ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
ใบคําขอใช้ บ ริก าร K-Trade Connect
ส่ วนที่ 1: ข้ อ มูล ผู้ข อใช้ บ ริก าร
1.1 ข้ อ มูล ทั่วไป
ชื่อผู้ขอใช้ บริการภาษาไทย (นิติบคุ คล) ...................................................................................................................................
ชื่อผู้ขอใช้ บริการภาษาอังกฤษ (นิติบคุ คล) (ตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................................................
ผู้ต ดิ ต่ อ หลัก ของผู้ข อใช้ บ ริก าร
ชื่อ -นามสกุล ......................................................................... ตําแหน่ ง ………................................................................
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่) …..........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพ ท์ (ที่สามารถติดต่อได้ ) …...........................................................................................................................
*หมายเหตุ – ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ผ้ ตู ิดต่อหลักเป็ นตัวแทนผู้ขอใช้ บริ การในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงและจัดส่งข้ อมูลและ/
หรื อเอกสารใดๆ ของผู้ขอใช้ บริการและ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ธนาคาร การรับรองสําเนาถูกต้ อง การรับแจ้ งข้ อมูลและ/หรื อเอกสาร
ใดๆ ที่ธนาคารแจ้ งและ/หรื อนําส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะแจ้ งการแก้ ไข/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลตามที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ติดต่อ
หลัก เพื่อให้ ผ้ ตู ิดต่อหลักยืนยันกลับทาง Email ที่ระบุข้างต้ น โดยผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการกระทําของผู้ติดต่อหลักมีผลผูกพันผู้
ขอใช้ บริการทุกประการ
ที่อ ยู่ส าํ หรั บ การติด ต่ อ

เหมือนกับที่อยูต่ ามหนังสือรับรอง/เอกสารจัดตัง้

อื่นๆ (โปรดกรอกรายละเอียด)

ชื่อสถานที่ติดต่อ …………………………………………………………………...........................................……………………..
เลขที่ ......................... อาคาร .......................................................................................... ชัน้ .............. ห้ องเลขที่ ................
หมู่ที่ ..............ตรอก/ซอย ................................ ถนน ............................................ แขวง/ตําบล .............................................
เขต/อําเภอ ...................................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................
1.2 ข้ อ มูล บริก าร
บริก ารธุร กรรมชําระเงิน ระหว่ างประเทศ

บริก ารเพิ่ม เติม อื่น ๆ

 บริก าร Trade e-Report
 บริก ารเปิ ดเลตเตอร์ อ อฟเครดิต (L/C Issuance)
 บริก ารโอนเงิน ต่ างประเทศขาออก (Outward Remittance)
ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่าการสมัครผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าวเป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การ และรายละเอียดต่างๆ
ที่ให้ ไว้ สําหรับการสมัครผลิตภัณฑ์/บริ การดังกล่าว เป็ นความจริ งทุกประการ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบ เข้ าใจ ตกลงผูกพันและปฏิบตั ิ
ตามใบคําขอใช้ บริ การนี ้ ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ขอใช้ บริ การ ส่วนที่ 2 ข้ อมูลบริ การ และส่วนที่ 3 คําแนะนํา เงื่อนไข และ
คู่มื อ การใช้ บ ริ การ* (ซึ่ งมี รายละเอี ยดต่ างๆ เช่ น คํ าแนะนํ า หลักเกณฑ์ ข้ อ กํ าหนดและเงื่ อนไขของผลิ ตภัณ ฑ์ /บริ การ การชํ าระ
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้ อง การกระทําโดยใช้ รหัสผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ที่ได้ รับในวันสมัคร
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลของผู้ขอใช้ บริ การที่ให้ ไว้ แก่ธนาคาร หรื อให้ ผ่านธนาคาร
หรื อมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จําเป็ นเพื่อการให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
การดําเนินการตามคําขอของผู้ขอใช้ บริ การก่อนให้ บริ การ การมอบหมายงานให้ ผ้ อู ื่นสนับสนุนการให้ บริ การไม่ว่าจะเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรื องานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมกํากับตรวจสอบ การบริ หารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จําเป็ นต่อการดําเนินการของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเพื่อให้ ธนาคารสามารถให้ บริ การได้ อย่างเป็ น
ธรรมและต่อเนื่อง และผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
ผู้ให้ บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้ างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผล
ข้ อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริ ษัทข้ อมูลเครดิต บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ า
รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย และ/หรื อหน่วยงาน/องค์กร/นิติบคุ คลใดๆ ที่มีสญ
ั ญาอยูก่ บั ธนาคาร และยินยอม
ให้ ผ้ ูรับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อไปได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ดังกล่าว และตกลง
ยินยอมให้ สง่ และ/หรื อ โอนข้ อมูลไปเก็บไว้ บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ข้ อ ควรระวัง!!
• ผู้ขอใช้ บริการควรเข้ าใจในผลิตภัณฑ์/บริการ และคําแนะนํา เงื่อนไข และคูม่ ือการใช้ บริการ ก่อนตัดสินใจลงลายมือชื่อ
โดยเจ้ าหน้ าที่ธนาคารได้ ให้ คําอธิบายข้ อมูลผลิตภัณฑ์/บริการให้ ครบถ้ วนและตอบข้ อซักถามจนกระจ่างแล้ ว หากมีข้อ
สงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่ K-BIZ Contact Center โทร.02-8888822
• สําหรับผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อที่เกี่ยวข้ อง ธนาคารจะคิดดอกเบี ้ย/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่ายตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ รับสินเชื่อ
ไปจากธนาคาร กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การผิดนัดชําระหนี ้/ผิดสัญญา จะมีดอกเบี ้ย และค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี ้เพิ่ม

ตราประทับ
(ถ้ ามี)

ลงชื่อ ___________________________________________________________________________________________ผู้ขอใช้ บริ การ
(ผู้มีอํานาจของผู้ขอใช้ บริ การ ________________________________________________________________________) ชื่อตัวบรรจง
_______ /_______ /_______ วันทําคําขอใช้ บริการ

อากรแสตมป์
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
เอกสารฉบับนี ้ ทําขึ ้น 2 (สอง) ฉบับ โดยจะมอบให้ ผ้ ขู อใช้ บริการธนาคารเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน 1 (หนึง่ ) ฉบับ
ส่ วนที่ 2: ข้ อ มูล บริก าร
ส่ วนที่ 2.1: บริก ารธุร กรรมชําระเงิน ระหว่ างประเทศ
1) รายละเอียดบัญชี
ในกรณีที่มีคา่ ธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้ บริ การ ระบบ K-Trade Connect ผู้ขอใช้ บริ การยินดีให้ ธนาคารทํา
การหักชําระค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว จากบัญชีที่ได้ ระบุ ดังนี ้

 หักจากบัญชีเลขที่

- -

-

สาขา

2) ข้ อ มูล ผู้ใ ช้ งานระบบ
รหัส องค์ ก ร

กรุ ณากรอกข้ อ มูล เป็ นภาษาอังกฤษ (แบบตัวพิม พ์ ใ หญ่ )
 ธนาคารกําหนดให้
 กําหนดเอง (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร)

การอนุม ัต ริ ายการ  สร้ างและอนุมตั ิรายการได้ เฉพาะผู้ขอใช้ บริ การ  สร้ างและอนุมตั ิรายการให้ กบั ในเครื อของผู้ขอใช้ บริ การได้

ผู้ใ ช้ งาน

ลําดับ ที่

หน้ าที่

(โปรดระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วน ธนาคารจะดําเนินการส่ง User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS)

บริก าร

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย:
1

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Maker

 L/C Issuance

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Authorizer/Level________  Outward Remittance

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย):

วงเงินที่สามารถอนุมตั ิ__________________

รหัสผู้ใช้ (User ID):

เงื่อนไขการอนุมตั ิ

__________________

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย:
2

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Maker

 L/C Issuance

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Authorizer/Level________  Outward Remittance

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย):

วงเงินที่สามารถอนุมตั ิ__________________

รหัสผู้ใช้ (User ID):

เงื่อนไขการอนุมตั ิ

__________________

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย:
3

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Maker

 L/C Issuance

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Authorizer/Level________  Outward Remittance

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย):

วงเงินที่สามารถอนุมตั ิ__________________

รหัสผู้ใช้ (User ID):

เงื่อนไขการอนุมตั ิ

__________________

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย:
4

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Maker

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Authorizer/Level________  Outward Remittance

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย):

วงเงินที่สามารถอนุมตั ิ__________________

รหัสผู้ใช้ (User ID):

เงื่อนไขการอนุมตั ิ
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
ข้ อ ความ
รหัส องค์ ก ร
การอนุม ัต ริ ายการ
ชื่อ -สกุล และ
e-mail address
รหัส ผู้ใ ช้
(User ID)
บทบาทที่
ได้ ร ับ มอบหมาย
ประเภทบริก าร
หมายเหตุ

คําอธิบ าย
กําหนดชื่อรหัสเพื่อใช้ ในการเข้ าใช้ งานระบบเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการเข้ าระบบเพื่อใช้ งาน
การอนุมตั ิรายการตามโครงสร้ างองค์กร
(เลือก) สร้ างและอนุมตั ิรายการได้ เฉพาะผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ใช้ งานจะใช้ งานได้ เฉพาะผู้ขอใช้ บริ การ
(เลือก) สร้ างและอนุมตั ิรายการให้ กบั ในเครื อของผู้ขอใช้ บริ การได้ ผู้ใช้ งานจะใช้ งานร่ วมกันได้ ภายในในเครื อเดียวกัน
ระบุชื่อ, นามสกุล และ e-mail address ของผู้ใช้ งาน
(สําหรับ e-mail address ใช้ เพื่อให้ ธนาคารส่งสถานะรายการหรื อให้ ผ้ ใู ช้ งานใช้ ติดต่อกับธนาคาร)
ระบุเพื่อใช้ สําหรับผู้ใช้ งานเข้ าใช้ งานระบบ K-Trade Connect ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งานไม่ได้ ระบุมาที่ช่องนี ้ ทางธนาคารจะใช้ ชื่อ
e-mail address ที่ระบุมาก่อนหน้ านี ้ สําหรับใช้ สร้ างเป็ น User ID ให้ กบั ผู้ใช้ งานตามตัวอย่างต่อไปนี ้ kanok@a.com
รหัสผู้ใช้ งานคือ kanok กําหนดได้ ไม่เกิน 8 ตัวอักษร
ระบุเพื่อเป็ นบทบาทหรื อหน้ าที่ในการทํางาน
Maker: ผู้จดั ทําคําสัง่ รายการ (Transaction) เพื่อจัดส่งคําสัง่ ที่จดั ทําให้ กบั ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
Authorizer: ผู้มีอํานาจอนุมตั ิทําหน้ าที่อนุมตั ิรายการและส่งรายการไปยังธนาคาร
ระบุบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ใู ช้ งานมีความเกี่ยวข้ อง
กรณีเลือกการอนุมตั ิรายการแบบสร้ างและอนุมตั ิรายการให้ กบั ในเครื อของผู้ขอใช้ บริ การ โปรดระบุชื่อนิติบคุ คลในเครื อที่
ผู้ใช้ งานเป็ นผู้รับผิดชอบ หรื อ ระบุความต้ องการอื่นๆ
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
ส่ วนที่ 2.2: บริก าร Trade e-Report
(รายงานธุร กรรมการค้ าระหว่ างประเทศทางอิเ ล็ค ทรอนิก ส์ )
ผู้ขอใช้ บ ริ การสามารถกํ าหนดกลุ่มผู้รับ e-mail (ไม่เกิน 8 e-mail address) ให้ ได้ รับ Report หลากหลายประเภทตามที่
ต้ องการได้ โดยระบุรหัสของ report และ / หรื อ package ที่อ้างอิงอยูใ่ นเอกสารแนบให้ ตรงกับกลุม่ ผู้รับนันๆ
้
กลุม่
1

2

3

4

5

รหัส Report ที่ต้องการ

e-mail address ของผู้ขอใช้ บริการ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

* ในกรณีที่มีการรับ Outstanding Report (รหัส S03) ผู้ขอใช้ บริการขอเลือกรูปแบบ.................................... รอบการส่ง report ดังนี ้
__ ทุกวัน

__ ทุกสัปดาห์
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รับทุกวัน ………………… ของสัปดาห์

__ ทุกเดือน

รับทุกวันที่ …………… ของเดือน
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
ประเภทของรายงานภายใต้ บ ริก าร Trade e-Report
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเลือกรับ report ประเภทต่างๆ ได้ 2 วิธี
1. เลือกตามประเภท report

รหัส
S01

ชื่อ Report

ลัก ษณะ Report

Export FX Deal Report

สรุปรายการเงินโอนเข้ าที่รอการตกลงอัตรา

รอบการจัด ส่ ง
9.30 น. / 14.00 น.

แลกเปลี่ยน
S02

Statement Report

สรุปข้ อมูลใบเสร็จที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน

วันถัดจากวันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

S03

Outstanding Report

สรุปภาระหนี ้คงค้ าง - สําหรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจ

สามารถระบุได้ ตามความต้ องการ Report จะถูกส่งให้ ก่อน

ต่างประเทศ

12.00 น. ของวันที่เลือก
1) ทุกวัน 2) ทุกสัปดาห์ 3) ทุกเดือน

S04

Forward Outstanding Report

สรุปภาระหนี ้คงค้ าง - สําหรับวงเงิน Forward

วันทําการถัดจากวันที่ภาระหนี ้คงค้ างมีการเปลี่ยนแปลง

Contract
S05

Summary Refund Withholding Tax 3%

สรุปรายการที่ได้ มอบอํานาจให้ ธนาคารคืนภาษี 3% ภายใน 7 วันทําการแรกของแต่ละเดือน

S06

Export Document Mailing

สรุปเอกสารส่งออกที่ธนาคารจัดส่งไปต่างประเทศ วันถัดจากวันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T01

Forward Contract

สัญญาซื ้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T02

Import L/C Document Notice

บันทึกแจ้ งเอกสารเข้ าตาม L/C

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T03

MT103 - Global Outward

สําเนาการโอนเงิน - เงินโอนออก

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T04

MT103 - Global Inward

สําเนาการโอนเงิน - เงินโอนเข้ า

* * วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T05

MT700 / 707 - L/C Issuing

สําเนา L/C - การเปิ ด L/C

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T06

MT700 / 707 - L/C Advising

สําเนา L/C - การแจ้ ง L/C

* * วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T07

Receipt - Import & Global Outward

ใบเสร็จ - ด้ านนําเข้ า & เงินโอนออก

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T08

Receipt - Export & Global Inward

ใบเสร็จ - ด้ านส่งออก & เงินโอนเข้ า

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

เงื่อนไข
* เวลามาตรฐานที่กําหนด จะเริ่ มเมื่อธนาคาร ได้ รับใบคําขอใช้ บริ การ และเอกสารประกอบที่ เกี่ ยวข้ องถูกต้ องครบถ้ วน ภายในวันและเวลาทํ าการของ
ธนาคาร รวมถึงอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของการใช้ วงเงินเครดิตของธนาคาร
* หากธนาคารได้ รับใบคําขอใช้ บริ การ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้ องภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือว่าธุรกรรมนันมี
้ ผลในวันทําการถัดไป
* * หากธนาคารได้ รับ SWIFT Message หลังเวลาทําการของธนาคาร เวลามาตรฐานที่กําหนดจะเริ่ มในเวลา 8.30 น. ของวันทําการถัดไป
2. เลือกตาม package: แต่ละ package จะประกอบไปด้ วย report ประเภทต่างๆ ที่ถกู จัดรวมกันตามลักษณะการทําธุรกรรมของผู้ขอใช้ บริ การ

รหัส

ชื่อ Package

Report ที่เ กี่ย วข้ อ ง

P01

All

ทุก report

P02

Import

S02 / S03 / S04 / S05
T01 / T02 / T03 / T05 / T07

P03

Export

S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06
T01 / T04 / T06 / T08

P04

Document (L/C & BC)

S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06
T01 / T02 / T05 / T06 / T07 / T08

P05

Global Money Transfer

S01 / S02 / S03 / S04 / S05
T01 / T03 / T04 / T07 / T08
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
ส่ วนที่ 3 : คําแนะนํา เงื่อ นไข และคู่ม ือ การใช้ บ ริก าร K-Trade Connect
คําแนะนํา เงื่อ นไข และคู่ม ือ การใช้ บ ริก ารทั่วไป สําหรั บ บริก ารด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
1. ผู้ขอใช้ บริ การตกลง และ รับทราบว่า บริการต่างๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริการใช้ บริ การกับธนาคารนัน้ จะต้ องเป็ นไปตามรูปแบบ ข้ อกําหนด
และประกาศต่างๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการให้ บริ การแต่ละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบการใช้ บริ การแต่
ละบริ การ ซึ่งถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฉบับนี ด้ ้ วย ดังนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลง และ ยอมรับเงื่อนไขการให้ บริ การแต่ละ
ประเภท และ ตกลงที่ จะปฏิ บัติตามรู ปแบบ ข้ อกํ าหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เกี่ ยวกับการ
ให้ บริ การในแต่ละประเภท ทังที
้ ่ธนาคารได้ แจ้ งผู้ขอใช้ บริ การทราบหรื อซึ่งธนาคารจะประกาศไว้ ณ ที่ทําการของธนาคาร โดยให้
ถือว่ามีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริการทุกประการ
2. บัญชีเงินฝาก และ/หรื อ บัญชีประเภทอื่นใดที่ระบุในคําขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ใช้ บญ
ั ชีดงั กล่าวทุกบัญชี กับบริการ
ต่างๆ ที่ธนาคารจัดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อ เพิ่มเติมในภายหน้ าตามที่ระบุในคําขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการ
ใช้ บริ การ โดยไม่มีข้อยกเว้ น และ ในกรณี ที่บรรดาบัญชีต่างๆ ที่ใช้ บริ การเป็ นของบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การระบุ ผู้ขอใช้ บริ การจะ
ดําเนินการให้ บคุ คลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การระบุลงนามในหนังสือยินยอมตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกําหนดเพื่ออนุญาตให้ ใช้ บญ
ั ชีนนๆ
ั้
กับบริการตามคําขอใช้ บริ การฉบับนี ้ให้ ไว้ กบั ธนาคารเป็ นอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคาร เป็ นผู้หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การ และ/หรื อ บุคคลซึง่ ผู้ใช้ บริ การระบุ เพื่อให้
ธนาคารดําเนินการภายใต้ บริการต่างๆ ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การมอบอํานาจให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคาร และ/หรื อ ดําเนินการให้
บุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บริ การระบุให้ ความยินยอม เพื่อดําเนินการตามวิธีการแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ต่อไปจนกว่าจะยกเลิกข้ อตกลง
ฉบับนี ้ต่อกัน และผู้ขอใช้ บริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนตลอดจนดําเนินการให้ บคุ คลซึง่ ผู้ขอใช้ บริการระบุไม่เพิกถอนการมอบ
อํานาจดังกล่าวนี ้จนกว่าจะมีการยกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้ต่อกัน
2.2 ผู้ขอใช้ บ ริ การตกลงและ/หรื อจะดําเนิ น การให้ บุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บ ริ การระบุดํารงเงินในบัญ ชี อย่างน้ อยเท่ากับรายการที่
ธนาคารจะต้ องหักเงิน
2.3 ในกรณี ที่บุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บริ การระบุ ซึ่งได้ ทําความตกลงให้ ธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนได้ แจ้ งยกเลิก
ความตกลง และ/หรื อคําสัง่ ให้ หักเงิน ธนาคารจะไม่ทําการหักเงินจากบัญ ชีของบุคคลนัน้ ในกรณี เช่นนี ผ้ ้ ูขอใช้ บริ การมี
หน้ าที่เป็ นผู้ติดตามเจรจากับเจ้ าของบัญชีเงินฝากรายนันๆ
้ เพื่อการรับชําระหนี ้ และ/หรื อบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่มีต่อกัน
ต่อไปเอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ธนาคารได้ รับแจ้ งยกเลิกความตกลงดังกล่าวในวรรคแรกแล้ ว แต่ธนาคารมิอาจดําเนินการ
แก้ ไขข้ อมูลทางระบบงานของธนาคารได้ ทนั ไม่ว่าด้ วยเหตุประการใดก็ตาม และ หากธนาคารได้ รับคําสัง่ ข้ อมูลใดจากผู้ขอ
้
ดําเนินการใดๆ กับ บัญชีเงินฝากรายนันๆ
้ ไม่ว่า
ใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าของบัญชีเงินฝากรายนัน้ พร้ อมทังธนาคารได้
ลักษณะใดก็ตาม ในกรณีเช่นนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการปฏิบตั ิของธนาคารเป็ นการถูกต้ องเช่นกัน และ ผู้ขอใช้ บริ การมี
หน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้ าของบัญชีเงินฝากรายนันๆ
้ ต่อไปด้ วย
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
3. ในกรณี ของการใช้ บริ การที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การต้ องมี การแจ้ งข้ อมูลให้ แก่ธนาคารทราบก่ อนนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงดํ าเนิ นการตาม
ข้ อกําหนด ดังนี ้
3.1 ผู้ขอใช้ บริ การ ตกลงส่งคําสัง่ ในการใช้ บริ การ ตลอดจนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และ จําเป็ นของการทํารายการภายใต้ บริ การแต่
ละประเภทให้ แก่ธนาคารล่วงหน้ าก่อนวันทํารายการ โดยจัดส่งดังนี ้
(1) ในรู ปของแผ่นบันทึกข้ อมูล (Diskette/Tape) และ มีการยืนยันข้ อมูลโดยเอกสาร (Hard Copy) ส่งโดยบุคคลนําส่ง
หรื อ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อ
(2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีที่ระบุในข้ อตกลงการใช้ บริการประเภทนันๆ
้ ว่าจะใช้ ผ่านช่องทาง e-mail/ K-Trade Connect)
หรื อ
(3) รูปแบบอื่นใดที่ได้ ตกลงกับธนาคาร
ทังนี
้ ้ หากธนาคารได้ รับข้ อมูลการใช้ บริ การเกินกว่าเวลาที่ธนาคารกําหนด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าเป็ นการจัดส่งคําสัง่
และ ข้ อมูลให้ แก่ธนาคารในวันทําการถัดไป ผู้ขอใช้ บริ การตกลง และ รับทราบว่าเป็ นสิทธิ ของธนาคารที่จะไม่ดําเนินการ
ตามคําสัง่ และข้ อมูลที่ได้ รับในคราวนัน้ ๆ หรื อ ถ้ าจะดําเนินการให้ ก็จะถือว่าเป็ นข้ อมูลคําสัง่ ที่ธนาคารได้ รับในวันทําการ
ถัดไป
3.2 หากธนาคารไม่อาจทํารายการตามคําสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุมาจากข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับไม่ถกู ต้ อง หรื อ
ด้ วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารจะนําเงินที่หกั ดังกล่าวคืนเข้ าบัญชีเดิมภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแต่วนั ที่ธนาคารพิจารณา
ไม่ทํารายการ
3.3 ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรื อ ที่ได้ มีการจัดส่งมาให้ ธนาคาร ไม่ว่าจะส่ง
มาในรูปแบบใด และไม่ว่าจะส่งด้ วยตัวผู้ขอใช้ บริ การเอง หรื อ บุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริการมอบหมาย มีความถูกต้ องแท้ จริง และใน
กรณีที่มีความผิดพลาดในการทําธุรกรรมใด ๆ เนื่องจากความผิดพลาด หรื อ บกพร่องนัน้ และ/หรื อ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลประการ
ใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะดําเนินการเรี ยกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวจากบุคคลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การระบุโดยตรง ทังนี
้ ้ โดยผู้
ขอใช้ บริ การขอสละสิทธิ ในการเรี ยกร้ องให้ ธนาคารหัก หรื อ ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บริ การระบุคืน
ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ อีกทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ การขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ ามีส่วนร่ วมใดๆ ในข้ อ
พิพาทระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับบุคคลอื่นเหล่านัน้ และหากผู้ขอใช้ บริ การมีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปว่า
กล่าวกันเองกับบุคคลเหล่านัน้ เป็ นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ทัง้ นี ้ หากความผิดพลาดดังกล่าวเป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องจ่ายเงิน
แทนไป ผู้ขอใช้ บริการตกลงจะชําระคืนให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน
หากผู้ใช้ บริ การพบว่า เอกสาร และ/หรื อ หลักฐาน และ/หรื อ รายละเอียดใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ส่งให้ แก่ธนาคาร
ไม่ว่าจะส่งมาในรู ปแบบใด มีความผิดพลาด หรื อบกพร่ อง และผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์จะขอแก้ ไขความผิดพลาด
หรื อบกพร่องดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งแก้ ไขความผิดพลาด หรื อบกพร่องให้ แก่ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อ นที่ ธนาคารจะนํ าข้ อ มูลเข้ าสู่ระบบการทํ า งานของธนาคาร และ หากผู้ข อใช้ บ ริ ก ารแจ้ งแก้ ไขความผิดพลาด หรื อ
บกพร่ องให้ แก่ธนาคารทราบภายหลังจากที่ธนาคารได้ นําข้ อมูลเข้ าสู่ระบบการทํางานของธนาคารแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การ
รับทราบว่า เป็ นสิทธิและดุลยพินิจของธนาคาร ในการที่จะพิจารณาแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการหรื อไม่
4. ในกรณีที่บริ การใดเป็ นบริ การที่ธนาคารเปิ ดให้ ใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ หรื อ ผู้ขอใช้ บริ การระบุความประสงค์ว่า
จะใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยง ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ขอใช้ บริ การ เข้ า
กับระบบสื่อสารเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริการไม่จําเป็ นต้ องเดินทางมายังธนาคาร ไม่วา่ จะด้ วยระบบ
K-Trade Connect หรื อ ระบบ/ชื่อเรี ยกอื่นใด ผู้ขอใช้ บริการตกลงตามข้ อตกลง และเงื่อนไขการให้ บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
4.1 ในการสมัครใช้ บ ริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บ ริ การจะต้ องเลือกรหัสประจําตัว (Organization ID) เพื่ อให้
ธนาคารตรวจสอบว่าซํ ้ากับผู้ขอใช้ บริ การรายอื่นหรื อไม่ จํานวน 3 ลําดับ (โดยเรี ยงลําดับจากความต้ องการใช้ มากไปหา
น้ อย) เมื่อธนาคารตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะแจ้ งรหัสประจําตัวให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับรหัสผ่าน (Password) จากธนาคารแล้ ว ระบบจะทําการบังคับให้ มีการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
ผู้ขอใช้ บริ การมี หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษารหัสประจํ าตัว และรหัสผ่านไว้ ในที่ มั่นคงปลอดภัย และถื อเป็ น
ความลับเฉพาะตัว ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรื อหลงลืม ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุนนๆ
ั ้ ขึ ้น
4.2 การกระทําใดๆ หากได้ กระทําไปโดยการใช้ แผ่นข้ อมูลโปรแกรม รหัสผู้ใช้ รหัสองค์กร รหัสประจําตัวผู้ขอใช้ บริ การ และ/
หรื อ รหัสผ่านที่เกี่ยวข้ องกับบริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และ ให้ มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การ
เสมือนหนึง่ ได้ กระทําโดยผู้ขอใช้ บริการเอง และ ผู้ขอใช้ บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวทุกประการ
4.3 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ขอ
ใช้ บริ การสามารถทําธุรกรรมด้ วยตนเองได้ โดยไม่จําต้ องมีเอกสาร หรื อ หลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรื อ มอบให้ แก่
ธนาคารอีกแต่ประการใด (เว้ นแต่รายการที่ธนาคารกําหนดให้ ต้องทําเอกสาร หรื อ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถกู ต้ องตามวิธีการ
และ ประเพณี ของธนาคารในเรื่ องนัน้ ๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จํากัดอยู่เพียง) การขอให้ ธนาคารออกเช็คตามคําสัง่ ฯลฯ ผู้ขอใช้
บริ การจะต้ องทําเอกสารหรื อหลักฐาน (ถ้ ามี) ตามที่ธนาคารกําหนดด้ วย) ซึง่ หากเกิดความสูญหายหรื อเสียหายใดๆ ขึ ้นแก่ผ้ ู
ขอใช้ บริ การอันเนื่องมาจากการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อเนื่องมาจากการใช้ แผ่นข้ อมูลโปรแกรม รหัสผู้ใช้
รหัสองค์กร รหัสประจําตัวของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อรหัสผ่านในการทําธุรกรรมต่างๆ แล้ วนัน้ ธนาคารจะไม่มีความรับผิด
ต่อผู้ขอใช้ บริการไม่วา่ กรณีใดๆ
5. ในกรณี ที่ธนาคารรับคําสัง่ และ/หรื อข้ อมูล จากผู้ขอใช้ บริ การผ่านทาง เครื่ องโทรสาร หรื อทางอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ ผู้ขอใช้
บริการตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจะปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อถือปฏิบตั ิตามคําสัง่ ดังกล่าว ที่ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การภายใต้ เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
5.1 ธนาคารจะปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การ ซึ่งส่งผ่านทางเครื่ องโทรสาร หรื อทางอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ
เพื่อการส่ง และ/หรื อ นํ าส่งข้ อมูล โดยปราศจากข้ อผูกมัดใดๆ และ ธนาคารอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสัง่ ดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ และผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งต้ นฉบับ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ กบั ธนาคารโดยเร็ว อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคําสัง่ ดังกล่าว ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบโดยเร็ว
5.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบต่อการกระทําใดๆ ของธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทนอื่นใด ซึง่ ได้ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่
ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การผ่านทางเครื่ องโทรสาร หรื อทางอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ เพื่อการส่ง และ/หรื อ นําส่งข้ อมูล และ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมว่า หากคําสัง่ ใดๆ ที่ธนาคารได้ รับและปรากฏว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ ลงนามแล้ ว ธนาคารจะถือ
เสมือนว่า คําสัง่ ดังกล่าวได้ รับการลงนามโดยผู้ขอใช้ บริการ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริการโดยชอบแล้ ว
5.3 ก) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงไม่เรี ยกร้ องต่อธนาคาร และยินดีชดเชยความเสียหายแก่ธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทน
ต่อหนี ้สินพันธะการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้ จ่ายในการทําคดีความ การฟ้องร้ อง ต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่พงึ มี
หรื อบังคับใช้ ตอ่ ธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทน อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผู้ขอใช้ บริการทุกประการ
ข) ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากธนาคารตัวแทน หรื อ ตัวแทนกระทําการอันประมาทเลินเล่อ ประพฤติผิด กระทําการ
ผิดพลาด หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ อันเป็ นการกระทําที่นอกเหนือจากอํานาจที่ทางธนาคารได้ รับมอบหมาย และ ธนาคาร
จะไม่รับผิดชอบต่อการล้ มละลายของธนาคารตัวแทน หรื อ ตัวแทน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ว่าทางตรง และ
ทางอ้ อม ความเสียหายจําเพาะ หรื อผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นทุกประการ
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5.4 ธนาคารอาจใช้ ดลุ ยพินิจของทางธนาคารเพียงผู้เดียว ในการใช้ วิธีการใดๆ เพื่อโอนเงินตามคําสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การ หากผู้
ขอใช้ บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการโอนเงิน หรื อ คําสัง่ ที่ได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบแล้ ว ธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สดุ ที่จะ
้
น หรื อนําเงินที่โอนไปแล้ วคืน
ยับยังการโอนเงิ
้
น หรื อ นําเงินที่ได้ โอนไปแล้ วกลับมา หากธนาคารไม่สามารถยับยังการโอนเงิ
มาได้ ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่มีสิทธิ ที่จะขอรับเงินที่โอนไปแล้ วนัน้ คืนและธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยเงิน
จํานวนนันให้
้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ
6. ในกรณี ที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อ เหตุอื่นใดอันทําให้ ธนาคารไม่สามารถดําเนินการให้ บริ การตามข้ อตกลงนี ้ได้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้
ธนาคารพิจารณาให้ บริ การ หรื อ ดําเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ บริ การตามใบคําขอใช้ บริ การนี ้ได้ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ยินยอมที่จะให้ ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่ และ ทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคาร เพื่อความสะดวกของผู้ขอใช้
บริ การในบริการต่างๆ ตามใบคําขอใช้ บริการฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่เกิดความผิดพลาด และ/หรื อความบกพร่ องของระบบการให้ บริ การไม่ว่าจะด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากระบบ
คอมพิวเตอร์ และ/หรื อระบบไฟฟ้า และ/หรื อ จากเหตุสดุ วิสยั และ/หรื อ จากเหตุอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือการจัดการควบคุมของ
ธนาคารแล้ วธนาคารไม่จําต้ องรับผิดชอบในความผิดพลาดและ/หรื อความบกพร่ อง และ/หรื อ ความเสียหายสูญหายใดๆอันได้
เกิดขึ ้น และ/หรื อ อันอาจจะเกิดขึ ้นแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
7. ผู้ขอใช้ บริ การ ตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ธนาคารตาม
กําหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกําหนด และ ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากร และค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันพึงมี ตลอดจนเงิน
จํ านวนใดๆ ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การต้ องชํ าระคื นให้ กับธนาคาร ทัง้ นี ้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมี สิทธิ หักเงินจากบัญ ชี เงินฝาก
ประเภทใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรื อในอํานาจสัง่ การ ของธนาคารไม่ว่า
ธนาคารจะได้ รับฝากเงินได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อํานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อเข้ าชําระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่า
อากร ค่าใช้ จ่ายต่าง และ/หรื อ เงินจํานวนใดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องชําระคืนให้ แก่ธนาคารได้ ทนั ทีโดย ไม่จําต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ โดยหากธนาคารจําต้ องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม ภาษี อากร และ/
หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นแทน ผู้ขอใช้ บริการไปก่อน ผู้ขอใช้ บริการตกลงชําระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
8. ในกรณีที่ ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อ บุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การระบุ เพื่อชําระค่าธรรมเนียม การใช้
บริ การตลอดจนการให้ บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ บริ การประเภทใดก็ตาม เนื่องจากบัญชีเงินฝากไม่มีเงินเพียงพอ หรื อ ไม่ว่าด้ วย
เหตุใดๆ ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้ บริ การผ่านไม่ว่าทัง้ หมด หรื อแต่เพียงบางส่วนได้ ทัง้ นี ้ จนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะชํ าระ
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อธนาคารจะสามารถหักเงินค่าธรรมเนียม ตลอดจนหักเงินใดๆ เพื่อให้ บริ การจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้
บริการหรื อบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริการระบุได้ ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
9. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการ
9.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ มีผล
เมื่อผู้ขอใช้ บริการให้ ความยินยอม

9935142 TH-7-20
(v1e/PP_0720_KB989/1019)

10/21

ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
9.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที่
สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดชําระหนี ้) ธนาคาร
จะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ผู้ขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
หรื อระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
9.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กําหนดให้ ธนาคารต้ องดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ น
อย่างอื่น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
10. การสิ ้นสุดของบริการและผลการสิ ้นสุด
10.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเฉพาะ
ผู้ขอใช้ บริ การรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคาร
มีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนได้ ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดําเนินการดังกล่าว
10.1.1

ข้ อมูล รายละเอียด คํารับรองหรื อคํายืนยันใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้ แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริง ไม่ถกู ต้ อง หรื อ
อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญ

10.1.2

ปรากฏข้ อ เท็จจริ งที่ ธ นาคารเชื่ อ ได้ ว่า ข้ อ มูลและ/หรื อรายละเอี ย ดต่า งๆ ที่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ การแจ้ งแก่ ธ นาคารให้
ดําเนินการตามใบคําขอใช้ บริ การ หรื อการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ น
คุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอื่น อาจมีวตั ถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อาจขัดต่อความ
สงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทําให้ ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
หรื ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร

10.1.3

ผู้ขอใช้ บริ การปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การนีไ้ ม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด รวมถึงการไม่ชําระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/
ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร

10.1.4

มีเหตุการณ์ ใดเกิดขึน้ หรื ออาจจะเกิดขึน้ อันทํ าให้ ธนาคารเชื่ อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อการดํ าเนิ นกิ จการหรื อ
ความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ขอใช้ บริ การ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้ขอใช้ บริ การเลิกกิจการ ถูกเพิกถอน
ทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ ดําเนินธุรกิจ หรื อชําระบัญชี

10.1.5

ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดําเนินการตามใบคําขอใช้ บริการ และเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้

10.1.6

ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

10.2 ในกรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การใดบริ การหนึ่ง หรื อทุกบริ การตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ขอใช้
บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และ
ดําเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกําหนด ทังนี
้ ้ ธนาคารจะยกเลิกการใช้ บริ การตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การโดยเร็ ว
ภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารได้ รับแจ้ งความประสงค์ยกเลิกการใช้ บริ การและเอกสารประกอบจากผู้ขอใช้ บริ การครบถ้ วน
โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
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10.3 กรณี ที่เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ส้ ิ ้นสุดลง ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้ าที่ใดๆ ซึ่งผู้ขอใช้ บริ การยังปฏิบัติไม่
ครบถ้ วนตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ จนกว่าผู้ขอใช้ บริการจะปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว
11. สําหรับธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บริการและธนาคารตกลง ดังนี ้
11.1 ภายหลังจากการหักเงินจากและ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อบุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บริ การระบุ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะแสดงหลักฐานการโอนเงินให้ กบั ผู้ขอใช้ บริการ
หลักฐานการโอนเงินในที่นี ้ หมายถึง เอกสารหลักฐาน อันได้ แก่ ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการโอนเงิน ใบแจ้ ง
รายการ (statement) อื่นใดที่ทําด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้ อมูล หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล
หรื อหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารกําหนดขึ ้นในอนาคต
11.2 เมื่อธนาคารได้ รับแจ้ ง การระงับการดําเนินการจากผู้ขอใช้ บริ การตามช่องทางดังกล่าว ธนาคารตกลงดําเนินการระงับการ
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ ตามระยะเวลาที่ธนาคารได้ แจ้ งแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การนัน้ โดยผู้ขอใช้ บริ การ ยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการ และ รายการธุรกรรมที่ได้ เกิดขึ ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดําเนินการ ตามที่
ได้ รับแจ้ งดังกล่าว โดยผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องให้ ข้อมูลเรื่ อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จํานวนเงิน และ ลักษณะธุรกรรม หรื อ
ข้ อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้ องขอ และ ธนาคารจะทําการสอบสวน และ แก้ ไขข้ อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์
ของทางราชการ และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นหลัก) ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
ข้ อมูลที่ครบถ้ วน และ เป็ นไปตามรายละเอียดดังกล่าว และ จะแจ้ งผลการสอบสวนให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายใน 7 (เจ็ด)
วัน นับแต่วนั ทราบผลการสอบสวน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิกเฉยต่อคําร้ องขอใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คําสัง่ ศาล หน่วยงานอื่นที่มีอํานาจ และ/หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ ในกรณี ที่มีข้อผิดพลาดที่
ธนาคารจะต้ องชดใช้ เงินแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้ าบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจาก
วันที่ธนาคารตรวจพบข้ อผิดพลาด
11.3 ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการให้ บริ การ และ ดําเนินการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนช่องทางการให้ บริ การต่างๆ ที่ธนาคารจัดทํา
ขึน้ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กับ ผู้ข อใช้ บ ริ การ ทัง้ นี ้ ในกรณี่ มี ความผิดพลาด ล่าช้ า บกพร่ อง และ/หรื อความ
เสียหายแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ และ/หรื อลูกค้ าของผู้ใช้ บริการ อันมิได้ เกิดจากการทุจริต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของ
ธนาคารแล้ ว หากมิได้ มีการระบุข้อตกลงกันไว้ เป็ นประการอื่นเป็ นการเฉพาะ ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหาย
หรื อค่าทดแทนใดๆ จากธนาคาร แต่อย่างไรก็ดี ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้ บริ การในความเสียหาย สืบเนื่องจาก
บริ การนี ้ในกรณีที่ ธนาคารมิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในการให้ บริ การ (เว้ นแต่การไม่ปฏิบตั ินนั ้ เกิดจากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
มีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรื อไม่มี หรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และ/หรื อการโอนเงินมีผลทําให้ ยอดเงินใน
บัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร และ/หรื ออยู่ระหว่างการดําเนินทางกฎหมาย และ/หรื อธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ู
ขอใช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินก่อน หรื อ ในขณะทําการโอนเงินอยู่แล้ ว และ/หรื อผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ิ
ผิดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนาคาร และ/หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่นใด หรื อเหตุอื่นใดอันมิใช่เกิดจากความผิดธนาคาร) หรื อ
ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ระงับการดําเนินการที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ขอใช้ บริ การตามวิธีการ และเงื่อนไขของข้ อตกลง หรื อ
ธนาคารยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่ องมือการโอนเงิน (เช่น บัตร รหัส หรื อเครื่ องมือใดๆ ที่ธนาคารกําหนดสําหรับใช้ เป็ นเครื่ องมือ
การโอนเงินสําหรับบริ การ) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ แต่มีรายการเกิดขึ ้นโดยมิชอบอันเกิดจากการทุจริต หรื อ ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงของธนาคาร
11.4 ผู้ขอใช้ บริ การ สามารถใช้ บริ การได้ ตามจํานวนครัง้ และ จํานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคาร และ/หรื อ ธนาคารปลายทาง
สามารถให้ บริ การได้ หรื อ ตามที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลง และ ธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีตามจํานวนเงิน
และ ค่าบริ การตามข้ อตกลงที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีไว้ กบั ธนาคาร และเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีของผู้รับโอนภายในระยะเวลาที่
ธนาคารปลายทางกําหนด
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12. บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว ข้ อมูล เอกสารใดๆ ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การตามที่อยู่ สถานที่ทํางานที่แจ้ งไว้ กับ
ธนาคาร และ/หรื อช่องทางรับข้ อมูลที่ระบุในคําขอใช้ บริ การ ไม่วา่ จะส่งเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน ส่งอีเมล
ส่ง Short Message Service (SMS) หรื อส่งผ่านช่องทางรับข้ อมูลอื่น ไม่ว่าจะมีผ้ รู ับหรื อไม่ หรื อส่งให้ ไม่ได้ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้
ถือว่าหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว ข้ อมูล และ/หรื อเอกสารดังกล่าวได้ ส่งถึงผู้ขอใช้ บริ การโดยชอบแล้ ว (“ช่องทางรับข้ อมูล”
้ ้
หมายถึง ที่อยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรื อบริการ/ช่องทางอื่นที่ผ้ ขู อใช้ บริการตกลงไว้ กบั ธนาคาร) ทังนี
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อสถานที่ทํางานหรื อเปลี่ยนอาชีพการงาน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคาร
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
13. การล่าช้ า หรื อ งดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิท ธิ ข องธนาคารตามกฎหมาย ไม่ถือ ว่าธนาคารสละสิท ธิ หรื อ ให้ ค วามยิน ยอมในการ
ดําเนินการใดๆ ของผู้ขอใช้ บริการแต่ประการใด
14. วันทํ าการตามที่มีการกล่าวอ้ างอิงถึง ในคําขอใช้ บริ การฉบับนี ้ ในข้ อกํ าหนด และ เงื่อนไขของบริ การแต่ละประเภท และ ใน
เอกสารใดๆ ประกอบการใช้ บริ การ ความหมายถึง วันเปิ ดทําการของธนาคารที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
15. ในกรณีที่ ผู้ขอใช้ บริการพบข้ อผิดพลาดจากการดําเนินการ หรื อ ในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดําเนินการภายใต้ บริการนี ้ ผู้ขอใช้
บริ การสามารถติดต่อธนาคารได้ ที่ K-BIZ Contact Center โทร 02-8888822
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คําแนะนํา เงื่อ นไข และคู่ม ือ การใช้ บ ริก ารเฉพาะ สําหรั บ K-Trade Connect
1. บริ การ K-Trade Connect หมายถึง การให้ บริ การด้ านธุรกิจการนําเข้ า และ ส่งออกสินค้ าจากธนาคารโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการให้ บริ การ Corporate Connect โดยธนาคาร เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ โดย
การให้ บริการดังกล่าวจะประกอบด้ วยบริการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.1 บริการด้ านการนําเข้ าครบวงจรกสิกรไทย (K-Import Service Solutions) ซึง่ ได้ แก่
1.1.1 เลตเตอร์ ออฟเครดิตด้ านการนําเข้ า (Import Letter of Credit) หมายถึง การให้ บริ การโดยธนาคารออกหนังสือเพื่อ
รับรองการชําระเงินค่าสินค้ า หรื อ บริ การจากต่างประเทศ และ/หรื อ ภายในประเทศ เมื่อผู้ขายสินค้ าซึ่งขายสินค้ าให้ กบั ผู้ขอใช้
บริ การได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ระบุในเลตเตอร์ ออฟเครดิตสําหรับการซื ้อขายสินค้ านัน้ และ ผู้ขอใช้ บริ การซึง่ สัง่ ซื ้อ
สิน ค้ าจากผู้ข ายจะชํ าระเงิน ค่าสิน ค้ าให้ แก่ ผ้ ูข ายต่อ ไป ทัง้ นี ้ การให้ บ ริ การภายใต้ บ ริ การ K-Trade Connect มี ข อบเขตการ
ให้ บริ การดังต่อไปนี ้
- บริการเปิ ด /แก้ ไข /ยกเลิกเลตเตอร์ ออฟเครดิต ซึง่ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องทํารายการผ่านระบบการให้ บริการ
้ าเนินการส่งเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานประกอบที่
K-Trade Connect มายังธนาคารเพื่อขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต พร้ อมทังดํ
เกี่ยวข้ อง เช่น Invoice หรื อ Pro-forma Invoice เป็ นต้ น มายังธนาคารโดยทางโทรสารหรื อโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
รองรับระบบการดําเนินการดังกล่าวได้ ธนาคารจึงจะดําเนินการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ขายสินค้ า
ต่อไป
- บริ การชําระเงินค่าสินค้ าเข้ าตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต เป็ นบริ การที่ธนาคารจะแจ้ งเอกสารสินค้ าเข้ า (Import Bill
under L/C) หรื อ แจ้ ง ข้ อ ผิ ด พลาด (Discrepancy) ให้ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารทราบผ่ า นระบบการให้ บ ริ ก าร K-Trade Connect เมื่ อ
ธนาคารได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารตัวแทนของผู้ขายในต่างประเทศ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูรายละเอียด
หรื อ สัง่ พิมพ์รายละเอียดข้ อผิดพลาดของเอกสาร เพื่อประกอบการดําเนินการของผู้ขอใช้ บริการผ่านระบบการให้ บริการ
K-Trade Connect ได้
1.1.2 เอกสารเรี ยกเก็บด้ านการนําเข้ า (Import Bills for Collection) หมายถึง บริการซึง่ ธนาคารจะเป็ นตัวแทนในการส่งมอบ
เอกสารและเป็ นตัวแทนในการรับชําระเงินจากผู้ขอใช้ บริ การซึง่ เป็ นผู้ซื ้อสินค้ า เพื่อทําการส่งมอบให้ กบั ธนาคารตัวแทนของผู้ขาย
สินค้ าในต่างประเทศต่อไป ทังนี
้ ้ การให้ บริการภายใต้ บริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการให้ บริ การดังต่อไปนี ้
- บริ ก ารชํ า ระเงิน ค่ า สิน ค้ า เข้ า ตามเอกสารเรี ย กเก็ บ (Payment under B/C) โดยเมื่ อ ธนาคารได้ รับ แจ้ งเอกสาร
สินค้ าเข้ าจากธนาคารตัวแทนของผู้ขายสินค้ าในต่างประเทศ ธนาคารจะจัดส่งข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ รับไปยัง
ผู้ขอใช้ บริการ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูรายละเอียดเพื่อประกอบการดําเนินการของผู้ขอใช้ บริ การผ่านระบบการให้ บริการ
K-Trade Connect ได้
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1.1.3 บริ การโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward) หมายถึง บริ การที่ธนาคารได้ รับคําสัง่ จากผู้ขอใช้ บริ การให้ ทําการ
โอนเงินไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ขายสินค้ าในต่างประเทศ หรื อ ผู้รับประโยชน์ ในต่างประเทศ เพื่ อชําระค่าสินค้ า และ/หรื อ
ค่าบริ การ และ/หรื อ เพื่อชําระเงินตามบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การยังคงมีภาระผูกพันอยู่ ทังนี
้ ้ การให้ บริ การภายใต้
บริ การ K-Trade Connect นัน้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทํารายการเพื่อขอโอนเงินผ่านระบบการให้ บริ การ K-Trade Connect ของ
ธนาคาร พร้ อมทังดํ
้ าเนินการจัดส่งเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้ อง เช่น Invoice หรื อ Pro-forma Invoice เป็ นต้ น
มายังธนาคารโดยทางโทรสาร หรื อ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่ สามารถรองรับระบบการดํ าเนินการดังกล่าวได้ ธนาคารจึง
ดําเนินการโอนเงินตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้ บริการต่อไป
1.1.4 บริการสินเชื่อเพื่อการค้ าระหว่างประเทศครบวงจรกสิกรไทย (K-International Trade Finance Solutions)
- สินเชื่อเพื่อการนําเข้ า (Import Finance) หมายถึง การให้ บริ การสินเชื่อระยะสัน้ (ระยะเวลา 30-180 วัน) สําหรับผู้
ขอใช้ บริ การที่เป็ นผู้นําเข้ าสินค้ ามาจําหน่าย และประสงค์ที่จะชําระเงินคืนให้ แก่ธนาคารภายในระยะเวลาของสินเชื่อที่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคาร
- สินเชื่อเพื่อการหมุนเวียน (Trust Receipt) ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทํารายการผ่านระบบ K-Trade Connect ไว้ ลว่ งหน้ า
เพื่อธนาคารจะได้ เตรี ยมเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้ อง และ เมื่อธนาคารอนุมตั ิสินเชื่อดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถขอรับเอกสารที่เกี่ยวข้ องได้ ณ ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศที่ผ้ ขู อใช้ บริการใช้ บริการอยู่
- หนังสือคํ ้าประกันการรับสินค้ า (Shipping Guarantee) เป็ นบริ การที่ธนาคารลงลายมือชื่อในหนังสือคํ ้าประกันให้ แก่
ผู้ขอใช้ บริ การเพื่อนําไปยื่นไว้ ต่อบริ ษัทเรื อขนส่งสินค้ าเพื่อดําเนินการออกสินค้ า ในกรณีที่เอกสารที่เกี่ยวข้ องในการซื ้อขายสินค้ า
ยังจัดส่งไม่ถงึ ธนาคาร
- สลักหลังใบสัง่ ปล่อยสินค้ า (Delivery Order Endorsement) เพื่อให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การนําไปยื่นไว้ ต่อบริ ษัทผู้ขนส่งสินค้ า
เพื่อดําเนินการออกสินค้ า ผู้ขอใช้ บริ การสามารถนําใบสัง่ ปล่อยสินค้ าของตัวแทนบริษัทผู้ขนส่งสินค้ า มาให้ ธนาคาร เพื่อสลักหลัง
ได้ ณ ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ
1.2 บริ การด้ านการส่งออกครบวงจรกสิกรไทย (K- Export Service Solutions) ซึง่ ได้ แก่
1.2.1 เลตเตอร์ ออฟเครดิตด้ านการส่งออก (Export Letter of Credit) หมายถึง การให้ บริ การโดยธนาคารในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องแท้ จริ งของเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ธนาคารได้ รับจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื ้อในต่างประเทศ รวมตลอดถึงบริ การใน
การแจ้ งแก้ ไข/ยกเลิก/ยืนยันการชําระเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต การโอนเลตเตอร์ ออฟเครดิตตามความประสงค์ของผู้ขอใช้
บริการ ทังนี
้ ้ การให้ บริการภายใต้ บริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการให้ บริ การดังต่อไปนี ้
- บริ การแจ้ ง/ยืน ยัน /โอนเลตเตอร์ ออฟเครดิต เมื่ อธนาคารได้ รับ แจ้ งจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื อ้ ในต่างประเทศ
(“ธนาคารผู้เปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต”) ถึงการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต ธนาคารจะแจ้ งการเปิ ด/ยืนยัน/โอนเลตเตอร์ ออฟเครดิตไป
ยัง ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ K-Trade Connect ทัง้ นี ผ้ ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารสามารถแจ้ ง กลับ มายัง ธนาคารโดยผ่ า นระบบ K-Trade
Connect ถึงการที่ผ้ ขู อใช้ บริการประสงค์ที่จะรับต้ นฉบับเลตเตอร์ ออฟเครดิต หรื อ ประสงค์จะขอฝากต้ นฉบับเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ไว้ กบั ธนาคารก่อน
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- บริ การเรี ยกเก็บเงินตามเอกสารสินค้ าออกภายใต้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต (Export Collection under L/C ) ผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องจัดส่งคําขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตมายังธนาคารผ่านระบบการให้ บริ การ K-Trade Connect พร้ อม
ทังจั
้ ดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับการเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวให้ ถกู ต้ องตรงตามเงื่อนไขที่ปรากฏในเลตเตอร์ ออฟเครดิต
มายังธนาคาร โดยทางโทรสาร หรื อ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรองรับระบบการดําเนินการให้ บริ การ K-Trade Connect
ภายหลังจากที่ธนาคารได้ รับคําขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวเรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับผิดชอบ ทัง้ นี ภ้ ายหลังจากที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ รับแจ้ งถึง
หมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับ
การเรี ยกเก็บต้ นฉบับมายังธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริการสามารถจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับการเรี ยกเก็บต้ นฉบับมายัง
ธนาคารได้ ภายในวันที่ ได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับผิดชอบดังกล่าว หรื อ จะจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐาน
ประกอบดังกล่าวมายังธนาคารได้ ภายในวันทําการถัดไป (แล้ วแต่กรณี) และ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งหมายเลขบัญชีที่ประสงค์จะให้
ธนาคารนําเงินเข้ าผ่านการให้ บริการระบบ K-Trade Connect ด้ วย
1.2.2 บริ การเรี ยกเก็บเงินตามเอกสารสินค้ าออก (Export Collection under B/C) หมายถึง การให้ บริ การโดยธนาคาร ซึ่ง
ธนาคารจะเป็ นตัวแทนในการจัดส่งเอกสารเรี ยกเก็บที่ได้ รับจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื ้อสินค้ าในต่างประเทศให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
และ ผู้ขอใช้ บ ริ การตกลงให้ ธนาคารเป็ น ตัวแทนของผู้ขอใช้ บ ริ การในการรั บ ชํ าระเงิ น จากธนาคารตัวแทนของผู้ซื อ้ สิ น ค้ าใน
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ การให้ บริ การภายใต้ บริ การ K-Trade Connect นัน้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งคําขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินมายัง
ธนาคาร โดยผ่านระบบการให้ บริ การ K-Trade Connect ล่วงหน้ า พร้ อมด้ วยการจัดส่งเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับ
การเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวให้ ถกู ต้ องมายังธนาคาร โดยทางโทรสาร หรื อ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับการดําเนินการ
ดังกล่าวได้ ภายหลังจากที่ธนาคารได้ รับคําขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเลตเตอร์ เตอร์ ออฟเครดิต และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการจะได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบผ่านการให้ บริ การระบบ
K-Trade Connect ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบดังกล่าวเรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับการเรี ยกเก็บต้ นฉบับมายังธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานสําหรับการเรี ยกเก็บต้ นฉบับมายังธนาคารได้ ภายในวันที่ได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร หรื อ จะ
จัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานประกอบดังกล่าวมายังธนาคารได้ ภายในวันทําการถัดไป (แล้ วแต่กรณี ) และ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ ง
หมายเลขบัญชีที่ประสงค์จะให้ ธนาคารนําเงินเข้ าผ่านการให้ บริการระบบ K-Trade Connect ด้ วย
1.2.3 บริ การรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward) หมายถึง การให้ บริ การแจ้ งการโอนเงินเข้ าจากธนาคารตัวแทน
ของผู้ซือ้ สิน ค้ าในต่างประเทศให้ ผ้ ูขอใช้ บ ริ การซึ่งเป็ น ผู้ขายสิน ค้ าทราบโดยผ่านระบบการให้ บ ริ การ K-Trade Connect เมื่ อ
ธนาคารได้ รับแจ้ งคําสัง่ การโอนเงินจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื ้อสินค้ าในต่างประเทศ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการโอนเงินเพื่อชําระค่า
สินค้ าให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับแจ้ งจากธนาคารแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งความประสงค์ในการดําเนินการ
กับเงินที่จะมีการโอนเข้ ามาให้ ธนาคารทราบโดยทางระบบ K-Trade Connect เพื่อธนาคารจะได้ ดําเนินการตามความประสงค์
ของผู้ขอใช้ บริ การต่อไป
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1.2.4 บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Finance) หมายถึง บริ การสินเชื่อระยะสันที
้ ่ธนาคารให้ การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การซึ่งเป็ นผู้ส่งออกสินค้ าเพื่อใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต หรื อ จัดทําสินค้ าส่งออกตลอดจนเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินการส่งออกสินค้ า ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอใช้ บริ การได้ ไม่ว่าจะในช่วงระยะเวลาก่อน หรื อหลังจากการส่งออกสินค้ า
ทังนี
้ ้ ภายใต้ กําหนดระยะเวลาการชําระคืน และ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยการให้ บริ การ
ภายใต้ ระบบ K-Trade Connect นัน้ ได้ แ ก่ การให้ บ ริ ก ารออกตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิน (Promissory Note) ซึ่งเมื่ อ ผู้ข อใช้ บ ริ การทํ า
รายการผ่านระบบการให้ บริการ K-Trade Connect แล้ ว ผู้ขอใช้ บริการจะได้ รับตัว๋ สัญญาใช้ เงินจากธนาคารผ่านระบบ
K-Trade Connect ซึ่งผู้ขอให้ บริ การจะต้ องสัง่ พิมพ์ ตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน เพื่อทําการลงนามในต้ นฉบับเอกสาร และจัดส่งต้ นฉบับ
เอกสารนัน้ มายังธนาคาร หลังจากที่ธนาคารได้ รับต้ นฉบับเอกสารดังกล่าว และ ทําการตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
ธนาคารจึงจะนําเงินเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การต่อไป
1.3 บริการข้ อมูลด้ านธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Business Information) ซึง่ ได้ แก่ การให้ บริการข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ข้ อมูลอัตราดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียม (Information of Interest Rate and Fee)
- ข้ อมูลภาระคงค้ างเมื่อเทียบกับวงเงิน (Information of Outstanding Balance, Comparing with the Facility)
- ข้ อมูลรายงานปริ มาณการดําเนินธุรกรรมกับธนาคาร (Information of Customer’s Transaction Quantity)
- ข้ อมูลการติดตามสถานะของตัว๋ และ/หรื อ สถานะการใช้ บริการต่างๆ กับธนาคาร
(Information of Following Status Bills and/or Contractual Status with the Foreign Counter Party)
2. ในการขอรับบริการ K-Trade Connect จากธนาคาร ผู้ขอใช้ บริการตกลงชําระเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี ้ให้ แก่ธนาคาร
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน)
2.2 ค่าธรรมเนียมรายปี จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน) ต่อปี
3. ผู้ขอใช้ บริ การ ตกลงและรับทราบว่า การให้ บริ การบางรายการของ K-Trade Connect ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในรายละเอียด
การใช้ บ ริ ก าร K-Trade Connect และเงื่ อ นไขและข้ อ กํ า หนดการใช้ บ ริ ก าร K-Trade Connect นี ้ ธนาคารยังไม่ ส ามารถเปิ ด
ให้ บริ การได้ ในขณะนี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ หากเมื่อใดก็ตามที่ธนาคารสามารถเปิ ดให้ บริ การดังกล่าวได้ ต่อไปในภายหน้ า ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
้ ้นทุกประการ ทังนี
้ ้ โดยที่
ที่จะยังคงผูกพันและลงนามปฏิบตั ิตาม “เงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect” ทังสิ
ผู้ขอใช้ บริการไม่จําต้ องลงนาม หรื อ จัดทําเอกสารใดให้ ไว้ ต่อธนาคารเป็ นการเพิ่มเติมอีก เว้ นแต่กรณีที่อาจต้ องลงนาม หรื อจัดทํา
เอกสารใดเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร หรื อโดยลักษณะของบริการนันๆ
้ เอง
4. การขอใช้ บริ การ K-Trade Connect เป็ นการตกลงระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับธนาคารเท่านัน้ ผู้ขอใช้ บริ การจะมอบหรื อโอนสิทธิ
ตามคําขอนี ้ให้ แก่บคุ คลอื่นไม่ได้
5. ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่า ผู้ขอใช้ บริ การเป็ นนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจด้ านนําเข้ าสินค้ า และ/หรื อ ส่งออกสินค้ าโดยถูกต้ องตาม
กฎหมาย
6. ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่า ผู้ขอใช้ บริ การเป็ นนิติบุคคลผู้มีบญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
และ จะไม่ยกเลิกเพิกถอนบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ทําการแจ้ งให้ ธนาคารได้ ทราบล่วงหน้ าก่อน 5 (ห้ า) วันทําการ
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7. ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรักษาแผ่นข้ อมูลโปรแกรม (Program Disc) (ถ้ ามี) ไว้ ในที่ปลอดภัย และ รักษารหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน
(Password) รวมทังรหั
้ สองค์กร (Organization ID) เป็ นความลับ จะแจ้ งให้ บคุ คลอื่นทราบไม่ได้
8. การใช้ บริการ K-Trade Connect ในแต่ละครัง้ หากมีการใช้ รหัสประจําตัวผิดเกินกว่าจํานวนครัง้ ที่ธนาคารกําหนด บริการ
K-Trade Connect จะตัดการติดต่อชัว่ คราว จนกว่าจะมีการติดต่อเข้ ามาใหม่ แต่ถ้ายังคงมีการใช้ รหัสประจําตัวผิดภายหลังจาก
ที่มีการติดต่อเข้ ามาใหม่ รวมเกินกว่าจํานวนครัง้ ที่ธนาคารกําหนด ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้ รหัสดังกล่าวกับบริการ
K-Trade Connect ได้ อีกต่อไป จนกว่าจะได้ ติดต่อกับธนาคารเพื่อกําหนดรหัสใหม่
9. ผู้ขอใช้ บริการยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนด สําหรับการใช้ บริ การ K-Trade Connect ใน
แต่ละครัง้ และ ทราบดีว่าจะต้ องใช้ บริ การไม่เกินระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว หากประสงค์จะใช้
บริการต่อไปต้ องติดต่อผ่านบริการ K-Trade Connect ใหม่
10. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าสู่ระบบ K-Trade Connect เพื่อเรี ยกดูรายงานและตรวจสอบข้ อมูลได้ ตลอดเวลา ส่วนการเข้ าสู่ระบบ
เพื่อขอรับบริ การตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายละเอียดการใช้ บริ การ K-Trade Connect นัน้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถจัดส่งข้ อมูลรายการ
ให้ กับธนาคารได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น.-15.30 น. ในวันทําการปกติของธนาคาร อนึ่ง ในกรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเข้ าสู่ระบบหลังจาก
เวลาดังกล่าวการทํารายการนันธนาคารมี
้
สทิ ธิที่จะถือว่ามีผลในวันทําการถัดไปได้
11. ในการขอรับบริการโอนเงินต่างประเทศขาออก ธนาคารจะทําการโอนได้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีเงินในบัญชีเพียงพอ ตามคํา
ขอให้ ธนาคารโอนเงินออกไปต่างประเทศเท่านัน้ หากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การมีเงินไม่เพียงพอ หรื อ ถูกอายัดโดยคําสัง่ ศาล หรื อ
องค์กร หรื อ เจ้ าพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมายแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับทราบว่า ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินจากบัญชี
ดังกล่าวได้ และ การไม่ดําเนินการโอนเงินดังกล่าวของธนาคาร ย่อมไม่ถือเป็ นความผิดพลาดของธนาคารแต่อย่างใด และ หากมี
ความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การอันเนื่องมาจากสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ความเสียหายนันเองทั
้
งสิ
้ ้น อนึ่ง ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องเป็ นผู้ตรวจสอบ และ จัดให้ มีจํานวนเงินในบัญชีมากเพียงพอสําหรับการทํา
คําขอให้ ธนาคารโอนเงินในแต่ละครัง้ และ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบในทันที หากมีการแจ้ งอายัดบัญชีของผู้ขอใช้
บริการโดยคําสัง่ ศาล หรื อองค์กร หรื อ เจ้ าพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไปยังผู้ขอใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ หากผู้ขอใช้ บริการละเลยไม่
ดําเนินการแจ้ งให้ ธนาคารทราบในทันที จนเป็ นเหตุให้ ธนาคารทําการโอนเงินออกจากบัญ ชีที่มีคําสัง่ อายัดนัน้ โดยสุจริ ต และ
นํามาซึง่ ความเสียหายแก่ธนาคารในภายหลัง หรื อ เป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องรับผิดต่อศาล หรื อ องค์กร หรื อ เจ้ าพนักงานที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการโอนเงินออกจากบัญชีดงั กล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายให้ แก่
ธนาคารจนครบถ้ วนทังสิ
้ ้นทังจํ
้ านวน
12. ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาดใดๆ เกิ ด ขึ น้ แก่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก าร อัน เนื่ อ งมาจากการขอรั บ บริ ก ารโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศ (Global
Outward) และ/หรื อ อันเนื่องมาจากการขอรับบริ การรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward) ไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลประการ
ใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีอํานาจในการดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวให้ ถกู ต้ องได้ ตามความเป็ นจริ ง
รวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนาคารมีการหักเงิน และ/หรื อ โอนเงินจากบัญชีตา่ งๆ ที่ใช้ กบั บริการ K-Trade Connect และ/หรื อ บริการ
อื่นที่เกี่ยวข้ องได้ โดยมิจําต้ องแจ้ ง หรื อ ขอความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เจ้ าของบัญชีก่อนแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ธนาคาร
จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการ และ/หรื อ เจ้ าของบัญชีทราบ ภายหลังจากที่ธนาคารได้ ทําการหักเงินแล้ ว

9935142 TH-7-20
(v1e/PP_0720_KB989/1019)

18/21

ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
13. ในการขอรับบริ การแต่ละประเภทตามที่ระบุในข้ อ 1. ผู้ขอใช้ บริการตกลงและรับทราบว่าในการขอรับบริ การแต่ละประเภทนัน้ อาจ
ต้ องใช้ เอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม โดยให้ ถือว่าบรรดาเอกสารประกอบเพิ่มเติมนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของ “เงื่อนไขและ
ข้ อกํ าหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect” ฉบับนี ด้ ้ วย ทัง้ นี ้ เอกสารประกอบเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวนัน้ จะหมาย
รวมถึง (แต่ไม่จํากัดอยูเ่ พียง)
13.1 Application for lssuing a Documentary Credit และ/หรื อ
13.2 Application for Amendment of a Documentary Credit และ/หรื อ
13.3 Letter of Undertaking for lssuing a Letter of Guarantee and/or Endorsing Delivery Order และ/หรื อ
13.4 Global Outward Application และ/หรื อ
13.5 Application for Trust Receipt และ/หรื อ
13.6 Application for Negotiation / Discount of Export Bills drawn under Letter of Credit และ/หรื อ
13.7 Collection/Instruction for Negotiation/Discount of Export Bills
14. เนื่องจากการขอรับบริ การ K-Trade Connect จากธนาคารนัน้ ผู้ขอใช้ บริการอาจต้ องจัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ธนาคาร
ทางโทรสาร ดังนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้ อตกลงการใช้ บริ การ Instruction Transmission Agreement
(ข้ อตกลงการส่งคําสัง่ ด้ วยอุปกรณ์ สื่อสาร) และให้ ถือว่าข้ อตกลงการใช้ บริ การ Instruction Transmission Agreement ดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึง่ ของ “เงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริการ K-Trade Connect” ฉบับนี ้ด้ วย
15. ข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ จากบริ การ K-Trade Connect เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับยอดหนี ้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี ้ย หรื อข้ อมูลอื่นใด เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น และไม่ผกู พันธนาคารจนกว่าธนาคารจะได้ มีการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
16. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าข้ อมูลที่ได้ จากการประมวลผลโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อได้ จากไมโครฟิ ล์มหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อสื่อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นใดที่ธนาคารได้ บนั ทึกเป็ นหลักฐาน หรื อ หนังสือหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ได้ จดั ทําขึน้
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในรายละเอียดการใช้ บริ การ K-Trade Connect และเงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริการ
K-Trade Connect นี ้หรื อข้ อ ตกลงอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรื อเกี่ยวข้ องกับรายละเอียดการใช้ บริ การ K-Trade Connect และเงื่อนไข
และข้ อกําหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect นี ้ ตลอดจนเอกสารหรื อหลักฐานแห่งหนีใ้ ดๆที่ธนาคารจะได้ จัดทําขึน้ เพื่อการ
ดังกล่าวไม่ว่าในครัง้ ใดคราวใดและไม่ว่าที่จะมีอยูแ่ ล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะได้ จดั ทําขึ ้นในภายหน้ าก็ตามให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของคําขอและข้ อตกลงฉบับนี ้และให้ มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริการทุกอย่างทุกประการด้ วย
17. ผู้ขอใช้ บริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และแบบของเอกสารสัญญาสําหรับบริการ
K-Trade Connect ในแต่ละประเภทตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect นี ้ รวมทัง้ คู่มือ หรื อ เอกสาร
ใดๆ เกี่ยวกับการใช้ บริ การ K-Trade Connect ซึ่งธนาคารได้ มอบ หรื อ ส่งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การแล้ ว หรื อ ที่ธนาคารประกาศเพิ่มเติม
ต่อไปในภายหน้ านัน้ โดยให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect นี ้ด้ วย และหากผู้ขอ
ใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และแบบของเอกสารสัญญาดังกล่าวจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายใดๆ แก่
ธนาคาร ผู้ขอใช้ บริการยินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นนันแก่
้ ธนาคาร โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งอย่างใดทังสิ
้ ้น
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ต้ น ฉบับ สําหรับ ธนาคาร
คําแนะนํา เงื่อ นไข และคู่ม ือ การใช้ บ ริก ารเฉพาะ สําหรั บ บริก าร Trade e-report
1. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าการให้ บริ การ Trade e-Report เป็ นการ จัดส่งรายงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรม
ระหว่างประเทศผ่านทาง e-mail address ของผู้ขอใช้ บ ริ การ และหรื อ บุคคลอื่น ตามที่ ผ้ ูขอใช้ บ ริ การแจ้ งในใบคํ าขอใช้ บ ริ การ
Trade e-Report
2. ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องเก็บรักษา e-mail address และ password ไว้ ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้ บริ การ
เท่านัน้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเปิ ดเผยหรื อกระทําการใดๆจนทําให้ บุคคลอื่นล่วงรู้ หรื อได้ รับ
หรื อสูญหายหรื อถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
3. เมื่ อธนาคารอนุมัติการสมัคร/เปลี่ยนแปลงและแจ้ งผลให้ ผ้ ูขอใช้ บ ริ การทราบ ธนาคารจะส่ง report ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บ ริ การทาง
e-mail address ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งไว้ กบั ธนาคารล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากมีการสมัคร/เปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงให้ ธนาคารส่ง report ผู้ขอใช้ บริการสมัคร/เปลี่ยนแปลงครัง้ ล่าสุด แทนการสมัคร/เปลี่ยนแปลงครัง้ ก่อน
4. ธนาคารจะส่ง report ในรูปแบบไฟล์ PDF หรื อตามที่ธนาคารกําหนดให้ กบั ผู้ขอใช้ บริ การผ่านทาง e-mail address ตามรู ปแบบ
ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเลือกระบุในคําขอใช้ บริ การ โดยจะจัดส่ง report ในระยะเวลาตามที่ธนาคารกําหนด ในกรณีที่ mailbox ของผู้ขอ
ใช้ บริ การเต็มหรื อมีปัญหาอันทําให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่สามารถรับ report ได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
เพื่อจัดส่ง report ให้ อีกครัง้
5. ผู้ขอใช้ บริ การต้ องกรอกข้ อมูลส่วนตัวให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง เพื่อใช้ ในการยืนยันความมีตัวตนของผู้ขอใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้
บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้ แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรู ปแบบใดและไม่ว่าผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลที่
ผู้ขอใช้ บริ การมอบหมายจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารสามารถนํามาใช้ ในการ
ให้ บ ริ การและนํ ามาปรั บ ปรุ งข้ อ มูล ในระบบของธนาคารให้ เป็ น ปั จจุบัน ได้ โดยผู้ข อใช้ บ ริ ก ารมี สิท ธิ แ ละความสามารถตาม
กฎหมายในการใช้ บริการและทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ
ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง e-mail address เพื่อให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การกรอกข้ อมูลส่วนตัว โดยข้ อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้ บริ การ
เป็ นข้ อมูลสําคัญ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ระมัดระวังหรื อประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้ มีผ้ นู ําข้ อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้ บริ การไป
แสวงหาประโยชน์อื่นใด และก่อให้ เกิดความเสียหายกับผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าบริ การ Trade e-Report เป็ นเพียงช่องทางในการแจ้ งข้ อมูลให้ ทราบอย่างรวดเร็ วเท่านัน้ เว้ น
แต่จะมีการยืนยันโดยธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ธนาคารจะไม่รับประกันความถูกต้ อง ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ความผิดพลาด
ใดของการส่ง reportผ่านทาง e-mail address และผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าข้ อมูลซึ่งส่งผ่านทาง e-mail address อาจสูญหาย
หรื อถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางก่อนถึงระบบงานของผู้ขอใช้ บริ การ
้ ้ ข้ อความในวรรคก่อนไม่ใช้ บงั คับกับเอกสารประเภท Advice under Trust Receipt โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคาร
ทังนี
ใช้ Advice under Trust Receipt ที่พิมพ์ออกมาจากระบบของธนาคาร และจัดส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการภายใต้ บริการ
Trade e-Report นีแ้ ล้ ว เป็ นพยานหลักฐานที่ถูกต้ อง และเป็ นที่ยุติใช้ ยนั ต่อผู้ขอใช้ บริ การได้ โดยธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การไม่
จําเป็ นต้ องลงนามในเอกสารใดๆเพิ่มเติม
7. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าธนาคารมีสิทธิพิจารณาที่จะไม่สง่ report สําหรับข้ อมูลรายการธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
ซึง่ มีเงื่อนไขพิเศษบางรายการ
8. เพื่อความถูุกต้ องของข้ อมูลการทําธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ ผู้ขอใช้ บริ การควรตรวจสอบ report ที่ได้ รับจากธนาคาร กับ
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ซึง่ แสดงรายละเอียดการทํารายการธุรกรรมด้ านการค้ าต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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สําหรั บ เจ้ าหน้ าที่ธ นาคาร
เอกสารประกอบการขอใช้ บ ริก าร
บริษัท จํากัด /บริษัท มหาชนจํากัด /ห้ างหุ้น ส่ วนจํากัด
• สําเนาหนังสือรับรอง/เอกสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คล* (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผู้มอี ํานาจลงนาม ผู้ตดิ ต่อหลัก และผู้ใช้ งาน
• กรณีมีการมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ และ สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)ของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
กรณีเป็ นบริ ษัททีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรื อเอกสารแสดงว่าเป็ นสํานักงานสาขา/สํานักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้ าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ *
• สําเนาเอกสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คล* (ต่างประเทศ)
• หนังสือมอบอํานาจ (ต่างประเทศ) ที่ผ้ มู ีอํานาจกระทําการแทนของนิติบคุ คลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบ
อํานาจให้ ผ้ รู ับผิดชอบดําเนินงานในประเทศไทย และ สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)ของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
• สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอี ํานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน
หน่ วยงานราชการหรื อรั ฐวิสาหกิจ
• สําเนาพระราชบัญญัติให้ ทําการจัดตัง*้ (ถ้ ามี)
• สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผู้มอี ํานาจลงนาม ผู้ตดิ ต่อหลัก และผู้ใช้ งาน
• กรณีมีการมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ และ สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)ของผู้มอบ

อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
• สําเนาสัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญ* พร้ อมใบทะเบียนพาณิชย์* (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผู้มอี ํานาจลงนาม ผู้ตดิ ต่อหลัก และผู้ใช้ งาน
• กรณีมีการมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ และ สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)ของผู้มอบ

อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
หมายเหตุ: * ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
 ดําเนินการพิสจู น์ตวั ตนผู้ขอใช้ บริ การใช้ บริ การเรี ยบร้ อยแล้ ว

 ข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การใช้ บริ การครบถ้ วน

 01-อธิบายคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ บริ การ

 03-แจ้ งค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ

 02-แนะนําข้ อควรระวัง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในการใช้ บริ การ  04-ส่งมอบใบคําขอใช้ บริ การและเงื่อนไขการให้ บริ การ
รหัสลูกค้ า .......................................ศูนย์บริ การธุรกิจต่างประเทศ..................................................................................................
ลงชื่อ (ผู้ขออนุมตั ิ) ...................................................................................(RM,TSS,SPOKE) รหัสพนักงาน ..........................................
หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................................................................... วันที่ .......................................................
ผลการอนุมตั ิ:  อนุมตั ิและให้ ดําเนินการทันที  ไม่อนุมตั ิ .............................................................................................................
ลงชื่อ(ผู้อนุมตั ิ) ................................................................................................................... วันที่ .......................................................

9935142 TH-7-20
(v1e/PP_0720_KB989/1019)

21/21

คู่ฉ บับ สําหรับ ผู้ข อใช้ บ ริก าร
ใบคําขอใช้ บ ริก าร K-Trade Connect
ส่ วนที่ 1: ข้ อ มูล ผู้ข อใช้ บ ริก าร
1.1 ข้ อ มูล ทั่วไป
ชื่อผู้ขอใช้ บริการภาษาไทย (นิติบคุ คล) ...................................................................................................................................
ชื่อผู้ขอใช้ บริการภาษาอังกฤษ (นิติบคุ คล) (ตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................................................
ผู้ต ดิ ต่ อ หลัก ของผู้ข อใช้ บ ริก าร
ชื่อ -นามสกุล ......................................................................... ตําแหน่ ง ………................................................................
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่) …..........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพ ท์ (ที่สามารถติดต่อได้ ) …...........................................................................................................................
*หมายเหตุ – ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ผ้ ตู ิดต่อหลักเป็ นตัวแทนผู้ขอใช้ บริ การในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงและจัดส่งข้ อมูลและ/
หรื อเอกสารใดๆ ของผู้ขอใช้ บริการและ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ธนาคาร การรับรองสําเนาถูกต้ อง การรับแจ้ งข้ อมูลและ/หรื อเอกสาร
ใดๆ ที่ธนาคารแจ้ งและ/หรื อนําส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะแจ้ งการแก้ ไข/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลตามที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ติดต่อ
หลัก เพื่อให้ ผ้ ตู ิดต่อหลักยืนยันกลับทาง Email ที่ระบุข้างต้ น โดยผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการกระทําของผู้ติดต่อหลักมีผลผูกพันผู้
ขอใช้ บริการทุกประการ
ที่อ ยู่ส าํ หรั บ การติด ต่ อ

เหมือนกับที่อยูต่ ามหนังสือรับรอง/เอกสารจัดตัง้

อื่นๆ (โปรดกรอกรายละเอียด)

ชื่อสถานที่ติดต่อ …………………………………………………………………...........................................……………………..
เลขที่ ......................... อาคาร .......................................................................................... ชัน้ .............. ห้ องเลขที่ ................
หมู่ที่ ..............ตรอก/ซอย ................................ ถนน ............................................ แขวง/ตําบล .............................................
เขต/อําเภอ ...................................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................
1.2 ข้ อ มูล บริก าร
บริก ารธุร กรรมชําระเงิน ระหว่ างประเทศ

บริก ารเพิ่ม เติม อื่น ๆ

 บริก าร Trade e-Report
 บริก ารเปิ ดเลตเตอร์ อ อฟเครดิต (L/C Issuance)
 บริก ารโอนเงิน ต่ างประเทศขาออก (Outward Remittance)
ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่าการสมัครผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าวเป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การ และรายละเอียดต่างๆ
ที่ให้ ไว้ สําหรับการสมัครผลิตภัณฑ์/บริ การดังกล่าว เป็ นความจริ งทุกประการ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบ เข้ าใจ ตกลงผูกพันและปฏิบตั ิ
ตามใบคําขอใช้ บริ การนี ้ ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ขอใช้ บริ การ ส่วนที่ 2 ข้ อมูลบริ การ และส่วนที่ 3 คําแนะนํา เงื่อนไข และ
คู่มื อ การใช้ บ ริ การ* (ซึ่ งมี รายละเอี ยดต่ างๆ เช่ น คํ าแนะนํ า หลักเกณฑ์ ข้ อ กํ าหนดและเงื่ อนไขของผลิ ตภัณ ฑ์ /บริ การ การชํ าระ
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้ อง การกระทําโดยใช้ รหัสผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ที่ได้ รับในวันสมัคร
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คู่ฉ บับ สําหรับ ผู้ข อใช้ บ ริก าร
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลของผู้ขอใช้ บริ การที่ให้ ไว้ แก่ธนาคาร หรื อให้ ผ่านธนาคาร
หรื อมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จําเป็ นเพื่อการให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
การดําเนินการตามคําขอของผู้ขอใช้ บริ การก่อนให้ บริ การ การมอบหมายงานให้ ผ้ อู ื่นสนับสนุนการให้ บริ การไม่ว่าจะเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรื องานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมกํากับตรวจสอบ การบริ หารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จําเป็ นต่อการดําเนินการของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเพื่อให้ ธนาคารสามารถให้ บริ การได้ อย่างเป็ น
ธรรมและต่อเนื่อง และผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
ผู้ให้ บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้ างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผล
ข้ อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริ ษัทข้ อมูลเครดิต บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ า
รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย และ/หรื อหน่วยงาน/องค์กร/นิติบคุ คลใดๆ ที่มีสญ
ั ญาอยูก่ บั ธนาคาร และยินยอม
ให้ ผ้ ูรับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อไปได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ดังกล่าว และตกลง
ยินยอมให้ สง่ และ/หรื อ โอนข้ อมูลไปเก็บไว้ บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ข้ อ ควรระวัง!!
• ผู้ขอใช้ บริการควรเข้ าใจในผลิตภัณฑ์/บริการ และคําแนะนํา เงื่อนไข และคูม่ ือการใช้ บริการ ก่อนตัดสินใจลงลายมือชื่อ
โดยเจ้ าหน้ าที่ธนาคารได้ ให้ คําอธิบายข้ อมูลผลิตภัณฑ์/บริการให้ ครบถ้ วนและตอบข้ อซักถามจนกระจ่างแล้ ว หากมีข้อ
สงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่ K-BIZ Contact Center โทร.02-8888822
• สําหรับผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อที่เกี่ยวข้ อง ธนาคารจะคิดดอกเบี ้ย/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่ายตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ รับสินเชื่อ
ไปจากธนาคาร กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การผิดนัดชําระหนี ้/ผิดสัญญา จะมีดอกเบี ้ย และค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี ้เพิ่ม

ตราประทับ
(ถ้ ามี)

ลงชื่อ ___________________________________________________________________________________________ผู้ขอใช้ บริ การ
(ผู้มีอํานาจของผู้ขอใช้ บริ การ ________________________________________________________________________) ชื่อตัวบรรจง
_______ /_______ /_______ วันทําคําขอใช้ บริการ

อากรแสตมป์
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เอกสารฉบับนี ้ ทําขึ ้น 2 (สอง) ฉบับ โดยจะมอบให้ ผ้ ขู อใช้ บริการธนาคารเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน 1 (หนึง่ ) ฉบับ
ส่ วนที่ 2: ข้ อ มูล บริก าร
ส่ วนที่ 2.1: บริก ารธุร กรรมชําระเงิน ระหว่ างประเทศ
1) รายละเอียดบัญชี
ในกรณีที่มีคา่ ธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้ บริ การ ระบบ K-Trade Connect ผู้ขอใช้ บริ การยินดีให้ ธนาคารทํา
การหักชําระค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว จากบัญชีที่ได้ ระบุ ดังนี ้

 หักจากบัญชีเลขที่

- -

-

สาขา

2) ข้ อ มูล ผู้ใ ช้ งานระบบ
รหัส องค์ ก ร

กรุ ณากรอกข้ อ มูล เป็ นภาษาอังกฤษ (แบบตัวพิม พ์ ใ หญ่ )
 ธนาคารกําหนดให้
 กําหนดเอง (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร)

การอนุม ัต ริ ายการ  สร้ างและอนุมตั ิรายการได้ เฉพาะผู้ขอใช้ บริ การ  สร้ างและอนุมตั ิรายการให้ กบั ในเครื อของผู้ขอใช้ บริ การได้

ผู้ใ ช้ งาน

ลําดับ ที่

หน้ าที่

(โปรดระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วน ธนาคารจะดําเนินการส่ง User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS)

บริก าร

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย:
1

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Maker

 L/C Issuance

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Authorizer/Level________  Outward Remittance

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย):

วงเงินที่สามารถอนุมตั ิ__________________

รหัสผู้ใช้ (User ID):

เงื่อนไขการอนุมตั ิ

__________________

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย:
2

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Maker

 L/C Issuance

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Authorizer/Level________  Outward Remittance

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย):

วงเงินที่สามารถอนุมตั ิ__________________

รหัสผู้ใช้ (User ID):

เงื่อนไขการอนุมตั ิ

__________________

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย:
3

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Maker

 L/C Issuance

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Authorizer/Level________  Outward Remittance

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย):

วงเงินที่สามารถอนุมตั ิ__________________

รหัสผู้ใช้ (User ID):

เงื่อนไขการอนุมตั ิ

__________________

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย:
4

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Maker

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

 Authorizer/Level________  Outward Remittance

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย):

วงเงินที่สามารถอนุมตั ิ__________________

รหัสผู้ใช้ (User ID):

เงื่อนไขการอนุมตั ิ
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ข้ อ ความ
รหัส องค์ ก ร
การอนุม ัต ริ ายการ
ชื่อ -สกุล และ
e-mail address
รหัส ผู้ใ ช้
(User ID)
บทบาทที่
ได้ ร ับ มอบหมาย
ประเภทบริก าร
หมายเหตุ

คําอธิบ าย
กําหนดชื่อรหัสเพื่อใช้ ในการเข้ าใช้ งานระบบเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการเข้ าระบบเพื่อใช้ งาน
การอนุมตั ิรายการตามโครงสร้ างองค์กร
(เลือก) สร้ างและอนุมตั ิรายการได้ เฉพาะผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ใช้ งานจะใช้ งานได้ เฉพาะผู้ขอใช้ บริ การ
(เลือก) สร้ างและอนุมตั ิรายการให้ กบั ในเครื อของผู้ขอใช้ บริ การได้ ผู้ใช้ งานจะใช้ งานร่ วมกันได้ ภายในในเครื อเดียวกัน
ระบุชื่อ, นามสกุล และ e-mail address ของผู้ใช้ งาน
(สําหรับ e-mail address ใช้ เพื่อให้ ธนาคารส่งสถานะรายการหรื อให้ ผ้ ใู ช้ งานใช้ ติดต่อกับธนาคาร)
ระบุเพื่อใช้ สําหรับผู้ใช้ งานเข้ าใช้ งานระบบ K-Trade Connect ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งานไม่ได้ ระบุมาที่ช่องนี ้ ทางธนาคารจะใช้ ชื่อ
e-mail address ที่ระบุมาก่อนหน้ านี ้ สําหรับใช้ สร้ างเป็ น User ID ให้ กบั ผู้ใช้ งานตามตัวอย่างต่อไปนี ้ kanok@a.com
รหัสผู้ใช้ งานคือ kanok กําหนดได้ ไม่เกิน 8 ตัวอักษร
ระบุเพื่อเป็ นบทบาทหรื อหน้ าที่ในการทํางาน
Maker: ผู้จดั ทําคําสัง่ รายการ (Transaction) เพื่อจัดส่งคําสัง่ ที่จดั ทําให้ กบั ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
Authorizer: ผู้มีอํานาจอนุมตั ิทําหน้ าที่อนุมตั ิรายการและส่งรายการไปยังธนาคาร
ระบุบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ใู ช้ งานมีความเกี่ยวข้ อง
กรณีเลือกการอนุมตั ิรายการแบบสร้ างและอนุมตั ิรายการให้ กบั ในเครื อของผู้ขอใช้ บริ การ โปรดระบุชื่อนิติบคุ คลในเครื อที่
ผู้ใช้ งานเป็ นผู้รับผิดชอบ หรื อ ระบุความต้ องการอื่นๆ
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คู่ฉ บับ สําหรับ ผู้ข อใช้ บ ริก าร
ส่ วนที่ 2.2: บริก าร Trade e-Report
(รายงานธุร กรรมการค้ าระหว่ างประเทศทางอิเ ล็ค ทรอนิก ส์ )
ผู้ขอใช้ บ ริ การสามารถกํ าหนดกลุ่มผู้รับ e-mail (ไม่เกิน 8 e-mail address) ให้ ได้ รับ Report หลากหลายประเภทตามที่
ต้ องการได้ โดยระบุรหัสของ report และ / หรื อ package ที่อ้างอิงอยูใ่ นเอกสารแนบให้ ตรงกับกลุม่ ผู้รับนันๆ
้
กลุม่
1

2

3

4

5

รหัส Report ที่ต้องการ

e-mail address ของผู้ขอใช้ บริการ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

Package ………………………….

1. ……………………………………..…… 2. …………….……………………….…………

Report ……...…………………….

3. ……………………………………..…… 4. …………………………………………..……

……………………………………..

5. ……………………………………..…… 6. …………………………………………..……

……………………………………..

7. ……………………………………..…… 8. …………………………………………..……

* ในกรณีที่มีการรับ Outstanding Report (รหัส S03) ผู้ขอใช้ บริการขอเลือกรูปแบบ.................................... รอบการส่ง report ดังนี ้
__ ทุกวัน

__ ทุกสัปดาห์
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รับทุกวัน ………………… ของสัปดาห์

__ ทุกเดือน

รับทุกวันที่ …………… ของเดือน
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คู่ฉ บับ สําหรับ ผู้ข อใช้ บ ริก าร
ประเภทของรายงานภายใต้ บ ริก าร Trade e-Report
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเลือกรับ report ประเภทต่างๆ ได้ 2 วิธี
1. เลือกตามประเภท report

รหัส
S01

ชื่อ Report

ลัก ษณะ Report

Export FX Deal Report

สรุปรายการเงินโอนเข้ าที่รอการตกลงอัตรา

รอบการจัด ส่ ง
9.30 น. / 14.00 น.

แลกเปลี่ยน
S02

Statement Report

สรุปข้ อมูลใบเสร็จที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน

วันถัดจากวันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

S03

Outstanding Report

สรุปภาระหนี ้คงค้ าง - สําหรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจ

สามารถระบุได้ ตามความต้ องการ Report จะถูกส่งให้ ก่อน

ต่างประเทศ

12.00 น. ของวันที่เลือก
1) ทุกวัน 2) ทุกสัปดาห์ 3) ทุกเดือน

S04

Forward Outstanding Report

สรุปภาระหนี ้คงค้ าง - สําหรับวงเงิน Forward

วันทําการถัดจากวันที่ภาระหนี ้คงค้ างมีการเปลี่ยนแปลง

Contract
S05

Summary Refund Withholding Tax 3%

สรุปรายการที่ได้ มอบอํานาจให้ ธนาคารคืนภาษี 3% ภายใน 7 วันทําการแรกของแต่ละเดือน

S06

Export Document Mailing

สรุปเอกสารส่งออกที่ธนาคารจัดส่งไปต่างประเทศ วันถัดจากวันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T01

Forward Contract

สัญญาซื ้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T02

Import L/C Document Notice

บันทึกแจ้ งเอกสารเข้ าตาม L/C

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T03

MT103 - Global Outward

สําเนาการโอนเงิน - เงินโอนออก

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T04

MT103 - Global Inward

สําเนาการโอนเงิน - เงินโอนเข้ า

* * วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T05

MT700 / 707 - L/C Issuing

สําเนา L/C - การเปิ ด L/C

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T06

MT700 / 707 - L/C Advising

สําเนา L/C - การแจ้ ง L/C

* * วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T07

Receipt - Import & Global Outward

ใบเสร็จ - ด้ านนําเข้ า & เงินโอนออก

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

T08

Receipt - Export & Global Inward

ใบเสร็จ - ด้ านส่งออก & เงินโอนเข้ า

* วันที่ธุรกรรมได้ รับการยืนยันความถูกต้ อง

เงื่อนไข
* เวลามาตรฐานที่กําหนด จะเริ่ มเมื่อธนาคาร ได้ รับใบคําขอใช้ บริ การ และเอกสารประกอบที่ เกี่ ยวข้ องถูกต้ องครบถ้ วน ภายในวันและเวลาทํ าการของ
ธนาคาร รวมถึงอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของการใช้ วงเงินเครดิตของธนาคาร
* หากธนาคารได้ รับใบคําขอใช้ บริ การ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้ องภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือว่าธุรกรรมนันมี
้ ผลในวันทําการถัดไป
* * หากธนาคารได้ รับ SWIFT Message หลังเวลาทําการของธนาคาร เวลามาตรฐานที่กําหนดจะเริ่ มในเวลา 8.30 น. ของวันทําการถัดไป
2. เลือกตาม package: แต่ละ package จะประกอบไปด้ วย report ประเภทต่างๆ ที่ถกู จัดรวมกันตามลักษณะการทําธุรกรรมของผู้ขอใช้ บริ การ

รหัส

ชื่อ Package

Report ที่เ กี่ย วข้ อ ง

P01

All

ทุก report

P02

Import

S02 / S03 / S04 / S05
T01 / T02 / T03 / T05 / T07

P03

Export

S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06
T01 / T04 / T06 / T08

P04

Document (L/C & BC)

S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06
T01 / T02 / T05 / T06 / T07 / T08

P05

Global Money Transfer

S01 / S02 / S03 / S04 / S05
T01 / T03 / T04 / T07 / T08
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คู่ฉ บับ สําหรับ ผู้ข อใช้ บ ริก าร
ส่ วนที่ 3 : คําแนะนํา เงื่อ นไข และคู่ม ือ การใช้ บ ริก าร K-Trade Connect
คําแนะนํา เงื่อ นไข และคู่ม ือ การใช้ บ ริก ารทั่วไป สําหรั บ บริก ารด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ
1. ผู้ขอใช้ บริ การตกลง และ รับทราบว่า บริการต่างๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริการใช้ บริ การกับธนาคารนัน้ จะต้ องเป็ นไปตามรูปแบบ ข้ อกําหนด
และประกาศต่างๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการให้ บริ การแต่ละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบการใช้ บริ การแต่
ละบริ การ ซึ่งถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฉบับนี ด้ ้ วย ดังนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลง และ ยอมรับเงื่อนไขการให้ บริ การแต่ละ
ประเภท และ ตกลงที่ จะปฏิ บัติตามรู ปแบบ ข้ อกํ าหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เกี่ ยวกับการ
ให้ บริ การในแต่ละประเภท ทังที
้ ่ธนาคารได้ แจ้ งผู้ขอใช้ บริ การทราบหรื อซึ่งธนาคารจะประกาศไว้ ณ ที่ทําการของธนาคาร โดยให้
ถือว่ามีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริการทุกประการ
2. บัญชีเงินฝาก และ/หรื อ บัญชีประเภทอื่นใดที่ระบุในคําขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ใช้ บญ
ั ชีดงั กล่าวทุกบัญชี กับบริการ
ต่างๆ ที่ธนาคารจัดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อ เพิ่มเติมในภายหน้ าตามที่ระบุในคําขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการ
ใช้ บริ การ โดยไม่มีข้อยกเว้ น และ ในกรณี ที่บรรดาบัญชีต่างๆ ที่ใช้ บริ การเป็ นของบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การระบุ ผู้ขอใช้ บริ การจะ
ดําเนินการให้ บคุ คลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การระบุลงนามในหนังสือยินยอมตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกําหนดเพื่ออนุญาตให้ ใช้ บญ
ั ชีนนๆ
ั้
กับบริ การตามคําขอใช้ บริ การฉบับนี ้ให้ ไว้ กบั ธนาคารเป็ นอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคาร เป็ นผู้หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การ และ/หรื อ บุคคลซึง่ ผู้ใช้ บริ การระบุ เพื่อให้
ธนาคารดําเนินการภายใต้ บริการต่างๆ ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การมอบอํานาจให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคาร และ/หรื อ ดําเนินการให้
บุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บริ การระบุให้ ความยินยอม เพื่อดําเนินการตามวิธีการแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ต่อไปจนกว่าจะยกเลิกข้ อตกลง
ฉบับนี ้ต่อกัน และผู้ขอใช้ บริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนตลอดจนดําเนินการให้ บคุ คลซึง่ ผู้ขอใช้ บริการระบุไม่เพิกถอนการมอบ
อํานาจดังกล่าวนี ้จนกว่าจะมีการยกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้ต่อกัน
2.2 ผู้ขอใช้ บ ริ การตกลงและ/หรื อจะดําเนิ น การให้ บุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บ ริ การระบุดํารงเงินในบัญ ชี อย่างน้ อยเท่ากับรายการที่
ธนาคารจะต้ องหักเงิน
2.3 ในกรณี ที่บุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บริ การระบุ ซึ่งได้ ทําความตกลงให้ ธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนได้ แจ้ งยกเลิก
ความตกลง และ/หรื อคําสัง่ ให้ หักเงิน ธนาคารจะไม่ทําการหักเงินจากบัญ ชีของบุคคลนัน้ ในกรณี เช่นนี ผ้ ้ ูขอใช้ บริ การมี
หน้ าที่เป็ นผู้ติดตามเจรจากับเจ้ าของบัญชีเงินฝากรายนันๆ
้ เพื่อการรับชําระหนี ้ และ/หรื อบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่มีต่อกัน
ต่อไปเอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ธนาคารได้ รับแจ้ งยกเลิกความตกลงดังกล่าวในวรรคแรกแล้ ว แต่ธนาคารมิอาจดําเนินการ
แก้ ไขข้ อมูลทางระบบงานของธนาคารได้ ทนั ไม่ว่าด้ วยเหตุประการใดก็ตาม และ หากธนาคารได้ รับคําสัง่ ข้ อมูลใดจากผู้ขอ
้
ดําเนินการใดๆ กับ บัญชีเงินฝากรายนันๆ
้ ไม่ว่า
ใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าของบัญชีเงินฝากรายนัน้ พร้ อมทังธนาคารได้
ลักษณะใดก็ตาม ในกรณีเช่นนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการปฏิบตั ิของธนาคารเป็ นการถูกต้ องเช่นกัน และ ผู้ขอใช้ บริ การมี
หน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้ าของบัญชีเงินฝากรายนันๆ
้ ต่อไปด้ วย
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3. ในกรณี ของการใช้ บริ การที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การต้ องมี การแจ้ งข้ อมูลให้ แก่ธนาคารทราบก่ อนนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงดํ าเนิ นการตาม
ข้ อกําหนด ดังนี ้
3.1 ผู้ขอใช้ บริ การ ตกลงส่งคําสัง่ ในการใช้ บริ การ ตลอดจนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และ จําเป็ นของการทํารายการภายใต้ บริ การแต่
ละประเภทให้ แก่ธนาคารล่วงหน้ าก่อนวันทํารายการ โดยจัดส่งดังนี ้
(1) ในรู ปของแผ่นบันทึกข้ อมูล (Diskette/Tape) และ มีการยืนยันข้ อมูลโดยเอกสาร (Hard Copy) ส่งโดยบุคคลนําส่ง
หรื อ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อ
(2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีที่ระบุในข้ อตกลงการใช้ บริการประเภทนันๆ
้ ว่าจะใช้ ผ่านช่องทาง e-mail/ K-Trade Connect)
หรื อ
(3) รูปแบบอื่นใดที่ได้ ตกลงกับธนาคาร
ทังนี
้ ้ หากธนาคารได้ รับข้ อมูลการใช้ บริ การเกินกว่าเวลาที่ธนาคารกําหนด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าเป็ นการจัดส่งคําสัง่
และ ข้ อมูลให้ แก่ธนาคารในวันทําการถัดไป ผู้ขอใช้ บริ การตกลง และ รับทราบว่าเป็ นสิทธิ ของธนาคารที่จะไม่ดําเนินการ
ตามคําสัง่ และข้ อมูลที่ได้ รับในคราวนัน้ ๆ หรื อ ถ้ าจะดําเนินการให้ ก็จะถือว่าเป็ นข้ อมูลคําสัง่ ที่ธนาคารได้ รับในวันทําการ
ถัดไป
3.2 หากธนาคารไม่อาจทํารายการตามคําสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุมาจากข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับไม่ถกู ต้ อง หรื อ
ด้ วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารจะนําเงินที่หกั ดังกล่าวคืนเข้ าบัญชีเดิมภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแต่วนั ที่ธนาคารพิจารณา
ไม่ทํารายการ
3.3 ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรื อ ที่ได้ มีการจัดส่งมาให้ ธนาคาร ไม่ว่าจะส่ง
มาในรูปแบบใด และไม่ว่าจะส่งด้ วยตัวผู้ขอใช้ บริ การเอง หรื อ บุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริการมอบหมาย มีความถูกต้ องแท้ จริง และใน
กรณีที่มีความผิดพลาดในการทําธุรกรรมใด ๆ เนื่องจากความผิดพลาด หรื อ บกพร่องนัน้ และ/หรื อ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลประการ
ใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะดําเนินการเรี ยกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวจากบุคคลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การระบุโดยตรง ทังนี
้ ้ โดยผู้
ขอใช้ บริ การขอสละสิทธิ ในการเรี ยกร้ องให้ ธนาคารหัก หรื อ ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บริ การระบุคืน
ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ อีกทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ การขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ ามีส่วนร่ วมใดๆ ในข้ อ
พิพาทระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับบุคคลอื่นเหล่านัน้ และหากผู้ขอใช้ บริ การมีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปว่า
กล่าวกันเองกับบุคคลเหล่านัน้ เป็ นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ทัง้ นี ้ หากความผิดพลาดดังกล่าวเป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องจ่ายเงิน
แทนไป ผู้ขอใช้ บริการตกลงจะชําระคืนให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน
หากผู้ใช้ บริ การพบว่า เอกสาร และ/หรื อ หลักฐาน และ/หรื อ รายละเอียดใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ส่งให้ แก่ธนาคาร
ไม่ว่าจะส่งมาในรู ปแบบใด มีความผิดพลาด หรื อบกพร่ อง และผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์จะขอแก้ ไขความผิดพลาด
หรื อบกพร่องดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งแก้ ไขความผิดพลาด หรื อบกพร่องให้ แก่ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อ นที่ ธนาคารจะนํ าข้ อ มูลเข้ าสู่ระบบการทํ า งานของธนาคาร และ หากผู้ข อใช้ บ ริ ก ารแจ้ งแก้ ไขความผิดพลาด หรื อ
บกพร่ องให้ แก่ธนาคารทราบภายหลังจากที่ธนาคารได้ นําข้ อมูลเข้ าสู่ระบบการทํางานของธนาคารแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การ
รับทราบว่า เป็ นสิทธิและดุลยพินิจของธนาคาร ในการที่จะพิจารณาแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการหรื อไม่
4. ในกรณีที่บริ การใดเป็ นบริ การที่ธนาคารเปิ ดให้ ใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ หรื อ ผู้ขอใช้ บริ การระบุความประสงค์ว่า
จะใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยง ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ขอใช้ บริ การ เข้ า
กับระบบสื่อสารเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริการไม่จําเป็ นต้ องเดินทางมายังธนาคาร ไม่วา่ จะด้ วยระบบ
K-Trade Connect หรื อ ระบบ/ชื่อเรี ยกอื่นใด ผู้ขอใช้ บริการตกลงตามข้ อตกลง และเงื่อนไขการให้ บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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4.1 ในการสมัครใช้ บ ริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บ ริ การจะต้ องเลือกรหัสประจําตัว (Organization ID) เพื่ อให้
ธนาคารตรวจสอบว่าซํ ้ากับผู้ขอใช้ บริ การรายอื่นหรื อไม่ จํานวน 3 ลําดับ (โดยเรี ยงลําดับจากความต้ องการใช้ มากไปหา
น้ อย) เมื่อธนาคารตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะแจ้ งรหัสประจําตัวให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับรหัสผ่าน (Password) จากธนาคารแล้ ว ระบบจะทําการบังคับให้ มีการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
ผู้ขอใช้ บริ การมี หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษารหัสประจํ าตัว และรหัสผ่านไว้ ในที่ มั่นคงปลอดภัย และถื อเป็ น
ความลับเฉพาะตัว ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรื อหลงลืม ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุนนๆ
ั ้ ขึ ้น
4.2 การกระทําใดๆ หากได้ กระทําไปโดยการใช้ แผ่นข้ อมูลโปรแกรม รหัสผู้ใช้ รหัสองค์กร รหัสประจําตัวผู้ขอใช้ บริ การ และ/
หรื อ รหัสผ่านที่เกี่ยวข้ องกับบริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และ ให้ มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การ
เสมือนหนึง่ ได้ กระทําโดยผู้ขอใช้ บริการเอง และ ผู้ขอใช้ บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวทุกประการ
4.3 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ขอ
ใช้ บริ การสามารถทําธุรกรรมด้ วยตนเองได้ โดยไม่จําต้ องมีเอกสาร หรื อ หลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรื อ มอบให้ แก่
ธนาคารอีกแต่ประการใด (เว้ นแต่รายการที่ธนาคารกําหนดให้ ต้องทําเอกสาร หรื อ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถกู ต้ องตามวิธีการ
และ ประเพณี ของธนาคารในเรื่ องนัน้ ๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จํากัดอยู่เพียง) การขอให้ ธนาคารออกเช็คตามคําสัง่ ฯลฯ ผู้ขอใช้
บริ การจะต้ องทําเอกสารหรื อหลักฐาน (ถ้ ามี) ตามที่ธนาคารกําหนดด้ วย) ซึง่ หากเกิดความสูญหายหรื อเสียหายใดๆ ขึ ้นแก่ผ้ ู
ขอใช้ บริ การอันเนื่องมาจากการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อเนื่องมาจากการใช้ แผ่นข้ อมูลโปรแกรม รหัสผู้ใช้
รหัสองค์กร รหัสประจําตัวของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อรหัสผ่านในการทําธุรกรรมต่างๆ แล้ วนัน้ ธนาคารจะไม่มีความรับผิด
ต่อผู้ขอใช้ บริการไม่วา่ กรณีใดๆ
5. ในกรณี ที่ธนาคารรับคําสัง่ และ/หรื อข้ อมูล จากผู้ขอใช้ บริ การผ่านทาง เครื่ องโทรสาร หรื อทางอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ ผู้ขอใช้
บริการตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจะปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อถือปฏิบตั ิตามคําสัง่ ดังกล่าว ที่ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การภายใต้ เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
5.1 ธนาคารจะปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การ ซึ่งส่งผ่านทางเครื่ องโทรสาร หรื อทางอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ
เพื่อการส่ง และ/หรื อ นํ าส่งข้ อมูล โดยปราศจากข้ อผูกมัดใดๆ และ ธนาคารอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสัง่ ดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ และผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งต้ นฉบับ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ กบั ธนาคารโดยเร็ว อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคําสัง่ ดังกล่าว ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบโดยเร็ว
5.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบต่อการกระทําใดๆ ของธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทนอื่นใด ซึง่ ได้ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่
ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การผ่านทางเครื่ องโทรสาร หรื อทางอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ เพื่อการส่ง และ/หรื อ นําส่งข้ อมูล และ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมว่า หากคําสัง่ ใดๆ ที่ธนาคารได้ รับและปรากฏว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ ลงนามแล้ ว ธนาคารจะถือ
เสมือนว่า คําสัง่ ดังกล่าวได้ รับการลงนามโดยผู้ขอใช้ บริการ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริการโดยชอบแล้ ว
5.3 ก) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงไม่เรี ยกร้ องต่อธนาคาร และยินดีชดเชยความเสียหายแก่ธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทน
ต่อหนี ้สินพันธะการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้ จ่ายในการทําคดีความ การฟ้องร้ อง ต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่พงึ มี
หรื อบังคับใช้ ตอ่ ธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทน อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผู้ขอใช้ บริการทุกประการ
ข) ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากธนาคารตัวแทน หรื อ ตัวแทนกระทําการอันประมาทเลินเล่อ ประพฤติผิด กระทําการ
ผิดพลาด หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ อันเป็ นการกระทําที่นอกเหนือจากอํานาจที่ทางธนาคารได้ รับมอบหมาย และ ธนาคาร
จะไม่รับผิดชอบต่อการล้ มละลายของธนาคารตัวแทน หรื อ ตัวแทน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ว่าทางตรง และ
ทางอ้ อม ความเสียหายจําเพาะ หรื อผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นทุกประการ
9935142 TH-7-20
(v1e/PP_0720_KB989/1019)

9/21

คู่ฉ บับ สําหรับ ผู้ข อใช้ บ ริก าร
5.4 ธนาคารอาจใช้ ดลุ ยพินิจของทางธนาคารเพียงผู้เดียว ในการใช้ วิธีการใดๆ เพื่อโอนเงินตามคําสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การ หากผู้
ขอใช้ บริ การประสงค์ที่จะยกเลิกการโอนเงิน หรื อ คําสัง่ ที่ได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบแล้ ว ธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สดุ ที่จะ
้
น หรื อนําเงินที่โอนไปแล้ วคืน
ยับยังการโอนเงิ
้
น หรื อ นําเงินที่ได้ โอนไปแล้ วกลับมา หากธนาคารไม่สามารถยับยังการโอนเงิ
มาได้ ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่มีสิทธิ ที่จะขอรับเงินที่โอนไปแล้ วนัน้ คืนและธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยเงิน
จํานวนนันให้
้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
6. ในกรณี ที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อ เหตุอื่นใดอันทําให้ ธนาคารไม่สามารถดําเนินการให้ บริ การตามข้ อตกลงนี ้ได้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้
ธนาคารพิจารณาให้ บริ การ หรื อ ดําเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ บริ การตามใบคําขอใช้ บริ การนี ้ได้ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ยินยอมที่จะให้ ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่ และ ทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคาร เพื่อความสะดวกของผู้ขอใช้
บริ การในบริการต่างๆ ตามใบคําขอใช้ บริการฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่เกิดความผิดพลาด และ/หรื อความบกพร่ องของระบบการให้ บริ การไม่ว่าจะด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากระบบ
คอมพิวเตอร์ และ/หรื อระบบไฟฟ้า และ/หรื อ จากเหตุสดุ วิสยั และ/หรื อ จากเหตุอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือการจัดการควบคุมของ
ธนาคารแล้ วธนาคารไม่จําต้ องรับผิดชอบในความผิดพลาดและ/หรื อความบกพร่ อง และ/หรื อ ความเสียหายสูญหายใดๆอันได้
เกิดขึ ้น และ/หรื อ อันอาจจะเกิดขึ ้นแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
7. ผู้ขอใช้ บริ การ ตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ธนาคารตาม
กําหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกําหนด และ ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากร และค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันพึงมี ตลอดจนเงิน
จํ านวนใดๆ ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การต้ องชํ าระคื นให้ กับธนาคาร ทัง้ นี ้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมี สิทธิ หักเงินจากบัญ ชี เงินฝาก
ประเภทใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรื อในอํานาจสัง่ การ ของธนาคารไม่ว่า
ธนาคารจะได้ รับฝากเงินได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อํานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อเข้ าชําระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่า
อากร ค่าใช้ จ่ายต่าง และ/หรื อ เงินจํานวนใดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องชําระคืนให้ แก่ธนาคารได้ ทนั ทีโดย ไม่จําต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ โดยหากธนาคารจําต้ องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม ภาษี อากร และ/
หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นแทน ผู้ขอใช้ บริการไปก่อน ผู้ขอใช้ บริการตกลงชําระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
8. ในกรณีที่ ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อ บุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การระบุ เพื่อชําระค่าธรรมเนียม การใช้
บริ การตลอดจนการให้ บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ บริ การประเภทใดก็ตาม เนื่องจากบัญชีเงินฝากไม่มีเงินเพียงพอ หรื อ ไม่ว่าด้ วย
เหตุใดๆ ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้ บริ การผ่านไม่ว่าทัง้ หมด หรื อแต่เพียงบางส่วนได้ ทัง้ นี ้ จนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะชํ าระ
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อธนาคารจะสามารถหักเงินค่าธรรมเนียม ตลอดจนหักเงินใดๆ เพื่อให้ บริ การจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้
บริการหรื อบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริการระบุได้ ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
9. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการ
9.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ มีผล
เมื่อผู้ขอใช้ บริการให้ ความยินยอม
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9.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที่
สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดชําระหนี ้) ธนาคาร
จะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ผู้ขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
หรื อระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
9.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กําหนดให้ ธนาคารต้ องดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ น
อย่างอื่น ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
10. การสิ ้นสุดของบริการและผลการสิ ้นสุด
10.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเฉพาะ
ผู้ขอใช้ บริ การรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคาร
มีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนได้ ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดําเนินการดังกล่าว
10.1.1

ข้ อมูล รายละเอียด คํารับรองหรื อคํายืนยันใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้ แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริง ไม่ถกู ต้ อง หรื อ
อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญ

10.1.2

ปรากฏข้ อ เท็จจริ งที่ ธ นาคารเชื่ อ ได้ ว่า ข้ อ มูลและ/หรื อรายละเอี ย ดต่า งๆ ที่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ การแจ้ งแก่ ธ นาคารให้
ดําเนินการตามใบคําขอใช้ บริ การ หรื อการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ น
คุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอื่น อาจมีวตั ถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อาจขัดต่อความ
สงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทําให้ ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
หรื ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร

10.1.3

ผู้ขอใช้ บริ การปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การนีไ้ ม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด รวมถึงการไม่ชําระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/
ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร

10.1.4

มีเหตุการณ์ ใดเกิดขึน้ หรื ออาจจะเกิดขึน้ อันทํ าให้ ธนาคารเชื่ อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อการดํ าเนิ นกิ จการหรื อ
ความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ขอใช้ บริ การ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้ขอใช้ บริ การเลิกกิจการ ถูกเพิกถอน
ทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ ดําเนินธุรกิจ หรื อชําระบัญชี

10.1.5

ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดําเนินการตามใบคําขอใช้ บริการ และเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้

10.1.6

ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

10.2 ในกรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การใดบริ การหนึ่ง หรื อทุกบริ การตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ขอใช้
บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และ
ดําเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกําหนด ทังนี
้ ้ ธนาคารจะยกเลิกการใช้ บริ การตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การโดยเร็ ว
ภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารได้ รับแจ้ งความประสงค์ยกเลิกการใช้ บริ การและเอกสารประกอบจากผู้ขอใช้ บริ การครบถ้ วน
โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
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10.3 กรณี ที่เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ส้ ิ ้นสุดลง ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้ าที่ใดๆ ซึ่งผู้ขอใช้ บริ การยังปฏิบัติไม่
ครบถ้ วนตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ จนกว่าผู้ขอใช้ บริการจะปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว
11. สําหรับธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บริการและธนาคารตกลง ดังนี ้
11.1 ภายหลังจากการหักเงินจากและ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อบุคคลซึ่งผู้ขอใช้ บริ การระบุ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะแสดงหลักฐานการโอนเงินให้ กบั ผู้ขอใช้ บริการ
หลักฐานการโอนเงินในที่นี ้ หมายถึง เอกสารหลักฐาน อันได้ แก่ ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการโอนเงิน ใบแจ้ ง
รายการ (statement) อื่นใดที่ทําด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้ อมูล หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล
หรื อหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารกําหนดขึ ้นในอนาคต
11.2 เมื่อธนาคารได้ รับแจ้ ง การระงับการดําเนินการจากผู้ขอใช้ บริ การตามช่องทางดังกล่าว ธนาคารตกลงดําเนินการระงับการ
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ ตามระยะเวลาที่ธนาคารได้ แจ้ งแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การนัน้ โดยผู้ขอใช้ บริ การ ยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการ และ รายการธุรกรรมที่ได้ เกิดขึ ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดําเนินการ ตามที่
ได้ รับแจ้ งดังกล่าว โดยผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องให้ ข้อมูลเรื่ อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จํานวนเงิน และ ลักษณะธุรกรรม หรื อ
ข้ อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้ องขอ และ ธนาคารจะทําการสอบสวน และ แก้ ไขข้ อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์
ของทางราชการ และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นหลัก) ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
ข้ อมูลที่ครบถ้ วน และ เป็ นไปตามรายละเอียดดังกล่าว และ จะแจ้ งผลการสอบสวนให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายใน 7 (เจ็ด)
วัน นับแต่วนั ทราบผลการสอบสวน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิกเฉยต่อคําร้ องขอใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คําสัง่ ศาล หน่วยงานอื่นที่มีอํานาจ และ/หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ ในกรณี ที่มีข้อผิดพลาดที่
ธนาคารจะต้ องชดใช้ เงินแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้ าบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจาก
วันที่ธนาคารตรวจพบข้ อผิดพลาด
11.3 ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการให้ บริ การ และ ดําเนินการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนช่องทางการให้ บริ การต่างๆ ที่ธนาคารจัดทํา
ขึน้ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กับ ผู้ข อใช้ บ ริ การ ทัง้ นี ้ ในกรณี่ มี ความผิดพลาด ล่าช้ า บกพร่ อง และ/หรื อความ
เสียหายแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ และ/หรื อลูกค้ าของผู้ใช้ บริการ อันมิได้ เกิดจากการทุจริต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของ
ธนาคารแล้ ว หากมิได้ มีการระบุข้อตกลงกันไว้ เป็ นประการอื่นเป็ นการเฉพาะ ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหาย
หรื อค่าทดแทนใดๆ จากธนาคาร แต่อย่างไรก็ดี ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้ บริ การในความเสียหาย สืบเนื่องจาก
บริ การนี ้ในกรณีที่ ธนาคารมิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในการให้ บริ การ (เว้ นแต่การไม่ปฏิบตั ินนั ้ เกิดจากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
มีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรื อไม่มี หรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และ/หรื อการโอนเงินมีผลทําให้ ยอดเงินใน
บัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร และ/หรื ออยู่ระหว่างการดําเนินทางกฎหมาย และ/หรื อธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ู
ขอใช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินก่อน หรื อ ในขณะทําการโอนเงินอยู่แล้ ว และ/หรื อผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ิ
ผิดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนาคาร และ/หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่นใด หรื อเหตุอื่นใดอันมิใช่เกิดจากความผิดธนาคาร) หรื อ
ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ระงับการดําเนินการที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ขอใช้ บริ การตามวิธีการ และเงื่อนไขของข้ อตกลง หรื อ
ธนาคารยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่ องมือการโอนเงิน (เช่น บัตร รหัส หรื อเครื่ องมือใดๆ ที่ธนาคารกําหนดสําหรับใช้ เป็ นเครื่ องมือ
การโอนเงินสําหรับบริ การ) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ แต่มีรายการเกิดขึ ้นโดยมิชอบอันเกิดจากการทุจริต หรื อ ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงของธนาคาร
11.4 ผู้ขอใช้ บริ การ สามารถใช้ บริ การได้ ตามจํานวนครัง้ และ จํานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคาร และ/หรื อ ธนาคารปลายทาง
สามารถให้ บริ การได้ หรื อ ตามที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลง และ ธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีตามจํานวนเงิน
และ ค่าบริ การตามข้ อตกลงที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีไว้ กบั ธนาคาร และเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีของผู้รับโอนภายในระยะเวลาที่
ธนาคารปลายทางกําหนด
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12. บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว ข้ อมูล เอกสารใดๆ ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การตามที่อยู่ สถานที่ทํางานที่แจ้ งไว้ กับ
ธนาคาร และ/หรื อช่องทางรับข้ อมูลที่ระบุในคําขอใช้ บริ การ ไม่วา่ จะส่งเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน ส่งอีเมล
ส่ง Short Message Service (SMS) หรื อส่งผ่านช่องทางรับข้ อมูลอื่น ไม่ว่าจะมีผ้ รู ับหรื อไม่ หรื อส่งให้ ไม่ได้ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้
ถือว่าหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว ข้ อมูล และ/หรื อเอกสารดังกล่าวได้ ส่งถึงผู้ขอใช้ บริ การโดยชอบแล้ ว (“ช่องทางรับข้ อมูล”
้ ้
หมายถึง ที่อยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรื อบริการ/ช่องทางอื่นที่ผ้ ขู อใช้ บริการตกลงไว้ กบั ธนาคาร) ทังนี
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อสถานที่ทํางานหรื อเปลี่ยนอาชีพการงาน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคาร
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
13. การล่าช้ า หรื อ งดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิท ธิ ข องธนาคารตามกฎหมาย ไม่ถือ ว่าธนาคารสละสิท ธิ หรื อ ให้ ค วามยิน ยอมในการ
ดําเนินการใดๆ ของผู้ขอใช้ บริการแต่ประการใด
14. วันทํ าการตามที่มีการกล่าวอ้ างอิงถึง ในคําขอใช้ บริ การฉบับนี ้ ในข้ อกํ าหนด และ เงื่อนไขของบริ การแต่ละประเภท และ ใน
เอกสารใดๆ ประกอบการใช้ บริ การ ความหมายถึง วันเปิ ดทําการของธนาคารที่มิใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
15. ในกรณีที่ ผู้ขอใช้ บริการพบข้ อผิดพลาดจากการดําเนินการ หรื อ ในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดําเนินการภายใต้ บริการนี ้ ผู้ขอใช้
บริ การสามารถติดต่อธนาคารได้ ที่ K-BIZ Contact Center โทร 02-8888822
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คําแนะนํา เงื่อ นไข และคู่ม ือ การใช้ บ ริก ารเฉพาะ สําหรั บ K-Trade Connect
1. บริ การ K-Trade Connect หมายถึง การให้ บริ การด้ านธุรกิจการนําเข้ า และ ส่งออกสินค้ าจากธนาคารโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการให้ บริ การ Corporate Connect โดยธนาคาร เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ โดย
การให้ บริการดังกล่าวจะประกอบด้ วยบริการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.1 บริการด้ านการนําเข้ าครบวงจรกสิกรไทย (K-Import Service Solutions) ซึง่ ได้ แก่
1.1.1 เลตเตอร์ ออฟเครดิตด้ านการนําเข้ า (Import Letter of Credit) หมายถึง การให้ บริ การโดยธนาคารออกหนังสือเพื่อ
รับรองการชําระเงินค่าสินค้ า หรื อ บริ การจากต่างประเทศ และ/หรื อ ภายในประเทศ เมื่อผู้ขายสินค้ าซึ่งขายสินค้ าให้ กบั ผู้ขอใช้
บริ การได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ระบุในเลตเตอร์ ออฟเครดิตสําหรับการซื ้อขายสินค้ านัน้ และ ผู้ขอใช้ บริ การซึง่ สัง่ ซื ้อ
สิน ค้ าจากผู้ข ายจะชํ าระเงิน ค่าสิน ค้ าให้ แก่ ผ้ ูข ายต่อ ไป ทัง้ นี ้ การให้ บ ริ การภายใต้ บ ริ การ K-Trade Connect มี ข อบเขตการ
ให้ บริ การดังต่อไปนี ้
- บริการเปิ ด /แก้ ไข /ยกเลิกเลตเตอร์ ออฟเครดิต ซึง่ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องทํารายการผ่านระบบการให้ บริการ
้ าเนินการส่งเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานประกอบที่
K-Trade Connect มายังธนาคารเพื่อขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต พร้ อมทังดํ
เกี่ยวข้ อง เช่น Invoice หรื อ Pro-forma Invoice เป็ นต้ น มายังธนาคารโดยทางโทรสารหรื อโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
รองรับระบบการดําเนินการดังกล่าวได้ ธนาคารจึงจะดําเนินการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ขายสินค้ า
ต่อไป
- บริ การชําระเงินค่าสินค้ าเข้ าตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต เป็ นบริ การที่ธนาคารจะแจ้ งเอกสารสินค้ าเข้ า (Import Bill
under L/C) หรื อ แจ้ ง ข้ อ ผิ ด พลาด (Discrepancy) ให้ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารทราบผ่ า นระบบการให้ บ ริ ก าร K-Trade Connect เมื่ อ
ธนาคารได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารตัวแทนของผู้ขายในต่างประเทศ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูรายละเอียด
หรื อ สัง่ พิมพ์รายละเอียดข้ อผิดพลาดของเอกสาร เพื่อประกอบการดําเนินการของผู้ขอใช้ บริการผ่านระบบการให้ บริการ
K-Trade Connect ได้
1.1.2 เอกสารเรี ยกเก็บด้ านการนําเข้ า (Import Bills for Collection) หมายถึง บริการซึง่ ธนาคารจะเป็ นตัวแทนในการส่งมอบ
เอกสารและเป็ นตัวแทนในการรับชําระเงินจากผู้ขอใช้ บริ การซึง่ เป็ นผู้ซื ้อสินค้ า เพื่อทําการส่งมอบให้ กบั ธนาคารตัวแทนของผู้ขาย
สินค้ าในต่างประเทศต่อไป ทังนี
้ ้ การให้ บริการภายใต้ บริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการให้ บริ การดังต่อไปนี ้
- บริ ก ารชํ า ระเงิน ค่ า สิน ค้ า เข้ า ตามเอกสารเรี ย กเก็ บ (Payment under B/C) โดยเมื่ อ ธนาคารได้ รับ แจ้ งเอกสาร
สินค้ าเข้ าจากธนาคารตัวแทนของผู้ขายสินค้ าในต่างประเทศ ธนาคารจะจัดส่งข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ รับไปยัง
ผู้ขอใช้ บริการ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูรายละเอียดเพื่อประกอบการดําเนินการของผู้ขอใช้ บริ การผ่านระบบการให้ บริการ
K-Trade Connect ได้
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1.1.3 บริ การโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward) หมายถึง บริ การที่ธนาคารได้ รับคําสัง่ จากผู้ขอใช้ บริ การให้ ทําการ
โอนเงินไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ขายสินค้ าในต่างประเทศ หรื อ ผู้รับประโยชน์ ในต่างประเทศ เพื่ อชําระค่าสินค้ า และ/หรื อ
ค่าบริ การ และ/หรื อ เพื่อชําระเงินตามบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การยังคงมีภาระผูกพันอยู่ ทังนี
้ ้ การให้ บริ การภายใต้
บริ การ K-Trade Connect นัน้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทํารายการเพื่อขอโอนเงินผ่านระบบการให้ บริ การ K-Trade Connect ของ
ธนาคาร พร้ อมทังดํ
้ าเนินการจัดส่งเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้ อง เช่น Invoice หรื อ Pro-forma Invoice เป็ นต้ น
มายังธนาคารโดยทางโทรสาร หรื อ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่ สามารถรองรับระบบการดํ าเนินการดังกล่าวได้ ธนาคารจึง
ดําเนินการโอนเงินตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้ บริการต่อไป
1.1.4 บริการสินเชื่อเพื่อการค้ าระหว่างประเทศครบวงจรกสิกรไทย (K-International Trade Finance Solutions)
- สินเชื่อเพื่อการนําเข้ า (Import Finance) หมายถึง การให้ บริ การสินเชื่อระยะสัน้ (ระยะเวลา 30-180 วัน) สําหรับผู้
ขอใช้ บริ การที่เป็ นผู้นําเข้ าสินค้ ามาจําหน่าย และประสงค์ที่จะชําระเงินคืนให้ แก่ธนาคารภายในระยะเวลาของสินเชื่อที่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคาร
- สินเชื่อเพื่อการหมุนเวียน (Trust Receipt) ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทํารายการผ่านระบบ K-Trade Connect ไว้ ลว่ งหน้ า
เพื่อธนาคารจะได้ เตรี ยมเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้ อง และ เมื่อธนาคารอนุมตั ิสินเชื่อดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถขอรับเอกสารที่เกี่ยวข้ องได้ ณ ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศที่ผ้ ขู อใช้ บริการใช้ บริการอยู่
- หนังสือคํ ้าประกันการรับสินค้ า (Shipping Guarantee) เป็ นบริ การที่ธนาคารลงลายมือชื่อในหนังสือคํ ้าประกันให้ แก่
ผู้ขอใช้ บริ การเพื่อนําไปยื่นไว้ ต่อบริ ษัทเรื อขนส่งสินค้ าเพื่อดําเนินการออกสินค้ า ในกรณีที่เอกสารที่เกี่ยวข้ องในการซื ้อขายสินค้ า
ยังจัดส่งไม่ถงึ ธนาคาร
- สลักหลังใบสัง่ ปล่อยสินค้ า (Delivery Order Endorsement) เพื่อให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การนําไปยื่นไว้ ต่อบริ ษัทผู้ขนส่งสินค้ า
เพื่อดําเนินการออกสินค้ า ผู้ขอใช้ บริ การสามารถนําใบสัง่ ปล่อยสินค้ าของตัวแทนบริษัทผู้ขนส่งสินค้ า มาให้ ธนาคาร เพื่อสลักหลัง
ได้ ณ ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ
1.2 บริ การด้ านการส่งออกครบวงจรกสิกรไทย (K- Export Service Solutions) ซึง่ ได้ แก่
1.2.1 เลตเตอร์ ออฟเครดิตด้ านการส่งออก (Export Letter of Credit) หมายถึง การให้ บริ การโดยธนาคารในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องแท้ จริ งของเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ธนาคารได้ รับจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื ้อในต่างประเทศ รวมตลอดถึงบริ การใน
การแจ้ งแก้ ไข/ยกเลิก/ยืนยันการชําระเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต การโอนเลตเตอร์ ออฟเครดิตตามความประสงค์ของผู้ขอใช้
บริการ ทังนี
้ ้ การให้ บริการภายใต้ บริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการให้ บริ การดังต่อไปนี ้
- บริ การแจ้ ง/ยืน ยัน /โอนเลตเตอร์ ออฟเครดิต เมื่ อธนาคารได้ รับ แจ้ งจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื อ้ ในต่างประเทศ
(“ธนาคารผู้เปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต”) ถึงการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต ธนาคารจะแจ้ งการเปิ ด/ยืนยัน/โอนเลตเตอร์ ออฟเครดิตไป
ยัง ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ K-Trade Connect ทัง้ นี ผ้ ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารสามารถแจ้ ง กลับ มายัง ธนาคารโดยผ่ า นระบบ K-Trade
Connect ถึงการที่ผ้ ขู อใช้ บริการประสงค์ที่จะรับต้ นฉบับเลตเตอร์ ออฟเครดิต หรื อ ประสงค์จะขอฝากต้ นฉบับเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ไว้ กบั ธนาคารก่อน
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- บริ การเรี ยกเก็บเงินตามเอกสารสินค้ าออกภายใต้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต (Export Collection under L/C ) ผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องจัดส่งคําขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตมายังธนาคารผ่านระบบการให้ บริ การ K-Trade Connect พร้ อม
ทังจั
้ ดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับการเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวให้ ถกู ต้ องตรงตามเงื่อนไขที่ปรากฏในเลตเตอร์ ออฟเครดิต
มายังธนาคาร โดยทางโทรสาร หรื อ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรองรับระบบการดําเนินการให้ บริ การ K-Trade Connect
ภายหลังจากที่ธนาคารได้ รับคําขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวเรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับผิดชอบ ทัง้ นี ภ้ ายหลังจากที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ รับแจ้ งถึง
หมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับ
การเรี ยกเก็บต้ นฉบับมายังธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริการสามารถจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับการเรี ยกเก็บต้ นฉบับมายัง
ธนาคารได้ ภายในวันที่ ได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับผิดชอบดังกล่าว หรื อ จะจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐาน
ประกอบดังกล่าวมายังธนาคารได้ ภายในวันทําการถัดไป (แล้ วแต่กรณี) และ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งหมายเลขบัญชีที่ประสงค์จะให้
ธนาคารนําเงินเข้ าผ่านการให้ บริการระบบ K-Trade Connect ด้ วย
1.2.2 บริ การเรี ยกเก็บเงินตามเอกสารสินค้ าออก (Export Collection under B/C) หมายถึง การให้ บริ การโดยธนาคาร ซึ่ง
ธนาคารจะเป็ นตัวแทนในการจัดส่งเอกสารเรี ยกเก็บที่ได้ รับจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื ้อสินค้ าในต่างประเทศให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
และ ผู้ขอใช้ บ ริ การตกลงให้ ธนาคารเป็ น ตัวแทนของผู้ขอใช้ บ ริ การในการรั บ ชํ าระเงิ น จากธนาคารตัวแทนของผู้ซื อ้ สิ น ค้ าใน
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ การให้ บริ การภายใต้ บริ การ K-Trade Connect นัน้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งคําขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินมายัง
ธนาคาร โดยผ่านระบบการให้ บริ การ K-Trade Connect ล่วงหน้ า พร้ อมด้ วยการจัดส่งเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับ
การเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวให้ ถกู ต้ องมายังธนาคาร โดยทางโทรสาร หรื อ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับการดําเนินการ
ดังกล่าวได้ ภายหลังจากที่ธนาคารได้ รับคําขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเลตเตอร์ เตอร์ ออฟเครดิต และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการจะได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบผ่านการให้ บริ การระบบ
K-Trade Connect ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร และ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบดังกล่าวเรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานประกอบสําหรับการเรี ยกเก็บต้ นฉบับมายังธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถจัดส่งเอกสาร หรื อ หลักฐานสําหรับการเรี ยกเก็บต้ นฉบับมายังธนาคารได้ ภายในวันที่ได้ รับแจ้ งถึงหมายเลขเอกสาร หรื อ จะ
จัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานประกอบดังกล่าวมายังธนาคารได้ ภายในวันทําการถัดไป (แล้ วแต่กรณี ) และ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ ง
หมายเลขบัญชีที่ประสงค์จะให้ ธนาคารนําเงินเข้ าผ่านการให้ บริการระบบ K-Trade Connect ด้ วย
1.2.3 บริ การรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward) หมายถึง การให้ บริ การแจ้ งการโอนเงินเข้ าจากธนาคารตัวแทน
ของผู้ซือ้ สิน ค้ าในต่างประเทศให้ ผ้ ูขอใช้ บ ริ การซึ่งเป็ น ผู้ขายสิน ค้ าทราบโดยผ่านระบบการให้ บ ริ การ K-Trade Connect เมื่ อ
ธนาคารได้ รับแจ้ งคําสัง่ การโอนเงินจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื ้อสินค้ าในต่างประเทศ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการโอนเงินเพื่อชําระค่า
สินค้ าให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับแจ้ งจากธนาคารแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งความประสงค์ในการดําเนินการ
กับเงินที่จะมีการโอนเข้ ามาให้ ธนาคารทราบโดยทางระบบ K-Trade Connect เพื่อธนาคารจะได้ ดําเนินการตามความประสงค์
ของผู้ขอใช้ บริ การต่อไป
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1.2.4 บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Finance) หมายถึง บริ การสินเชื่อระยะสันที
้ ่ธนาคารให้ การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การซึ่งเป็ นผู้ส่งออกสินค้ าเพื่อใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต หรื อ จัดทําสินค้ าส่งออกตลอดจนเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินการส่งออกสินค้ า ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอใช้ บริ การได้ ไม่ว่าจะในช่วงระยะเวลาก่อน หรื อหลังจากการส่งออกสินค้ า
ทังนี
้ ้ ภายใต้ กําหนดระยะเวลาการชําระคืน และ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยการให้ บริ การ
ภายใต้ ระบบ K-Trade Connect นัน้ ได้ แ ก่ การให้ บ ริ ก ารออกตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิน (Promissory Note) ซึ่งเมื่ อ ผู้ข อใช้ บ ริ การทํ า
รายการผ่านระบบการให้ บริการ K-Trade Connect แล้ ว ผู้ขอใช้ บริการจะได้ รับตัว๋ สัญญาใช้ เงินจากธนาคารผ่านระบบ
K-Trade Connect ซึ่งผู้ขอให้ บริ การจะต้ องสัง่ พิมพ์ ตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน เพื่อทําการลงนามในต้ นฉบับเอกสาร และจัดส่งต้ นฉบับ
เอกสารนัน้ มายังธนาคาร หลังจากที่ธนาคารได้ รับต้ นฉบับเอกสารดังกล่าว และ ทําการตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
ธนาคารจึงจะนําเงินเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การต่อไป
1.3 บริการข้ อมูลด้ านธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Business Information) ซึง่ ได้ แก่ การให้ บริการข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ข้ อมูลอัตราดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียม (Information of Interest Rate and Fee)
- ข้ อมูลภาระคงค้ างเมื่อเทียบกับวงเงิน (Information of Outstanding Balance, Comparing with the Facility)
- ข้ อมูลรายงานปริ มาณการดําเนินธุรกรรมกับธนาคาร (Information of Customer’s Transaction Quantity)
- ข้ อมูลการติดตามสถานะของตัว๋ และ/หรื อ สถานะการใช้ บริการต่างๆ กับธนาคาร
(Information of Following Status Bills and/or Contractual Status with the Foreign Counter Party)
2. ในการขอรับบริการ K-Trade Connect จากธนาคาร ผู้ขอใช้ บริการตกลงชําระเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี ้ให้ แก่ธนาคาร
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน)
2.2 ค่าธรรมเนียมรายปี จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน) ต่อปี
3. ผู้ขอใช้ บริ การ ตกลงและรับทราบว่า การให้ บริ การบางรายการของ K-Trade Connect ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในรายละเอียด
การใช้ บ ริ ก าร K-Trade Connect และเงื่ อ นไขและข้ อ กํ า หนดการใช้ บ ริ ก าร K-Trade Connect นี ้ ธนาคารยังไม่ ส ามารถเปิ ด
ให้ บริ การได้ ในขณะนี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ หากเมื่อใดก็ตามที่ธนาคารสามารถเปิ ดให้ บริ การดังกล่าวได้ ต่อไปในภายหน้ า ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
้ ้นทุกประการ ทังนี
้ ้ โดยที่
ที่จะยังคงผูกพันและลงนามปฏิบตั ิตาม “เงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect” ทังสิ
ผู้ขอใช้ บริการไม่จําต้ องลงนาม หรื อ จัดทําเอกสารใดให้ ไว้ ต่อธนาคารเป็ นการเพิ่มเติมอีก เว้ นแต่กรณีที่อาจต้ องลงนาม หรื อจัดทํา
เอกสารใดเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร หรื อโดยลักษณะของบริการนันๆ
้ เอง
4. การขอใช้ บริ การ K-Trade Connect เป็ นการตกลงระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับธนาคารเท่านัน้ ผู้ขอใช้ บริ การจะมอบหรื อโอนสิทธิ
ตามคําขอนี ้ให้ แก่บคุ คลอื่นไม่ได้
5. ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่า ผู้ขอใช้ บริ การเป็ นนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจด้ านนําเข้ าสินค้ า และ/หรื อ ส่งออกสินค้ าโดยถูกต้ องตาม
กฎหมาย
6. ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่า ผู้ขอใช้ บริ การเป็ นนิติบุคคลผู้มีบญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
และ จะไม่ยกเลิกเพิกถอนบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ทําการแจ้ งให้ ธนาคารได้ ทราบล่วงหน้ าก่อน 5 (ห้ า) วันทําการ

9935142 TH-7-20
(v1e/PP_0720_KB989/1019)

17/21

คู่ฉ บับ สําหรับ ผู้ข อใช้ บ ริก าร
7. ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรักษาแผ่นข้ อมูลโปรแกรม (Program Disc) (ถ้ ามี) ไว้ ในที่ปลอดภัย และ รักษารหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน
(Password) รวมทังรหั
้ สองค์กร (Organization ID) เป็ นความลับ จะแจ้ งให้ บคุ คลอื่นทราบไม่ได้
8. การใช้ บริการ K-Trade Connect ในแต่ละครัง้ หากมีการใช้ รหัสประจําตัวผิดเกินกว่าจํานวนครัง้ ที่ธนาคารกําหนด บริการ
K-Trade Connect จะตัดการติดต่อชัว่ คราว จนกว่าจะมีการติดต่อเข้ ามาใหม่ แต่ถ้ายังคงมีการใช้ รหัสประจําตัวผิดภายหลังจาก
ที่มีการติดต่อเข้ ามาใหม่ รวมเกินกว่าจํานวนครัง้ ที่ธนาคารกําหนด ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้ รหัสดังกล่าวกับบริการ
K-Trade Connect ได้ อีกต่อไป จนกว่าจะได้ ติดต่อกับธนาคารเพื่อกําหนดรหัสใหม่
9. ผู้ขอใช้ บริการยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนด สําหรับการใช้ บริ การ K-Trade Connect ใน
แต่ละครัง้ และ ทราบดีว่าจะต้ องใช้ บริ การไม่เกินระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว หากประสงค์จะใช้
บริการต่อไปต้ องติดต่อผ่านบริการ K-Trade Connect ใหม่
10. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าสู่ระบบ K-Trade Connect เพื่อเรี ยกดูรายงานและตรวจสอบข้ อมูลได้ ตลอดเวลา ส่วนการเข้ าสู่ระบบ
เพื่อขอรับบริ การตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายละเอียดการใช้ บริ การ K-Trade Connect นัน้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถจัดส่งข้ อมูลรายการ
ให้ กับธนาคารได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น.-15.30 น. ในวันทําการปกติของธนาคาร อนึ่ง ในกรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเข้ าสู่ระบบหลังจาก
เวลาดังกล่าวการทํารายการนันธนาคารมี
้
สทิ ธิที่จะถือว่ามีผลในวันทําการถัดไปได้
11. ในการขอรับบริการโอนเงินต่างประเทศขาออก ธนาคารจะทําการโอนได้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีเงินในบัญชีเพียงพอ ตามคํา
ขอให้ ธนาคารโอนเงินออกไปต่างประเทศเท่านัน้ หากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การมีเงินไม่เพียงพอ หรื อ ถูกอายัดโดยคําสัง่ ศาล หรื อ
องค์กร หรื อ เจ้ าพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมายแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับทราบว่า ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินจากบัญชี
ดังกล่าวได้ และ การไม่ดําเนินการโอนเงินดังกล่าวของธนาคาร ย่อมไม่ถือเป็ นความผิดพลาดของธนาคารแต่อย่างใด และ หากมี
ความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การอันเนื่องมาจากสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ความเสียหายนันเองทั
้
งสิ
้ ้น อนึ่ง ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องเป็ นผู้ตรวจสอบ และ จัดให้ มีจํานวนเงินในบัญชีมากเพียงพอสําหรับการทํา
คําขอให้ ธนาคารโอนเงินในแต่ละครัง้ และ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบในทันที หากมีการแจ้ งอายัดบัญชีของผู้ขอใช้
บริการโดยคําสัง่ ศาล หรื อองค์กร หรื อ เจ้ าพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไปยังผู้ขอใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ หากผู้ขอใช้ บริการละเลยไม่
ดําเนินการแจ้ งให้ ธนาคารทราบในทันที จนเป็ นเหตุให้ ธนาคารทําการโอนเงินออกจากบัญ ชีที่มีคําสัง่ อายัดนัน้ โดยสุจริ ต และ
นํามาซึง่ ความเสียหายแก่ธนาคารในภายหลัง หรื อ เป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องรับผิดต่อศาล หรื อ องค์กร หรื อ เจ้ าพนักงานที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการโอนเงินออกจากบัญชีดงั กล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายให้ แก่
ธนาคารจนครบถ้ วนทังสิ
้ ้นทังจํ
้ านวน
12. ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาดใดๆ เกิ ด ขึ น้ แก่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก าร อัน เนื่ อ งมาจากการขอรั บ บริ ก ารโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศ (Global
Outward) และ/หรื อ อันเนื่องมาจากการขอรับบริ การรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward) ไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลประการ
ใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีอํานาจในการดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวให้ ถกู ต้ องได้ ตามความเป็ นจริ ง
รวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนาคารมีการหักเงิน และ/หรื อ โอนเงินจากบัญชีตา่ งๆ ที่ใช้ กบั บริการ K-Trade Connect และ/หรื อ บริการ
อื่นที่เกี่ยวข้ องได้ โดยมิจําต้ องแจ้ ง หรื อ ขอความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เจ้ าของบัญชีก่อนแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ธนาคาร
จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการ และ/หรื อ เจ้ าของบัญชีทราบ ภายหลังจากที่ธนาคารได้ ทําการหักเงินแล้ ว
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13. ในการขอรับบริ การแต่ละประเภทตามที่ระบุในข้ อ 1. ผู้ขอใช้ บริการตกลงและรับทราบว่าในการขอรับบริ การแต่ละประเภทนัน้ อาจ
ต้ องใช้ เอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม โดยให้ ถือว่าบรรดาเอกสารประกอบเพิ่มเติมนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของ “เงื่อนไขและ
ข้ อกํ าหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect” ฉบับนี ด้ ้ วย ทัง้ นี ้ เอกสารประกอบเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวนัน้ จะหมาย
รวมถึง (แต่ไม่จํากัดอยูเ่ พียง)
13.1 Application for lssuing a Documentary Credit และ/หรื อ
13.2 Application for Amendment of a Documentary Credit และ/หรื อ
13.3 Letter of Undertaking for lssuing a Letter of Guarantee and/or Endorsing Delivery Order และ/หรื อ
13.4 Global Outward Application และ/หรื อ
13.5 Application for Trust Receipt และ/หรื อ
13.6 Application for Negotiation / Discount of Export Bills drawn under Letter of Credit และ/หรื อ
13.7 Collection/Instruction for Negotiation/Discount of Export Bills
14. เนื่องจากการขอรับบริ การ K-Trade Connect จากธนาคารนัน้ ผู้ขอใช้ บริการอาจต้ องจัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ธนาคาร
ทางโทรสาร ดังนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้ อตกลงการใช้ บริ การ Instruction Transmission Agreement
(ข้ อตกลงการส่งคําสัง่ ด้ วยอุปกรณ์ สื่อสาร) และให้ ถือว่าข้ อตกลงการใช้ บริ การ Instruction Transmission Agreement ดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึง่ ของ “เงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริการ K-Trade Connect” ฉบับนี ้ด้ วย
15. ข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ จากบริ การ K-Trade Connect เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับยอดหนี ้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี ้ย หรื อข้ อมูลอื่นใด เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น และไม่ผกู พันธนาคารจนกว่าธนาคารจะได้ มีการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
16. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าข้ อมูลที่ได้ จากการประมวลผลโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อได้ จากไมโครฟิ ล์มหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อสื่อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นใดที่ธนาคารได้ บนั ทึกเป็ นหลักฐาน หรื อ หนังสือหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ได้ จดั ทําขึน้
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในรายละเอียดการใช้ บริ การ K-Trade Connect และเงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริการ
K-Trade Connect นี ้หรื อข้ อ ตกลงอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรื อเกี่ยวข้ องกับรายละเอียดการใช้ บริ การ K-Trade Connect และเงื่อนไข
และข้ อกําหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect นี ้ ตลอดจนเอกสารหรื อหลักฐานแห่งหนีใ้ ดๆที่ธนาคารจะได้ จัดทําขึน้ เพื่อการ
ดังกล่าวไม่ว่าในครัง้ ใดคราวใดและไม่ว่าที่จะมีอยูแ่ ล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะได้ จดั ทําขึ ้นในภายหน้ าก็ตามให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของคําขอและข้ อตกลงฉบับนี ้และให้ มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริการทุกอย่างทุกประการด้ วย
17. ผู้ขอใช้ บริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และแบบของเอกสารสัญญาสําหรับบริการ
K-Trade Connect ในแต่ละประเภทตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect นี ้ รวมทัง้ คู่มือ หรื อ เอกสาร
ใดๆ เกี่ยวกับการใช้ บริ การ K-Trade Connect ซึ่งธนาคารได้ มอบ หรื อ ส่งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การแล้ ว หรื อ ที่ธนาคารประกาศเพิ่มเติม
ต่อไปในภายหน้ านัน้ โดยให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้ อกําหนดการใช้ บริ การ K-Trade Connect นี ้ด้ วย และหากผู้ขอ
ใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และแบบของเอกสารสัญญาดังกล่าวจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายใดๆ แก่
ธนาคาร ผู้ขอใช้ บริการยินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นนันแก่
้ ธนาคาร โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งอย่างใดทังสิ
้ ้น
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คู่ฉ บับ สําหรับ ผู้ข อใช้ บ ริก าร
คําแนะนํา เงื่อ นไข และคู่ม ือ การใช้ บ ริก ารเฉพาะ สําหรั บ บริก าร Trade e-report
1. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าการให้ บริ การ Trade e-Report เป็ นการ จัดส่งรายงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรม
ระหว่างประเทศผ่านทาง e-mail address ของผู้ขอใช้ บ ริ การ และหรื อ บุคคลอื่น ตามที่ ผ้ ูขอใช้ บ ริ การแจ้ งในใบคํ าขอใช้ บ ริ การ
Trade e-Report
2. ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องเก็บรักษา e-mail address และ password ไว้ ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้ บริ การ
เท่านัน้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเปิ ดเผยหรื อกระทําการใดๆจนทําให้ บุคคลอื่นล่วงรู้ หรื อได้ รับ
หรื อสูญหายหรื อถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
3. เมื่ อธนาคารอนุมัติการสมัคร/เปลี่ยนแปลงและแจ้ งผลให้ ผ้ ูขอใช้ บ ริ การทราบ ธนาคารจะส่ง report ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บ ริ การทาง
e-mail address ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งไว้ กบั ธนาคารล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากมีการสมัคร/เปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงให้ ธนาคารส่ง report ผู้ขอใช้ บริการสมัคร/เปลี่ยนแปลงครัง้ ล่าสุด แทนการสมัคร/เปลี่ยนแปลงครัง้ ก่อน
4. ธนาคารจะส่ง report ในรูปแบบไฟล์ PDF หรื อตามที่ธนาคารกําหนดให้ กบั ผู้ขอใช้ บริ การผ่านทาง e-mail address ตามรู ปแบบ
ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเลือกระบุในคําขอใช้ บริ การ โดยจะจัดส่ง report ในระยะเวลาตามที่ธนาคารกําหนด ในกรณีที่ mailbox ของผู้ขอ
ใช้ บริ การเต็มหรื อมีปัญหาอันทําให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่สามารถรับ report ได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
เพื่อจัดส่ง report ให้ อีกครัง้
5. ผู้ขอใช้ บริ การต้ องกรอกข้ อมูลส่วนตัวให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง เพื่อใช้ ในการยืนยันความมีตัวตนของผู้ขอใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้
บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้ แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรู ปแบบใดและไม่ว่าผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลที่
ผู้ขอใช้ บริ การมอบหมายจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารสามารถนํามาใช้ ในการ
ให้ บ ริ การและนํ ามาปรั บ ปรุ งข้ อ มูล ในระบบของธนาคารให้ เป็ น ปั จจุบัน ได้ โดยผู้ข อใช้ บ ริ ก ารมี สิท ธิ แ ละความสามารถตาม
กฎหมายในการใช้ บริการและทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ
ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง e-mail address เพื่อให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การกรอกข้ อมูลส่วนตัว โดยข้ อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้ บริ การ
เป็ นข้ อมูลสําคัญ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ระมัดระวังหรื อประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้ มีผ้ นู ําข้ อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้ บริ การไป
แสวงหาประโยชน์อื่นใด และก่อให้ เกิดความเสียหายกับผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าบริ การ Trade e-Report เป็ นเพียงช่องทางในการแจ้ งข้ อมูลให้ ทราบอย่างรวดเร็ วเท่านัน้ เว้ น
แต่จะมีการยืนยันโดยธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ธนาคารจะไม่รับประกันความถูกต้ อง ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ความผิดพลาด
ใดของการส่ง reportผ่านทาง e-mail address และผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าข้ อมูลซึ่งส่งผ่านทาง e-mail address อาจสูญหาย
หรื อถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางก่อนถึงระบบงานของผู้ขอใช้ บริ การ
้ ้ ข้ อความในวรรคก่อนไม่ใช้ บงั คับกับเอกสารประเภท Advice under Trust Receipt โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคาร
ทังนี
ใช้ Advice under Trust Receipt ที่พิมพ์ออกมาจากระบบของธนาคาร และจัดส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการภายใต้ บริการ
Trade e-Report นีแ้ ล้ ว เป็ นพยานหลักฐานที่ถูกต้ อง และเป็ นที่ยุติใช้ ยนั ต่อผู้ขอใช้ บริ การได้ โดยธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การไม่
จําเป็ นต้ องลงนามในเอกสารใดๆเพิ่มเติม
7. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าธนาคารมีสิทธิพิจารณาที่จะไม่สง่ report สําหรับข้ อมูลรายการธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ
ซึง่ มีเงื่อนไขพิเศษบางรายการ
8. เพื่อความถูุกต้ องของข้ อมูลการทําธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ ผู้ขอใช้ บริ การควรตรวจสอบ report ที่ได้ รับจากธนาคาร กับ
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ซึง่ แสดงรายละเอียดการทํารายการธุรกรรมด้ านการค้ าต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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สําหรั บ เจ้ าหน้ าที่ธ นาคาร
เอกสารประกอบการขอใช้ บ ริก าร
บริษัท จํากัด /บริษัท มหาชนจํากัด /ห้ างหุ้น ส่ วนจํากัด
• สําเนาหนังสือรับรอง/เอกสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คล* (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผู้มอี ํานาจลงนาม ผู้ตดิ ต่อหลัก และผู้ใช้ งาน
• กรณีมีการมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ และ สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)ของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
กรณีเป็ นบริ ษัททีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรื อเอกสารแสดงว่าเป็ นสํานักงานสาขา/สํานักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้ าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ *
• สําเนาเอกสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คล* (ต่างประเทศ)
• หนังสือมอบอํานาจ (ต่างประเทศ) ที่ผ้ มู ีอํานาจกระทําการแทนของนิติบคุ คลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบ
อํานาจให้ ผ้ รู ับผิดชอบดําเนินงานในประเทศไทย และ สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)ของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
• สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอี ํานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน
หน่ วยงานราชการหรื อรั ฐวิสาหกิจ
• สําเนาพระราชบัญญัติให้ ทําการจัดตัง*้ (ถ้ ามี)
• สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผู้มอี ํานาจลงนาม ผู้ตดิ ต่อหลัก และผู้ใช้ งาน
• กรณีมีการมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ และ สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)ของผู้มอบ

อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
• สําเนาสัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญ* พร้ อมใบทะเบียนพาณิชย์* (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผู้มอี ํานาจลงนาม ผู้ตดิ ต่อหลัก และผู้ใช้ งาน
• กรณีมีการมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ และ สําเนาบัตรประชาชน* หรื อ สําเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)ของผู้มอบ

อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
หมายเหตุ: * ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
 ดําเนินการพิสจู น์ตวั ตนผู้ขอใช้ บริ การใช้ บริ การเรี ยบร้ อยแล้ ว

 ข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การใช้ บริ การครบถ้ วน

 01-อธิบายคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ บริ การ

 03-แจ้ งค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ

 02-แนะนําข้ อควรระวัง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในการใช้ บริ การ  04-ส่งมอบใบคําขอใช้ บริ การและเงื่อนไขการให้ บริ การ
รหัสลูกค้ า .......................................ศูนย์บริ การธุรกิจต่างประเทศ..................................................................................................
ลงชื่อ (ผู้ขออนุมตั ิ) ...................................................................................(RM,TSS,SPOKE) รหัสพนักงาน ..........................................
หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................................................................... วันที่ .......................................................
ผลการอนุมตั ิ:  อนุมตั ิและให้ ดําเนินการทันที  ไม่อนุมตั ิ .............................................................................................................
ลงชื่อ(ผู้อนุมตั ิ) ................................................................................................................... วันที่ .......................................................
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