
โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

 

          วนัท่ี 
 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ศนูยบ์ริการธุรกิจต่างประเทศ 
 

 
 

ขา้พเจา้ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัในนามบริษัท ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูข้อใชบ้ริการ” มีความประสงคท่ี์จะสมคัรขอใชบ้ริการดา้น 

การคา้ระหว่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร” ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย) 
 

ช่ือนิติบุคคล (ภาษาองักฤษ) 
 

ท่ีอยูท่ี่สามารติดต่อได ้

 
 
 

เลขท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล                                                  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี                                                . 
 

เบอรโ์ทรศพัท ์                                                                      เบอรโ์ทรสาร                                                       . 
 

e-mail address 
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บริการเพื่อการน าเขา้ (IMPORT) 

 

  บริการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต (L/C Issuance) 
 

  บริการโอนเงินตา่งประเทศขาออก (Outward Remittance) 

 

ร
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ะ
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ด
บ
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       ในกรณีท่ีมีค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขอใชบ้ริการ ระบบ K-Trade Connect ผูข้อใชบ้ริการยนิดี 

ใหธ้นาคารทาํการหกัชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายดงักล่าว จากบญัชีท่ีไดร้ะบุ ดงัน้ี 
 

  หกัจากบญัชีเลขท่ี                                                         สาขา 

รวมทั้งบญัชีอื่นใดท่ีผูข้อใชบ้ริการมีอยูก่บัธนาคาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหน้า 
 

ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองวา่ขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ท่ีไดใ้หไ้วข้า้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ โดยผูข้อใชบ้ริการไดร้บัท ราบ และ

ตกลงปฏิบติัตามรายละเอียด เง่ือนไข และขอ้กาํหนดของแต่ละบริการ ท่ีผูข้อใชบ้ริการประสงคจ์ะรบับริการจาก ธนาคารดงัรายละเอียดปรากฏใน

เอกสารแนบทา้ยใบสมคัรฉบบัน้ีทุกประการ เพ่ือเป็นหลกัฐานผูข้อใชบ้ริการจึงไดล้งลายมือช่ือพรอ้มประทบัตราไวเ้ป็นสาํคญั 

ส
 าห
ร
บั
เจ
า้ท

ี่ธ
น
าค

าร
 

 

รบัรองลายมือช่ือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(                                                                                                                                  ) 
 

ลายมือชื่อผูม้ีอาํนาจบริษัทฯ พรอ้มประทบัตรา 

 

 

เอกสารฉบบัน้ี ทาํขึ้ น 2 (สอง) ฉบบั โดยธนาคารจะมอบใหผู้ข้อใชบ้ริการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 (หน่ึง) ฉบบั 
ส าหรบัเจา้หนา้ที่ธนาคาร 

 

รหสัลูกคา้  
 

          ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของลายมือช่ือผูมี้อาํนาจพรอ้มตราประทบัรวมถึง  

ความถูกตอ้งของเอกสาร หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลู ท่ีอยู่ ในแบบคาํขอใชบ้ริการ  

ฉบบัน้ีแลว้ 

 
 
 

ลงช่ือ (ผูข้ออนุมติั)                                                               (RM,TSS,TPS) 

 

วนัท่ี                                                     โทรศพัท ์                               . 

 

ผลการอนุมติั 
 

 อนุมติัและใหด้าํเนินการทนัที 
 

 ไม่อนุมติั 

 

 
 
 

ลงช่ือ                                                                                       (ผูอ้นุมติั) 

 

วนัท่ี 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 
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กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ (แบบตวัพิมพใ์หญ)่ 
 

รหสัองคก์ร   ธนาคารกาํหนดให ้   กาํหนดเอง (ไม่เกิน 8 ตวัอกัษร)  

 

การอนุมตัิรายการ 
 

  สรา้งและอนุมติัรายการไดเ้ฉพาะในบริษัท 

 

 สรา้งและอนุมติัรายการใหก้บับริษัทในเครือได ้
 

ช่ือ – สกุล 
และ e-mail address 

รหสัผูใ้ช ้

(User ID) 
บทบาทท่ีไดร้บัมอบหมาย ประเภทบริการ หมายเหต ุ

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
    

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
      

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
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ขอ้ความ ค าอธิบาย 

รหสัองคก์ร กาํหนดช่ือรหสัเพื่อใชใ้นการเขา้ใชง้านระบบเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเขา้ระบบเพื่อใชง้าน 

การอนุมตัิรายการ 

การอนุมติัรายการตามโครงสรา้งองคก์ร 

          (เลือก) สรา้งและอนุมติัรายการไดเ้ฉพาะในบริษัท ผูใ้ชง้านจะใชง้านไดเ้ฉพาะชื่อบริษัทเดียวกนั  

               (เลือก) สรา้งและอนุมติัรายการใหก้บับริษัทในเครือได ้ผูใ้ชง้านจะใชง้านร่วมกนัไดภ้ายในบริษัทในเครือเดียวกนั  

ช่ือ-สกุล และ 
e-mail address 

ระบุช่ือ, นามสกุล และ e-mail address ของผูใ้ชง้าน 

          (สาํหรบั e-mail address ใชเ้พื่อใหธ้นาคารส่งสถานะรายการหรือใหผู้ ้ใชง้านใชติ้ดต่อกบัธนาคาร) 

รหสัผูใ้ช ้

(User ID) 

ระบุเพื่อใชส้าํหรบัผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบ K-Trade Connect ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่ไดร้ะบุมาท่ีช่องน้ี ทางธนาคารจะใชช่ื้อ e-mail address ท่ีระบุมาก่อน

หน้าน้ี สาํหรบัใชส้รา้งเป็น User ID ใหก้บัผูใ้ชง้านตามตวัอย่างต่อไปน้ี kanok@a.com รหสัผูใ้ชง้านคือ kanok กาํหนดไดไ้ม่เกิน 8 ตวัอักษร 

บทบาทท่ี 

ไดร้บัมอบหมาย 

ระบุเพื่อเป็นบทบาทหรือหน้าท่ีในการทาํงาน 

          Maker: ผูจ้ดัทาํคาํสัง่รายการ (Transaction) เพื่อจดัส่งคาํสัง่ท่ีจดัทาํใหก้บัผูม้ีอาํนาจอนุมติั 

               Authorizer: ผูม้ีอาํนาจอนุมติัทาํหน้าท่ีอนุมติัรายการและส่งรายการไปยงัธนาคาร 

ประเภทบรกิาร ระบุบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ผูใ้ชง้านมีความเกี่ยวขอ้ง 

หมายเหตุ กรณีเลือกการอนุมติัรายการแบบสรา้งและอนุมติัรายการใหก้บับริษัทในเครือโปรดระบุช่ือบริษัทท่ีผูใ้ชง้านเป็นผูร้บัผิดชอบ หรือ ระบุค วามตอ้งการอ่ืนๆ 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

 

 

ขอ้ตกลงการส่งค าสัง่ดว้ยอุปกรณส์ื่อสาร 
 

วนัท่ี       

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ศนูยบ์ริการธุรกิจต่างประเทศ 
 

 

ขา้พเจา้ บริษัท                         (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ลกูคา้”) 

ประสงคท่ี์จะใหธ้นาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกว่า “ธนาคาร”) รบัคาํสัง่ และ ขอ้มลูเป็นครั้งคราว  (ซ่ึง

ต่อไปน้ีเรียกว่า “คาํสัง่”) จากลกูคา้ผ่านทางเคร่ืองโทรสาร หรือทางอุปกรณ ์หรือเคร่ืองมืออื่นๆ เพื่อการส่งและ /หรือนําส่งขอ้มลูไปยงั

ธนาคาร โดยยนิยอม และรบัทราบว่า ธนาคารจะปฏบิติัตามคาํสัง่ดงักล่าว หรือ ถือปฏบิติัตามคาํสัง่ ท่ีไดร้บั จากลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงและ

เง่ือนไขดงัจะกล่าวต่อไปน้ี: 
 

1. ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่า ธนาคารจะปฏบิติัตามคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการ ซ่ึงส่งผ่านทางเคร่ืองโทรสาร หรือทางอุปกรณ์  

หรือเคร่ืองมืออื่นๆ เพื่อการส่ง และ/หรือ นําส่งขอ้มลู โดยปราศจากขอ้ผกูมดัใ ดๆ และ ธนาคารอาจปฏเิสธท่ีจะปฏบิติัตามคาํสัง่ดงักล่าว  

ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้และผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งส่งตน้ฉบบั ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บัธนาคารโดยเร็ว อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ี

ธนาคารปฏเิสธท่ีจะปฏบิติัตามคาํสัง่ดงักล่าว ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบโดยเร็ว 

2. ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบต่อการกระทาํใด ๆ ของธนาคาร ธนาคารตวัแทน หรือตวัแทนอื่นใด ซ่ึงไดป้ฏบิติัตามคาํสัง่ท่ีไดร้บัจาก ผูข้อ

ใชบ้ริการผ่านทางเคร่ืองโทรสาร หรือทางอุปกรณ ์หรือเคร่ืองมืออื่นๆ เพื่อการส่ง และ /หรือ นําส่งขอ้มลู และผูข้อใชบ้ริการตกลงยนิยอม

ว่า หากคาํสัง่ใดๆ ท่ีธนาคารไดร้บัและปรากฏว่าผูข้อใชบ้ริการไดล้งนามแลว้ ธนาคารจะถือเสมือนว่า คาํสัง่ดงักล่าวไดร้บัการลงนามโดย

ผูข้อใชบ้ริการ และมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการโดยชอบแลว้ แมจ้ะพิสจูน์ไดใ้นภายหลงัว่าคาํสัง่ดงักล่าวยงัไม่ไดล้งนามโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํ

แทนผูข้อใชบ้ริการก็ตาม 

3. ก)  ผูข้อใชบ้ริการตกลง และ รบัทราบว่า ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบต่อหน้ีสิน หรือสิทธิเรียกรอ้งหรือการไม่สามารถปฏบิติั หรือดาํเนินการ 

 ตามคาํสัง่ต่างๆ ใหเ้สร็จสิ้ น อนัเกิดจากสาเหตุท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของธนาคาร 

ข) ผูข้อใชบ้ริการตกลงไม่เรียกรอ้งต่อธนาคาร และยนิดีชดเชยความเสียหายแก่ธนาคาร ธนาคารตวัแทน หรือตวัแทนต่อหน้ีสินพนัธะ

การสญูเสีย ความเสียหาย ค่าปรบั ค่าใชจ้่ายในการทาํคดีความ การฟ้องรอ้ง ตน้ทุน ค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีพึงมี หรือบงัคบัใชต่้อธนาคาร 

ธนาคารตวัแทน หรือตวัแทน อนัเน่ืองมาจากการปฏบิติัตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการทุกประการ 

 ค) ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ  หากธนาคารตวัแทน หรือ ตวัแทนกระทาํการอนัประมาทเลินเล่อ  ประพฤติผิด  กระทาํการผิดพลาด 

หรือ ไม่ปฏบิติัตามคาํสัง่ อนัเป็นการกระทาํท่ีนอกเหนือจากอาํนาจท่ีทางธนาคารไดร้บัมอบหมาย และ  ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบต่อ

การลม้ละลายของธนาคารตวัแทน หรือ  ตวัแทน รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นไม่ว่าทางตรง  และ ทางออ้ม ความเสียหายจาํเพาะ  

หรือผลเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นทุกประการ 

4. ธนาคารอาจใชดุ้ลยพินิจของทางธนาคารเพียงผูเ้ดียว ในการใชว้ิธีการใด ๆ เพื่อโอนเงินตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการ หากผูข้ อใชบ้ริการ

ประสงคท่ี์จะยกเลิกการโอนเงิน หรือ คาํสัง่ท่ีไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบแลว้ ธนาคารจะพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะยบัยัง้การโอนเงิน หรือ  นํา

เงินท่ีไดโ้อนไปแลว้กลบัมา หากธนาคารไม่สามารถยบัยัง้การโอนเงิน หรือนําเงินท่ีโอนไปแลว้คืนมาได ้ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้ริการไม่มี สิทธิท่ี

จะขอรบัเงินท่ีโอนไปแลว้น้ันคืนและธนาคารจะไม่รบัผิดชอบต่อการชดเชยเงินจาํนวนน้ันใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ 

5. หากคู่สญัญาฝ่ายใด ประสงคท่ี์จะยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ี คู่สญัญาฝ่ายน้ันๆ จะตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 (สิบหา้) วนั 
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รบัรองลายมือช่ือ  
 

 
 

 
 

 

 

(                                                                                                                                  ) 
 

ลายมือชื่อผูม้ีอาํนาจบริษัทฯ พรอ้มประทบัตรา 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

 

หนงัสือมอบอ านาจ 

    

วนัท่ี       

 

   โดยหนังสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ 
 

สาํนักงาน/บา้นเรือนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
 
 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ผูม้อบอาํนาจ”  ไดม้อบอาํนาจให ้ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย รวมถึงผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือ 

และ/หรือพนักงานของ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ผูร้บัมอบอาํนาจ”  เป็นผูม้ีอาํนาจกระทาํ

แทนในการกรอกขอ้มลูรายละเอียดตามแบบฟอรม์  “แบบการทาํธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ   (Foreign Exchange Transaction Form)”    

และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ    พรอ้มทั้งลงนามในเอกสารดงักล่าวไดด้ว้ย 
 

 

บรรดาการกระทาํใดๆ  ซ่ึงผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามความในหนังสือมอบอาํนาจฉบบัน้ี ผู ้

มอบอาํนาจยอมรบัผกูพนัเป็นการกระทาํของผูม้อบอาํนาจทั้งส้ิน 
 

 

เพื่อเป็นหลกัฐาน ในการน้ีผูม้อบอาํนาจจึงไดล้งลายมือช่ือ และประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญั ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขา้งตน้ 
 

 
                             *(บริษัท)   

 

    

 
 

 
 

 
 

 

         ลงช่ือ                                                                                                                                              ผูม้อบอาํนาจ 

            (                                                                                                                                       ) 

ลายมือชื่อผูม้ีอาํนาจบริษัทฯ พรอ้มประทบัตรา 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ลงช่ือ                                                                      พยาน     ลงช่ือ                                                                      พยาน 

     (                                                                        )               (                                                                        ) 

 
 

 
 
 

อากรแสตมป์  

  30 บาท 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรบับริการดา้นการคา้ระหว่างประเทศ 
 

1. ผูข้อใชบ้ริการตกลง และ รบัทราบว่า บริการต่าง ๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการใชบ้ริการกบัธนาคารน้ัน จะตอ้งเป็นไปตามรปูแบบ  ขอ้กาํหนด  และ

ประกาศต่างๆ ของธนาคารเกี่ยวกบัการใหบ้ริการแต่ละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งประกอบการใชบ้ริการแต่ละบริการ ซ่ึง

ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงฉบบัน้ีดว้ย ดงัน้ัน ผูข้อใชบ้ริการตกลง  และ ยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้ริการแต่ละประเภท และ  ตกลงท่ีจะ

ปฏบิติัตามรปูแบบ ขอ้กาํหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เกี่ยวกบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท ทั้งท่ีธนาคาร

ไดแ้จง้ผูข้อใชบ้ริการทราบหรือซ่ึงธนาคารจะประกาศไว ้ณ ท่ีทาํการของธนาคาร โดยใหถื้อว่ามีผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการทุกประการ 
 

2. บญัชีเงินฝาก และ/หรือ บญัชีประเภทอื่นใดท่ีระบุในคาํขอใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมใหใ้ชบ้ญัชีดงักล่าวทุกบญัช ีกบับริการต่าง ๆ ท่ี

ธนาคารจดัไวใ้นขณะน้ี และ/หรือท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือ เพิ่มเติมในภายหน้าตามท่ีระบุในคาํขอเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการใชบ้ริการ โดยไม่

มีขอ้ยกเวน้ และ ในกรณีท่ีบรรดาบญัชีต่าง ๆ ท่ีใชบ้ริการเป็นของบุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการระบุ ผูข้อใชบ้ริการจะดาํเนินการใหบุ้คคลซึ่งผูข้อใช้

บริการระบุลงนามในหนังสือยนิยอมตามแบบฟอรม์ท่ีธนาคารกาํหนดเพื่ออนุญาตใหใ้ชบ้ญัชีน้ันๆ กบับริการตามคาํขอใชบ้ริการฉบบัน้ีให้

ไวก้บัธนาคารเป็นอีกส่วนหน่ึงดว้ย  
 

ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคาร เป็นผูห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ และ /หรือ บุคคลซึ่งผูใ้ชบ้ริการระบุ เพื่อใหธ้นาคาร

ดาํเนินการภายใตบ้ริการต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 
 

2.1 ผูข้อใชบ้ริการมอบอาํนาจใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการท่ีมีอยูก่บัธนาคาร และ/หรือ ดาํเนินการใหบุ้คคลซึ่งผู ้

ขอใชบ้ริการระบุใหค้วามยนิยอม เพื่อดาํเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฉบบัน้ีต่อไปจนกว่าจะยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ีต่อกนั และผูข้อ

ใชบ้ริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนตลอดจนดาํเนินการใหบุ้คคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุไม่เพิกถอนการมอบอาํนาจดงักล่าวน้ีจนกวา่จะมีการ

ยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ีต่อกนั 
 

2.2 ผูข้อใชบ้ริการตกลงและ/หรือจะดาํเนินการใหบุ้คคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุดาํรงเงินในบญัชีอยา่งน้อยเท่ากบัรายการท่ีธนาคารจะตอ้ง

หกัเงิน  
 

2.3 ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุ ซ่ึงไดท้าํความตกลงใหธ้นาคารมีอาํนาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของตนไดแ้จง้ยกเลิกความตกลง 

และ/หรือคาํสัง่ใหห้กัเงิน ธนาคารจะไม่ทาํการหกัเงินจากบญัชีของบุคคลน้ัน ในกรณีเช่นน้ีผูข้อใชบ้ริการมีหน้าท่ีเป็นผูติ้ดตามเจรจา

กบัเจา้ของบญัชีเงินฝากรายน้ันๆ เพื่อการรบัชาํระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ท่ีมีต่อกนัต่อไปเอง  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีธนาคารไดร้บัแจง้ยกเลิกความตกลงดงักล่าวในวรรคแรกแลว้ แต่ธนาคารมิอาจดาํเนินการแกไ้ข

ขอ้มลูทางระบบงานของธนาคารไดท้นั ไม่ว่าดว้ยเหตุประการใดก็ตาม และ  หากธนาคารไดร้บัคาํสัง่ขอ้มลูใดจากผูข้อใชบ้ริการท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัเจา้ของบญัชีเงินฝากรายน้ัน พรอ้มทั้งธนาคารไดด้าํเนินการใดๆ กบั  บญัชีเงินฝากรายน้ัน ๆ ไม่ว่าลกัษณะใดก็ตาม ใน

กรณีเช่นน้ี ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าการปฏบิติัของธนาคารเป็นการถูกตอ้งเช่นกนั และ  ผูข้อใชบ้ริการมีหน้าท่ีรบัผิดชอบโดยตรงต่อ

เจา้ของบญัชีเงินฝากรายน้ัน ๆ ต่อไปดว้ย    
 

3. ในกรณีของการใชบ้ริการ ท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งมีการแจง้ขอ้มลูใหแ้ก่ธนาคารทราบก่อนน้ัน ผูข้อใชบ้ริการตกลงดาํเนินการตามขอ้กาํหนด 

ดงัน้ี 

3.1 ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงส่งคาํสัง่ในการใชบ้ริการ ตลอดจนขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้ง  และ จาํเป็นของการทาํรายการภายใตบ้ริการแต่ละประเภท

ใหแ้ก่ธนาคารล่วงหน้าก่อนวนัทาํรายการ โดยจดัส่งดงัน้ี  

      (1) ในรปูของแผ่นบนัทึกขอ้มลู (Diskette/Tape) และ มีการยนืยนัขอ้มลูโดยเอกสาร (Hard Copy) ส่งโดยบุคคลนําส่ง หรือ  ส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน หรือ   

 (2) ทางอิเล็กทรอนิกส ์(ในกรณีท่ีระบุในขอ้ตกลงการใชบ้ริการประเภทน้ันๆ วา่จะใชผ่้านช่องทาง e-mail/ K-Trade Connect) หรือ  

 (3) รปูแบบอื่นใดท่ีไดต้กลงกบัธนาคาร 
 

   ทั้งน้ี หากธนาคารไดร้บัขอ้มลูการใชบ้ริการเกินกว่าเวลาท่ีธนาคารกาํหนด ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าเป็นการจดัส่งคาํสัง่

และ ขอ้มลูใหแ้ก่ธนาคารในวนัทาํการถดัไป ผูข้อใชบ้ริการตกลง และ รบัทราบว่าเป็นสิทธิของธนาคารท่ีจะไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ และ

ขอ้มลูท่ีไดร้บัในคราวน้ัน ๆ หรือ ถา้จะดาํเนินการใหก็้จะถือว่าเป็นขอ้มลูคาํสัง่ท่ีธนาคารไดร้บัในวนัทาํการถดัไป   

 

3.2 หากธนาคารไม่อาจทาํรายการตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุมาจากขอ้มลูท่ีธนาคารไดร้บัไม่ถูกตอ้ง หรือ ดว้ยเหตุใดก็

ตาม ธนาคารจะนําเงินท่ีหกัดงักล่าวคืนเขา้บญัชีเดิมภายใน 3 (สาม) วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีธนาคารพิจารณาไม่ทาํรายการ 
 
 

หนา้ท่ี 5/26



โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

3.3 ผูข้อใชบ้ริการรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใด ๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีไดม้ีการจดัส่งมาใหธ้นาคาร ไม่ว่าจะส่งมาใน

รปูแบบใด และไม่ว่าจะส่งดว้ยตวัผูข้อใชบ้ริการเอง หรือ บุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการมอบหมาย มีความถูกตอ้งแทจ้ริง และในกรณีท่ีมีความ

ผิดพลาดในการทาํธุรกรรมใด ๆ เน่ืองจากความผิดพลาด หรือ  บกพร่องน้ัน และ/หรือ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม ผูข้อ ใช้

บริการตกลงจะดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุโดยตรง ทั้งน้ี โดยผูข้อใชบ้ริการขอสละสิทธิใน

การเรียกรอ้งใหธ้นาคารหกั หรือ ถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุคืนใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ และ ขอสละสิทธิใน

การฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้อีกทั้งผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าจะไม่กระทาํการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใดๆ ในขอ้

พิพาทระหว่างผูข้อใชบ้ริการกบับุคคลอื่นเหล่าน้ัน และหากผูข้อใชบ้ริการมีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเอง

กบับุคคลเหล่าน้ันเป็นอีกส่วนหน่ึงต่างหาก ทั้งน้ี หากความผิดพลาดดงักล่าวเป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งจ่ายเงินแทนไป ผูข้อใชบ้ริการ

ตกลงจะชาํระคืนใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น  

หากผูใ้ชบ้ริการพบว่า เอกสาร และ/หรือ หลกัฐาน และ/หรือ รายละเอียดใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการไดส่้งใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าจะ

ส่งมาในรปูแบบใด มีความผิดพลาด หรือบกพร่อง และผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขความผิดพลาด หรือบกพร่องดงักล่าว 

ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้แกไ้ขความผิดพลาด หรือบกพร่องใหแ้ก่ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ก่อนท่ีธนาคารจะนําขอ้มลูเขา้สู่

ระบบการทาํงานของธนาคาร และ  หากผูข้อใชบ้ริการแจง้แกไ้ขความผิดพลาด หรือ  บกพร่องใหแ้ก่ธนาคารทราบภายหลงัจากท่ี

ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูเขา้สู่ระบบการทาํงานของธนาคารแลว้ ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบว่า เป็นสิทธิและดุลยพินิจของธนาคาร ในการท่ีจะ

พิจารณาแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการหรือไม่ 

4. ในกรณีท่ีบริการใดเป็นบริการท่ีธนาคารเปิดใหใ้ชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน หรือ ผูข้อใชบ้ริการระบุความประสงคว์่า จะใช้

บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยง  ระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส ์ จากเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องผูข้อใชบ้ริการ เขา้กบั

ระบบส่ือสารเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมายงัธนาคาร ไม่ว่าจะดว้ยระบบ K-Trade Connect 

หรือ ระบบ/ช่ือเรียกอื่นใด ผูข้อใชบ้ริการตกลงตามขอ้ตกลง และ เง่ือนไขการใหบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ดงัน้ี 

4.1 ในการสมคัรใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งเลือกรหสัประจาํตวั (Organization ID) เพื่อใหธ้นาคาร

ตรวจสอบว่าซํ้ากบัลกูคา้รายอื่นหรือไม่ จาํนวน 3 ลาํดบั (โดยเรียงลาํดบัจากความตอ้งการใชม้ากไปหาน้อย) เมื่อธนาคารตรวจสอบ

เรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะแจง้รหสัประจาํตวัใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

เมื่อผูข้อใชบ้ริการไดร้บัรหสัผ่าน (Password) จากธนาคารแลว้ ระบบจะทาํการบงัคบัใหม้ีการเปล่ียนรหสัผ่านโดยอตัโนมติั 

ผูข้อใชบ้ริการมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการดแูลรกัษารหสัประจาํตวั และรหสัผ่านไวใ้นท่ีมัน่คงปลอดภยั และถือเป็นความลบั

เฉพาะตวั ในก รณีท่ีเกิดการสญูหาย หรือหลงลืม ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนันับแต่วนัท่ีเกิดเหตุ

น้ันๆ ขึ้ น  

4.2 การกระทาํใดๆ หากไดก้ระทาํไปโดยการใชร้หสัประจาํตวัผูข้อใชบ้ริการ/รหสัผ่านท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริการแลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อ

ว่าถูกตอ้งสมบรูณ ์และ ใหม้ีผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการ เสมือนหน่ึงไดก้ระทาํโดยผูข้อใชบ้ริการเอง และ ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมรบัผิดชอบ

ในการกระทาํดงักล่าวทุกประการ 

4.3 ผูข้อใชบ้ริการตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เน่ืองจากผูข้อใชบ้ริการ

สามารถทาํธุรกรรมดว้ยตนเองได ้ โดยไม่จาํตอ้งมีเอกสาร หรือ  หลกัฐานอื่นใดยนืยนัเพิ่มเติม และ /หรือ มอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่

ประการใด (เวน้แต่รายการท่ีธนาคารกาํหนดใหต้อ้งทาํเอกสาร หรือ  หลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และ  ประเพณีของ

ธนาคารในเร่ืองน้ันๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง) การขอใหธ้นาคารออกเช็คตามคาํสัง่ ฯลฯ  ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งทาํเอกสารหรือ

หลกัฐาน (ถา้มี) ตามท่ีธนาคารกาํหนดดว้ย) ซ่ึงหากเกิดความสญูหายหรือเสียหายใดๆ ขึ้ นแก่ผูข้อใชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการใช้

บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสห์รือเน่ืองมาจากการใชร้หสัประจาํตวัของผูข้อใชบ้ริการและ/หรือรหสัผ่านในการทาํธุรกรรมต่างๆ 

แลว้น้ัน ธนาคารจะไม่มีความรบัผิดต่อผูข้อใชบ้ริการไม่ว่ากรณีใด  ๆ  

4.4 ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และขอ้กาํหนดการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ ตามท่ีจะ

เห็นสมควร นอกจากน้ี ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิก  การใหบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสไ์ดไ้ม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วนเมื่อใดก็ได ้

โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการ  ประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อใช้

บริการจะแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั 

5. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั หรือ  เหตุอื่นใดอนัทาํใหธ้นาคารไม่สามารถดาํเนินการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงน้ีได ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคาร

พิจารณาใหบ้ริการ หรือ  ดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหบ้ริ การตามใบคาํขอใชบ้ริการน้ีได ้โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงยนิยอมท่ีจะให้

ความร่วมมือแก่ธนาคารอยา่งเต็มท่ี และ ทุกวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการของธนาคาร เพื่อความสะดวกของผูข้อใชบ้ริการในบริการต่างๆ 

ตามใบคาํขอใชบ้ริการฉบบัน้ี  
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โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

6. ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม  การใชช่้องทางอิเล็กทรอนิกสใ์ หแ้ก่ธนาคารตาม

กาํหนดเวลาและอตัราท่ีธนาคารกาํหนด และ ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากร และค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัพึงมี ตลอดจนเงินจาํนวน

ใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งชาํระคืนใหก้บัธนาคาร ทั้งน้ี ผูข้ อใชบ้ริการ ยนิยอมใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ ท่ีมีอยูก่บั

ธนาคารเพื่อชาํระหน้ีและ/หรือความรบัผิดชอบของผูข้อใชบ้ริการตามขอ้ตกลงน้ีทั้งหมด  

  ทั้งน้ี ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงว่าเป็นสิทธิและดุลยพินิจโดยลาํพงัของธนาคารท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือ

วิธีการ ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) 

วนั ก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงจะมีผลใชบ้งัคบั   
 

7. ในกรณีท่ี ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้ริการ หรือ บุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการระบุ เพื่อชาํระค่าธรรมเนียม  การใชบ้ริการ

ตลอดจนการใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็นการใชบ้ริการประเภทใดก็ตาม เน่ืองจากบญัชีเงินฝากไม่มีเงินเพียงพอ หรือ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใช้

บริการจะไม่สามารถใชบ้ริการผ่านไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนได ้ทั้งน้ี จนก ว่าธนาคารจะสามารถหกัเงินค่าธรรมเนียม ตลอดจน

หกัเงินใดๆ เพื่อใหบ้ริการจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการหรือบุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการระบุไดค้รบถว้นเรียบรอ้ยแลว้  
 

  หากธนาคารใชดุ้ลยพินิจในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ทาํใหบ้ญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการมียอดเป็นลกูหน้ีธนาคาร หรือ  มียอด

เป็นลกูหน้ีเพิ่มขึ้ น ไม่ว่าเป็นจาํนวนเงินเท่าใดก็ตาม ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่ายอดเงินท่ีผูข้อใชบ้ริการเป็นหน้ีท่ีเพิ่มขึ้ นน้ัน เป็นเงินท่ีผู ้

ขอใชบ้ริการเบิกเกินบญัชีไปจากธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงยนิยอมชาํระดอกเบ้ียใหแ้ก่ธนาคารจากเงินท่ีเป็นหน้ีน้ันได ้ในอตัราดอกเบ้ีย

เงินใหกู้ย้มืสงูสุดท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลกูคา้ผูกู้โ้ดยทัว่ไปในแต่ละขณะเวลา โดยไม่ตอ้งแจง้ หรือส่งหลกัฐานใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ

แต่อยา่งใด 
 

  ในกรณี บญัชีดงักล่าวในใบคาํขอใชบ้ริการ เป็นบญัชีออมทรพัย ์ผูข้อใชบ้ริการ  ตกลงยนิยอมใหบ้ญัชีออมทรพัยด์งักล่าว เป็นบญัชี

เดินสะพดัตามกฎหมายว่าดว้ยบญัชีเดินสะพดั และ  ยนิยอมใหธ้นาคารหกัทอนบญัชีหน้ีทั้งหมด หรือ แต่บางส่วนท่ีเกิดขึ้ นระหว่างผูข้อใช้

บริการ/เจา้ของบญัชีกบัธนาคารหกักลบลบหน้ีกนัไดต้ามวิธีและประเพณีปฏบิติัของธนาคารเกี่ยวกบับญัชีเดินสะพดัเช่นกนัดว้ย  
 

8. วนัทาํการตามท่ีมีการกล่าวอา้งอิงถึง ในคาํขอใชบ้ริการฉบบัน้ี ในขอ้กาํหนด  และ เง่ือนไขของบริการแต่ละประเภท และ  ในเอกสารใดๆ 

ประกอบการใชบ้ริการ ใหม้ีความหมายถึง วนัท่ีธนาคารเปิดทาํการ ซ่ึงมิใช่วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์หรือวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

กาํหนดใหเ้ป็นวนัหยุดของธนาคารพาณิชย ์  
 

9. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าการใหบ้ริการ และดาํเนินการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีธนาคารจดัทาํขึ้ นเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูข้อใชบ้ริการ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาด ล่าชา้ บกพร่อง เสียหายแก่ผู ้ ขอใชบ้ริการ และ/หรือพนักงาน และ/หรือ

ลกูคา้ของผูข้อใชบ้ริการ อนัมิไดเ้กิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรงของธนาคารแลว้ หากมิไดม้ีการระบุขอ้ตกลงกนัไว้

เป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะ ผูข้อใชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากธนาคารทั้งส้ิน 
 

10. ในกรณี ท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือ  ระเบียบของทางราชการ กาํหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรือ  ธุรกรรมทางการเงินของผูข้อใช้

บริการ หรือ ลกูคา้ของผูข้อใชบ้ริการต่อเจา้หน้าท่ี หรือ หน่วยงานรฐั เมื่อธนาคารไดร้บัการรอ้งขอผูข้อใชบ้ริการ ตกลงยนิยอมใหธ้นาคาร

เปิดเผยขอ้มลู และ /หรือ จดัทาํรายงานเกี่ยวกบัการทาํธุรกรรมทางการเงิน ของผูข้อใชบ้ริการต่อเจา้หน้าท่ี หรือ  หน่วยงานของรฐัไดทุ้ก

ประการ 
 

11. ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผูท่ี้ธนาคารกสิกรไทยมอบหมายใชข้อ้มลูของผูข้อใชบ้ริการ เพื่อการ

พิจารณา และดาํเนินการเสนอผลิตภณัฑบ์ริการ และขอ้เสนอพิเศษอื่นใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือเพื่อการอื่นได ้
 

12. ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการในแต่ละประเภทไดต้ามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร และใหถื้อว่า

เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการแต่ละบริการดว้ย นอกจากน้ี ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบัการใหบ้ริการ ตลอดจนการ

ยกเลิกบริการดงักล่าวน้ีไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิก

การใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั เวน้แต่จะไดร้ะบุไว ้

โดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละบริการว่าเป็นกาํหนดเวลาอื่น 
 

หากผูข้อใชบ้ริการปฏบิติัผิดขอ้ตกลง และเง่ือนไขการใชบ้ริการใดบริการหน่ึงไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด และ /หรือปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือ

ไดว้่าจะมีผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคุณเกิดขึ้ น ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือทั้งหมด

และ/หรือเปล่ียนแปลงการใหบ้ริการไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควรไดท้นัที  
 

13. สาํหรบัธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้ริการและธนาคารตกลง ดงัน้ี 
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โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

13.1 ภายหลงัจากการหกัเงินจากและ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุเรียบรอ้ยแลว้ 

ธนาคารจะแสดงหลกัฐานการโอนเงินใหก้บัผูข้อใชบ้ริการ 
 

หลกัฐานการโอนเงินในท่ีน้ี หมายถึง เอกสารหลกัฐาน  อนัไดแ้ก่ ใบบนัทึกรายการ ใบแจง้การโอนเงิน ใบแจง้รายการ 

(statement) อื่นใดท่ีทาํดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และส่ือบนัทึกขอ้มลู หรือส่ือบนัทึกขอ้มลูอื่นใดท่ีใชเ้ก็บขอ้มลู หรือหลกัฐานอื่นใดท่ี

ธนาคารกาํหนดขึ้ นในอนาคต  
 

13.2 ในกรณีท่ี ผูข้อใชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดจากการดาํเนินการ หรือ  ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้งระงบัการดาํเนินการภายใตบ้ริการน้ี ผูข้อใช้

บริการสามารถติดต่อธนาคารไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทร 02-888-8822  
 

เมื่อธนาคารไดร้บัแจง้ การระงบัการดาํเนินการจากผูข้อใชบ้ริการตามช่องทางดงักล่าว ธนาคารตกลงดาํเนินการระงบัการ

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ตามระยะเวลาท่ีธนาคารไดแ้จง้แก่ผูข้อใชบ้ริการน้ัน โดยผูข้อใชบ้ริการ  ยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการ

ดาํเนินการ และ  รายการธุรกรรมท่ีไดเ้กิดขึ้ นก่อนครบกาํหนดระยะเวลาท่ีธนาคารจะมีการระงบัการดาํเนินการ ตามท่ีไดร้บัแจง้

ดงักล่าว โดยผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งใหข้อ้มลูเร่ือง วนั เวลา ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง จาํนวนเงิน และ  ลกัษณะธุรกรรม หรือ  ขอ้มลูอื่นใดตามท่ี

ธนาคารจะรอ้งขอ และ ธนาคารจะทาํการสอบสวน และ แกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากม)ี (โดยยดึหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรือ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลกั) ใหเ้สร็จสิ้ นภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ขอ้มลูท่ีครบถว้น และ เป็นไปตาม

รายละเอียดดงักล่าว และ  จะแจง้ผลการสอบสวนใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับแต่วนัทราบผลการสอบสวน และ

ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ ในการเพิกเฉยต่อคาํรอ้งขอใด ๆ ท่ีขดัต่อขอ้กาํหนด /หลกัเกณฑข์องทางราชการ และ /หรือ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย นอกจากน้ัน ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดท่ีธนาคารจะตอ้งชดใชเ้งินแก่ผูข้อใชบ้ริการ ธนาคารจะโอนเงินท่ีผิดพลาดเขา้บญัชี

ผูใ้ชบ้ริการภายใน 7 (เจ็ด) วนันับจากวนัท่ีธนาคารตรวจพบขอ้ผิดพลาด 
 

13.3 ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าการใหบ้ริการ และ ดาํเนินการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีธนาคารจดัทาํขึ้ นเป็นการ

อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูข้อใชบ้ริการ ทั้งน้ี ธนาคารตกลงรบัผิดชอบต่อผูข้อใชบ้ริการในความเสียหาย  สืบเน่ืองจากบริการน้ีใน

กรณีท่ี ธนาคารมิไดป้ฏบิติัตามขอ้ตกลงในการใหบ้ริการ (เวน้แต่การไม่ปฏบิติัน้ัน เกิดจากการท่ีผูข้อใชบ้ริการ มีเงินในบญัชีไม่พอ 

และ/หรือไม่ม ีหรือถูกระงบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และ/หรือการโอนเงินมีผลทาํใหย้อดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ี

ตกลงกบัธนาคาร และ/หรืออยูร่ะหว่างการดาํเนินทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบถึงความขดัขอ้งของ

การโอนเงินก่อน หรือ ในขณะทาํการโอนเงินอยูแ่ลว้ และ/หรือผูข้อใชบ้ริการปฏบิติัผิดเง่ือนไข หรือขอ้ตกลงกบัธนาคาร และ/หรือ

เหตุสุดวิสยัอื่นใด หรือเหตุอื่นใดอนัมิใช่เกิดจากความผิดธนาคาร) หรือธนาคารไม่ปฏบิติัตามคาํสัง่ระงบัการดาํเนินการท่ีไดร้บัแจง้

จากผูข้อใชบ้ริการตามวิธีการ และเง่ือนไขของขอ้ตกลง หรือ  ธนาคารยงัไม่ไดส่้งมอบเคร่ืองมือการโอนเงิน (เช่น บตัร รหสั หรือ

เคร่ืองมือใดๆ ท่ีธนาคารกาํหนดสาํหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือการโอนเงินสาํหรบับริการ) ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ แต่มีรายการเกิดขึ้ นโดยมิ

ชอบอนัเกิดจากการทุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรงของธนาคาร 
 

13.4 ผูข้อใชบ้ริการ สามารถใชบ้ริการไดต้ามจาํนวนครั้ง และ จาํนวนเงินสงูสุดตามท่ีธนาคาร และ /หรือ ธนาคารปลายทางสามารถ

ใหบ้ริการได ้หรือ  ตามท่ีธนาคารประกาศเปล่ียนแปลง โดยธนาคารสงวนสิทธ์ิ  ท่ีจะเปล่ียนแปลงจาํนวนดงักล่าวเมื่อใดก็ได ้โดย

ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และ  ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัในเง่ือนไขการใหบ้ริการดงักล่าว และ  ธนาคารจะทาํการตดับญัชีตาม

จาํนวนเงิน และ ค่าบริการตามขอ้ตกลงท่ีผูข้อใชบ้ริการมีไวก้บัธนาคาร และเงินจะถูกโอนเขา้บญัชีผูร้บัโอนในวนัท่ีรายการมีผลตาม

ระยะเวลาของแต่ละธนาคารปลายทางตามท่ีผูข้อใชบ้ริการไดเ้ลือกทาํรายการ 
 

14. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารไดส่้งใหผู้ข้อใชบ้ริการตามท่ีอยู ่หรือ  สถานท่ีทาํงานท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารน้ัน ผูข้อใช้

บริการยอมใหถื้อว่าเป็นภมูิลาํเนาท่ีถูกตอ้ง และมีการส่งใหโ้ดยชอบแลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่หรือสถานท่ีทาํงานหรือเปล่ียนอาชีพ

การงาน ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 
 

15. การล่าชา้ หรือ งดเวน้ใดๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยนิยอมในการดาํเนินการใดๆ 

ของผูข้อใชบ้ริการแต่ประการใด 
 

16. ผูข้อใชบ้ริการ จะตอ้งไม่ใชบ้ริการไปในทางท่ีขดัต่อความเสียหายเร่ืองศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือ  ใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์นัมิชอบตาม

กฎหมาย หรือ  ยอมใหบุ้คคลอื่นใดกระทาํการดงักล่าว ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า  จะมีการใชบ้ริการเพื่อวตัถุประสงคอ์นัมิชอบดว้ย

กฎหมาย หรือ ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน ธนาคารอาจไม่ดาํเนินการใหบ้ริการ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ทั้งน้ี ใหเ้ป็นดุลยพินิจ

ของธนาคาร   
 

17. เอกสารฉบบัน้ีทาํขึ้ น 2 (สอง) ฉบบั โดยธนาคารจะมอบใหผู้ข้อใชบ้ริการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 (หน่ึง) ฉบบั 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect 
 

1. บริการ K-Trade Connect หมายถึง การใหบ้ริการดา้นธุรกิจการนําเขา้  และ ส่งออกสินคา้จากธนาคารโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ ซ่ึงถือ

เป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการ Corporate Connect โดยธนาคาร เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผู ้ ขอใชบ้ริการ โดยการใหบ้ริการ

ดงักล่าวจะประกอบดว้ยบริการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 บริการดา้นการนําเขา้ครบวงจรกสิกรไทย (K-Import Service Solutions) ซ่ึงไดแ้ก่ 
 

1.1.1 เลตเตอรอ์อฟเครดิตดา้นการนําเขา้ (Import Letter of Credit) หมายถึง การใหบ้ริการโดยธนาคารออกหนังสือ เพื่อรบัรอง

การชาํระเงินค่าสินคา้ หรือ บริการจากต่างประเทศ และ/หรือ ภายในประเทศ เมื่อผูข้ายสินคา้ซ่ึงขายสินคา้ใหก้บัผูข้อใชบ้ริการไดป้ฏบิติั

ตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุในเลตเตอรอ์อฟเครดิตสาํหรบัการซ้ือขายสินคา้น้ัน และ  ผูข้อใชบ้ริการซ่ึงสัง่ซ้ือสินคา้จากผูข้ายจะชาํระ

เงินค่าสินคา้ใหแ้ก่ผูข้ายต่อไป ทั้งน้ี การใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
 

- บริการเปิด /แกไ้ข /ยกเลิกเลตเตอรอ์อฟเครดิต ซ่ึงผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งทาํรายการผ่านระบบการใหบ้ริการ  K-Trade 

Connect มายงัธนาคารเพื่อขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต พรอ้มทั้งดาํเนินการส่งเอกสาร และ /หรือ หลกัฐานประกอบท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น 

Invoice หรือ Pro-forma Invoice เป็นตน้ มายงัธนาคารโดยทางโทรสารหรือโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถรองรบัระบบการ

ดาํเนินการดงักล่าวได ้ธนาคารจึงจะดาํเนินการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิตไปยงัธนาคารตวัแทนของผูข้ายสินคา้ต่อไป   
 

- บริการชาํระเงินค่าสินคา้เขา้ตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต เป็นบริการท่ีธนาคารจะแจง้เอกสารสินคา้เขา้ (Import Bill under 

L/C) หรือ แจง้ขอ้ผิดพลาด (Discrepancy) ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect เมื่อธนาคารไดร้บัเอกสาร

เรียกเก็บเงินจากธนาคารตวัแทนของผูข้ายในต่างประเทศ โดยผูข้อใชบ้ริการสามารถเรียกดรูายละเอียด หรือ สัง่พิมพร์ายละเอียด

ขอ้ผิดพลาดของเอกสาร เพื่อประกอบการดาํเนินการของผูข้อใชบ้ริการผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect ได ้
 

1.1.2 เอกสารเรียกเก็บดา้นการนําเขา้ (Import Bills for Collection) หมายถึง บริการซ่ึงธนาคารจะเป็นตวัแทนในการส่งมอบ

เอกสารและเป็นตวัแทนในการรบัชาํระเงินจากผูข้อใชบ้ริการซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสินคา้ เพื่อทาํการส่งมอบใหก้บัธนาคารตวัแทนของผูข้ายสินคา้ใน

ต่างประเทศต่อไป ทั้งน้ี การใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี  
 

- บริการชาํระเงินค่าสินคา้เขา้ตามเอกสารเรียกเก็บ (Payment under B/C) โดยเมื่อธนาคารไดร้บัแจง้เอกสารสินคา้เขา้จาก

ธนาคารตวัแทนของผูข้ายสินคา้ในต่างประเทศ ธนาคารจะจดัส่งขอ้มลูรายละเอียดเกี่ยวกบัเอกสารท่ีไดร้บัไปยงัผูข้อใชบ้ริการโดยผูข้อใช้

บริการสามารถเรียกดรูายละเอียดเพื่อประกอบการดาํเนินการของผูข้อใชบ้ริการผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect ได ้
 

1.1.3 บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward) หมายถึง บริการท่ีธนาคารไดร้บัคาํสัง่จากผูข้อใชบ้ริการใหท้าํการโอนเงินไป

ยงัธนาคารตวัแทนของผูข้ายสินคา้ในต่างประเทศ หรือ ผูร้บัประโยชน์ในต่างประเทศ เพื่อชาํระค่าสินคา้ และ /หรือ ค่าบริการ และ/หรือ 

เพื่อชาํระเงินตามบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการยงัคงมีภาระผกูพนัอยู ่ทั้งน้ี การใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect น้ัน 

ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งทาํรายการเพื่อขอโอนเงินผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect ของธนาคาร พรอ้มทั้งดาํเนินการจดัส่งเอกสาร 

และ/หรือ หลกัฐานประกอบท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น Invoice หรือ Pro-forma Invoice เป็นตน้มายงัธนาคารโดยทางโทรสาร หรือโดยช่องทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถรองรบัระบบการดาํเนินการดงักล่าวได ้ธนาคารจึงดาํเนินการโอนเงินตามวตัถุประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการต่อไป 
 

1.1.4 บริการสินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศครบวงจรกสิกรไทย (K-International Trade Finance Solutions) 

- สินเช่ือเพื่อการนําเขา้ (Import Finance) หมายถึง การใหบ้ริการสินเช่ือระยะสั้น (ระยะเวลา 30-180 วนั) สาํหรบัผูข้อใช้

บริการท่ีเป็นผูนํ้าเขา้สินคา้มาจาํหน่าย และประสงคท่ี์จะชาํระเงินคืนใหแ้ก่ธนาคารภายในระยะเวลาของสินเช่ือท่ีไดร้บัการอนุมติัจาก

ธนาคาร 

- สินเช่ือเพื่อการหมุนเวียน (Trust Receipt) ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งทาํรายการผ่านระบบ K-Trade Connect ไวล่้วงหน้าเพื่อธนาคาร

จะไดเ้ตรียมเอกสารสาํคญัท่ีเกี่ยวขอ้ง และ เมื่อธนาคารอนุมติัสินเช่ือดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการแลว้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถขอรบัเอกสาร

ท่ีเกี่ยวขอ้งได ้ณ ศนูยบ์ริการธุรกิจท่ีผูข้อใชบ้ริการใชบ้ริการอยู ่
 

- หนังสือคํ้าประกนัการรบัสินคา้ (Shipping Guarantee) เป็นบริการท่ีธนาคารลงลายมือช่ือในหนังสือคํ้าประกนัใหแ้ก่ผูข้อใช้

บริการเพื่อนําไปยืน่ไวต่้อบริษัทเรือขนส่งสินคา้เพื่อดาํเนินการออกสินคา้ ในกรณีท่ีเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งในการซ้ือขายสินคา้ยงัจดัส่ง ไม่ถึง

ธนาคาร     
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

- สลกัหลงัใบสัง่ปล่อยสินคา้ (Delivery Order Endorsement) เพื่อใหผู้ข้อใชบ้ริการนําไปยืน่ไวต่้อบริษัทผูข้นส่งสินคา้เพื่อ

ดาํเนินการออกสินคา้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถนําใบสัง่ปล่อยสินคา้ของตวัแทนบริษัทผูข้นส่งสินคา้  มาใหธ้นาคาร เพื่อสลกัหลงัได ้ณ 

ศนูยบ์ริการธุรกิจ 
 

1.2 บริการดา้นการส่งออกครบวงจรกสิกรไทย (K- Export Service Solutions) ซ่ึงไดแ้ก่ 
 

1.2.1 เลตเตอรอ์อฟเครดิตดา้นการส่งออก (Export Letter of Credit) หมายถึง การใหบ้ริการโดยธนาคารในการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งแทจ้ริงของเลตเตอรอ์อฟเครดิตท่ีธนาคารไดร้บัจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อในต่างประเทศ รวมตลอดถึงบริการในการแจง้แกไ้ข /

ยกเลิก/ยนืยนัการชาํระเงินตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต การโอนเลตเตอรอ์อฟเครดิตตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการ ทั้งน้ี การ

ใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
 

- บริการแจง้/ยนืยนั/โอนเลตเตอรอ์อฟเครดิต เมื่อธนาคารไดร้บัแจง้จากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อในต่างประเทศ(“ธนาคารผู้

เปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต”) ถึงการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต ธนาคารจะแจง้การเปิด /ยนืยนั/โอนเลตเตอรอ์อฟเครดิตไปยงัผูข้อใชบ้ริการ

ผ่านระบบ K-Trade Connect ทั้งน้ีผูข้อใชบ้ริการสามารถแจง้กลบัมายงัธนาคารโดยผ่านระบบ K-Trade Connect ถึงการท่ีผูข้อใชบ้ริการ

ประสงคท่ี์จะรบัตน้ฉบบัเลตเตอรอ์อฟเครดิต หรือ ประสงคจ์ะขอฝากตน้ฉบบัเลตเตอรอ์อฟเครดิตไวก้บัธนาคารก่อน    
 

- บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินคา้ออกภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดิต (Export Collection under L/C ) ผูข้อใชบ้ริการ

จะตอ้งจดัส่งคาํขอใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรอ์อฟเครดิตมายงัธนาคารผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect พรอ้มทั้ง

จดัส่งเอกสาร หรือ  หลกัฐานประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บเงินดงักล่าวใหถู้กตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีปรากฏในเลตเตอรอ์อฟเครดิตมายงั

ธนาคาร โดยทางโทรสาร หรือ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีสามารถรองรบัระบบการดาํเนินการใหบ้ริการ K-Trade Connect ภายหลงั

จากท่ีธนาคารไดร้บัคาํขอใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต และ เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใช้

บริการจะไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร และ เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบ ทั้งน้ีภายหลงัจากท่ีผูข้อใชบ้ริการไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร  และ 

เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บตน้ฉบบัมายงั

ธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการสามารถจดัส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บตน้ฉบบัมายงัธนาคารไดภ้ายในวนัท่ีไดร้บั

แจง้ถึงหมายเลขเอกสาร และ  เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบดงักล่าว หรือ  จะจดัส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานประกอบดงักล่าวมายงัธนาคารได้

ภายในวนัทาํการถดัไป (แลว้แต่กรณี) และ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้หมายเลขบญัชีท่ีประสงคจ์ะใหธ้นาคารนําเงินเขา้ผ่านการใหบ้ริการ

ระบบ K-Trade Connect ดว้ย 
 

1.2.2 บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินคา้ออก (Export Collection under B/C) หมายถึง การใหบ้ริการโดยธนาคาร ซ่ึงธนาคาร

จะเป็นตวัแทนในการจดัส่งเอกสารเรียกเก็บท่ีไดร้บัจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อสินคา้ในต่างประเทศใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการและ ผูข้อใช้

บริการตกลงใหธ้นาคารเป็นตวัแทนของผูข้อใชบ้ริการในการรบัชาํระเงินจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อสินคา้ในต่างประเทศ ทั้งน้ี การ

ใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect น้ัน ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งส่งคาํขอใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินมายงัธนาคาร โดยผ่านระบบการ

ใหบ้ริการ K-Trade Connect ล่วงหน้า พรอ้มดว้ยการจดัส่งเอกสาร และ /หรือ หลกัฐานประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บเงินดงักล่าวให้

ถูกตอ้งมายงัธนาคาร โดยทางโทรสาร  หรือ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถรองรบัการดาํเนินการดงักล่าวได ้ภายหลงัจากท่ี

ธนาคารไดร้บัคาํขอใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรเ์ตอรอ์อฟเครดิต และ  เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใช้

บริการจะไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร และ เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบผ่านการใหบ้ริการระบบ K-Trade Connect ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีผูข้อใช้

บริการไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร และ เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งเอกสาร หรือ  หลกัฐาน

ประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บตน้ฉบบัมายงัธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการสามารถจดัส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานสาํหรบัการเรียกเก็บตน้ฉบบั

มายงัธนาคารไดภ้ายในวนัท่ีไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร หรือ  จะจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานประกอบดงักล่าวมายงัธนาคารไดภ้ายใน

วนัทาํการถดัไป (แลว้แต่กรณี) และ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้หมายเลขบญัชีท่ีประสงคจ์ะใหธ้นาคารนําเงินเขา้ผ่านการใหบ้ริการระบบ 

K-Trade Connect ดว้ย 
 

1.2.3 บริการรบัเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward) หมายถึง การใหบ้ริการแจง้การโอนเงินเขา้จากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อ

สินคา้ในต่างประเทศใหผู้ข้อใชบ้ริการซ่ึงเป็นผูข้ายสินคา้ทราบโดยผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect เมื่อธนาคารไดร้บัแจง้คาํสัง่

การโอนเงินจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อสินคา้ในต่างประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการโอนเงินเพื่อชาํระค่าสินคา้ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ ทั้ งน้ี 

เมื่อผูข้อใชบ้ริการไดร้บัแจง้จากธนาคารแลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะแจง้ความประสงคใ์นการดาํเนินการกบัเงินท่ีจะมีการโอนเ ขา้มาใหธ้นาคาร

ทราบโดยทางระบบ K-Trade Connect เพื่อธนาคารจะไดด้าํเนินการตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการต่อไป 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

1.2.4 บริการสินเช่ือเพื่อการส่งออก (Export Finance) หมายถึง บริการสินเช่ือระยะสั้นท่ีธนาคารใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่ผู ้

ขอใชบ้ริการซ่ึงเป็นผูส่้งออกสินคา้เพื่อใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการผลิต หรือ จดัทาํสินคา้ส่งออกตลอดจนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินการส่งออกสินคา้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถขอใชบ้ริการได ้ไม่ว่าจะในช่วงระยะเวลาก่อน หรือหลงัจากการส่งออกสินคา้ ทั้งน้ี ภายใต้

กาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน และ  ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยการใหบ้ริการภายใตร้ะบบ K-Trade 

Connect น้ัน ไดแ้ก่ การใหบ้ริการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) ซ่ึงเมื่อผูข้อใชบ้ริการทาํรายการผ่านระบบการใหบ้ริการ  K-

Trade Connect แลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะไดร้บัตัว๋สญัญาใชเ้งินจากธนาคารผ่านระบบ K-Trade Connect ซ่ึงผูข้อใหบ้ริการจะตอ้งสัง่พิมพต์ัว๋

สญัญาใชเ้งิน เพื่อทาํการลงนามในตน้ฉบบัเอกสาร และจดัส่งตน้ฉบบัเอกสารน้ันมายงัธนาคาร หลงัจากท่ีธนาคารไดร้บัตน้ฉบบัเอกสาร

ดงักล่าว และ ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจึงจะนําเงินเขา้บญัชีใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการต่อไป 
 

1.3 บริการขอ้มลูดา้นธุรกิจต่างประเทศ  (Foreign Business Information) ซ่ึงไดแ้ก่ การใหบ้ริการขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  
 

 - ขอ้มลูอตัราดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม (Information of Interest Rate and Fee) 

 - ขอ้มลูภาระคงคา้งเมื่อเทียบกบัวงเงิน (Information of Outstanding Balance, Comparing with the Facility) 

 - ขอ้มลูรายงานปริมาณการดาํเนินธุรกรรมกบัธนาคาร (Information of Customer’s Transaction Quantity) 

 - ขอ้มลูการติดตามสถานะของตัว๋ และ/หรือ สถานะการใชบ้ริการต่างๆ กบัธนาคาร  

   (Information of Following Status Bills and/or Contractual Status with the Foreign Counter Party) 
 

2. ในการขอรบับริการ K-Trade Connect จากธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงชาํระเงินค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ธนาคาร  
 

 2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จาํนวน 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น)  

 2.2 ค่าธรรมเนียมรายปี จาํนวน 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) ต่อปี  

 2.3 ธนาคารสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปีตามขอ้ 2.1 และ 2.2   

  ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร  
 

3.  ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงและรบัทราบว่า การใหบ้ริการบางรายการของ K-Trade Connect ตามรายละเอียด ท่ีปรากฏในรายละเอียดการใช้

บริการ K-Trade Connect และเง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ี ธนาคารยงัไม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดใ้นขณะน้ี 

แต่ทั้งน้ี หากเมื่อใดก็ตามท่ีธนาคารสามารถเปิดใหบ้ริการดงักล่าวไดต่้อไป ในภายหน้า ผูข้อใชบ้ริการตกลงท่ีจะยงัคงผกูพนัและลงนาม

ปฏบิติัตาม “เง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect” ทั้งส้ินทุกประการ ทั้งน้ี โดยท่ีผูข้อใชบ้ริการไม่จาํตอ้งลงนาม  หรือ 

จดัทาํเอกสารใดใหไ้วต่้อธนาคารเป็นการเพิ่มเติมอีก เวน้แต่กรณีท่ีอาจตอ้งลงนาม หรื อจดัทาํเอกสารใดเพิ่มเติมอนัเน่ืองมาจากระเบียบ

ปฏบิติัของธนาคาร หรือโดยลกัษณะของบริการน้ันๆ เอง   
 

4. การขอใชบ้ริการ K-Trade Connect เป็นการตกลงระหว่างผูข้อใชบ้ริการกบัธนาคารเท่าน้ัน ผูข้อใชบ้ริการจะมอบหรือโอนสิทธิตามคาํขอ

น้ีใหแ้ก่บุคคลอื่นไม่ได ้
 

5. ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่า ผูข้อใชบ้ริการเป็นนิติบุคคลผูป้ระกอบธุรกิจดา้นนําเขา้สินคา้ และ/หรือ ส่งออกสินคา้โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

6. ผูข้อใชบ้ริการใหค้วามยนิยอมกบัธนาคารว่า หากถึงกาํหนดชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอื่นใด ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

คาํสัง่หรือคา่เสียหายใดๆ ท่ีเกิดกบัธนาคารอนัมีสาเหตุมาจากท่ีธนาคารไดป้ฏบิติัตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการ แต่ผูข้อใชบ้ริการไม่ชาํระ

เงินดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงและยนิยอม ใหธ้นาคารมีอาํนาจในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั  และ/หรือ 

บญัชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการฝาก หรือ มีอยูก่บัธนาคารซ่ึงอยูใ่นความครอบครองดแูลรกัษา และ/หรือ ในอาํนาจสัง่การของ

ธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือ ไดอ้าํนาจสัง่การน้ีมาโดยทางใดก็ตามไดท้นัที เพื่อเป็นการชาํระ

หน้ี และ /หรือ ชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากผูข้อใชบ้ริการตามขอ้ตกลงน้ีไดท้ั้งหมด โดยธนาคารไม่จาํตอ้งบอกกล่าวถึงการหกับญัชี และไม่

จาํเป็นตอ้งทาํหลกัฐานการหกับญัชี และ/หรือ เอกสารอื่นใดใหก้บัผูข้อใชบ้ริการอีก 
 

7. ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่า ผูข้อใชบ้ริการเป็นนิติบุคคลผูม้ีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือ บญัชีเงินฝากออมทรพัยก์บัธนาคาร และ จะไม่

ยกเลิกเพิกถอนบญัชีดงักล่าวโดยไม่ทาํการแจง้ใหธ้นาคารไดท้ราบล่วงหน้าก่อน 5 (หา้) วนัทาํการ 
 

8. ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งรกัษาแผ่นขอ้มลูโปรแกรม (Program Disc) (ถา้ม)ี ไวใ้นท่ีปลอดภยั และ รกัษารหสัผูใ้ช ้ (User ID) รหสัผ่าน 

(Password) รวมทั้งรหสัองคก์ร (Organization ID) เป็นความลบั จะแจง้ใหบุ้คคลอื่นทราบไม่ได ้
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

9. การใชบ้ริการ K-Trade Connect ในแต่ละครั้ง หากมีการใชร้หสัประจาํตวัผิดเกินกว่าจาํนวนครั้งท่ีธนาคารกาํหนด บริการ K-Trade 

Connect จะตดัการติดต่อชัว่คราว จนกว่าจะมีการติดต่อเข้ามาใหม่ แต่ถา้ยงัคงมีการใชร้หสัประจาํตวัผิดภายหลงัจากท่ีมีการติดต่อเขา้มา

ใหม่ รวมเกินกว่าจาํนวนครั้งท่ีธนาคารกาํหนด ผูข้อใชบ้ริการจะไม่สามารถใชร้หสัดงักล่าวกบับริการ K-Trade Connect ไดอ้ีกต่อไป 

จนกว่าจะไดติ้ดต่อกบัธนาคารเพื่อกาํหนดรหสัใหม ่
 

10. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัท่ีจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารกาํหนด สาํหรบัการใชบ้ริการ K-Trade Connect ในแต่ละ

ครั้ง และ  ทราบดีว่าจะตอ้งใชบ้ริการไม่เกินระยะเวลาท่ีธนาคารกาํหนด เมื่อครบระยะเวลาดงักล่าวแลว้  หากประสงคจ์ะใชบ้ริการต่อไป

ตอ้งติดต่อผ่านบริการ K-Trade Connect ใหม ่
 

11. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่า การกระทาํใดๆ ผ่านระบบบริการ K-Trade Connect ไม่ว่าจะใชบ้ริการ K-Trade Connect ประเภทใด หากได้

กระทาํไปโดยการใชแ้ผ่นขอ้มลูโปรแกรม และ /หรือ รหสัผูใ้ช ้และ /หรือ รหสัองคก์ร ซึ่งรหสัประจาํตวัน้ีลกูคา้อาจเปล่ียนแปลงไดต้าม

วิธีการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร ์ใหถื้อว่าเป็นการใชบ้ริการท่ีถูกตอ้งสมบรูณ ์ผกูพนัผูข้อใชบ้ริการทุกประการ และ  ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัผิด

ชดใชห้น้ี หรือ  ค่าเสียหายอนัเกิดจากการใชบ้ริการดงักล่าว ท่ีปรากฏจากขอ้มลูท่ีบนัทึกไว ้หรือ ประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร ์หรือ  

ไดจ้ากไมโครฟิลม์ หรือ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ  ส่ือทางเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอื่นของธนาคาร ไม่ว่าการใชบ้ริการดงั กล่าว จะ

เกิดขึ้ นโดยผูข้อใชบ้ริการหรือบุคคลอื่นและมีหลกัฐานปรากฏว่ามีผูไ้ดร้บัเงินหรือไดร้บัประโยชน์จากการใชบ้ริการ K-Trade Connect แลว้ 
 

12. เมื่อใชบ้ริการ K-Trade Connect แลว้ เพื่อประโยชน์ของผูข้อใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการตอ้งทาํหนังสือหรือเอกสารท่ีธนาคารกาํหนดแจง้ให้

ธนาคารทราบถึงการใชบ้ริการทนัทีซ่ึงการแจง้หรือไม่แจง้การใชบ้ริการตามขอ้น้ีไม่ทาํใหผู้ข้อใชบ้ริการพน้ความรบัผิดตามขอ้ 11. แมห้ลกั 

ฐานการแจง้การใชบ้ริการ K-Trade Connect จะขดัแยง้กบัหลกัฐานท่ีปรากฏจากขอ้มลูท่ีบนัทึกไว ้หรือ ประมวลผลดงักล่าวตามขอ้ 11. 
 

13. ผูข้อใชบ้ริการสามารถเขา้สู่ระบบ K-Trade Connect เพื่อเรียกดรูายงานและตรวจสอบขอ้มลูไดต้ลอดเวลา ส่วนการเขา้สู่ระบบเพื่อขอรบั

บริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ัน ผูข้อใชบ้ริการสามารถจดัส่งขอ้มลูรายการใหก้บัธนาคารได้

ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น. ในวนัทาํการปกติของธนาคาร อน่ึง ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการเขา้สู่ระบบหลงัจากเวลาดงักล่าวการทาํ

รายการน้ันธนาคารมีสิทธิท่ีจะถือว่ามีผลในวนัทาํการถดัไปได ้
 

14. ในการขอรบับริการโอนเงินต่างประเทศขาออก ธนาคารจะทาํการโอนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการมีเงินในบญัชีเพียงพอ  ตามคาํขอให้

ธนาคารโอนเงินออกไปต่างประเทศเท่าน้ัน หากบญัชีของผูข้อใชบ้ริการมีเงินไม่เพียงพอ หรือ  ถูกอายดัโดยคาํสัง่ศาล หรือ  องคก์ร หรือ 

เจา้พนักงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายแลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัทราบว่า ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินจากบญัชีดงักล่าวได ้และ การไม่

ดาํเนินการโอนเงินดงักล่าวของธนาคาร ยอ่มไม่ถือเป็นความผิดพลาดของธนาคารแต่อยา่งใด และ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้ นแก่ผู ้

ขอใชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายน้ันเองทั้งส้ิน  อน่ึง ผูข้อใช้

บริการจะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และ จดัใหม้ีจาํนวนเงินในบญัชีมากเพียงพอสาํหรบัการทาํคาํขอใหธ้นาคารโอนเงินในแต่ละครั้ง และ ผูข้อ

ใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัที หากมีการแจง้อายดับญัชีของผูข้อใชบ้ริการโดยคาํสัง่ศาล หรือองคก์ร หรือ  เจา้พนักงานท่ีมี

อาํนาจตามกฎหมาย ไปยงัผูข้อใชบ้ริการ ทั้งน้ี หากผูข้อใชบ้ริการละเลยไม่ดาํเนินการแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัที จนเป็นเหตุให้

ธนาคารทาํการโอนเงินออกจากบญัชีท่ีมีคาํสัง่อายดัน้ันโดยสุจริต และ นํามาซึ่งความเสียหายแก่ธนาคารในภายหลงั หรือ  เป็นเหตุให้

ธนาคารตอ้งรบัผิดต่อศาล หรือ องคก์ร หรือ  เจา้พนักงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย อนัเน่ืองมาจากการโอนเงินออกจากบญัชีดงักล่าวแลว้ 

ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นทัง้ส้ินทั้งจาํนวน  
 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการขอใหธ้นาคารทาํการโอนเงินออกไปต่างประเทศ แต่เงินในบญัชีของผูข้อใชบ้ริการไม่เพียงพอสาํหรบัการโอน

เงินตามท่ีผูข้อใชบ้ริการแจง้มายงัธนาคารในกรณีดงักล่าวธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการท่ีจะดาํเนินการโอนเงินออกไป

ต่างประเทศไดแ้มเ้งินในบญัชีของผูข้อใชบ้ริการจะไม่เพียงพอ  โดยธนาคารไม่จาํตอ้งขอความเห็นชอบจากผูข้อใชบ้ริการก่อนแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ี ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าการดาํเนินการดงักล่าวเป็นการท่ีผูข้อใชบ้ริการไดต้กลงกูเ้บิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร ซ่ึงผูข้อใชบ้ริการ

ตกลงรบัผิดชอบต่อจาํนวนเงินท่ีธนาคารไดโ้อนออกไปต่างประเทศดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นจาํนวนเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี โดยผูข้อใชบ้ริการ

ตกลงชาํระตน้เงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี  พรอ้มดว้ยดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้ นจากการกูเ้บิกเงินเกินบญัชีไปจากธนาคาร และอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว

เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีมีการเรียกเก็บน้ัน 
 

15. บญัชีเงินฝาก และ/หรือ บญัชีเงินกู ้และ/หรือ บญัชีประเภทอื่นใดท่ีใชก้บับริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งน้ันผู้

ขอใชบ้ริการตกลงยนิยอมใหธ้นาคารใชบ้ญัชีต่างๆ ดงักล่าวกบับริการของธนาคารท่ีเกี่ยวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้ยกเวน้แต่ประการใด ทั้งน้ี ไม่

ว่าบริการน้ันจะมีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี และ /หรือ จะมีต่อไปในภายหน้าตามท่ีจะระบุใน “ใบคาํขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใชบ้ริการ K-

Trade Connect” ต่อไป  
 

หนา้ท่ี 12/26



โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ตน้ฉบบั ส าหรบัธนาคาร 

อน่ึง ในกรณีท่ีบญัชีต่างๆ ท่ีใชก้บับริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งน้ัน เป็นบญัชีของบุคคลอื่น ผูข้อใช้

บริการจะดาํเนินการใหเ้จา้ของบญัชีน้ันๆ ลงนามในหนังสือใหค้วามยนิยอมไวต่้อธนาคาร เพื่อมอบอาํนาจใหธ้นาคารสามารถใชบ้ญัชี

ดงักล่าวกบับริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นเกี่ยวขอ้งไดอ้ีกส่วนหน่ึงดว้ย   
 

16. ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้ นแก่ผูข้อใชบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการขอรบับริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward) และ/

หรือ อนัเน่ืองมาจากการขอรบับริการรบัเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward) ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม ผูข้อใชบ้ริ การ

ยนิยอมใหธ้นาคารมีอาํนาจในการดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวใหถู้กตอ้งได ้ ตามความเป็นจริงรวมทั้งตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมี

การหกัเงิน และ/หรือ โอนเงินจากบญัชีต่างๆ ท่ีใชก้บับริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งได ้โดยมิจาํตอ้งแจง้ หรือ 

ขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือ เจา้ของบญัชีก่อนแต่อยา่งใด ทั้งน้ี ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการ  และ/หรือ เจา้ของบญัชี

ทราบในทนัที ภายหลงัจากท่ีธนาคารไดท้าํการหกัเงินแลว้  
 

17. ในการขอรบับริการแต่ละประเภทตามท่ีระบุในขอ้ 1. ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่าในการขอรบับริการแต่ละประเภทน้ัน อาจตอ้งใช้

เอกสารประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งเพิ่มเติม โดยใหถื้อว่าบรรดาเอกสารประกอบเพิ่มเติมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ “เง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใช้

บริการ K-Trade Connect” ฉบบัน้ีดว้ย ทั้งน้ี เอกสารประกอบเพิ่มเติมต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่าวน้ันจะหมายรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง) 

17.1 Application for lssuing a Documentary Credit และ/หรือ 
17.2 Application for Amendment of a Documentary Credit และ/หรือ 

17.3 Letter of Undertaking for lssuing a Letter of Guarantee and/or Endorsing Delivery Order และ/หรือ 

17.4 Global Outward Application และ/หรือ 

17.5 Application for Trust Receipt  (Hypothecated Shipping Documents) และ/หรือ 

17.6 Application for Negotiation / Discount of Export Bills drawn under Letter of Credit และ/หรือ 

17.7 Collection/Instruction for Negotiation/Discount of Export Bills 
 

18. เน่ืองจากการขอรบับริการ K-Trade Connect จากธนาคารน้ัน ผูข้อใชบ้ริการอาจตอ้งจดัส่งเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งใหแ้ก่ธนาคารทางโทรสาร 

ดงัน้ัน ผูข้อใชบ้ริการตกลงยนิยอมท่ีจะผกูพนัตามขอ้ตกลงการใชบ้ริการ Instruction Transmission Agreement (ขอ้ตกลงการส่งคาํสัง่ดว้ย

อุปกรณ์สื่อสาร) และใหถื้อวา่ขอ้ตกลงการใชบ้ริการ Instruction Transmission Agreement ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ “เงื่อนไขและขอ้กาํหนด

การใชบ้ริการ K-Trade Connect” ฉบบัน้ีดว้ย 
 

19. ขอ้มลูท่ีผูข้อใชบ้ริการไดจ้ากบริการ K-Trade Connect เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัยอดหน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย 

หรือขอ้มลูอื่นใด เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ และไม่ผกูพนัธนาคารจนกว่าธนาคารจะไดม้ีการยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 

20. ผูข้อใชบ้ริการตกลงวา่ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรห์รือไดจ้ากไมโครฟิลม์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือสื่อทางเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทอื่นใดท่ีธนาคารไดบ้นัทึกเป็นหลกัฐาน หรือ หนังสือหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดท่ีไดจ้ดัทาํขึ้ นตามเงื่อนไขและรายละเอียดท่ี

กาํหนดไวใ้นรายละเอียดการใชบ้ริการ K-Trade Connect และ งื่อนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ีหรือขอ้ ตกลงอื่นใดท่ี

เกี่ยวเน่ืองหรือเกี่ยวขอ้งกบัรายละเอียดการใชบ้ริการ K-Trade Connect และเงื่อนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ี ตลอดจน

เอกสารหรือหลกัฐานแหง่หน้ีใดๆท่ีธนาคารจะไดจ้ดัทาํขึ้ นเพื่อการดงักล่าวไมว่า่ในครั้งใดคราวใดและไมว่า่ท่ีจะมอียูแ่ลว้ในขณะน้ีและ/หรือท่ีจะ

ไดจ้ดัทาํขึ้ นในภายหน้าก็ตามใหถื้อวา่เป็นสว่นหน่ึงของคาํขอและขอ้ตกลงฉบบัน้ีและใหม้ผีลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการทุกอยา่งทุกประการดว้ย 
 

21. ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดและ/หรือความบกพร่องของระบบการใหบ้รกิารไมว่า่จะดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากระบบคอมพิวเตอรแ์ละ/หรือระบบ

ไฟฟ้า และ/หรือ จากเหตุสุดวสิยั และ/หรือ จากเหตุอื่นใดซึ่งอยูน่อกเหนือการจดัการควบคุมของธนาคารแลว้ธนาคารไมจ่าํตอ้งรบัผิดชอบใน

ความผิดพลาดและ/หรือความบกพร่อง และ/หรือ ความเสียหายสญูหายใดๆอนัไดเ้กิดขึ้ น และ/หรือ อนัอาจจะเกิดขึ้ นแต่อยา่งใดทั้ง สิ้ น  
 

22. กรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการส่งขอ้มลูผ่านระบบ K-Trade Connect เพื่อขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ไม่ว่าประเภทใดและไม่ว่าคราวใดก็ตาม 

ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะใหบ้ริการ K-Trade Connect ดงักล่าวแก่ผูข้อใชบ้ริการหรือไม่ก็ได ้
 

23. ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่า “เง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ Corporate Connect” ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้กาํหนด และ

เง่ือนไขซ่ึงผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งถือปฏบิติัสาํหรบัการขอรบับริการจากธนาคารภายใตบ้ริการ K-Trade Connect น้ีดว้ย 
 

24. ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมผกูพนัและตกลงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธีิการ และแบบของเอกสารสญัญาสาํหรบับริการ K-Trade Connect ใน

แต่ละประเภทตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ี และ  ท่ีธนาคารจะไดก้าํหนดเพิ่มเติมต่อไปรวมทั้งคู่มอื หรือ 

เอกสารใดๆ เกี่ยวกบัการใชบ้ริการ K-Trade Connect ซึ่งธนาคารไดม้อบ หรือ ส่งใหผู้ข้อใชบ้ริการแลว้ หรือ ท่ีธนาคารประกาศเพิ่มเติมต่อไป

ในภายหน้าน้ัน โดยใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ีดว้ย และหากผูข้อใชบ้ริการไมป่ฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธีิการ แ ละแบบของเอกสารสญัญาดงักล่าวจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมรบั

ผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นน้ันแก่ธนาคาร โดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้อยา่งใดทั้งสิ้ น 
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โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

 

          วนัท่ี 
 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ศนูยบ์ริการธุรกิจต่างประเทศ 
 

 
 

ขา้พเจา้ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัในนามบริษัท ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูข้อใชบ้ริการ” มีความประสงคท่ี์จะสมคัรขอใชบ้ริการดา้น 

การคา้ระหว่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร” ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ร
าย
ล
ะ
เอี
ย
ด
ผ
ูข้
อ
ใช
บ้
ร
ิก
าร

 

 

ช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย) 
 

ช่ือนิติบุคคล (ภาษาองักฤษ) 
 

ท่ีอยูท่ี่สามารติดต่อได ้

 
 
 

เลขท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล                                                  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี                                                . 
 

เบอรโ์ทรศพัท ์                                                                      เบอรโ์ทรสาร                                                       . 
 

e-mail address 
 

ร
าย
ล
ะ
เอี
ย
ด
บ
ริ
ก
าร

 

บริการเพื่อการน าเขา้ (IMPORT) 

 

  บริการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต (L/C Issuance) 
 

  บริการโอนเงินตา่งประเทศขาออก (Outward Remittance) 

 

ร
าย
ล
ะ
เอี
ย
ด
บ
ญั
ชี

  

       ในกรณีท่ีมีค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขอใชบ้ริการ ระบบ K-Trade Connect ผูข้อใชบ้ริการยนิดี 

ใหธ้นาคารทาํการหกัชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายดงักล่าว จากบญัชีท่ีไดร้ะบุ ดงัน้ี 
 

  หกัจากบญัชีเลขท่ี                                                         สาขา 

รวมทั้งบญัชีอื่นใดท่ีผูข้อใชบ้ริการมีอยูก่บัธนาคาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหน้า 
 

ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองวา่ขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ท่ีไดใ้หไ้วข้า้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ โดยผูข้อใชบ้ริการไดร้บัท ราบ และ

ตกลงปฏิบติัตามรายละเอียด เง่ือนไข และขอ้กาํหนดของแต่ละบริการ ท่ีผูข้อใชบ้ริการประสงคจ์ะรบับริการจาก ธนาคารดงัรายละเอียดปรากฏใน

เอกสารแนบทา้ยใบสมคัรฉบบัน้ีทุกประการ เพ่ือเป็นหลกัฐานผูข้อใชบ้ริการจึงไดล้งลายมือช่ือพรอ้มประทบัตราไวเ้ป็นสาํคญั 

ส
 าห
ร
บั
เจ
า้ท

ี่ธ
น
าค

าร
 

 

รบัรองลายมือช่ือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(                                                                                                                                  ) 
 

ลายมือชื่อผูม้ีอาํนาจบริษัทฯ พรอ้มประทบัตรา 

 

 

เอกสารฉบบัน้ี ทาํขึ้ น 2 (สอง) ฉบบั โดยธนาคารจะมอบใหผู้ข้อใชบ้ริการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 (หน่ึง) ฉบบั 
ส าหรบัเจา้หนา้ที่ธนาคาร 

 

รหสัลูกคา้  
 

          ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของลายมือช่ือผูมี้อาํนาจพรอ้มตราประทบัรวมถึง  

ความถูกตอ้งของเอกสาร หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลู ท่ีอยู่ ในแบบคาํขอใชบ้ริการ  

ฉบบัน้ีแลว้ 

 
 
 

ลงช่ือ (ผูข้ออนุมติั)                                                               (RM,TSS,TPS) 

 

วนัท่ี                                                     โทรศพัท ์                               . 

 

ผลการอนุมติั 
 

 อนุมติัและใหด้าํเนินการทนัที 
 

 ไม่อนุมติั 

 

 
 
 

ลงช่ือ                                                                                       (ผูอ้นุมติั) 

 

วนัท่ี 
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โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

 

ข
อ้
ม
ูล
ผ
ูใ้ช
ง้
าน

ร
ะ
บ
บ

 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ (แบบตวัพิมพใ์หญ)่ 
 

รหสัองคก์ร   ธนาคารกาํหนดให ้   กาํหนดเอง (ไม่เกิน 8 ตวัอกัษร)  

 

การอนุมตัิรายการ 
 

  สรา้งและอนุมติัรายการไดเ้ฉพาะในบริษัท 

 

 สรา้งและอนุมติัรายการใหก้บับริษัทในเครือได ้
 

ช่ือ – สกุล 
และ e-mail address 

รหสัผูใ้ช ้

(User ID) 
บทบาทท่ีไดร้บัมอบหมาย ประเภทบริการ หมายเหต ุ

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
    

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
      

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

Name:    Maker  L/C Issuance    

  Authorizer/Level    Outward Remittance    

e-mail:  วงเงินท่ีสามารถอนุมติั    
     

 

ค
 าอ
ธิ
บ
าย
เพิ่
ม
เต
ิม
 

ขอ้ความ ค าอธิบาย 

รหสัองคก์ร กาํหนดช่ือรหสัเพื่อใชใ้นการเขา้ใชง้านระบบเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเขา้ระบบเพื่อใชง้าน 

การอนุมตัิรายการ 

การอนุมติัรายการตามโครงสรา้งองคก์ร 

          (เลือก) สรา้งและอนุมติัรายการไดเ้ฉพาะในบริษัท ผูใ้ชง้านจะใชง้านไดเ้ฉพาะชื่อบริษัทเดียวกนั  

               (เลือก) สรา้งและอนุมติัรายการใหก้บับริษัทในเครือได ้ผูใ้ชง้านจะใชง้านร่วมกนัไดภ้ายในบริษัทในเครือเดียวกนั  

ช่ือ-สกุล และ 
e-mail address 

ระบุช่ือ, นามสกุล และ e-mail address ของผูใ้ชง้าน 

          (สาํหรบั e-mail address ใชเ้พื่อใหธ้นาคารส่งสถานะรายการหรือใหผู้ ้ใชง้านใชติ้ดต่อกบัธนาคาร) 

รหสัผูใ้ช ้

(User ID) 

ระบุเพื่อใชส้าํหรบัผูใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบ K-Trade Connect ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่ไดร้ะบุมาท่ีช่องน้ี ทางธนาคารจะใชช่ื้อ e-mail address ท่ีระบุมาก่อน

หน้าน้ี สาํหรบัใชส้รา้งเป็น User ID ใหก้บัผูใ้ชง้านตามตวัอย่างต่อไปน้ี kanok@a.com รหสัผูใ้ชง้านคือ kanok กาํหนดไดไ้ม่เกิน 8 ตวัอักษร 

บทบาทท่ี 

ไดร้บัมอบหมาย 

ระบุเพื่อเป็นบทบาทหรือหน้าท่ีในการทาํงาน 

          Maker: ผูจ้ดัทาํคาํสัง่รายการ (Transaction) เพื่อจดัส่งคาํสัง่ท่ีจดัทาํใหก้บัผูม้ีอาํนาจอนุมติั 

               Authorizer: ผูม้ีอาํนาจอนุมติัทาํหน้าท่ีอนุมติัรายการและส่งรายการไปยงัธนาคาร 

ประเภทบรกิาร ระบุบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ผูใ้ชง้านมีความเกี่ยวขอ้ง 

หมายเหตุ กรณีเลือกการอนุมติัรายการแบบสรา้งและอนุมติัรายการใหก้บับริษัทในเครือโปรดระบุช่ือบริษัทท่ีผูใ้ชง้านเป็นผูร้บัผิดชอบ หรือ ระบุค วามตอ้งการอ่ืนๆ 

 
 

 

 

หนา้ท่ี 15/26



โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

 

 

ขอ้ตกลงการส่งค าสัง่ดว้ยอุปกรณส์ื่อสาร 
 

วนัท่ี       

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ศนูยบ์ริการธุรกิจต่างประเทศ 
 

 

ขา้พเจา้ บริษัท                         (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ลกูคา้”) 

ประสงคท่ี์จะใหธ้นาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกว่า “ธนาคาร”) รบัคาํสัง่ และ ขอ้มลูเป็นครั้งคราว  (ซ่ึง

ต่อไปน้ีเรียกว่า “คาํสัง่”) จากลกูคา้ผ่านทางเคร่ืองโทรสาร หรือทางอุปกรณ ์หรือเคร่ืองมืออื่นๆ เพื่อการส่งและ /หรือนําส่งขอ้มลูไปยงั

ธนาคาร โดยยนิยอม และรบัทราบว่า ธนาคารจะปฏบิติัตามคาํสัง่ดงักล่าว หรือ ถือปฏบิติัตามคาํสัง่ ท่ีไดร้บั จากลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงและ

เง่ือนไขดงัจะกล่าวต่อไปน้ี: 
 

1. ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่า ธนาคารจะปฏบิติัตามคาํสัง่ท่ีไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการ ซ่ึงส่งผ่านทางเคร่ืองโทรสาร หรือทางอุปกรณ์  

หรือเคร่ืองมืออื่นๆ เพื่อการส่ง และ/หรือ นําส่งขอ้มลู โดยปราศจากขอ้ผกูมดัใ ดๆ และ ธนาคารอาจปฏเิสธท่ีจะปฏบิติัตามคาํสัง่ดงักล่าว  

ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้และผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งส่งตน้ฉบบั ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บัธนาคารโดยเร็ว อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ี

ธนาคารปฏเิสธท่ีจะปฏบิติัตามคาํสัง่ดงักล่าว ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบโดยเร็ว 

2. ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบต่อการกระทาํใด ๆ ของธนาคาร ธนาคารตวัแทน หรือตวัแทนอื่นใด ซ่ึงไดป้ฏบิติัตามคาํสัง่ท่ีไดร้บัจาก ผูข้อ

ใชบ้ริการผ่านทางเคร่ืองโทรสาร หรือทางอุปกรณ ์หรือเคร่ืองมืออื่นๆ เพื่อการส่ง และ /หรือ นําส่งขอ้มลู และผูข้อใชบ้ริการตกลงยนิยอม

ว่า หากคาํสัง่ใดๆ ท่ีธนาคารไดร้บัและปรากฏว่าผูข้อใชบ้ริการไดล้งนามแลว้ ธนาคารจะถือเสมือนว่า คาํสัง่ดงักล่าวไดร้บัการลงนามโดย

ผูข้อใชบ้ริการ และมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการโดยชอบแลว้ แมจ้ะพิสจูน์ไดใ้นภายหลงัว่าคาํสัง่ดงักล่าวยงัไม่ไดล้งนามโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํ

แทนผูข้อใชบ้ริการก็ตาม 

3. ก)  ผูข้อใชบ้ริการตกลง และ รบัทราบว่า ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบต่อหน้ีสิน หรือสิทธิเรียกรอ้งหรือการไม่สามารถปฏบิติั หรือดาํเนินการ 

 ตามคาํสัง่ต่างๆ ใหเ้สร็จสิ้ น อนัเกิดจากสาเหตุท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของธนาคาร 

ข) ผูข้อใชบ้ริการตกลงไม่เรียกรอ้งต่อธนาคาร และยนิดีชดเชยความเสียหายแก่ธนาคาร ธนาคารตวัแทน หรือตวัแทนต่อหน้ีสินพนัธะ

การสญูเสีย ความเสียหาย ค่าปรบั ค่าใชจ้่ายในการทาํคดีความ การฟ้องรอ้ง ตน้ทุน ค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีพึงมี หรือบงัคบัใชต่้อธนาคาร 

ธนาคารตวัแทน หรือตวัแทน อนัเน่ืองมาจากการปฏบิติัตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการทุกประการ 

 ค) ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ  หากธนาคารตวัแทน หรือ ตวัแทนกระทาํการอนัประมาทเลินเล่อ  ประพฤติผิด  กระทาํการผิดพลาด 

หรือ ไม่ปฏบิติัตามคาํสัง่ อนัเป็นการกระทาํท่ีนอกเหนือจากอาํนาจท่ีทางธนาคารไดร้บัมอบหมาย และ  ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบต่อ

การลม้ละลายของธนาคารตวัแทน หรือ  ตวัแทน รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นไม่ว่าทางตรง  และ ทางออ้ม ความเสียหายจาํเพาะ  

หรือผลเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นทุกประการ 

4. ธนาคารอาจใชดุ้ลยพินิจของทางธนาคารเพียงผูเ้ดียว ในการใชว้ิธีการใด ๆ เพื่อโอนเงินตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการ หากผูข้ อใชบ้ริการ

ประสงคท่ี์จะยกเลิกการโอนเงิน หรือ คาํสัง่ท่ีไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบแลว้ ธนาคารจะพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะยบัยัง้การโอนเงิน หรือ  นํา

เงินท่ีไดโ้อนไปแลว้กลบัมา หากธนาคารไม่สามารถยบัยัง้การโอนเงิน หรือนําเงินท่ีโอนไปแลว้คืนมาได ้ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้ริการไม่มี สิทธิท่ี

จะขอรบัเงินท่ีโอนไปแลว้น้ันคืนและธนาคารจะไม่รบัผิดชอบต่อการชดเชยเงินจาํนวนน้ันใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ 

5. หากคู่สญัญาฝ่ายใด ประสงคท่ี์จะยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ี คู่สญัญาฝ่ายน้ันๆ จะตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 (สิบหา้) วนั 
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รบัรองลายมือช่ือ  
 

 
 

 
 

 

 

(                                                                                                                                  ) 
 

ลายมือชื่อผูม้ีอาํนาจบริษัทฯ พรอ้มประทบัตรา 
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โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

 

หนงัสือมอบอ านาจ 

    

วนัท่ี       

 

   โดยหนังสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ 
 

สาํนักงาน/บา้นเรือนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
 
 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ผูม้อบอาํนาจ”  ไดม้อบอาํนาจให ้ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย รวมถึงผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือ 

และ/หรือพนักงานของ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ผูร้บัมอบอาํนาจ”  เป็นผูม้ีอาํนาจกระทาํ

แทนในการกรอกขอ้มลูรายละเอียดตามแบบฟอรม์  “แบบการทาํธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ   (Foreign Exchange Transaction Form)”    

และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ    พรอ้มทั้งลงนามในเอกสารดงักล่าวไดด้ว้ย 
 

 

บรรดาการกระทาํใดๆ  ซ่ึงผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามความในหนังสือมอบอาํนาจฉบบัน้ี ผู ้

มอบอาํนาจยอมรบัผกูพนัเป็นการกระทาํของผูม้อบอาํนาจทั้งส้ิน 
 

 

เพื่อเป็นหลกัฐาน ในการน้ีผูม้อบอาํนาจจึงไดล้งลายมือช่ือ และประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญั ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขา้งตน้ 
 

 
                             *(บริษัท)   

 

    

 
 

 
 

 
 

 

         ลงช่ือ                                                                                                                                              ผูม้อบอาํนาจ 

            (                                                                                                                                       ) 

ลายมือชื่อผูม้ีอาํนาจบริษัทฯ พรอ้มประทบัตรา 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ลงช่ือ                                                                      พยาน     ลงช่ือ                                                                      พยาน 

     (                                                                        )               (                                                                        ) 

 
 

 
 
 

อากรแสตมป์  

  30 บาท 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรบับริการดา้นการคา้ระหว่างประเทศ 
 

1. ผูข้อใชบ้ริการตกลง และ รบัทราบว่า บริการต่าง ๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการใชบ้ริการกบัธนาคารน้ัน จะตอ้งเป็นไปตามรปูแบบ  ขอ้กาํหนด  และ

ประกาศต่างๆ ของธนาคารเกี่ยวกบัการใหบ้ริการแต่ละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งประกอบการใชบ้ริการแต่ละบริการ ซ่ึง

ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงฉบบัน้ีดว้ย ดงัน้ัน ผูข้อใชบ้ริการตกลง  และ ยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้ริการแต่ละประเภท และ  ตกลงท่ีจะ

ปฏบิติัตามรปูแบบ ขอ้กาํหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เกี่ยวกบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท ทั้งท่ีธนาคาร

ไดแ้จง้ผูข้อใชบ้ริการทราบหรือซ่ึงธนาคารจะประกาศไว ้ณ ท่ีทาํการของธนาคาร โดยใหถื้อว่ามีผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการทุกประการ 
 

2. บญัชีเงินฝาก และ/หรือ บญัชีประเภทอื่นใดท่ีระบุในคาํขอใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมใหใ้ชบ้ญัชีดงักล่าวทุกบญัช ีกบับริการต่าง ๆ ท่ี

ธนาคารจดัไวใ้นขณะน้ี และ/หรือท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือ เพิ่มเติมในภายหน้าตามท่ีระบุในคาํขอเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการใชบ้ริการ โดยไม่

มีขอ้ยกเวน้ และ ในกรณีท่ีบรรดาบญัชีต่าง ๆ ท่ีใชบ้ริการเป็นของบุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการระบุ ผูข้อใชบ้ริการจะดาํเนินการใหบุ้คคลซึ่งผูข้อใช้

บริการระบุลงนามในหนังสือยนิยอมตามแบบฟอรม์ท่ีธนาคารกาํหนดเพื่ออนุญาตใหใ้ชบ้ญัชีน้ันๆ กบับริการตามคาํขอใชบ้ริการฉบบัน้ีให้

ไวก้บัธนาคารเป็นอีกส่วนหน่ึงดว้ย  
 

ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคาร เป็นผูห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ และ /หรือ บุคคลซึ่งผูใ้ชบ้ริการระบุ เพื่อใหธ้นาคาร

ดาํเนินการภายใตบ้ริการต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 
 

2.1 ผูข้อใชบ้ริการมอบอาํนาจใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการท่ีมีอยูก่บัธนาคาร และ/หรือ ดาํเนินการใหบุ้คคลซึ่งผู ้

ขอใชบ้ริการระบุใหค้วามยนิยอม เพื่อดาํเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฉบบัน้ีต่อไปจนกว่าจะยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ีต่อกนั และผูข้อ

ใชบ้ริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนตลอดจนดาํเนินการใหบุ้คคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุไม่เพิกถอนการมอบอาํนาจดงักล่าวน้ีจนกวา่จะมีการ

ยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ีต่อกนั 
 

2.2 ผูข้อใชบ้ริการตกลงและ/หรือจะดาํเนินการใหบุ้คคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุดาํรงเงินในบญัชีอยา่งน้อยเท่ากบัรายการท่ีธนาคารจะตอ้ง

หกัเงิน  
 

2.3 ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุ ซ่ึงไดท้าํความตกลงใหธ้นาคารมีอาํนาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของตนไดแ้จง้ยกเลิกความตกลง 

และ/หรือคาํสัง่ใหห้กัเงิน ธนาคารจะไม่ทาํการหกัเงินจากบญัชีของบุคคลน้ัน ในกรณีเช่นน้ีผูข้อใชบ้ริการมีหน้าท่ีเป็นผูติ้ดตามเจรจา

กบัเจา้ของบญัชีเงินฝากรายน้ันๆ เพื่อการรบัชาํระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ท่ีมีต่อกนัต่อไปเอง  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีธนาคารไดร้บัแจง้ยกเลิกความตกลงดงักล่าวในวรรคแรกแลว้ แต่ธนาคารมิอาจดาํเนินการแกไ้ข

ขอ้มลูทางระบบงานของธนาคารไดท้นั ไม่ว่าดว้ยเหตุประการใดก็ตาม และ  หากธนาคารไดร้บัคาํสัง่ขอ้มลูใดจากผูข้อใชบ้ริการท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัเจา้ของบญัชีเงินฝากรายน้ัน พรอ้มทั้งธนาคารไดด้าํเนินการใดๆ กบั  บญัชีเงินฝากรายน้ัน ๆ ไม่ว่าลกัษณะใดก็ตาม ใน

กรณีเช่นน้ี ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าการปฏบิติัของธนาคารเป็นการถูกตอ้งเช่นกนั และ  ผูข้อใชบ้ริการมีหน้าท่ีรบัผิดชอบโดยตรงต่อ

เจา้ของบญัชีเงินฝากรายน้ัน ๆ ต่อไปดว้ย    
 

3. ในกรณีของการใชบ้ริการ ท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งมีการแจง้ขอ้มลูใหแ้ก่ธนาคารทราบก่อนน้ัน ผูข้อใชบ้ริการตกลงดาํเนินการตามขอ้กาํหนด 

ดงัน้ี 

3.1 ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงส่งคาํสัง่ในการใชบ้ริการ ตลอดจนขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้ง  และ จาํเป็นของการทาํรายการภายใตบ้ริการแต่ละประเภท

ใหแ้ก่ธนาคารล่วงหน้าก่อนวนัทาํรายการ โดยจดัส่งดงัน้ี  

      (1) ในรปูของแผ่นบนัทึกขอ้มลู (Diskette/Tape) และ มีการยนืยนัขอ้มลูโดยเอกสาร (Hard Copy) ส่งโดยบุคคลนําส่ง หรือ  ส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน หรือ   

 (2) ทางอิเล็กทรอนิกส ์(ในกรณีท่ีระบุในขอ้ตกลงการใชบ้ริการประเภทน้ันๆ วา่จะใชผ่้านช่องทาง e-mail/ K-Trade Connect) หรือ  

 (3) รปูแบบอื่นใดท่ีไดต้กลงกบัธนาคาร 
 

   ทั้งน้ี หากธนาคารไดร้บัขอ้มลูการใชบ้ริการเกินกว่าเวลาท่ีธนาคารกาํหนด ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าเป็นการจดัส่งคาํสัง่

และ ขอ้มลูใหแ้ก่ธนาคารในวนัทาํการถดัไป ผูข้อใชบ้ริการตกลง และ รบัทราบว่าเป็นสิทธิของธนาคารท่ีจะไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ และ

ขอ้มลูท่ีไดร้บัในคราวน้ัน ๆ หรือ ถา้จะดาํเนินการใหก็้จะถือว่าเป็นขอ้มลูคาํสัง่ท่ีธนาคารไดร้บัในวนัทาํการถดัไป   

 

3.2 หากธนาคารไม่อาจทาํรายการตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุมาจากขอ้มลูท่ีธนาคารไดร้บัไม่ถูกตอ้ง หรือ ดว้ยเหตุใดก็

ตาม ธนาคารจะนําเงินท่ีหกัดงักล่าวคืนเขา้บญัชีเดิมภายใน 3 (สาม) วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีธนาคารพิจารณาไม่ทาํรายการ 
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โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

3.3 ผูข้อใชบ้ริการรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใด ๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีไดม้ีการจดัส่งมาใหธ้นาคาร ไม่ว่าจะส่งมาใน

รปูแบบใด และไม่ว่าจะส่งดว้ยตวัผูข้อใชบ้ริการเอง หรือ บุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการมอบหมาย มีความถูกตอ้งแทจ้ริง และในกรณีท่ีมีความ

ผิดพลาดในการทาํธุรกรรมใด ๆ เน่ืองจากความผิดพลาด หรือ  บกพร่องน้ัน และ/หรือ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม ผูข้อ ใช้

บริการตกลงจะดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุโดยตรง ทั้งน้ี โดยผูข้อใชบ้ริการขอสละสิทธิใน

การเรียกรอ้งใหธ้นาคารหกั หรือ ถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุคืนใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ และ ขอสละสิทธิใน

การฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้อีกทั้งผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าจะไม่กระทาํการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใดๆ ในขอ้

พิพาทระหว่างผูข้อใชบ้ริการกบับุคคลอื่นเหล่าน้ัน และหากผูข้อใชบ้ริการมีขอ้ต่อสู ้และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเอง

กบับุคคลเหล่าน้ันเป็นอีกส่วนหน่ึงต่างหาก ทั้งน้ี หากความผิดพลาดดงักล่าวเป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งจ่ายเงินแทนไป ผูข้อใชบ้ริการ

ตกลงจะชาํระคืนใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น  

หากผูใ้ชบ้ริการพบว่า เอกสาร และ/หรือ หลกัฐาน และ/หรือ รายละเอียดใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการไดส่้งใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าจะ

ส่งมาในรปูแบบใด มีความผิดพลาด หรือบกพร่อง และผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขความผิดพลาด หรือบกพร่องดงักล่าว 

ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้แกไ้ขความผิดพลาด หรือบกพร่องใหแ้ก่ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ก่อนท่ีธนาคารจะนําขอ้มลูเขา้สู่

ระบบการทาํงานของธนาคาร และ  หากผูข้อใชบ้ริการแจง้แกไ้ขความผิดพลาด หรือ  บกพร่องใหแ้ก่ธนาคารทราบภายหลงัจากท่ี

ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูเขา้สู่ระบบการทาํงานของธนาคารแลว้ ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบว่า เป็นสิทธิและดุลยพินิจของธนาคาร ในการท่ีจะ

พิจารณาแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการหรือไม่ 

4. ในกรณีท่ีบริการใดเป็นบริการท่ีธนาคารเปิดใหใ้ชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน หรือ ผูข้อใชบ้ริการระบุความประสงคว์่า จะใช้

บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยง  ระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส ์ จากเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องผูข้อใชบ้ริการ เขา้กบั

ระบบส่ือสารเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมายงัธนาคาร ไม่ว่าจะดว้ยระบบ K-Trade Connect 

หรือ ระบบ/ช่ือเรียกอื่นใด ผูข้อใชบ้ริการตกลงตามขอ้ตกลง และ เง่ือนไขการใหบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ดงัน้ี 

4.1 ในการสมคัรใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งเลือกรหสัประจาํตวั (Organization ID) เพื่อใหธ้นาคาร

ตรวจสอบว่าซํ้ากบัลกูคา้รายอื่นหรือไม่ จาํนวน 3 ลาํดบั (โดยเรียงลาํดบัจากความตอ้งการใชม้ากไปหาน้อย) เมื่อธนาคารตรวจสอบ

เรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะแจง้รหสัประจาํตวัใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

เมื่อผูข้อใชบ้ริการไดร้บัรหสัผ่าน (Password) จากธนาคารแลว้ ระบบจะทาํการบงัคบัใหม้ีการเปล่ียนรหสัผ่านโดยอตัโนมติั 

ผูข้อใชบ้ริการมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการดแูลรกัษารหสัประจาํตวั และรหสัผ่านไวใ้นท่ีมัน่คงปลอดภยั และถือเป็นความลบั

เฉพาะตวั ในก รณีท่ีเกิดการสญูหาย หรือหลงลืม ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนันับแต่วนัท่ีเกิดเหตุ

น้ันๆ ขึ้ น  

4.2 การกระทาํใดๆ หากไดก้ระทาํไปโดยการใชร้หสัประจาํตวัผูข้อใชบ้ริการ/รหสัผ่านท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริการแลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อ

ว่าถูกตอ้งสมบรูณ ์และ ใหม้ีผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการ เสมือนหน่ึงไดก้ระทาํโดยผูข้อใชบ้ริการเอง และ ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมรบัผิดชอบ

ในการกระทาํดงักล่าวทุกประการ 

4.3 ผูข้อใชบ้ริการตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เน่ืองจากผูข้อใชบ้ริการ

สามารถทาํธุรกรรมดว้ยตนเองได ้ โดยไม่จาํตอ้งมีเอกสาร หรือ  หลกัฐานอื่นใดยนืยนัเพิ่มเติม และ /หรือ มอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่

ประการใด (เวน้แต่รายการท่ีธนาคารกาํหนดใหต้อ้งทาํเอกสาร หรือ  หลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และ  ประเพณีของ

ธนาคารในเร่ืองน้ันๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง) การขอใหธ้นาคารออกเช็คตามคาํสัง่ ฯลฯ  ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งทาํเอกสารหรือ

หลกัฐาน (ถา้มี) ตามท่ีธนาคารกาํหนดดว้ย) ซ่ึงหากเกิดความสญูหายหรือเสียหายใดๆ ขึ้ นแก่ผูข้อใชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการใช้

บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสห์รือเน่ืองมาจากการใชร้หสัประจาํตวัของผูข้อใชบ้ริการและ/หรือรหสัผ่านในการทาํธุรกรรมต่างๆ 

แลว้น้ัน ธนาคารจะไม่มีความรบัผิดต่อผูข้อใชบ้ริการไม่ว่ากรณีใด  ๆ  

4.4 ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และขอ้กาํหนดการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ ตามท่ีจะ

เห็นสมควร นอกจากน้ี ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิก  การใหบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสไ์ดไ้ม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วนเมื่อใดก็ได ้

โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการ  ประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อใช้

บริการจะแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั 

5. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั หรือ  เหตุอื่นใดอนัทาํใหธ้นาคารไม่สามารถดาํเนินการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงน้ีได ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคาร

พิจารณาใหบ้ริการ หรือ  ดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหบ้ริ การตามใบคาํขอใชบ้ริการน้ีได ้โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงยนิยอมท่ีจะให้

ความร่วมมือแก่ธนาคารอยา่งเต็มท่ี และ ทุกวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการของธนาคาร เพื่อความสะดวกของผูข้อใชบ้ริการในบริการต่างๆ 

ตามใบคาํขอใชบ้ริการฉบบัน้ี  
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โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

6. ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม  การใชช่้องทางอิเล็กทรอนิกสใ์ หแ้ก่ธนาคารตาม

กาํหนดเวลาและอตัราท่ีธนาคารกาํหนด และ ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากร และค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัพึงมี ตลอดจนเงินจาํนวน

ใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งชาํระคืนใหก้บัธนาคาร ทั้งน้ี ผูข้ อใชบ้ริการ ยนิยอมใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ ท่ีมีอยูก่บั

ธนาคารเพื่อชาํระหน้ีและ/หรือความรบัผิดชอบของผูข้อใชบ้ริการตามขอ้ตกลงน้ีทั้งหมด  

  ทั้งน้ี ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงว่าเป็นสิทธิและดุลยพินิจโดยลาํพงัของธนาคารท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือ

วิธีการ ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) 

วนั ก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงจะมีผลใชบ้งัคบั   
 

7. ในกรณีท่ี ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้ริการ หรือ บุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการระบุ เพื่อชาํระค่าธรรมเนียม  การใชบ้ริการ

ตลอดจนการใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็นการใชบ้ริการประเภทใดก็ตาม เน่ืองจากบญัชีเงินฝากไม่มีเงินเพียงพอ หรือ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใช้

บริการจะไม่สามารถใชบ้ริการผ่านไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนได ้ทั้งน้ี จนก ว่าธนาคารจะสามารถหกัเงินค่าธรรมเนียม ตลอดจน

หกัเงินใดๆ เพื่อใหบ้ริการจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการหรือบุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการระบุไดค้รบถว้นเรียบรอ้ยแลว้  
 

  หากธนาคารใชดุ้ลยพินิจในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ทาํใหบ้ญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการมียอดเป็นลกูหน้ีธนาคาร หรือ  มียอด

เป็นลกูหน้ีเพิ่มขึ้ น ไม่ว่าเป็นจาํนวนเงินเท่าใดก็ตาม ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่ายอดเงินท่ีผูข้อใชบ้ริการเป็นหน้ีท่ีเพิ่มขึ้ นน้ัน เป็นเงินท่ีผู ้

ขอใชบ้ริการเบิกเกินบญัชีไปจากธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงยนิยอมชาํระดอกเบ้ียใหแ้ก่ธนาคารจากเงินท่ีเป็นหน้ีน้ันได ้ในอตัราดอกเบ้ีย

เงินใหกู้ย้มืสงูสุดท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลกูคา้ผูกู้โ้ดยทัว่ไปในแต่ละขณะเวลา โดยไม่ตอ้งแจง้ หรือส่งหลกัฐานใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ

แต่อยา่งใด 
 

  ในกรณี บญัชีดงักล่าวในใบคาํขอใชบ้ริการ เป็นบญัชีออมทรพัย ์ผูข้อใชบ้ริการ  ตกลงยนิยอมใหบ้ญัชีออมทรพัยด์งักล่าว เป็นบญัชี

เดินสะพดัตามกฎหมายว่าดว้ยบญัชีเดินสะพดั และ  ยนิยอมใหธ้นาคารหกัทอนบญัชีหน้ีทั้งหมด หรือ แต่บางส่วนท่ีเกิดขึ้ นระหว่างผูข้อใช้

บริการ/เจา้ของบญัชีกบัธนาคารหกักลบลบหน้ีกนัไดต้ามวิธีและประเพณีปฏบิติัของธนาคารเกี่ยวกบับญัชีเดินสะพดัเช่นกนัดว้ย  
 

8. วนัทาํการตามท่ีมีการกล่าวอา้งอิงถึง ในคาํขอใชบ้ริการฉบบัน้ี ในขอ้กาํหนด  และ เง่ือนไขของบริการแต่ละประเภท และ  ในเอกสารใดๆ 

ประกอบการใชบ้ริการ ใหม้ีความหมายถึง วนัท่ีธนาคารเปิดทาํการ ซ่ึงมิใช่วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์หรือวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

กาํหนดใหเ้ป็นวนัหยุดของธนาคารพาณิชย ์  
 

9. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าการใหบ้ริการ และดาํเนินการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีธนาคารจดัทาํขึ้ นเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูข้อใชบ้ริการ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาด ล่าชา้ บกพร่อง เสียหายแก่ผู ้ ขอใชบ้ริการ และ/หรือพนักงาน และ/หรือ

ลกูคา้ของผูข้อใชบ้ริการ อนัมิไดเ้กิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรงของธนาคารแลว้ หากมิไดม้ีการระบุขอ้ตกลงกนัไว้

เป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะ ผูข้อใชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากธนาคารทั้งส้ิน 
 

10. ในกรณี ท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือ  ระเบียบของทางราชการ กาํหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรือ  ธุรกรรมทางการเงินของผูข้อใช้

บริการ หรือ ลกูคา้ของผูข้อใชบ้ริการต่อเจา้หน้าท่ี หรือ หน่วยงานรฐั เมื่อธนาคารไดร้บัการรอ้งขอผูข้อใชบ้ริการ ตกลงยนิยอมใหธ้นาคาร

เปิดเผยขอ้มลู และ /หรือ จดัทาํรายงานเกี่ยวกบัการทาํธุรกรรมทางการเงิน ของผูข้อใชบ้ริการต่อเจา้หน้าท่ี หรือ  หน่วยงานของรฐัไดทุ้ก

ประการ 
 

11. ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผูท่ี้ธนาคารกสิกรไทยมอบหมายใชข้อ้มลูของผูข้อใชบ้ริการ เพื่อการ

พิจารณา และดาํเนินการเสนอผลิตภณัฑบ์ริการ และขอ้เสนอพิเศษอื่นใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือเพื่อการอื่นได ้
 

12. ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการในแต่ละประเภทไดต้ามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร และใหถื้อว่า

เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการแต่ละบริการดว้ย นอกจากน้ี ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบัการใหบ้ริการ ตลอดจนการ

ยกเลิกบริการดงักล่าวน้ีไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิก

การใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั เวน้แต่จะไดร้ะบุไว ้

โดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละบริการว่าเป็นกาํหนดเวลาอื่น 
 

หากผูข้อใชบ้ริการปฏบิติัผิดขอ้ตกลง และเง่ือนไขการใชบ้ริการใดบริการหน่ึงไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด และ /หรือปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือ

ไดว้่าจะมีผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคุณเกิดขึ้ น ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือทั้งหมด

และ/หรือเปล่ียนแปลงการใหบ้ริการไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควรไดท้นัที  
 

13. สาํหรบัธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้ริการและธนาคารตกลง ดงัน้ี 
 

 

 

หนา้ท่ี 20/26



โปรดยืน่เอกสารผ่านผูด้แูลความสมัพันธล์กูคา้/ผูจั้ดการความสมัพันธล์กูคา้มาทีฝ่่ายบรกิารและสง่เสรมิธรุกจิตา่งประเทศ           โปรดอา่นเอกสารแนบเรือ่ง เงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร K-Trade Connect (KTC-09-2015) 

 

 

ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

13.1 ภายหลงัจากการหกัเงินจากและ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูข้อใชบ้ริการระบุเรียบรอ้ยแลว้ 

ธนาคารจะแสดงหลกัฐานการโอนเงินใหก้บัผูข้อใชบ้ริการ 
 

หลกัฐานการโอนเงินในท่ีน้ี หมายถึง เอกสารหลกัฐาน  อนัไดแ้ก่ ใบบนัทึกรายการ ใบแจง้การโอนเงิน ใบแจง้รายการ 

(statement) อื่นใดท่ีทาํดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และส่ือบนัทึกขอ้มลู หรือส่ือบนัทึกขอ้มลูอื่นใดท่ีใชเ้ก็บขอ้มลู หรือหลกัฐานอื่นใดท่ี

ธนาคารกาํหนดขึ้ นในอนาคต  
 

13.2 ในกรณีท่ี ผูข้อใชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดจากการดาํเนินการ หรือ  ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้งระงบัการดาํเนินการภายใตบ้ริการน้ี ผูข้อใช้

บริการสามารถติดต่อธนาคารไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทร 02-888-8822  
 

เมื่อธนาคารไดร้บัแจง้ การระงบัการดาํเนินการจากผูข้อใชบ้ริการตามช่องทางดงักล่าว ธนาคารตกลงดาํเนินการระงบัการ

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ตามระยะเวลาท่ีธนาคารไดแ้จง้แก่ผูข้อใชบ้ริการน้ัน โดยผูข้อใชบ้ริการ  ยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการ

ดาํเนินการ และ  รายการธุรกรรมท่ีไดเ้กิดขึ้ นก่อนครบกาํหนดระยะเวลาท่ีธนาคารจะมีการระงบัการดาํเนินการ ตามท่ีไดร้บัแจง้

ดงักล่าว โดยผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งใหข้อ้มลูเร่ือง วนั เวลา ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง จาํนวนเงิน และ  ลกัษณะธุรกรรม หรือ  ขอ้มลูอื่นใดตามท่ี

ธนาคารจะรอ้งขอ และ ธนาคารจะทาํการสอบสวน และ แกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากม)ี (โดยยดึหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรือ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลกั) ใหเ้สร็จสิ้ นภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ขอ้มลูท่ีครบถว้น และ เป็นไปตาม

รายละเอียดดงักล่าว และ  จะแจง้ผลการสอบสวนใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับแต่วนัทราบผลการสอบสวน และ

ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ ในการเพิกเฉยต่อคาํรอ้งขอใด ๆ ท่ีขดัต่อขอ้กาํหนด /หลกัเกณฑข์องทางราชการ และ /หรือ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย นอกจากน้ัน ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดท่ีธนาคารจะตอ้งชดใชเ้งินแก่ผูข้อใชบ้ริการ ธนาคารจะโอนเงินท่ีผิดพลาดเขา้บญัชี

ผูใ้ชบ้ริการภายใน 7 (เจ็ด) วนันับจากวนัท่ีธนาคารตรวจพบขอ้ผิดพลาด 
 

13.3 ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าการใหบ้ริการ และ ดาํเนินการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีธนาคารจดัทาํขึ้ นเป็นการ

อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูข้อใชบ้ริการ ทั้งน้ี ธนาคารตกลงรบัผิดชอบต่อผูข้อใชบ้ริการในความเสียหาย  สืบเน่ืองจากบริการน้ีใน

กรณีท่ี ธนาคารมิไดป้ฏบิติัตามขอ้ตกลงในการใหบ้ริการ (เวน้แต่การไม่ปฏบิติัน้ัน เกิดจากการท่ีผูข้อใชบ้ริการ มีเงินในบญัชีไม่พอ 

และ/หรือไม่ม ีหรือถูกระงบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และ/หรือการโอนเงินมีผลทาํใหย้อดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ี

ตกลงกบัธนาคาร และ/หรืออยูร่ะหว่างการดาํเนินทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบถึงความขดัขอ้งของ

การโอนเงินก่อน หรือ ในขณะทาํการโอนเงินอยูแ่ลว้ และ/หรือผูข้อใชบ้ริการปฏบิติัผิดเง่ือนไข หรือขอ้ตกลงกบัธนาคาร และ/หรือ

เหตุสุดวิสยัอื่นใด หรือเหตุอื่นใดอนัมิใช่เกิดจากความผิดธนาคาร) หรือธนาคารไม่ปฏบิติัตามคาํสัง่ระงบัการดาํเนินการท่ีไดร้บัแจง้

จากผูข้อใชบ้ริการตามวิธีการ และเง่ือนไขของขอ้ตกลง หรือ  ธนาคารยงัไม่ไดส่้งมอบเคร่ืองมือการโอนเงิน (เช่น บตัร รหสั หรือ

เคร่ืองมือใดๆ ท่ีธนาคารกาํหนดสาํหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือการโอนเงินสาํหรบับริการ) ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ แต่มีรายการเกิดขึ้ นโดยมิ

ชอบอนัเกิดจากการทุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรงของธนาคาร 
 

13.4 ผูข้อใชบ้ริการ สามารถใชบ้ริการไดต้ามจาํนวนครั้ง และ จาํนวนเงินสงูสุดตามท่ีธนาคาร และ /หรือ ธนาคารปลายทางสามารถ

ใหบ้ริการได ้หรือ  ตามท่ีธนาคารประกาศเปล่ียนแปลง โดยธนาคารสงวนสิทธ์ิ  ท่ีจะเปล่ียนแปลงจาํนวนดงักล่าวเมื่อใดก็ได ้โดย

ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และ  ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัในเง่ือนไขการใหบ้ริการดงักล่าว และ  ธนาคารจะทาํการตดับญัชีตาม

จาํนวนเงิน และ ค่าบริการตามขอ้ตกลงท่ีผูข้อใชบ้ริการมีไวก้บัธนาคาร และเงินจะถูกโอนเขา้บญัชีผูร้บัโอนในวนัท่ีรายการมีผลตาม

ระยะเวลาของแต่ละธนาคารปลายทางตามท่ีผูข้อใชบ้ริการไดเ้ลือกทาํรายการ 
 

14. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารไดส่้งใหผู้ข้อใชบ้ริการตามท่ีอยู ่หรือ  สถานท่ีทาํงานท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารน้ัน ผูข้อใช้

บริการยอมใหถื้อว่าเป็นภมูิลาํเนาท่ีถูกตอ้ง และมีการส่งใหโ้ดยชอบแลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่หรือสถานท่ีทาํงานหรือเปล่ียนอาชีพ

การงาน ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 
 

15. การล่าชา้ หรือ งดเวน้ใดๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยนิยอมในการดาํเนินการใดๆ 

ของผูข้อใชบ้ริการแต่ประการใด 
 

16. ผูข้อใชบ้ริการ จะตอ้งไม่ใชบ้ริการไปในทางท่ีขดัต่อความเสียหายเร่ืองศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือ  ใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์นัมิชอบตาม

กฎหมาย หรือ  ยอมใหบุ้คคลอื่นใดกระทาํการดงักล่าว ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า  จะมีการใชบ้ริการเพื่อวตัถุประสงคอ์นัมิชอบดว้ย

กฎหมาย หรือ ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน ธนาคารอาจไม่ดาํเนินการใหบ้ริการ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ทั้งน้ี ใหเ้ป็นดุลยพินิจ

ของธนาคาร   
 

17. เอกสารฉบบัน้ีทาํขึ้ น 2 (สอง) ฉบบั โดยธนาคารจะมอบใหผู้ข้อใชบ้ริการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 (หน่ึง) ฉบบั 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect 
 

1. บริการ K-Trade Connect หมายถึง การใหบ้ริการดา้นธุรกิจการนําเขา้  และ ส่งออกสินคา้จากธนาคารโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ ซ่ึงถือ

เป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการ Corporate Connect โดยธนาคาร เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผู ้ ขอใชบ้ริการ โดยการใหบ้ริการ

ดงักล่าวจะประกอบดว้ยบริการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 บริการดา้นการนําเขา้ครบวงจรกสิกรไทย (K-Import Service Solutions) ซ่ึงไดแ้ก่ 
 

1.1.1 เลตเตอรอ์อฟเครดิตดา้นการนําเขา้ (Import Letter of Credit) หมายถึง การใหบ้ริการโดยธนาคารออกหนังสือ เพื่อรบัรอง

การชาํระเงินค่าสินคา้ หรือ บริการจากต่างประเทศ และ/หรือ ภายในประเทศ เมื่อผูข้ายสินคา้ซ่ึงขายสินคา้ใหก้บัผูข้อใชบ้ริการไดป้ฏบิติั

ตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุในเลตเตอรอ์อฟเครดิตสาํหรบัการซ้ือขายสินคา้น้ัน และ  ผูข้อใชบ้ริการซ่ึงสัง่ซ้ือสินคา้จากผูข้ายจะชาํระ

เงินค่าสินคา้ใหแ้ก่ผูข้ายต่อไป ทั้งน้ี การใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
 

- บริการเปิด /แกไ้ข /ยกเลิกเลตเตอรอ์อฟเครดิต ซ่ึงผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งทาํรายการผ่านระบบการใหบ้ริการ  K-Trade 

Connect มายงัธนาคารเพื่อขอเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต พรอ้มทั้งดาํเนินการส่งเอกสาร และ /หรือ หลกัฐานประกอบท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น 

Invoice หรือ Pro-forma Invoice เป็นตน้ มายงัธนาคารโดยทางโทรสารหรือโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถรองรบัระบบการ

ดาํเนินการดงักล่าวได ้ธนาคารจึงจะดาํเนินการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิตไปยงัธนาคารตวัแทนของผูข้ายสินคา้ต่อไป   
 

- บริการชาํระเงินค่าสินคา้เขา้ตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต เป็นบริการท่ีธนาคารจะแจง้เอกสารสินคา้เขา้ (Import Bill under 

L/C) หรือ แจง้ขอ้ผิดพลาด (Discrepancy) ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect เมื่อธนาคารไดร้บัเอกสาร

เรียกเก็บเงินจากธนาคารตวัแทนของผูข้ายในต่างประเทศ โดยผูข้อใชบ้ริการสามารถเรียกดรูายละเอียด หรือ สัง่พิมพร์ายละเอียด

ขอ้ผิดพลาดของเอกสาร เพื่อประกอบการดาํเนินการของผูข้อใชบ้ริการผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect ได ้
 

1.1.2 เอกสารเรียกเก็บดา้นการนําเขา้ (Import Bills for Collection) หมายถึง บริการซ่ึงธนาคารจะเป็นตวัแทนในการส่งมอบ

เอกสารและเป็นตวัแทนในการรบัชาํระเงินจากผูข้อใชบ้ริการซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสินคา้ เพื่อทาํการส่งมอบใหก้บัธนาคารตวัแทนของผูข้ายสินคา้ใน

ต่างประเทศต่อไป ทั้งน้ี การใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี  
 

- บริการชาํระเงินค่าสินคา้เขา้ตามเอกสารเรียกเก็บ (Payment under B/C) โดยเมื่อธนาคารไดร้บัแจง้เอกสารสินคา้เขา้จาก

ธนาคารตวัแทนของผูข้ายสินคา้ในต่างประเทศ ธนาคารจะจดัส่งขอ้มลูรายละเอียดเกี่ยวกบัเอกสารท่ีไดร้บัไปยงัผูข้อใชบ้ริการโดยผูข้อใช้

บริการสามารถเรียกดรูายละเอียดเพื่อประกอบการดาํเนินการของผูข้อใชบ้ริการผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect ได ้
 

1.1.3 บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward) หมายถึง บริการท่ีธนาคารไดร้บัคาํสัง่จากผูข้อใชบ้ริการใหท้าํการโอนเงินไป

ยงัธนาคารตวัแทนของผูข้ายสินคา้ในต่างประเทศ หรือ ผูร้บัประโยชน์ในต่างประเทศ เพื่อชาํระค่าสินคา้ และ /หรือ ค่าบริการ และ/หรือ 

เพื่อชาํระเงินตามบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการยงัคงมีภาระผกูพนัอยู ่ทั้งน้ี การใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect น้ัน 

ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งทาํรายการเพื่อขอโอนเงินผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect ของธนาคาร พรอ้มทั้งดาํเนินการจดัส่งเอกสาร 

และ/หรือ หลกัฐานประกอบท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น Invoice หรือ Pro-forma Invoice เป็นตน้มายงัธนาคารโดยทางโทรสาร หรือโดยช่องทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถรองรบัระบบการดาํเนินการดงักล่าวได ้ธนาคารจึงดาํเนินการโอนเงินตามวตัถุประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการต่อไป 
 

1.1.4 บริการสินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศครบวงจรกสิกรไทย (K-International Trade Finance Solutions) 

- สินเช่ือเพื่อการนําเขา้ (Import Finance) หมายถึง การใหบ้ริการสินเช่ือระยะสั้น (ระยะเวลา 30-180 วนั) สาํหรบัผูข้อใช้

บริการท่ีเป็นผูนํ้าเขา้สินคา้มาจาํหน่าย และประสงคท่ี์จะชาํระเงินคืนใหแ้ก่ธนาคารภายในระยะเวลาของสินเช่ือท่ีไดร้บัการอนุมติัจาก

ธนาคาร 

- สินเช่ือเพื่อการหมุนเวียน (Trust Receipt) ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งทาํรายการผ่านระบบ K-Trade Connect ไวล่้วงหน้าเพื่อธนาคาร

จะไดเ้ตรียมเอกสารสาํคญัท่ีเกี่ยวขอ้ง และ เมื่อธนาคารอนุมติัสินเช่ือดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการแลว้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถขอรบัเอกสาร

ท่ีเกี่ยวขอ้งได ้ณ ศนูยบ์ริการธุรกิจท่ีผูข้อใชบ้ริการใชบ้ริการอยู ่
 

- หนังสือคํ้าประกนัการรบัสินคา้ (Shipping Guarantee) เป็นบริการท่ีธนาคารลงลายมือช่ือในหนังสือคํ้าประกนัใหแ้ก่ผูข้อใช้

บริการเพื่อนําไปยืน่ไวต่้อบริษัทเรือขนส่งสินคา้เพื่อดาํเนินการออกสินคา้ ในกรณีท่ีเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งในการซ้ือขายสินคา้ยงัจดัส่ง ไม่ถึง

ธนาคาร     
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

- สลกัหลงัใบสัง่ปล่อยสินคา้ (Delivery Order Endorsement) เพื่อใหผู้ข้อใชบ้ริการนําไปยืน่ไวต่้อบริษัทผูข้นส่งสินคา้เพื่อ

ดาํเนินการออกสินคา้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถนําใบสัง่ปล่อยสินคา้ของตวัแทนบริษัทผูข้นส่งสินคา้  มาใหธ้นาคาร เพื่อสลกัหลงัได ้ณ 

ศนูยบ์ริการธุรกิจ 
 

1.2 บริการดา้นการส่งออกครบวงจรกสิกรไทย (K- Export Service Solutions) ซ่ึงไดแ้ก่ 
 

1.2.1 เลตเตอรอ์อฟเครดิตดา้นการส่งออก (Export Letter of Credit) หมายถึง การใหบ้ริการโดยธนาคารในการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งแทจ้ริงของเลตเตอรอ์อฟเครดิตท่ีธนาคารไดร้บัจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อในต่างประเทศ รวมตลอดถึงบริการในการแจง้แกไ้ข /

ยกเลิก/ยนืยนัการชาํระเงินตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต การโอนเลตเตอรอ์อฟเครดิตตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการ ทั้งน้ี การ

ใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
 

- บริการแจง้/ยนืยนั/โอนเลตเตอรอ์อฟเครดิต เมื่อธนาคารไดร้บัแจง้จากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อในต่างประเทศ(“ธนาคารผู้

เปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต”) ถึงการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต ธนาคารจะแจง้การเปิด /ยนืยนั/โอนเลตเตอรอ์อฟเครดิตไปยงัผูข้อใชบ้ริการ

ผ่านระบบ K-Trade Connect ทั้งน้ีผูข้อใชบ้ริการสามารถแจง้กลบัมายงัธนาคารโดยผ่านระบบ K-Trade Connect ถึงการท่ีผูข้อใชบ้ริการ

ประสงคท่ี์จะรบัตน้ฉบบัเลตเตอรอ์อฟเครดิต หรือ ประสงคจ์ะขอฝากตน้ฉบบัเลตเตอรอ์อฟเครดิตไวก้บัธนาคารก่อน    
 

- บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินคา้ออกภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดิต (Export Collection under L/C ) ผูข้อใชบ้ริการ

จะตอ้งจดัส่งคาํขอใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรอ์อฟเครดิตมายงัธนาคารผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect พรอ้มทั้ง

จดัส่งเอกสาร หรือ  หลกัฐานประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บเงินดงักล่าวใหถู้กตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีปรากฏในเลตเตอรอ์อฟเครดิตมายงั

ธนาคาร โดยทางโทรสาร หรือ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีสามารถรองรบัระบบการดาํเนินการใหบ้ริการ K-Trade Connect ภายหลงั

จากท่ีธนาคารไดร้บัคาํขอใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต และ เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใช้

บริการจะไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร และ เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบ ทั้งน้ีภายหลงัจากท่ีผูข้อใชบ้ริการไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร  และ 

เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บตน้ฉบบัมายงั

ธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการสามารถจดัส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บตน้ฉบบัมายงัธนาคารไดภ้ายในวนัท่ีไดร้บั

แจง้ถึงหมายเลขเอกสาร และ  เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบดงักล่าว หรือ  จะจดัส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานประกอบดงักล่าวมายงัธนาคารได้

ภายในวนัทาํการถดัไป (แลว้แต่กรณี) และ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้หมายเลขบญัชีท่ีประสงคจ์ะใหธ้นาคารนําเงินเขา้ผ่านการใหบ้ริการ

ระบบ K-Trade Connect ดว้ย 
 

1.2.2 บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินคา้ออก (Export Collection under B/C) หมายถึง การใหบ้ริการโดยธนาคาร ซ่ึงธนาคาร

จะเป็นตวัแทนในการจดัส่งเอกสารเรียกเก็บท่ีไดร้บัจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อสินคา้ในต่างประเทศใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการและ ผูข้อใช้

บริการตกลงใหธ้นาคารเป็นตวัแทนของผูข้อใชบ้ริการในการรบัชาํระเงินจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อสินคา้ในต่างประเทศ ทั้งน้ี การ

ใหบ้ริการภายใตบ้ริการ K-Trade Connect น้ัน ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งส่งคาํขอใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินมายงัธนาคาร โดยผ่านระบบการ

ใหบ้ริการ K-Trade Connect ล่วงหน้า พรอ้มดว้ยการจดัส่งเอกสาร และ /หรือ หลกัฐานประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บเงินดงักล่าวให้

ถูกตอ้งมายงัธนาคาร โดยทางโทรสาร  หรือ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถรองรบัการดาํเนินการดงักล่าวได ้ภายหลงัจากท่ี

ธนาคารไดร้บัคาํขอใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรเ์ตอรอ์อฟเครดิต และ  เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใช้

บริการจะไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร และ เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบผ่านการใหบ้ริการระบบ K-Trade Connect ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีผูข้อใช้

บริการไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร และ เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งเอกสาร หรือ  หลกัฐาน

ประกอบสาํหรบัการเรียกเก็บตน้ฉบบัมายงัธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการสามารถจดัส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานสาํหรบัการเรียกเก็บตน้ฉบบั

มายงัธนาคารไดภ้ายในวนัท่ีไดร้บัแจง้ถึงหมายเลขเอกสาร หรือ  จะจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานประกอบดงักล่าวมายงัธนาคารไดภ้ายใน

วนัทาํการถดัไป (แลว้แต่กรณี) และ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้หมายเลขบญัชีท่ีประสงคจ์ะใหธ้นาคารนําเงินเขา้ผ่านการใหบ้ริการระบบ 

K-Trade Connect ดว้ย 
 

1.2.3 บริการรบัเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward) หมายถึง การใหบ้ริการแจง้การโอนเงินเขา้จากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อ

สินคา้ในต่างประเทศใหผู้ข้อใชบ้ริการซ่ึงเป็นผูข้ายสินคา้ทราบโดยผ่านระบบการใหบ้ริการ K-Trade Connect เมื่อธนาคารไดร้บัแจง้คาํสัง่

การโอนเงินจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ื้อสินคา้ในต่างประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการโอนเงินเพื่อชาํระค่าสินคา้ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ ทั้ งน้ี 

เมื่อผูข้อใชบ้ริการไดร้บัแจง้จากธนาคารแลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะแจง้ความประสงคใ์นการดาํเนินการกบัเงินท่ีจะมีการโอนเ ขา้มาใหธ้นาคาร

ทราบโดยทางระบบ K-Trade Connect เพื่อธนาคารจะไดด้าํเนินการตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการต่อไป 
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

1.2.4 บริการสินเช่ือเพื่อการส่งออก (Export Finance) หมายถึง บริการสินเช่ือระยะสั้นท่ีธนาคารใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่ผู ้

ขอใชบ้ริการซ่ึงเป็นผูส่้งออกสินคา้เพื่อใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการผลิต หรือ จดัทาํสินคา้ส่งออกตลอดจนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินการส่งออกสินคา้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถขอใชบ้ริการได ้ไม่ว่าจะในช่วงระยะเวลาก่อน หรือหลงัจากการส่งออกสินคา้ ทั้งน้ี ภายใต้

กาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน และ  ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยการใหบ้ริการภายใตร้ะบบ K-Trade 

Connect น้ัน ไดแ้ก่ การใหบ้ริการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) ซ่ึงเมื่อผูข้อใชบ้ริการทาํรายการผ่านระบบการใหบ้ริการ  K-

Trade Connect แลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะไดร้บัตัว๋สญัญาใชเ้งินจากธนาคารผ่านระบบ K-Trade Connect ซ่ึงผูข้อใหบ้ริการจะตอ้งสัง่พิมพต์ัว๋

สญัญาใชเ้งิน เพื่อทาํการลงนามในตน้ฉบบัเอกสาร และจดัส่งตน้ฉบบัเอกสารน้ันมายงัธนาคาร หลงัจากท่ีธนาคารไดร้บัตน้ฉบบัเอกสาร

ดงักล่าว และ ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจึงจะนําเงินเขา้บญัชีใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการต่อไป 
 

1.3 บริการขอ้มลูดา้นธุรกิจต่างประเทศ  (Foreign Business Information) ซ่ึงไดแ้ก่ การใหบ้ริการขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  
 

 - ขอ้มลูอตัราดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม (Information of Interest Rate and Fee) 

 - ขอ้มลูภาระคงคา้งเมื่อเทียบกบัวงเงิน (Information of Outstanding Balance, Comparing with the Facility) 

 - ขอ้มลูรายงานปริมาณการดาํเนินธุรกรรมกบัธนาคาร (Information of Customer’s Transaction Quantity) 

 - ขอ้มลูการติดตามสถานะของตัว๋ และ/หรือ สถานะการใชบ้ริการต่างๆ กบัธนาคาร  

   (Information of Following Status Bills and/or Contractual Status with the Foreign Counter Party) 
 

2. ในการขอรบับริการ K-Trade Connect จากธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงชาํระเงินค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ธนาคาร  
 

 2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จาํนวน 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น)  

 2.2 ค่าธรรมเนียมรายปี จาํนวน 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) ต่อปี  

 2.3 ธนาคารสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปีตามขอ้ 2.1 และ 2.2   

  ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร  
 

3.  ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงและรบัทราบว่า การใหบ้ริการบางรายการของ K-Trade Connect ตามรายละเอียด ท่ีปรากฏในรายละเอียดการใช้

บริการ K-Trade Connect และเง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ี ธนาคารยงัไม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดใ้นขณะน้ี 

แต่ทั้งน้ี หากเมื่อใดก็ตามท่ีธนาคารสามารถเปิดใหบ้ริการดงักล่าวไดต่้อไป ในภายหน้า ผูข้อใชบ้ริการตกลงท่ีจะยงัคงผกูพนัและลงนาม

ปฏบิติัตาม “เง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect” ทั้งส้ินทุกประการ ทั้งน้ี โดยท่ีผูข้อใชบ้ริการไม่จาํตอ้งลงนาม  หรือ 

จดัทาํเอกสารใดใหไ้วต่้อธนาคารเป็นการเพิ่มเติมอีก เวน้แต่กรณีท่ีอาจตอ้งลงนาม หรื อจดัทาํเอกสารใดเพิ่มเติมอนัเน่ืองมาจากระเบียบ

ปฏบิติัของธนาคาร หรือโดยลกัษณะของบริการน้ันๆ เอง   
 

4. การขอใชบ้ริการ K-Trade Connect เป็นการตกลงระหว่างผูข้อใชบ้ริการกบัธนาคารเท่าน้ัน ผูข้อใชบ้ริการจะมอบหรือโอนสิทธิตามคาํขอ

น้ีใหแ้ก่บุคคลอื่นไม่ได ้
 

5. ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่า ผูข้อใชบ้ริการเป็นนิติบุคคลผูป้ระกอบธุรกิจดา้นนําเขา้สินคา้ และ/หรือ ส่งออกสินคา้โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

6. ผูข้อใชบ้ริการใหค้วามยนิยอมกบัธนาคารว่า หากถึงกาํหนดชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอื่นใด ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

คาํสัง่หรือคา่เสียหายใดๆ ท่ีเกิดกบัธนาคารอนัมีสาเหตุมาจากท่ีธนาคารไดป้ฏบิติัตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการ แต่ผูข้อใชบ้ริการไม่ชาํระ

เงินดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงและยนิยอม ใหธ้นาคารมีอาํนาจในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั  และ/หรือ 

บญัชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการฝาก หรือ มีอยูก่บัธนาคารซ่ึงอยูใ่นความครอบครองดแูลรกัษา และ/หรือ ในอาํนาจสัง่การของ

ธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือ ไดอ้าํนาจสัง่การน้ีมาโดยทางใดก็ตามไดท้นัที เพื่อเป็นการชาํระ

หน้ี และ /หรือ ชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากผูข้อใชบ้ริการตามขอ้ตกลงน้ีไดท้ั้งหมด โดยธนาคารไม่จาํตอ้งบอกกล่าวถึงการหกับญัชี และไม่

จาํเป็นตอ้งทาํหลกัฐานการหกับญัชี และ/หรือ เอกสารอื่นใดใหก้บัผูข้อใชบ้ริการอีก 
 

7. ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่า ผูข้อใชบ้ริการเป็นนิติบุคคลผูม้ีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือ บญัชีเงินฝากออมทรพัยก์บัธนาคาร และ จะไม่

ยกเลิกเพิกถอนบญัชีดงักล่าวโดยไม่ทาํการแจง้ใหธ้นาคารไดท้ราบล่วงหน้าก่อน 5 (หา้) วนัทาํการ 
 

8. ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งรกัษาแผ่นขอ้มลูโปรแกรม (Program Disc) (ถา้ม)ี ไวใ้นท่ีปลอดภยั และ รกัษารหสัผูใ้ช ้ (User ID) รหสัผ่าน 

(Password) รวมทั้งรหสัองคก์ร (Organization ID) เป็นความลบั จะแจง้ใหบุ้คคลอื่นทราบไม่ได ้
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

9. การใชบ้ริการ K-Trade Connect ในแต่ละครั้ง หากมีการใชร้หสัประจาํตวัผิดเกินกว่าจาํนวนครั้งท่ีธนาคารกาํหนด บริการ K-Trade 

Connect จะตดัการติดต่อชัว่คราว จนกว่าจะมีการติดต่อเข้ามาใหม่ แต่ถา้ยงัคงมีการใชร้หสัประจาํตวัผิดภายหลงัจากท่ีมีการติดต่อเขา้มา

ใหม่ รวมเกินกว่าจาํนวนครั้งท่ีธนาคารกาํหนด ผูข้อใชบ้ริการจะไม่สามารถใชร้หสัดงักล่าวกบับริการ K-Trade Connect ไดอ้ีกต่อไป 

จนกว่าจะไดติ้ดต่อกบัธนาคารเพื่อกาํหนดรหสัใหม ่
 

10. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัท่ีจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารกาํหนด สาํหรบัการใชบ้ริการ K-Trade Connect ในแต่ละ

ครั้ง และ  ทราบดีว่าจะตอ้งใชบ้ริการไม่เกินระยะเวลาท่ีธนาคารกาํหนด เมื่อครบระยะเวลาดงักล่าวแลว้  หากประสงคจ์ะใชบ้ริการต่อไป

ตอ้งติดต่อผ่านบริการ K-Trade Connect ใหม ่
 

11. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่า การกระทาํใดๆ ผ่านระบบบริการ K-Trade Connect ไม่ว่าจะใชบ้ริการ K-Trade Connect ประเภทใด หากได้

กระทาํไปโดยการใชแ้ผ่นขอ้มลูโปรแกรม และ /หรือ รหสัผูใ้ช ้และ /หรือ รหสัองคก์ร ซึ่งรหสัประจาํตวัน้ีลกูคา้อาจเปล่ียนแปลงไดต้าม

วิธีการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร ์ใหถื้อว่าเป็นการใชบ้ริการท่ีถูกตอ้งสมบรูณ ์ผกูพนัผูข้อใชบ้ริการทุกประการ และ  ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัผิด

ชดใชห้น้ี หรือ  ค่าเสียหายอนัเกิดจากการใชบ้ริการดงักล่าว ท่ีปรากฏจากขอ้มลูท่ีบนัทึกไว ้หรือ ประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร ์หรือ  

ไดจ้ากไมโครฟิลม์ หรือ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ  ส่ือทางเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอื่นของธนาคาร ไม่ว่าการใชบ้ริการดงั กล่าว จะ

เกิดขึ้ นโดยผูข้อใชบ้ริการหรือบุคคลอื่นและมีหลกัฐานปรากฏว่ามีผูไ้ดร้บัเงินหรือไดร้บัประโยชน์จากการใชบ้ริการ K-Trade Connect แลว้ 
 

12. เมื่อใชบ้ริการ K-Trade Connect แลว้ เพื่อประโยชน์ของผูข้อใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการตอ้งทาํหนังสือหรือเอกสารท่ีธนาคารกาํหนดแจง้ให้

ธนาคารทราบถึงการใชบ้ริการทนัทีซ่ึงการแจง้หรือไม่แจง้การใชบ้ริการตามขอ้น้ีไม่ทาํใหผู้ข้อใชบ้ริการพน้ความรบัผิดตามขอ้ 11. แมห้ลกั 

ฐานการแจง้การใชบ้ริการ K-Trade Connect จะขดัแยง้กบัหลกัฐานท่ีปรากฏจากขอ้มลูท่ีบนัทึกไว ้หรือ ประมวลผลดงักล่าวตามขอ้ 11. 
 

13. ผูข้อใชบ้ริการสามารถเขา้สู่ระบบ K-Trade Connect เพื่อเรียกดรูายงานและตรวจสอบขอ้มลูไดต้ลอดเวลา ส่วนการเขา้สู่ระบบเพื่อขอรบั

บริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ัน ผูข้อใชบ้ริการสามารถจดัส่งขอ้มลูรายการใหก้บัธนาคารได้

ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น. ในวนัทาํการปกติของธนาคาร อน่ึง ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการเขา้สู่ระบบหลงัจากเวลาดงักล่าวการทาํ

รายการน้ันธนาคารมีสิทธิท่ีจะถือว่ามีผลในวนัทาํการถดัไปได ้
 

14. ในการขอรบับริการโอนเงินต่างประเทศขาออก ธนาคารจะทาํการโอนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการมีเงินในบญัชีเพียงพอ  ตามคาํขอให้

ธนาคารโอนเงินออกไปต่างประเทศเท่าน้ัน หากบญัชีของผูข้อใชบ้ริการมีเงินไม่เพียงพอ หรือ  ถูกอายดัโดยคาํสัง่ศาล หรือ  องคก์ร หรือ 

เจา้พนักงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายแลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัทราบว่า ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินจากบญัชีดงักล่าวได ้และ การไม่

ดาํเนินการโอนเงินดงักล่าวของธนาคาร ยอ่มไม่ถือเป็นความผิดพลาดของธนาคารแต่อยา่งใด และ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้ นแก่ผู ้

ขอใชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายน้ันเองทั้งส้ิน  อน่ึง ผูข้อใช้

บริการจะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และ จดัใหม้ีจาํนวนเงินในบญัชีมากเพียงพอสาํหรบัการทาํคาํขอใหธ้นาคารโอนเงินในแต่ละครั้ง และ ผูข้อ

ใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัที หากมีการแจง้อายดับญัชีของผูข้อใชบ้ริการโดยคาํสัง่ศาล หรือองคก์ร หรือ  เจา้พนักงานท่ีมี

อาํนาจตามกฎหมาย ไปยงัผูข้อใชบ้ริการ ทั้งน้ี หากผูข้อใชบ้ริการละเลยไม่ดาํเนินการแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัที จนเป็นเหตุให้

ธนาคารทาํการโอนเงินออกจากบญัชีท่ีมีคาํสัง่อายดัน้ันโดยสุจริต และ นํามาซึ่งความเสียหายแก่ธนาคารในภายหลงั หรือ  เป็นเหตุให้

ธนาคารตอ้งรบัผิดต่อศาล หรือ องคก์ร หรือ  เจา้พนักงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย อนัเน่ืองมาจากการโอนเงินออกจากบญัชีดงักล่าวแลว้ 

ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นทัง้ส้ินทั้งจาํนวน  
 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการขอใหธ้นาคารทาํการโอนเงินออกไปต่างประเทศ แต่เงินในบญัชีของผูข้อใชบ้ริการไม่เพียงพอสาํหรบัการโอน

เงินตามท่ีผูข้อใชบ้ริการแจง้มายงัธนาคารในกรณีดงักล่าวธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการท่ีจะดาํเนินการโอนเงินออกไป

ต่างประเทศไดแ้มเ้งินในบญัชีของผูข้อใชบ้ริการจะไม่เพียงพอ  โดยธนาคารไม่จาํตอ้งขอความเห็นชอบจากผูข้อใชบ้ริการก่อนแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ี ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าการดาํเนินการดงักล่าวเป็นการท่ีผูข้อใชบ้ริการไดต้กลงกูเ้บิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร ซ่ึงผูข้อใชบ้ริการ

ตกลงรบัผิดชอบต่อจาํนวนเงินท่ีธนาคารไดโ้อนออกไปต่างประเทศดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นจาํนวนเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี โดยผูข้อใชบ้ริการ

ตกลงชาํระตน้เงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี  พรอ้มดว้ยดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้ นจากการกูเ้บิกเงินเกินบญัชีไปจากธนาคาร และอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว

เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีมีการเรียกเก็บน้ัน 
 

15. บญัชีเงินฝาก และ/หรือ บญัชีเงินกู ้และ/หรือ บญัชีประเภทอื่นใดท่ีใชก้บับริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งน้ันผู้

ขอใชบ้ริการตกลงยนิยอมใหธ้นาคารใชบ้ญัชีต่างๆ ดงักล่าวกบับริการของธนาคารท่ีเกี่ยวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้ยกเวน้แต่ประการใด ทั้งน้ี ไม่

ว่าบริการน้ันจะมีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี และ /หรือ จะมีต่อไปในภายหน้าตามท่ีจะระบุใน “ใบคาํขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใชบ้ริการ K-

Trade Connect” ต่อไป  
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ใบค าขอใชบ้ริการ K-Trade Connect คู่ฉบบั ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการ 

อน่ึง ในกรณีท่ีบญัชีต่างๆ ท่ีใชก้บับริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งน้ัน เป็นบญัชีของบุคคลอื่น ผูข้อใช้

บริการจะดาํเนินการใหเ้จา้ของบญัชีน้ันๆ ลงนามในหนังสือใหค้วามยนิยอมไวต่้อธนาคาร เพื่อมอบอาํนาจใหธ้นาคารสามารถใชบ้ญัชี

ดงักล่าวกบับริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นเกี่ยวขอ้งไดอ้ีกส่วนหน่ึงดว้ย   
 

16. ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้ นแก่ผูข้อใชบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการขอรบับริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward) และ/

หรือ อนัเน่ืองมาจากการขอรบับริการรบัเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward) ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม ผูข้อใชบ้ริ การ

ยนิยอมใหธ้นาคารมีอาํนาจในการดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวใหถู้กตอ้งได ้ ตามความเป็นจริงรวมทั้งตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมี

การหกัเงิน และ/หรือ โอนเงินจากบญัชีต่างๆ ท่ีใชก้บับริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งได ้โดยมิจาํตอ้งแจง้ หรือ 

ขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือ เจา้ของบญัชีก่อนแต่อยา่งใด ทั้งน้ี ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการ  และ/หรือ เจา้ของบญัชี

ทราบในทนัที ภายหลงัจากท่ีธนาคารไดท้าํการหกัเงินแลว้  
 

17. ในการขอรบับริการแต่ละประเภทตามท่ีระบุในขอ้ 1. ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่าในการขอรบับริการแต่ละประเภทน้ัน อาจตอ้งใช้

เอกสารประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งเพิ่มเติม โดยใหถื้อว่าบรรดาเอกสารประกอบเพิ่มเติมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ “เง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใช้

บริการ K-Trade Connect” ฉบบัน้ีดว้ย ทั้งน้ี เอกสารประกอบเพิ่มเติมต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่าวน้ันจะหมายรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง) 

17.1 Application for lssuing a Documentary Credit และ/หรือ 
17.2 Application for Amendment of a Documentary Credit และ/หรือ 

17.3 Letter of Undertaking for lssuing a Letter of Guarantee and/or Endorsing Delivery Order และ/หรือ 

17.4 Global Outward Application และ/หรือ 

17.5 Application for Trust Receipt  (Hypothecated Shipping Documents) และ/หรือ 

17.6 Application for Negotiation / Discount of Export Bills drawn under Letter of Credit และ/หรือ 

17.7 Collection/Instruction for Negotiation/Discount of Export Bills 
 

18. เน่ืองจากการขอรบับริการ K-Trade Connect จากธนาคารน้ัน ผูข้อใชบ้ริการอาจตอ้งจดัส่งเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งใหแ้ก่ธนาคารทางโทรสาร 

ดงัน้ัน ผูข้อใชบ้ริการตกลงยนิยอมท่ีจะผกูพนัตามขอ้ตกลงการใชบ้ริการ Instruction Transmission Agreement (ขอ้ตกลงการส่งคาํสัง่ดว้ย

อุปกรณ์สื่อสาร) และใหถื้อวา่ขอ้ตกลงการใชบ้ริการ Instruction Transmission Agreement ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ “เงื่อนไขและขอ้กาํหนด

การใชบ้ริการ K-Trade Connect” ฉบบัน้ีดว้ย 
 

19. ขอ้มลูท่ีผูข้อใชบ้ริการไดจ้ากบริการ K-Trade Connect เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัยอดหน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย 

หรือขอ้มลูอื่นใด เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ และไม่ผกูพนัธนาคารจนกว่าธนาคารจะไดม้ีการยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 

20. ผูข้อใชบ้ริการตกลงวา่ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรห์รือไดจ้ากไมโครฟิลม์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือสื่อทางเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทอื่นใดท่ีธนาคารไดบ้นัทึกเป็นหลกัฐาน หรือ หนังสือหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดท่ีไดจ้ดัทาํขึ้ นตามเงื่อนไขและรายละเอียดท่ี

กาํหนดไวใ้นรายละเอียดการใชบ้ริการ K-Trade Connect และ งื่อนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ีหรือขอ้ ตกลงอื่นใดท่ี

เกี่ยวเน่ืองหรือเกี่ยวขอ้งกบัรายละเอียดการใชบ้ริการ K-Trade Connect และเงื่อนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ี ตลอดจน

เอกสารหรือหลกัฐานแหง่หน้ีใดๆท่ีธนาคารจะไดจ้ดัทาํขึ้ นเพื่อการดงักล่าวไมว่า่ในครั้งใดคราวใดและไมว่า่ท่ีจะมอียูแ่ลว้ในขณะน้ีและ/หรือท่ีจะ

ไดจ้ดัทาํขึ้ นในภายหน้าก็ตามใหถื้อวา่เป็นสว่นหน่ึงของคาํขอและขอ้ตกลงฉบบัน้ีและใหม้ผีลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการทุกอยา่งทุกประการดว้ย 
 

21. ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดและ/หรือความบกพร่องของระบบการใหบ้รกิารไมว่า่จะดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากระบบคอมพิวเตอรแ์ละ/หรือระบบ

ไฟฟ้า และ/หรือ จากเหตุสุดวสิยั และ/หรือ จากเหตุอื่นใดซึ่งอยูน่อกเหนือการจดัการควบคุมของธนาคารแลว้ธนาคารไมจ่าํตอ้งรบัผิดชอบใน

ความผิดพลาดและ/หรือความบกพร่อง และ/หรือ ความเสียหายสญูหายใดๆอนัไดเ้กิดขึ้ น และ/หรือ อนัอาจจะเกิดขึ้ นแต่อยา่งใดทั้ง สิ้ น  
 

22. กรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการส่งขอ้มลูผ่านระบบ K-Trade Connect เพื่อขอใชบ้ริการ K-Trade Connect ไม่ว่าประเภทใดและไม่ว่าคราวใดก็ตาม 

ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะใหบ้ริการ K-Trade Connect ดงักล่าวแก่ผูข้อใชบ้ริการหรือไม่ก็ได ้
 

23. ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่า “เง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ Corporate Connect” ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้กาํหนด และ

เง่ือนไขซ่ึงผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งถือปฏบิติัสาํหรบัการขอรบับริการจากธนาคารภายใตบ้ริการ K-Trade Connect น้ีดว้ย 
 

24. ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมผกูพนัและตกลงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธีิการ และแบบของเอกสารสญัญาสาํหรบับริการ K-Trade Connect ใน

แต่ละประเภทตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ี และ  ท่ีธนาคารจะไดก้าํหนดเพิ่มเติมต่อไปรวมทั้งคู่มอื หรือ 

เอกสารใดๆ เกี่ยวกบัการใชบ้ริการ K-Trade Connect ซึ่งธนาคารไดม้อบ หรือ ส่งใหผู้ข้อใชบ้ริการแลว้ หรือ ท่ีธนาคารประกาศเพิ่มเติมต่อไป

ในภายหน้าน้ัน โดยใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขและขอ้กาํหนดการใชบ้ริการ K-Trade Connect น้ีดว้ย และหากผูข้อใชบ้ริการไมป่ฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธีิการ แ ละแบบของเอกสารสญัญาดงักล่าวจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมรบั

ผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นน้ันแก่ธนาคาร โดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้อยา่งใดทั้งสิ้ น 
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