ือให้ธนาคารด าเนินการระงบัการจ่ายเงินตามเช็คดงักล่าว ทัง้นี ้
การแจ้งให้ธนาคารทราบทางโทรศัพท์ ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินตามเช็ค
เพียงชัว่คราวเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ฝากโดยมีก าหนดเวลาตามท่ีธนาคารจะได้
แจ้งให้ผู้ฝากทราบเท่านัน้ และ 
(2) แจ้งความท่ีสถานีต ารวจและน าหลกัฐานการแจ้งความดงักลา่วมาติดต่อ
สาขาธนาคารเพ่ือด าเนินการยกเลกิการจ่ายเงินตามเช็คดงักลา่ว 



17 

 

13 เมษายน 2563 

หากผู้ฝากไมด่ าเนินการให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อ 6.1 (1) และ (2) 
ข้างต้น ผู้ฝากตกลงให้การแจ้งระงบัการจ่ายเงินตามเช็คดงักล่าวสิน้สดุลงทนัที
และให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คได้ทันทีในวันถัดจากวันท่ีให้การระงับการ
จ่ายเงินตามเช็คสิน้สดุลง โดยผู้ฝากตกลงไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อันเน่ืองมาจาก
การท่ีธนาคารด าเนินการตามค าสัง่ของผู้ฝากข้างต้น 

6.2 หากธนาคารได้รับแจ้งการระงบัการจ่ายเงิน หรือได้รับหลกัฐานการแจ้งความ 
ตามข้อ 6.1 ภายหลงัจากที่ธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คให้แก่ผู้ทรงเช็คไปเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ฝากตกลงให้ถือว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คไปโดยถกูต้องแล้ว  

 ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเตมิ “กรณีใช้บริการโอนเงนิผ่านสาขาธนาคาร” 

ในกรณีผู้ ฝากประสงค์จะใช้บริการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร นอกจากผู้ ฝากยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบั “บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีเงินฝากประจ า 
และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั” และข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับบญัชีเงินฝากแต่
ละประเภทแล้ว ผู้ฝากยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี  ้

1. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะโอนเงินตามค าสัง่โอนเงินของผู้ฝากต่อเมื่อบญัชีเงินฝาก
มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอส าหรับจ านวนเงินท่ีผู้ ฝากต้องการโอนรวมถึง
ค่าธรรมเนียมเเล้วเท่านัน้ โดยการโอนเงินแต่ละครัง้ผู้ฝากสามารถท าค าสัง่ได้ภายใน
วัน เวลา จ านวนครัง้ จ านวนเงินสูงสุดท่ีให้บริการได้ในแต่ละวัน และธนาคารจะ
ด าเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดส าหรับบริการโอนเงินแต่ละประเภท ซึ่ง
ธนาคารจะปิดประกาศรายละเอียดบริการโอนเงินและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง ณ 
สาขาธนาคาร เว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้
ทราบตามวิธีการท่ีธนาคารเห็นสมควร   

2. ในกรณีท่ีผู้ฝากมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ด าเนินการโอนเงินท่ีสาขาของธนาคารแทนผู้
ฝาก เมื่อธนาคารด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้บนใบรับรองรายการท่ีผู้ ฝากได้
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มอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมาท ารายการดงักล่าวแทนผู้ฝาก ผู้ฝากตกลงให้
ธนาคารถือว่าการกระท าดังกล่าวของผู้ รับมอบอ านาจนัน้เป็นการกระท าของผู้ฝาก
เอง และผู้ ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการ
มอบหมายหรือมอบอ านาจดงักลา่วทกุประการ 

3. ในกรณีท่ีธนาคารด าเนินการโอนเงินตามค าสัง่ของผู้ฝากครบถ้วนแล้ว ผู้ฝากจะได้รับ
หลักฐานการท ารายการจากธนาคาร เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ฝากได้รับทราบเป็นการ
ลว่งหน้าแล้วว่าจะไมไ่ด้รับหลกัฐานการท ารายการดงักล่าว หรือเป็นเหตสุดุวิสยั ทัง้นี ้
ผู้ ฝากสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าวได้จากใบแจ้งรายการ
เคลื่อนไหวของบญัชี (Statement) 

4. ผู้ฝากตกลงช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้บริการโอนเงินผ่าน
สาขาธนาคารตามอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด ทัง้นี ้ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ โดยประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และปิดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใด
ตามท่ีธนาคารก าหนด 

5. ในกรณีท่ีผู้ฝากพบข้อผิดพลาดใดๆ อนัเน่ืองมาจากการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร ผู้
ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีพร้อมทัง้ให้ข้อมูลตามท่ีระบุไว้ด้านล่างนี ้โดย
ธนาคารจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดดังกล่าวพร้อมทัง้ด าเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีธนาคารได้รับแจ้ง และเมื่อธนาคาร
ได้รับข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการโอนเงินท่ีผิดพลาดดงักล่าวครบถ้วน
แล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการสอบสวนให้แก่ผู้ ฝากทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
ธนาคารทราบผลการสอบสวน 
5.1 วนัและเวลาที่ท ารายการ 
5.2 สาขาธนาคารที่ใช้บริการ 
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5.3 เลขที่บญัชีเงินฝาก หรือหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ฝากและของผู้ รับโอน 
5.4 ประเภทของรายการ 
5.5 จ านวนเงินที่โอนเข้าหรือออก 

6. ผู้ฝากตกลงว่าในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี ้ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลยพินิจปฏิเสธ
การท ารายการโอนเงินตามค าสัง่ของผู้ฝากในครัง้นัน้ๆ ได้ทนัที โดยธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ฝากในความเสียหายที่เกิดขึน้ดงักลา่ว 
6.1 ผู้ฝากมีเงินในบญัชีเงินฝากไมเ่พียงพอส าหรับการท ารายการ  
6.2 ผู้ฝากไมม่ีหรือถกูระงบัการใช้วงเงินสนิเช่ือกบัธนาคาร 
6.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเงินฝากเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีตกลง
ไว้กบัธนาคาร 
6.4 ผู้ฝากอยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย อาทิเช่น ธนาคารได้รับค าสัง่ศาล  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือค าสัง่ใดๆ จาก
หน่วยงานของรัฐ ให้ยดึ อายดั น าสง่หรือระงบัการเคลื่อนไหวในบญัชีเงินฝาก 
6.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ฝากทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือ
ในขณะท่ีท ารายการโอนเงิน 
6.6 ธนาคารเห็นว่าการท ารายการนัน้ๆ ให้แก่ผู้ฝากจะเป็นเหตใุห้ธนาคารปฏิบตัิขดั
ต่อกฎ ระเบียบ ค าสัง่ และ/หรือบทบญัญัติของกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการท่ีมี
อ านาจตามกฎหมาย 
6.7 ผู้ฝากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร 
6.8 เป็นเหตสุดุวิสยั 
ทัง้นี ้ให้ “เหตสุดุวิสยั” หมายถึง เหตใุดๆ อนัจะเกิดขึน้ หรือจะให้ผลพิบตัิ เป็นเหตท่ีุไม่
อาจป้องกันได้แม้บุคคลท่ีต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนัน้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเหตุอันเกิดขึน้จากหรือมีผลเน่ืองมาจากระบบคอมพิวเตอร์ 
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ระบบเช่ือมต่อ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออปุกรณ์ต่างๆ 
ท่ีเ ก่ียวข้องกับการให้บริการขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเพราะ
กระแสไฟฟา้ขดัข้อง หรือเกิดปัญหาด้านพลงังาน ภยัพิบตัิธรรมชาติ หรือเกิดจากการ
กระท าของบคุคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ หรือ
ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือเกิดไฟไหม้ ประท้วง การนัดหยุดงาน การขนส่งติดขัด 
การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระท าหรือการละ
เว้นการกระท าไมว่่าโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ของธนาคาร 

7. ในกรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้จาก “กรณีใช้บริการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร” 
ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้ฝากพิสจูน์ได้ว่าเกิดขึน้จาก (ก) การกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของธนาคาร หรือ (ข) เกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบ
และมใิช่ความผิดหรือการกระท าหรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ของผู้ฝาก ทัง้นี ้ธนาคารจะรับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินจากการท ารายการของผู้ฝาก
ในแต่ละรายการท่ีเกิดความเสียหายเท่านัน้ 

8. ผู้ ฝากตกลงให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใดๆ ในข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเติม 
“กรณีใช้บริการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร” และรายละเอียดบริการโอนเงินได้ตามท่ี
ธนาคารเห็นสมควร และหากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดงักล่าวมีผลกระทบต่อการใช้
บริการของผู้ฝาก ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ โดยส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือโดยการปิดประกาศให้ผู้ฝาก
ทราบ ณ สาขา หรือเว็บไซต์ของธนาคาร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีผู้ฝากสามารถทราบ
ได้ ทัง้นี ้กรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลท าให้ผู้ ฝากเกิดภาระหรือความเสี่ยง
เพิ่มเติม ธนาคารจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจาก
ผู้ฝาก 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกับการใช้บริการด้านการเงนิผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ 
 
 ตามท่ีผู้ขอใช้บริการได้แสดงความประสงค์ขอเปิดบญัชีเงินฝากและ/หรือสมคัรใช้บริการ
ด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”)  ผู้ ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงดงัต่อไปนี ้
 
1. ค าจ ากัดความและการตีความ 

1.1 ค าดงัต่อไปนี ้หากไม่ได้นิยามไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นการเฉพาะ หรือมิได้
นิยามไว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการของบริการแต่ละประเภทเป็นการ
เฉพาะ ให้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ดงัต่อไปนี ้
(1) “บริการ” หมายถึง บริการด้านการเงินประเภทต่างๆ ท่ีธนาคารได้จดัให้มขีึน้ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ขอใช้บริการ ทัง้ท่ีมีอยู่
แ ล้วตามข้อ 2.  ของข้อตกลงนี ร้วมถึงบริการด้านการเงินผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีธนาคารจะจดัให้มขีึน้ในภายหลงั  

(2) “บัญชีเงนิฝาก” หมายถึง บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีถกูก าหนดไว้ส าหรับ
การใช้บริการแต่ละประเภท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้หมายถึง
บญัชีเงินฝากอ่ืนใด 

(3)  “รหัสประจ าตัว” หมายถึง ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อกัษร อกัขระ ตวัเลข เสียง 
อุปกรณ์ เอกสาร หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดท่ีสร้างขึน้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และให้รวมถึงเคร่ืองมือพิสูจน์ตัวตนหรือสิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) 
ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั ( KKP 
NDID Services) ท่ีธนาคารได้มอบให้แก่ผู้ขอใช้บริการหรือท่ีผู้ขอใช้บริการได้
ก าหนดขึน้ ตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภท เช่น บตัร
อิเลก็ทรอนิกส์ ช่ือผู้ใช้งาน รหสัผ่าน OTP MyPIN เพ่ือใช้แสดงตนและ/หรือสร้าง
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นิติสมัพนัธ์ในการใช้บริการกบัธนาคารภายใต้ข้อตกลงนี ้และ/หรือ ข้อตกลงและ
เง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภท  

(4) “ช่ือผู้ใช้งาน” หรือ “Username” หมายถึง กลุ่มตวัอักษร และ/หรือตวัเลขท่ี
ก าหนดขึน้ส าหรับเข้าใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ Username ร่วมกบั 
Password ทกุครัง้ 

(5) “รหัสผ่าน” หรือ “Password” หมายถึง กลุ่มตวัอกัษร และ/หรือตวัเลขท่ีก าหนด
ขึน้ส าหรับเข้าใช้บริการ โดยผู้ ขอใช้บริการจะต้องใช้ Password ร่วมกับ 
Username  
ทกุครัง้ 

(6) “One-Time Password” หรือ “OTP” หมายถึง กลุม่ตวัอกัษร และ/หรือตวัเลขท่ี
ก าหนดโดยธนาคารและส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางโทรศพัท์มือถือตามหมายเลข
ท่ีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งให้ไว้แก่ธนาคาร  หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีผู้ ขอใช้
บริการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไปตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด  

(7) “MyPIN” หมายถึง กลุ่มตวัเลขท่ีธนาคารได้ส่งมอบให้แก่ผู้ขอใช้บริการหรือท่ีผู้
ขอใช้บริการก าหนดขึน้ ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภท  

(8) “ค าขอใช้บริการ” หมายถึง ค าขอเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือค าขอสมคัรใช้
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทท่ีผู้ขอใช้บริการได้
ลงนามหรือแสดงความประสงค์ขอใช้บริการไว้กบัธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี
ธนาคารได้จัดให้มีขึน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีเงินฝาก
และ/หรือค าขอสมคัรใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้บริการซึ่งได้ปฏิบตัิตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อตกลงนี ้หรือข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภทท่ี
เก่ียวข้อง 
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(9) “วันท าการ” หมายถึง วันท่ีธนาคารเปิดท าการโดยทั่วไปซึ่งมิใช่วันเสาร์  วัน
อาทิตย์  หรือวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดท าการของ
ธนาคารพาณิชย์เป็นการทัว่ไป 

(10) “วงเงินในการใช้บริการ” หมายถึง จ านวนเงินท่ีธนาคารหรือผู้ขอใช้บริการ
ก าหนดขึน้ ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภท ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะสามารถท า
รายการในแต่ละคราวหรือในแตล่ะวนัได้ภายในวงเงินที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้จะต้องไม่
เกินวงเงินสงูสดุที่ธนาคารก าหนด 

(11) “เวบ็ไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ (Website) ของธนาคารภายใต้ domain name 
ช่ือ kiatnakin.co.th หรือในช่ือ domain name อ่ืนท่ีอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงเว็บไซต์อ่ืนที่ธนาคารก าหนดส าหรับการใช้บริการ 
แต่ละประเภท 

(12)  “ผู้ให้บริการด้านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ผู้ ให้บริการ
ด้านระบบการช าระเงิน และ/หรือการโอนเงินเพ่ือรองรับธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ เช่น ITMX เป็นต้น 

(13) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตใุดๆ อนัจะเกิดขึน้ หรือจะให้ผลพิบตัิ เป็นเหตท่ีุ
ไม่อาจป้องกันได้แม้บุคคลท่ีต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนัน้จะได้ใช้
ความระมดัระวงัตามสมควรอนัพงึคาดหมายได้จากบคุคลนัน้ในฐานะและภาวะ
เช่นนัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเหตุอนัเกิดขึน้จาก หรือมีผลเน่ืองมาจากระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเช่ือมต่อ ระบบสื่อสาร อปุกรณ์สื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการขดัข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้
ชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดปัญหาด้านพลังงาน ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ ผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ ให้บริการด้าน
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ระบบธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเกิดไฟไหม้ ประท้วง การนดัหยดุงาน การขนส่ง
ติดขดั การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระท า
หรือการละเว้นการกระท าไมว่่าโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ของธนาคาร 

(14) “หลักฐานการท ารายการ” หมายถึง เอกสารหลกัฐานใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการ
ได้รับเพ่ือเป็นหลกัฐานการท ารายการของผู้ ขอใช้บริการผ่านบริการต่างๆ ของ
ธนาคารตามท่ีธนาคารได้บนัทกึไว้ในระบบ 

1.2 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึง
กฎหมายท่ีแก้ไขหรือตราขึน้ใหม่ และรวมถึงกฎหมายท่ีออกและให้มีผลบงัคับใช้
แทนกฎหมายนัน้ๆ รวมทัง้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีออกภายใต้กฎหมายนัน้
ด้วย 

1.3 หวัข้อที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงนี ้เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านัน้ ไม่มีผลต่อการ
ตีความข้อความในข้อตกลงนี ้แต่อย่างใด 

1.4 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการเป็นบคุคลธรรมดาตัง้แต่สองคนขึน้ไปขอเปิดบญัชีเงินฝาก
ร่วมกันและขอใช้บริการต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงนีร่้วมกันหรือแทนกันให้ถือว่า (1) 
เจ้าของร่วมทกุคนตกลงผกูพนัตามข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ
ท่ีเก่ียวข้องภายใต้ข้อตกลงนีท้กุประการ (2) การด าเนินการใดๆ โดยบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือทุกคน เป็นการกระท าของผู้มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนและ  (3) 
เจ้าของร่วมทุกคนตกลงรับผิดร่วมกันในกรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ 

2. บริการ 
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ภายใต้ ข้อตกลงนี ้ประกอบด้วย

บริการดงัต่อไปนี ้
2.1 บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไข

การใช้บริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์  (เอกสารแนบ 1)  
2.2 บริการ KK e-Banking โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขการ

ใช้บริการ KK e-Banking (เอกสารแนบ 2)  
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2.3 บริการ KK Phone Service โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลงและ
เง่ือนไขการใช้บริการ KK Phone Service (เอกสารแนบ 3) 

2.4 บริการ KK Smart SMS โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไข
การใช้บริการ KK Smart SMS (เอกสารแนบ 4) 

2.5 บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและ
เง่ือนไขการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (เอกสารแนบ 5) 

2.6 บริการ KK Smart Investment Service โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือการลงทุนแบบอัตโนมตัิ 
(KK Smart Investment Service) (เอกสารแนบ 6) 

2.7 บริการ Sweep in-out โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขการ
ใช้บริการ Sweep in-out (เอกสารแนบ 7) 

2.8 บริการ KK พร้อมเพย์ โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขการ
ใช้บริการ KK พร้อมเพย์ (เอกสารแนบ 8) 

2.9 บริการ  Virtual Branch (VIB) โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลงและ
เง่ือนไขการใช้บริการ Virtual Branch (VIB) (เอกสารแนบ 9) 

2.10 บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนท่ีธนาคารได้จดัหรือจะ
ได้จดัให้มีขึน้ต่อไป 

ในการขอใช้บริการแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น  ผู้ ขอใช้บริการจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอใช้บริการต่อธนาคารตามช่องทางท่ีธนาคารได้จัดให้มีหรือจะได้จัดให้มีขึน้ใน
ภายหลงั และผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่
ละประเภทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีธนาคารก าหนดก่อนการใช้บริการ  

 
3. เงื่อนไขการใช้บริการและการให้บริการ 
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ผู้ขอใช้บริการรับทราบ และตกลงกบัธนาคารดงัต่อไปนี ้
3.1 ข้อตกลงนี เ้ ป็นข้อตกลงหลักในการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่าในการใช้บริการแต่ละประเภท ผู้ ขอใช้
บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี ้และข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละ
ประเภท รวมถึงข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภทท่ีจะ
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

3.2 ผู้ ขอใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ของธนาคารได้ ตามก าหนดเวลา 
รายละเอียด และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภท 
และคู่มือหรือรายละเอียดบริการท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) 

3.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าข้อตกลงนี ้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่
ละประเภท จะมีผลผูกพันใช้บังคับกับผู้ขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เก่ียวข้อง 

3.4 ธนาคารจะจัดส่งรหัสประจ าตัวแต่ละประเภทให้แก่ผู้ ขอใช้บริการตามข้อตกลง
และเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภทซึ่งอาจมีบางบริการท่ีผู้ ขอใช้บริการต้อง
ก าหนดรหสัประจ าตวัด้วยตนเองผ่านช่องทางท่ีธนาคารได้จดัให้มีขึน้ 

3.5 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับรหัสประจ าตวัแล้ว บริการใดท่ีธนาคารแนะน าให้เปลี่ยน
รหสัประจ าตวัก่อนการใช้บริการ เช่น รหสัผ่าน (Password) ผู้ ขอใช้บริการจะต้อง
เปลี่ยนรหสัประจ าตวัดงักลา่วก่อนการใช้บริการในขัน้ตอนต่อไป 

3.6 ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรหสัประจ าตวัไว้ในท่ีปลอดภยัและเก็บไว้เป็นความลบั 
ไม่เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนล่วงรู้ และในการใช้บริการผู้ขอใช้บริการจะต้องท ารายการ
ต่างๆ ด้วยตนเองเท่านัน้  

3.7 ก่อนการใช้บริการแต่ละครัง้ ผู้ ขอใช้บริการจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนผ่านรหัส
ประจ าตวัตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดไว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้
บริการแต่ละประเภท โดยให้ถือว่าการใช้รหสัประจ าตวัดงักล่าวเป็นการลงลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารอนัถือว่าเป็นหลกัฐานในการท า
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ธรุกรรมครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วและตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการ
ใช้บริการดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสารท่ีใช้เป็นพยานหลกัฐานทางกฎหมายในการ
พิสูจน์ว่าผู้ ขอใช้บริการได้ใช้บริการดังกล่าวนัน้และใช้ ในการด าเนินการทาง
กฎหมายได้ทกุประการ โดยผู้ขอใช้บริการไมต้่องท าหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ 
เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือก าหนดไว้ชดัเจน 

3.8 หากมีการใช้รหสัประจ าตวัของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่ากระท าโดยผู้ขอใช้บริการเอง 
หรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการ โดยผู้ขอใช้บริการเอง และผู้ขอใช้บริการ
จะต้องรับผิดชอบในการกระท าดงักลา่วทกุประการ   

3.9 ภายหลงัจากการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละคราว 
ธนาคารจะออกหลักฐานการท ารายการให้แก่ผู้ ขอใช้บริการตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภท เว้นแต่ ผู้ ขอใช้บริการแจ้งความ
ประสงค์ขณะท ารายการว่าไมป่ระสงค์จะรับหลกัฐานการท ารายการหรือได้รับทราบ
เป็นการล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ได้รับหลักฐานการท ารายการดังกล่าว  (ไม่ว่าจาก
ธนาคารหรือจากผู้ ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการด้านการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละช่องทาง เช่น เคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์อ่ืน) 
หรือเป็นเหตสุดุวิสยั ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบความถกูต้องของรายการ
ดงักลา่วได้จากใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชี (Statement) 

3.10 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการ (ก) ไมส่ามารถใช้รหสัประจ าตวัได้ไม่ว่าด้วยเหตใุด หรือ (ข) 
ขอแจ้งอายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวั หรือ (ค) เช่ือว่ารหสัประจ าตวัสญูหาย
หรือถกูโจรกรรม หรือเช่ือว่ามีการใช้รหสัประจ าตวัดงักลา่วเข้าสูบ่ริการโดยบคุคลอ่ืน  
ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีท่ีสาขาของธนาคาร หรือ KKP Contact 
Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรือหมายเลขโทรศัพท์อ่ืน และ/หรือ
ช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะระงับการใช้รหัสประจ าตัวดังกล่าว
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ให้แก่ผู้ขอใช้บริการภายในระยะเวลาท่ีธนาคารจะได้แจ้งให้แก่ผู้ขอใช้บริการทราบ 
หรือภายหลงัจากที่ผู้ขอใช้บริการได้ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการใช้บริการ 
แต่ละประเภท (แล้วแต่กรณี) 

3.11 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสประจ าตัวได้เน่ืองมาจากสูญหาย ถูก
โจรกรรม หรือเช่ือว่ามีการใช้รหสัประจ าตวัเข้าสู่บริการโดยบุคคลอ่ืน แต่ไม่แจ้งต่อ
ธนาคารตามท่ีระบุในข้อ 3.10 หรือได้แจ้งต่อธนาคารแล้วแต่การระงับการใช้รหัส
ประจ าตวัดงักล่าวยงัไม่สมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา
ดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

3.12 ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดเก่ียวกบัการท ารายการใดๆ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการ ผู้
ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที โดยต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัวนัและเวลาท่ี
ท ารายการ  ช่องทางในการเข้าใช้บริการ เลขที่บญัชีเงินฝากหรือหมายเลขพร้อมเพย์
ของผู้ ขอใช้บริการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ประเภทของรายการ จ านวนเงินท่ีท ารายการ 
และเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ใบบันทึกรายการ โดยธนาคารจะ
ด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดดงักล่าวและด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีธนาคารได้รับแจ้งข้อผิดพลาดดงักล่าว และธนาคาร
จะแจ้งผลการสอบสวนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ีธนาคาร
ทราบผลการสอบสวน 

3.13 ในการใช้บริการ หากธนาคารตรวจพบการท ารายการค าส่ังใดๆ ที่ เข้าข่าย
น่าสงสัยและ/หรือผิดปกติ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการ
ท ารายการค าส่ังดังกล่าวได้ทันที โดยธนาคารไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบล่วงหน้า จนกว่าธนาคารจะได้รับการยืนยันความถูกต้องในการท า
รายการค าส่ังดังกล่าวจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการจึงจะสามารถท า
รายการค าส่ังดังกล่าวได้ต่อไป ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้กับผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงไม่ยกเหตุดังกล่าว
ขึน้อ้างให้ธนาคารรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
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3.14 ในกรณีท่ีธนาคารตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการท ารายการใดๆเกิดขึน้อัน
เน่ืองมาจากการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายการท่ีผิดพลาดนัน้ให้ถกูต้องได้ทนัที 

ในกรณีท่ีข้อผิดพลาดตามวรรคก่อนเป็นกรณีท่ีธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้
บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารโอนเงินคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทนัที และหาก
รายการท่ีผิดพลาดดงักล่าวเป็นกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการจะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร ผู้
ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจ านวนท่ีผิดพลาดดงักล่าวจากบญัชีเงิน
ฝากและบัญชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารได้โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด และหากบญัชีเงินฝาก
ดงักลา่วมีเงินไมเ่พียงพอท่ีจะให้ธนาคารหกัส าหรับแก้ไขรายการท่ีผิดพลาด ผู้ขอใช้
บริการตกลงชดใช้สว่นที่ขาดคืนให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารทวงถาม 

3.15 ธนาคารอาจไม่สามารถให้บริการใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนีไ้ด้เป็นการชัว่คราว ในกรณี
ท่ีระบบของธนาคารขดัข้อง ได้รับความเสียหาย หรืออยู่ระหว่างการดูแล ปรับปรุง 
แก้ไข หรือมีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้ 

3.16 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อมลูต่างๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับจากธนาคารผ่านบริการ
ภายใต้ข้อตกลงนี ้เช่น ข้อมูลเก่ียวกับบญัชีเงินฝากใดๆ หรือการท าธุรกรรมใดกับ
บญัชีเงินฝากใดๆ อาจมใิช่ข้อมลูลา่สดุ หรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนและไมอ่าจถือ
เป็นการรับรองข้อมูลโดยธนาคารหรือใช้ในการอ้างอิงใดๆ ได้  หากผู้ ขอใช้บริการ
ต้องการข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือประสงค์จะให้ธนาคารรับรองข้อมลูหรือ
น าข้อมลูไปใช้อ้างอิงใดๆ โปรดติดต่อธนาคารโดยตรง 

3.17 เมื่อผู้ ขอใช้บริการได้ตกลงและยืนยันการท าธุรกรรมด้านการเงินผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับการใช้บริการแตล่ะประเภท
แล้ว ไมว่่าการตกลงและยืนยนัดงักล่าวจะท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร กระท าผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต ทางโทรศพัท์ หรือในรูปแบบอ่ืนใด ผู้ขอใช้บริการและธนาคารตก
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ลงให้ถือว่าการท าธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ ขอใช้บริการทันทีท่ีได้มีการตกลง
และยืนยนัดังกล่าว และผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการตามค าสัง่หรือ
ความตกลงและการยืนยนัท่ีได้รับจากผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่จ าต้องลง
นามในเอกสารใดๆ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมนัน้อีก 

3.18 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริการในกรณีที่
ธนาคารได้ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตติามค าส่ังของผู้ขอใช้บริการ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้  
(1)  ผู้ขอใช้บริการมีเงนิในบัญชีเงนิฝากไม่เพียงพอส าหรับการท ารายการ  
(2)  ผู้ขอใช้บริการไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงนิสินเช่ือกับธนาคาร 
(3)  การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบัญชีเงินฝากเกินกว่าวงเงินสินเชื่อ

ที่ตกลงไว้กับธนาคาร 
(4)  ผู้ขอใช้บริการอยู่ ระหว่างการด าเนินการทางกฎหมาย เช่น ธนาคาร

ได้รับค าส่ังศาล  เจ้าพนักงานพทิักษ์ทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย หรือค าส่ังใดๆ จากหน่วยงานรัฐ ให้ยึด อายัด น าส่งหรือระงับ
การเคล่ือนไหวในบัญชีเงนิฝาก 

(5)  ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน
อยู่แล้วก่อนหรือในขณะที่ท ารายการโอนเงนิ 

(6)  ธนาคารเห็นว่าการท ารายการนัน้ๆ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการจะเป็นเหตุให้
ธนาคารปฏิบัติขัดต่อกฎ ระเบียบ ค าส่ัง และ/หรือบทบัญญัติของ
กฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

(7)  ผู้ขอใช้บริการปฏิบัตผิิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร 
(8)  เป็นเหตุสุดวสัิย 

3.19 ในกรณีท่ีธนาคารร้องขอให้ผู้ขอใช้บริการจดัท าหรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากการท ารายการผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด โดยมีเหตผุลอนัสมควร
เพ่ือประโยชน์ การอ านวยความสะดวก และ/หรือความปลอดภยัในการใช้บริการ
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ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงด าเนินการให้แก่ธนาคารทนัทีท่ี
ธนาคารร้องขอ  

3.20 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้บริการตาม
ข้อตกลงนี ้ ผู้ ขอใช้บริการจะต้องท าค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและย่ืนต่อธนาคารท่ี
สาขาของธนาคาร หรือด าเนินการผ่านช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารก าหนดส าหรับบริการ
ประเภทนัน้ๆ   โดยธนาคารจะประกาศรายละเอียดและวิธีการท าธุรกรรมต่างๆ 
ตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ และสาขาของ
ธนาคาร ซึ่งผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีจะต้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
4. ค ารับรองและค ายืนยัน 

ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารท าการบนัทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ใน
ลกัษณะเดียวกนั รวมถึงการบนัทกึข้อมลูการท ารายการอเิลก็ทรอนิกส์ใดๆ  โดยอาจมีหรือไม่
มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอตัโนมตัิ และยินยอมให้ใช้เทปเสียงหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการบนัทึก
การสนทนาหรือบนัทกึการท ารายการนัน้เป็นหลกัฐานยืนยนัเก่ียวกบัข้อเท็จจริงการท าค าสัง่ 
หรือการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัธุรกรรม หรือเก่ียวข้องกบัเอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้บริการ  
และให้ธนาคารมีสิทธิยึดถือ ปฏิบตัิและด าเนินการตามค าสั่ง แนวทาง ค าบอกกล่าวใดๆ 
ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามท่ี
ธนาคารและผู้ขอใช้บริการได้ตกลงกนั ซึง่ธนาคารเช่ือโดยสจุริตว่าได้สง่มาจากผู้ขอใช้บริการ
หรือบุคคลผู้ ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้ ขอใช้บริการ  ทัง้นี  ้ธนาคารอาจ
สอบถามข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือยืนยนัตวัตนของผู้ขอใช้บริการ หรืออ านาจของบคุคลท่ี
ได้รับมอบอ านาจจากผู้ขอใช้บริการ (แต่ธนาคารไม่มีหน้าท่ีจะต้องด าเนินการดงักล่าว) และ
ผู้ขอใช้บริการยอมรับและตกลงท่ีจะผกูพนัตามค าสัง่ดงักล่าวทกุประการ โดยผู้ขอใช้บริการ
รับทราบและตกลงให้ธนาคาร (1) ใช้เทปบนัทึกการสนทนาดงักล่าวหรือข้อความจากเทป
บนัทกึดงักลา่วได้เพ่ือวตัถปุระสงค์ใดๆ ตามท่ีธนาคารเห็นว่าเหมาะสม (2) น าเทปบนัทกึการ
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สนทนาดงักล่าวหรือข้อความจากเทปบนัทึกการสนทนาดงักล่าวมาใช้เป็นหลกัฐานในการ
ด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัธุรกรรมหรือเก่ียวข้องกบัเอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้บริการ และ (3) 
เปิดเผยเทปบนัทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบนัทึก ทัง้นี ้เพ่ือให้ธนาคาร
ปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือปฏิบตัิตามค าสัง่ศาล หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือใช้ในการด าเนินการเก่ียวกบัธุรกรรม หรือเก่ียวข้องกบัเอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้บริการ
ในการปรับปรุงระบบการด าเนินงานใดๆ ของธนาคาร  

 
5. ความรับผิดของธนาคาร 

ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการให้บริการตาม
ข้อตกลงนีห้รือข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภทท่ีผู้ขอใช้บริการพิสจูน์ได้ว่า
เกิดจาก (ก) การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของธนาคาร (ข) ธนาคารมิได้ปฏิบตัิ
ตามค าสัง่ระงบัการโอนเงินท่ีมีข้อตกลงลว่งหน้า หรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวัตามท่ีระบใุน
ข้อ 3.10 และต่อมาเกิดรายการโอนเงินขึน้ (ค) ธนาคารยงัไมไ่ด้ส่งมอบรหสัประจ าตวัให้แก่ผู้
ขอใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบขึน้ หรือ (ง) เกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบ
และมิใช่ความผิดหรือการกระท าหรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้
ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะรับผิดชอบ ไม่เกินจ านวนเงินจากการท ารายการของผู้ ขอใช้
บริการในแต่ละรายการท่ีเกิดความเสียหายเท่านัน้   
 
6. ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และการหักเงนิจากบัญชีเงนิฝาก 

6.1 ผู้ ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้บริการท่ี
เก่ียวข้อง ตามอัตรา วิธีการช าระ และระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อตกลงและเง่ือนไข
การใช้บริการแต่ละประเภท  ทัง้นี ้ ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการตามข้อตกลงนีไ้ด้ โดยธนาคาร
จะประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ ขอใช้บริการทราบ
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ลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์  และปิดประกาศ ณ สาขา
ธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด  

6.2 ในกรณีท่ีธนาคารมีหน้าท่ีตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)) รวมทัง้ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ท่ีธนาคารได้เข้าท ากับ
หน่วยงานของรัฐ (ทัง้ในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษี
ของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))  ท่ีจะต้อง
หกัภาษี หรือหกัเงินจากจ านวนเงินใดๆ หรือการช าระเงินใดๆ ท่ีธนาคารจะต้องช าระ
ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคาร มีสิทธิด าเนินการหกัภาษี หรือ
หกัจ านวนเงินดงักลา่ว โดยธนาคารไมม่ีหน้าท่ีรับผิดชอบชดเชยภาษี หรือคืนจ านวน
เงินดงักลา่วแก่ผู้ขอใช้บริการ  

 
7. การเปิดเผยข้อมูล 
 ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล เอกสารธุรกรรมใด ๆ หรือข้อมูลท่ี
จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยของผู้ ขอใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืนได้ในกรณีท่ีกฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ (ไม่ว่ากฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ) ประกาศ หรือระเบียบของทาง
ราชการท่ีเก่ียวข้องกับธนาคาร หรือความร่วมมือระหว่างประเทศตามท่ีธนาคารเห็นสมควร
หรือกฎหมายอ่ืนใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนัก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผย 
 
8. การแก้ไขเพิ่มเตมิ การระงับ และการยกเลิกการใช้บริการ 

8.1 เ ว้นแต่ ข้อตกลงนีจ้ะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคาร
เปลี่ยนแปลงบริการหรือเง่ือนไขใดๆ ในข้อตกลงนี ้ตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไขการ
ใช้บริการแต่ละประเภท และคู่มือท่ีเก่ียวข้องได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  และหาก
การเปลี่ยนแปลงบริการหรือเง่ือนไขดงักลา่วมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ขอใช้
บริการ  ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการ
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เปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ  โดยส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือข้อความผ่านโทรศพัท์มือถือ  หรือโดยการปิดประกาศให้ผู้ขอใช้
บริการทราบ ณ สาขาหรือทางเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่ผู้ขอใช้บริการสามารถ
ทราบได้ ทัง้นี ้กรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลท าให้ผู้ ขอใช้บริการเกิดภาระ
หรือความเสี่ยงเพิ่มเติม ธนาคารจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ 

8.2 ผู้ขอใช้บริการอาจระงบัหรือยกเลิกการใช้บริการแต่ละประเภทได้ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภท  

8.3 ธนาคารอาจระงบัหรือขอยกเลิกการใช้บริการแต่ละประเภทตามข้อตกลงนีไ้ด้ โดย
แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั 

 
9. อื่นๆ  

9.1 หากปรากฏว่าข้อก าหนดหรือเง่ือนไขส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีระบใุนข้อตกลงนีแ้ละ/หรือ
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการฉบบัใดๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถ
บงัคบัใช้ได้ ธนาคารและผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความไมม่ีผลสมบรูณ์หรือไมส่ามารถ
บงัคบัใช้ได้นัน้มีผลเฉพาะสว่นที่ไม่สามารถบงัคบัได้หรือไม่สมบรูณ์ดงักล่าว โดยให้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขสว่นที่เหลือยงัคงสมบรูณ์และมีผลบงัคบัใช้ได้ต่อไป 

9.2 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับ 
ผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือหรือตามวิธีการ
และช่องทาง ท่ีธนาคารก าหนด พร้อมทัง้จัดส่งเอกสารประกอบการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีมีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  

9.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ  
ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคาร อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการตามข้อตกลงนีไ้ด้
โดยไมต้่องขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการอีก 
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9.4 เอกสาร หนังสือ หรือการบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ ขอใช้บริการ
ตามท่ีอยู่  ท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตามท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคารล่าสดุ  ให้ถือว่าธนาคาร
ได้สง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว  

9.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงรับข้อมลู การติดต่อ การสอบถาม หรือการแจ้งข้อมลูใดๆ จาก
ธนาคาร ตามรูปแบบท่ีธนาคารเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการแจ้ง
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือปิดประกาศ ณ สาขาของธนาคาร หรือผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร หรือโทรศพัท์มือถือตามหมายเลขท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้
ไว้แก่ธนาคาร  

9.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละประเภททุกฉบบัท่ี
แนบท้ายข้อตกลงนี ้คู่มือและรายละเอียดบริการท่ีเก่ียวข้อง (รวมถึงท่ีจะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป (หากมี)) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนีด้้วย หากมีข้อความใดใน
ข้อตกลงนีข้ัดหรือแย้งกับข้อความในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการแต่ละ
ประเภท ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าข้อความตามข้อตกลงและเง่ือนไขการ
ใช้บริการแต่ละประเภทจะใช้เป็นหลกัในการบงัคบัและตีความ 

9.7 การท่ีธนาคารไม่ได้เรียกให้ผู้ขอใช้บริการปฏิบตัิตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้
ปฏิบตัิตามเอกสารธุรกรรมลา่ช้า ไมถื่อเป็นการสละสทิธิหรือการได้รับการชดใช้หรือ
สละซึง่ข้อตกลงใดๆ ในเอกสารธุรกรรม 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรอเิล็กทรอนิกส์ 

 บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
ในข้อตกลงนี ้ค าว่า  

1.1  “บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์”  หมายถึง บริการทางการเงิน ท่ีใช้คู่กับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยบริการสอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก 
เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ตลอดจนการท ารายการ
อ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป  

1.2 “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บัตรพลาสติกท่ีมีแถบแม่เหล็กหรือชิปส าหรับ
บนัทึกข้อมลูผู้ขอใช้บริการและข้อมลูบญัชีเงินฝากท่ีธนาคารได้ออกให้แก่ผู้ขอใช้
บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย  บตัรเดบิต และบตัรประเภทอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มี
ขึน้ต่อไป (หากไม่กล่าวถึงบัตรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงจะรวม
เรียกว่า “บัตรอเิล็กทรอนิกส์”) 

1.3   “บัตรเดบิต” หมายถึง บตัรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประกอบการสอบถามยอดเงิน
 คงเหลือในบญัชีเงินฝาก เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ 
 ตลอดจนการท ารายการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป โดยผ่านเคร่ืองถอนเงิน
 อตัโนมตัิ หรือเคร่ืองรูดบตัร หรือช่องทางการให้บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารก าหนด 

1.4   “เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ” หมายถึง เคร่ืองเบิกถอนเงินสด เคร่ืองฝากเงินสด 
รวมถึงเคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินอ่ืนได้จดัให้มขีึน้ 

1.5 “คู่มือ” หมายถึง คู่มือส าหรับการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอยู่ ณ วันท่ี
ผู้ ใช้บริการแสดงความประสงค์ในการใช้บริการ รวมถึง ท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี  ้โดยผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบคู่มือ
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หวัข้อบตัร และ/หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้ง
ให้ทราบต่อไป 

เอกสารแนบ 1 
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      ค านิยามใดท่ีมิได้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้น าค านิยามท่ีระบไุว้
ในข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกับ
ค านิยามในข้อตกลงนีใ้ห้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. เงื่อนไขการใช้บริการ 

2.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บตัรอิเลก็ทรอนิกส์เป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคาร 
2.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
2.3 ในการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละครัง้  ผู้ ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

รายละเอียดและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ และจะต้องไม่ใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ใดๆ อนัเป็นการขดัหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

2.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านบตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ 
ภายในยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และไม่เกินวงเงินสูงสุดท่ีผู้ ขอใช้บริการ
ก าหนดส าหรับการใช้บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ต่อวนัของบตัรแต่ละประเภท ซึ่งจะต้องไม่เกิน
วงเงินสงูสดุท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

2.5 ในการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
รหัสประจ าตัวตามท่ีก าหนดในคู่มือ ในการท ารายการทุกครัง้ ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการ
สามารถเปลี่ยนรหัสประจ าตัวได้โดยติดต่อท่ีสาขาธนาคาร หรือด าเนินการผ่าน
ช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารได้จดัให้มีขึน้   

2.6 ในกรณีที่ ผู้ขอใช้บริการใส่รหัสประจ าตัวผิดติดต่อกันตามจ านวนครั้งที่
ธนาคารก าหนด ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการที่เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ เคร่ือง
รูดบัตรหรือช่องทางอื่นที่ธนาคารจัดขึน้โดยก าหนดให้ใช้รหัสประจ าตัวเป็น
ส่วนหน่ึงในการพสูิจน์ตัวตนก่อนการใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว ผู้ขอใช้
บริการจะไม่สามารถท ารายการใดๆ ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ 
จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะท าการตดิต่อมาที่สาขาธนาคารและด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 

2.7 เมื่อธนาคารได้รับข้อมลูการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเบิกถอนเงินสด โอนเงินหรือ
ช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการแล้ว  ธนาคารจะด าเนินการตามข้อมลูท่ีได้รับดงักล่าว
ทนัทีท่ีธนาคารได้ตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว 
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อนึ่ง เมื่อธนาคารด าเนินการตามท่ีระบุในวรรคก่อนแล้ว ผู้ ขอใช้บริการจะได้รับ
หลกัฐานการท ารายการ เว้นแต่ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ขณะท ารายการว่าไม่
ประสงค์จะรับหลกัฐานการท ารายการหรือได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ได้
รับหลกัฐานการท ารายการดงักล่าว (ไม่ว่าจากธนาคารหรือจากผู้ ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง
กบัช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบบนัทึกรายการในเคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิหมด) หรือ
เป็นเหตสุดุวิสยั ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบความถกูต้องของรายการได้จาก
หลกัฐานการท ารายการ และ/หรือ ใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชี (Statement) 

2.8 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการสัง่ซือ้สินค้าหรือใช้บริการโดยแจ้งความประสงค์ขอช าระค่า
สินค้าหรือค่าบริการ ด้วยวิธีการแจ้งหมายเลขบตัรเดบิตด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์
อกัษรให้ผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการท าการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตก
ลงรับทราบตามเง่ือนไขดงันี ้

   (ก)  หากผู้ขอใช้บริการทกัท้วงว่าไมไ่ด้เป็นผู้สัง่ซือ้สินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับ
บริการจากผู้ขายหรือผู้ ให้บริการ  ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการทนัที เว้น
แต่ธนาคารจะพิสจูน์ได้ว่าภาระหนีท่ี้เกิดขึน้เป็นการกระท าของผู้ขอใช้บริการเอง ใน
กรณีนีธ้นาคารมีสทิธิเรียกเงินจ านวนดงักลา่วคืนจากผู้ขอใช้บริการได้ 

    (ข) ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิขอยกเลิกการซือ้สินค้าหรือรับบริการภายใน 45 วนั 
นบัตัง้แต่วนัท่ีสัง่ซือ้หรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถึง
ก าหนดการสง่มอบสนิค้าหรือบริการในกรณีท่ีมีการก าหนดระยะเวลาสง่มอบสนิค้า
หรือบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ้าผู้ขอใช้บริการพิสจูน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้าหรือไม่
ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน 
หรือช ารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวตัถุประสงค์ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้
ขอใช้บริการภายใน 30 วัน (กรณีสั่งซือ้สินค้าหรือบริการภายในประเทศ) หรือ
ภายใน 60 วนั (กรณีสัง่ซือ้สนิค้าหรือบริการจากต่างประเทศ) นบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ขอใช้
บริการแจ้งธนาคาร  

2.9 ในกรณีท่ีมีการใช้บตัรเดบติเพ่ือช าระค่าสนิค้าและ/หรือบริการ เมื่อผู้ขอใช้บริการตกลง
และยืนยนัการใช้บตัรเดบติเรียบร้อยแล้วให้ถือว่าการท าธุรกรรมดงักล่าวมีผลผกูพนัผู้
ขอใช้บริการทนัทีท่ีมีการตกลงและยืนยนัการใช้บตัรเดบิต โดยผู้ขอใช้บริการยินยอม
ให้ธนาคารหักเงินจากบญัชีเงินฝากได้ทันทีตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับผ่านเคร่ืองรูด
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บตัร หรือข้อมูลท่ีเรียกเก็บมาจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการ โดยผู้ ขอใช้บริการไม่
จ าต้องให้ความยินยอมหรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก 

2.10 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอนเงินสด และ/หรือช าระค่าสินค้า 
และ/หรือบริการในต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า
จ านวนเงินท่ีเกิดจากการเบิกถอน และ/หรือช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการนัน้ๆ 
จะต้องถูกเปลี่ยนมาเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ผู้ขอใช้บริการ
ท าธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนกลางตามท่ี  UnionPay 
ก าหนด (ผู้ ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ ยนดังกล่าวได้ ท่ี 
http://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en
) และตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอตัราไม่เกินร้อยละ 
2.5 ของยอดเงินท่ีเบกิถอน และ/หรือ ช าระค่าสนิค้า และ/หรือบริการท่ีเกิดขึน้ 

2.11 ในกรณีท่ีมีการใช้บตัรเดบติและผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอรับใบแจ้งรายการใช้บตัร 
เดบิตโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อธนาคารเพ่ือขอรับใบแจ้งรายการใช้บัตรใน
รูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด หากผู้ขอใช้บริการพบว่าใบ
แจ้งรายการใช้บตัรเดบิตที่ได้รับจากธนาคารไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งทักท้วงภายใน 10 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตดงักล่าว เว้นแต่ผู้
ขอใช้บริการพิสจูน์ได้ว่ารายการค่าใช้จ่ายในใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตบางรายการ
ไมถ่กูต้อง และไมไ่ด้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ขอใช้บริการ แต่ทัง้นี ้ผู้ขอใช้
บริการต้องท าการทกัท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีผู้ขอใช้บริการ
ได้รับใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบติ  
อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับใบแจ้งรายการ
ใช้บตัรเดบิต ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า
ไมน้่อยกว่า 30 วนั และปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด   

2.12 ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ในกรณีท่ีผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการไม่ยินยอม
รับบตัรเดบติ หรือไมใ่ห้ผู้ขอใช้บริการใช้บตัรเดบติ ณ สถานประกอบการนัน้ๆ  

2.13 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าบตัรอิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานตามท่ีระบุไว้บนหน้า
บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ โดยธนาคารจะด าเนินการออกบตัรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทดแทนบตัร
อิเล็กทรอนิกส์เดิมท่ีจะครบก าหนดอายุการใช้งาน และจดัส่งบตัรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
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ให้แก่ผู้ขอใช้บริการไปยงัท่ีอยู่ของผู้ขอใช้บริการท่ีได้ให้ไว้แก่ธนาคารล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนัก่อนครบก าหนดอายกุารใช้งานของบตัรอิเลก็ทรอนิกส์เดิม 
ทัง้นี ้หากผู้ ขอใช้บริการไม่เปิดใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ท่ีธนาคารได้จัดส่งให้
ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการบตัร
อิเลก็ทรอนิกส์อีกต่อไปเมื่อบตัรอิเลก็ทรอนิกส์เดิมครบก าหนดอายกุารใช้งาน และเมื่อ
ครบระยะเวลาดงักล่าวแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์
ได้อีก ไมว่่าทางช่องทางใดๆ 

2.14 ในกรณีท่ีบตัรอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ ขอใช้บริการจะต้องติดต่อ
ธนาคารทนัทีเพ่ือระงบัการใช้บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ตามข้อ 4.1 โดยธนาคารจะด าเนินการ
ระงบัการใช้บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.2 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการเพิกเฉยไม่แจ้งต่อธนาคารตามท่ีระบุในวรรคก่อน หรือผู้
ขอใช้บริการแจ้งต่อธนาคารแล้วแต่การระงบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่สมบูรณ์
เสร็จสิน้และมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว  

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม
ออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน  ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดเงิน และ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมตัิ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงนี ้ตามอัตราและเง่ือนไขท่ี
ธนาคารประกาศก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้
ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า  

และในกรณีท่ีบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเพ่ือช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
ท่ีผู้ ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารได้ทันทีเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนกว่าจะ
ครบถ้วน และ /หรือตกลงให้ธนาคารมีสทิธิ ปฏิเสธและระงบัการจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ขอใช้บริการจนกว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝากจะมี จ านวนครบตามจ านวน
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ค่าธรรมเนียมท่ีต้องช าระธนาคารจึงจะด าเนินการหกัเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว  
หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินค่าธรรมเนียมได้ทัง้หมดภายในระยะเวลา 30 วนั ธนาคาร
มีสทิธิยกเลกิการใช้บริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 

4. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ 

 4.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอระงบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ชัว่คราวหรือยกเลิกการใช้
บตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยติดต่อท่ี สาขาธนาคารภายในเวลาท าการของสาขาท่ี
เก่ียวข้อง หรือ KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบตามวิธีการท่ี
สมควร  

 4.2 ในกรณีขอระงับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว ธนาคารจะระงับการ ใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาท่ีได้รับแจ้งขอระงบัดงักล่าว
โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนีใ้ดๆ ท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการใช้
บตัรอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังครบก าหนดเวลาระงบัการให้บริการตามท่ีระบุข้างต้น 
เว้นแต่ธนาคารพิสจูน์ได้ว่าภาระหนีท่ี้เกิดขึน้เป็นการกระท าหรืองดเว้นการกระท า
ของผู้ขอใช้บริการ หรือที่ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้กระท าขึน้ 

 4.3 ในกรณีขอยกเลิกการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารตกลงคืนค่าธรรมเนียมการใช้
บริการท่ีธนาคารได้เรียกเก็บไว้แล้ว ตามสว่นของระยะเวลาท่ียงัไมไ่ด้ใช้บริการ ตาม
วิธีการและช่องทางท่ีธนาคารก าหนด  

 4.4 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ธนาคารยกเลิกบตัรอิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจากบตัรสญู
หาย หรือถูกโจรกรรมแล้ว หากต่อมามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งน าบตัรอิเล็กทรอนิกส์
ดงักลา่วไปใช้  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิยึดบตัรอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว
ได้ทนัที 

5. อื่นๆ 

5.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขการใช้
บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ อตัราดอกเบีย้ อตัราเบีย้ปรับ อตัราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในข้อตกลงนี ้และ/หรือคู่มือได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนมีผลใช้บงัคบั เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน 
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารแจ้งให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยส่งไปยงัท่ีอยู่
ของผู้ขอใช้บริการท่ีได้ให้ไว้แก่ธนาคารล่าสดุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนมีผล
ใช้บงัคับ หรือประกาศให้ทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยท่ีแพร่หลายใน
ประเทศ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนมีผลใช้บงัคบั โดยในกรณีประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ า้อีกครัง้
หนึ่ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีระบุในวรรคก่อนซึ่งเป็นประโยชน์หรือ
ลดภาระแก่ผู้ขอใช้บริการท่ีก าหนดให้มีผลใช้บงัคบัได้ทนัที ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอ
ใช้บริการทราบภายใน 30 วนั หลงัมีผลใช้บงัคบั 

5.2  ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการเลือกใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทท่ีได้รับสิทธิพิเศษ
เพิ่มเติมตามเง่ือนไขท่ีธนาคารหรือบุคคลผู้ ให้สิทธิพิเศษก าหนด (เช่น การประกัน
วินาศภัยบางประเภท) ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่าหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้อตกลง 
ความคุ้มครอง หรือสทิธิประโยชน์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเอกสาร หรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ี
ธนาคาร หรือบคุคลผู้ให้สทิธิพิเศษดงักลา่วก าหนด 

5.3  ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ร้องเรียนการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ท่ีสาขาของธนาคาร หรือ KKP Contact 
Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรือหมายเลขโทรศัพท์อ่ืนและ/หรือ
ช่องทางอ่ืนที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KK e-Banking 

บริการ KK e-Banking (ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกับการใช้
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ KK e-Banking” หมายถึง บริการของธนาคารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  ซึ่งประกอบด้วยบริการโอนเงิน บริการช าระค่าสินค้าและบริการ 
บริการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ า บริการเรียกดูข้อมูลบญัชี บริการลงทะเบียน 
KK พร้อมเพย์ บริการเตือนเพ่ือจ่าย (PayAlert) บริการช าระเงินด้วย QR Code (QR 
Code Payment) บริการด้านกองทนุรวม (Mutual Fund) และบริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคาร
จะจดัให้มีขึน้ต่อไป โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่าน  Platform ของ KK และ 
Platform ของ Phatra  

1.2 “ระบบ KK e-Banking” หมายถึง ระบบท่ีธนาคารได้จัดให้มีขึน้ส าหรับบริการ  
KK e-Banking  

1.3 “Platform ของ KK” หมายถึง ช่องทางการให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคาร เช่น เว็บไซต์ และ KK e-Banking Mobile Application รวมถึงช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ ท่ีธนาคารจดัให้มีขึน้ 

1.4 “Platform ของ Phatra” หมายถึง ช่องทางการให้บริการท าธุรกรรมทางการเงิน
ของบริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร”) เช่น เว็บไซต์ 
Phatra Edge และ Phatra Edge Mobile Application รวมถึงช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ภทัรจดัให้มีขึน้และธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้
บริการทราบ 

เอกสารแนบ 2 
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1.5  “KK e-Banking Mobile Application” หมายถึง แอพพลิเคชัน่ทางการเงินของ
ธนาคาร ส าหรับการเข้าใช้บริการ KK e-Banking บนโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ตหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ท่ีรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นทางการเงินของ
ธนาคาร 

1.6 “เวบ็ไซต์ Phatra Edge” หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัทหลกัทรัพย์ภทัร ภายใต้ domain 
name ช่ือ phatraedge.com หรือในช่ือ domain name อ่ืนท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ภทัร
ก าหนดและได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป 

1.7 “Phatra Edge Mobile Application” หมายถึง แอพพลิเคชั่นของบริษัท
หลกัทรัพย์ภทัร ส าหรับการเข้าใช้บริการ KK e-Banking บนโทรศพัท์มือถือ แท็บ
เล็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ท่ีรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท
หลกัทรัพย์ภทัร  

1.8 “ผู้รับช าระ” หมายถึง ธนาคาร และ/หรือผู้ รับช าระเงินรายอ่ืนที่ธนาคารก าหนด 
1.9 “ค าส่ัง”หมายถึง ข้อมลูท่ีผู้ขอใช้บริการได้ก าหนดขึน้ส าหรับการท าธุรกรรมผ่าน

บริการ KK e-Banking เพ่ือระบุให้ธนาคารด าเนินการตามข้อมลูท่ีผู้ขอใช้บริการ
ก าหนดเช่น ประเภทธุรกรรม รายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีจะท ารายการ บญัชี
เงินฝากปลายทางหรือช่ือผู้ รับช าระและก าหนดเวลาที่จะให้การท ารายการมีผล 

1.10 “รายละเอียดบริการ” หมายถึงคู่มือการใช้บริการหรือรายละเอียดบริการ
เก่ียวกบัขัน้ตอนหรือวิธีการใช้บริการ KK e-Banking รวมถึงท่ีจะได้มีการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมต่อไป ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี ้โดยผู้ ขอใช้บริการสามารถ
ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด บ ริ ก า ร ไ ด้ ที
https://ebanking.kiatnakin.co.th/kkebanking/#/services (กรณีใช้บริการผ่าน 
Platform ของ KK) หรือ  
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https://www.phatraedge.com/landingpage/WhyPhatraEdge/Investment 
(  )กรณีใช้บริการผ่าน  Platform ของ Phatra   และ /หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารจะได้
ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 

ค านิยามใดท่ีมิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามท่ีระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั  ทัง้นีห้ากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกับค า
นิยามในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. ขอบเขตการให้บริการ 
 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ปัจจบุนับริการ KK e-Banking ประกอบไปด้วย 
 2.1 บริการโอนเงิน ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินจากบญัชีเงินฝากไป

ยงับญัชีเงินฝากปลายทางท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดทัง้ท่ีมีอยู่กบัธนาคารและท่ีมีอยู่
กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน 

 2.2 บริการช าระค่าสนิค้าและบริการ ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ขอใช้บริการสามารถหกัเงินจาก
บญัชีเงินฝากและโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับช าระ เพ่ือน าไปช าระหนีแ้ละ/หรือ
ภาระผูกพันท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับผู้ รับช าระรวมถึงเพ่ือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ี  
ผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ไว้แก่ผู้ รับช าระ 

 2.3 บริการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ า ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ขอใช้บริการซึ่งมีบญัชีเงิน
ฝากประจ ากับธนาคารสามารถเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ าของบญัชีเงินฝาก
ประจ าดังกล่าวได้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดส าหรับบญัชีเงินฝากแต่ละ
ประเภท (กรณีใช้บริการผ่าน Platform ของ Phatra จะไม่สามารถใช้บริการในข้อ
นีไ้ด้) 

 2.4 บริการเรียกดูข้อมูลบัญชี ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ ขอใช้บริการสามารถเรียกดู ( 1) 
รายการเคลื่อนไหวของบญัชีเงินฝาก ไม่ว่าจะแสดงในรูปแบบยอดเงินคงเหลือใน
บญัชีเงินฝาก (Balance Inquiry) หรือใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชีเงินฝาก
แบบย้อนหลงั (Statement Inquiry) และ (2) ข้อมลูบญัชีการลงทนุในหน่วยลงทุน
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ของกองทนุรวมต่างๆ ท่ีธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ลงทนุผ่านธนาคารใน
ฐานะตวัแทนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (กรณีใช้บริการผ่าน  Platform 
ของ Phatra จะไมส่ามารถเรียกดขู้อมลูบญัชีการลงทนุตาม (2) ได้) 

 2.5 บริการลงทะเบียน KK พร้อมเพย์ 
 2.6 บริการเตือนเพ่ือจ่าย (PayAlert) ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนใช้

บริการ KK พร้อมเพย์ สามารถสง่ข้อความแจ้งไปยงัผู้ รับข้อความให้ช าระเงินตาม
จ านวนท่ีระบไุว้ให้แก่ผู้ขอใช้บริการและรับข้อความจากบคุคลอ่ืนที่ประสงค์จะแจ้ง
ให้ผู้ขอใช้บริการช าระเงินได้ 

 2.7 บริการช าระเงินด้วย QR Code (QR Code Payment) ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ขอใช้
บริการท่ีได้ลงทะเบียนใช้บริการ KK พร้อมเพย์ สามารถสร้าง QR Code เพ่ือรับ
ช าระเงินจากบคุคลอ่ืน และสแกน QR Code เพ่ือช าระเงินให้แก่บคุคลอ่ืนได้  

 2.8   บริการด้านกองทนุรวม (Mutual Fund) ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ขอใช้บริการสามารถซือ้ 
ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมต่างๆ ท่ีธนาคารเป็นตวัแทน
การขาย รับซือ้คืน และสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนเรียกดขู้อมลูกองทนุ
รวม ข้อมลูระดบัความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการ (Risk Profile) และข้อมลูอ่ืนๆ ตามท่ี
ธนาคารได้จดัให้มีขึน้ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการผ่าน KK e-Banking 
Mobile Application เท่านัน้ 

 2.9 บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

3. เงื่อนไขการใช้บริการ 

 ผู้ขอใช้บริการรับทราบ และตกลงกบัธนาคารดงัต่อไปนี ้
 3.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการ KK e-

Banking ได้เมื่อ 
  (ก)  (กรณีใช้บริการผ่าน Platform ของ KK) ผู้ ขอใช้บริการได้รับจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (Email) แจ้งผลยืนยันการสมัครใช้บริการจากธนาคาร และได้
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ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนดไว้ใน Email ดงักล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
หรือ  

  (ข) (กรณีใช้บริการผ่าน Platform ของ Phatra) ได้สมคัรใช้บริการ KK e-Banking 
ผ่าน Platform ของ Phatra และได้รับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ  
KK e-Banking ผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) แล้ว  

 3.2 การใช้บริการ KK e-Banking ในแต่ละครัง้ ผู้ ขอใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบ  
KK e-Banking ผ่านช่องทางและด าเนินการตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ใน
รายละเอียดบริการ 

 3.3 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการ (1) ไม่สามารถใช้รหัสประจ าตวัได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ 
(2) ขอแจ้งอายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวั หรือ (3) ถกูโจรกรรม หรือเช่ือว่ามี
การใช้รหสัประจ าตวัเข้าสูบ่ริการ KK e-Banking โดยบคุคลอ่ืน ผู้ขอใช้บริการต้อง
แจ้งให้บริษัทหลกัทรัพย์ภทัรหรือธนาคารทราบทนัที โดยติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์
ภทัรท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 305 9559 หรือติดต่อธนาคารท่ี KKP Contact 
Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 หรือ ติดต่อท่ีสาขาของธนาคาร โดย
บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร หรือธนาคารจะด าเนินการระงบัการใช้รหสัประจ าตวัให้แก่ผู้
ขอใช้บริการภายในระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

 3.4 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสประจ าตัวได้เน่ืองมาจากถูกโจรกรรม 
หรือเช่ือว่ามีการใช้รหัสประจ าตัวเข้าสู่บริการโดยบุคคลอ่ืน แต่ไม่แจ้งต่อบริษัท
หลกัทรัพย์ภทัรหรือธนาคารตามท่ีระบุในข้อ 3.3 หรือได้แจ้งแล้วแต่การระงบัการ
ใช้รหัสประจ าตัวดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

3.5 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการใส่รหัสประจ าตัวผิดตามจ านวนครัง้ท่ีธนาคารก าหนด 
ธนาคารจะระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราว ซึ่งผู้ ขอใช้บริการต้องปฏิบตัิตาม



48 

 

13 เมษายน 2563 

วิธีการท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดบริการเพ่ือให้สามารถใช้บริการ KK e-Banking 
ได้ต่อไป 

3.6 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการส่งค าสัง่ผ่านระบบ KK e-Banking แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะ
ไม่สามารถแก้ไข ระงบั หรือยกเลิกค าสัง่ในภายหลงัได้ เว้นแต่เป็นรายการค าสัง่
ล่วงหน้าท่ีระบบ KK e-Banking ได้แสดงสถานะของค าสัง่ว่า “รอด าเนินการ” 
(pending) ซึง่ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนการท าธุรกรรมท่ีระบไุว้
ในระบบ KK e-Banking 

3.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและรับทราบว่า กรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการท ารายการโอน
เงิน หรือช าระค่าสินค้าและบริการโดยมีการระบขุ้อความในบนัทึกช่วยจ า (Note)  
ระบบ KK e-Banking จะด าเนินการส่งข้อความดงักล่าวไปยงัธนาคารของผู้ รับ
โอนหรือธนาคารของผู้ รับช าระพร้อมกบัค าสัง่โอนเงินหรือค าสัง่ช าระค่าสินค้าและ
บริการซึง่อาจมีการแสดงข้อความดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอนหรือผู้ รับช าระ ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบันโยบายการให้บริการของธนาคารนัน้ๆ  และในการนีผู้้ขอใช้บริการยินยอมให้
ธนาคารเปิดเผยข้อมลูของผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารของผู้ รับโอนหรือธนาคาร
ของผู้ รับช าระดงักลา่ว 

3.8 เมื่อธนาคารได้รับค าสัง่เก่ียวกบัการโอนเงินหรือช าระค่าสนิค้าและบริการครบถ้วน
แล้ว ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด
บริการ 

3.9 ในกรณีท่ีธนาคารด าเนินการตามค าสั่งครบถ้วนแล้ว ผู้ ขอใช้บริการจะได้รับ
หลกัฐานการท ารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ
ข้อความทางโทรศพัท์ (SMS) ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กบัธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนท่ี
ธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการตาม
ค าสัง่ดงักลา่วได้จากระบบ KK e-Banking ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด
บริการ ทัง้นี ้ในการใช้บริการด้านกองทุนรวม (Mutual Fund) ผู้ขอใช้บริการ
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รับทราบว่าหลกัฐานการท ารายการดงักล่าวเป็นแต่เพียงหลกัฐานการท ารายการ
ผ่านบริการ KK e-Banking เท่านัน้ โดยผู้ขอใช้บริการต้องอ้างอิงใบยืนยนัการท า
รายการท่ีจดัท าโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั (“บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ”)เป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์ 

3.10 ในการใช้บริการ KK e-Banking ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ดงันีส้ าหรับการท าธุรกรรมแต่ละประเภท 

    (1) บริการโอนเงิน 
   ผู้ขอใช้บริการสามารถท าค าสัง่ได้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ภายในวนั เวลา วิธีการ 

และวงเงินการท ารายการตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดบริการ 
    (2) บริการช าระค่าสนิค้าและบริการ 

(ก) ผู้ขอใช้บริการสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะส าหรับผู้ รับ
ช าระท่ีธนาคารก าหนด 

(ข) ผู้ขอใช้บริการสามารถท าค าสัง่ได้ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ภายในวนั เวลา 
วิธีการ และวงเงินการท ารายการตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดบริการ 

    (3) บริการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ า 
(ก) ผู้ขอใช้บริการสามารถส่งค าสัง่เพ่ือขอเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ าได้

เฉพาะบญัชีเงินฝากประจ าประเภทที่ธนาคารก าหนดไว้เท่านัน้ 
(ข) ผู้ ขอใช้บริการสามารถท าค าสั่งได้ภายในวัน เวลา และวิธีการตามท่ี

ธนาคารก าหนดไว้ในรายละเอียดบริการ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถท า
ค าสัง่เพ่ือเปลี่ยนระยะเวลาการฝากของแต่ละยอดเงินที่ฝากไว้ได้ 1 ครัง้/
วนั 

(ค) ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ าได้ 
โดยตรวจสอบผ่านระบบ KK e-Banking 

    (4) บริการเรียกดขู้อมลูบญัชี 
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   ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมลูบญัชีเงินฝากและข้อมลูบญัชีการลงทนุได้
ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นีเ้ฉพาะข้อมลูบญัชีท่ีธนาคารก าหนดเท่านัน้ โดยข้อมลูท่ี
แสดงให้ผู้ขอใช้บริการเห็นจะเป็นข้อมลูท่ีได้รับจากการประมวลผลผ่านระบบ  
KK e-Banking ณ ขณะท่ีผู้ขอใช้บริการเข้าใช้บริการเรียกดขู้อมลูบญัชี 

  (5) บริการเตือนเพ่ือจ่าย (PayAlert) 
(ก) ผู้ขอใช้บริการสามารถท าค าสัง่เตือนเพ่ือจ่ายและรับข้อความเตือนเพ่ือ

จ่ายได้ โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด 
(ข) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการเตือนเพ่ือจ่าย ธนาคารเป็นเพียง  

ผู้ให้บริการช่องทางในการสง่และรับค าสัง่เท่านัน้ และหากค าสัง่ดงักล่าว
ท าขึน้เพ่ือทวงถามหนีก้ารท่ีผู้ ขอใช้บริการท าค าสัง่เตือนเพ่ือจ่ายไปยัง
ผู้ รับข้อความเป็นการกระท าของผู้ ขอใช้บริการเองแต่เพียงผู้ เดียว 
ธนาคารไม่ได้ให้บริการหรือเป็นตวัแทนทวงถามหนีใ้ห้ผู้ขอใช้บริการแต่
อย่างใด 

(ค) ในการท าค าสัง่เตือนเพ่ือจา่ย ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้
มีสทิธิตามกฎหมายในการเตือนเพ่ือจ่ายเงินและการได้รับเงินตามท่ีระบุ
ในค าสั่ง และผู้ ขอใช้บริการจะส่งค าสั่งด้วยข้อความท่ีสุภาพ ไม่ใช้
ข้อความท่ีหยาบคาย หรือผิดกฎหมาย รวมทัง้จะไม่ท าการใดๆ อนัเป็น
การฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ง) เมื่อผู้ ขอใช้บริการได้ส่งค าสั่งเตือนเพ่ือจ่ายแล้ว ผู้ ขอใช้บริการจะไม่
สามารถแก้ไขหรือยกเลกิค าสัง่ดงักลา่วได้ 

(จ) ในกรณีท่ีธนาคารตรวจพบการท าค าสั่งใดๆ ท่ีอาจเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย และ/หรือเข้าข่ายน่าสงสัย และ/หรือผิดปกติ ผู้ ขอใช้บริการ
รับทราบและยินยอมให้ธนาคารระงับการส่งค าสั่งหรือยกเลิกการ
ให้บริการเตือนเพ่ือจ่าย (PayAlert) ได้ทนัที โดยธนาคารไม่จ าต้องแจ้ง
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ให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการปอ้งกนัความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึน้กบัผู้ รับข้อความ และ/หรือบคุคลอ่ืนใด โดยผู้ขอใช้บริการ
ตกลงไม่ยกเหตดุงักล่าวขึน้กล่าวอ้างเพ่ือให้ธนาคารรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ  

(ฉ) ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า หากการสง่ค าสัง่เตือนเพ่ือจา่ยของผู้ขอใช้บริการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือผู้ รับข้อความ และ/หรือ
บุคคลอ่ืนใด ผู้ ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้
ทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว 

 (6) บริการด้านกองทนุรวม (Mutual Fund) 
(ก) ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดบญัชีหน่วยลงทนุไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทุนแล้ว โดยผู้ ขอใช้บริการสามารถท าค าสั่งซือ้  ขายคืนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ภายในวัน เวลาท่ีธนาคาร
ก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการจะต้องท าการประเมิน หรือทบทวนการ
ประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ใน
ตลาดทนุ (Suitability Test) ตามท่ีธนาคารก าหนด 

(ข) ผู้ขอใช้บริการอาจขอเพิกถอนค าสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนท่ีได้ท าผ่านบริการด้านกองทุนรวมได้ โดยผู้ ขอใช้บริการต้อง
ด าเนินการเพิกถอนค าสัง่ตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีธนาคาร
ก าหนด 

(ค) กรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการท าค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน
บริการ KK e-Banking และผ่านช่องทางอ่ืนๆ ด้วยภายในวนัเดียวกนั ผู้
ขอใช้บริการรับทราบว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือท่ีแสดงผ่านบริการ 
KK e-Banking จะค านวณจากค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ท่ีท าผ่านบริการ KK e-Banking ในวนันัน้เท่านัน้  
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 ผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีศกึษาข้อจ ากดัในการขายคืน หรือสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนในแต่ละครัง้  หากเกิดกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการท าค าสัง่ขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือท่ีผู้ ขอใช้
บริการสามารถท าค าสัง่ได้ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนอาจปฏิเสธ
ค าสัง่ในสว่นที่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเห็นว่าเกินจ านวนดงักลา่ว
ได้และให้ถือเป็นท่ีสดุ ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องให้ธนาคาร
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตดุงักลา่วแต่อย่างใด  

(ง) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อมลูต่างๆ ท่ีแสดงผลผ่านบริการด้านกองทนุ
รวม อาจมใิช่ข้อมลูลา่สดุและไมถื่อเป็นการรับรองข้อมลูโดยธนาคาร ใน
กรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลหรือรายละเอียด
เพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการต้องสอบถามบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุท่ีผู้
ขอใช้บริการท าธุรกรรมโดยตรง 

(จ) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อก าหนดในการใช้บริการด้านกองทุนรวม
ตามท่ีระบุในข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงการใช้บริการหน่วยลงทุนผ่าน
บริการ KK e-Banking/ค าเตือนและค าแนะน าท่ีส าคญัไม่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วน
โครงการจัดการกองทุน และ/หรือข้อผูกพันระหว่างผู้ ขอใช้บริการกับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยผู้ ขอใช้บริการยังคงผูกพันและ
ปฏิบตัิตามหนงัสือชีช้วน และ/หรือข้อผกูพนัท่ีเก่ียวข้องต่อไปตามเดิมทกุ
ประการ 

4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการใช้
บริการ KK e-Banking ให้แก่ธนาคารตามอตัราและเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการท ารายการตามค าสัง่ไม่ส าเร็จโดยมิได้เกิดจากความผิดของ
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ธนาคาร เช่น ผู้ ขอใช้บริการระบุเลขท่ีบัญชีปลายทางไม่ถูกต้อง หรือบัญชีปลายทางมี
สถานะปิด ธนาคารขอสงวนสทิธิไมคื่นคา่ธรรมเนียมในทกุกรณี โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้
ธนาคารมีสทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบั
ธนาคารเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากดงักล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่
เพียงพอเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระ
เงินในสว่นที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารทวงถาม 

5. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ 
 กรณีใช้บริการ KK e-Banking ผ่าน Platform ของ KK ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งความ
ประสงค์ขอระงบัการใช้บริการชัว่คราวได้ โดยติดต่อท่ี KKP Contact Center หมายเลข
โทรศพัท์ 02 165 5555 และส าหรับกรณีขอยกเลิกการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อท่ี
สาขาธนาคาร หรือด าเนินการตามวิธีการอ่ืนท่ีธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบ และ
กรณีการใช้บริการ KK e-Banking ผ่าน Platform ของ Phatra ผู้ขอใช้บริการจะระงบัหรือ
ยกเลิกการใช้บริการได้ต่อเมื่อผู้ ขอใช้บริการได้ด าเนินการระงับหรือยกเลิกการใ ช้บริการ 
Phatra Edge Online กับบริษัทหลกัทรัพย์ภทัร เท่านัน้ ทัง้นี ้การขอระงบัการใช้บริการ
ชัว่คราวหรือการยกเลิกการใช้บริการ KK e-Banking จะมีผลสมบรูณ์ เมื่อธนาคารได้แจ้งผล
ยืนยนัการระงบัการให้บริการชัว่คราวหรือยกเลิกการให้บริการไปยงั Email Address ของผู้
ขอใช้บริการท่ีได้ให้ไว้กับธนาคาร อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าค าสัง่การท ารายการผ่าน
บริการ KK e-Banking ของผู้ขอใช้บริการท่ียงัไม่ถึงก าหนดเวลาการท ารายการจะถกูยกเลิก
ทนัทีเมื่อ (ก) การยกเลกิการใช้บริการมีผล หรือ (ข) ถึงก าหนดเวลาการท ารายการดงักลา่วใน
ขณะท่ีการระงบัการใช้บริการชัว่คราวมีผล 
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 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KK Phone Service 
บริการ KK Phone Service (ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงิน

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์  (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ KK Phone Service” หมายถึง การให้บริการทางโทรศพัท์ของ
ธนาคารแก่ผู้ขอใช้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วย การให้บริการผ่านเจ้าหน้าท่ีธนาคาร (Agent) และผ่านระบบอตัโนมตัิ 
(IVR) 

1.2 “การให้บริการผ่านเจ้าหน้าที่ ธนาคาร (Agent)”  หมายถึง การให้บริการทาง
การเงินผ่านพนกังานของธนาคาร  ซึง่ประกอบไปด้วย 

(1) บริการโอนเงินระหว่างบญัชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับ
ธนาคาร  

(2) บริการเปิดบญัชีเงินฝากเพิ่มเติม ประเภทออมทรัพย์ และประเภทฝากประจ า 
ตามท่ีธนาคารก าหนด 
(3) บริการสัง่ซือ้สมดุเช็ค 
(4) บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

1.3 “การให้บริการผ่านระบบอัตโนมัต ิ(IVR)” หมายถึง การให้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบอตัโนมตัิของธนาคารซึง่ประกอบไปด้วย 

เอกสารแนบ 3 
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(1) บริการโอนเงินซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินจากบญัชีเงินฝากไปยงับญัชีเงิน
ฝากปลายทางท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดได้ ทัง้นี  ้ ต้องเป็นบญัชีเงินฝากท่ีมีอยู่กับ
ธนาคาร 

 (2) บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป  

1.4 “คู่มือ” หมายถึง คู่มือส าหรับการใช้บริการ KK Phone Service รวมถึงท่ีจะได้มีการ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี ้โดยผู้ ขอใช้บริการ
สามารถตรวจสอบคู่มือได้ผ่านทางเว็บไซต์ หวัข้อ KKP Contact Center 

   ค านิยามใดท่ีมิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามท่ีระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั  ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกบัค า
นิยามในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. เงื่อนไขการใช้บริการ 
2.1 เมื่อผู้ ขอใช้บริการได้เปิดบัญชีเงินฝากใดๆ กับธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการจะ

สามารถใช้บริการ KK Phone Service ได้ทนัที ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ 02 165 
5555 หรือหมายเลขโทรศัพท์อ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการต้องพิสจูน์
ตวัตนและด าเนินการตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ในคู่มือ  

หากผู้ ขอใช้บริการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือกดรหัสประจ าตัวส าหรับการใช้บริการ  
KK Phone Service ผิดติดต่อกนัตามจ านวนครัง้ท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิ
ปฏิเสธและระงับการใช้บริการ KK Phone Service ได้ทนัที หากผู้ขอใช้บริการ
ประสงค์จะใช้บริการ KK Phone Service ต่อไป ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อสาขา
ธนาคาร และด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด 

2.2 ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การกระท าใดๆ โดยผ่านบริการ  
KK Phone Service ถือเป็นการกระท าโดยอัตโนมตัิซึ่งผู้ ขอใช้บริการยินยอม
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รับผิดชอบในการกระท าดังกล่าวเสมือนว่าผู้ ขอใช้บริการกระท าเอง  หากได้มีการ
ยืนยนัโดยใช้รหสัประจ าตวัแล้ว ถือว่าการกระท าดงักลา่วถกูต้องสมบรูณ์  

2.3 ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในข้อตกลงหลกั ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลง
ว่าการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการท่ีเปิดไว้กับธนาคารผ่านบริการ  
KK Phone Service จะสามารถกระท าได้ต่อเมื่อมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก
ดงักลา่วเพียงพอส าหรับการโอนเงินรวมทัง้คา่ธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใดท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการโอนเงินดงักลา่ว  โดยผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินได้
โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ตามวัน เวลา และภายใต้วงเงินในการใช้บริการตามท่ี
ธนาคารก าหนดไว้ในคู่มือ 

2.4 เมื่อผู้ ขอใช้บริการด าเนินการตามขัน้ตอนการใช้บริการโอนเงินผ่านบริการ  
KK Phone Service ตามท่ีธนาคารก าหนดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะท าการ
โอนเงินตามข้อมูลท่ีได้รับทนัทีพร้อมกับหกัค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอ่ืนใด 
(ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ โดยเมื่อธนาคารด าเนินการข้างต้นแล้วให้
ถือว่าการโอนเงินมีผลโดยสมบรูณ์ทนัที  

2.5 ในกรณีท่ีธนาคารด าเนินการตามค าสั่งครบถ้วนแล้ว ผู้ ขอใช้บริการจะได้รับ
หลักฐานการท ารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ
ข้อความทางโทรศพัท์ (SMS) ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนท่ี
ธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบความถกูต้องของรายการ
ได้จากใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชี (Statement) 

2.6 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการเปิดบญัชีเงินฝากเพิ่มเติม  
ผู้ขอใช้บริการต้องมีบญัชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งท่ียงัคงใช้บริการกบัธนาคาร
อย่างน้อย 1 บญัชี โดยการขอเปิดบญัชีเงินฝากเพิ่มเติมจะระบสุาขาท่ีเปิดบญัชีเงิน
ฝากในสมดุบญัชีตามท่ีธนาคารก าหนดและผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขของบญัชีเงินฝากท่ีขอเปิดแต่ละประเภทตามท่ีธนาคารก าหนด 
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ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการระงบั และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากท่ีขอเปิดใหม่ หาก
ผู้ขอใช้บริการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบับญัชีเงินฝากแต่ละประเภท
ตามท่ีธนาคารก าหนด 

2.7 กรณีผู้ ขอใช้บริการขอเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม และ/หรือสั่งซือ้สมุดเช็ค  
ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งพนักงานของธนาคารถึงสาขาท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะ
ขอรับสมดุบญัชีเงินฝาก และ/หรือสมดุเช็ค โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องตดิตอ่ขอรับสมดุ
บญัชีเงินฝาก และ/หรือสมดุเช็คได้ ณ ท่ีท าการสาขานัน้ ภายใน 2 วนัท าการนบัจาก
วนัที่ธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้
การขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก และ/หรือสมุดเช็ค ผู้ ขอใช้บริการต้องแสดงบัตร
ประจ าตวัประชาชน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด อย่างไรก็ตาม ผู้
ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารอาจพิจารณาจัดส่งสมุดบัญชีเงินฝาก 
และ/หรือสมุดเช็คให้ผู้ขอใช้บริการตามขัน้ตอนและกระบวนการอ่ืนตามท่ีธนาคาร
ก าหนด 

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 ผู้ ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการใช้
บริการ KK Phone Service ให้แก่ธนาคารตามอตัราและเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการท ารายการโอนเงินไม่ส าเร็จโดยมิได้เกิดจากความผิดของ
ธนาคาร เช่น ผู้ขอใช้บริการระบเุลขที่บญัชีปลายทางไม่ถกูต้อง หรือบญัชีปลายทางมีสถานะ
ปิด ธนาคารขอสงวนสทิธิไมคื่นค่าธรรมเนียมในทกุกรณี โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมี
สทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารเพ่ือ
ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบล่วงหน้า และในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากดงักล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ธนาคาร
หกัเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมค่าบริการและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระเงินใน
สว่นที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารทวงถาม 
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 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KK Smart SMS 

บริการ KK Smart SMS (ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงินผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้บริการ
ด้านการเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า  

“บริการ KK Smart SMS” หมายถึง บริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวในบญัชีเงินฝาก
แบบย่อซึ่งธนาคารจะส่งให้แก่ผู้ ขอใช้บริการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือตามหมายเลขโทรศัพท์ท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคารตามเง่ือนไขท่ี
ธนาคารก าหนด 

 ค านิยามใดท่ีมิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามท่ีระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกบัค านิยาม
ในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. เงื่อนไขการใช้บริการ 

1.1 การขอใช้บริการ KK Smart SMS จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับ
ข้อความทางโทรศัพท์มือถือท่ีลงทะเบียนขอใช้บริการจากธนาคารยืนยันการ
ให้บริการ  

1.2 ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อความท่ีผู้ ขอใช้บริการได้รับจากธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เป็นข้อมูลท่ีมีความส าคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ ขอใช้
บริการท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ หากผู้ ขอใช้บริการไม่
ระมดัระวังหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนล่วงรู้ข้อมลูดงักล่าวและก่อให้เกิด
ความเสียหายกบัผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไมต้่องรับผิดชอบใดๆ 
ต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้   

เอกสารแนบ 4 
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1.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า การรับข้อความรายการเคลื่อนไหวในบญัชีเงินฝากหรือ
ข้อความอ่ืนใดจากธนาคารตามข้อตกลงนี ผ้่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือใน
ต่างประเทศ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ อนัเน่ืองมาจากผู้ให้บริการเครือข่ายร่วมระหว่าง
ประเทศ  

1.4  ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการไม่ได้รับข้อความ ได้รับข้อความล่าช้า หรือได้รับ
ข้อความไม่ครบถ้วน อนัเน่ืองจากระบบเครือข่ายการให้บริการโทรศพัท์มือ ถือ หรือ
เกิดจากเหตสุดุวิสยั หรือเหตอ่ืุนใด ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่วทัง้สิน้  เว้นแต่ผู้ขอใช้บริการจะพิสจูน์
ได้ว่าความเสียหายดงักล่าวเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของธนาคาร  

1.5 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศพัท์มือถือตามท่ีได้แจ้งไว้กบั
ธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือมายัง
ธนาคาร โดยสามารถติดต่อได้ท่ีสาขาธนาคาร  หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีธนาคารจะได้
ก าหนดต่อไป  ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ธนาคารจะด าเนินการภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง 
 

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ KK Smart SMS ตามอตัราและ
เง่ือนไขท่ีธนาคารได้ประกาศก าหนด ให้แก่ธนาคารลว่งหน้าเป็นรายเดือน โดยผู้ขอใช้บริการ
ตกลงให้สิทธิธนาคารหกัเงินค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ 
ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า 
และในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากดังกล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเพ่ือช าระ
ค่าธรรมเนียม ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระเงินในส่วนท่ีขาดให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารทวง
ถาม หากธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียมได้ทัง้หมดภายในระยะเวลาท่ีธนาคาร



60 

 

13 เมษายน 2563 

ก าหนด ธนาคารมีสิทธิยกเลิกบริการ KK Smart SMS ของผู้ขอใช้บริการได้ทนัที โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า   

4. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ 
 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงบัหรือยกเลิกการใช้บริการ KK Smart SMS ได้ โดยติดต่อท่ี
สาขาธนาคาร หรือ KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 หรือโดยวิธีการ
อ่ืนที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบตามวิธีการท่ีสมควร 
 ทัง้นี ้การระงบัหรือการยกเลิกการใช้บริการ KK Smart SMS จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อ
ธนาคารได้สง่ข้อความยืนยนัการระงบัหรือยกเลิกการใช้บริการไปยงัโทรศพัท์มือถือของผู้ขอ
ใช้บริการแล้ว โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าผู้ ขอใช้บริการไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียม
ธนาคารตามสดัสว่นของวนัท่ียงัไมไ่ด้ใช้บริการท่ีธนาคารได้หกัค่าธรรมเนียมไว้ลว่งหน้าแล้วได้  
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ 
 
บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้าน

การเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบั
การใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์  (“ข้อตกลงหลัก”) 

ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงนีก้บัธนาคาร ดงัต่อไปนี ้
1. ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

 “บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ” หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ 
ผู้ ขอใช้บริการเพ่ือช าระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ท่ีผู้ ขอใช้บริการมีอยู่กับ
ธนาคาร และ/หรือผู้ รับช าระเงินท่ีผู้ ขอใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้  (ต่อไปนีห้ากมิได้
กลา่วถึงธนาคารโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “ผู้รับช าระเงิน”) รวมถึงตามค าสัง่อ่ืนใด
ท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ผู้ รับช าระเงินด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทัง้ท่ีมีอยู่ในขณะขอ
ใช้บริการและท่ีจะเกิดมีขึน้ในอนาคต ตามจ านวนท่ีปรากฏในข้อมลูท่ีธนาคารได้รับจากผู้ รับ
ช าระเงิน และ/หรือ ตัวแทนของผู้ รับช าระเงิน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือ
มอบหมายจากผู้ รับช าระเงินให้กระท าการแทน และ/หรือในนามของผู้ รับช าระเงิน  (ต่อไปนี ้
จะเรียกว่า “ผู้ส่งค าส่ังแทนผู้รับช าระเงนิ”)  ตามท่ีธนาคารตกลงกบัผู้ รับช าระเงิน และ/หรือ
ผู้ส่งค าสั่งแทนผู้ รับช าระเงินแต่ละราย และผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารน าส่งเงินตาม
จ านวนท่ีหกัออกจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการให้แก่ผู้ รับช าระเงินต่อไป 

ค านิยามใดท่ีมิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้น าค านิยามท่ีระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั  ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกบัค านิยามใน
ข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามจ านวนเงิน
ท่ีปรากฏในข้อมลูท่ีธนาคารได้รับจากผู้ รับช าระเงิน และ/หรือผู้ส่งค าสัง่แทนผู้ รับช าระเงิน 
ดังนัน้ หากปรากฏในภายหลังว่าจ านวนเงินท่ีผู้ รับช าระเงิน  และ/หรือผู้ ส่งค าสัง่แทนผู้ รับ

เอกสารแนบ 5 
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ช าระเงินแจ้งแก่ธนาคารไม่ถกูต้อง ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อผู้ รับช าระเงินเองโดยตรงเพ่ือ
เรียกร้องเงินจ านวนดังกล่าวคืนจากผู้ รับช าระเงิน โดยผู้ขอใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินหรือค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้     เว้นแต่เป็นการกระท าโดยจงใจ
หรือประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรงของธนาคาร 
3. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการก็ต่อเมื่อ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการมีจ านวนเพียงพอในการหักบญัชีตาม
จ านวนเงินท่ีปรากฏในข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ รับช าระเงิน รวมทัง้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการหกับญัชีเงินฝากภายใต้ข้อตกลงนีใ้นขณะนัน้เท่านัน้  
4. ในกรณีท่ีธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดไว้ส าหรับการ
ใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิแล้ว   ผู้ขอใช้บริการจะได้รับหลกัฐานการท ารายการจาก
ธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความทางโทรศพัท์ (SMS)  ท่ีผู้ขอใช้
บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยนอกจากหลกัฐานการ
ท ารายการดงักลา่วแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบความถกูต้องของรายการได้จากใบ
แจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชีเงิน (Statement) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงินท่ีจะ
ออกโดยผู้ รับช าระเงิน 
5. ในกรณีบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีเงินฝากในกรณีท่ีธนาคารปรับปรุงระบบหรือควบรวมสาขา)  
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บญัชีเงินฝากท่ีเปลี่ยนแปลงไปนัน้อยู่ภายใต้เง่ือนไขและข้อตกลงนี ้
ด้วยทกุประการ  
6. ผู้ ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่าย ท่ีเกิดขึน้อัน
เน่ืองมาจากการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติตามอัตราและเง่ือนไขท่ีธนาคารได้
ประกาศก าหนด  โดยในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/
หรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 
และบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้
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บริการทราบลว่งหน้า และในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากดงักลา่วมีเงินไมเ่พียงพอให้ธนาคารหกัเพ่ือ
ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระเงินใน
สว่นที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารทวงถาม 
7. การขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิจะมีผลสมบรูณ์เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับข้อความ
ยืนยนัการให้บริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความทางโทรศพัท์ 
(SMS) ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กบัธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารเห็นสมควร 
8. ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการหักบัญชีเงินฝาก
อตัโนมตัิทัง้หมด หรือเฉพาะผู้ รับช าระเงินรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 30  วนั ตามวิธีการหรือช่องทางท่ีธนาคารเห็นสมควร  
9. ผู้ ขอใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้  โดยแจ้งให้
ธนาคารทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30   วนั ก่อนวนัท่ีก าหนดให้การยกเลิกมีผล ทัง้นี ้การแจ้ง
ยกเลกิการใช้บริการดงักล่าวให้ด าเนินการท่ีสาขาธนาคาร หรือโดยช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารจะ
ได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการหักบัญชีเงนิฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ 
(KK Smart Investment Service) 

บริการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือการลงทุนแบบอตัโนมตัิ (KK Smart Investment Service) 
(ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลกั”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “KK Smart Investment Service” หมายถึง บริการท่ีธนาคารจดัให้มีเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการในการซือ้ และ/หรือ ขายคืน และ/หรือ สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุแทนผู้ขอใช้บริการภายใต้เง่ือนไขท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดและแจ้งให้ไว้
แก่ธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วย (ก) บริการ Auto Sweep และ (ข) บริการ Saving 
Plan และ (ค) บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

1.2 “บริการ Auto Sweep” หมายถึง  บริการซือ้ และ/หรือ ขายคืน และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิแทนผู้ขอใช้บริการ ภายใต้เง่ือนไขท่ีผู้ขอใช้บริการ
ก าหนดและแจ้งให้ไว้แก่ธนาคาร 

1.3 “บริการ Saving Plan”  หมายถึง บริการซือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเน่ืองโดย
อตัโนมตัิแทนผู้ขอใช้บริการ ภายใต้เง่ือนไขท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดและแจ้งให้ไว้แก่
ธนาคาร 

1.4 “Safety Period”  หมายถึง  ช่วงระยะเวลา (วนัท าการติดต่อกนั)  โดยเร่ิมนบัจาก
วนัท าการใดๆ ท่ีเข้าเง่ือนไขท่ีธนาคารจะต้องท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามเง่ือนไข
บริการ Auto Sweep แต่ผู้ขอใช้บริการก าหนดให้ธนาคารงดเว้นการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

เอกสารแนบ 6 
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1.5  “การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ”  หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ
กองทนุกองหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองหนึ่ง  

1.6 “บัญชีเงินฝาก”  หมายถึง (ก) บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร 
และ/หรือ (ข) บญัชีเงินฝากต่างสถาบนัการเงินท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดเพ่ือการใช้ 
KK Smart Investment Service แต่ละประเภท 

1.7  “ยอดเงินคงเหลือสูงสุด ”  (Maximum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงิน
คงเหลือสงูสดุในบญัชีตามท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ ส าหรับใช้
บริการ Auto Sweep 

1.8 “ยอดเงินคงเหลือขัน้ต ่า” (Minimum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงิน
คงเหลือขัน้ต ่าในบญัชีตามท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ ส าหรับใช้
บริการ Auto Sweep 

1.9 “กองทุน”  หมายถึง กองทุนรวมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ภทัร จ ากัด ซึ่งผู้ขอใช้บริการก าหนดและแจ้งให้ไว้แก่ธนาคารส าหรับการ
ใช้ KK Smart Investment Service ทัง้นี ้ภายใต้รายช่ือกองทนุที่ธนาคารก าหนด  

1.10 “กองทุนเดิม” หมายถึง กองทุนท่ีผู้ ขอใช้บริการได้เคยก าหนดไว้ส าหรับใช้ KK 
Smart Investment Service  

1.11 “กองทุนใหม่” หมายถึง กองทนุท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งเปลี่ยนส าหรับใช้ KK Smart 
Investment Service 

 ค านิยามใดท่ีมิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามท่ีระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกับ
ค านิยามในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้
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2. ขอบเขตการให้บริการ KK Smart Investment Service 
 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า KK Smart Investment Service ประกอบไปด้วย 
 2.1 บริการ Auto Sweep 
 2.2 บริการ Saving Plan 
 2.3 บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

3. ข้อตกลงและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับการใช้บริการ KK Smart Investment Service 
 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงกบัธนาคารดงัต่อไปนี ้

3.1 ในการใช้ KK Smart Investment Service ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วนเรียบร้อย 
3.1.1 กรณีใช้บริการ Auto Sweep 

)ก(  จดัให้มีบญัชีกองทนุ และ 
)ข(  ก าหนดเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีผู้ ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ Auto 

Sweep และก าหนดให้บญัชีเงินฝากดงักล่าวเป็นบญัชีส าหรับการรับ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุและเงินปันผล (ถ้ามี) และ   

    )ค(  มอบอ านาจให้ธนาคารและบุคคลท่ีธนาคารก าหนดเป็นผู้ ด าเนินการ
แทนผู้ขอใช้บริการในการท าค าสัง่ซือ้ และ/หรือการขายคืน และ/หรือ
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกองทนุ รวมถึงการก าหนดให้บญัชีเงินฝาก
ตามท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ Auto Sweep ตาม (ข) เป็น
บัญชีส าหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล (ถ้ามี) 
แทนผู้ ขอใช้บริการ รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การซือ้ 
และ/หรือการขายคืน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการ
ก าหนดบญัชีเงินฝากส าหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงิน
ปันผล (ถ้ามี) ดงักล่าวส าเร็จบริบูรณ์ไปตามความประสงค์ของผู้ขอใช้
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บริการท่ีได้ให้ไว้แก่ธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงลงนามในหนังสือ
มอบอ านาจและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีธนาคารก าหนด  

3.1.2 กรณีใช้บริการ Saving Plan 
)ก(  จดัให้มีบญัชีกองทนุ และ  
)ข(  ก าหนดเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ Saving 

Plan และ 
    )ค(  มอบอ านาจให้ธนาคารและบุคคลท่ีธนาคารก าหนดเป็นผู้ ด าเนินการ

แทนผู้ขอใช้บริการในการท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุแทนผู้ขอใช้
บริการ รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การซือ้หน่วยลงทุน
ตามความประสงค์ของผู้ ขอใช้บริการท่ีได้ให้ไว้แก่ธนาคารเป็นไปโดย
เสร็จสิน้สมบรูณ์ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจ
และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีธนาคารก าหนด  

3.2 ในกรณีดังต่อไปนี ้ ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่าผู้ ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้  
KK Smart Investment Service ได้ 

)ก(   กองทุนท่ีผู้ ขอใช้บริการก าหนดส าหรับใช้ KK Smart Investment 
Service เป็นกองทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงท่ีผู้ขอ
ใช้บริการสามารถลงทนุได้ หรือเป็นกองทนุที่มไิด้ปอ้งกนัความเสี่ยงด้าน
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน (ยกเว้นกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการรับทราบความ
เสี่ยงดงักลา่วแล้วและยงัคงตกลงยืนยนัลงทนุในกองทนุดงักลา่ว) หรือ 

)ข(  สถานะของบัญ ชี เ งิ นฝาก ท่ีผู้ ข อ ใ ช้บ ริการก าหนดส าห รับใ ช้  
KK Smart Investment Service ถกูปิดบญัชี หรือถกูระงบัการใช้งานไม่
ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม 

3.3 ในการก าหนดบญัชีเงินฝากและกองทนุส าหรับใช้ KK Smart Investment Service  
ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าบญัชีเงินฝากและกองทนุดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้ประเภท
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บญัชีและรายช่ือกองทุนตามท่ีธนาคารก าหนด โดยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุน
ต้องเป็นช่ือท่ีตรงกนักบัช่ือบญัชีท่ีระบใุนบญัชีเงินฝาก และส าหรับบญัชีเงินฝาก 1 
บญัชี ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ KK Smart Investment Service ได้ เพียงประเภท
บริการเดียวเท่านัน้ โดยเลือกระหว่างบริการ Auto Sweep กบั Saving Plan 
ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบญัชีและรายช่ือกองทนุส าหรับการใช้ KK 
Smart Investment Service ได้ตลอดระยะเวลาการให้ KK Smart Investment 
Service ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

3.4 ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ ขอใช้บริการจะสามารถใช้ KK Smart 
Investment Service ได้ทนัทีท่ีธนาคารได้อนมุตัิค าขอใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ
แล้ว หรือภายในระยะเวลาท่ีธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

3.5 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ธนาคารจะท าการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงิน
ฝากท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร ภาย ในเวลา 06.00 น. ของทกุวนัท าการ หรือ
ก าหนดเวลาอ่ืนตามท่ีธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไปทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความผ่านโทรศพัท์มือถือ หรือแจ้งให้ทราบโดยการปิด
ประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

3.6 ในกรณีท่ีธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนด าเนินการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของ 
ผู้ขอใช้บริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะได้รับหลกัฐานการท ารายการจากธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินอ่ืนผ่านช่องทางหรือตามวิธีการอ่ืนที่ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน
ก าหนด โดยนอกจากหลกัฐานการท ารายการดงักล่าวแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องของรายการได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือรายการเคลื่อนไหว
ของบญัชีเงินฝาก 

3.7 ผู้ ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการใช้  
KK Smart Investment Service ให้แก่ธนาคาร ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีธนาคาร
ประกาศก าหนด โดย (ก) ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดให้บญัชีเงินฝากท่ีมีอยู่กบั
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ธนาคารเป็นบญัชีเพ่ือใช้ KK Smart Investment Service ผู้ขอใช้บริการตกลงให้
ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ของใช้บริการท่ีมีอยู่
กบัธนาคารได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบก่อนการหกัเงิน  และใน
กรณีท่ีบญัชีเงินฝากดงักล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัเพ่ือช าระ
ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายทัง้หมด  ผู้ ขอใช้บริการตกลงช าระเงินในส่วนท่ี
ขาดให้แก่ธนาคารทันทีท่ีธนาคารทวงถาม  และ (ข) ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการ
ก าหนดให้บญัชีเงินฝากท่ีมีอยู่กบัสถาบนัการเงินอ่ืนเป็นเป็นบญัชีเพ่ือใช้ KK Smart 
Investment Service ผู้ขอใช้บริการตกลงให้สถาบนัการเงินผู้ รับฝากเงินหกัเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการ  รวมทัง้ผู้ ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบช าระ
ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินการดงักล่าวให้แก่สถาบนั
การเงินผู้ รับฝากเงินตามอตัราที่สถาบนัการเงินผู้ รับฝากเงินประกาศก าหนด 

3.8 ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อมูลต่างๆ ท่ีผู้ ขอใช้บริการได้รับจากธนาคารอัน
เน่ืองมาจากหรือเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ KK Smart Investment Service ไมว่่าจะผ่าน
ช่องทางใดก็ตาม ไม่ถือเป็นการรับรองข้อมลูโดยธนาคารหรือใช้ในการอ้างอิงใดๆ 
ได้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้
ขอใช้บริการต้องสอบถามธนาคารหรือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ภทัร จ ากดั 
โดยตรง ทัง้นี ้หากผู้ขอใช้บริการต้องการตรวจสอบความถกูต้องของการท ารายการ
จากรายการเคลื่อนไหวของบญัชีเงินฝาก (Statement) ผู้ขอใช้บริการต้องสอบถาม
สถาบันการเงินผู้ รับฝากเงิน ท่ีผู้ ขอใช้บริการตกลงให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ส าหรับใช้ KK Smart Investment Service 

3.9 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงประเภทบริการภายใต้ KK Smart Investment 
Service และเปลี่ยนแปลงกองทุนในคราวเดียวกัน ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ธนาคารจะไมท่ าค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแต่อย่างใด 
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3.10 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการใช้ KK Smart Investment Service ของผู้ขอใช้บริการได้ทนัที โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

  (ก) บญัชีเงินฝากถกูปิดบญัชี หรือสถานะของบญัชีเงินฝากถกูระงบัการใช้งานไม่
ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม 
  (ข)  ผู้ ขอใช้บริการไม่ได้ท าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเมื่อถึง
ก าหนดเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด 

3.11 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการมอบอ านาจตามท่ีระบใุนข้อ 3.1.1 
(ค) หรือ 3.1.2 (ค) ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการยกเลิกการมอบอ านาจ
ดงักลา่วจะมีผลเป็นการยกเลิกการใช้ KK Smart Investment Service ในทกุบญัชี
เงินฝากท่ีเก่ียวข้องกบั KK Smart Investment Service ทัง้หมด โดยผู้ขอใช้บริการ
ตกลงแจ้งการยกเลิกการมอบอ านาจดังกล่าวให้ธนาคารทราบตามวิธีการท่ี
ธนาคารก าหนด 

3.12 ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้ KK Smart Investment Service ได้ โดย
ติดต่อท่ีสาขาธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารจะได้ก าหนดต่อไป 

3.13 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อก าหนดในการใช้ KK Smart Investment Service 
ตามท่ีระบใุนข้อตกลงนี ้ไมม่ีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ี
ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนโครงการจดัการกองทุน และ/หรือข้อผกูพนัระหว่างผู้ขอใช้
บริการกับบริษัทจัดการกองทุน โดยผู้ ขอใช้บริการยังคงผูกพันและปฏิบัติตาม
หนงัสือชีช้วน และ/หรือ ข้อผกูพนัที่เก่ียวข้องต่อไปตามเดิมทกุประการ 

3.14 เว้นแต่ข้อตกลงนีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่าการใช้  
KK Smart Investment Service ไมม่ีผลกระทบถึงสทิธิและหน้าท่ีต่างๆ ของผู้ขอใช้
บริการเก่ียวกับบญัชีเงินฝากตามข้อตกลงและเง่ือนไขบญัชีเงินฝาก  และบริการ
ด้านการเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์แต่อย่างใด 
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4. ข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับบริการ Auto Sweep 

         ในการใช้บริการ Auto Sweep ผู้ขอใช้บริการตกลงเพิ่มเติมดงันี ้
4.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการ Auto Sweep ผู้ขอใช้บริการ

ต้องใช้บริการดงักล่าวร่วมกับบญัชีเงินฝากท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร  โดยผู้
ขอใช้บริการสามารถก าหนดบญัชีเงินฝากเพ่ือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุและเงิน
ปันผล (ถ้ามี) ได้ 1 บญัชี / กองทนุ / เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเท่านัน้ 

4.2 ในกรณีท่ีธนาคารท าการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากแล้วปรากฏว่า 
 (ก) จ านวนเงินรวมระหว่าง (กก) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และ (ขข) 

ยอดเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ขอใช้บริการจะได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทนุผ่าน KK Smart Investment Service ภายในวนันัน้ (ถ้ามี) (“ยอดเงิน
คงเหลือสทุธิ”) มีจ านวนเกินกว่ายอดเงินคงเหลือสงูสดุ (Maximum Spending 
Limit) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบญัชีเงินฝากเป็น
จ านวนเงินเท่ากับยอดเงินคงเหลือสุทธิหักด้วยยอดเงินคงเหลือสูงสุด  
(“ยอดเงินสัง่ซือ้”) และน ายอดเงินสัง่ซือ้จ านวนดงักล่าวไปซือ้หน่วยลงทุนใน
กองทุนแทนผู้ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะไม่ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหาก
ปรากฏว่ายอดเงินสัง่ซือ้มีจ านวนต ่ากว่า 5,000 บาท หรือต ่ากว่าจ านวนเงินขัน้
ต ่าท่ีธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หรือ 

 (ข)  ยอดเงินคงเหลือสทุธิ (ตามนิยามท่ีระบใุนข้อ 4.2 (ก)) มีจ านวนต ่ากว่ายอดเงิน
คงเหลือขัน้ต ่า (Minimum Spending Limit) ผู้ขอใช้บริการตกลงมอบอ านาจ
ให้ธนาคารท าค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนแทนผู้ ขอใช้บริการ โดย
จ านวนเงินท่ีผู้ ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารท าการขายคืนหน่วยลงทุนจะ
เท่ากบั ยอดเงินคงเหลือสงูสดุ (Maximum Spending Limit) หกัด้วยยอดเงิน
คงเหลือสทุธิ (“ยอดเงินสัง่ขาย”) ทัง้นี ้ธนาคารจะไมท่ าการขายคืนหน่วยลงทนุ
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หากปรากฏว่ายอดเงินสัง่ขายมีจ านวนต ่ากว่า 5,000 บาท หรือต ่ากว่าจ านวน
เงินขัน้ต ่าท่ีธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) 

    ในกรณีท่ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของธนาคารภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุในวรรค
ก่อนเป็นจ านวนเงินท่ีมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุสทุธิในกองทนุ หรือค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุมีผลท าให้มลูค่าหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุสทุธิ
ในกองทนุของผู้ขอใช้บริการต ่ากว่ายอดคงเหลือขัน้ต ่าของกองทนุตามท่ีระบไุว้
ในหนังสือชีช้วนของกองทุนดงักล่าว ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารท าค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุทัง้หมด 

4.3 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการก าหนดให้มี Safety Period ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า
ธนาคารจะท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนแทนผู้ ขอใช้บริการเมื่อ (ก) ครบก าหนด
ระยะเวลา Safety Period และ (ข) ยอดเงินในบญัชีเงินฝากในวนัท าการถดัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลา Safety Period เข้าเง่ือนไขท่ีธนาคารจะต้องท าการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุตามท่ีระบใุนข้อ 4.2 (ก)  
ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า หากยอดเงินในบญัชีเงินฝากวนัใดวนัหนึ่ง
ในช่วงระยะเวลาการนับ Safety Period ไม่เข้าเง่ือนไขท่ีธนาคารจะต้องท าการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามท่ีระบุในข้อ 4.2 (ก) ให้ถือว่าการนับระยะเวลา Safety 
Period เป็นอนัสิน้สดุลง และให้ธนาคารเร่ิมนบัระยะเวลา Safety Period ใหม่ใน
วนัที่เข้าเง่ือนไขท่ีธนาคารจะต้องท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบใุนข้อ 4.2 (ก)   

4.4 ในการขอเปลี่ยนกองทนุส าหรับใช้บริการ Auto Sweep ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอม
ผกูพนัตามเง่ือนไขในแต่ละกรณีดงันี ้
(ก) กรณีการขอเปลี่ยนกองทุนโดยเลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนใหม่กบักอง
ทนุเดิมเป็นเลขเดียวกนั 
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารท าค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกอง
ทนุเดิมไปเป็นกองทุนใหม่ตามท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ไว้แก่ธนาคาร โดยผู้ขอใช้
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บริการรับทราบว่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว จะมีผลให้เป็นการขายคืน
หน่วยลงทุนในกองทุนเดิมทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ภายใต้เลขผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักลา่วซึ่งไม่จ ากดัเพียงแต่หน่วยลงทนุท่ีเกิดจากการท ารายการผ่าน KK 
Smart Investment Service ทัง้นี ้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุใหม่ตามท่ีผู้ขอ
ใช้บริการก าหนด  

(ข) กรณีการขอเปลี่ยนกองทุนโดยเลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนใหม่กบักอง
ทนุเดิมแตกต่างกนั 
ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะท าการเปลี่ยนกองทุนจากกอง
ทุนเดิมไปเป็นกองทุนใหม่ท่ีผู้ ขอใช้บริการก าหนดและแจ้งให้ไว้แก่ธนาคาร
เท่านัน้ โดยมไิด้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแต่อย่างใด 

5. ข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับบริการ Saving Plan 
         ในการใช้บริการ Saving Plan ผู้ขอใช้บริการตกลงเพิ่มเติมดงันี ้

5.1 ในกรณีท่ีถึงก าหนดเวลาท่ีผู้ ขอใช้บริการระบุให้ธนาคารท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
แทนผู้ ขอใช้บริการตามท่ีระบุในค าขอใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นจ านวนเงินตามท่ีก าหนดในค าขอใช้บริการ 
และน าเงินจ านวนดงักลา่วไปซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุแทนผู้ขอใช้บริการ  

5.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินผู้ รับฝากเงินของผู้ขอใช้บริการ
ส่งผลการหกัเงินในบญัชีของ ผู้ขอใช้บริการมายงัธนาคารภายหลงัเวลา 15.30 น. 
ของวนัท าการจะถือว่าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิก
ถอนได้และจะมีผลในวนัท าการถดัไป 

5.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า เมื่อถึงก าหนดเวลาท่ีธนาคารจะต้องท าค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุแทนผู้ขอใช้บริการในคราวใดๆ แล้ว หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้ธนาคารจะไม่ท า
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแทนผู้ขอใช้บริการ  
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(ก) จ านวนเงินในการซือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเน่ืองตามท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดมี
จ านวนต ่ากว่า 1,000 บาท หรือต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ตามท่ีกองทนุก าหนด (บงัคบัตามจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีสงูกว่า) หรือ 

(ข) ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากมีจ านวนน้อยกว่ายอดเงินสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แบบต่อเน่ืองท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด 

(ค) กรณีเป็นการซือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเน่ืองมากกว่า 1 กองทุนในวนัเดียวกัน 
หากยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงได้ครบทุก
กองทุน ธนาคารขอสงวนสิทธิท ารายการซือ้หน่วยลงทุนให้เฉพาะรายการท่ี
สามารถหกัเงินได้เท่านัน้ 

5.4 ในการขอเปลี่ยนกองทนุส าหรับการใช้บริการ Saving Plan ผู้ขอใช้บริการรับทราบ
และตกลงว่าธนาคารจะท าการเปลี่ยนกองทนุส าหรับใช้บริการ Saving Plan จาก
กองทุนเดิมไปเป็นกองทุนใหม่ท่ีผู้ ขอใช้บริการก าหนดและแจ้งให้ไว้แก่ธนาคาร
เท่านัน้ โดยการเปลี่ยนกองทุนในกรณีนีผู้้ขอใช้บริการรับทราบว่าธนาคารจะไม่ท า
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแต่อย่างใด 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Sweep in-out 

บริการ Sweep in-out (ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงินผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้บริการ
ด้านการเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ Sweep in-out” หมายถึง บริการหกั และ/หรือโอนเงินระหว่างบญัชีเงิน
ฝากประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยบริการหกั และ/หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ไปเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (Sweep in) และบริการหกั และ/หรือ
โอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัไปเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์  (Sweep 
out)  

1.2 “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์” หมายถึง บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ 
ผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารและได้ก าหนดให้ใช้ส าหรับบริการ Sweep in-out  

1.3 “บัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน” หมายถึง บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัของ 
ผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารและได้ก าหนดให้ใช้ส าหรับบริการ Sweep in-out
  

 ค านิยามใดท่ีมิได้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามท่ีระบไุว้ในข้อตกลง
หลักมาใช้บังคับ ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลักขัดหรือแย้งกับค านิยามใน
ข้อตกลงนีใ้ห้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2.  เงื่อนไขการใช้บริการ 
2.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารจะให้บริการ Sweep in- out แก่ 

ผู้ ขอใช้บริการ เมื่อผู้ ขอใช้บริการได้ด าเนินการสมัครใช้บริการนีต้ามวิธีการท่ี
ธนาคารก าหนดและธนาคารได้อนมุตัิค าขอใช้บริการของผู้ขอใช้บริการแล้ว 

เอกสารแนบ 7 
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2.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ Sweep in – out ทุกวนัและเวลาท าการของ
สาขา โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุในการใช้บริการ  

2.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหกัและ/หรือโอนเงินจากบญัชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Sweep in) ธนาคารจะ
ด าเนินการภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) ในกรณีท่ีมีเช็คสัง่จ่ายจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือมีตั๋วเงิน เอกสาร  

และ  /หรือตราสารทางการเงินอ่ืนใดมาตัดบญัชี ถอน หรือเรียกเก็บเงินจาก
บญัชีเงินฝากกระแสรายวัน และปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก  
กระแสรายวนัมียอดเงินฝากคงเหลือในบญัชีไม่เพียงพอให้ธนาคารตดับญัชี 
ถอน หรือจ่ายเงินตามการเรียกเก็บ  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกั และ /
หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ตามจ านวนเงินท่ีไม่พอจ่าย ตดับญัชี 
ถอน หรือจ่ายเงินตามการเรียกเก็บนัน้ ไปเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัได้
โดยทนัที 

(ข) ณ สิน้วนัใดๆ หากปรากฏว่ายอดเงินในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัมียอดเงิน
เป็นลกูหนีข้องธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคาร หกั และ  /หรือโอนเงิน
จากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวันตามจ านวน
เท่ากบัยอดเงินท่ีเป็นลกูหนีธ้นาคาร หรือยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์ทัง้จ านวน  หรือเพียงบางส่วนได้โดยทันทีเพ่ือให้บญัชีเงินฝากกระแส
รายวนัไมม่ียอดเป็นหนี ้หรือมียอดเป็นหนีธ้นาคารในจ านวนน้อยที่สดุ  

(ค) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าธนาคารจะท ารายการตามค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการก็
ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ขอใช้บริการมีจ านวน
เพียงพอในการหัก และ/หรือโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของ 
ผู้ขอใช้บริการตามจ านวนเงินที่ผู้ขอใช้บริการท าค าสัง่ 
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(ง) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการ Sweep in ตามข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้
บริการจะต้องช าระภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบีย้ของบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

2.4 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหกั และ/หรือโอนเงินจากบญัชีเงิน
ฝากกระแสรายวันไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  (Sweep out) ธนาคารจะ
ให้บริการต่อเมื่อปรากฏว่า ณ สิน้วนัใดๆ ยอดเงินในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัมี
ยอดเงินฝากเป็นเจ้าหนีธ้นาคาร โดยผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกั  และ/
หรือโอนยอดเงินฝากจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทัง้หมดไปเข้าบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ได้ทนัที  

2.5 การให้บริการ Sweep in-out ตามข้อตกลงนี ้ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า
ธนาคารจะท าการหกั และ/หรือโอนเงินโดยพิจารณาจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ 
ขณะท่ีท ารายการเท่านัน้ ในกรณีท่ีมีการน าฝากเช็ค  ตั๋วเงิน หรือตราสารทาง
การเงินอ่ืนใดเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัไว้แล้ว 
แต่ยงัรอผลการเรียกเก็บ ธนาคารจะยงัไม่ด าเนินการหกั และ/หรือโอนเงินส าหรับ
จ านวนเงินท่ีรอผลการเรียกเก็บอยู่นัน้ไปยงับญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) จนกว่าธนาคารจะท าการเรียกเก็บเงินตามเช็ค 
ตัว๋เงิน หรือตราสารทางการเงินที่น าเข้าฝากบญัชีนัน้ได้แล้ว 

2.6 เมื่อธนาคารหัก และ/หรือโอนเงิน และน าเงินท่ีหักและ/หรือโอนเงินนัน้เข้า
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (แล้วแต่กรณี) ตามท่ีผู้
ขอใช้บริการก าหนดให้ไว้แก่ธนาคารแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะได้รับหลกัฐานการท า
รายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความทาง
โทรศพัท์ (SMS) ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคาร
เห็นสมควร 
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2.7 ในกรณีท่ีการใช้บริการ Sweep in-out ตามข้อตกลงนีเ้ป็นผลท าให้ผู้ขอใช้
บริการต้องช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
เงินฝาก และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Sweep in-out ให้แก่ธนาคาร ตาม
อตัราและเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศก าหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ
หกัเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นจากบญัชีเงินฝาก
และบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารได้ทนัที โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากดงักล่าวมีเงินไม่
เพียงพอให้ธนาคารหกัเพ่ือช าระคา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการต่างๆ ทัง้หมด ผู้
ขอใช้บริการตกลงช าระเงินในสว่นที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารทวงถาม 

2.8 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงบัหรือยกเลิกการใช้บริการ Sweep in-out ได้ โดย
ติดต่อท่ีสาขาธนาคาร หรือโดยวิธีการอ่ืนที่ธนาคารจะได้ก าหนด  
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KK พร้อมเพย์  

บริการ KK พร้อมเพย์ (ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงินผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้บริการ
ด้านการเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ KK พร้อมเพย์” หมายถึง บริการท่ีรองรับการรับโอนเงิน หรือธุรกรรม
เก่ียวกับบญัชีเงินฝากใดๆ ท่ีอาจถูกก าหนดขึน้ในอนาคต ซึ่งผู้ ขอใช้บริการต้อง
ลงทะเบียน KK พร้อมเพย์โดยใช้เลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีอาจถกูก าหนดขึน้ในอนาคต (เช่น ท่ี
อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ท่ีได้ลงทะเบียนไว้กบัธนาคาร) แทน
เลขที่บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ โดยเมื่อธนาคารแจ้งผลยืนยนัการลงทะเบียน
บริการ KK พร้อมเพย์ ไปยังผู้ ขอใช้บริการแล้ว ระบบงานจะจัดเก็บข้อมูลการ
ลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์ เป็นข้อมลูในการรองรับการรับโอนเงิน หรือธุรกรรม
เก่ียวกบับญัชีเงินฝากใดๆ ท่ีอาจถกูก าหนดขึน้ในอนาคตต่อไป 

1.2 “ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนใช้บริการ KK พร้อมเพย์ ผ่านช่องทางและ
วิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

1.3 “ยกเลิกการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลกิการลงทะเบียนใช้บริการ KK พร้อม
เพย์ ผ่านช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

1.4 “ITMX” หมายถึง บริษัท เนชัน่แนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั และให้หมายความรวมถึง
บคุคลอื่นใดที่ท าหน้าท่ีตวักลางเช่ือมระบบในการใช้บริการนีแ้ทน ITMX 

ค านิยามใดที่มิได้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามท่ีระบไุว้ในข้อตกลงหลกั
มาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกบัค านิยามในข้อตกลงนีใ้ห้
ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

เอกสารแนบ 8 
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2. เงื่อนไขการใช้บริการ 
2.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บญัชีเงินฝากส าหรับใช้บริการ KK พร้อมเพย์ ต้องเป็น

บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร
เท่านัน้ และต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

2.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการ KK พร้อม
เพย์ ได้เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับแจ้งผลยืนยนัการลงทะเบียนบริการจากธนาคารผ่าน
ข้อความทางโทรศพัท์ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือผ่านช่องทาง
อ่ืนใดตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

2.3  ในกรณีท่ีธนาคารก าหนดวิธีการให้ผู้ ขอใช้บริการสามารถลงทะเบียนใช้บริการ  
KK พร้อมเพย์ได้โดยไม่ต้องลงลายมือช่ือ ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องตามท่ีธนาคารก าหนดทกุประการ  

2.4  ผู้ขอใช้บริการขอรับรองและยืนยนัว่าในขณะท่ีลงทะเบียนสมคัรใช้บริการ KK พร้อม
เพย์ และตลอดระยะเวลาของการใช้บริการนี ้ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของบญัชีเงินฝาก
และบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรท่ีทางการออกให้แก่
ผู้ขอใช้บริการ หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้หรือได้รับอนุญาตให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรหรือข้อมลูอื่นใดท่ีน ามาลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการนี ้

2.5  หากผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกบญัชีเงินฝาก หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เลข
ประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีใช้ลงทะเบียนบริการนี ้ผู้ขอใช้บริการมี
หน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมลูดงักล่าวให้ธนาคารทราบทนัทีท่ีสาขา
ของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารจะได้ก าหนด  และผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิข้อมลูดงักลา่วแก่ผู้ โอนเงินทนัที 

2.6  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารให้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัผู้ขอใช้บริการแก่ ITMX เพ่ือเป็น
ฐานข้อมลูกลางส าหรับบริการ KK พร้อมเพย์ได้ 

2.7  ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการรับโอนเงินผ่านบริการ KK พร้อมเพย์ เป็นการรับโอน
เงินภายในประเทศเท่านัน้ 
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2.8  ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการประสงค์จะโอนเงิน ผู้ ขอใช้บริการสามารถโอนเงินผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท่ีธนาคารก าหนดได้โดยจะต้องผูกพันและปฏิบตัิตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขการใช้บริการโอนเงินผ่านช่องทางแต่ละช่องทางนัน้ๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 
ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินได้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ภายในวงเงินต่อครัง้และ
ต่อวนัตามท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินวงเงินสงูสดุในการโอนเงินต่อ
ครัง้และต่อวนัตามท่ีธนาคารก าหนด 

2.9  ในกรณีท่ีธนาคารตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการรับโอนเงินผ่านการใช้บริการ  
KK พร้อมเพย์ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
รายการท่ีผิดพลาดนัน้ให้ถกูต้องได้ทนัที 

2.10  ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารน าส่งหรือแจ้งข้อมูลใดๆ ให้แก่ 
ผู้ขอใช้บริการ ผ่านทางข้อความทางโทรศพัท์ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารเห็นสมควร 
เพ่ือประกอบการให้บริการ KK พร้อมเพย์ได้  

3. ความรับผิดของธนาคาร 

 ในกรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้จากการให้บริการ KK พร้อมเพย์ ธนาคารจะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีผู้ขอใช้บริการพิสจูน์ได้ว่าเกิดขึน้จากการกระท าโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความเสียหายท่ีตามปกติย่อมเกิดขึน้เท่านัน้  โดย
ธนาคารจะรับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินของแต่ละธุรกรรมการรับโอนเงินผ่านบริการ KK 
พร้อมเพย์ท่ีเกิดความเสียหายเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึน้จากพฤตกิารณ์พิเศษและไมว่่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และธนาคารไมต้่อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากสาเหตตุ่างๆ ดงัต่อไปนี ้

3.1. ผู้ขอใช้บริการปิดบญัชีเงินฝากท่ีลงทะเบียนไว้กบับริการ KK พร้อมเพย์ อนัมีผล
ท าให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถรับเงินโอนผ่านบริการนีห้รือท าธุรกรรมเก่ียวกบับญัชี
เงินฝากใดๆ ท่ีอาจถกูก าหนดขึน้ในอนาคต 
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3.2. ผู้ ขอใช้บริการยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีใช้
ลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์ ส าหรับผูกกับบัญชีเงินฝาก และไม่ได้แจ้งให้
ธนาคารทราบ 

3.3. เป็นเหตสุดุวิสยั 
3.4. ผู้ขอใช้บริการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงนี ้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกับ

บญัชีเงินฝาก หรือข้อตกลงหลกั 

4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเก่ียวข้องกบัการใช้บริการ  

KK พร้อมเพย์ ให้แก่ธนาคาร ตามอัตราและเง่ือนไขท่ีธนาคารได้ประกาศก าหนด โดย 
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ขอใช้
บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ทนัที โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากดงักล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้
ธนาคารหักเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ผู้ ขอใช้บริการตกลงช าระเงิ นใน
สว่นที่ขาให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารทวงถาม   

5. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ 

5.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้ธนาคารมีสทิธิตดัสินใจโดย
เด็ดขาดตามดลุพินิจของธนาคารในการยกเลิกการให้บริการ KK พร้อมเพย์ได้ โดย
ไมต้่องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

(ก) กรณีท่ี ITMX แจ้งให้ธนาคารทราบ หรือธนาคารตรวจสอบทราบการยกเลิก
หมายเลขโทรศพัท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์ 

(ข) ผู้ขอใช้บริการหรือบญัชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการถูกใช้หรือมีส่วนเก่ียวข้อง
หรือมีพฤติการณ์อันน่าสงสยัว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทาง
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การเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง 

(ค) บญัชีเงินฝากปิดลงไมว่่าด้วยเหตใุดๆ 

(ง) ธนาคารต้องยกเลิกการให้บริการดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค าพิพากษา หรือค าสัง่ของศาล 

5.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลกิการลงทะเบียนใช้บริการ KK พร้อมเพย์ ได้ โดยติดต่อท่ี
สาขาธนาคารภายในเวลาท าการของสาขา หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารก าหนด โดย
การยกเลิกจะมีผลสมบรูณ์เมื่อธนาคารได้แจ้งผลยืนยนัการยกเลิกดงักล่าวให้ ผู้ขอ
ใช้บริการทราบ 

6. อื่น ๆ 

 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อตกลงนีไ้ม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกบับญัชีเงินฝากของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการยงัคงผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขเก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่วต่อไปตามเดิมทกุประการ 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Virtual Branch (VIB) 

 บริการ  VIB (ตามท่ีได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกับการใช้บริการด้าน
การเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”)  

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

“บริการ Virtual Branch” หรือ “บริการ VIB” หมายถึง การให้บริการของธนาคารผ่าน
เคร่ืองท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีธนาคารจดัให้มีขึน้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอ
ใช้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น บริการเปิดบญัชีเงินฝาก บริการสมคัรใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงิน บริการโอนเงิน บริการเรียกดูข้อมูลบัญชี บริการด้าน
กองทนุรวม และบริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

  ค านิยามใดที่มไิด้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามท่ีระบไุว้ในข้อตกลง
หลกัมาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกบัค านิยามในข้อตกลง
นี ้ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. ขอบเขตการให้บริการ  
 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการท าธุรกรรมผ่านเคร่ืองท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย 

2.1 บริการเปิดบญัชีเงินฝาก  
2.2 บริการสมคัรใช้ผลติภณัฑ์และบริการด้านการเงิน  
2.3 บริการโอนเงิน ซึง่เป็นบริการท่ีผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินจากบญัชีเงินฝากไปยงั

บญัชีเงินฝากปลายทางท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด ทัง้ท่ีมีอยู่กับธนาคารและท่ีมีอยู่กับธนาคาร
พาณิชย์อ่ืน  

เอกสารแนบ 9 
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2.4 บริการเรียกดูข้อมูลบัญชี ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ ขอใช้บริการสามารถเรียกดูรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ไม่ว่าจะแสดงในรูปแบบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก 
(Balance Inquiry) หรือใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากแบบย้อนหลัง 
(Statement Inquiry)  

2.5 บริการด้านกองทนุรวม (Mutual Fund) ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ขอใช้บริการสามารถซือ้ 
ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมต่างๆ ท่ีธนาคารเป็นตวัแทนสนบัสนนุ
การขาย รับซือ้คืน และสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนเรียกดขู้อมลูบญัชีหน่วยลงทนุ 
ข้อมลูระดบัการยอมรับความเสี่ยง (Risk Profile) และข้อมลูอื่นๆ ตามท่ีธนาคารได้จดัให้มีขึน้ 

2.6 บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

3. เงื่อนไขการใช้บริการ  
3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ VIB ได้ทนัที ณ สถานท่ีให้บริการตามท่ีธนาคาร

ก าหนด และผู้ขอใช้บริการท่ีท าธุรกรรมผ่านเคร่ืองท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็น
บุคคลธรรมดาเท่านัน้ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องท าการพิสจูน์ตวัตนผ่านรหสัประจ าตวัหรือ
ด้วยวิธีการอ่ืนก่อนท าธุรกรรมตามท่ีธนาคารก าหนด และผู้ขอใช้บริการสามารถท าธุรกรรม
ผ่านเคร่ืองท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยให้การท าธุรกรรมนัน้ๆ มี
ผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการเสมือนได้กระท าขึน้กบัธนาคารโดยผู้ขอใช้บริการเอง 

3.2 การใช้บริการ VIB ในแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบ VIB และปฏิบตัิตาม
รายละเอียดและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

3.3 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการใส่รหัสประจ าตัวผิดตามจ านวนครัง้ท่ีธนาคารก าหนด  
ผู้ขอใช้บริการจะไมส่ามารถใช้บริการ VIB และบริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ ท่ีใช้รหัสประจ าตัวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้บริการผ่าน
ช่องทางดงักล่าวได้ ซึ่งผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบตัิตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนดเพ่ือให้สามารถ
ใช้บริการได้ต่อไป  
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3.4 ผู้ขอใช้บริการท่ีใช้บริการ VIB ตกลงผูกพันและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกบับญัชีเงินฝาก เว้นแต่ข้อตกลงนีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะ 

3.5 ในการใช้บริการ VIB ผู้ขอใช้บริการต้องด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด 
โดยผู้ ขอใช้บริการจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติการท าธุรกรรมแต่ละประเภทผ่านเคร่ืองท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และได้รับหลกัฐานการท ารายการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) หรือข้อความทางโทรศพัท์ (SMS) ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กบัธนาคาร หรือช่องทาง
อ่ืนท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยนอกจากหลกัฐานการท ารายการดังกล่าวแล้ว ผู้ขอใช้บริการ
สามารถตรวจสอบความถกูต้องของรายการได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือรายการเคลื่อนไหว
ของบญัชีเงินฝากหรือบญัชีหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี)  

3.6 ในการใช้บริการด้านกองทุนรวม (Mutual Fund) ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้ 

  (ก) ผู้ ขอใช้บริการจะต้องเปิดบัญชีหน่วยลงทุนไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ภทัร จ ากดั (“บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ”) แล้ว โดยผู้ขอใช้บริการสามารถ
ท าค าสั่งซือ้ ขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ภายในวัน เวลาท่ี
ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าการประเมนิ หรือทบทวนการประเมนิความ
เหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน (Suitability Test) 
ตามท่ีธนาคารก าหนด 
  (ข) ผู้ขอใช้บริการอาจขอเพิกถอนค าสัง่ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้
ท าผ่านบริการด้านกองทนุรวมได้ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการเพิกถอนค าสัง่ตาม
วิธีการและภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด 
  (ค) กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการท าค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ 
VIB และผ่านช่องทางอ่ืนๆ ด้วยภายในวันเดียวกัน ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่าจ านวน
หน่วยลงทนุคงเหลือที่แสดงผ่านบริการ VIB จะค านวณจากค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ท าผ่านบริการ VIB ในวนันัน้เท่านัน้  
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   ผู้ ขอใช้บริการมีหน้าท่ีศึกษาข้อจ ากัดในการขายคืน หรือสับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุนในแต่ละครัง้  หากเกิดกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการท าค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือท่ีผู้ ขอใช้บริการสามารถท าค าสัง่ได้ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุอาจปฏิเสธค าสัง่ในส่วนท่ีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนเห็น
ว่าเกินจ านวนดังกล่าวได้และให้ถือเป็นท่ีสุด ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องให้
ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตดุงักลา่วแต่อย่างใด  
  (ง) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อมลูต่างๆ ท่ีแสดงผลผ่านบริการด้านกองทนุรวม 
อาจมใิช่ข้อมลูล่าสดุและไม่ถือเป็นการรับรองข้อมลูโดยธนาคาร ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการ
มีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการต้องสอบถามบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุที่ผู้ขอใช้บริการท าธุรกรรมโดยตรง 
  (จ) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อก าหนดในการใช้บริการด้านกองทุนรวมตามท่ี
ระบใุนข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงการใช้บริการด้านกองทนุรวมผ่านบริการ Virtual Branch / 
ค าเตือนและค าแนะน าท่ีส าคญั ไมม่ีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ 
ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือข้อผกูพนัระหว่างผู้ขอใช้บริการ
กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โดยผู้ขอใช้บริการยงัคงผกูพนัและปฏิบตัิตามหนงัสือ
ชีช้วน และ/หรือข้อผกูพนัที่เก่ียวข้องต่อไปตามเดิมทกุประการ 

 
4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 ในกรณีท่ีการใช้บริการ VIB ตามข้อตกลงนีเ้ป็นผลท าให้ผู้ ขอใช้บริการต้องช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเงินฝาก และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ VIB ให้แก่ธนาคาร ตามอัตราและเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศ
ก าหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการต่างๆ 
ดงักลา่วข้างต้นจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร
ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากดงักล่าวมี
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เงินไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการต่างๆ ทัง้หมด ผู้ขอ
ใช้บริการตกลงช าระเงินในสว่นที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารทวงถาม 
 
 


