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ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Report Management System (RMS) 

ผู้สมคัรท่ีมีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในใบสมคัร (“ผู้ใช้บริการ”) ตกลงใช้บริการ Report Management System (RMS) กบั บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย (“ธนาคาร”)  โดยเช่ือมโยงระบบสื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ Interface File (Host to Host) และ/หรือในรูปแบบอ่ืนๆ จากคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์สื่อสารไร้สายของผู้ใช้บริการ กบัระบบของธนาคาร ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบตัิดงันี ้

1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามวนัและเวลาท่ีธนาคารก าหนด โดยไม่ต้องมาติดตอ่ธนาคาร 

2. ผู้ใช้บริการจะต้องมี Email และบญัชีออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนักบัธนาคารอย่างน้อย 1 บญัชี 

3. ธนาคารจะสง่ข้อมลูในรูปแบบไฟล์ Text, PDF, Excel หรือตามท่ีธนาคารก าหนด ให้กบัผู้ใช้บริการทาง Email ในกรณีท่ี Mailbox ของ
ผู้ใช้บริการเตม็หรือมีปัญหาอนัท าให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับข้อมลูได้ไม่วา่กรณีใดๆ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพ่ือจดัส่งข้อมลูให้อีก
ครัง้ 

4. ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือช่ืออ่ืนใด ให้แก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลาช าระ
ของคา่ตอบแทนนัน้ๆ  

5. ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 

หากธนาคารจ าต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลง
ช าระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั 

6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผู้ ใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึง่อยู่ในความครอบครองดแูล 
และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่วา่ธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพ่ือเข้า
ช าระหนี ้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องบอกกลา่วลว่งหน้า ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ ใช้บริการ
ทราบ 

7. การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข บริการ Report Management System (RMS) 

7.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผู้ใช้บริการ
ให้ความยินยอม 

7.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่น ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคล้องกบัต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ การ
เปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของ
การเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

7.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น 
ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วได้ 

8. การสิน้สดุของบริการและผลการสิน้สดุ 

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบั  และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได้ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือเฉพาะผู้ใช้บริการรายใดราย
หนึง่ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เว้นแต่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ผู้ ใช้บริการตกลงวา่ธนาคารมีสิทธิระงบั  และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ทนัทตีามท่ีธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี
เกิดจากการด าเนินการดงักลา่ว 

8.1 ข้อมลู รายละเอียด ค ารับรองหรือค ายืนยนัใดๆ ท่ีผู้ ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระส าคญั 

8.2 ปรากฏข้อเท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือได้ว่า ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ท่ีผู้ ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ด าเนินการตามใบสมคัร หรือการ
ใช้บริการของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคณุ อาจกระทบตอ่สิทธิของธนาคารหรือบคุคลอ่ืน อาจมีวตัถปุระสงค์อนั
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจท าให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง หรืออาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของธนาคาร  

8.3 ผู้ใช้บริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใช้บริการนีไ้ม่วา่ข้อหนึง่ข้อใด รวมถึงการไม่ช าระคา่ธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
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8.4 มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าให้ธนาคารเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี ้
ของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงผู้ใช้บริการเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไม่ให้ด าเนินธรุกิจ หรือช าระบญัชี 

8.5 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

9. ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึง่ หรือทกุบริการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 30 วนั ผ่านช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้
ธนาคารจะยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการภายใน 30 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการและธนาคาร
ได้รับเอกสารประกอบจากผู้ใช้บริการครบถ้วน 

 

ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการเช่ือมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host) 

1. บริการเช่ือมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host) เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถใช้บริการผ่าน
ช่องทาง K-Cash Connect Plus โดยไม่ต้อง upload ข้อมลูการใช้บริการเข้าระบบของธนาคารทกุครัง้ที่ใช้บริการ  

2. ผู้ใช้บริการจะต้องก าหนด IP Address ของระบบ SFTP Server ของผู้ใช้บริการ ท่ีจะเช่ือมโยงมาระบบ SFTP Server ของธนาคาร 

3. ธนาคารจะจดัส่งบญัชีผู้ใช้งาน (User ID) ทาง Email และรหสัผ่าน (Password) ทาง SMS ส าหรับการเช่ือมโยงระบบให้กบัผู้ติดต่อหลกัตามท่ี
ระบใุนใบสมคัร  

4. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บญัชีผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ท่ีได้รับ เพ่ือเช่ือมโยงมายงัระบบ SFTP Server ของธนาคาร ในการใช้
บริการทกุครัง้  

 


