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คำขอ/สัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้
เรือ่ ง ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
เรียน บริษัท ไอทีทีพี จากัด
ข้าพเจ้า..................................................... อายุ………....ปี เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ……………………………..มี
ความประสงค์ทจี่ ะทาสัญญาปรับโครงสร้างหนีก้ บั บริษัท ไอทีทีพี จากัด โดยข้าพเจ้ามีภาระหนีค้ งค้างกับบริษัท ไอทีทีพี จากัด
ดังนี ้
 สินเชื่อส่วนบุคคล ประเภท Installment / Revolving สัญญาเลขที่..........................................................
ข้าพเจ้าได้ทาการชาระหนีง้ วดล่าสุด ณ วันที่…………………..…... เป็ นเงิน…………………..…... บาท
คิดเป็ นเงินต้นจานวน…………………..…...…... บาท ดอกเบีย้ จานวน…………………..……….. บาท
หลังชาระหนีง้ วดล่าสุดของสัญญานี ้ คงเหลือเงินต้นคงค้างทัง้ สิน้ จานวน…………………..……..... บาท
 สินเชื่อส่วนบุคคล ประเภท Installment / Revolving สัญญาเลขที่..........................................................
ข้าพเจ้าได้ทาการชาระหนีง้ วดล่าสุด ณ วันที่…………………..…... เป็ นเงิน…………………..…... บาท
คิดเป็ นเงินต้นจานวน…………………..…...…... บาท ดอกเบีย้ จานวน…………………..……….. บาท
หลังชาระหนีง้ วดล่าสุดของสัญญานี ้ คงเหลือเงินต้นคงค้างทัง้ สิน้ จานวน…………………..…..…... บาท
ข้าพเจ้ายินยอมทาการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ โดยนาเงินต้นที่ขา้ พเจ้าคงค้างกับบริษัท ไอทีทีพี จากัด ทุกสัญญาข้างต้น จานวน
.......................................... บาท มาปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้ หม่ ภายใต้สญ
ั ญาที่ชื่อว่า สินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทหมุนเวียน
ไอทีทีพี แคช อีซี่ สัญญาเลขที.่ ............................................................................ โดยขอรับวงเงินสินเชื่อใหม่ในสัญญานี ้
เป็ นวงเงินสินเชื่อรวมทัง้ สิน้ .................................... บาท มีเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ทาสัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็ นจานวนเงิน
ทัง้ สิน้ ................................... บาท และสามารถเบิกถอนวงเงินสดคงเหลือ เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ................................... บาท
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและให้ความยินยอมต่อ บริษัท ไอทีทีพี จากัด (ไอทีทีพี) ดังนี ้
1. ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ ส่วน
บุคคลเป็ นอย่างดีแล้วและยินยอมให้ไอทีทีพีใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าในคาขอ/สัญญาฉบับนีเ้ พื่อวัตถุประสงค์ของธุรกรรมเกี่ยวกับ
สินเชื่อและวัตถุประสงค์อื่นใด โดยข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อรวมถึงการติดตามทวงถามให้ชาระหนีน้ นั้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ จะทาการ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นดาเนินการแทน หรืออาจจะดาเนินการด้วยตนเองก็ได้ พร้อมทัง้ ยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของ
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนีส้ นิ ของข้าพเจ้า ให้กบั บุคคลต่างๆ
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2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ไอทีทีพีจดั ส่งแจ้งข้อตกลงของสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ขา้ พเจ้าในภายหลังทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิเป็ นครัง้ คราวไป
ซึง่ ข้าพเจ้าให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ทุกประการของใบสมัครนีด้ ว้ ย โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงนัน้
รวมทัง้ ข้อตกลงอื่นใดผ่านช่องทางใดๆ ที่ไอทีทีพีกาหนด ตลอดจนอัตราดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สนิ เชื่อส่วนบุคคล การใช้บริการและ/หรือการทาธุรกรรมทางการเงินไม่วา่ จะปรากฏอยูใ่ น
รูปแบบใดๆ ของไอทีทีพีทงั้ ทีม่ อี ยู่หรือที่จะเพิม่ เติมและ/หรือเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่ ไอทีทีพีจะได้แจ้งให้ทราบ และ
ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบชาระค่าใช้จา่ ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ หนีอ้ นั เกิดจากการใช้สนิ เชื่อส่วนบุคคลทัง้ หมดการ
ใช้บริการ และ/หรือการทาธุรกรรมทางการเงินให้แก่ไอทีทีพีจนครบถ้วน
3. ข้าพเจ้ายอมรับว่าการพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชื่อส่วนบุคคลและ/หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องถือเป็ นสิทธิของไอทีทีพี โดยให้ถือเอา
เอกสารประกอบต่างๆที่ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้แก่ไอทีทีพีใช้ประกอบการทาสัญญานีไ้ ด้ดว้ ย รวมทัง้ ยินยอมให้ไอทีทีพีเก็บรักษาใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าให้แก่บคุ คลอื่นได้ ทัง้ นี ้ จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการแจ้งความประสงค์ยกเลิกการให้ความ
ยินยอม
4. ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าทางสือ่ อิเล็กทรอนิคส์ สือ่ ออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย (Social
Media) รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ของข้าพเจ้าและข้อมูลที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ ไอทีทีพี ในการรับ-ส่งข้อมูล หรือนาเสนอสิทธิ
ประโยชน์ขอ้ เสนอพิเศษอื่นๆ ของ
ไอทีทีพี ทัง้ นี ้ จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการแจ้งความประสงค์ยกเลิกการให้ความยินยอม

ลงชื่อ......................................................................ผูข้ อปรับโครงสร้างหนี ้
(......................................................................)
วันที่ ................/................/................
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ข้อกำหนดและเงือ่ นไขสัญญำกำรใช้สินเชื่อของบริษัท ไอทีทีพี จำกัด
ข้าพเจ้าผูซ้ งึ่ ลงลายมือชื่อในคาขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลนี ้ ("ผู้กู้") ตกลงขอรับสินเชื่อจาก ไอทีทีพี (“บริษัท”) ในวงเงิน
สินเชื่อตามที่บริษัทจะอนุมตั ิ และตกลงจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริการสินเชื่อส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่
ปรากฏต่อไปนี ้ รวมทัง้ ที่บริษัทจะได้กาหนดต่อไปหรือที่จะมีขนึ ้ ใหม่ในภายหน้าทุกประการ
ข้อ 1. ผูก้ ตู้ กลงขอใช้สนิ เชื่อจากบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาขอนีแ้ ละบริษัทตกลงให้สนิ เชื่อแก่ผกู้ ตู้ ามหลักเกณฑ์การ
อนุมตั ิการให้สนิ เชื่อของบริษัท (“สินเชื่อ”) โดยบริษัทจะแจ้งผลการอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อแก่ผกู้ ใู้ ห้ทราบผ่านทางช่องการติดต่อที่
บริษัทกาหนดต่อไป
ข้อ 2. ผูก้ ตู้ กลงและรับทราบว่าสินเชื่อที่บริษัทอนุมตั ิตามข้อ 1. เป็ นสินเชื่อประเภทสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) ซึง่ ผูก้ ู้
มีสทิ ธิขอเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ดังกล่าวจากบริษัทได้ตอ่ เมื่อผูก้ ชู้ าระเงินกูค้ ืนมาแล้วไม่ต่ากว่าระยะเวลาที่บริษัทกาหนด หรือ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ ผูก้ สู้ ามารถเบิกใช้สนิ เชื่อได้ในแต่ละคราว เมื่อรวมกับยอดสินเชื่อทีค่ า้ งชาระอยูใ่ น
ขณะที่ทาการเบิกใช้สนิ เชื่อคราวนัน้ ๆแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้พจิ ารณาอนุมตั ิ
ข้อ 3. ผูก้ รู้ บั ทราบและตกลงว่าบริษัทมีสทิ ธิในการทบทวน เพิ่ม ลด ระงับ หรือเปลีย่ นแปลงวงเงินสินเชื่อได้ทกุ เมื่อตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร แม้วา่ จะได้มีการอนุมตั ิสนิ เชื่อดังกล่าวไปแล้ว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาลดหรือระงับการให้สิ นเชื่อ ผู้
กูไ้ ม่มีสทิ ธิเบิกถอนสินเชื่อดังกล่าวได้อีก ทัง้ นี ้ ไม่กระทบถึงสินเชื่อที่ผกู้ ไู้ ด้เบิกถอนไปแล้ว และหน้าที่ในการชาระคืนสินเชื่ อ ต้น
เงิน ดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเ่ กิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับการขอรับบริการสินเชื่อนีซ้ งึ่ ผูก้ มู้ ีหน้าที่ต ้องชาระให้แก่
บริษัท ไม่วา่ การชาระเงินดังกล่าวถึงกาหนดแล้วหรือไม่ และผูก้ ขู้ อสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีและ/หรือ
เกิดขึน้ จากการดังล่าว
ข้อ 4. ผูก้ รู้ บั ทราบและตกลงว่าเมื่อบริษัทได้นาสินเชื่อที่ได้รบั การอนุมตั เิ ข้าบัญชีของผูก้ หู้ รือส่งมอบให้ผู้กตู้ ามวิธีการที่บริษัท
กาหนดแล้ว ให้ถือว่าผูก้ ไู้ ด้รบั เงินกูจ้ ากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ผูก้ จู้ ะเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 5. ผูก้ ตู้ กลงชาระดอกเบีย้ สาหรับหนีส้ นิ เชื่อให้แก่บริษัทในอัตรารวมสูงสุดของดอกเบีย้ (ในอัตราร้อยละ 28 ต่อปี (แบบ
effective rate) รวมทัง้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยใดๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในคาขอรับบริการสินเชื่อนี ้ ทัง้ นี ้ ผู้
กูต้ กลงและทราบว่าอัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรมเนียมต่างๆ นัน้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามทีบ่ ริษัทจะกาหนดเป็ นคราวๆไป
โดยบริษัทจะแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบเป็ นหนังสือล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีเหตุที่ทาให้ไม่
สามารถแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้าตามระยะเวลาดังกล่าวได้ บริษัทจะแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณา
เห็นสมควร โดยให้ถือว่าอัตราดอกเบีย้ หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่มีการประกาศนัน้ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ครบ
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เป็ นต้นไป โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยอื่นใดที่ผกู้ ชู้ าระ
ให้แก่บริษัทแล้ว และผูก้ ขู้ อสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิ ดหรือมีขนึ ้ จากการดังกล่าว
ข้อ 6. ในการชาระคืนสินเชื่อ ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กิดขึน้ /หรือเกี่ยวเนื่องกับคาขอใช้บริการสินเชื่อนี ้ ผูก้ ู้
ตกลงชาระคืนเป็ นรายงวดต่อเดือนตามเวลาและวิธีการที่กาหนดไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี โดยบริษัทจะส่งใบแจ้งยอดบัญ ชีให้แก่
ผูก้ ลู้ ว่ งหน้าก่อนไม่นอ้ ยกว่าสิบ (10) วันก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ
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ข้อ 7. ในกรณีที่ผกู้ ชู้ าระสินเชื่อก่อนวันที่กาหนดในงวดใดๆ ผูก้ ตู้ กลงและยินยอมให้นาเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหัก
หนีค้ งค้างของผูก้ ู้ ณ วันที่บริษัทได้รบั ชาระเงินจากผูก้ ู้ นอกจากนี ้ ในกรณีที่ผกู้ ไู้ ม่ได้รบั หรือได้รบั แต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่
ได้รบั ไม่ถกู ต้องทัง้ หมดหรือบางส่วนไม่วา่ ด้วยประการใด ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 10 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ผกู้ ไู้ ด้รบั ใบ
แจ้งยอดบัญชี หากผูก้ เู้ พิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการและยอดหนีท้ ี่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนนั้ ถูกต้อง
ข้อ 8. อนึง่ ในกรณีที่ผกู้ ไู้ ม่ชาระหนีต้ น้ เงิน ดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง และ/หรือ เงินใดๆ ตามสัญญานีใ้ ห้แก่บริษัท ผูก้ ู้
ยินยอมให้เป็ นสิทธิของบริษัทที่จะใช้ดลุ พินจิ หักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผูก้ ู้ หรือเงินอืน่ ใดก็ตามที่ผกู้ มู้ ีอยู่ หรือที่ผกู้ ู้
มีสทิ ธิจะได้รบั คืนจากบริษัท รวมทัง้ เงินที่ผกู้ เู้ ป็ นเจ้าของหรือเป็ นเจ้าหนีบ้ ริษัทเพื่อชาระหนีต้ น้ เงิน ดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือ เงินใดๆ ดังกล่าวได้ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้า และหากผูก้ ชู้ าระสินเชื่อและหนีท้ งั้ ปวง
ที่เกิดขึน้ ตามบริการสินเชื่อนีใ้ ห้แก่บริษัทเสร็จสิน้ ก่อนระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน นับแต่วนั ที่ผกู้ ไู้ ด้รบั หรือถือว่าได้รบั สินเชื่อ
ผูก้ ตู้ กลงและยินยอมให้ บริษัทปรับอัตราดอกเบีย้ จากอัตราเดิมตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชื่อ และ/
หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีเป็ นอัตราดอกเบีย้ สูงสุด (อัตราร้อยละ 28.0 (ยี่สบิ แปดจุดศูนย์) ต่อปี ) โดยเริม่ คานวณนับตัง้ แต่วนั ที่ผกู้ ู้
ได้รบั หรือถือว่าได้รบั สินเชื่อ จนถึงวันที่ผกู้ ชู้ าระหนีค้ ืนให้แก่บริษัทจนเสร็จสิน้ ซึง่ ผูก้ จู้ ะต้องชาระส่วนต่างของดอกเบีย้ ที่เกิดขึน้
ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ผกู้ ชู้ าระหนีค้ ืนให้แก่บริษัทก่อนครบกาหนด
ข้อ 9. หากผูก้ ไู้ ม่ชาระหนีส้ นิ เชื่อ ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ย หรือเงินจานวนใดๆ ตามจานวน และ/หรือ ตามกาหนดเวลา
ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี และหรือคาขอรับบริการสินเชื่อนี ้ และ/หรือ หากปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่ผกู้ มู้ อบ
ให้แก่บริษัท มีขอ้ ความเท็จ หรือเป็ นเอกสารปลอม หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่เพียงบางส่วน และ/
หรือหากหนีส้ นิ อื่นใดของผูก้ นู้ อกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญานีไ้ ม่มีการชาระเมื่อถึงกาหนด
หรือเป็ นอันต้องชาระก่อนถึง
กาหนด หรือเจ้าหนีข้ องผูก้ มู้ ีสทิ ธิเรียกให้ผกู้ ชู้ าระหนีก้ ่อนกาหนด และ/หรือ เมื่อผูก้ ถู้ กู ฟ้องร้องดาเนินคดี หรือเมื่อเกิดเหตุก ารณ์
อื่นใดที่บริษัทเห็นว่าการให้สนิ เชื่อแก่ผกู้ อู้ าจทาให้บริษัทเสียหาย หรือผูก้ ไู้ ม่สามารถหรือน่าจะไม่สามารถชาระหนีใ้ ห้บริษัทได้
ครบถ้วน รวมทัง้ ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรระงับ และ/หรือ ยกเลิกวงเงินสินเชื่อของผูก้ ไู้ ม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ทัง้ สิน้ และ/หรือ เมื่อผู้
กูต้ กเป็ นผูม้ ีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ หรือกระทาการใดอันอาจเป็ น
เหตุให้ถกู ฟ้องล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้ลม้ ละลายหรือกระทาการประนอมหนี ้ (ไม่วา่ กรณีใดกรณีหนึง่ หรือทุกกรณีดงั กล่าว)
และ/หรือ หากผูก้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในคาขอบริการสินเชื่อนีห้ รือเอกสารอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับคาขอ
บริการสินเชื่อนี ้ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่บริษัทเห็นว่าการให้สนิ เชื่อแก่ผกู้ อู้ าจทาให้บริษัทเสียหาย หรือผูก้ ไู้ ม่ส ามารถ
หรือน่าจะไม่สามารถชาระหนีใ้ ห้แก่บริษัทได้ ผูก้ ตู้ กลงให้ถือว่าผูก้ ตู้ กเป็ นผูผ้ ิดนัดหรือผิดเงื่อนไขตามคาขอให้บริการสินเชื่อนี ้
ทันที
ข้อ 10. ในกรณีที่ผกู้ ตู้ กเป็ นผูผ้ ิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวในข้อ 9. ข้างต้น และบริษัทได้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูก้ เู้ พื่อให้ผกู้ ู้
ดาเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว แต่ผกู้ ไู้ ม่ดาเนินการหรือไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้แล้ว เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว บริษัทมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที และให้ถือว่าเป็ นการผิดนัดในจานวน
หนีท้ งั้ หมดโดยให้บรรดาหนีส้ นิ ทัง้ หลายตามสัญญานีเ้ ป็ นอันถึงกาหนดชาระ และผูก้ ตู้ กลงชาระหนีส้ นิ ทัง้ หลายตามสัญญานี ้
ให้แก่บริษัททันที รวมทัง้ ยินยอมชาระดอกเบีย้ ในต้นเงินที่คา้ งชาระในอัตราสูงสุด ตลอดจนยินยอมชาระค่าธรรมเนียม และ/
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หรือ ค่าบริการต่างๆ และ/หรือ เงินใดๆ ที่ผกู้ จู้ ะต้องชาระให้แก่บริษัทตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ คาขอบริการสินเชื่อนีจ้ น
ครบถ้วน
ข้อ 11. ในกรณีที่ผกู้ ขู้ อเบิกใช้สนิ เชื่อแบบเร่งด่วน (ถ้ามี) โดยขอให้บริษัทโอนเงินกูท้ ี่ขอเบิกใช้ดงั กล่าวเข้าบัญชีรบั โอนเงินกูต้ าม
จานวนและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในคาขอนี ้ ผูก้ ตู้ กลงและยอมรับว่า เมื่อบริษัทได้ดาเนินการตามความประสงค์ของผูก้ ู้
ดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผูก้ ไู้ ด้เบิกใช้สนิ เชื่อแบบเร่งด่วน และได้รบั เงิ นกูจ้ านวนดังกล่าวไปจากบริษัทครบถ้วนถูกต้อง (แม้วา่ ผูก้ จู้ ะ
ยังมิได้เบิกถอนเงินจากบัญชีรบั โอนเงินกูก้ ็ตาม) นอกจากนี ้ ผูก้ ตู้ กลงยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การโอนเงินไปยังบัญชีรบั โอนเงินกูต้ ามที่บริษัทกาหนดทุกประการ ทัง้ นี ้ ผูก้ ทู้ ราบดีวา่ หากเป็ นการโอนเงินไปยังบัญชีรบั โอน
เงินกูท้ มี่ ีอยูก่ บั ธนาคารพาณิชย์ผกู้ จู้ ะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินในอัตรา 20 บาท ต่อครัง้ (กรณีเงินโอนในครัง้ นัน้ ไม่เกิน
100,000 บาท) ทัง้ นีค้ า่ ธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามประกาศของผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
ข้อ 12. ผูก้ ตู้ กลงและยินยอมให้บริษัทซึง่ เป็ นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต นาข้อมูลของผูก้ ทู้ ไี่ ด้รบั จากบริษัทข้อมูลเครดิต
เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุวา่ เป็ นผูก้ ไู้ ปใช้
เป็ นปั จจัยหนึง่ ในการจัดทาแบบจาลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกาหนดไว้เท่านัน้ และ
ให้บรรดาคูฉ่ บับ สาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ได้ทาสาเนาขึน้ จากคาขอบริการสินเชื่อนีไ้ ม่วา่ ในรูปแบบ
ใดๆ ให้ถือเป็ นหลักฐานในการให้ความยินยอมของผูก้ เู้ ช่นเดียวกัน
ข้อ 13. ผูก้ ไู้ ม่มีสทิ ธิในการปรับโครงสร้างสัญญาเงินกู้ (Loan Restructuring) ตามที่ได้รบั การอนุมตั ิตามคาขอบริการสินเชื่อนี ้
เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ลว่ งหน้าจากบริษัท
ข้อ 14. บริษัทตกลงและรับทราบว่าผูก้ มู้ ีสทิ ธิขอเพิม่ วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั การอนุมตั ติ ามคาขอบริการ
สินเชื่อนี ้ (“วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม”) โดยแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทตามสานักงานของบริษัทหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัท
กาหนด ทัง้ นี ้ การอนุมตั ิเพิ่มวงเงินสินเชื่อนัน้ เป็ นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในการนี ้ บริษัทและผูก้ รู้ บั ทราบและตกลงว่าการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมตามข้อ 14. ข้างต้นนัน้ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญาการให้สนิ เชื่อนี ้ และในกรณีที่มีขอ้ ตกลงหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับการขอเพิ่ม
วงเงินสินเชื่อนัน้ ให้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญาการให้สนิ เชื่อนี ้
ข้อ 15. ผูก้ ยู้ อมรับว่าในการจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาธุรกรรมใดๆ ระหว่างผูก้ ู้
และบริษัท หรือระหว่างผูก้ กู้ บั บุคคลที่บริษัทกาหนด (แล้วแต่กรณี) โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรสาร โทรเลข หรือ
โทรพิมพ์ เป็ นต้น นัน้ ให้มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ข้อ 16. ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ตามสัญญานี ้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่เพียงบางส่วนให้แก่บคุ คลอื่นใด
ตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยเพียงบริษัทจะแจ้งการโอนเป็ นหนังสือให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ งวด
ของการชาระหนีเ้ ท่านัน้ หรือ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกาหนด
ข้อ 17. หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึง่ และ/หรือ ส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัญญานีต้ กเป็ นโมฆะ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆแล้ว ให้ขอ้ สัญญา
ข้ออื่นๆ และ/หรือ ส่วนอื่นๆ ของสัญญานีย้ งั คงสมบูรณ์และผูกพันผูก้ ตู้ อ่ ไปทุกประการ และผูก้ ยู้ อมรับว่า บริษัทมีสทิ ธิ์แก้ไข
เปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใดๆเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อไม่วา่ ตามสัญญานี ้
หรือข้อตกลงอื่นใดได้เสมอโดย
เพียงแต่แจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบเท่านัน้

บริษัท ไอทีทีพี จำกัด ITTP COMPANY LIMITED

กรุณาส่งฝ่ าย Customer Service (เรือ่ ง ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี)้ 183 ซอยลาดพร้าว 71
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.10310 โทร: 02-530-3542 แฟกซ์: 02-530-3540

แบบฟอร์ม
ขอปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้

อัตรำดอกเบีย้ ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ประกำศใช้ต้งั แต่ วันที่ 4 มกรำคม 2560

สินเชือ่ ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ (Personal Loan)

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี ไม่เกิน 28 %

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ

บำท : หน่วย

1.ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

100

2.ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี ้

100 : เดือน

3.ค่าอากรแสตมป์ (ของวงเงินที่อนุมตั ิ)

1 : 1,000

4.ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี

ตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

หมายเหตุ อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวจะเปลีย่ นแปลงได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

