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ค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการขอ้มูลซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศบนอินเตอรเ์น็ต  

(K CONNECT-FX) 

 

 

  

ผูส้มคัรท่ีมีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมคัร (“ผูใ้ชบ้ริการ”) ตกลงใชบ้ริการ K CONNECT-FX หรือชื่ออื่นท่ีธนาคารพิจารณาเปล่ียนแปลงตามท่ี บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียก “ธนาคาร”) เห็นสมควร หมายถึง บริการในการยืนยนัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กบัธนาคาร ท่ีธนาคาร

อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และ/หรือบริการอื่นใดท่ีธนาคารจะใหบ้ริการเพิ่มเติมในอนาคต  (ซ่ึงต่อไปน้ี 

หากไม่ระบุโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บริการ” หรือ “บริการ K CONNECT-FX”) โดยผูใ้ชบ้ริการจะสามารถใชบ้ริการไดต่้อเมื่อผูใ้ชบ้ริการไดร้ับวงเงิน

ประเภท Forward Contract จากธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามบนัทึกขอ้ตกลง และ/หรือเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดท้ าไวก้บัธนาคาร ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ

สามารถใชบ้ริการ ณ ส านักงาน หรือท่ีบา้นของผูใ้ชบ้ริการเอง โดยการเชื่อมโยงระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการ หรือแท็บเล็ต 

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในเครือข่ายท่ีธนาคารรองรับใหส้ามารถเชื่อมต่อกบับริการน้ีได ้เขา้กบัระบบส่ือสารเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายงัธนาคาร เพื่อประกอบการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวกบัเงินตราต่างประเทศท่ียืนยนัโดยผ่านบริการน้ี ไดแ้ก่ ธุรกรรม

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นตน้ โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี1 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไป 

 1. ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบและตกลงยอมรบัว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการ K CONNECT-FX ตามรายละเอียดท่ีผูใ้ชบ้ริการแสดงความประสงคม์ี

การระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการขอ้มลูซ้ือขายเงินตราต่างประเทศบนอินเตอร์เน็ต (K CONNECT-FX) (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียก “ค าขอฯ”) และหลังจากลงนามในค าขอฯ 

แลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบับริการ K CONNECT-FX ทุกคราวดว้ยและใหข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค า

ขอฯ ดว้ย 

 2. การใชร้หสัผูใ้ชง้าน (USER ID) และรหสัผ่าน (Password)  

  2.1 เมื่อผูใ้ชบ้ริการไดร้บัอนุมติัใหใ้ชบ้ริการแลว้ ธนาคารจะมอบรหสัผูใ้ชง้าน (USER ID) และรหสัผ่าน (Password) ใหแ้ก่ บุคคลท่ีมีสิทธิเขา้ใช ้

งาน ไดแ้ก่ Reviewer / Approver / Authorizer / View Only (ซ่ึงต่อไปน้ี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผูใ้ชง้าน”) ทาง Email Address ตามท่ี

ผูใ้ชบ้ริการระบุไวใ้นค าขอฯ  

  2.2 เมื่อผูใ้ชบ้ริการไดร้ับรหสัผ่าน (Password) จากธนาคารแลว้จะตอ้งท าการเปล่ียนรหสัผ่านก่อน โดยในการเขา้สู่บริการ K CONNECT-FX 

ครั้งแรก บริการ K CONNECT-FX จะท าการบงัคบัใหม้ีการเปล่ียนรหสัผ่านโดยอตัโนมติั  

  2.3 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งด าเนินการใหผู้ใ้ชง้านเก็บรกัษารหสัผูใ้ชง้าน (USER ID) และรหสัผ่าน (Password) ไวใ้นท่ีปลอดภัยและถือเป็นความลับ

เฉพาะตวัของผูใ้ชง้านเท่าน้ัน การเปิดเผยรหสัผูใ้ชง้าน (USER ID)  และรหสัผ่าน (Password) ถือเป็นการปฏิบติัผิดขอ้ก าหนดน้ี หากเกิดความเสียหายประการ

ใดจากการท่ีผูใ้ชง้านเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าใหร้หสัผูใ้ชง้าน (USER ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) สญูหาย ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรบัผิดชอบในความ

เสียหายน้ัน ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการสามารถด าเนินการใหผู้ใ้ชง้านเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน (Password) ผ่านบริการ K CONNECT-FX  ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหธ้นาคารทราบ 

  2.4 ในกรณีท่ีการใชบ้ริการ K CONNECT-FX  ถูกระงบัเน่ืองจากผูใ้ชง้านระบุรหสัผูใ้ชง้าน (USER ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) ไม่ถูกตอ้ง

ติดต่อกนัตามจ านวนครั้งท่ีธนาคารก าหนด หรือผูใ้ชง้านลืมรหสัผูใ้ชง้าน (USER ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) ผูใ้ชบ้ริการหรือผูป้ระสานงาน (แลว้แต่

กรณี) สามารถติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center โทรศพัทห์มายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง 

  2.5 การกระท าใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการยืนยนัธุรกรรมการซ้ือ/ขาย แลกเปล่ียนเงินตราล่วงหน้า (“Forward”) หากไดก้ระท าไปโดย

การใชร้หสัผูใ้ชง้าน (USER ID) และรหสัผ่าน (Password) ของผูใ้ชง้านแลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบรูณนั์บตั้งแต่เวลาท่ีมีการยืนยนัท าธุรกรรม และ

ใหม้ีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนหน่ึงไดก้ระท าโดยผูใ้ชบ้ริการเอง รวมทั้งใหถื้อว่าเป็นการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดล้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิก ส์ใหไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็น

หลกัฐานในการใชบ้ริการทางดา้นการเขา้ท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศใดๆ ผ่านบริการ K CONNECT-FX  ในครั้งน้ันๆ โดยถูกตอ้งสมบรูณ์แลว้ และตกลงให้

ธนาคารสามารถใชข้อ้มลูของผูใ้ชบ้ริการดงักล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารท่ีใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผูใ้ชบ้ริการไดข้อใชบ้ริการ K CONNECT-FX เพื่อท า

ค าสัง่/ยืนยนัการเขา้ท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศต่างๆ น้ัน และใชใ้นการด าเนินการทางกฎหมาย

ไดทุ้กประการ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสามารถท า

ธุรกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่จ าตอ้งมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เวน้แต่รายการท่ีธนาคาร

ก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเร่ืองน้ันๆ (ถา้มี) ตามท่ีธนาคารก าหนด ดว้ย โดย
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ผูใ้ชบ้ริการยินยอมรับผิดชอบและผูกพันต่อการท าค าสัง่/ยืนยันการเขา้ท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมเงินตรา

ต่างประเทศต่างๆ ผ่านบริการ K CONNECT-FX ดงักล่าวทุกประการ  

 3. ผูใ้ชบ้ริการตกลงและรับทราบว่าบริการต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการกับธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามรูปแบบ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี และ

ประกาศต่างๆ ของธนาคาร ท่ีเกี่ยวกบัการใหบ้ริการ ตลอดจนเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการ ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีดว้ย 

ดังน้ัน ผูใ้ชบ้ริการตกลงและยอมรับขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี และตกลงท่ีจะปฏิบัติตามรูปแบบ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข และประกาศต่างๆ ของธนาคาร 

ตลอดจนเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวกบัการใหบ้ริการในแต่ละบริการ ทั้งท่ีธนาคารไดแ้จง้ผูใ้ชบ้ริการทราบ หรือซ่ึงธนาคารจะประกาศไว ้ณ ท่ีท าการของธนาคาร โดยให้

ถือว่ามีผลผกูพนัผูใ้ชบ้ริการทุกประการ 

 4. การใหบ้ริการและด าเนินการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีธนาคารจัดท าขึ้ นเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริกา ร 

ความรบัผิดตามธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการและธนาคารแต่ละฝ่ายตอ้งรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการท่ีฝ่ายตนกระท าโดยผิดพลาด 

หรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบติัผิดขอ้ตกลง หรือการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหน่ึงในความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

หรือดว้ยเหตุอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจควบคุมสัง่การของฝ่ายตน 

 5. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่า ธนาคารและผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้ก าหนดใดๆ ของธนาคาร และของ

หน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมหรือก ากบัดแูลธนาคาร ทั้งท่ีมีอยู่แลว้ขณะน้ีและ/หรือจะมีขึ้ นในภายหนา้ ดงัน้ัน เมื่อใดก็ตามท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย คู่มือ กฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือขอ้ก าหนดใดๆ ดังกล่าว ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมว่าการใชบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบับน้ีจะตอ้งปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้

กฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือขอ้ก าหนดใดๆ ท่ีเปล่ียนแปลงน้ันดว้ยโดยทันที ซ่ึงธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบเป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ี หาก

ผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้ก าหนดดงักล่าว จนเป็นเหตุใหธ้นาคารถูกเรียกเก็บค่าปรบั และ/หรือค่าเสียหาย 

และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (หากมี) มายังธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใชเ้งินคืนเป็นจ านวนเท่ากับค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหาย   

และ/หรือค่าใช ้จ่ ายอื่นๆ ท่ี เกิดขึ้ น พร้อมทั้ งดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ย เงินให้กู ้ยืม ท่ีปฏิบัติ ผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดช าระหน้ีแ ละอัตราดอกเบี้ ย 

กูเ้บิกเงินเกินบญัชีโดยไม่มีสญัญาหรือส่วนท่ีเกินวงเงินตามสญัญา (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “อตัราดอกเบี้ ยผิดนัด”) นับแต่วนัท่ีธนาคารไดช้ าระค่าปรับ และ/หรือ

ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว จนกว่าจะช าระใหธ้นาคารครบถว้น 

 6. หากความเสียหายเกิดข้ึนเน่ืองจากเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์การใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ห รือเกิดจาก

ระบบอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้ง ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ  

 7. ในกรณีท่ีธนาคารมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ/ใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารติดต่อ สอบถาม สืบคน้ ตรวจสอบ เปิดเผย จดัท ารายงาน และ/หรือรับขอ้มูลทางการเงิน หรือธุรกรรม หรือขอ้มูลใดๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกับผูใ้ชบ้ริการ มอบใหแ้ก่บริษัทขอ้มูลเครดิต และ/หรือบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควรไดทุ้กประการ โดยธนาคารไม่

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบ และ/หรือแจง้ และ/หรือขอความยินยอมจากผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้ชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้งค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร และ

หากธนาคารประสงคท่ี์จะขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหค้วามร่วมมือและจดัส่งขอ้มูลใหก้บัธนาคารเมื่อธนาคารรอ้งขอโดยเร็ว ทั้งน้ี ใหถื้อ

ว่าความยินยอมน้ีมีผลอยู่ตลอดไป  

 8. ผูใ้ชบ้ริการรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือท่ีไดม้ีการจดัส่งมาใหธ้นาคารไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่า

จะส่งดว้ยตวัผูใ้ชบ้ริการเองหรือบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมาย มีความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง      และเป็นปัจจุบนั และเป็นขอ้มูลท่ีธนาคารสามารถน ามาใชใ้น

การใหบ้ริการและน ามาปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้โดยผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการและการ

ท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการน้ี และธนาคารไม่มีหน้าท่ีจะตอ้งตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบนัของเอกสาร ขอ้มูล และ

รายละเอียดต่างๆ ดงักล่าว  ทั้งน้ี หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ขอ้มลู หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบนั หรือ

ผูใ้ชบ้ริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และการท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการ

ใชบ้ริการฉบบัน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 

 9. หากผูใ้ชบ้ริการมีความประสงค์จะขอแกไ้ขขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตาม

วิธีการท่ีธนาคารก าหนดล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 20 (ยี่สิบ) วนั หรือระยะเวลาอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด   

 10. เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชแ้ละ/หรือการให้บริการ 

หรือในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้งระงบัการด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชแ้ละ/หรือการให้บริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีเป็นการชัว่คราว ไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดังกล่าว ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อธนาคารไดท่ี้ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-888-

8822 เมื่อผูใ้ชบ้ริการด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคารก าหนดครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ ธนาคารตกลงด าเนินการระงบัการด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตาม
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ระยะเวลาที่ธนาคารไดแ้จง้แก่ผูใ้ชบ้ริการน้ัน โดยผูใ้ชบ้ริการยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมท่ีไดเ้กิดข้ึนก่อนครบก าหนดระยะเวลาท่ี

ธนาคารจะมีการระงบัการด าเนินการตามท่ีไดร้ับแจง้ดังกล่าว ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค ารอ้งขอใดๆ ท่ีขดัต่อขอ้ก าหนด/หลักเกณฑข์อง

ธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย  

 11. กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการใช้และ/หรือการใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี หรือในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้งระงับการ

ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชแ้ละ/หรือการใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใหข้อ้มูลเร่ือง วนั เวลา ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง จ านวนเงิน 

และลกัษณะธุรกรรม หรือขอ้มลูอื่นใดตามท่ีธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะท าการสอบสวนตามท่ีไดร้ับแจง้ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หาก

มี) โดยยึดหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคารเป็นหลกั  

 12. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการมีอยู่กบัธนาคาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบหรือท า

หลักฐานอื่นใดใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อช าระบรรดาภาระหน้ีสิน ดอกเบี้ ย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมท่ีผูใ้ชบ้ริการคา้งช าระอยู่กับธนาคาร และเพื่อใหธ้นาคาร

ด าเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีไดท้ันที โดยผูใ้ชบ้ริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่าจะมีการยกเลิกการใชบ้ริการตามขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขฉบบัน้ี 

 13. ผูใ้ชบ้ริการจะสามารถใชบ้ริการท่ีจะตอ้งมีการหกัเงินในบญัชีได ้เฉพาะกรณีท่ีมีเงินในบญัชีเพียงพอใหห้กัเท่าน้ัน หากธนาคารไม่สามารถหกัช าระ

บรรดาภาระหน้ีสิน ดอกเบี้ ย และ/หรือค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการดังกล่าว และ/หรือไม่สามารถหกัเงินเพื่อด าเนินการใหบ้ริการตามค าสัง่ของผูใ้ชบ้ริการได ้

เน่ืองจากบญัชีดงักล่าวมีเงินไม่เพียงพอใหห้กัไดค้รบถว้น หรือถูกอายดัโดยค าสัง่ศาล หรือเจา้พนักงานผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย ผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถใชบ้ริการ

ดงักล่าวได ้ซ่ึงถือเป็นหนา้ที่ของผูใ้ชบ้ริการท่ีจะตอ้งตรวจสอบว่ามีเงินในบญัชีมีเพียงพอใหห้กัหรือไม่ หรือถูกอายดัหรือไม่ หรือมีการโอนเงินออกไปจากบญัชีจริง

หรือไม่ 

 14. หากธนาคารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อท ารายการต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริการน้ี ตลอดจนการหกัเพื่อช าระ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ หรือกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งคืนเงินและ/หรือชดใชแ้ละ/หรือช าระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารตามค าขอฯ และขอ้ก าหนดและเงื่อนไข

ฉบับน้ี ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหเ้ป็นสิทธิของธนาคารท่ีจะกันเงิน ระงับการเบิกถอนและหักเงิน พรอ้มทั้งดอกเบี้ ยทั้งหมด (หากมี) ออกจากบัญชีเงินฝากของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร และ/หรือเงินจ านวนหน่ึงจ านวนใดท่ีแสดงว่าผูใ้ชบ้ริการเป็นเจา้ของหรือเป็นเจา้หน้ีธนาคาร เพื่อช าระหน้ีดงักล่าวได้ทนัที  

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าเงินในบญัชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือ จ านวนหน่ึงจ านวนใดดังกล่าวของผูใ้ชบ้ริการไม่มีใหห้กัหรือมีแต่ไม่พอใหห้กัช าระหน้ี

ไดค้รบถว้น ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะช าระหน้ีท่ีคา้งช าระดังกล่าวคืนใหแ้ก่ธนาคาร ทั้งน้ี หากผูใ้ชบ้ริการมีบญัชีประเภทบญัชีกระแสรายวนัและมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกิน

บญัชีเดินสะพดัอยู่ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหักเงินในวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบัญชีเพื่อผ่อนช าระหน้ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดทุ้ กประการ และผูใ้ชบ้ริการ

ยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้กินกว่าวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีไดด้ว้ย โดยใหถื้อว่าเงินส่วนท่ีเกินกว่าวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีน้ัน เป็น

หน้ีกูเ้บิกเงินเกินบญัชี และผูใ้ชบ้ริการยินยอมผูกพนัรับผิดชอบช าระคืน ตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากูเ้บิกเงินเกินบัญชีท่ีท าไวก้บัธนาคารทุก

ประการ 

  ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีบญัชีกระแสรายวนั แต่ไม่มีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี และมีเงินในบญัชีไม่พอหกั ผูใ้ชบ้ริการ  ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกั

เงินจากบญัชีกระแสรายวนัเพื่อผ่อนช าระหน้ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดทุ้กประการ และผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้กินจ านวน

ท่ีมีอยู่ในบญัชีได ้โดยใหถื้อว่าจ านวนเงินท่ีปรากฏเป็นยอดหน้ีหรือเป็นยอดหน้ีเพิ่มขึ้ นในบญัชีกระแสรายวนัดังกล่าวเป็นเงินท่ีผูใ้ชบ้ ริการไดกู้เ้บิกเงินเกินบญัชีไป

จากธนาคาร และผูใ้ชบ้ริการตกลงชดใชเ้งินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร ตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกระแสรายวนั ท่ีท าไวก้บัธนาคาร

ทุกประการ 

 15. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอนัท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบับน้ีได ้ผูใ้ชบ้ริการต กลงให้

ธนาคารพิจารณาใหบ้ริการ หรือด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ารใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีได ้โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมท่ีจะใหค้วาม

ร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มท่ีและทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการใหบ้ริการของธนาคารเพื่อความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการในการใชบ้ริการตาม ขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขฉบบัน้ีตามท่ีธนาคารรอ้งขอ 

 16. การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคารใน

ระบบโทรศพัท ์ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการแต่ประการใด 

 17. บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้มลูใดๆ ท่ีธนาคารไดส่้งใหผู้ใ้ชบ้ริการ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน

ไปยงัท่ีอยู่ท่ีระบุในค าขอฯ และ/หรือส่งเป็น Email ไปยงั Email Address หรือส่ง Short Message Service (SMS) ไปยงั หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือ Email 

Address ของผูใ้ชง้าน หรือผูป้ระสานงานหลกั  ผูติ้ดต่อหลกัของผูใ้ชบ้ริการ (แลว้แต่กรณี) ท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุในค าขอฯ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ตกลงไวก้บัธนาคาร (ซ่ึงต่อไปน้ี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ช่องทางรบัขอ้มูล”) ใหถื้อว่าไดส่้งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ ทั้งน้ี โดยไม่
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ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้ับไวห้รือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรับขอ้มูลยา้ยหรือถูกเปล่ียนแปลงหรือถูกร้ือถอนไป โ ดยผูใ้ชบ้ริการไม่ไดแ้จง้การยา้ย 

การเปล่ียนแปลง หรือการร้ือถอนน้ันเป็นหนังสือใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรับขอ้มูลไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้ับและทราบ

หนังสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าว หรือขอ้มูลดังกล่าวแลว้โดยชอบ อน่ึง หากมีการยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการร้ือถอนช่องทางรับขอ้มูล ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง

แจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

 18. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบับน้ีไดต้ามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ให้

ผูใ้ชบ้ริการทราบเป็นคราวๆ ไป โดยใหถื้อว่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขฉบบัน้ีดว้ย  

 19. ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงับ และ/หรือเปล่ียนแปลง และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูใ้ชบ้ริการราย ใด 

รายหน่ึง หรือเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า อน่ึง ในกรณีดังต่อไปน้ี ผูใ้ชบ้ริการ ตกลงยินยอมใหเ้ป็นดุลยพินิจของธนาคารในการ

พิจารณาระงบั และ/หรือเปล่ียนแปลง และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไดท้นัทีตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่า 

ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินการตามขอ้น้ี (หากมี) 

  19.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค ารบัรองหรือค ายืนยนัใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด

ในสาระส าคญั  

  19.2 ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเชื่อไดว้่า ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการตามค าขอฯ หรือการใช้

บริการของผูใ้ชบ้ริการอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคุณเกิดข้ึน หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือมีความเส่ียงว่าผูใ้ชบ้ริการอาจมี

วตัถุประสงคอ์นัมิชอบดว้ยกฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจท าใหธ้นาคารปฏิบติัผิดกฎหมาย และ/หรือกฎ

ขอ้บงัคบั และ/หรือค าสัง่ใดๆ และ/หรือค าขอความร่วมมือใดๆ และกฎหรือค าสัง่ใดๆ ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ 

และ/หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมหรือก ากบัดูแลธนาคาร หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณข์องธนาคาร 

  19.3 ผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด ซ่ึงรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรับ/

ภาษีอากร (หากมี) ท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

  19.4 ผูใ้ชบ้ริการมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้ นหรืออาจจะเกิดขึ้ นอนัท าใหธ้นาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการ

ช าระหน้ีของผูใ้ชบ้ริการ  หรือผูใ้ชบ้ริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงบัไม่ใหด้ าเนินธุรกิจ หรือมีการช าระบญัชี 

  19.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพื่อด าเนินการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ี  

  19.6 ธนาคารตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคับ หรือค าสัง่และ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย หรือ

หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลธนาคาร 

 20. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการประสงค์ท่ีจะยกเลิกการใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือทุกบริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ให ้

ธนาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร 

ทั้งน้ี ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใชบ้ริการตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์มื่อธนาคารแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 

 21. กรณีท่ีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีส้ินสุดลง ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าท่ีใดๆ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการยงัปฏิบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ผูกพนั

แห่งขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ี จนกว่าผูใ้ชบ้ริการจะปฏิบติัภาระหนา้ที่ดงักล่าวจนครบถว้นแลว้ 

 22. ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเฉพาะไม่ไดร้ะบุรายละเอียดในเร่ืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้ังคับตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไป ในกรณี ท่ี

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบริการดงักล่าวระบุรายละเอียดในเร่ืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือขดัหรือแยง้กบั/หรือไม่ตรงกบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไป 

ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบริการ และใหถื้อว่าขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบริการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขฉบบัน้ีดว้ย แต่หากมีความไม่ชดัเจนระหว่างขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไปกบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมปฏิบติั

ตามค าวินิจฉยัของธนาคารทุกประการ 

 23. ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ี กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใชบ้งัคบัมิไดใ้นประการใด ๆ ใหข้อ้ก าหนด

และเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเหลือ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบรูณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ไม่สมบรูณ ์หรือใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าวน้ัน 

 24. ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้ นตาม

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ี  
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ส่วนท่ี 2 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะ 

 

1. การยืนยนัธุรกรรม Forward ภายใตก้ารบริการน้ีมีผลผกูพนัผูใ้ชบ้ริการและใชบ้งัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย 

 

2. รายละเอียดเงื่อนไขการใหบ้ริการ (Disclaimer) ของขอ้มูลข่าวสาร บทวิเคราะหอ์ตัราแลกเปล่ียน ขอ้มูลธุรกรรม  Inward Remittance, FCD, ยอดคงคา้ง 

FCD ในวนัท าการก่อนหน้า, Packing Credit, Trust Receipt, Letter of Credit, และ ขอ้มูลรายงาน Marked to Market ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมผูกพนัตามคู่มือ

แนะน าที่แสดงไวใ้นแต่ละบริการ  

 

 


