โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

(ชุดธนำคำร)

คำขอสินเชื่อเพือ่ ธุรกิจรำยย่อย
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร    
Application No. / Reference No. 
MIC No.    P.N.  S1.  S2.  S3.
PF CODE      
วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ..................

X

ข้ ำพเจ้ ำชื่อ ............................................................................. นำมสกุล ..........................................................................
มีควำมประสงค์ขอสินเชื่อกับธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ประเภทสินเชื่อ

 สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) จำนวน ……………………………………………… บำท (………………………………………………………………………………)
หรือตำมจำนวนที่ธนำคำรพิจำรณำอนุมตั สิ นิ เชื่อตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร (ทั้งนี้ ขอให้ ธนำคำรแจ้ งผลกำรอนุมตั สิ นิ เชื่อ และ
เงื่อนไขกำรผ่อนชำระให้ ข้ำพเจ้ ำทรำบอีกครั้งหนึ่ง)
โดยขอให้ ธนำคำรนำเงินกู้ตำมจำนวนที่ธนำคำรอนุมตั เิ ข้ ำบัญชีเงินฝำกของข้ ำพเจ้ ำ
ที่มอี ยู่กบั ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด(มหำชน) ประเภทสะสมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ---
ระยะเวลำผ่อนชำระ  12 เดือน
 24 เดือน  36 เดือน  48 เดือน  60 เดือน
วิธกี ำรชำระเงิน
ชำระโดยกำรหักบัญชีเงินฝำก ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภท สะสมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ---

 สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (สินเชื่อหมุนเวียน) จำนวน ……………………………………………… บำท (……………………………………………………………)
หรือตำมจำนวนที่ธนำคำรพิจำรณำอนุมตั สิ นิ เชื่อตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร (ทั้งนี้ ขอให้ ธนำคำรแจ้ งผลกำรอนุมตั สิ นิ เชื่อ และ
เงื่อนไขกำรผ่อนชำระให้ ข้ำพเจ้ ำทรำบอีกครั้งหนึ่ง)
ข้ ำพเจ้ ำประสงค์ใช้ บญ
ั ชีประเภทสะสมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ---
หมำยเลขบัตรบีเฟิ สต์    
ที่มอี ยู่กบั ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
วิธกี ำรชำระเงิน
ชำระโดยกำรหักบัญชีเงินฝำก ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภท สะสมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ---

 หักบัญชีข้นั ต่ำ 5% ของยอดต้ นเงิน และดอกเบี้ยค้ ำงชำระ ตำมใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
แต่ไม่น้อยกว่ำ 500.00 บำท
 หักเต็มจำนวนเงินตำมใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
กรณีไม่ระบุ ธนำคำรจะหักตำมยอดที่ค้ำงชำระขั้นต่ำ 5% ของยอดต้ นเงิน และดอกเบี้ยค้ ำงชำระตำมใบแจ้ งยอด
สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ แต่ไม่น้อยกว่ำ 500.00 บำท

(สามารถเลือกสมัครใช้บริการสินเชือ่ ประเภทเงินกู ้ หรือสินเชือ่ หมุนเวียน ได้เพียง 1 ประเภท)
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/ กำรประกัน...

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

กำรประกัน กรุณำทำเครื่องหมำย 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) คำ้ ประกัน
 บุคคล ........................................................................................... คำ้ ประกัน
 บุคคล ........................................................................................... คำ้ ประกัน
 อื่น ๆ ............................................................................................
 ไม่มปี ระกัน
กรณี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม ซึ่ งต่ อไปในสัญญำนี้ เรียกว่ำ “บสย.” ค้ ำประกันกำรชำระหนี้ สินเชื่อของ
ผูข้ อสินเชื่อตำมสัญญำนี้
1. ผู้ขอสินเชื่อขอรับรองว่ำ ผู้ขอสินเชื่อเป็ นบุคคลสัญชำติไทย เป็ น SMEs ที่ประกอบกิจกำรโดยชอบด้ วยกฎหมำย ไม่ขดั ศีลธรรม
อันดี และมีสนิ ทรัพย์ถำวร รวมทั้งคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ตำมหลักเกณฑ์ท่ี บสย. กำหนดในแต่ละประเภทโครงกำรของ บสย.
2. ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ำ จะนำสินเชื่อที่ได้ รับไปใช้ ให้ ตรงตำมวัตถุประสงค์ท่ขี อสินเชื่อเท่ำนั้น ทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่ ำวต้ องไม่
เกี่ยวข้ องกับกิจกำรที่ บสย. ไม่ให้ กำรสนับสนุน และจะไม่นำเงินสินเชื่อที่ได้ รับไปชำระคืนสินเชื่อเดิมที่มอี ยู่กบั ธนำคำร
3. ในกรณีท่ธี นำคำรได้ รับชำระหนี้ตำมสัญญำจำก บสย. หรือจำก บสย.และผู้ขอสินเชื่อ ตลอดจนได้ รับชำระหนี้จำกผู้ขอสินเชื่อ
ตำมสัญญำสินเชื่ออื่นใดที่มอี ยู่กบั ธนำคำรจนครบถ้ วนแล้ ว ผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ ธนำคำรนำส่งเอกสำรสิทธิ อันเป็ นหลักประกันให้ แก่ บสย.
4. เมื่อหนังสือคำ้ ประกันของ บสย. สิ้นผลลงไม่ว่ำด้ วยเหตุใด ธนำคำรสงวนสิทธิ์ท่จี ะยกเลิก หรือลดวงเงินสินเชื่อในทุกประเภท
หรือบำงประเภทได้ โดยธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบ
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BLC 1202(14-12/62)_คาขอและสัญญาสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย Version 1.

2

/ ประวัตสิ ่วนตัว...

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

ประวัติส่วนตัวผูข้ อสินเชื่อ
ชื่อ ภำษำไทย (นำย/นำง/นำงสำว) ………………………………………………………………… นำมสกุล ……………………………………………………………………………………………
ชื่อ ภำษำอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ (ตำมหนังสือเดินทำง) ………………………………………………………… นำมสกุล ………………………………………………………………………
เลขประจำตัวประชำชน/บัตรข้ ำรำชกำร/หนังสือเดินทำงเลขที่ 
วันหมดอำยุ (พ.ศ.) // วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) // สัญชำติ ……………………………
สถำนภำพ
กำรศึกษำสูงสุด

 โสด

 สมรส [ ] จดทะเบียน
[ ] ไม่จดทะเบียน
 มัธยม 3 หรือต่ำกว่ำ
 มัธยม 6
 ปริญญำตรี
 ปริญญำโท

 หม้ ำย/หย่ำ
 ปวช.
 ปริญญำเอก

 ปวส.

จำนวนบุตร/บุคคลในอุปกำระ ……………………… คน
 วัยก่อนศึกษำ ………………………………… คน
 ระดับประถมศึกษำ ……………………… คน
 ระดับมัธยมศึกษำ ………………… คน
 ระดับอุดมศึกษำ …………………………… คน
 จบกำรศึกษำแล้ ว ………………………… คน
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ………………………… หมู่ ……………… หมู่บ้ำน ……………………………………………………………… อำคำร ……………………………………………………………
ซอย …………………………………………………… ถนน …………………………………………………………… ตำบล/แขวง ………………………………………………………………………………
อำเภอ/เขต …………………………………………………………………………… จังหวัด ……………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (หากไม่เหมือนกับทีอ่ ยู่ปัจจุบนั โปรดระบุ) เลขที่ ……………… หมู่ ……………… หมู่บ้ำน ……………………………………………………………
อำคำร ………………………………………………………………………… ซอย …………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………………………
ตำบล/แขวง ……………………………………………………………… อำเภอ/เขต ……………………………………………………… จังหวัด …………………………………………………………
รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์(บ้ ำน) ……………………………………………… ต่อ ……………… มือถือ ……………………………………………… โทรสำร ……………………………………………………………
อีเมล ………………………………………………………………………………………………………………
ที่พักอำศัยปัจจุบนั
 กรรมสิทธิ์ของตนเอง ไม่มภี ำระผูกพัน
 กรรมสิทธิ์ของตนเอง อยู่ระหว่ำงผ่อนชำระเดือนละ …………………………………………………… บำท
 เช่ำ ค่ำเช่ำเดือนละ …………………………………………………… บำท
 กรรมสิทธิ์ของบิดำ มำรดำ
 กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น/บ้ ำนพักสวัสดิกำร
ข้อมูลกำรทำงำน (ผู้ขอสินเชื่อที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว โปรดกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของท่ำนหน้ ำ 5)
อำชีพ
 ธุรกิจส่วนตัว
 งำนประจำ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………
ชื่อสถำนที่ทำงำน …………………………………………………………… อำยุงำน ………………………………ปี ตำแหน่งงำน ………………………………………………………………………
ที่อยู่เลขที่ ……………………………… หมู่ ……………… หมู่บ้ำน …………………………………………………………… อำคำร ………………………………………………………………………
ซอย ……………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง …………………………………………………………………………
อำเภอ/เขต …………………………………………………………………………………… จังหวัด ……………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ ……………………………………………………… ต่อ …………………… มือถือ ……………………………………………… โทรสำร …………………………………………………………
อีเมล …………………………………………………………………………………………………… รำยได้ ประจำต่อปี …………………………………………………………………………………… บำท
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/ คู่สมรส...

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

คู่สมรสผูข้ อสินเชื่อ
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) ……………………………………………………………………………… นำมสกุล …………………………………………………………………………………………………
เลขประจำตัวประชำชน/บัตรข้ ำรำชกำร/หนังสือเดินทำงเลขที่ 
วันหมดอำยุ (พ.ศ.) // วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) // สัญชำติ …………………………………………
ข้อมูลกำรทำงำนของคู่สมรส
อำชีพ
 ธุรกิจส่วนตัว
 งำนประจำ (โปรดระบุ) …………………………………………………………
ชื่อสถำนที่ทำงำน …………………………………………………………… อำยุงำน ………………………………ปี ตำแหน่งงำน ………………………………………………………………………
ที่อยู่เลขที่ ……………………………… หมู่ ……………… หมู่บ้ำน …………………………………………………………… อำคำร ………………………………………………………………………
ซอย ……………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง …………………………………………………………………………
อำเภอ/เขต …………………………………………………………………………… จังหวัด ……………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ 
อีเมล …………………………………………………………………………………………………… รำยได้ ประจำต่อปี …………………………………………………………………………………… บำท
ผูค้ ้ ำประกัน
ควำมสัมพันธ์กบั ผู้ขอสินเชื่อ …………………………………………………………
ชื่อ ภำษำไทย (นำย/นำง/นำงสำว) ……………………………………………………………………………… นำมสกุล ………………………………………………………………………………
ชื่อ ภำษำอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ (ตำมหนังสือเดินทำง) ……………………………………………………………… นำมสกุล …………………………………………………………………
เลขประจำตัวประชำชน/บัตรข้ ำรำชกำร/หนังสือเดินทำงเลขที่ 
วันหมดอำยุ (พ.ศ.) // วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) // สัญชำติ ……………………………………
สถำนภำพ
กำรศึกษำสูงสุด

 โสด

 สมรส [ ] จดทะเบียน
[ ] ไม่จดทะเบียน
 มัธยม 3 หรือต่ำกว่ำ
 มัธยม 6
 ปริญญำตรี
 ปริญญำโท

 หม้ ำย/หย่ำ
 ปวช.
 ปวส.
 ปริญญำเอก

จำนวนบุตร/บุคคลในอุปกำระ ………………… คน
 วัยก่อนศึกษำ ………………………… คน
 ระดับประถมศึกษำ …………………… คน  ระดับมัธยมศึกษำ …………………… คน
 ระดับอุดมศึกษำ …………………… คน
 จบกำรศึกษำแล้ ว ……………………… คน
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ……………………………… หมู่ ……………… หมู่บ้ำน ………………………………………………………………. อำคำร ………………………………………………………
ซอย …………………………………………………… ถนน ………………………………………………………………… ตำบล/แขวง …………………………………………………………………………
อำเภอ/เขต ……………………………………………………………………… จังหวัด …………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (หากไม่เหมือนกับทีอ่ ยู่ปัจจุบนั โปรดระบุ) เลขที่ ………………… หมู่ ……………… หมู่บ้ำน …………………………………………………………
อำคำร ……………………………………………………………………… ซอย ……………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………………………
ตำบล/แขวง ………………………………………………………………… อำเภอ/เขต ………….………………………………………… จังหวัด ……………………….……….………………………
รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์(บ้ ำน) ……………………………………………… ต่อ ……………… มือถือ …………………………………………………… โทรสำร ………………………………………………………
อีเมล ………………………………………………………………………………………………………………
ที่พักอำศัยปัจจุบนั
 กรรมสิทธิ์ของตนเอง ไม่มภี ำระผูกพัน
 กรรมสิทธิ์ของตนเอง อยู่ระหว่ำงผ่อนชำระเดือนละ …………………………………………………… บำท
 เช่ำ ค่ำเช่ำเดือนละ …………………………………………………… บำท
 กรรมสิทธิ์ของบิดำ มำรดำ
 กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น/บ้ ำนพักสวัสดิกำร
X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ
/ ข้ อมูลกำร...
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โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

ข้อมูลกำรทำงำนของผูค้ ้ ำประกัน
อำชีพ
 ธุรกิจส่วนตัว
 งำนประจำ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………
ชื่อสถำนที่ทำงำน …………………………………………………………… อำยุงำน ………………………………ปี ตำแหน่งงำน …………………………………….…………………………………
ที่อยู่เลขที่ ……………………………… หมู่ ……………… หมู่บ้ำน …………………………………………………………… อำคำร ………………………………….……………………………………
ซอย ……………………………………..……………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง …………………………………….……………………………………
อำเภอ/เขต ……………………………………………………………………………… จังหวัด …………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ …………………………………………………… ต่อ …………………… มือถือ …………………………………………………… โทรสำร ………………………………………………………
อีเมล …………………………………………………………………………………………………… รำยได้ ประจำต่อปี …………………………………………………………………………………… บำท
คู่สมรสผูค้ ้ ำประกัน
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………….………………..…….………………… นำมสกุล ………………………………………………………………..……………………………
เลขประจำตัวประชำชน/บัตรข้ ำรำชกำร/หนังสือเดินทำงเลขที่ 
วันหมดอำยุ (พ.ศ.) // วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) // สัญชำติ ………………………..…………
ข้อมูลกำรทำงำนของคู่สมรสผูค้ ้ ำประกัน
อำชีพ
 ธุรกิจส่วนตัว
 งำนประจำ (โปรดระบุ) …………………………………………………………
ชื่อสถำนที่ทำงำน …………………………………………………………… อำยุงำน ………………………………ปี ตำแหน่งงำน …………………………………….…………………………………
ที่อยู่เลขที่ ……………………………… หมู่ ……………… หมู่บ้ำน …………………………………………………………… อำคำร ………………………………….……………………………………
ซอย ……………………………………..……………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง …………………………………….……………………………………
อำเภอ/เขต ………………………………………………………….…….…………… จังหวัด ……………………..…………..……………………………… รหัสไปรษณีย์ 
อีเมล …………………………………………………………………………………………………… รำยได้ ประจำต่อปี …………………………………………………………………………………… บำท
ข้อมูลและรำยละเอียดธุรกิจของผูข้ อสินเชื่อ
(1) ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อร้ ำนค้ ำ/ห้ ำงหุ้นส่วน/บริษัท …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จดทะเบียนเมื่อ ………………………………………………………………………………
 ไม่จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน ……………………………………………………………… บำท ประเภทธุรกิจ ………………………………….…………………………………… อำยุธรุ กิจ ………………… ปี
สถำนประกอบกำร
 มีร้ำนค้ ำของตนเอง
[ ] ปลอดภำระ
[ ] อยู่ระหว่ำงผ่อนชำระเดือนละ ……………………………………….……………………… บำท

 เช่ำ
 ไม่มหี น้ ำร้ ำนค้ ำ

[ ] สัญญำเช่ำ ระยะเวลำ ……………………… ปี ค่ำเช่ำเดือนละ …………………………………………..…………………………… บำท

ที่อยู่สถำนประกอบกำร (ทีข่ า้ พเจ้าประกอบธุรกิจ) เลขที่ ………………………… หมู่ ………………… หมู่บ้ำน …………………………………………………………………………
อำคำร ………………………………………………………………… ซอย …………………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………………………
ตำบล/แขวง ……………………………………… อำเภอ/เขต ………………………………………… จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ ……………………………………………………… ต่อ …………………… มือถือ …………………………………………… โทรสำร …………………………………………………………
อีเมล ……………………………………………………………………………………………………
จำนวนพนักงำน/จำนวนคนงำน ………………………………… คน จ่ำยเงินเดือนรวม ……………………………………………………………………… บำท
ยอดขำย (ต่อเดือน) …………………………………………………………………………… บำท
เริ่มต้ นธุรกิจด้ วยเงินลงทุน ……………………………………………………………… บำท แหล่งที่มำของเงินทุน …………………………………………………………………………………
สถำบันกำรเงินหลักที่ใช้ ในปัจจุบนั …………………………………………………………………………………………
X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ
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/(2) รำยละเอียด...

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

(2) รำยละเอียดธุรกิจ
ประเภทสินค้ ำที่ผลิต/จำหน่ำย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สัดส่วนกำรขำย
 ขำยเงินสด คิดเป็ น …………………… %  ขำยเครดิต คิดเป็ น ……………………… % ระยะเวลำเครดิต ………………………… วัน
ตลำดเป้ ำหมำย …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เครื่องจักร/อุปกรณ์ท่ใี ช้ ในกำรผลิต/จำหน่ำย (ถ้ ำมี) …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… กำลังกำรผลิต ……………………………………………… Used Capacity ……………….……………………………………
ประเภทวัตถุดบิ หลัก …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………
ปริมำณยอดซื้อต่อเดือน ……………………………………………………………………………………… บำท
สัดส่วนกำรซื้อ
 ซื้อเงินสด คิดเป็ น …………….……… % ซื้อเครดิต คิดเป็ น ……………….……… % ระยะเวลำเครดิต …………………………… วัน
ปริมำณ Stock สินค้ ำ/วัตถุดบิ ……………………………………………………… บำท ระยะเวลำ Stock ……………………………………… วัน
(3) ข้อมูลทำงกำรเงิน
ยอดขำยปัจจุบนั ต่อเดือน
หัก ต้ นทุนขำย
หัก ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำรไม่รวมดอกเบี้ยจ่ำย
หัก ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำยและภำษี
จ่ำยชำระคืนหนี้ทุกประเภท (หนี้เดิมถ้ ำมี)
เงินสดคงเหลือ (ก่อนหักภำษี)
จ่ำยชำระคืนเงินกู้ใหม่ครั้งนี้
เงินสดคงเหลือสุทธิ

(หน่วย : บำท)

รำยละเอียดทรัพย์สิน
 เงินฝำก ………………………………… บำท  กองทุน ……………………………………… บำท
 ที่ดนิ เปล่ำ …………………………… แปลง มูลค่ำ …………………………………… บำท
 สิ่งปลูกสร้ ำง ………………………… หลัง มูลค่ำ ……………………………………… บำท

 ทองคำ ……………………………………………..…… บำท
 รถยนต์ ……………………………………………………บำท
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………

ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
ข้ ำพเจ้ ำมีสนิ เชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับ รำยละเอียดดังนี้
1. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ใช้ อยู่ในปัจจุบนั
1) ชื่อสถำบันกำรเงิน / ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………………………………………………… วงเงินสินเชื่ออนุมตั ิ ……………………………………………………… บำท
2) ชื่อสถำบันกำรเงิน / ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………………………………………………… วงเงินสินเชื่ออนุมตั ิ ……………………………………………………… บำท
3) ชื่อสถำบันกำรเงิน / ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………………………………………………… วงเงินสินเชื่ออนุมตั ิ ……………………………………………………… บำท
2. สินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ระหว่ำงกำรสมัครในช่วง 2 เดือนที่ผ่ำนมำ
1) ชื่อสถำบันกำรเงิน / ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………………………………………………… วงเงินสินเชื่อที่ขอ ……………………………………………………… บำท
2) ชื่อสถำบันกำรเงิน / ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………………………………………………… วงเงินสินเชื่อที่ขอ ……………………………………………………… บำท
3) ชื่อสถำบันกำรเงิน / ผู้ประกอบธุรกิจฯ …………………………………………………………… วงเงินสินเชื่อที่ขอ ……………………………………………………… บำท
ธนำคำรอำจลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลได้ หำกผู้ขอสิน เชื่อแจ้ งข้ อมูลข้ ำงต้ นไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถูกต้ อง
หมายเหตุ

ผูข้ อสินเชือ่ ทีม่ ีรายได้นอ้ ยกว่า 30,000 บาท มีสิทธิได้รับวงเงินสินเชือ่ ส่วนบุคคลจากสถาบันการเงิน และ/หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลได้ไม่เกิน 3 แห่ ง ตาม
หลักเกณฑ์ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ
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แผนที่ต้ งั สถำนที่ประกอบธุรกิจกำรค้ำ

กรณีประกอบธุรกิจขำยของออนไลน์
 ชื่อร้ ำนค้ ำออนไลน์ :
- ระบุ URL หรือที่อยู่ (Address) ........................................................................................................................
- Facebook .................................................................. - Shopee .................................................................
- Instagram .................................................................. - Lazada .................................................................
- Line ID .................................................................. - อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................
 แสดงรำยละเอียดของร้ ำนค้ ำออนไลน์ ได้ แก่
- ข้ อมูลเจ้ ำของร้ ำนค้ ำ ....................................................................................................................................
- วันที่เปิ ดร้ ำนค้ ำออนไลน์ ..............................................................................................................................
- สินค้ ำ/บริกำรที่จำหน่ำย ...............................................................................................................................
 วิธกี ำรสั่งซื้อสินค้ ำ/บริกำร ......................................................................................................................................
 วิธกี ำรชำระเงิน (ถ้ ำมี) ...........................................................................................................................................
 วิธกี ำรส่งสินค้ ำ (ถ้ ำมี) ............................................................................................................................................
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................................................................
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สถำนที่ส่งเอกสำร

 ที่บ้ำน

 ที่ทำงำน

 สถำนประกอบกำร

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อมูลทั้งหมดที่ให้ ไว้ ในคำขอนี้เป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นควำมจริงทุกประกำร และยินยอมให้ ธนำคำร
ดำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องได้ ตำมวิธที ่ธี นำคำรพิจำรณำเห็นสมควร และให้ ถือว่ำคำขอสินเชื่อนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
รำยย่อย
ข้อควรระวัง
- ธนำคำรจะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันรับเงินกู้/วันเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
- กรณีผิดนัดชำระหนี้ (ชำระล่ำช้ ำหรือไม่ตรงวันตำมกำหนด) ผู้ขอสินเชื่อต้ องชำระดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุด (อัตรำดอกเบี้ยไม่เกิน 28%
ต่อปี สำหรับทุกวงเงิน นับแต่วันครบกำหนดในงวดนั้นจนกว่ำจะมีกำรชำระคืนตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด) และชำระค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ทวงถำมหนี้อกี ส่วนหนึ่ง
- ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขพิเศษ และ/หรือเงื่อนไขของกำรบริกำรตำมควำมเหมำะสม
- ผู้ขอสินเชื่อควรเข้ ำใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ หำกมีข้อสงสัยหรือต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ หรือ
โทร. 1333

ลงชื่อ………………………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ

(………………………………………………………………………)
วันที่ ………………/……………… /………………………
กำรแสดงควำมประสงค์ของลูกค้ ำ ไม่มผี ลต่อกำรพิจำรณำกำรใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของธนำคำรที่ลูกค้ ำจะได้ รับ
วันที่ …………… เดือน …………………………… พ.ศ. ………………………
ข้ ำพเจ้ ำ นำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………………….…………… นำมสกุล ………………………………………………………………………………
ตกลงกับธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) ดังนี้
 ข้ ำพเจ้ ำตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ ำพเจ้ ำ ที่ข้ำพเจ้ ำมีอยู่กบั ธนำคำร แก่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจกำรเงินของธนำคำร ซึ่งรวมถึงบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมบัวหลวง
จำกัด บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน) และ บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด เพื่อใช้ ในกำรนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ บริกำร สิทธิ
ประโยชน์ และข้ อเสนอพิเศษให้ แก่ข้ำพเจ้ ำได้
 ข้ ำพเจ้ ำไม่ประสงค์ให้ ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ ำพเจ้ ำ
ลงชื่อ ………………………………………………………………… ผู้แสดงควำมประสงค์

(…………………………………………………………………)
(ลำยมือชื่อต้ องเหมือนกับที่ได้ ให้ ไว้ ในคำขอสินเชื่อ)

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ ม หรือเปลีย่ นแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อธนาคารกรุงเทพ
ท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้ที่ www.bangkokbank.com
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(ชุดธนำคำร)

สัญญำสินเชื่อเพือ่ ธุรกิจรำยย่อย
ข้ ำพเจ้ ำชื่อ .................................................................. นำมสกุล ..................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ขอสินเชื่อ” ได้ ทำคำขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจรำยย่อย โดยให้ ถือว่ำเอกสำรดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญำนี้เรียกว่ำ “คำขอสินเชื่อ” ตกลงทำสัญญำนี้ให้ ไว้ แก่ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ธนำคำร” เพื่อเป็ น
หลักฐำนแห่งกำรกู้ยืมเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ตำมประเภทสินเชื่อและจำนวนเงินที่ระบุในคำขอสินเชื่อหรือจำนวนเงิน
ที่ธนำคำรพิจำรณำอนุมตั สิ นิ เชื่อตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร มีรำยละเอียดดังนี้
1. ข้อตกลงกำรใช้สินเชื่อ
1.1 สินเชื่อบัวหลวงเพิม่ ทรัพย์ (เงินกู)้
1.1.1 กำรอนุมตั สิ นิ เชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อขอกู้เงินจำกธนำคำรตำมจำนวนที่ระบุในคำขอสินเชื่อ หรือจำนวนที่ธนำคำรพิจำรณำอนุมัติสนิ เชื่อตำมหลักเกณฑ์
ของธนำคำร ในกำรอนุมัติสนิ เชื่อ ธนำคำรมีสทิ ธิกำหนดจำนวนเงินกู้และเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกู้ยืมเงินตำมสัญญำนี้ ซึ่งผู้ขอสินเชื่อ
รับทรำบว่ำ
(1) ธนำคำรอำจเรียกให้ ผ้ ขู อสินเชื่อส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้ องตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรได้
(2) ธนำคำรจะมีหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ พร้ อมทั้งเงื่อนไขให้ แก่ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบ ซึ่งให้ ถือว่ำเอกสำรดังกล่ำวเป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
(3) กรณีท่ธี นำคำรกำหนดให้ สนิ เชื่อตำมสัญญำนี้มสี ญ
ั ญำคำ้ ประกัน ผู้ขอสินเชื่อรับทรำบว่ำ ธนำคำรจะจ่ำยเงินกู้เมื่อมีสัญญำ
คำ้ ประกันโดยสมบูรณ์แล้ ว
เมื่อธนำคำรแจ้ งผลกำรอนุมัติ และนำเงินกู้เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ขอสินเชื่อแล้ ว ผู้ขอสินเชื่อตกลงยอมรับวงเงินและเงื่อนไข
ตำมที่ธนำคำรอนุมตั ิ
1.1.2 กำรรับเงินกู้
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรนำเงินกู้ตำมจำนวนที่ธนำคำรอนุมัติเข้ ำบัญชีเงินฝำกที่มีอยู่กบั ธนำคำรประเภทสะสมทรัพย์ของ
ผู้ขอสินเชื่อตำมที่ระบุในคำขอสินเชื่อ และเมื่อธนำคำรนำเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ผู้ขอสินเชื่อยอมรับว่ำได้ รับเงินกู้จำกธนำคำรถูกต้ องแล้ ว
1.1.3 กำรชำระคืนต้ นเงินและดอกเบี้ย
ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระคืนต้ นเงินและดอกเบี้ยรวมกันให้ แก่ธนำคำรให้ แล้ วเสร็จทั้งหมดภำยในกำหนดเวลำและเงื่อนไขตำมที่
ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ ในกรณีท่ีผ้ ูขอสินเชื่อชำระคืนต้ นเงินก่อนกำหนดหรือเกินกว่ ำจำนวนที่จะต้ องชำระในแต่ละงวด
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรนำเงินดังกล่ำวไปชำระดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือให้ นำไปชำระหนี้เงินกู้ท่เี หลือ ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อยังมีหน้ ำที่ต้องชำระ
ต้ นเงินพร้ อมดอกเบี้ยตำมจำนวนและกำหนดเวลำที่ระบุไว้ ในสัญญำนี้ จนกว่ำจะชำระหนี้ครบถ้ วน
1.1.4 ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ ำ จะไม่ชำระคืนต้ นเงินกู้ ท่เี หลือทั้งหมดตำมสัญญำนี้ให้ แก่ธนำคำรก่อนกำหนดเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่นำ
เงินกู้เข้ ำบัญชีเงินฝำก หำกผู้ขอสินเชื่อชำระคืนต้ นเงินกู้ท้งั หมดตำมสัญญำนี้ให้ แก่ธนำคำรก่อนกำหนดเวลำดังกล่ ำว ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรชำระคืนต้ นเงินกู้ก่อนกำหนด ให้ แก่ธนำคำรในอัตรำตำมตำรำงที่กำหนดตำมข้ อ 2. พร้ อมกับจำนวนเงินที่ชำระ โดยผู้ขอสินเชื่อ
จะชำระค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำและตำมวิธกี ำรที่ธนำคำรกำหนด
1.2 สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (สินเชื่อหมุนเวียน)
1.2.1 กำรอนุมตั สิ นิ เชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อขอวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจำกธนำคำรตำมจำนวนที่ระบุในคำขอสินเชื่อนี้ หรือตำมจำนวนที่ธนำคำรพิจำรณำ
อนุมตั สิ นิ เชื่อตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร ในกำรอนุมตั สิ นิ เชื่อ ธนำคำรมีสทิ ธิกำหนดจำนวนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรให้ สิน เชื่ อตำมสัญ ญำนี้ รวมถึง ก ำหนดกำรช ำระหนี้ จ ำนวนเงิ น ที่ต้ อ งช ำระในแต่ ล ะงวด และเงื่ อ นไขอื่น ๆ ที่ธ นำคำรเห็น สมควร
ซึ่งผู้ขอสินเชื่อรับทรำบว่ำ
X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ / (1) ธนำคำรอำจ...
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(1) ธนำคำรอำจเรียกให้ ผ้ ขู อสินเชื่อส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้ องตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรได้
(2) ธนำคำรจะมีหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ พร้ อมทั้งเงื่อนไขให้ แก่ผ้ ูขอสินเชื่อทรำบ ซึ่งให้ ถือว่ำเอกสำรดังกล่ำวเป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
(3) กรณีท่ีธนำคำรกำหนดให้ สินเชื่อตำมสัญญำนี้มีสัญญำคำ้ ประกัน ผู้ขอสินเชื่อรับทรำบว่ ำ ธนำคำรจะให้ วงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนเมื่อมีสญ
ั ญำคำ้ ประกันโดยสมบูรณ์แล้ ว
เมื่อธนำคำรแจ้ งผลกำรอนุมัติและผู้ขอสินเชื่อทำกำรยอมรับวงเงิน (Activate) แล้ ว ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ำได้ ยอมรับเงื่อนไข
ตำมที่ธนำคำรอนุมตั ิ
1.2.2 กำรใช้ สนิ เชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อต้ องใช้ บัตรบีเฟิ สต์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ อ่ นื ใดที่ธนำคำรจะได้ ออกให้ แก่ผ้ ูขอสินเชื่อในภำยหน้ ำ ซึ่งต่อไปใน
สัญญำนี้เรียกว่ำ “บัตร” กับ “รหัสประจำตัว” ซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็ นผู้ต้งั รหัสเองและเปลี่ยนแปลงรหัสได้ ด้วยตนเอง ทำกำรรับเงินสินเชื่อหมุนเวียน
จำกเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนำคำร หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ธี นำคำรกำหนด
ผู้ขอสินเชื่อต้ องดำเนินกำร
(1) ทำรำยกำรยอมรับวงเงิน (Activate) ภำยใน 6 เดือน นับจำกวันที่ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ และ
(2) ต้ องเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนครั้งแรกภำยใน 10 เดือน นับจำกวันที่ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ
ทั้งนี้ หำกผู้ขอสินเชื่อไม่ดำเนินกำรตำม (1) และ (2) ให้ ถือว่ำ ผู้ขอสินเชื่อตกลงยกเลิกวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตำมสัญญำนี้
กับธนำคำร
ในกำรเบิกถอนใช้ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแต่ละครั้ง ผู้ขอสินเชื่อจะปฏิบัติตำมขั้นตอนของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
และปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ บริกำรบัตร หรือกำรปฏิบตั ติ ำมช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ธี นำคำรกำหนด และให้ ถอื ว่ำข้ อกำหนดดังกล่ำว
เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
ธนำคำรอำจเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อที่ธนำคำรให้ แก่ผ้ ขู อสินเชื่อ ให้ มจี ำนวนมำกขึ้นหรือน้ อยลงได้ ตำมดุลยพินิจของธนำคำร
ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อตกลงและรับทรำบว่ ำ วงเงินสินเชื่อที่ผ้ ูขอสินเชื่อได้ รับจำกธนำคำรในขณะใดขณะหนึ่ง จะปรำกฏอยู่บนใบแจ้ งยอดสินเชื่อ
บัวหลวงพูนทรัพย์ท่ธี นำคำรได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ขู อสินเชื่อภำยหลังจำกที่ผ้ ขู อสินเชื่อได้ รับอนุมตั สิ นิ เชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อรับทรำบว่ำ วงเงินสินเชื่อที่ผ้ ูขอสินเชื่อได้ รับเป็ นวงเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยจำนวน
เงินสูงสุดที่ผ้ ูขอสินเชื่อสำมำรถเบิกถอนได้ ในขณะใดขณะหนึ่งเท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงวงเงินสูงสุดที่ธนำคำรอนุมัติกบั ยอดเงินที่ผ้ ูขอใช้ สนิ เชื่อได้
เบิกถอนไปพร้ อมดอกเบี้ยและยังมิได้ ชำระคืนธนำคำรตำมใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ว่ำยอดเงินค้ ำงชำระดังกล่ำวจะครบกำหนด
ชำระแล้ วหรือไม่กต็ ำม
1.2.3 กำรชำระคืนต้ นเงินและดอกเบี้ย
ผู้ขอสินเชื่อจะชำระต้ นเงินที่เบิกถอนไปพร้ อมดอกเบี้ยของต้ นเงินดังกล่ ำวและดอกเบี้ยค้ ำงชำระ (ถ้ ำมี) ให้ แก่ธนำคำรตำม
กำหนดเวลำที่ธนำคำรแจ้ งให้ ทรำบในใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ โดยธนำคำรจะส่งใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์แสดงรำยกำร
เบิกถอนและยอดหนี้แก่ผ้ ูขอสินเชื่อเป็ นรำยเดือน หำกผู้ขอสินเชื่อตรวจสอบพบว่ำรำยกำรใดไม่ถูกต้ อง ผู้ขอสินเชื่อต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทร ำบ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ผ้ ขู อสินเชื่อได้ รับใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ มิฉะนั้นให้ ถอื ว่ำยอดหนี้ตำมใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
เป็ นยอดหนี้ท่ถี ูกต้ องและผู้ขอสินเชื่อจะต้ องชำระคืนให้ แก่ธนำคำรตำมเงื่อนไขและวิธกี ำรชำระเงินที่ตกลงไว้ ในคำขอสินเชื่อ
1.2.4 ผู้ขอสินเชื่อยอมให้ ธนำคำรมีสิทธิทบทวนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็ นรำยปี กรณีผ้ ูขอสินเชื่อเป็ นเจ้ ำของธุรกิจที่มีอำยุ ครบ
65 ปี บริบูรณ์ ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนได้ ทันทีเมื่อสิ้นปี ปฏิทิน หำกผู้ขอสินเชื่อมีภำระหนี้ คงค้ ำงอยู่
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรปรับภำระหนี้สนิ เชื่อคงค้ ำงเป็ นสินเชื่อประเภทเงินกู้ ที่มีกำหนดระยะเวลำผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี และมีจำนวน
เงินผ่อนชำระเท่ำกันทุกงวด โดยธนำคำรจะมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบล่วงหน้ ำ
1.2.5 กรณีท่ผี ้ ูขอสินเชื่อต้ องกำรยกเลิกวงเงิน ผู้ขอสินเชื่อต้ องแจ้ งยกเลิกกำรใช้ วงเงินต่อธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อักษร และผู้ขอ
สินเชื่อต้ องชำระหนี้ต้นเงิน พร้ อมดอกเบี้ยที่ค้ำงชำระทั้งหมดคืนให้ ธนำคำรทันที มิฉะนั้นผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ถือว่ำผู้ขอสินเชื่อตกเป็ นผู้ผิดนัด
และจะชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ (ถ้ ำมี) และค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่ผ้ ูขอสินเชื่อมีหน้ ำที่ต้องชำระให้ แก่ธนำคำรตำม
สัญญำนี้ และให้ ธนำคำรมีสิทธิเรียกหนี้ท่ผี ้ ูขอสินเชื่อมีต่อธนำคำรตำมสัญญำสินเชื่ออื่นคืนได้ ทันที และผู้ขอสินเชื่อตกลงยินยอมรับผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดแก่ธนำคำรให้ ครบถ้ วน

X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ
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2. ดอกเบี้ ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ ยปรับ และค่ำใช้จ่ำย
2.1 กรณีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่ มทรัพย์ (เงินกู้) ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรคิดดอกเบี้ย ค่ ำบริกำรต่ ำงๆ เบี้ยปรับ และค่ ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ
ตำมอัตรำที่ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ นับตั้งแต่วันที่ธนำคำรนำเงินกู้เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ขอสินเชื่อ
หำกผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ในครำวใดก็ตำม ผู้ขอสินเชื่อยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดตำมตำรำงที่กำหนดตำมข้ อ 2.
จำกต้ นเงินที่ค้ำงชำระทั้งหมดตำมสัญญำนี้ นับแต่วันที่ผดิ นัดชำระหนี้ดงั กล่ำว เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระหนี้ให้ ธนำคำรครบถ้ วน
2.2 กรณีสนิ เชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (สินเชื่อหมุนเวียน) ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรคิดดอกเบี้ยในต้ นเงินที่เบิกใช้ สนิ เชื่อ ค่ำบริกำรต่ำงๆ
เบี้ยปรับ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ตำมอัตรำที่ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ นับตั้งแต่วันที่ผ้ ขู อสินเชื่อเบิกถอนเงินสินเชื่อ
หำกผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ในครำวใดก็ตำม ผู้ขอสินเชื่อยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดตำมตำรำงที่กำหนดตำมข้ อ 2.
จำกต้ นเงินที่ค้ำงชำระทั้งหมดตำมสัญญำนี้ นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ดังกล่ำวจนกว่ำจะชำระยอดค้ ำงชำระขั้นต่ำตำมใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวง
พูนทรัพย์ให้ แก่ธนำคำรครบถ้ วน
ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ยปรับ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ปรำกฏตำมตำรำงอัตรำดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ยปรับ และ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1. ดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ และเบี้ยปรับ
1.1 ดอกเบี้ย (อัตรำต่ำสุดถึงอัตรำสูงสุด)
1.2 ค่ำบริกำรต่ำงๆ
- ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ
- ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกใช้ วงเงิน
- ค่ำธรรมเนียมรำยปี
1.3 เบี้ยปรับ (ค่ำธรรมเนียมชำระเงินกู้คนื ก่อนกำหนด(1 ปี แรก))
ค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2.ค่ำใช้ จ่ำยที่จ่ำยให้ แก่หน่วยงำนรำชกำร
ค่ำอำกรแสตมป์ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท)
ค่ำอำกรแสตมป์ สัญญำคำ้ ประกัน
3.ค่ำใช้ จ่ำยให้ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรชำระเงิน
- ชำระโดยหักบัญชีธนำคำรกรุงเทพ
- ชำระที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ
- ชำระที่จุดบริกำรรับชำระ เช่น เคำน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระโดยเช็ค หรือธนำณัตทิ ำงไปรษณีย์
- ชำระผ่ำนเครื่อง ATM (ชำระได้ เฉพำะสินเชื่อประเภท
วงเงินหมุนเวียน)
- ชำระผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
- ชำระผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
- ชำระผ่ำนเครื่องรับฝำกอัตโนมัติ
- ชำระที่ทำกำรไปรษณีย์
3.2 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
3.3 ค่ำใช้ จ่ำยในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่ำย
(กรณีชำระหนี้โดยกำรหักบัญชีกบั สถำบันกำรเงินอื่น)
3.4 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงหนี้
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สินเชื่อประเภทเงินกู้

สินเชื่อประเภทหมุนเวียน

7.00% - 28.00% ต่อปี

7.00% - 28.00% ต่อปี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2% ของเงินต้ นคงเหลือ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ต้ นฉบับ 0.05% ของวงเงินที่
ได้ รับอนุมตั ิ คู่ฉบับ 5 บำท
ต้ นฉบับ 10 บำท คู่ฉบับ 5บำท

ไม่มี (ธนำคำรรับชำระแทน)
ต้ นฉบับ 10 บำท คู่ฉบับ 5บำท

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มี

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้

ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ /4. ค่ำใช้ จ่ำยที่...
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4. ค่ำใช้ จ่ำยที่เป็ นต้ นทุนในกำรดำเนินงำนของธนำคำร
4.1 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี้
4.2 ค่ำใช้ จ่ำยกรณีเช็คคืน*
4.3 ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บตั รบีเฟิ สต์หรือบัตรบีเฟิ สต์ สมำร์ท**
ในกรณีหำย/ชำรุด
4.4 ค่ำขอใบแจ้ งยอดบัญชีสนิ เชื่อ (ย้ อนหลังเกิน 3 เดือน)
4.5 ค่ำขอรหัสบัตรบีเฟิ สต์หรือบัตรบีเฟิ สต์ สมำร์ท** ใหม่ทดแทน
รหัสเดิม
4.6 ค่ำขอตรวจสอบรำยกำร

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
100 บำท

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
100 บำท

200 บำท/ฉบับ
100 บำท

200 บำท/ฉบับ
100 บำท

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

หมายเหตุ
*ค่าธรรมเนียมเช็คคืนในประกาศตาราง 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ ของธนาคารไม่เป็ นรายการประเภทเดียวกับค่าใช้จา่ ยในกรณีเช็คคืนตามตารางนี้
**บัตรบีเฟิ สต์ หรือบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท มีค่าธรรมเนียมบริการ เป็ นไปตามประกาศตาราง 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ ของธนาคาร

กรณีท่ธี นำคำรประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยตำมตำรำงข้ ำงต้ น ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่ธนำคำรประกำศ
เปลี่ยนแปลงได้ ทนั ที โดยธนำคำรจะแจ้ งกำรปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวเป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบภำยในเวลำอันสมควร
3. กำรชำระค่ำใช้จ่ำย
ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ยปรับ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ สนิ เชื่อ ที่ผ้ ขู อสินเชื่อมีภำระหรือ
หน้ ำที่ต้องชำระให้ แก่ธนำคำรและหรือบุคคลอื่น ตำมตำรำงที่กำหนดไว้ ในข้ อ 2. และหรือที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
ในกรณีท่ีผ้ ูขอสินเชื่อไม่ ชำระเงินตำมวรรคแรก หรือกรณีท่ีธนำคำรได้ ชำระเงินใดๆ ตำมวรรคแรกแทนผู้ขอสินเชื่อไป แต่ ผ้ ูขอสินเชื่อ
ไม่ชำระคืนให้ แก่ธนำคำร หรือเงินฝำกในบัญชีเงินฝำกตำมที่ระบุในคำขอสินเชื่อมีไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักชำระ ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระดอกเบี้ย
ให้ แก่ธนำคำรในอัตรำดอกเบี้ยตำมตำรำงที่กำหนดไว้ ในข้ อ 2. นับแต่วันที่ธนำคำรจ่ำยแทนผู้ขอสินเชื่อเป็ นต้ นไป จนกว่ำผู้ขอสินเชื่อจะชำระเงิน
ให้ แก่ธนำคำรครบถ้ วน
4. กำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรหักเงินในบัญชีเงินฝำกประเภทสะสมทรัพย์ ตำมที่ระบุในคำขอสินเชื่อ โดยธนำคำรไม่จำต้ องแจ้ งให้ ผ้ ขู อสินเชื่อ
ทรำบล่ วงหน้ ำ เพื่อชำระหนี้ตำมสัญญำนี้ ในวันที่ถึงกำหนดชำระ รวมถึงค่ำเบี้ยประกัน ต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ยปรับ และ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ สนิ เชื่อที่ผ้ ขู อสินเชื่อมีภำระหรือหน้ ำที่ต้องชำระให้ แก่ธนำคำรและหรือบุคคลอื่น
5. กำรประกันสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ กำรประกันสินเชื่อที่ระบุไว้ ในคำขอสินเชื่อเป็ นประกันตำมสัญญำนี้
ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ำ แม้ ผ้ ูขอสินเชื่อจะได้ ลงนำมในสัญญำนี้ให้ แก่ธนำคำรแล้ วก็ตำม ผู้ขอสินเชื่อจะใช้ วงเงินสินเชื่อไม่ได้ จนกว่ำผู้ ขอสินเชื่อ
จะจัดให้ มสี ญ
ั ญำคำ้ ประกันโดยสมบูรณ์แล้ ว (ถ้ ำมี)
6. เหตุผิดนัด
เมื่อมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ ถอื ว่ำมีเหตุผดิ นัดเกิดขึ้น
6.1 ผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ตำมสัญญำนี้ หรือปฏิบตั ผิ ดิ ข้ อตกลงตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำนี้
6.2 ผู้ขอสินเชื่อหรือผู้คำ้ ประกัน (ถ้ ำมี) มีส่วนเกี่ยวข้ องหรือมีพฤติกำรณ์อนั น่ำสงสัยว่ำมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย หรือกระทำกำรใดๆ ที่น่ำจะก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยแก่ธนำคำร
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6.3 ในกรณีท่ธี นำคำรเห็นว่ำ มีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นซึ่งอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อสถำนะทำงกำรเงิน หรือควำมมั่นคงของผู้ขอสินเชื่อ
หรือผู้คำ้ ประกัน (ถ้ ำมี) หรืออำจกระทบกระเทือนถึงควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หรือผู้คำ้ ประกัน (ถ้ ำมี) หรืออำจกระทบถึง
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นหลักประกัน เป็ นต้ นว่ำ ผู้ขอสินเชื่อ หรือผู้คำ้ ประกัน (ถ้ ำมี) มีหนี้สนิ ล้ นพ้ นตัว หรือเจรจำขอประนอมหนี้กบั เจ้ ำหนี้อ่นื หรือถูก
ฟ้ องเป็ นคดีต่อศำล ไม่ ว่ำจะเป็ นคดีอำญำ คดีแพ่ ง หรือคดีล้มละลำย หรือมีกำรร้ องขอให้ ฟ้ ื นฟูกิจกำร หรือถูกบังคับคดี ถูกยึด หรืออำยัด
ทรัพย์สนิ จำกหน่วยงำนอื่นที่มอี ำนำจตำมกฎหมำย
6.4 ผู้ขอสินเชื่อไม่ฝำกเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกประเภทสะสมทรัพย์ท่ผี ้ ูขอสินเชื่อแจ้ งต่อธนำคำรในคำขอสินเชื่อเกินกว่ำ 60 วัน หรือปิ ดบัญชี
เงินฝำกประเภทสะสมทรัพย์ท่ผี ้ ูขอสินเชื่อแจ้ งต่อธนำคำรในคำขอสินเชื่อ ซึ่งเป็ นบัญชีท่ผี ้ ูขอสินเชื่อยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินเพื่อกำรชำระหนี้แก่
ธนำคำร เว้ นแต่ ธนำคำรได้ อนุญำตให้ ผ้ ขู อสินเชื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝำกเพื่อกำรชำระหนี้ได้
6.5 ธนำคำรได้ ติดตำม และสอบทำนกำรให้ สนิ เชื่อภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อตำมสัญญำนี้แล้ วพบว่ำกำรได้ รับวงเงิน
สินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อไม่สอดคล้ องกับข้ อกำหนดเกี่ยวกับวงเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
ในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดดังกล่ ำวเกิดขึ้น ธนำคำรจะมีหนังสือบอกกล่ ำวให้ ผ้ ูขอสินเชื่อแก้ ไขเหตุผิดนัดนั้นภำยในเวลำที่ธนำคำรกำหนด
หำกผู้ขอสินเชื่อมิได้ ดำเนินกำรแก้ ไขให้ เสร็จเรียบร้ อยภำยในเวลำดังกล่ำว ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ ำผู้ขอสินเชื่อตกเป็ นผู้ ผิดนัดชำระหนี้เ งินกู้หรือ
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตำมสัญญำนี้ แล้ วแต่กรณี ให้ ธนำคำรมีสิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ ตลอดจนมีสทิ ธิระงับกำรเบิกจ่ำยหรือบอกเลิกสัญญำ
สินเชื่ออื่นๆ ได้ ทันที โดยผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ ถือว่ำเป็ นกำรผิดนัดในหนี้สินเชื่ออื่นๆ ทั้งหมดและมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำสิน เชื่ออื่นๆ ได้ ด้วย
โดยให้ ธนำคำรมีสิทธิเรียกหนี้ท้งั หมดตำมสัญญำนี้และสัญญำสินเชื่ออื่นๆ คืนได้ ทนั ที ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระดอกเบี้ ยในอัตรำสูงสุดตำม
ตำรำงที่กำหนดตำมข้ อ 2. ให้ แก่ธนำคำรจำกจำนวนหนี้ท่คี ้ ำงชำระตำมสัญญำนี้ นับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ เป็ นต้ นไป และผู้ขอสินเชื่อตกลง
รับผิดชดใช้ ค่ำเสียหำยที่ธนำคำรพึงได้ รับ ตลอดจนค่ำทนำยควำม ค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเตือน เรียกร้ อง ทวงถำม ดำเนินคดี และ
กำรบังคับชำระหนี้
กรณีท่ีเ ป็ นสินเชื่อ หมุ นเวีย นผู้ ข อสินเชื่ อ ตกลงให้ ธ นำคำรมีสิท ธิร ะงับ กำรใช้ วงเงินสินเชื่ อ หมุ นเวีย นไว้ ก่ อ น หรื อ ยิ น ยอมให้ ธนำคำร
ลดวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนได้ ทนั ที
7. ข้อตกลงอื่นๆ
7.1 ผู้ขอสินเชื่อรับรองว่ำ เอกสำรและข้ อมูลทั้งหมดที่ได้ ให้ แก่ธนำคำรในกำรขอสินเชื่อ เป็ นเอกสำรและข้ อมูลที่ถูกต้ องแท้ จริงทุกประกำร
โดยผู้ขอสินเชื่อมิได้ ปกปิ ดข้ อมูลใดๆ ที่สมควรเปิ ดเผยแก่ธนำคำร
7.2 ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ แจ้ งยอดหนี้ท่ถี ึงกำหนดชำระและทวงถำมให้ ชำระหนี้ โดยกำรส่งข้ อควำมสั้น
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ (SMS) หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผ้ ขู อสินเชื่อ
7.3 ในกรณีท่ธี นำคำรจำหน่ำย หรือโอนสิทธิเรียกร้ องในสัญญำนี้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนให้ แก่บุคคลภำยนอก ธนำคำรจะแจ้ งให้
ผู้ขอสินเชื่อทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 1 งวดของกำรชำระหนี้ เว้ นแต่ในกรณีท่มี ีกฎหมำยกำหนดไว้ โดยเฉพำะว่ำ ไม่ต้องทำ
กำรบอกกล่ำวหรือแจ้ งแก่ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบ
7.4 ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ของผู้ขอสินเชื่อ แก่บุคคลอื่นได้
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร หรือเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ขู อสินเชื่อในกำรที่จะได้ รับข้ อเสนอเกี่ยวกับสินเชื่อหรือบริกำรต่ำงๆ
7.5 ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ท่ีอยู่ ตำมที่แจ้ งในคำขอสินเชื่อ และ/หรือที่ปรำกฏชื่อผู้ขอสินเชื่อในทะเบียนรำษฎรและ/หรือภูมิลำเนำตำม
กฎหมำยของผู้ขอสินเชื่อเป็ นสถำนที่ติดต่อเพื่อกำรทวงถำมหนี้ด้วย หำกผู้ขอสินเชื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุลใหม่ ผู้ขอ
สินเชื่อจะแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นหนังสือภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่มกี ำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล แล้ วแต่กรณี
7.6 ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ำ ในกรณีท่ธี นำคำรมีหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ หรือมีหนังสือแจ้ ง หรือบอกกล่ำวในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับ
สินเชื่อตำมสัญญำนี้ หรือเพื่อกำรทวงถำมหนี้ หรือตำมกฎหมำย หำกส่งไปยังผู้ขอสินเชื่อ ณ ที่อยู่ดังกล่ำวในข้ อ 7.5 หรือสถำนที่ซ่ึงผู้ขอสินเชื่อ
แจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นหนังสือในภำยหลัง ให้ ถอื ว่ำธนำคำรได้ แจ้ งหรือบอกกล่ำว หรือทวงถำมหนี้เป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบโดยชอบด้ วย
กฎหมำยแล้ ว
7.7 กรณีท่บี ัตรสูญหำย หรือกรณีท่ผี ้ ูขอสินเชื่อประสงค์จะขอระงับกำรใช้ บัตร หรือระงับวงเงินสินเชื่อชั่วครำว ผู้ขอสินเชื่อต้ องแจ้ งให้
ธนำคำรทรำบ ผ่ำนทำงโทรศัพท์หมำยเลข 1333 หรือ 0 2645 5555 โดยธนำคำรจะระงับกำรให้ บริกำรบัตร หรือระงับวงเงินสินเชื่อของผู้ขอ
สินเชื่อทันทีท่ไี ด้ รับแจ้ งดังกล่ำว ในกรณีท่ผี ้ ูขอสินเชื่อได้ แจ้ งว่ำบัตรสูญหำย หรือขอระงับกำรใช้ บริกำรบัตรชั่วครำว หรือแจ้ งระงับวงเงินสินเชื่อ
ชั่วครำวแล้ ว ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องรับผิดชอบในภำระหนี้ท่เี กิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำ 5 นำที นับจำกเสร็จสิ้นกำรแจ้ ง เว้ นแต่จะปรำกฏว่ำภำระหนี้ท่ี
เกิดขึ้นเป็ นกำรกระทำของผู้ขอสินเชื่อเอง ทั้งนี้ หำกปรำกฏว่ำภำระหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นก่อนมีกำรแจ้ ง เกิดจำกกำรกระทำของผู้ขอสินเชื่อหรือผู้ขอ
สินเชื่อประมำทเลินเล่อหรือผู้ขอสินเชื่อมีส่วนรู้เห็นยินยอมด้ วย ผู้ขอสินเชื่อตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ดงั กล่ำวให้ แก่ธนำคำรทั้ งหมด
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7.8 ผู้ขอสินเชื่อรับรองว่ำรำยละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลและวงเงินที่ได้ รับ และที่อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอกับสถำบันกำรเงินอื่นหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นที่ผ้ ูขอสินเชื่อได้ แจ้ งไว้ ในคำขอสินเชื่อ เป็ นข้ อมูลที่ครบถ้ วนและถูกต้ อง มิฉะนั้นให้ ถือว่ำผู้ขอสินเชื่อปฏิบตั ิ
ผิดข้ อตกลงตำมสัญญำนี้
7.9 ผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ ธนำคำรใช้ บริกำรบุคคลอื่นในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ตำมสัญญำนี้
7.10 ผู้ขอสินเชื่อได้ รับสำเนำสัญญำนี้จำนวน 1 ฉบับเรียบร้ อยแล้ ว ณ วันลงนำมในสัญญำนี้
ผู้ขอสินเชื่อได้ ลงลำยมือชื่อ ให้ ไว้ เป็ นหลักฐำน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ขอสินเชื่อ
(...........................................................................)
วันที่ ...../......./...........
ลงชื่อ...............................................................................คู่สมรสให้ ควำมยินยอม
(..............................................................................)
วันที่ ...../......./...........
ลงชื่อ.............................................................................พยำน
(..............................................................................)
วันที่ ...../......./...........
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(ชุดลูกค้ ำ)

สัญญำสินเชื่อเพือ่ ธุรกิจรำยย่อย
ข้ ำพเจ้ ำชื่อ .................................................................. นำมสกุล ..................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ขอสินเชื่อ” ได้ ทำคำขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจรำยย่อย โดยให้ ถือว่ำเอกสำรดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญำนี้เรียกว่ำ “คำขอสินเชื่อ” ตกลงทำสัญญำนี้ให้ ไว้ แก่ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ธนำคำร” เพื่อเป็ น
หลักฐำนแห่งกำรกู้ยืมเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ตำมประเภทสินเชื่อและจำนวนเงินที่ระบุในคำขอสินเชื่อหรือจำนวนเงิน
ที่ธนำคำรพิจำรณำอนุมตั สิ นิ เชื่อตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร มีรำยละเอียดดังนี้
1. ข้อตกลงกำรใช้สินเชื่อ
1.1 สินเชื่อบัวหลวงเพิม่ ทรัพย์ (เงินกู)้
1.1.1 กำรอนุมตั สิ นิ เชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อขอกู้เงินจำกธนำคำรตำมจำนวนที่ระบุในคำขอสินเชื่อ หรือจำนวนที่ธนำคำรพิจำรณำอนุมัติสนิ เชื่อตำมหลักเกณฑ์
ของธนำคำร ในกำรอนุมัติสนิ เชื่อ ธนำคำรมีสทิ ธิกำหนดจำนวนเงินกู้และเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกู้ยืมเงินตำมสัญญำนี้ ซึ่งผู้ขอสินเชื่อ
รับทรำบว่ำ
(1) ธนำคำรอำจเรียกให้ ผ้ ขู อสินเชื่อส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้ องตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรได้
(2) ธนำคำรจะมีหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ พร้ อมทั้งเงื่อนไขให้ แก่ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบ ซึ่งให้ ถือว่ำเอกสำรดังกล่ำวเป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
(3) กรณีท่ธี นำคำรกำหนดให้ สนิ เชื่อตำมสัญญำนี้มสี ญ
ั ญำคำ้ ประกัน ผู้ขอสินเชื่อรับทรำบว่ำ ธนำคำรจะจ่ำยเงินกู้เมื่อมีสัญญำ
คำ้ ประกันโดยสมบูรณ์แล้ ว
เมื่อธนำคำรแจ้ งผลกำรอนุมัติ และนำเงินกู้เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ขอสินเชื่อแล้ ว ผู้ขอสินเชื่อตกลงยอมรับวงเงินและเงื่อนไข
ตำมที่ธนำคำรอนุมตั ิ
1.1.2 กำรรับเงินกู้
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรนำเงินกู้ตำมจำนวนที่ธนำคำรอนุมัติเข้ ำบัญชีเงินฝำกที่มีอยู่กบั ธนำคำรประเภทสะสมทรัพย์ของ
ผู้ขอสินเชื่อตำมที่ระบุในคำขอสินเชื่อ และเมื่อธนำคำรนำเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ผู้ขอสินเชื่อยอมรับว่ำได้ รับเงินกู้จำกธนำคำรถูกต้ องแล้ ว
1.1.3 กำรชำระคืนต้ นเงินและดอกเบี้ย
ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระคืนต้ นเงินและดอกเบี้ยรวมกันให้ แก่ธนำคำรให้ แล้ วเสร็จทั้งหมดภำยในกำหนดเวลำและเงื่อนไขตำมที่
ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ ในกรณีท่ีผ้ ูขอสินเชื่อชำระคืนต้ นเงินก่อนกำหนดหรือเกินกว่ ำจำนวนที่จะต้ องชำระในแต่ละงวด
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรนำเงินดังกล่ำวไปชำระดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือให้ นำไปชำระหนี้เงินกู้ท่เี หลือ ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อยังมีหน้ ำที่ต้องชำระ
ต้ นเงินพร้ อมดอกเบี้ยตำมจำนวนและกำหนดเวลำที่ระบุไว้ ในสัญญำนี้ จนกว่ำจะชำระหนี้ครบถ้ วน
1.1.4 ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ ำ จะไม่ชำระคืนต้ นเงินกู้ ท่เี หลือทั้งหมดตำมสัญญำนี้ให้ แก่ธนำคำรก่อนกำหนดเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่นำ
เงินกู้เข้ ำบัญชีเงินฝำก หำกผู้ขอสินเชื่อชำระคืนต้ นเงินกู้ท้งั หมดตำมสัญญำนี้ให้ แก่ธนำคำรก่อนกำหนดเวลำดังกล่ ำว ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรชำระคืนต้ นเงินกู้ก่อนกำหนด ให้ แก่ธนำคำรในอัตรำตำมตำรำงที่กำหนดตำมข้ อ 2. พร้ อมกับจำนวนเงินที่ชำระ โดยผู้ขอสินเชื่อ
จะชำระค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำและตำมวิธกี ำรที่ธนำคำรกำหนด
1.2 สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (สินเชื่อหมุนเวียน)
1.2.1 กำรอนุมตั สิ นิ เชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อขอวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจำกธนำคำรตำมจำนวนที่ระบุในคำขอสินเชื่อนี้ หรือตำมจำนวนที่ธนำคำรพิจำรณำ
อนุมตั สิ นิ เชื่อตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร ในกำรอนุมตั สิ นิ เชื่อ ธนำคำรมีสทิ ธิกำหนดจำนวนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรให้ สิน เชื่ อตำมสัญ ญำนี้ รวมถึง ก ำหนดกำรช ำระหนี้ จ ำนวนเงิ น ที่ต้ อ งช ำระในแต่ ล ะงวด และเงื่ อ นไขอื่น ๆ ที่ธ นำคำรเห็น สมควร
ซึ่งผู้ขอสินเชื่อรับทรำบว่ำ
X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ / (1) ธนำคำรอำจ...
BLC 1202(14-12/62)_คาขอและสัญญาสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย Version 1.

15

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

(1) ธนำคำรอำจเรียกให้ ผ้ ขู อสินเชื่อส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้ องตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรได้
(2) ธนำคำรจะมีหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ พร้ อมทั้งเงื่อนไขให้ แก่ผ้ ูขอสินเชื่อทรำบ ซึ่งให้ ถือว่ำเอกสำรดังกล่ำวเป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
(3) กรณีท่ีธนำคำรกำหนดให้ สินเชื่อตำมสัญญำนี้มีสัญญำคำ้ ประกัน ผู้ขอสินเชื่อรับทรำบว่ ำ ธนำคำรจะให้ วงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนเมื่อมีสญ
ั ญำคำ้ ประกันโดยสมบูรณ์แล้ ว
เมื่อธนำคำรแจ้ งผลกำรอนุมัติและผู้ขอสินเชื่อทำกำรยอมรับวงเงิน (Activate) แล้ ว ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ำได้ ยอมรับเงื่อนไข
ตำมที่ธนำคำรอนุมตั ิ
1.2.2 กำรใช้ สนิ เชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อต้ องใช้ บัตรบีเฟิ สต์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ่ นื ใดที่ธนำคำรจะได้ ออกให้ แก่ผ้ ูขอสินเชื่อในภำยหน้ ำ ซึ่งต่อไปใน
สัญญำนี้เรียกว่ำ “บัตร” กับ “รหัสประจำตัว” ซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็ นผู้ต้งั รหัสเองและเปลี่ยนแปลงรหัสได้ ด้วยตนเอง ทำกำรรับเงินสินเชื่อหมุนเวียน
จำกเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนำคำร หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ธี นำคำรกำหนด
ผู้ขอสินเชื่อต้ องดำเนินกำร
(1) ทำรำยกำรยอมรับวงเงิน (Activate) ภำยใน 6 เดือน นับจำกวันที่ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ และ
(2) ต้ องเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนครั้งแรกภำยใน 10 เดือน นับจำกวันที่ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ
ทั้งนี้ หำกผู้ขอสินเชื่อไม่ดำเนินกำรตำม (1) และ (2) ให้ ถือว่ำ ผู้ขอสินเชื่อตกลงยกเลิกวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตำมสัญญำนี้
กับธนำคำร
ในกำรเบิกถอนใช้ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแต่ละครั้ง ผู้ขอสินเชื่อจะปฏิบัติตำมขั้นตอนของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
และปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ บริกำรบัตร หรือกำรปฏิบตั ติ ำมช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ธี นำคำรกำหนด และให้ ถอื ว่ำข้ อกำหนดดังกล่ำว
เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
ธนำคำรอำจเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อที่ธนำคำรให้ แก่ผ้ ขู อสินเชื่อ ให้ มจี ำนวนมำกขึ้นหรือน้ อยลงได้ ตำมดุลยพินิจของธนำคำร
ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อตกลงและรับทรำบว่ ำ วงเงินสินเชื่อที่ผ้ ูขอสินเชื่อได้ รับจำกธนำคำรในขณะใดขณะหนึ่ง จะปรำกฏอยู่บนใบแจ้ งยอดสิน เชื่อ
บัวหลวงพูนทรัพย์ท่ธี นำคำรได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ขู อสินเชื่อภำยหลังจำกที่ผ้ ขู อสินเชื่อได้ รับอนุมตั สิ นิ เชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อรับทรำบว่ำ วงเงินสินเชื่อที่ผ้ ูขอสินเชื่อได้ รับเป็ นวงเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยจำนวน
เงินสูงสุดที่ผ้ ูขอสินเชื่อสำมำรถเบิกถอนได้ ในขณะใดขณะหนึ่งเท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงวงเงินสูงสุดที่ธนำคำรอนุมัติกบั ยอดเงินที่ผ้ ูขอใช้ สนิ เชื่อได้
เบิกถอนไปพร้ อมดอกเบี้ยและยังมิได้ ชำระคืนธนำคำรตำมใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ว่ำยอดเงินค้ ำงชำระดังกล่ำวจะครบกำหนด
ชำระแล้ วหรือไม่กต็ ำม
1.2.3 กำรชำระคืนต้ นเงินและดอกเบี้ย
ผู้ขอสินเชื่อจะชำระต้ นเงินที่เบิกถอนไปพร้ อมดอกเบี้ยของต้ นเงินดังกล่ ำวและดอกเบี้ยค้ ำงชำระ (ถ้ ำมี) ให้ แก่ธนำคำรตำม
กำหนดเวลำที่ธนำคำรแจ้ งให้ ทรำบในใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ โดยธนำคำรจะส่งใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์แสดงรำยกำร
เบิกถอนและยอดหนี้แก่ผ้ ูขอสินเชื่อเป็ นรำยเดือน หำกผู้ขอสินเชื่อตรวจสอบพบว่ำรำยกำรใดไม่ถูกต้ อง ผู้ขอสินเชื่อต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทร ำบ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ผ้ ขู อสินเชื่อได้ รับใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ มิฉะนั้นให้ ถอื ว่ำยอดหนี้ตำมใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
เป็ นยอดหนี้ท่ถี ูกต้ องและผู้ขอสินเชื่อจะต้ องชำระคืนให้ แก่ธนำคำรตำมเงื่อนไขและวิธกี ำรชำระเงินที่ตกลงไว้ ในคำขอสินเชื่อ
1.2.4 ผู้ขอสินเชื่อยอมให้ ธนำคำรมีสิทธิทบทวนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็ นรำยปี กรณีผ้ ูขอสินเชื่อเป็ นเจ้ ำของธุรกิจที่มีอำยุ ครบ
65 ปี บริบูรณ์ ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนได้ ทันทีเมื่อสิ้นปี ปฏิทิน หำกผู้ขอสินเชื่อมีภำระหนี้ คงค้ ำงอยู่
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรปรับภำระหนี้สนิ เชื่อคงค้ ำงเป็ นสินเชื่อประเภทเงินกู้ ที่มีกำหนดระยะเวลำผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี และมีจำนวน
เงินผ่อนชำระเท่ำกันทุกงวด โดยธนำคำรจะมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบล่วงหน้ ำ
1.2.5 กรณีท่ผี ้ ูขอสินเชื่อต้ องกำรยกเลิกวงเงิน ผู้ขอสินเชื่อต้ องแจ้ งยกเลิกกำรใช้ วงเงินต่อธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อักษร และผู้ขอ
สินเชื่อต้ องชำระหนี้ต้นเงิน พร้ อมดอกเบี้ยที่ค้ำงชำระทั้งหมดคืนให้ ธนำคำรทันที มิฉะนั้นผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ถือว่ำผู้ขอสินเชื่อตกเป็ นผู้ผิดนัด
และจะชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ (ถ้ ำมี) และค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่ผ้ ูขอสินเชื่อมีหน้ ำที่ต้องชำระให้ แก่ธนำคำรตำม
สัญญำนี้ และให้ ธนำคำรมีสิทธิเรียกหนี้ท่ผี ้ ูขอสินเชื่อมีต่อธนำคำรตำมสัญญำสินเชื่ออื่นคืนได้ ทันที และผู้ขอสินเชื่อตกลงยินยอมรับผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดแก่ธนำคำรให้ ครบถ้ วน
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2. ดอกเบี้ ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ ยปรับ และค่ำใช้จ่ำย
2.1 กรณีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่ มทรัพย์ (เงินกู้) ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรคิดดอกเบี้ย ค่ ำบริกำรต่ ำงๆ เบี้ยปรับ และค่ ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ
ตำมอัตรำที่ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ นับตั้งแต่วันที่ธนำคำรนำเงินกู้เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ขอสินเชื่อ
หำกผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ในครำวใดก็ตำม ผู้ขอสินเชื่อยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดตำมตำรำงที่กำหนดตำมข้ อ 2.
จำกต้ นเงินที่ค้ำงชำระทั้งหมดตำมสัญญำนี้ นับแต่วันที่ผดิ นัดชำระหนี้ดงั กล่ำว เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระหนี้ให้ ธนำคำรครบถ้ วน
2.2 กรณีสนิ เชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (สินเชื่อหมุนเวียน) ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรคิดดอกเบี้ยในต้ นเงินที่เบิกใช้ สนิ เชื่อ ค่ำบริกำรต่ำงๆ
เบี้ยปรับ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ตำมอัตรำที่ระบุในหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ นับตั้งแต่วันที่ผ้ ขู อสินเชื่อเบิกถอนเงินสินเชื่อ
หำกผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ในครำวใดก็ตำม ผู้ขอสินเชื่อยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดตำมตำรำงที่กำหนดตำมข้ อ 2.
จำกต้ นเงินที่ค้ำงชำระทั้งหมดตำมสัญญำนี้ นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ดังกล่ำวจนกว่ำจะชำระยอดค้ ำงชำระขั้นต่ำตำมใบแจ้ งยอดสินเชื่อบัวหลวง
พูนทรัพย์ให้ แก่ธนำคำรครบถ้ วน
ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ยปรับ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ปรำกฏตำมตำรำงอัตรำดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ยปรับ และ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ดังต่อไปนี้

5. ดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ และเบี้ยปรับ
1.3 ดอกเบี้ย (อัตรำต่ำสุดถึงอัตรำสูงสุด)
1.4 ค่ำบริกำรต่ำงๆ
- ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ
- ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกใช้ วงเงิน
- ค่ำธรรมเนียมรำยปี
1.3 เบี้ยปรับ (ค่ำธรรมเนียมชำระเงินกู้คนื ก่อนกำหนด(1 ปี แรก))
ค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ
6.ค่ำใช้ จ่ำยที่จ่ำยให้ แก่หน่วยงำนรำชกำร
ค่ำอำกรแสตมป์ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท)
ค่ำอำกรแสตมป์ สัญญำคำ้ ประกัน
7.ค่ำใช้ จ่ำยให้ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรชำระเงิน
- ชำระโดยหักบัญชีธนำคำรกรุงเทพ
- ชำระที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ
- ชำระที่จุดบริกำรรับชำระ เช่น เคำน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระโดยเช็ค หรือธนำณัตทิ ำงไปรษณีย์
- ชำระผ่ำนเครื่อง ATM (ชำระได้ เฉพำะสินเชื่อประเภท
วงเงินหมุนเวียน)
- ชำระผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
- ชำระผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
- ชำระผ่ำนเครื่องรับฝำกอัตโนมัติ
- ชำระที่ทำกำรไปรษณีย์
3.2 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
3.3 ค่ำใช้ จ่ำยในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่ำย
(กรณีชำระหนี้โดยกำรหักบัญชีกบั สถำบันกำรเงินอื่น)
3.4 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงหนี้
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สินเชื่อประเภทเงินกู้

สินเชื่อประเภทหมุนเวียน

7.00% - 28.00% ต่อปี

7.00% - 28.00% ต่อปี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2% ของเงินต้ นคงเหลือ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ต้ นฉบับ 0.05% ของวงเงินที่
ได้ รับอนุมตั ิ คู่ฉบับ 5 บำท
ต้ นฉบับ 10 บำท คู่ฉบับ 5บำท

ไม่มี (ธนำคำรรับชำระแทน)
ต้ นฉบับ 10 บำท คู่ฉบับ 5บำท

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มี

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้

ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ยังไม่มกี ำรชำระผ่ำนช่องทำงนี้

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ /4. ค่ำใช้ จ่ำยที่...
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8. ค่ำใช้ จ่ำยที่เป็ นต้ นทุนในกำรดำเนินงำนของธนำคำร
4.1 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี้
4.2 ค่ำใช้ จ่ำยกรณีเช็คคืน*
4.3 ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บตั รบีเฟิ สต์หรือบัตรบีเฟิ สต์ สมำร์ท**
ในกรณีหำย/ชำรุด
4.4 ค่ำขอใบแจ้ งยอดบัญชีสนิ เชื่อ (ย้ อนหลังเกิน 3 เดือน)
4.5 ค่ำขอรหัสบัตรบีเฟิ สต์หรือบัตรบีเฟิ สต์ สมำร์ท** ใหม่ทดแทน
รหัสเดิม
4.6 ค่ำขอตรวจสอบรำยกำร

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
100 บำท

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย
100 บำท

200 บำท/ฉบับ
100 บำท

200 บำท/ฉบับ
100 บำท

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

ไม่มคี ่ำใช้ จ่ำย

หมายเหตุ
*ค่าธรรมเนียมเช็คคืนในประกาศตาราง 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ ของธนาคารไม่เป็ นรายการประเภทเดียวกับค่าใช้จา่ ยในกรณีเช็ คคืนตามตารางนี้
**บัตรบีเฟิ สต์ หรือบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท มีค่าธรรมเนียมบริการ เป็ นไปตามประกาศตาราง 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ ของธนาคาร

กรณีท่ธี นำคำรประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยตำมตำรำงข้ ำงต้ น ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่ธนำคำรประกำศ
เปลี่ยนแปลงได้ ทนั ที โดยธนำคำรจะแจ้ งกำรปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวเป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบภำยในเวลำอันสมควร
3. กำรชำระค่ำใช้จ่ำย
ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ยปรับ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ สนิ เชื่อ ที่ผ้ ขู อสินเชื่อมีภำระหรือ
หน้ ำที่ต้องชำระให้ แก่ธนำคำรและหรือบุคคลอื่น ตำมตำรำงที่กำหนดไว้ ในข้ อ 2. และหรือที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
ในกรณีท่ีผ้ ูขอสินเชื่อไม่ ชำระเงินตำมวรรคแรก หรือกรณีท่ีธนำคำรได้ ชำระเงินใดๆ ตำมวรรคแรกแทนผู้ขอสินเชื่อไป แต่ ผ้ ูขอสินเชื่อ
ไม่ชำระคืนให้ แก่ธนำคำร หรือเงินฝำกในบัญชีเงินฝำกตำมที่ระบุในคำขอสินเชื่อมีไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักชำระ ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระดอกเบี้ย
ให้ แก่ธนำคำรในอัตรำดอกเบี้ยตำมตำรำงที่กำหนดไว้ ในข้ อ 2. นับแต่วันที่ธนำคำรจ่ำยแทนผู้ขอสินเชื่อเป็ นต้ นไป จนกว่ำผู้ขอสินเชื่อจะชำระเงิน
ให้ แก่ธนำคำรครบถ้ วน
4. กำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรหักเงินในบัญชีเงินฝำกประเภทสะสมทรัพย์ ตำมที่ระบุในคำขอสินเชื่อ โดยธนำคำรไม่จำต้ องแจ้ งให้ ผ้ ขู อสินเชื่อ
ทรำบล่ วงหน้ ำ เพื่อชำระหนี้ตำมสัญญำนี้ ในวันที่ถึงกำหนดชำระ รวมถึงค่ำเบี้ยประกันต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำบริกำรต่ำงๆ เบี้ยปรับ และ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ สนิ เชื่อที่ผ้ ขู อสินเชื่อมีภำระหรือหน้ ำที่ต้องชำระให้ แก่ธนำคำรและหรือบุคคลอื่น
5. กำรประกันสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ กำรประกันสินเชื่อที่ระบุไว้ ในคำขอสินเชื่อเป็ นประกันตำมสัญญำนี้
ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ำ แม้ ผ้ ูขอสินเชื่อจะได้ ลงนำมในสัญญำนี้ให้ แก่ธนำคำรแล้ วก็ตำม ผู้ขอสินเชื่อจะใช้ วงเงินสินเชื่อไม่ได้ จนกว่ำผู้ขอสินเชื่อ
จะจัดให้ มสี ญ
ั ญำคำ้ ประกันโดยสมบูรณ์แล้ ว (ถ้ ำมี)
6. เหตุผิดนัด
เมื่อมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ ถอื ว่ำมีเหตุผดิ นัดเกิดขึ้น
6.1 ผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ตำมสัญญำนี้ หรือปฏิบตั ผิ ดิ ข้ อตกลงตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำนี้
6.2 ผู้ขอสินเชื่อหรือผู้คำ้ ประกัน (ถ้ ำมี) มีส่วนเกี่ยวข้ องหรือมีพฤติกำรณ์อนั น่ำสงสัยว่ำมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรื อกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย หรือกระทำกำรใดๆ ที่น่ำจะก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยแก่ธนำคำร
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6.3 ในกรณีท่ธี นำคำรเห็นว่ำ มีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นซึ่งอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อสถำนะทำงกำรเงิน หรือควำมมั่นคงของผู้ขอสินเชื่อ
หรือผู้คำ้ ประกัน (ถ้ ำมี) หรืออำจกระทบกระเทือนถึงควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หรือผู้คำ้ ประกัน (ถ้ ำมี) หรืออำจกระท บถึง
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นหลักประกัน เป็ นต้ นว่ำ ผู้ขอสินเชื่อ หรือผู้คำ้ ประกัน (ถ้ ำมี) มีหนี้สนิ ล้ นพ้ นตัว หรือเจรจำขอประนอมหนี้กบั เจ้ ำหนี้อ่นื หรือถูก
ฟ้ องเป็ นคดีต่อศำล ไม่ ว่ำจะเป็ นคดีอำญำ คดีแพ่ ง หรือคดีล้มละลำย หรือมีกำรร้ องขอให้ ฟ้ ื นฟูกิจกำร หรือถูกบังคับคดี ถูกยึด หรืออำยัด
ทรัพย์สนิ จำกหน่วยงำนอื่นที่มอี ำนำจตำมกฎหมำย
6.4 ผู้ขอสินเชื่อไม่ฝำกเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกประเภทสะสมทรัพย์ท่ผี ้ ูขอสินเชื่อแจ้ งต่อธนำคำรในคำขอสินเชื่อเกินกว่ำ 60 วัน หรือปิ ดบัญชี
เงินฝำกประเภทสะสมทรัพย์ท่ผี ้ ูขอสินเชื่อแจ้ งต่อธนำคำรในคำขอสินเชื่อ ซึ่งเป็ นบัญชีท่ผี ้ ูขอสินเชื่อยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินเพื่อกำรชำระหนี้แก่
ธนำคำร เว้ นแต่ ธนำคำรได้ อนุญำตให้ ผ้ ขู อสินเชื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝำกเพื่อกำรชำระหนี้ได้
6.5 ธนำคำรได้ ติดตำม และสอบทำนกำรให้ สนิ เชื่อภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อตำมสัญญำนี้แล้ วพบว่ำกำรได้ รับวงเงิน
สินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อไม่สอดคล้ องกับข้ อกำหนดเกี่ยวกับวงเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
ในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดดังกล่ ำวเกิดขึ้น ธนำคำรจะมีหนังสือบอกกล่ ำวให้ ผ้ ูขอสินเชื่อแก้ ไขเหตุผิดนัดนั้นภำยในเวลำที่ธนำคำรกำหนด
หำกผู้ขอสินเชื่อมิได้ ดำเนินกำรแก้ ไขให้ เสร็จเรียบร้ อยภำยในเวลำดังกล่ำว ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ ำผู้ขอสินเชื่อตกเป็ นผู้ ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้หรือ
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตำมสัญญำนี้ แล้ วแต่กรณี ให้ ธนำคำรมีสิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ ตลอดจนมีสทิ ธิระงับกำรเบิกจ่ำยหรือบอกเลิกสัญญำ
สินเชื่ออื่นๆ ได้ ทันที โดยผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ ถือว่ำเป็ นกำรผิดนัดในหนี้สิ นเชื่ออื่นๆ ทั้งหมดและมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำสินเชื่ออื่นๆ ได้ ด้วย
โดยให้ ธนำคำรมีสิทธิเรียกหนี้ท้งั หมดตำมสัญญำนี้และสัญญำสินเชื่ออื่นๆ คืนได้ ทนั ที ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระดอกเบี้ ยในอัตรำสูงสุดตำม
ตำรำงที่กำหนดตำมข้ อ 2. ให้ แก่ธนำคำรจำกจำนวนหนี้ท่คี ้ ำงชำระตำมสัญญำนี้ นับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ เป็ นต้ นไป และผู้ขอสินเชื่อตกลง
รับผิดชดใช้ ค่ำเสียหำยที่ธนำคำรพึงได้ รับ ตลอดจนค่ำทนำยควำม ค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเตือน เรียกร้ อง ทวงถำม ดำเนินคดี และ
กำรบังคับชำระหนี้
กรณีท่ีเ ป็ นสินเชื่อ หมุ นเวีย นผู้ ข อสินเชื่ อตกลงให้ ธนำคำรมีสิทธิร ะงับกำรใช้ วงเงินสินเชื่ อหมุ นเวีย นไว้ ก่อน หรื อยิ น ยอมให้ ธนำคำร
ลดวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนได้ ทนั ที
7. ข้อตกลงอื่นๆ
7.1 ผู้ขอสินเชื่อรับรองว่ำ เอกสำรและข้ อมูลทั้งหมดที่ได้ ให้ แก่ธนำคำรในกำรขอสินเชื่อ เป็ นเอกสำรและข้ อมูลที่ถูกต้ องแท้ จริงทุกประกำร
โดยผู้ขอสินเชื่อมิได้ ปกปิ ดข้ อมูลใดๆ ที่สมควรเปิ ดเผยแก่ธนำคำร
7.2 ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ แจ้ งยอดหนี้ท่ถี ึงกำหนดชำระและทวงถำมให้ ชำระหนี้ โดยกำรส่งข้ อควำมสั้น
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ (SMS) หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผ้ ขู อสินเชื่อ
7.3 ในกรณีท่ธี นำคำรจำหน่ำย หรือโอนสิทธิเรียกร้ องในสัญญำนี้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนให้ แก่บุคคลภำยนอก ธนำคำรจะแจ้ งให้
ผู้ขอสินเชื่อทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 1 งวดของกำรชำระหนี้ เว้ นแต่ในกรณีท่มี ีกฎหมำยกำหนดไว้ โดยเฉพำะว่ำ ไม่ต้องทำ
กำรบอกกล่ำวหรือแจ้ งแก่ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบ
7.4 ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ธนำคำรเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ของผู้ขอสินเชื่อ แก่บุคคลอื่นได้
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร หรือเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ขู อสินเชื่อในกำรที่จะได้ รับข้ อเสนอเกี่ยวกับสินเชื่อหรือบริกำรต่ำงๆ
7.5 ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ ท่ีอยู่ ตำมที่แจ้ งในคำขอสินเชื่อ และ/หรือที่ปรำกฏชื่อผู้ขอสินเชื่อในทะเบียนรำษฎรและ/หรือภูมิลำเนำตำม
กฎหมำยของผู้ขอสินเชื่อเป็ นสถำนที่ติดต่อเพื่อกำรทวงถำมหนี้ด้วย หำกผู้ขอสินเชื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุลใหม่ ผู้ขอ
สินเชื่อจะแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นหนังสือภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่มกี ำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล แล้ วแต่กรณี
7.6 ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่ำ ในกรณีท่ธี นำคำรมีหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อ หรือมีหนังสือแจ้ ง หรือบอกกล่ำวในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับ
สินเชื่อตำมสัญญำนี้ หรือเพื่อกำรทวงถำมหนี้ หรือตำมกฎหมำย หำกส่งไปยังผู้ขอสินเชื่อ ณ ที่อยู่ดังกล่ำวในข้ อ 7.5 หรือสถำนที่ซ่ึงผู้ขอสินเชื่อ
แจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นหนังสือในภำยหลัง ให้ ถอื ว่ำธนำคำรได้ แจ้ งหรือบอกกล่ำว หรือทวงถำมหนี้เป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู อสินเชื่อทรำบโดยชอบด้ วย
กฎหมำยแล้ ว
7.7 กรณีท่บี ัตรสูญหำย หรือกรณีท่ผี ้ ูขอสินเชื่อประสงค์จะขอระงับกำรใช้ บัตร หรือระงับวงเงินสินเชื่อชั่วครำว ผู้ขอสินเชื่อต้ องแจ้ งให้
ธนำคำรทรำบ ผ่ำนทำงโทรศัพท์หมำยเลข 1333 หรือ 0 2645 5555 โดยธนำคำรจะระงับกำรให้ บริกำรบัตร หรือระงับวงเงินสินเชื่อของผู้ขอ
สินเชื่อทันทีท่ไี ด้ รับแจ้ งดังกล่ำว ในกรณีท่ผี ้ ูขอสินเชื่อได้ แจ้ งว่ำบัตรสูญหำย หรือขอระงับกำรใช้ บริกำรบัตรชั่วครำว หรือแจ้ งระงับวงเงินสินเชื่อ
ชั่วครำวแล้ ว ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องรับผิดชอบในภำระหนี้ท่เี กิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำ 5 นำที นับจำกเสร็จสิ้นกำรแจ้ ง เว้ นแต่จะปรำกฏว่ำภำระหนี้ท่ี
เกิดขึ้นเป็ นกำรกระทำของผู้ขอสินเชื่อเอง ทั้งนี้ หำกปรำกฏว่ ำภำระหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นก่อนมีกำรแจ้ ง เกิดจำกกำรกระทำของผู้ขอสินเชื่อหรือผู้ขอ
สินเชื่อประมำทเลินเล่อหรือผู้ขอสินเชื่อมีส่วนรู้เห็นยินยอมด้ วย ผู้ขอสินเชื่อตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ดงั กล่ำวให้ แก่ธนำคำรทั้ งหมด
BLC 1202(14-12/62)_คาขอและสัญญาสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย Version 1.

19

X………………………………………………………ผู้ขอสินเชื่อ / 7.8 ผู้ขอสินเชื่อ...

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

7.8 ผู้ขอสินเชื่อรับรองว่ำรำยละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลและวงเงินที่ได้ รับ และที่อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอกับสถำบันกำรเงินอื่นหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นที่ผ้ ูขอสินเชื่อได้ แจ้ งไว้ ในคำขอสินเชื่อ เป็ นข้ อมูลที่ครบถ้ วนและถูกต้ อง มิฉะนั้นให้ ถือว่ำผู้ขอสินเชื่อปฏิบตั ิ
ผิดข้ อตกลงตำมสัญญำนี้
7.9 ผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ ธนำคำรใช้ บริกำรบุคคลอื่นในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ตำมสัญญำนี้
7.10 ผู้ขอสินเชื่อได้ รับสำเนำสัญญำนี้จำนวน 1 ฉบับเรียบร้ อยแล้ ว ณ วันลงนำมในสัญญำนี้
ผู้ขอสินเชื่อได้ ลงลำยมือชื่อ ให้ ไว้ เป็ นหลักฐำน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ขอสินเชื่อ
(...........................................................................)
วันที่ ...../......./...........
ลงชื่อ...............................................................................คู่สมรสให้ ควำมยินยอม
(..............................................................................)
วันที่ ...../......./...........
ลงชื่อ.............................................................................พยำน
(..............................................................................)
วันที่ ...../......./...........
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หนังสือให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนาข้อมูลที่ได้รบั จากบริษทั ข้อมูลเครดิต
มาใช้จดั ทาแบบจาลองด้านเครดิต
หนังสื อให้ความยินยอมเลขที่ CB
เขียนที่..............................................................................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ. …………..
ข้าพเจ้า
กรณี บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย
นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล..............................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
กรณี บุคคลธรรมดา - ชาวต่างชาติ
นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล..............................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
หนังสื อเดินทางเลขที่
ออกให้โดย.......................................................................................หมดอายุวนั ที่
กรณี นิติบุคคล
นิติบุคคลชื่อ............................................................................................................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
วันที่จดทะเบียน
โดย.............................................................................
...................................................................................................................................เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นสมาชิกของบริ ษทั ข้อมูลเครดิต นาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้รับ
จากบริ ษทั ข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถ
ระบุวา่ เป็ นข้าพเจ้าได้ ไปใช้เป็ นปั จจัยหนึ่งในการจัดทาแบบจาลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
กาหนดเท่านั้น และให้คู่ฉบับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อโทรสารที่ได้ทาซ้ าขึ้นจากหนังสื อให้ความ
ยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพ หรื อบันทึกไว้ไม่วา่ ในรู ปแบบใด ๆ ให้ถือเป็ นหลักฐานในการให้ความยินยอมของ
ข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรื อไม่ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของ
ข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้
……………………………………………….…………………………..
(……………………………………………………..……………………)
ผูใ้ ห้ความยินยอม/ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลผูใ้ ห้ความยินยอม
………………………………………………พยาน
(................................................................................)

………………………………………………พยาน
(................................................................................)

คาขอให้ออกหนังสือคา้ ประกันสิ นเชื่อ

 โครงการคา้ ประกันสิ นเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3
 โครงการคา้ ประกันสิ นเชื่อ SMEs ทวีค่า (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8) แบบ บสย. SMEs ดีแน่ นอน
วันที่
ขอให้ออกหนังสือคา้ ประกันสิ นเชื่อ
กรรมการและผูจ้ ดั การทั ่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
ข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสือค้าประกันสินเชื่อ
เรื่อง
เรียน

เดือน

พ.ศ.

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ผูใ้ ห้สนิ เชื่อ และ
ผูข้ อสินเชื่อ
ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ออกหนังสือค้าประกันสินเชื่อ ให้แก่ผู้ให้สนิ เชื่อ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธกี ารของ บสย. โดยชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบ และประกาศของ บสย. ในวงเงินค้าประกันสินเชื่อเท่ากับหรือน้อยกว่าวงเงิน
สินเชื่อที่ผขู้ อสินเชื่อ ได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ให้สนิ เชื่อ ทัง้ นี้ ไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิในการค้าประกันสินเชื่อ โดยผู้ขอ
สินเชื่อยินยอมให้ผใู้ ห้สนิ เชื่อกาหนดวงเงินค้าประกันแต่ละสัญญาสินเชื่อตามจานวนทีผ่ ใู้ ห้สนิ เชื่อแจ้ง บสย. โดยผูใ้ ห้สนิ เชื่อได้จดั ส่งข้อมูลและ
เอกสารประกอบการออกหนังสือค้าประกัน สินเชื่อ และค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อในอัตราคงทีร่ อ้ ยละ 1-2 ต่อปี ของวงเงินค้าประกัน
สิน เชื่อ หรือ ค่ า ธรรมเนี ย มการค้ า ประกัน สิน เชื่อ ตามที่ บสย. ประกาศก าหนด เพื่อ ประกอบการออกหนัง สือ ค้ า ประกัน สิน เชื่อ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-LG ของ บสย.
ทัง้ นี้ รัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อแทนผูข้ อสินเชื่อบางส่วน โดยในปี ใดที่รฐั บาลไม่รบั ภาระค่าธรรมเนียมการค้า
ประกันสินเชื่อ หรือรับภาระค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อเพียงบางส่วน ผูข้ อสินเชื่อมีหน้ าที่ชาระค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อ
เฉพาะส่วนทีร่ ฐั บาลไม่รบั ภาระค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อในปี นนั ้ ๆ
ผูใ้ ห้สนิ เชื่อและผูข้ อสินเชื่อตกลงผูกพันตนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้าประกันสินเชื่อ แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
(ถ้ามี) และหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิในการค้าประกันสินเชื่อ ภายใต้โครงการนี้ รวมทัง้ ตกลงผูกพันตนตามข้อความใน E-LG ที่ บสย. ออก
ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชื่อ
กรณีส่งคาขอให้ บสย. ค้าประกันสินเชื่อภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 ผูข้ อสินเชื่อต้องชาระค่าจัดการ
ค้าประกันต่อหนังสือค้าประกัน 1 ฉบับ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินทีข่ อให้ค้าประกันสินเชื่อเฉพาะวงเงินค้าประกันสินเชื่อส่วนทีเ่ กิน 3 ล้าน
บาท แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว บสย. จะประกาศให้ผใู้ ห้สนิ เชื่อและ SMEs ทราบ
ผูข้ อสินเชื่อทราบดีและตกลงว่า เมื่อผูใ้ ห้สนิ เชื่อเรียกร้องให้ บสย. ชาระเงินตาม E-LG ทีอ่ อกตามคาขอนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ บสย. ที่จะ
พิจารณาชาระเงินตามทีเ่ รียกร้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ผขู้ อสินเชื่อทราบและไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูข้ อสินเชื่อ หาก บสย. ได้ชาระหนี้สนิ เชื่อที่
ค้าประกันแทนผู้ขอสินเชื่อให้แก่ผู้ให้สนิ เชื่อไปไม่ว่าเต็มจานวนหรือบางส่วน ผู้ขอสินเชื่อตกลงชาระคืนให้แก่ บสย. พร้อมด้วยผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ บสย. ประกาศกาหนด โดยยินยอมให้ บสย. มีสทิ ธิหกั เงินของผูข้ อสินเชื่อถ้ามีอยู่กบั บสย. เพื่อชาระหนี้ได้ รวมทัง้ รับช่วง
สิทธิในทรัพย์สนิ หลักประกันที่ผขู้ อสินเชื่อและเจ้าของหลักประกันให้ไว้แก่ผใู้ ห้สนิ เชื่อเพื่อการบังคับชาระหนี้คนื ฉะนัน้ เมื่อใดที่ผขู้ อสินเชื่อได้ชาระ
หนี้ สินเชื่อที่ค้าประกัน ตลอดจนหนี้ สินอื่นที่ม ีอยู่แก่ ผู้ให้สินเชื่อเสร็จสิ้นแล้ว แต่ ผู้ขอสินเชื่อยังคงมีภาระหนี้ ต่อ บสย. ผู้ขอสินเชื่อและเจ้าของ
หลักประกัน
ตกลงยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันให้
บสย. ยึดถือและรักษาไว้ต่อไป
ผูข้ อสินเชื่อและผูใ้ ห้สนิ เชื่อให้ถอื หนังสือฉบับนี้เป็ นหนังสือให้ความยินยอมต่อ บสย. ในการเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อสินเชื่อ ซึง่ บสย.
ได้รบั จากผู้ให้สนิ เชื่อ ต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วน
ภูมภิ าค (กปภ.) เพื่อทาการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว โดยมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้ 1) ข้อมูลตาแหน่งทีต่ งั ้ ของกิจการ 2) ข้อมูลภาพถ่ายกิจการ และ
3) ข้อมูลประเภทกิจการ และยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่ง บสย. ได้รบั จากผูใ้ ห้สนิ เชื่อ ตามความต้องการของกระทรวงการคลังเพื่อใช้ใน
การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของโครงการนี้
เพื่อเป็ นหลักฐานในการนี้จงึ ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ
ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(

ผูข้ อสินเชื่อ
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผูใ้ ห้สนิ เชื่อ
)
ง
ผูม้ อี านาจลงนาม

ลงชื่อ
(

เจ้าของหลักประกัน
)

ลงชื่อ
(

เจ้าของหลักประกัน
)

หมายเหตุ ในกรณีทผ่ี ขู้ อสินเชื่อเป็ นนิตบิ ุคคลและสินเชื่อทีข่ อให้ บสย. ค้าประกันในครัง้ นี้ ได้นาหลักประกันของบุคคลผูม้ อี านาจลงนามหรือผูม้ อี านาจกระทาการแทนตาม
กฎหมายของนิตบิ ุคคลนัน้ มาเป็ นประกันหนี้ ผูใ้ ห้สนิ เชื่อต้องดาเนินการให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นลงนามในฐานะเจ้าของหลักประกันด้วย

บุคคลธรรมดา
ข้อมูลลูกค้า – KYC / CDD Form
วันที่ .................................................
คานาหน้า
 นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................
ชื่อนามสกุล (ภาษาไทย) ................................................................ ชื่อนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .........................................................................
บัตรประจาตัว
 เลขประจาตัวประชาชน ............................................................ ออกให้ เมื่อวันที่ ............................ หมดอายุ ..........................
 หนังสือเดินทาง ...................................................................... ออกให้ เมื่อวันที่ ............................ หมดอายุ ..........................
 บัตรอื่นๆ (โปรดระบุ)......................................... เลขที่ ............................ ออกให้ เมื่อวันที่ ................... หมดอายุ .................
ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปี เกิด ........................... สัญชาติ ............................... สัญชาติท่ี 2 (ถ้ ามี) ..................... สถานที่เกิด (ประเทศ) .....................
__________________________________________________________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรณีท่ไี ม่ใช้ สัญชาติไทยให้ ระบุท่อี ยู่ในประเทศของเจ้ าของสัญชาติ) ..........................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ประเทศ.............................
โทรศัพท์ (บ้ าน) ................................................. มือถือ ............................................................... อีเมลล์ (ถ้ ามี) ..................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย (ทีต่ ิดต่อได้)
 ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน
 กรณีไม่ตรง (โปรดระบุ) ................................................
.............................................................................................................................................................................. ประเทศ.............................
ชื่อสถานที่ทางาน.............................................................................................................. ทีอ่ ยู่ ....................................................................................
.......................................................................................................ประเทศ ..........................................โทรศัพท์ .......................................................
_________________________________________________________________________________________________________________________________
อาชีพ
 ค้ าปลีก/ค้ าส่ง
 เกษตรกรรม/ป่ าไม้ /ประมง
 อุตสาหกรรม
 นักการเมือง
 ค้ าของเก่า/ของโบราณ

 ค้ าอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคา
 ธุรกิจสถานบริการเพื่อการบันเทิง
 รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 โอนและรับโอนมูลค่าเงิน ในประเทศ/ข้ ามประเทศ
 ธุรกิจคาสิโน บ่อนการพนัน
 นายหน้ าจัดหางาน (รับ/ส่ง คนเข้ าทางานข้ ามประเทศ)
 ธุรกิจนาเที่ยว บริษัททัวร์
 ค้ าอาวุธยุทธภัณฑ์
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................

 รายได้ จากกิจการ
 เงินดือน  รายได้ จากการจ้ างงาน  ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน
 เงินช่วยเหลือจากครอบครัว  เงินออม  มรดก/ของขวัญ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................
ประเทศที่มาของแหล่งรายได้
 ประเทศไทย
 ประเทศอื่น (โปรดระบุ) ...................................................................
__________________________________________________________________________________________________________________________
แหล่งทีม่ าของรายได้หลัก

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่ให้ ไว้ กับ บสย. ถูกต้ อง ครบถ้ วน และตรงต่อความเป็ นจริงทุกประการ และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้ อมูลข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ บสย. ทราบทันที เพื่อปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบันต่อไป ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าของยืนยันว่าเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์ท่แี ท้จริงจากการทาธุรกรรมกับ บสย.

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ขอใช้ บริการ
( .................................................................... )
สาหรับเจ้าหน้าที่ บสย.
ได้ ตรวจสอบข้ อมูลตามเบื้องต้ นและเอกสารที่ธนาคารจัดส่งให้ แล้ ว จัดลูกค้ าอยู่ในกลุ่มระดับที่  1  2  3 ............................................
ลงชื่อ ...................................................................... เจ้ าหน้ าที่ บสย.
( .................................................................... )
วันที่.............................................................

แบบสอบถามการใช้ บริการคา้ ประกันสิ นเชื่อจาก บสย.
ชื่อผู้ขอสิ นเชื่อ
1.

นามสกุล

ท่านได้รับเงินสิ นเชื่อเพื่อใช้ประกอบกิจการจากแหล่งเงินสิ นเชื่อในระบบธนาคาร เป็ นครั้งแรกใช่หรื อไม่
 ใช่

2.

เบอร์ โทรศัพท์

 ไม่ใช่

ท่านรู้จกั บสย. จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การจัดอบรมและสัมมนาจาก บสย.

 บูธประชาสัมพันธ์ของ บสย.

 สถาบันการเงิน

 จากการแนะนาของผูท
้ ี่เคยใช้บริ การจาก บสย.

 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 สื่ อประชาสัมพันธ์
 ทีวี  วิทยุ  หนังสื อพิมพ์
 เว็บไซต์  Social Media

3.

เหตุผลและแรงจูงใจที่ท่านเลือกใช้บริ การ บสย. เพราะเหตุใด? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ช่วยให้กเู้ งินได้ง่ายขึ้น

 ทดแทนการกูเ้ งินนอกระบบ

 ได้รับวงเงินสิ นเชื่อมากขึ้น

 ไม่ตอ้ งหาบุคคลค้ าประกัน

 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสถาบันการเงินกาหนดให้มี บสย. ค้ าประกัน
 มีนโยบายสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทาให้เกิดความมัน
่ ใจ
 อื่นๆ ..................................................................

4. ปั ญหาและอุปสรรคของการใช้บริ การการค้ าประกันสิ นเชื่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขาดความรู ้ ความเข้าใจ และการเตรี ยมความพร้อม

 วงเงินค้ าประกันต่อรายไม่เพียงพอต่อความ

ในการขอสิ นเชื่อ

ต้องการ

 ไม่ทราบขั้นตอนการขอใช้บริ การค้ าประกัน

 ไม่มี

สิ นเชื่อจาก บสย.
 หลักเกณฑ์การค้ าประกันมีขอ้ จากัดในการใช้
บริ การ

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม

Know Your Customer (KYC) Form
ลูกค้าบุคคล
สาขา/สานัก/ศูนย์ /ฝ่ าย/สาย
ชื่อ นาย/นาง/น.ส./อืน่ ๆ
ชื่อนิติบุคคล

ลูกค้านิ ติบุคคล

วันที่
สั ญชาติ
จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศ
ในฐานะ

ความสัมพันธ์ หรือเกีย่ วข้ องกับลูกค้าราย

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
RM Number
ชื่อบัญชี
เอกสารแสดงตน

AC Number
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่

อื่น ๆ โปรดระบุ
วัน/เดือน/ปี เกิด (จดทะเบียนนิติบุคคล)
ที่อยู่ (ภูมิลาเนา)

เลขที่

รหัสไปรษณี ย ์
สถานที่ติดต่อ
รหัสไปรษณี ย ์
สถานที่ทางาน
อาชีพ

ตาแหน่ง

การตรวจสอบรายชื่อต้ องห้ ามตามที่ทางการกาหนด (จากระบบงาน Watch list System หรือ P9000 ข้ อ 21) :
ไม่พบอยูใ่ นรายชื่อต้องห้าม
พบอยูใ่ นรายชื่ อต้องห้าม เป็ นความเสี่ ยง ............................................................................
(Print screen ผลการเช็คสอบแนบ KYC Form ด้วย)

การตรวจสอบการจัดระดับความเสี่ ยงในระบบงาน (จากหน้ าจอ RMCV)
ระดับความเสี่ ยง .....................................

เหตุผล ……................................................................

ประเภทธุรกิจที่มคี วามเสี่ ยงสู ง (HIGH RISK OCCUPATION)

โปรดทำเครื่ องหมำย  ใน

(001) ธุรกิจนาเที่ยว บริ ษทั ทัวร์
(002) เจ้าของสานักงานกฎหมาย และ/หรื อเจ้าของสานักงานบัญชี
(003) ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(004) ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคา รวมถึงอัญมณี ยงั ไม่แปรรู ป
(005) ธุรกิจสถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
(006) ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา

แหล่ งที่มาของสินทรัพย์ (SOURCE OF PERSONAL ASSETS )
1) ธุรกิจ

2) รายได้จากการจ้างงาน

หน่วยงานที่จดั ระดับความเสี่ ยง .....................................

3) มรดก

(007) ธุรกิจบริ การโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ
(008) ธุรกิจคาสิ โนและการพนัน
(009) ธุรกิจนายหน้า หรื อธุรกิจผลิต หรื อธุรกิจค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
(010) ธุรกิจบริ ษทั หรื อนายหน้าจัดหางาน
(011) ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ตัวแทนหรื อนายหน้าค้าอสังหาริ มทรัพย์
(012) ธุรกิจเงินกูน้ อกระบบ
(013) องค์การหรื อผูบ้ ริ หารองค์การที่ไม่แสวงหากาไร (NPO)
(999) อื่นๆ (โปรดระบุ)
โปรดทาเครื่องหมาย  ใน

4) การลงทุน

5) อื่น ๆ โปรดระบุ

มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิโดยประมาณ (บาท) (ASSET VALUE PROJECTION (BAHT))
1) 1 – 1,000,000

2) 1,000,001 - 5,000,000

3) 5,000,001 - 50,000,000

4) มากกว่า 50,000,000

เป็ นผูม้ ีเงินได้ /มีแหล่งที่มาของรายได้หลัก/รายได้ส่วนใหญ่ อยูใ่ นต่างประเทศ (โปรดระบุประเทศ) (EARNINGS FROM COUNTRIES )
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Know Your Customer (KYC) Form
ผลการจัดระดับความเสี่ ยง (RISK LEVEL / RISK REASON CODE)
ระดับ 3

ระดับ 2

X. ลูกค้าที่ถูกกาหนดตามพรบ.ป้ องกันและ
ปราบปรามฯ การก่อการร้าย พ.ศ.2556
U. ลูกค้าที่เป็ นบุคคลต้องห้ามของ UN
V. ลูกค้าที่สานักงาน ปปง. แจ้งว่าเป็ นผูท้ ี่มี
ความเสี่ยงสู งซึ่งต้องระวังอย่างใกล้ชิด
A. ลูกค้าที่พบอยูใ่ น Sanction List ของ
OFAC/ UKHMT อื่นๆ
B. ลูกค้าที่ธนาคารรายงานธุรกรรมที่มี
เหตุอนั ควรสงสัย ปปง. 1-03
C. ลูกค้าที่มีสถานะหรื อเกี่ยวข้องกับ
นักการเมือง (ตามรายชื่อของทางการ)
J. ลูกค้าที่มี Relationship กับลูกค้าระดับ
3X/U/V/A/B/C
D. ลูกค้าที่มีสญ
ั ชาติ/จดทะเบียน หรื อ มีแหล่งที่มา
ของรายได้หลัก จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
E. ลูกค้าที่มีธุรกิจหรื ออาชี พในกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสู ง (อาชีพ/ธุรกิจ 001 - 013)

ลงชื่อ ................................................. ผูร้ ับคาขอ

ระดับ 1

1. ลูกค้าบุคคล ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย/
ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่มิใช่ประเทศที่มีความเสี่ ยงสูง
2. ลูกค้าบุคคล ที่มียอดเงินฝากคงเหลือในทุกบัญชี
รวมกัน ณ สิ้นเดือนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
หรื อลูกค้าที่มีวงเงินสิ นเชื่อตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
3. ลูกค้าบุคคล ที่มีรายการเดินบัญชี ดา้ นเครดิ ต
ในรอบ 12 เดื อนรวมกันตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

ลงชื่อ .............................................. ผูร้ ับมอบอานาจ

(............................................................)
................../....................../....................

(............................................................)
................../....................../....................

ลูกค้าที่ไม่เข้าข่ายระดับความเสี่ ยง 3 และ 2

ลงชื่ อ ............................................... จนท. Verification
(............................................................)
................../....................../....................

การขอปรับลดระดับความเสี่ ยง
ประสงค์ขอปรับลดระดับความเสี่ ยงในระบบงานจาก

หน่วยงาน

เป็ นระดับ

เนื่องจาก
ลงชื่ อ
ความเห็นของ BU Compliance
เห็นควรให้ปรับลดระดับความเสี่ ยงจาก

เป็ น

จนท. ผูร้ ับมอบอานาจ

ไม่ควรให้ปรับลดระดับความเสี่ ยง

เนื่องจาก

ลงชื่ อ .................................................... BU Compliance
( ................................................................... )
................../....................../....................
ความเห็นของผู้มีอานาจ

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ ........................................................................................................................................

ลงชื่อ ..................................................... ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
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