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  คาํแนะนํา เงือ่นไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงนิและชาํระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ์     

(K CONNECT - Supply Chain) สาํหรับผู้ขายสินค้า (Supplier) 

เงื่อนไขและขอ้กําหนดนีใ้ชบ้ังคับระหว่าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) กับลูกคา้ของธนาคารซึ่งเป็น

ผูข้ายสินคา้และ/หรือบริการ (Supplier) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูใ้ชบ้ริการ”) ท่ีตอ้งการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน หรือใบรายงานการขาย 

แลว้แต่กรณี (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “ใบเรยีกเก็บเงิน”) เพื่อทาํคาํสั่งขอเบิกใชส้ินเชื่อทางอินเตอรเ์น็ตตามขอ้มลูการขายสินคา้และ/หรอืบริการ

ดังกล่าวใหก้ับผูซ้ือ้สินคา้ (Buyer) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูซ้ือ้”) ตามท่ีธนาคารกําหนด ผ่านบริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์(K-Supply 

Chain) โดยธนาคารจะเป็นตวักลางในการนาํขอ้มลูใบเรยีกเก็บเงินของผูซ้ือ้มาแสดงบนเว็บไซตข์องธนาคาร และผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้มา    

ท่ีเว็บไซตข์องธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเรยีกเก็บเงินจากผูซ้ือ้ และเลือกทาํคาํสั่งเบิกใชส้ินเชื่อ ซึ่งธนาคารจะดาํเนินการ     

โอนจาํนวนเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการไดข้อเบิกใชส้ินเชื่อดงักล่าว เขา้บัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิารในวนัท่ีผูใ้ชบ้ริการกาํหนด และ/หรือตามท่ีกาํหนด    

ในใบเรียกเก็บเงิน และ/หรือตามท่ีกําหนดในสัญญาสินเชื่อระหว่างลกูคา้และธนาคาร (แลว้แต่กรณี)  โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถขอใชบ้รกิาร     

ใหธ้นาคารออกรายงานการใหบ้ริการธุรกรรมการคา้ทางอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “e-Report”) เพื่อรบัทราบถึงขอ้มลูการเบิก       

ใชส้ินเชื่อ การชาํระเงิน และขอ้มลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับบรกิารสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply Chain) ได ้ทัง้นีเ้งื่อนไขและขอ้กาํหนดการ

ใหบ้รกิารสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์(K-Supply Chain) มดีงัต่อไปนี ้ 

1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการผ่านทางอินเตอรเ์น็ตโดยเขา้มาท่ีเว็บไซตข์องธนาคาร โดยมิตอ้งติดต่อธนาคารโดยวิธีการอ่ืนใดอีก และ

สามารถใชบ้รกิารไดต้ามวนั และเวลาท่ีธนาคารกาํหนด 

2. ในการสมคัรใชบ้รกิารสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply Chain) ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งมอีีเมล และมบีญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 

หรอืออมทรพัย ์ อยู่กับธนาคารอย่างนอ้ย 1 บญัชี จากนัน้ทางธนาคารจะแจง้ชื่อผูใ้ชง้าน (User ID) และจดัส่งรหสัผ่าน (Password) สาํหรบั

ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละท่าน ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบทาง email address ตามท่ีแจง้ไวก้ับธนาคาร 

3. ผูใ้ชบ้รกิารจะเริ่มใชบ้รกิารสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply Chain) ไดก็้ต่อเมือ่ไดร้บัแจง้อนุมตัิใหใ้ชบ้รกิารจากธนาคาร และไดใ้ช้

รหัสผ่านท่ีไดร้บัดังกล่าวเขา้สู่ระบบของธนาคารแลว้ โดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเปลี่ยนรหัสผ่านท่ีไดร้บัก่อนการเขา้ระบบครัง้แรก มิฉะนั้นจะ 

ไมส่ามารถทาํรายการใดๆ ในระบบได ้ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารเขา้ระบบครัง้แรก ระบบจะทาํการบงัคบัใหม้กีารเปลี่ยนรหสัผ่านโดยอตัโนมตัิ 

4. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งดาํเนินการใหต้ัวแทนท่ีไดร้บัมอบอาํนาจใหท้าํธุรกรรมภายใตบ้ริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply Chain)  

ทุกท่าน จะตอ้งเก็บรกัษาชื่อผูใ้ชง้านและรหัสผ่านไวใ้นท่ีมั่นคงปลอดภยั และถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผูใ้ชบ้ริการ และตัวแทนรายนัน้

เท่านั้น และจะตอ้งใชค้วามระมดัระวังอย่างเต็มท่ี เพื่อมิใหช้ื่อผูใ้ชง้านและรหัสผ่านถูกใชง้านโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูใ้ชบ้ริการ หรือ 

ผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนผูใ้ชบ้รกิารโดยมไิดร้บัอนญุาต ทัง้นีผู้ใ้ชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 7 วนั ท่ีมเีหตอุนัควรเชื่อว่า 

4.1  รหสัผ่านนั้นสูญหาย ถูกทาํลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ ถูกล่วงรูห้รือถูกใชง้านโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

ผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนผูใ้ชบ้รกิาร หรอื 

4.2  จากพฤติการณ ์หรอืสภาวการณท่ี์ปรากฏนัน้ อาจมคีวามเสี่ยงท่ีรหสัผ่านอาจสญูหาย ถกูทาํลาย ถกูแกไ้ข ถกูเปิดเผยโดยมชิอบ 

หรอืถกูล่วงรูห้รอืถกูใชโ้ดยบคุคลอ่ืนท่ีไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนผูใ้ชบ้รกิาร 

5. ผูใ้ชบ้รกิารจะชดใชค้่าเสียหายและป้องกันธนาคารจากความสญูเสีย ความรบัผิด การเรยีกรอ้ง การดาํเนินคดี ค่าเสียหาย และคา่ใชจ้่าย

ใดๆ ทั้งหมดท่ีเกิดขึน้จากและเก่ียวขอ้งกับการท่ีบคุคลอ่ืนลกัลอบใชช้ื่อผูใ้ชง้านและรหัสผ่าน หรือกระทาํการโดยทุจริตไม่ว่าโดยวิธีการใดท่ี

เก่ียวกับการใชบ้ริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์(K-Supply Chain) ยกเวน้แต่มีเหตุท่ีพิสูจนไ์ดว้่าความเสียหายดังกล่าวไม่ไดเ้กิดขึน้จาก

ความผิดของผูใ้ชบ้รกิาร  

6. การกระทําใดๆ อาทิ การจัดเตรียมรายการเบิกใชส้ินเชื่อ โดยผ่านบริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (K-Supply Chain) ทั้งท่ีเป็น 

การกระทาํของผูใ้ชบ้รกิารเอง หรือเป็นการกระทาํท่ีเกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากไดก้ระทาํไปโดยใชช้ื่อผูใ้ชง้านและ

รหัสผ่านท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการนีแ้ลว้ ใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณ ์และใหม้ีผลผูกพันผูใ้ชบ้ริการเสมือนหน่ึงไดก้ระทาํโดยผูใ้ชบ้ริการเอง และ

ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมรบัผิดชอบในการกระทาํดงักล่าวทกุประการ 

7. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูซ้ือ้หรอืธนาคารในการตรวจสอบรายละเอียดของใบเรยีกเก็บเงินผ่านบรกิารของธนาคาร 
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8. การใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงฉบบันี ้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งส่งคาํสั่งการชาํระเงินและ/หรอืเบิกใชส้ินเชื่อ (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ธนาคารในรูปแบบ 

ท่ีธนาคารกําหนด เมื่อธนาคารไดร้บัคาํสั่งใหด้าํเนินการดงักล่าวผ่านชื่อผูใ้ชง้าน (User ID) ของผูใ้ชบ้ริการหรอืผูท่ี้ผูใ้ชบ้ริการมอบหมายให ้

เป็นผูอ้นมุตัิสั่งจ่าย (Authorizer) ผ่านบริการรบัแสดงใบเรียกเก็บเงินและชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CONNECT - Supply Chain) แลว้ 

ทางธนาคารอาจพิจารณาดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร และ/หรอืบญัชีเงนิฝากของบคุคลท่ีผูใ้ชบ้รกิารระบ ุ และ/หรอืเบิก

ใชส้ินเชื่อของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร (แลว้แต่กรณี) ตามจาํนวนเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ เพื่อนาํเขา้บัญชีเงินฝากของผูข้ายภายในวนัถึง

กาํหนดชาํระเงินตามท่ีกาํหนด 

9. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารดาํเนินการหักเงิน ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร และ/หรือบัญชีของบคุคลท่ีผูใ้ชบ้รกิาร

ระบ ุเพ่ือชาํระหนี ้ และ/หรอืบรรดาภาระผกูพันต่างๆ ใหแ้ก่ผูข้าย ตามคาํสั่งหกับญัชีของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากผูใ้ชบ้ริการ 

หรอืตามขอ้มลู/คาํสั่งท่ีไดร้บัจากผูข้าย ตามเงื่อนไขและวิธีการสาํหรบัการใชบ้รกิารตามคาํขอใชบ้รกิารฉบบันีท้กุประการ โดยธนาคารจะนาํส่ง

หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมรบัผิดชอบทัง้สิน้  

10. หากวงเงินสินเชือ่ของผูใ้ชบ้รกิารไมเ่พียงพอ หรอืถกูอายดัโดยคาํสั่งศาล หรอืเจา้หนา้ท่ีผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย ใหถื้อว่าธรุกรรมดงักลา่ว 

ไมส่ามารถดาํเนินการได ้และธนาคารจะไมด่าํเนินการอนมุตัิใหเ้บิกใชส้ินเชื่อแต่เพียงบางส่วนของจาํนวนท่ีกาํหนดในคาํสั่งดงักล่าว 

11. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารมวีงเงินสินเชื่อเงินกูห้มนุเวียนทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเชื่อเพื่อผูข้าย การเบิกใชส้ินเชื่อจะเป็นไปตามท่ี   

ตกลงในสญัญาสินเชื่อเงินกูห้มนุเวียนทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเชื่อเพื่อผูข้ายท่ีผูใ้ชบ้รกิารทาํไวก้ับธนาคารแลว้ 

12. หากการเบิกใชส้ินเชื่อของผูใ้ชบ้รกิาร เกิดความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากขอ้มลูใบเรยีกเก็บเงินท่ีไดร้บัจากผูซ้ือ้ หรอืจากคาํสั่งการเบิกใช้

สินเชื่อท่ีผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูท้าํรายการเอง ผูใ้ชบ้รกิารจะตรวจสอบและเรยีกรอ้งหรอืคืนเงินดงักล่าวใหแ้ก่คู่พิพาทของผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง และ

หากผูใ้ชบ้รกิารมขีอ้ต่อสูแ้ละ/หรอืสิทธิเรยีกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของผูใ้ชบ้รกิาร  

13. ภายหลงัจากท่ีธนาคารไดโ้อนเงนิจากการเบิกใชส้ินเชื่อของผูใ้ชบ้รกิารเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ

ตรวจสอบสถานะ รวมทัง้ขอรบั e-Report ไดผ้่านหนา้จอของบรกิารสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply Chain)  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ได้รับ e-Report แล้ว ถ้าไม่มีการทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันท่ีไดร้ับ e-Report ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใชบ้ริการตกลงยอมรบัว่า 

การดาํเนินการโอนเงินจากการเบิกใชส้ินเชื่อของผูใ้ชบ้รกิารเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร ของธนาคารถกูตอ้งทกุประการ 

14. ในการขอใชบ้รกิารใหธ้นาคารออก e-Report นัน้ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงและรบัทราบเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

14.1 ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบว่า การใหบ้ริการ e-Report เป็นช่องทางหน่ึงในการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีท่ีระบบ

อินเตอรเ์น็ต ระบบการสื่อสาร คอมพิวเตอร ์หรอือปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสต์่างๆ หรอืระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืจากการกระทาํของบคุคลอ่ืน ไมว่า่

จะโดยทจุรติหรือไมก็่ตามเป็นเหตใุหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่สามารถใช ้ หรอืรบับรกิาร e-Report ได ้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงจะไมย่กเอาเหตุขดัขอ้งดังกล่าว

เป็นขอ้เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชอบแต่ประการใดทัง้สิน้ 

14.2 ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าธนาคารไม่จาํเป็นตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึน้แก่ผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะโดยประการใด     

อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิาร e-Report  

14.3 ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบว่า การใหบ้ริการ e-Report เป็นเพียงช่องทางหน่ึงในการแจง้ขอ้มลูใหท้ราบอย่างรวดเร็วเท่านั้น ขอ้มลู

ดงักล่าวจะไมผ่กูพนัธนาคารจนกว่าธนาคารจะไดม้กีารยืนยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

14.4 ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบว่า ธนาคารไม่สามารถรบัประกันไดว้่าการส่งขอ้มลูผ่านบริการ e-Report จะถูกตอ้งครบถว้น ปราศจาก

ข้อผิดพลาด ธนาคารอาจไม่สามารถส่งข้อมูลสําหรับรายการซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษบางรายการ และข้อมูลซึ่งส่งผ่านบริการ e-Report  

อาจสญูหายหรอืถกูเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางก่อนถึงระบบงานของผูใ้ชบ้รกิาร 

14.5 ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชค้วามระมดัระวังในการตรวจสอบขอ้มลู e-Report กับหลักฐานอ่ืนๆ ซึ่งแสดงรายละเอียดการทาํรายการ

ธรุกรรมดา้นการคา้ เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการรบัขอ้มลูผิดพลาด หรอืซํา้ซอ้น 

15. ธนาคารจะรบัผิดชอบต่อความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ต่อผูใ้ชบ้รกิาร ตามเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

15.1 ธนาคารมไิดป้ฏิบตัิตามคาํสั่งระงับการโอนเงิน หรอือายดัเครือ่งมือโอนเงินของผูใ้ชบ้รกิารตามขอ้ตกลงท่ีผูใ้ชบ้รกิารทาํร่วมไว้

กับธนาคาร และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสขึ์น้ 

15.2 ธนาคารยงัไมไ่ดส้่งมอบเครือ่งมอืโอนเงินแก่ผูใ้ชบ้รกิาร และเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยมชิอบเกิดขึน้ 

15.3 เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยมชิอบ และมใิช่ความผิดของผูใ้ชบ้รกิาร 
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15.4 ธนาคารปฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบัติตามคาํสั่งโอนเงิน จนเป็นเหตใุหผู้ใ้ชบ้ริการไม่สามารถเบิกใชส้ินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยเสรจ็สิน้สมบรูณ ์เวน้แต่เป็นเหตดุงัต่อไปนี ้ 

15.4.1 ผูใ้ชบ้รกิารไมม่หีรอืถกูระงบัการใชว้งเงินสินเชื่อกับธนาคาร  

15.4.2 ยอดเงินท่ีขอเบิกใชส้ินเชื่อเกินกว่าวงเงินสินเชื่อท่ีตกลงไวก้ับธนาคาร 

15.4.3 ผูใ้ชบ้รกิารอยู่ระหว่างดาํเนินการทางกฎหมาย 

15.4.4 ธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบถึงความขดัขอ้งของการโอนเงินอยู่แลว้ก่อนหรอืในขณะท่ีทาํรายการโอนเงิน 

15.4.5 ผูใ้ชบ้รกิารปฏิบตัิผิดเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงกับธนาคาร 

15.4.6 เป็นเหตสุดุวิสยั  

16. กรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียม ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียมพรอ้มกับจาํนวนเงินตามรายการชาํระเงินทันที

จากบัญชีท่ีระบุตามคาํขอใชบ้ริการนี ้ ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply 

Chain) ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูใ้ชบ้ริการอาจจะไม่สามารถใชบ้ริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์(K-Supply Chain) ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียง

บางส่วนได ้ทั้งนี ้จนกว่าธนาคารจะสามารถหกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีคา้งชาํระนั้นจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการไดค้รบถว้น

เรยีบรอ้ยแลว้  

17. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียม และธนาคารไดห้กัค่าธรรมเนียมจากการทาํรายการนั้นๆ จากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ

ไปเรียบรอ้ยแลว้ หากมีการยกเลิกการทาํรายการในภายหลัง ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการเป็นอันตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคืนเงิน

ค่าธรรมเนียมท่ีไดเ้รยีกเก็บไปแลว้แต่อย่างใด 

18. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการติดต่อท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูดังกล่าวเป็นหนังสือให้

ธนาคารทราบทันที หากไม่แจง้ถือว่าขอ้มลูการติดต่อท่ีไดแ้จง้ไวใ้นคาํขอใชบ้ริการนีเ้ป็นขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง โดยขอ้มลูใดๆ ท่ีธนาคารส่งไปยงั

ผูใ้ชบ้รกิารตามขอ้มลูการติดต่อตามท่ีแจง้ไว ้ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้รกิารไดท้ราบขอ้มลูนัน้ๆ แลว้ 

19. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถทาํรายการผ่านบรกิารสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply Chain) ไดโ้ดยไมจ่าํกัดจาํนวนครัง้ และจาํนวนเงินสงูสุด

ท่ีใหบ้รกิารไดใ้นแต่ละวนั 

20. ในกรณีผู้ใช ้บริการต้องการสั่ งหรือแจ้งอายัด หรือระงับการใช้บริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (K-Supply Chain) สามารถแจ้ง 

ความประสงคด์งักล่าวไดท่ี้ K- BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์ 02-8888822 โดยทางธนาคารจะดาํเนินการอายดั หรอืระงบัการใช้

บรกิารตามคาํสั่งของผูใ้ชบ้รกิารภายใน 1 วนัทาํการ หลงัไดร้บัคาํสั่งจากผูใ้ชบ้รกิาร 

21. ในกรณีผูใ้ชบ้รกิารพบขอ้ผิดพลาดใดๆ ในการทาํรายการผ่านบรกิารสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply Chain) หรอืมขีอ้สงสยัในการ

ใช้บริการใดๆ สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าวไดท่ี้ K- BIZ Contact Center 

หมายเลขโทรศัพท ์02-8888822 ภายหลังท่ีธนาคารไดร้บัแจง้ความประสงคข์อใหต้รวจสอบขอ้ผิดพลาดจากผูใ้ชบ้ริการ ทางธนาคารจะ

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดดงักล่าวจากประวตัิการทาํรายการจากระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร โดยทางธนาคารจะแจง้ผลการ

ตรวจสอบ และดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ภายใน 7 วนัทาํการ 

22. ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรือธรุกรรมการเงินของผูใ้ชบ้รกิาร 

หรอืลกูคา้ของผูใ้ชบ้รกิาร ต่อเจา้หนา้ท่ี หรอืหน่วยงานของรฐั เมือ่ธนาคารไดร้บัการรอ้งขอ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยข้อมลู 

และ/หรอืจดัทาํรายการเก่ียวกับการทาํธรุกรรมทางการเงินของผูใ้ชบ้รกิารต่อเจา้หนา้ท่ี หรอืหน่วยงานของรฐัไดท้กุประการ 

23. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

23.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดภาระหรือความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลเมื่อ

ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามยินยอม 

23.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืน ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมสีิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดย

หากเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกับต้นทุน 

ท่ีเพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดชาํระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ข้อมลูอันเป็น

สาระสาํคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนให ้ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วนั หรอืระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

23.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ 

เป็นอย่างอ่ืน ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักล่าวได ้
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ธนาคารอาจยกเลิกการใหบ้รกิาร โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ 

24. ในกรณีท่ีขอ้กําหนดและเงื่อนไขในใบคาํขอใช้บริการฉบับนี ้ ขัดหรือแยง้กับขอ้กําหนดและเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อเงินกู้หมนุเวียน 

ทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเชื่อเพ่ือผูข้ายท่ีผูใ้ชบ้ริการทาํไวก้ับธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหใ้ชข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขในสญัญา

สินเชื่อเงินกูห้มนุเวียนทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตโ้ครงการสินเชื่อเพื่อผูข้าย 

25. ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารมสีิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้รกิารมอียู่กับธนาคาร หรอืเงินซึ่งอยู่ในความครอบครอง

ดแูล และ/หรอืในอาํนาจสั่งการของธนาคารไมว่่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรอืไดอ้าํนาจสั่งการนีม้าโดยทางใด 

เพื่อเขา้ชาํระหนี ้ และ/หรอื ความรบัผิดชอบของผูใ้ชบ้ริการไดท้ันทีโดยไมจ่าํตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการหกับัญชี 

ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วนี้เ้ป็นความจรงิทกุประการ และขา้พเจา้ไดร้บัทราบและตกลงปฏิบตัิตามเงื่อนไข และ

ขอ้กําหนดการใชบ้ริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์(K-Supply Chain) คู่มือการใชบ้ริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์(K-Supply Chain) และ

ระเบียบสาํหรบับรกิาร e-Report ตลอดจนขอ้กาํหนด ขอ้ตกลง ระเบียบ คาํสั่ง ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกับการใหบ้รกิารดงักล่าว 

หรือบริการประเภทอ่ืนของธนาคารท่ีมีอยู่แลว้ในขณะนี ้และ/หรือท่ีจะมีในภายหนา้ โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขและขอ้ตกลงการใช้

บรกิารสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส ์ (K-Supply Chain) นีด้ว้ย รวมทัง้ขา้พเจา้ตกลงว่าบรรดาการกระทาํต่างๆ ท่ีทาํขึน้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ใหถื้อว่าเป็นการทาํธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ ซึ่งอยู่ภายใตก้ฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าดว้ยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2544 และ

ภายใต้บังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีอยู่ในขณะนี ้หรือท่ีจะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอม

รบัผิดชอบทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


