ตนฉบับ สําหรับธนาคาร

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect
วันที่

วันที่ปัจจุบนั

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ศูนยบริการธุรกิจตางประเทศ

รายละเอียดผูขอใชบริการ

ขาพเจาผูมีอํานาจลงนามผูกพันในนามบริษัท ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูขอใชบริการ” มีความประสงคที่จะสมัครขอใชบริการดาน
การคาระหวางประเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” ดังรายละเอียดตอไปนี้
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยูที่สามารติดตอได
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจําตัวผูเสียภาษี

.

เบอรโทรสาร

.

เบอรโทรศัพท

รายละเอียดบริการ

บริการเพื่อการนําเขา (IMPORT)

รายละเอียดบัญชี

e-mail address

ในกรณีที่มีคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอใชบริการ ระบบ K-Trade Connect ผูขอใชบริการยินดี
ใหธนาคารทําการหักชําระคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายดังกลาว จากบัญชีที่ไดระบุ ดังนี้
 หักจากบัญชีเลขที่
สาขา
รวมทั้งบัญชีอื่นใดที่ผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคาร โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา

 บริการเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C Issuance)
 บริการโอนเงินตางประเทศขาออก (Outward Remittance)

สําหรับเจาที่ธนาคาร

ผูขอใชบริการขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ไดใหไวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ โดยผูขอใชบริการไดรับทราบ และ
ตกลงปฏิบัติตามรายละเอียด เงื่อนไข และขอกําหนดของแตละบริการ ที่ผูขอใชบริการประสงคจะรับบริการจากธนาคารดังรายละเอียดปรากฏใน
เอกสารแนบทายใบสมัครฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานผูขอใชบริการจึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตราไวเปนสําคัญ

รับรองลายมือชื่อ

(

)

ลายมือชื่อผูมีอํานาจบริษัทฯ พรอมประทับตรา
เอกสารฉบับนี้ ทําขึ้น 2 (สอง) ฉบับ โดยธนาคารจะมอบใหผูขอใชบริการเก็บไวเปนหลักฐาน 1 (หนึ่ง) ฉบับ
สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ผลการอนุมัติ

รหัสลูกคา

ไดตรวจสอบความถูกตองของลายมือชื่อผูมีอํานาจพรอมตราประทับรวมถึง
ความถูกตองของเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ และขอมูล ที่อยู ในแบบคําขอใชบริการ
ฉบับนี้แลว

ลงชื่อ (ผูขออนุมัติ)
วันที่

โทรศัพท

(RM,TSS,TPS) ลงชื่อ
วันที่
.

โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ

 อนุมัติและใหดําเนินการทันที
 ไมอนุมัติ

(ผูอนุมัติ)
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รหัสองคกร
การอนุมัติรายการ

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ (แบบตัวพิมพใหญ)
 ธนาคารกําหนดให
 กําหนดเอง (ไมเกิน 8 ตัวอักษร)
 สรางและอนุมัติรายการไดเฉพาะในบริษัท

ขอมูลผูใชงานระบบ

ชื่อ – สกุล
และ e-mail address
Name:

รหัสผูใช
(User ID)

 Maker
 Authorizer/Level
วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

การอนุมัติรายการ
ชื่อ-สกุล และ
e-mail address
รหัสผูใช
(User ID)
บทบาทที่
ไดรับมอบหมาย
ประเภทบริการ
หมายเหตุ

 สรางและอนุมัติรายการใหกับบริษัทในเครือได

บทบาทที่ไดรับมอบหมาย

e-mail:

ขอความ
รหัสองคกร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

ประเภทบริการ

หมายเหตุ

 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance

คําอธิบาย
กําหนดชื่อรหัสเพื่อใชในการเขาใชงานระบบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเขาระบบเพื่อใชงาน
การอนุมัติรายการตามโครงสรางองคกร
(เลือก) สรางและอนุมัติรายการไดเฉพาะในบริษัท ผูใชงานจะใชงานไดเฉพาะชือ่ บริษัทเดียวกัน
(เลือก) สรางและอนุมัติรายการใหกับบริษัทในเครือได ผูใชงานจะใชงานรวมกันไดภายในบริษัทในเครือเดียวกัน
ระบุชื่อ, นามสกุล และ e-mail address ของผูใชงาน
(สําหรับ e-mail address ใชเพื่อใหธนาคารสงสถานะรายการหรือใหผูใชงานใชติดตอกับธนาคาร)
ระบุเพื่อใชสําหรับผูใชงานเขาใชงานระบบ K-Trade Connect ในกรณีที่ผูใชงานไมไดระบุมาที่ชองนี้ ทางธนาคารจะใชชื่อ e-mail address ที่ระบุมากอน
หนานี้ สําหรับใชสรางเปน User ID ใหกับผูใชงานตามตัวอยางตอไปนี้ kanok@a.com รหัสผูใชงานคือ kanok กําหนดไดไมเกิน 8 ตัวอักษร
ระบุเพื่อเปนบทบาทหรือหนาที่ในการทํางาน
Maker: ผูจัดทําคําสั่งรายการ (Transaction) เพื่อจัดสงคําสั่งที่จัดทําใหกับผูมีอํานาจอนุมัติ
Authorizer: ผูมีอํานาจอนุมัติทําหนาที่อนุมัติรายการและสงรายการไปยังธนาคาร
ระบุบริการหรือผลิตภัณฑที่ผูใชงานมีความเกี่ยวของ
กรณีเลือกการอนุมัติรายการแบบสรางและอนุมัติรายการใหกับบริษัทในเครือโปรดระบุชื่อบริษัทที่ผูใชงานเปนผูรับผิดชอบ หรือ ระบุความตองการอื่นๆ

โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ
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ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect
ขอตกลงการสงคําสั่งดวยอุปกรณสื่อสาร
วันที่

วันที่ปัจจุบนั

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ศูนยบริการธุรกิจตางประเทศ
ขาพเจา บริษัท
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ลูกคา”)
ประสงคที่จะใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย (ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ธนาคาร”) รับคําสั่ง และ ขอมูลเปนครั้งคราว (ซึ่ง
ตอไปนี้เรียกวา “คําสั่ง”) จากลูกคาผานทางเครื่องโทรสาร หรือทางอุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการสงและ/หรือนําสงขอมูลไปยัง
ธนาคาร โดยยินยอม และรับทราบวา ธนาคารจะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว หรือ ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ที่ไดรับจากลูกคาภายใตขอตกลงและ
เงื่อนไขดังจะกลาวตอไปนี้:
1. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวา ธนาคารจะปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับจากผูขอใชบริการ ซึ่งสงผานทางเครื่องโทรสาร หรือทางอุปกรณ
หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการสง และ/หรือ นําสงขอมูล โดยปราศจากขอผูกมัดใดๆ และ ธนาคารอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได และผูขอใชบริการจะตองสงตนฉบับ ที่เปนลายลักษณอักษรใหกับธนาคารโดยเร็ว อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
ธนาคารปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบโดยเร็ว
2. ผูขอใชบริการตกลงรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ของธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรือตัวแทนอื่นใด ซึ่งไดปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับจาก ผูขอ
ใชบริการผานทางเครื่องโทรสาร หรือทางอุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการสง และ/หรือ นําสงขอมูล และผูขอใชบริการตกลงยินยอม
วา หากคําสั่งใดๆ ที่ธนาคารไดรับและปรากฏวาผูขอใชบริการไดลงนามแลว ธนาคารจะถือเสมือนวา คําสั่งดังกลาวไดรับการลงนามโดย
ผูขอใชบริการ และมีผลผูกพันผูขอใชบริการโดยชอบแลว แมจะพิสูจนไดในภายหลังวาคําสั่งดังกลาวยังไมไดลงนามโดยผูมีอํานาจกระทํา
แทนผูขอใชบริการก็ตาม
3. ก) ผูขอใชบริการตกลง และ รับทราบวา ธนาคารจะไมรับผิดชอบตอหนี้สิน หรือสิทธิเรียกรองหรือการไมสามารถปฏิบัติ หรือดําเนินการ
ตามคําสั่งตางๆ ใหเสร็จสิ้น อันเกิดจากสาเหตุที่อยูเหนือการควบคุมของธนาคาร
ข) ผูขอใชบริการตกลงไมเรียกรองตอธนาคาร และยินดีชดเชยความเสียหายแกธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรือตัวแทนตอหนี้สินพันธะ
การสูญเสีย ความเสียหาย คาปรับ คาใชจายในการทําคดีความ การฟองรอง ตนทุน คาใชจายใดๆ ที่พึงมี หรือบังคับใชตอธนาคาร
ธนาคารตัวแทน หรือตัวแทน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามคําสั่งของผูขอใชบริการทุกประการ
ค) ธนาคารจะไมรบั ผิดชอบใด ๆ หากธนาคารตัวแทน หรือ ตัวแทนกระทําการอันประมาทเลินเลอ ประพฤติผิด กระทําการผิดพลาด
หรือ ไมปฏิบัติตามคําสั่ง อันเปนการกระทําที่นอกเหนือจากอํานาจที่ทางธนาคารไดรับมอบหมาย และ ธนาคารจะไมรับผิดชอบตอ
การลมละลายของธนาคารตัวแทน หรือ ตัวแทน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาทางตรง และ ทางออม ความเสียหายจําเพาะ
หรือผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ
4. ธนาคารอาจใชดุลยพินิจของทางธนาคารเพียงผูเดียว ในการใชวิธีการใด ๆ เพื่อโอนเงินตามคําสั่งของผูขอใชบริการ หากผูขอใชบริการ
ประสงคที่จะยกเลิกการโอนเงิน หรือ คําสั่งที่ไดแจงใหธนาคารทราบแลว ธนาคารจะพยายามอยางดีที่สุดที่จะยับยั้งการโอนเงิน หรือ นํา
เงินที่ไดโอนไปแลวกลับมา หากธนาคารไมสามารถยับยั้งการโอนเงิน หรือนําเงินที่โอนไปแลวคืนมาได ใหถือวาผูขอใชบริการไมมีสิทธิที่
จะขอรับเงินที่โอนไปแลวนั้นคืนและธนาคารจะไมรับผิดชอบตอการชดเชยเงินจํานวนนั้นใหแกผูขอใชบริการ
5. หากคูสัญญาฝายใด ประสงคที่จะยกเลิกขอตกลงฉบับนี้ คูสัญญาฝายนั้นๆ จะตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ทราบเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 15 (สิบหา) วัน
สําหรับเจาที่ธนาคาร

รับรองลายมือชื่อ

(

)
ลายมือชื่อผูมีอํานาจบริษัทฯ พรอมประทับตรา
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อากรแสตมป
30 บาท

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

หนังสือมอบอํานาจ
วันที่

วันที่ปัจจุบนั

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา
สํานักงาน/บานเรือนตั้งอยูเลขที่
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูมอบอํานาจ” ไดมอบอํานาจให ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย รวมถึงผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
และ/หรือพนักงานของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับมอบอํานาจ” เปนผูมีอํานาจกระทํา
แทนในการกรอกขอมูลรายละเอียดตามแบบฟอรม “แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Transaction Form)”
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ พรอมทั้งลงนามในเอกสารดังกลาวไดดวย
บรรดาการกระทําใดๆ ซึ่งผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามความในหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ ผู
มอบอํานาจยอมรับผูกพันเปนการกระทําของผูมอบอํานาจทั้งสิ้น
เพื่อเปนหลักฐาน ในการนี้ผูมอบอํานาจจึงไดลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญ ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน
*(บริษัท)

ลงชื่อ

ผูมอบอํานาจ
(

)
ลายมือชื่อผูมีอํานาจบริษัทฯ พรอมประทับตรา

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(
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)
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ขอตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการดานการคาระหวางประเทศ
1. ผูขอใชบริการตกลง และ รับทราบวา บริการตาง ๆ ที่ผูขอใชบริการใชบริการกับธนาคารนั้น จะตองเปนไปตามรูปแบบ ขอกําหนด และ
ประกาศตางๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการใหบริการแตละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของประกอบการใชบริการแตละบริการ ซึ่ง
ถือวาเปนสวนหนึ่งของขอตกลงฉบับนี้ดวย ดังนั้น ผูขอใชบริการตกลง และ ยอมรับเงื่อนไขการใหบริการแตละประเภท และ ตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามรูปแบบ ขอกําหนดและประกาศตางๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใหบริการในแตละประเภท ทั้งที่ธนาคาร
ไดแจงผูขอใชบริการทราบหรือซึ่งธนาคารจะประกาศไว ณ ที่ทําการของธนาคาร โดยใหถือวามีผลผูกพันผูขอใชบริการทุกประการ
2. บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีประเภทอื่นใดที่ระบุในคําขอใชบริการ ผูขอใชบริการยินยอมใหใชบัญชีดังกลาวทุกบัญชี กับบริการตาง ๆ ที่
ธนาคารจัดไวในขณะนี้ และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมในภายหนาตามที่ระบุในคําขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการใชบริการ โดยไม
มีขอยกเวน และ ในกรณีที่บรรดาบัญชีตาง ๆ ที่ใชบริการเปนของบุคคลที่ผูขอใชบริการระบุ ผูขอใชบริการจะดําเนินการใหบุคคลซึ่งผูขอใช
บริการระบุลงนามในหนังสือยินยอมตามแบบฟอรมที่ธนาคารกําหนดเพื่ออนุญาตใหใชบัญชีนั้นๆ กับบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ให
ไวกับธนาคารเปนอีกสวนหนึ่งดวย
ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคาร เปนผูหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ และ/หรือ บุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ เพื่อใหธนาคาร
ดําเนินการภายใตบริการตางๆ ภายใตเงื่อนไขดังนี้
2.1 ผูขอใชบริการมอบอํานาจใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และ/หรือ ดําเนินการใหบุคคลซึ่งผู
ขอใชบริการระบุใหความยินยอม เพื่อดําเนินการตามวิธีการแหงขอตกลงฉบับนี้ตอไปจนกวาจะยกเลิกขอตกลงฉบับนี้ตอกัน และผูขอ
ใชบริการจะไมยกเลิกเพิกถอนตลอดจนดําเนินการใหบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุไมเพิกถอนการมอบอํานาจดังกลาวนี้จนกวาจะมีการ
ยกเลิกขอตกลงฉบับนี้ตอกัน
2.2 ผูขอใชบริการตกลงและ/หรือจะดําเนินการใหบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุดํารงเงินในบัญชีอยางนอยเทากับรายการที่ธนาคารจะตอง
หักเงิน
2.3 ในกรณีที่บุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุ ซึ่งไดทําความตกลงใหธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนไดแจงยกเลิกความตกลง
และ/หรือคําสั่งใหหักเงิน ธนาคารจะไมทําการหักเงินจากบัญชีของบุคคลนั้น ในกรณีเชนนี้ผูขอใชบริการมีหนาที่เปนผูติดตามเจรจา
กับเจาของบัญชีเงินฝากรายนั้นๆ เพื่อการรับชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่มีตอกันตอไปเอง
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ธนาคารไดรับแจงยกเลิกความตกลงดังกลาวในวรรคแรกแลว แตธนาคารมิอาจดําเนินการแกไข
ขอมูลทางระบบงานของธนาคารไดทัน ไมวาดวยเหตุประการใดก็ตาม และ หากธนาคารไดรับคําสั่งขอมูลใดจากผูขอใชบริการที่
เกี่ยวของกับเจาของบัญชีเงินฝากรายนั้น พรอมทั้งธนาคารไดดําเนินการใดๆ กับ บัญชีเงินฝากรายนั้น ๆ ไมวาลักษณะใดก็ตาม ใน
กรณีเชนนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาการปฏิบัติของธนาคารเปนการถูกตองเชนกัน และ ผูขอใชบริการมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอ
เจาของบัญชีเงินฝากรายนั้น ๆ ตอไปดวย
3. ในกรณีของการใชบริการ ที่ผูขอใชบริการตองมีการแจงขอมูลใหแกธนาคารทราบกอนนั้น ผูขอใชบริการตกลงดําเนินการตามขอกําหนด
ดังนี้
3.1 ผูขอใชบริการ ตกลงสงคําสั่งในการใชบริการ ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของ และ จําเปนของการทํารายการภายใตบริการแตละประเภท
ใหแกธนาคารลวงหนากอนวันทํารายการ โดยจัดสงดังนี้
(1) ในรูปของแผนบันทึกขอมูล (Diskette/Tape) และ มีการยืนยันขอมูลโดยเอกสาร (Hard Copy) สงโดยบุคคลนําสง หรือ สงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน หรือ
(2) ทางอิเล็กทรอนิกส (ในกรณีที่ระบุในขอตกลงการใชบริการประเภทนั้นๆ วาจะใชผานชองทาง e-mail/ K-Trade Connect) หรือ
(3) รูปแบบอื่นใดที่ไดตกลงกับธนาคาร
ทั้งนี้ หากธนาคารไดรับขอมูลการใชบริการเกินกวาเวลาที่ธนาคารกําหนด ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาเปนการจัดสงคําสั่ง
และ ขอมูลใหแกธนาคารในวันทําการถัดไป ผูขอใชบริการตกลง และ รับทราบวาเปนสิทธิของธนาคารที่จะไมดําเนินการตามคําสั่ง และ
ขอมูลที่ไดรับในคราวนั้น ๆ หรือ ถาจะดําเนินการใหก็จะถือวาเปนขอมูลคําสั่งที่ธนาคารไดรับในวันทําการถัดไป
3.2 หากธนาคารไมอาจทํารายการตามคําสั่งของผูขอใชบริการได ไมวาดวยเหตุมาจากขอมูลที่ธนาคารไดรับไมถูกตอง หรือ ดวยเหตุใดก็
ตาม ธนาคารจะนําเงินที่หักดังกลาวคืนเขาบัญชีเดิมภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแตวันที่ธนาคารพิจารณาไมทํารายการ
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3.3 ผูขอใชบริการรับรองวา บรรดาเอกสาร ขอมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ไดมีการจัดสงมาใหธนาคาร ไมวาจะสงมาใน
รูปแบบใด และไมวาจะสงดวยตัวผูขอใชบริการเอง หรือ บุคคลที่ผูขอใชบริการมอบหมาย มีความถูกตองแทจริง และในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดในการทําธุรกรรมใด ๆ เนื่องจากความผิดพลาด หรือ บกพรองนั้น และ/หรือ ไมวาดวยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม ผูขอใช
บริการตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุโดยตรง ทั้งนี้ โดยผูขอใชบริการขอสละสิทธิใน
การเรียกรองใหธนาคารหัก หรือ ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุคืนใหแกผูขอใชบริการ และ ขอสละสิทธิใน
การฟองรองใหธนาคารชดใช อีกทั้งผูขอใชบริการขอรับรองวาจะไมกระทําการใดๆ อันมีผลใหธนาคารตองเขามีสวนรวมใดๆ ในขอ
พิพาทระหวางผูขอใชบริการกับบุคคลอื่นเหลานั้น และหากผูขอใชบริการมีขอตอสู และ/หรือสิทธิเรียกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเอง
กับบุคคลเหลานั้นเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก ทั้งนี้ หากความผิดพลาดดังกลาวเปนเหตุใหธนาคารตองจายเงินแทนไป ผูขอใชบริการ
ตกลงจะชําระคืนใหแกธนาคารจนครบถวน
หากผูใชบริการพบวา เอกสาร และ/หรือ หลักฐาน และ/หรือ รายละเอียดใดๆ ที่ผูขอใชบริการไดสงใหแกธนาคาร ไมวาจะ
สงมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาด หรือบกพรอง และผูขอใชบริการมีความประสงคจะขอแกไขความผิดพลาด หรือบกพรองดังกลาว
ผูขอใชบริการจะตองแจงแกไขความผิดพลาด หรือบกพรองใหแกธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร กอนที่ธนาคารจะนําขอมูลเขาสู
ระบบการทํางานของธนาคาร และ หากผูขอใชบริการแจงแกไขความผิดพลาด หรือ บกพรองใหแกธนาคารทราบภายหลังจากที่
ธนาคารไดนําขอมูลเขาสูระบบการทํางานของธนาคารแลว ผูขอใชบริการรับทราบวา เปนสิทธิและดุลยพินิจของธนาคาร ในการที่จะ
พิจารณาแกไขขอมูลดังกลาวใหแกผูขอใชบริการหรือไม
4. ในกรณีที่บริการใดเปนบริการที่ธนาคารเปดใหใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น หรือ ผูขอใชบริการระบุความประสงควา จะใช
บริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการเชื่อมโยง ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส จากเครื่องคอมพิวเตอรของผูขอใชบริการ เขากับ
ระบบสื่อสารเครื่องคอมพิวเตอรของธนาคาร โดยผูขอใชบริการไมจําเปนตองเดินทางมายังธนาคาร ไมวาจะดวยระบบ K-Trade Connect
หรือ ระบบ/ชื่อเรียกอื่นใด ผูขอใชบริการตกลงตามขอตกลง และ เงื่อนไขการใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
4.1 ในการสมัครใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูขอใชบริการจะตองเลือกรหัสประจําตัว (Organization ID) เพื่อใหธนาคาร
ตรวจสอบวาซ้ํากับลูกคารายอื่นหรือไม จํานวน 3 ลําดับ (โดยเรียงลําดับจากความตองการใชมากไปหานอย) เมื่อธนาคารตรวจสอบ
เรียบรอยแลว ธนาคารจะแจงรหัสประจําตัวใหผูขอใชบริการทราบเปนลายลักษณอักษร
เมื่อผูขอใชบริการไดรับรหัสผาน (Password) จากธนาคารแลว ระบบจะทําการบังคับใหมกี ารเปลี่ยนรหัสผานโดยอัตโนมัติ
ผูขอใชบริการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษารหัสประจําตัว และรหัสผานไวในที่มั่นคงปลอดภัย และถือเปนความลับ
เฉพาะตัว ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือหลงลืม ผูขอใชบริการจะตองแจงใหธนาคารทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแตวันที่เกิดเหตุ
นั้นๆ ขึ้น
4.2 การกระทําใดๆ หากไดกระทําไปโดยการใชรหัสประจําตัวผูขอใชบริการ/รหัสผานที่เกี่ยวของกับบริการแลว ผูขอใชบริการตกลงใหถือ
วาถูกตองสมบูรณ และ ใหมีผลผูกพันผูขอใชบริการ เสมือนหนึง่ ไดกระทําโดยผูขอใชบริการเอง และ ผูขอใชบริการยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทําดังกลาวทุกประการ
4.3 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากผูขอใชบริการ
สามารถทําธุรกรรมดวยตนเองได โดยไมจําตองมีเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือ มอบใหแกธนาคารอีกแต
ประการใด (เวนแตรายการที่ธนาคารกําหนดใหตองทําเอกสาร หรือ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถูกตองตามวิธีการ และ ประเพณีของ
ธนาคารในเรื่องนั้นๆ อาทิเชน (แตไมจํากัดอยูเพียง) การขอใหธนาคารออกเช็คตามคําสั่ง ฯลฯ ผูขอใชบริการจะตองทําเอกสารหรือ
หลักฐาน (ถามี) ตามที่ธนาคารกําหนดดวย) ซึ่งหากเกิดความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ขึ้นแกผูขอใชบริการอันเนื่องมาจากการใช
บริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสหรือเนื่องมาจากการใชรหัสประจําตัวของผูขอใชบริการและ/หรือรหัสผานในการทําธุรกรรมตางๆ
แลวนั้น ธนาคารจะไมมีความรับผิดตอผูขอใชบริการไมวากรณีใดๆ
4.4 ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และขอกําหนดการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดตามที่จะ
เห็นสมควร นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิก การใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดไมวาทั้งหมด หรือ บางสวนเมื่อใดก็ได
โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีท่ผี ูขอใชบริการ ประสงคจะยกเลิกการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูขอใช
บริการจะแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน
5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุอื่นใดอันทําใหธนาคารไมสามารถดําเนินการใหบริการตามขอตกลงนี้ได ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคาร
พิจารณาใหบริการ หรือ ดําเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อใหบริการตามใบคําขอใชบริการนี้ได โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมที่จะให
ความรวมมือแกธนาคารอยางเต็มที่ และ ทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคาร เพื่อความสะดวกของผูขอใชบริการในบริการตางๆ
ตามใบคําขอใชบริการฉบับนี้
หน้าที่ 6/26
โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ

โปรดอานเอกสารแนบเรื่อง เงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect (KTC-10-2017)

ตนฉบับ สําหรับธนาคาร

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

6. ผูขอใชบริการ ตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียม การใชชองทางอิเล็กทรอนิกสใ หแกธนาคารตาม
กําหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกําหนด และ ตกลงเปนผูรับผิดชอบในคาภาษี คาอากร และคาใชจายตางๆ อันพึงมี ตลอดจนเงินจํานวน
ใดๆ ที่ผูขอใชบริการตองชําระคืนใหกับธนาคาร ทั้งนี้ ผูขอใชบริการ ยินยอมใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ที่มีอยูกับ
ธนาคารเพื่อชําระหนี้และ/หรือความรับผิดชอบของผูขอใชบริการตามขอตกลงนี้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาเปนสิทธิและดุลยพินิจโดยลําพังของธนาคารที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ
วิธีการ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได โดยธนาคารจะบอกกลาวใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ)
วัน กอนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใชบังคับ
7. ในกรณีที่ ธนาคารไมสามารถหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการ หรือ บุคคลที่ผูขอใชบริการระบุ เพื่อชําระคาธรรมเนียม การใชบริการ
ตลอดจนการใหบริการ ไมวาจะเปนการใชบริการประเภทใดก็ตาม เนื่องจากบัญชีเงินฝากไมมีเงินเพียงพอ หรือ ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูขอใช
บริการจะไมสามารถใชบริการผานไมวาทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนได ทั้งนี้ จนกวาธนาคารจะสามารถหักเงินคาธรรมเนียม ตลอดจน
หักเงินใดๆ เพื่อใหบริการจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือบุคคลที่ผูขอใชบริการระบุไดครบถวนเรียบรอยแลว
หากธนาคารใชดุลยพินิจในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ทําใหบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการมียอดเปนลูกหนี้ธนาคาร หรือ มียอด
เปนลูกหนี้เพิ่มขึน้ ไมวาเปนจํานวนเงินเทาใดก็ตาม ผูขอใชบริการตกลงใหถือวายอดเงินที่ผูขอใชบริการเปนหนี้ที่เพิ่มขึ้นนัน้ เปนเงินที่ผู
ขอใชบริการเบิกเกินบัญชีไปจากธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระดอกเบี้ยใหแกธนาคารจากเงินที่เปนหนี้นั้นได ในอัตราดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกคาผูกูโดยทั่วไปในแตละขณะเวลา โดยไมตองแจง หรือสงหลักฐานใหแกผูขอใชบริการ
แตอยางใด
ในกรณี บัญชีดังกลาวในใบคําขอใชบริการ เปนบัญชีออมทรัพย ผูขอใชบริการ ตกลงยินยอมใหบัญชีออมทรัพยดังกลาว เปนบัญชี
เดินสะพัดตามกฎหมายวาดวยบัญชีเดินสะพัด และ ยินยอมใหธนาคารหักทอนบัญชีหนี้ทั้งหมด หรือ แตบางสวนที่เกิดขึ้นระหวางผูขอใช
บริการ/เจาของบัญชีกับธนาคารหักกลบลบหนี้กันไดตามวิธีและประเพณีปฏิบัติของธนาคารเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดเชนกันดวย
8. วันทําการตามที่มีการกลาวอางอิงถึง ในคําขอใชบริการฉบับนี้ ในขอกําหนด และ เงื่อนไขของบริการแตละประเภท และ ในเอกสารใดๆ
ประกอบการใชบริการ ใหมีความหมายถึง วันที่ธนาคารเปดทําการ ซึ่งมิใชวันเสาร วันอาทิตย หรือวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนดใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย
9. ผูขอใชบริการยอมรับวาการใหบริการ และดําเนินการที่เกี่ยวของ ตลอดจนชองทางการใหบริการตางๆ ที่ธนาคารจัดทําขึ้นเปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับผูขอใชบริการ ดังนั้น ในกรณีที่มีการผิดพลาด ลาชา บกพรอง เสียหายแกผูขอใชบริการ และ/หรือพนักงาน และ/หรือ
ลูกคาของผูขอใชบริการ อันมิไดเกิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคารแลว หากมิไดมีการระบุขอตกลงกันไว
เปนประการอื่นเปนการเฉพาะ ผูขอใชบริการจะไมเรียกรองคาเสียหาย หรือคาทดแทนใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
10. ในกรณี ที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบของทางราชการ กําหนดใหธนาคารตองเปดเผยขอมูล หรือ ธุรกรรมทางการเงินของผูขอใช

บริการ หรือ ลูกคาของผูขอใชบริการตอเจาหนาที่ หรือ หนวยงานรัฐ เมื่อธนาคารไดรับการรองขอผูขอใชบริการ ตกลงยินยอมใหธนาคาร
เปดเผยขอมูล และ/หรือ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน ของผูขอใชบริการตอเจาหนาที่ หรือ หนวยงานของรัฐไดทุก
ประการ
11. ผูขอใชบริการยินยอมใหกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผูที่ธนาคารกสิกรไทยมอบหมายใชขอมูลของผูขอใชบริการ เพื่อการ
พิจารณา และดําเนินการเสนอผลิตภัณฑบริการ และขอเสนอพิเศษอื่นใหแกผูขอใชบริการ และ/หรือเพื่อการอื่นได
12. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการในแตละประเภทไดตามแตธนาคารจะเห็นสมควร และใหถือวา
เปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการแตละบริการดวย นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการใหบริการ ตลอดจนการ
ยกเลิกบริการดังกลาวนี้ไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่ผูขอใชบริการประสงคจะยกเลิก
การใชบริการ ผูขอใชบริการจะตองแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอ ยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตจะไดระบุไว
โดยเฉพาะเจาะจงในแตละบริการวาเปนกําหนดเวลาอื่น
หากผูขอใชบริการปฏิบัติผิดขอตกลง และเงื่อนไขการใชบริการใดบริการหนึ่งไมวาขอหนึ่งขอใด และ/หรือปรากฏขอเท็จจริงที่ธนาคารเชือ่
ไดวาจะมีผลกระทบในทางที่ไมเปนคุณเกิดขึ้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการใดบริการหนึ่ง หรือทั้งหมด
และ/หรือเปลี่ยนแปลงการใหบริการไดตามที่ธนาคารเห็นสมควรไดทันที
13. สําหรับธุรกรรมการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ผูขอใชบริการและธนาคารตกลง ดังนี้
โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ
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ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

13.1 ภายหลังจากการหักเงินจากและ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุเรียบรอยแลว
ธนาคารจะแสดงหลักฐานการโอนเงินใหกับผูขอใชบริการ
หลักฐานการโอนเงินในที่นี้ หมายถึง เอกสารหลักฐาน อันไดแก ใบบันทึกรายการ ใบแจงการโอนเงิน ใบแจงรายการ
(statement) อื่นใดที่ทําดวยเครื่องคอมพิวเตอร และสื่อบันทึกขอมูล หรือสื่อบันทึกขอมูลอื่นใดที่ใชเก็บขอมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่
ธนาคารกําหนดขึ้นในอนาคต
13.2 ในกรณีที่ ผูขอใชบริการพบขอผิดพลาดจากการดําเนินการ หรือ ในกรณีที่มีเหตุที่ตองระงับการดําเนินการภายใตบริการนี้ ผูขอใช
บริการสามารถติดตอธนาคารไดที่ K-BIZ Contact Center โทร 02-888-8822
เมื่อธนาคารไดรับแจง การระงับการดําเนินการจากผูขอใชบริการตามชองทางดังกลาว ธนาคารตกลงดําเนินการระงับการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่ธนาคารไดแจงแกผูขอใชบริการนั้น โดยผูขอใชบริการ ยังคงเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ และ รายการธุรกรรมที่ไดเกิดขึ้นกอนครบกําหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดําเนินการ ตามที่ไดรับแจง
ดังกลาว โดยผูขอใชบริการจะตองใหขอมูลเรื่อง วัน เวลา ผูที่เกี่ยวของ จํานวนเงิน และ ลักษณะธุรกรรม หรือ ขอมูลอื่นใดตามที่
ธนาคารจะรองขอ และ ธนาคารจะทําการสอบสวน และ แกไขขอผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑของทางราชการ และ/หรือ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนหลัก) ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงขอมูลที่ครบถวน และ เปนไปตาม
รายละเอียดดังกลาว และ จะแจงผลการสอบสวนใหผูขอใชบริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันทราบผลการสอบสวน และ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิกเฉยตอคํารองขอใด ๆ ที่ขัดตอขอกําหนด/หลักเกณฑของทางราชการ และ/หรือ ธนาคารแหง
ประเทศไทย นอกจากนั้น ในกรณีที่มีขอผิดพลาดที่ธนาคารจะตองชดใชเงินแกผูขอใชบริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเขาบัญชี
ผูใชบริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ธนาคารตรวจพบขอผิดพลาด
13.3 ผูขอใชบริการยอมรับวาการใหบริการ และ ดําเนินการที่เกี่ยวของ ตลอดจนชองทางการใหบริการตางๆ ที่ธนาคารจัดทําขึ้นเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูขอใชบริการ ทั้งนี้ ธนาคารตกลงรับผิดชอบตอผูขอใชบริการในความเสียหาย สืบเนื่องจากบริการนี้ใน
กรณีที่ ธนาคารมิไดปฏิบัติตามขอตกลงในการใหบริการ (เวนแตการไมปฏิบัตินั้น เกิดจากการที่ผูขอใชบริการ มีเงินในบัญชีไมพอ
และ/หรือไมมี หรือถูกระงับการใชวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และ/หรือการโอนเงินมีผลทําใหยอดเงินในบัญชีเกินกวาวงเงินสินเชื่อที่
ตกลงกับธนาคาร และ/หรืออยูระหวางการดําเนินทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารไดแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงความขัดของของ
การโอนเงินกอน หรือ ในขณะทําการโอนเงินอยูแลว และ/หรือผูขอใชบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือขอตกลงกับธนาคาร และ/หรือ
เหตุสุดวิสัยอื่นใด หรือเหตุอื่นใดอันมิใชเกิดจากความผิดธนาคาร) หรือธนาคารไมปฏิบัติตามคําสั่งระงับการดําเนินการที่ไดรับแจง
จากผูขอใชบริการตามวิธีการ และเงื่อนไขของขอตกลง หรือ ธนาคารยังไมไดสงมอบเครื่องมือการโอนเงิน (เชน บัตร รหัส หรือ
เครื่องมือใดๆ ที่ธนาคารกําหนดสําหรับใชเปนเครื่องมือการโอนเงินสําหรับบริการ) ใหแกผูขอใชบริการ แตมีรายการเกิดขึ้นโดยมิ
ชอบอันเกิดจากการทุจริต หรือ ประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร
13.4 ผูขอใชบริการ สามารถใชบริการไดตามจํานวนครั้ง และ จํานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคาร และ/หรือ ธนาคารปลายทางสามารถ
ใหบริการได หรือ ตามที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนดังกลาวเมื่อใดก็ได โดย
ธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา และ ผูขอใชบริการยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการดังกลาว และ ธนาคารจะทําการตัดบัญชีตาม
จํานวนเงิน และ คาบริการตามขอตกลงที่ผูขอใชบริการมีไวกับธนาคาร และเงินจะถูกโอนเขาบัญชีผูรับโอนในวันที่รายการมีผลตาม
ระยะเวลาของแตละธนาคารปลายทางตามที่ผูขอใชบริการไดเลือกทํารายการ
14. บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาวใดๆ ที่ธนาคารไดสงใหผูขอใชบริการตามที่อยู หรือ สถานที่ทํางานที่แจงไวกับธนาคารนั้น ผูขอใช
บริการยอมใหถือวาเปนภูมิลําเนาที่ถูกตอง และมีการสงใหโดยชอบแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู หรือสถานที่ทํางานหรือเปลี่ยนอาชีพ
การงาน ผูขอใชบริการจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรทันที
15. การลาชา หรือ งดเวนใดๆ ในการใชสิทธิของธนาคารตามกฎหมาย ไมถือวาธนาคารสละสิทธิ หรือใหความยินยอมในการดําเนินการใดๆ
ของผูขอใชบริการแตประการใด
16. ผูขอใชบริการ จะตองไมใชบริการไปในทางที่ขัดตอความเสียหายเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ใชเพื่อวัตถุประสงคอันมิชอบตาม
กฎหมาย หรือ ยอมใหบุคคลอื่นใดกระทําการดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการใชบริการเพื่อวัตถุประสงคอันมิชอบดวย
กฎหมาย หรือ ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ธนาคารอาจไมดําเนินการใหบริการ (ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน) ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจ
ของธนาคาร
17. เอกสารฉบับนี้ทําขึ้น 2 (สอง) ฉบับ โดยธนาคารจะมอบใหผูขอใชบริการเก็บไวเปนหลักฐาน 1 (หนึ่ง) ฉบับ
โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ
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โปรดอานเอกสารแนบเรื่อง เงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect (KTC-10-2017)

ตนฉบับ สําหรับธนาคาร

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect
เงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect

1. บริการ K-Trade Connect หมายถึง การใหบริการดานธุรกิจการนําเขา และ สงออกสินคาจากธนาคารโดยผานสื่อ โดยการใหบริการ
ดังกลาวจะประกอบดวยบริการตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 บริการดานการนําเขาครบวงจรกสิกรไทย (K-Import Service Solutions) ซึ่งไดแก
1.1.1 เลตเตอรออฟเครดิตดานการนําเขา (Import Letter of Credit) หมายถึง การใหบริการโดยธนาคารออกหนังสือเพื่อรับรอง
การชําระเงินคาสินคา หรือ บริการจากตางประเทศ และ/หรือ ภายในประเทศ เมื่อผูขายสินคาซึ่งขายสินคาใหกับผูขอใชบริการไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุในเลตเตอรออฟเครดิตสําหรับการซื้อขายสินคานั้น และ ผูขอใชบริการซึ่งสั่งซื้อสินคาจากผูขายจะชําระ
เงินคาสินคาใหแกผูขายตอไป ทั้งนี้ การใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบริการดังตอไปนี้
- บริการเปด /แกไข /ยกเลิกเลตเตอรออฟเครดิต ซึ่งผูขอใชบริการจะตองทํารายการผานระบบการใหบริการ K-Trade
Connect มายังธนาคารเพื่อขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต พรอมทั้งดําเนินการสงเอกสาร และ/หรือ หลักฐานประกอบที่เกี่ยวของ เชน
Invoice หรือ Pro-forma Invoice เปนตน มายังธนาคารโดยทางโทรสารหรือโดยชองทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถรองรับระบบการ
ดําเนินการดังกลาวได ธนาคารจึงจะดําเนินการเปดเลตเตอรออฟเครดิตไปยังธนาคารตัวแทนของผูขายสินคาตอไป
- บริการชําระเงินคาสินคาเขาตามเลตเตอรออฟเครดิต เปนบริการที่ธนาคารจะแจงเอกสารสินคาเขา (Import Bill under
L/C) หรือ แจงขอผิดพลาด (Discrepancy) ใหผูขอใชบริการทราบผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect เมื่อธนาคารไดรับเอกสาร
เรียกเก็บเงินจากธนาคารตัวแทนของผูขายในตางประเทศ โดยผูขอใชบริการสามารถเรียกดูรายละเอียด หรือ สั่งพิมพรายละเอียด
ขอผิดพลาดของเอกสาร เพื่อประกอบการดําเนินการของผูขอใชบริการผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect ได
1.1.2 เอกสารเรียกเก็บดานการนําเขา (Import Bills for Collection) หมายถึง บริการซึ่งธนาคารจะเปนตัวแทนในการสงมอบ
เอกสารและเปนตัวแทนในการรับชําระเงินจากผูขอใชบริการซึ่งเปนผูซื้อสินคา เพื่อทําการสงมอบใหกับธนาคารตัวแทนของผูขายสินคาใน
ตางประเทศตอไป ทั้งนี้ การใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบริการดังตอไปนี้
- บริการชําระเงินคาสินคาเขาตามเอกสารเรียกเก็บ (Payment under B/C) โดยเมื่อธนาคารไดรับแจงเอกสารสินคาเขาจาก
ธนาคารตัวแทนของผูขายสินคาในตางประเทศ ธนาคารจะจัดสงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ไดรับไปยังผูขอใชบริการโดยผูขอใช
บริการสามารถเรียกดูรายละเอียดเพื่อประกอบการดําเนินการของผูขอใชบริการผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect ได
1.1.3 บริการโอนเงินไปตางประเทศ (Global Outward) หมายถึง บริการที่ธนาคารไดรับคําสั่งจากผูขอใชบริการใหทําการโอนเงินไป
ยังธนาคารตัวแทนของผูขายสินคาในตางประเทศ หรือ ผูรับประโยชนในตางประเทศ เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ คาบริการ และ/หรือ
เพื่อชําระเงินตามบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผูขอใชบริการยังคงมีภาระผูกพันอยู ทั้งนี้ การใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect นั้น
ผูขอใชบริการจะตองทํารายการเพื่อขอโอนเงินผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect ของธนาคาร พรอมทั้งดําเนินการจัดสงเอกสาร
และ/หรือ หลักฐานประกอบที่เกี่ยวของ เชน Invoice หรือ Pro-forma Invoice เปนตนมายังธนาคารโดยทางโทรสาร หรือโดยชองทาง
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถรองรับระบบการดําเนินการดังกลาวได ธนาคารจึงดําเนินการโอนเงินตามวัตถุประสงคของผูขอใชบริการตอไป
1.1.4 บริการสินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศครบวงจรกสิกรไทย (K-International Trade Finance Solutions)
- สินเชื่อเพื่อการนําเขา (Import Finance) หมายถึง การใหบริการสินเชื่อระยะสั้น (ระยะเวลา 30-180 วัน) สําหรับผูขอใช
บริการที่เปนผูนําเขาสินคามาจําหนาย
และประสงคที่จะชําระเงินคืนใหแกธนาคารภายในระยะเวลาของสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติจาก
ธนาคาร
- สินเชื่อเพื่อการหมุนเวียน (Trust Receipt) ผูขอใชบริการจะตองทํารายการผานระบบ K-Trade Connect ไวลวงหนาเพื่อธนาคาร
จะไดเตรียมเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของ และ เมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อดังกลาวใหแกผูขอใชบริการแลว ผูขอใชบริการสามารถขอรับเอกสาร
ที่เกี่ยวของได ณ ศูนยบริการธุรกิจที่ผูขอใชบริการใชบริการอยู
- หนังสือค้ําประกันการรับสินคา (Shipping Guarantee) เปนบริการที่ธนาคารลงลายมือชื่อในหนังสือค้ําประกันใหแกผูขอใช
บริการเพื่อนําไปยื่นไวตอบริษัทเรือขนสงสินคาเพื่อดําเนินการออกสินคา ในกรณีที่เอกสารที่เกี่ยวของในการซื้อขายสินคายังจัดสงไมถึง
ธนาคาร
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- สลักหลังใบสั่งปลอยสินคา (Delivery Order Endorsement) เพื่อใหผูขอใชบริการนําไปยื่นไวตอบริษัทผูขนสงสินคาเพื่อ
ดําเนินการออกสินคา ผูขอใชบริการสามารถนําใบสั่งปลอยสินคาของตัวแทนบริษัทผูขนสงสินคา มาใหธนาคาร เพื่อสลักหลังได ณ
ศูนยบริการธุรกิจ
1.2 บริการดานการสงออกครบวงจรกสิกรไทย (K- Export Service Solutions) ซึ่งไดแก
1.2.1 เลตเตอรออฟเครดิตดานการสงออก (Export Letter of Credit) หมายถึง การใหบริการโดยธนาคารในการตรวจสอบความ
ถูกตองแทจริงของเลตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคารไดรับจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อในตางประเทศ รวมตลอดถึงบริการในการแจงแกไข/
ยกเลิก/ยืนยันการชําระเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต การโอนเลตเตอรออฟเครดิตตามความประสงคของผูขอใชบริการ ทั้งนี้ การ
ใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบริการดังตอไปนี้
- บริการแจง/ยืนยัน/โอนเลตเตอรออฟเครดิต เมื่อธนาคารไดรับแจงจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อในตางประเทศ(“ธนาคารผู
เปดเลตเตอรออฟเครดิต”) ถึงการเปดเลตเตอรออฟเครดิต ธนาคารจะแจงการเปด/ยืนยัน/โอนเลตเตอรออฟเครดิตไปยังผูขอใชบริการ
ผานระบบ K-Trade Connect ทั้งนี้ผูขอใชบริการสามารถแจงกลับมายังธนาคารโดยผานระบบ K-Trade Connect ถึงการที่ผูขอใชบริการ
ประสงคที่จะรับตนฉบับเลตเตอรออฟเครดิต หรือ ประสงคจะขอฝากตนฉบับเลตเตอรออฟเครดิตไวกับธนาคารกอน
- บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินคาออกภายใตเลตเตอรออฟเครดิต (Export Collection under L/C ) ผูขอใชบริการ
จะตองจัดสงคําขอใหธนาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรออฟเครดิตมายังธนาคารผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect พรอมทั้ง
จัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานประกอบสําหรับการเรียกเก็บเงินดังกลาวใหถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่ปรากฏในเลตเตอรออฟเครดิตมายัง
ธนาคาร โดยทางโทรสาร หรือ โดยชองทางอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถรองรับระบบการดําเนินการใหบริการ K-Trade Connect ภายหลัง
จากที่ธนาคารไดรับคําขอใหธนาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต และ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวเรียบรอยแลว ผูขอใช
บริการจะไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ผูขอใชบริการไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังกลาวเรียบรอยแลว ผูขอใชบริการจะตองจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานประกอบสําหรับการเรียกเก็บตนฉบับมายัง
ธนาคาร โดยผูขอใชบริการสามารถจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานประกอบสําหรับการเรียกเก็บตนฉบับมายังธนาคารไดภายในวันที่ไดรับ
แจงถึงหมายเลขเอกสาร และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังกลาว หรือ จะจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานประกอบดังกลาวมายังธนาคารได
ภายในวันทําการถัดไป (แลวแตกรณี) และ ผูขอใชบริการจะตองแจงหมายเลขบัญชีที่ประสงคจะใหธนาคารนําเงินเขาผานการใหบริการ
ระบบ K-Trade Connect ดวย
1.2.2 บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินคาออก (Export Collection under B/C) หมายถึง การใหบริการโดยธนาคาร ซึ่งธนาคาร
จะเปนตัวแทนในการจัดสงเอกสารเรียกเก็บที่ไดรับจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อสินคาในตางประเทศใหแกผูขอใชบริการและ
ผูขอใช
บริการตกลงใหธนาคารเปนตัวแทนของผูขอใชบริการในการรับชําระเงินจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อสินคาในตางประเทศ ทั้งนี้ การ
ใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect นั้น ผูขอใชบริการจะตองสงคําขอใหธนาคารเรียกเก็บเงินมายังธนาคาร โดยผานระบบการ
ใหบริการ K-Trade Connect ลวงหนา พรอมดวยการจัดสงเอกสาร และ/หรือ หลักฐานประกอบสําหรับการเรียกเก็บเงินดังกลาวให
ถูกตองมายังธนาคาร โดยทางโทรสาร หรือ โดยชองทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถรองรับการดําเนินการดังกลาวได ภายหลังจากที่
ธนาคารไดรับคําขอใหธนาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรเตอรออฟเครดิต และ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวเรียบรอยแลว ผูขอใช
บริการจะไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบผานการใหบริการระบบ K-Trade Connect ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผูขอใช
บริการไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังกลาวเรียบรอยแลว ผูขอใชบริการจะตองจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐาน
ประกอบสําหรับการเรียกเก็บตนฉบับมายังธนาคาร โดยผูขอใชบริการสามารถจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานสําหรับการเรียกเก็บตนฉบับ
มายังธนาคารไดภายในวันที่ไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร หรือ จะจัดสงเอกสารหรือหลักฐานประกอบดังกลาวมายังธนาคารไดภายใน
วันทําการถัดไป (แลวแตกรณี) และ ผูขอใชบริการจะตองแจงหมายเลขบัญชีที่ประสงคจะใหธนาคารนําเงินเขาผานการใหบริการระบบ
K-Trade Connect ดวย
1.2.3 บริการรับเงินโอนจากตางประเทศ (Global Inward) หมายถึง การใหบริการแจงการโอนเงินเขาจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อ
สินคาในตางประเทศใหผูขอใชบริการซึ่งเปนผูขายสินคาทราบโดยผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect เมื่อธนาคารไดรับแจงคําสั่ง
การโอนเงินจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อสินคาในตางประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการโอนเงินเพื่อชําระคาสินคาใหแกผูขอใชบริการ ทั้งนี้
เมื่อผูขอใชบริการไดรับแจงจากธนาคารแลว ผูขอใชบริการจะแจงความประสงคในการดําเนินการกับเงินที่จะมีการโอนเขามาใหธนาคาร
ทราบโดยทางระบบ K-Trade Connect เพื่อธนาคารจะไดดําเนินการตามความประสงคของผูขอใชบริการตอไป
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1.2.4 บริการสินเชื่อเพื่อการสงออก (Export Finance) หมายถึง บริการสินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารใหการสนับสนุนทางการเงินแกผู
ขอใชบริการซึ่งเปนผูสงออกสินคาเพื่อใชเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
หรือ
จัดทําสินคาสงออกตลอดจนเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการสงออกสินคา ผูขอใชบริการสามารถขอใชบริการได ไมวาจะในชวงระยะเวลากอน หรือหลังจากการสงออกสินคา ทั้งนี้ ภายใต
กําหนดระยะเวลาการชําระคืน และ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยการใหบริการภายใตระบบ K-Trade
Connect นั้น ไดแก การใหบริการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) ซึ่งเมื่อผูขอใชบริการทํารายการผานระบบการใหบริการ KTrade Connect แลว ผูขอใชบริการจะไดรับตั๋วสัญญาใชเงินจากธนาคารผานระบบ K-Trade Connect ซึ่งผูขอใหบริการจะตองสั่งพิมพตั๋ว
สัญญาใชเงิน เพื่อทําการลงนามในตนฉบับเอกสาร และจัดสงตนฉบับเอกสารนั้นมายังธนาคาร หลังจากที่ธนาคารไดรับตนฉบับเอกสาร
ดังกลาว และ ทําการตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว ธนาคารจึงจะนําเงินเขาบัญชีใหแกผูขอใชบริการตอไป
1.3 บริการขอมูลดานธุรกิจตางประเทศ (Foreign Business Information) ซึ่งไดแก การใหบริการขอมูลดังตอไปนี้
- ขอมูลอัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม (Information of Interest Rate and Fee)
- ขอมูลภาระคงคางเมื่อเทียบกับวงเงิน (Information of Outstanding Balance, Comparing with the Facility)
- ขอมูลรายงานปริมาณการดําเนินธุรกรรมกับธนาคาร (Information of Customer’s Transaction Quantity)
- ขอมูลการติดตามสถานะของตั๋ว และ/หรือ สถานะการใชบริการตางๆ กับธนาคาร
(Information of Following Status Bills and/or Contractual Status with the Foreign Counter Party)
2. ในการขอรับบริการ K-Trade Connect จากธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงชําระเงินคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ใหแกธนาคาร
2.1 คาธรรมเนียมแรกเขา จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน)
2.2 คาธรรมเนียมรายป จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) ตอป
2.3 ธนาคารสงวนไวซึ่งสิทธิในการที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายปตามขอ 2.1 และ 2.2
ไดตามแตจะเห็นสมควร
3. ผูขอใชบริการ ตกลงและรับทราบวา การใหบริการบางรายการของ K-Trade Connect ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในรายละเอียดการใช
บริการ K-Trade Connect และเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้ ธนาคารยังไมสามารถเปดใหบริการไดในขณะนี้
แตทั้งนี้ หากเมื่อใดก็ตามที่ธนาคารสามารถเปดใหบริการดังกลาวไดตอไปในภายหนา ผูขอใชบริการตกลงที่จะยังคงผูกพันและลงนาม
ปฏิบัติตาม “เงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect” ทั้งสิ้นทุกประการ ทั้งนี้ โดยที่ผูขอใชบริการไมจําตองลงนาม หรือ
จัดทําเอกสารใดใหไวตอธนาคารเปนการเพิ่มเติมอีก เวนแตกรณีที่อาจตองลงนาม หรือจัดทําเอกสารใดเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคาร หรือโดยลักษณะของบริการนั้นๆ เอง
4. การขอใชบริการ K-Trade Connect เปนการตกลงระหวางผูขอใชบริการกับธนาคารเทานั้น ผูขอใชบริการจะมอบหรือโอนสิทธิตามคําขอ
นี้ใหแกบุคคลอื่นไมได
5. ผูขอใชบริการขอรับรองวา ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคลผูประกอบธุรกิจดานนําเขาสินคา และ/หรือ สงออกสินคาโดยถูกตองตามกฎหมาย
6. ผูขอใชบริการใหความยินยอมกับธนาคารวา หากถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือคาเสียหายใดๆ ที่เกิดกับธนาคารอันมีสาเหตุมาจากที่ธนาคารไดปฏิบัติตามคําสั่งของผูขอใชบริการ แตผูขอใชบริการไมชําระ
เงินดังกลาวใหกับธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงและยินยอม ใหธนาคารมีอํานาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ที่ผูขอใชบริการฝาก หรือ มีอยูกับธนาคารซึ่งอยูในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือ ในอํานาจสั่งการของ
ธนาคารไมวาธนาคารจะไดรับฝากเงิน ไดการครอบครองดูแล และ/หรือ ไดอํานาจสั่งการนี้มาโดยทางใดก็ตามไดทันที เพื่อเปนการชําระ
หนี้ และ/หรือ ชดใชคาเสียหายที่เกิดจากผูขอใชบริการตามขอตกลงนี้ไดทั้งหมด โดยธนาคารไมจําตองบอกกลาวถึงการหักบัญชี และไม
จําเปนตองทําหลักฐานการหักบัญชี และ/หรือ เอกสารอื่นใดใหกับผูขอใชบริการอีก
7. ผูขอใชบริการขอรับรองวา ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคลผูมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพยกับธนาคาร และ จะไม
ยกเลิกเพิกถอนบัญชีดังกลาวโดยไมทําการแจงใหธนาคารไดทราบลวงหนากอน 5 (หา) วันทําการ
8. ผูขอใชบริการจะตองรักษาแผนขอมูลโปรแกรม (Program Disc) (ถามี) ไวในที่ปลอดภัย และ รักษารหัสผูใช (User ID) รหัสผาน
(Password) รวมทั้งรหัสองคกร (Organization ID) เปนความลับ จะแจงใหบุคคลอื่นทราบไมได
โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ
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9. การใชบริการ K-Trade Connect ในแตละครั้ง หากมีการใชรหัสประจําตัวผิดเกินกวาจํานวนครั้งที่ธนาคารกําหนด บริการ K-Trade
Connect จะตัดการติดตอชั่วคราว จนกวาจะมีการติดตอเขามาใหม แตถายังคงมีการใชรหัสประจําตัวผิดภายหลังจากที่มีการติดตอเขามา
ใหม รวมเกินกวาจํานวนครั้งที่ธนาคารกําหนด ผูขอใชบริการจะไมสามารถใชรหัสดังกลาวกับบริการ K-Trade Connect ไดอีกตอไป
จนกวาจะไดติดตอกับธนาคารเพื่อกําหนดรหัสใหม
10. ผูขอใชบริการยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนด สําหรับการใชบริการ K-Trade Connect ในแตละ
ครั้ง และ ทราบดีวาจะตองใชบริการไมเกินระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด เมื่อครบระยะเวลาดังกลาวแลว หากประสงคจะใชบริการตอไป
ตองติดตอผานบริการ K-Trade Connect ใหม
11. ผูขอใชบริการยอมรับวา การกระทําใดๆ ผานระบบบริการ K-Trade Connect ไมวาจะใชบริการ K-Trade Connect ประเภทใด หากได
กระทําไปโดยการใชแผนขอมูลโปรแกรม และ/หรือ รหัสผูใช และ/หรือ รหัสองคกร ซึ่งรหัสประจําตัวนี้ลูกคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
วิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอร ใหถือวาเปนการใชบริการที่ถูกตองสมบูรณ ผูกพันผูขอใชบริการทุกประการ และ ผูขอใชบริการยอมรับผิด
ชดใชหนี้ หรือ คาเสียหายอันเกิดจากการใชบริการดังกลาว ที่ปรากฏจากขอมูลที่บันทึกไว หรือ ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
ไดจากไมโครฟลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นของธนาคาร ไมวาการใชบริการดังกลาว จะ
เกิดขึ้นโดยผูขอใชบริการหรือบุคคลอื่นและมีหลักฐานปรากฏวามีผูไดรับเงินหรือไดรับประโยชนจากการใชบริการ K-Trade Connect แลว
12. เมื่อใชบริการ K-Trade Connect แลว เพื่อประโยชนของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตองทําหนังสือหรือเอกสารที่ธนาคารกําหนดแจงให
ธนาคารทราบถึงการใชบริการทันทีซึ่งการแจงหรือไมแจงการใชบริการตามขอนี้ไมทําใหผูขอใชบริการพนความรับผิดตามขอ 11. แมหลัก
ฐานการแจงการใชบริการ K-Trade Connect จะขัดแยงกับหลักฐานที่ปรากฏจากขอมูลที่บันทึกไว หรือ ประมวลผลดังกลาวตามขอ 11.
13. ผูขอใชบริการสามารถเขาสูระบบ K-Trade Connect เพื่อเรียกดูรายงานและตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา สวนการเขาสูร ะบบเพื่อขอรับ
บริการตามที่ไดระบุไวในรายละเอียดการใชบริการ K-Trade Connect นั้น ผูขอใชบริการสามารถจัดสงขอมูลรายการใหกับธนาคารได
ตั้งแตเวลา 8.30 น.-15.30 น. ในวันทําการปกติของธนาคาร อนึ่ง ในกรณีที่ผูขอใชบริการเขาสูระบบหลังจากเวลาดังกลาวการทํา
รายการนั้นธนาคารมีสิทธิที่จะถือวามีผลในวันทําการถัดไปได
14. ในการขอรับบริการโอนเงินตางประเทศขาออก ธนาคารจะทําการโอนไดเฉพาะกรณีที่ผูขอใชบริการมีเงินในบัญชีเพียงพอ ตามคําขอให
ธนาคารโอนเงินออกไปตางประเทศเทานั้น หากบัญชีของผูขอใชบริการมีเงินไมเพียงพอ หรือ ถูกอายัดโดยคําสั่งศาล หรือ องคกร หรือ
เจาพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมายแลว ผูขอใชบริการตกลงรับทราบวา ธนาคารจะไมสามารถโอนเงินจากบัญชีดังกลาวได และ การไม
ดําเนินการโอนเงินดังกลาวของธนาคาร ยอมไมถือเปนความผิดพลาดของธนาคารแตอยางใด และ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแกผู
ขอใชบริการอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกลาวขางตนแลว ผูขอใชบริการตกลงเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายนั้นเองทั้งสิ้น อนึ่ง ผูขอใช
บริการจะตองเปนผูตรวจสอบ และ จัดใหมีจํานวนเงินในบัญชีมากเพียงพอสําหรับการทําคําขอใหธนาคารโอนเงินในแตละครั้ง และ ผูขอ
ใชบริการจะตองแจงใหธนาคารทราบในทันที หากมีการแจงอายัดบัญชีของผูขอใชบริการโดยคําสั่งศาล หรือองคกร หรือ เจาพนักงานที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ไปยังผูขอใชบริการ ทั้งนี้ หากผูขอใชบริการละเลยไมดําเนินการแจงใหธนาคารทราบในทันที จนเปนเหตุให
ธนาคารทําการโอนเงินออกจากบัญชีที่มีคําสั่งอายัดนั้นโดยสุจริต และ นํามาซึ่งความเสียหายแกธนาคารในภายหลัง หรือ เปนเหตุให
ธนาคารตองรับผิดตอศาล หรือ องคกร หรือ เจาพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการโอนเงินออกจากบัญชีดังกลาวแลว
ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายใหแกธนาคารจนครบถวนทั้งสิ้นทั้งจํานวน
อนึ่ง ในกรณีที่ผูขอใชบริการขอใหธนาคารทําการโอนเงินออกไปตางประเทศ แตเงินในบัญชีของผูขอใชบริการไมเพียงพอสําหรับการโอน
เงินตามที่ผูขอใชบริการแจงมายังธนาคารในกรณีดังกลาวธนาคารสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการที่จะดําเนินการโอนเงินออกไป
ตางประเทศไดแมเงินในบัญชีของผูขอใชบริการจะไมเพียงพอ โดยธนาคารไมจําตองขอความเห็นชอบจากผูขอใชบริการกอนแตอยางใด
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการที่ผูขอใชบริการไดตกลงกูเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ซึ่งผูขอใชบริการ
ตกลงรับผิดชอบตอจํานวนเงินที่ธนาคารไดโอนออกไปตางประเทศดังกลาวในฐานะที่เปนจํานวนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี โดยผูขอใชบริการ
ตกลงชําระตนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี พรอมดวยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกูเบิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยดังกลาว
เปนอัตราดอกเบี้ยที่มีผลใชบังคับในขณะที่มีการเรียกเก็บนั้น
15. บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีเงินกู และ/หรือ บัญชีประเภทอื่นใดที่ใชกับบริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นที่เกี่ยวของนั้นผู
ขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารใชบัญชีตางๆ ดังกลาวกับบริการของธนาคารที่เกี่ยวของไดโดยไมมีขอยกเวนแตประการใด ทั้งนี้ ไม
วาบริการนั้นจะมีอยูแลวในขณะนี้ และ/หรือ จะมีตอไปในภายหนาตามที่จะระบุใน “ใบคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใชบริการ KTrade Connect” ตอไป
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อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีตางๆ ที่ใชกับบริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นที่เกี่ยวของนั้น เปนบัญชีของบุคคลอื่น ผูขอใช
บริการจะดําเนินการใหเจาของบัญชีนั้นๆ ลงนามในหนังสือใหความยินยอมไวตอธนาคาร เพื่อมอบอํานาจใหธนาคารสามารถใชบัญชี
ดังกลาวกับบริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นเกี่ยวของไดอีกสวนหนึ่งดวย
16. ในกรณีที่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นแกผูขอใชบริการ อันเนื่องมาจากการขอรับบริการโอนเงินไปตางประเทศ (Global Outward) และ/
หรือ อันเนื่องมาจากการขอรับบริการรับเงินโอนจากตางประเทศ (Global Inward) ไมวาจะดวยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม ผูขอใชบริการ
ยินยอมใหธนาคารมีอํานาจในการดําเนินการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวใหถูกตองได ตามความเปนจริงรวมทั้งตกลงยินยอมใหธนาคารมี
การหักเงิน และ/หรือ โอนเงินจากบัญชีตางๆ ที่ใชกับบริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นที่เกี่ยวของได โดยมิจําตองแจง หรือ
ขอความยินยอมจากผูขอใชบริการ และ/หรือ เจาของบัญชีกอนแตอยางใด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการ และ/หรือ เจาของบัญชี
ทราบในทันที ภายหลังจากที่ธนาคารไดทําการหักเงินแลว
17. ในการขอรับบริการแตละประเภทตามที่ระบุในขอ 1. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวาในการขอรับบริการแตละประเภทนั้น อาจตองใช
เอกสารประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม โดยใหถือวาบรรดาเอกสารประกอบเพิ่มเติมนี้เปนสวนหนึ่งของ “เงื่อนไขและขอกําหนดการใช
บริการ K-Trade Connect” ฉบับนี้ดวย ทั้งนี้ เอกสารประกอบเพิ่มเติมตางๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวนั้นจะหมายรวมถึง (แตไมจํากัดอยูเพียง)
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. เนื่องจากการขอรับบริการ K-Trade Connect จากธนาคารนั้น ผูขอใชบริการอาจตองจัดสงเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของใหแกธนาคารทางโทรสาร
ดังนั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงการใชบริการ Instruction Transmission Agreement (ขอตกลงการสงคําสั่งดวย
อุปกรณสื่อสาร) และใหถือวาขอตกลงการใชบริการ Instruction Transmission Agreement ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ “เงื่อนไขและขอกําหนด
การใชบริการ K-Trade Connect” ฉบับนี้ดวย
19. ขอมูลที่ผูขอใชบริการไดจากบริการ K-Trade Connect เชน ขอมูลเกี่ยวกับยอดหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย
หรือขอมูลอื่นใด เปนขอมูลเบื้องตน และไมผูกพันธนาคารจนกวาธนาคารจะไดมีการยืนยันเปนลายลักษณอักษร
20. ผูขอใชบริการตกลงวาขอมูลที่ไดจากการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือไดจากไมโครฟลมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่นใดที่ธนาคารไดบันทึกเปนหลักฐาน หรือ หนังสือหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ไดจัดทําขึ้นตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่
กําหนดไวในรายละเอียดการใชบริการ K-Trade Connect และ งื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้หรือขอ ตกลงอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวของกับรายละเอียดการใชบริการ K-Trade Connect และเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้ ตลอดจน
เอกสารหรือหลักฐานแหงหนี้ใดๆที่ธนาคารจะไดจัดทําขึ้นเพื่อการดังกลาวไมวาในครั้งใดคราวใดและไมวาที่จะมีอยูแลวในขณะนี้และ/หรือที่จะ
ไดจัดทําขึ้นในภายหนาก็ตามใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคําขอและขอตกลงฉบับนี้และใหมีผลผูกพันผูขอใชบริการทุกอยางทุกประการดวย
21. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดและ/หรือความบกพรองของระบบการใหบริการไมวาจะดวยเหตุอันเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอรและ/หรือระบบ
ไฟฟา และ/หรือ จากเหตุสุดวิสัย และ/หรือ จากเหตุอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือการจัดการควบคุมของธนาคารแลวธนาคารไมจําตองรับผิดชอบใน
ความผิดพลาดและ/หรือความบกพรอง และ/หรือ ความเสียหายสูญหายใดๆอันไดเกิดขึ้น และ/หรือ อันอาจจะเกิดขึ้นแตอยางใดทั้ง สิ้น
22. กรณีที่ผูขอใชบริการสงขอมูลผานระบบ K-Trade Connect เพื่อขอใชบริการ K-Trade Connect ไมวาประเภทใดและไมวาคราวใดก็ตาม
ธนาคารสงวนสิทธิที่จะใหบริการ K-Trade Connect ดังกลาวแกผูขอใชบริการหรือไมก็ได
23. ผูขอใชบริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงือ่ นไข วิธีการ และแบบของเอกสารสัญญาสําหรับบริการ K-Trade Connect ใน
แตละประเภทตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้ และ ที่ธนาคารจะไดกําหนดเพิ่มเติมตอไปรวมทั้งคูมือ หรือ
เอกสารใดๆ เกีย่ วกับการใชบริการ K-Trade Connect ซึ่งธนาคารไดมอบ หรือ สงใหผูขอใชบริการแลว หรือ ที่ธนาคารประกาศเพิ่มเติมตอไป
ในภายหนานั้น โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้ดวย และหากผูขอใชบริการไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และแบบของเอกสารสัญญาดังกลาวจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายใดๆ แกธนาคาร ผูขอใชบริการยินยอมรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแกธนาคาร โดยไมมีขอโตแยงอยางใดทั้งสิ้น

โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ
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คูฉบับ สําหรับผูขอใชบริการ

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect
วันที่

วันที่ปัจจุบนั

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ศูนยบริการธุรกิจตางประเทศ

รายละเอียดผูขอใชบริการ

ขาพเจาผูมีอํานาจลงนามผูกพันในนามบริษัท ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูขอใชบริการ” มีความประสงคที่จะสมัครขอใชบริการดาน
การคาระหวางประเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” ดังรายละเอียดตอไปนี้
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยูที่สามารติดตอได
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจําตัวผูเสียภาษี

.

เบอรโทรสาร

.

เบอรโทรศัพท

รายละเอียดบริการ

บริการเพื่อการนําเขา (IMPORT)

รายละเอียดบัญชี

e-mail address

ในกรณีที่มีคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอใชบริการ ระบบ K-Trade Connect ผูขอใชบริการยินดี
ใหธนาคารทําการหักชําระคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายดังกลาว จากบัญชีที่ไดระบุ ดังนี้
 หักจากบัญชีเลขที่
สาขา
รวมทั้งบัญชีอื่นใดที่ผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคาร โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา

 บริการเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C Issuance)
 บริการโอนเงินตางประเทศขาออก (Outward Remittance)

สําหรับเจาที่ธนาคาร

ผูขอใชบริการขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ไดใหไวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ โดยผูขอใชบริการไดรับทราบ และ
ตกลงปฏิบัติตามรายละเอียด เงื่อนไข และขอกําหนดของแตละบริการ ที่ผูขอใชบริการประสงคจะรับบริการจากธนาคารดังรายละเอียดปรากฏใน
เอกสารแนบทายใบสมัครฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานผูขอใชบริการจึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตราไวเปนสําคัญ

รับรองลายมือชื่อ

(

)

ลายมือชื่อผูมีอํานาจบริษัทฯ พรอมประทับตรา
เอกสารฉบับนี้ ทําขึ้น 2 (สอง) ฉบับ โดยธนาคารจะมอบใหผูขอใชบริการเก็บไวเปนหลักฐาน 1 (หนึ่ง) ฉบับ
สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ผลการอนุมัติ

รหัสลูกคา

ไดตรวจสอบความถูกตองของลายมือชื่อผูมีอํานาจพรอมตราประทับรวมถึง
ความถูกตองของเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ และขอมูล ที่อยู ในแบบคําขอใชบริการ
ฉบับนี้แลว

ลงชื่อ (ผูขออนุมัติ)
วันที่

โทรศัพท

(RM,TSS,TPS) ลงชื่อ
วันที่
.

โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ

 อนุมัติและใหดําเนินการทันที
 ไมอนุมัติ

(ผูอนุมัติ)
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คูฉบับ สําหรับผูขอใชบริการ

รหัสองคกร
การอนุมัติรายการ

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ (แบบตัวพิมพใหญ)
 ธนาคารกําหนดให
 กําหนดเอง (ไมเกิน 8 ตัวอักษร)
 สรางและอนุมัติรายการไดเฉพาะในบริษัท

ขอมูลผูใชงานระบบ

ชื่อ – สกุล
และ e-mail address
Name:

รหัสผูใช
(User ID)

 Maker
 Authorizer/Level
วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:

วงเงินที่สามารถอนุมัติ

การอนุมัติรายการ
ชื่อ-สกุล และ
e-mail address
รหัสผูใช
(User ID)
บทบาทที่
ไดรับมอบหมาย
ประเภทบริการ
หมายเหตุ

 สรางและอนุมัติรายการใหกับบริษัทในเครือได

บทบาทที่ไดรับมอบหมาย

e-mail:

ขอความ
รหัสองคกร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

ประเภทบริการ

หมายเหตุ

 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance
 L/C Issuance
 Outward Remittance

คําอธิบาย
กําหนดชื่อรหัสเพื่อใชในการเขาใชงานระบบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเขาระบบเพื่อใชงาน
การอนุมัติรายการตามโครงสรางองคกร
(เลือก) สรางและอนุมัติรายการไดเฉพาะในบริษัท ผูใชงานจะใชงานไดเฉพาะชือ่ บริษัทเดียวกัน
(เลือก) สรางและอนุมัติรายการใหกับบริษัทในเครือได ผูใชงานจะใชงานรวมกันไดภายในบริษัทในเครือเดียวกัน
ระบุชื่อ, นามสกุล และ e-mail address ของผูใชงาน
(สําหรับ e-mail address ใชเพื่อใหธนาคารสงสถานะรายการหรือใหผูใชงานใชติดตอกับธนาคาร)
ระบุเพื่อใชสําหรับผูใชงานเขาใชงานระบบ K-Trade Connect ในกรณีที่ผูใชงานไมไดระบุมาที่ชองนี้ ทางธนาคารจะใชชื่อ e-mail address ที่ระบุมากอน
หนานี้ สําหรับใชสรางเปน User ID ใหกับผูใชงานตามตัวอยางตอไปนี้ kanok@a.com รหัสผูใชงานคือ kanok กําหนดไดไมเกิน 8 ตัวอักษร
ระบุเพื่อเปนบทบาทหรือหนาที่ในการทํางาน
Maker: ผูจัดทําคําสั่งรายการ (Transaction) เพื่อจัดสงคําสั่งที่จัดทําใหกับผูมีอํานาจอนุมัติ
Authorizer: ผูมีอํานาจอนุมัติทําหนาที่อนุมัติรายการและสงรายการไปยังธนาคาร
ระบุบริการหรือผลิตภัณฑที่ผูใชงานมีความเกี่ยวของ
กรณีเลือกการอนุมัติรายการแบบสรางและอนุมัติรายการใหกับบริษัทในเครือโปรดระบุชื่อบริษัทที่ผูใชงานเปนผูรับผิดชอบ หรือ ระบุความตองการอื่นๆ
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ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect
ขอตกลงการสงคําสั่งดวยอุปกรณสื่อสาร
วันที่

วันที่ปัจจุบนั

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ศูนยบริการธุรกิจตางประเทศ
ขาพเจา บริษัท
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ลูกคา”)
ประสงคที่จะใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย (ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ธนาคาร”) รับคําสั่ง และ ขอมูลเปนครั้งคราว (ซึ่ง
ตอไปนี้เรียกวา “คําสั่ง”) จากลูกคาผานทางเครื่องโทรสาร หรือทางอุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการสงและ/หรือนําสงขอมูลไปยัง
ธนาคาร โดยยินยอม และรับทราบวา ธนาคารจะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว หรือ ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ที่ไดรับจากลูกคาภายใตขอตกลงและ
เงื่อนไขดังจะกลาวตอไปนี้:
1. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวา ธนาคารจะปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับจากผูขอใชบริการ ซึ่งสงผานทางเครื่องโทรสาร หรือทางอุปกรณ
หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการสง และ/หรือ นําสงขอมูล โดยปราศจากขอผูกมัดใดๆ และ ธนาคารอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได และผูขอใชบริการจะตองสงตนฉบับ ที่เปนลายลักษณอักษรใหกับธนาคารโดยเร็ว อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
ธนาคารปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบโดยเร็ว
2. ผูขอใชบริการตกลงรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ของธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรือตัวแทนอื่นใด ซึ่งไดปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับจาก ผูขอ
ใชบริการผานทางเครื่องโทรสาร หรือทางอุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการสง และ/หรือ นําสงขอมูล และผูขอใชบริการตกลงยินยอม
วา หากคําสั่งใดๆ ที่ธนาคารไดรับและปรากฏวาผูขอใชบริการไดลงนามแลว ธนาคารจะถือเสมือนวา คําสั่งดังกลาวไดรับการลงนามโดย
ผูขอใชบริการ และมีผลผูกพันผูขอใชบริการโดยชอบแลว แมจะพิสูจนไดในภายหลังวาคําสั่งดังกลาวยังไมไดลงนามโดยผูมีอํานาจกระทํา
แทนผูขอใชบริการก็ตาม
3. ก) ผูขอใชบริการตกลง และ รับทราบวา ธนาคารจะไมรับผิดชอบตอหนี้สิน หรือสิทธิเรียกรองหรือการไมสามารถปฏิบัติ หรือดําเนินการ
ตามคําสั่งตางๆ ใหเสร็จสิ้น อันเกิดจากสาเหตุที่อยูเหนือการควบคุมของธนาคาร
ข) ผูขอใชบริการตกลงไมเรียกรองตอธนาคาร และยินดีชดเชยความเสียหายแกธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรือตัวแทนตอหนี้สินพันธะ
การสูญเสีย ความเสียหาย คาปรับ คาใชจายในการทําคดีความ การฟองรอง ตนทุน คาใชจายใดๆ ที่พึงมี หรือบังคับใชตอธนาคาร
ธนาคารตัวแทน หรือตัวแทน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามคําสั่งของผูขอใชบริการทุกประการ
ค) ธนาคารจะไมรบั ผิดชอบใด ๆ หากธนาคารตัวแทน หรือ ตัวแทนกระทําการอันประมาทเลินเลอ ประพฤติผิด กระทําการผิดพลาด
หรือ ไมปฏิบัติตามคําสั่ง อันเปนการกระทําที่นอกเหนือจากอํานาจที่ทางธนาคารไดรับมอบหมาย และ ธนาคารจะไมรับผิดชอบตอ
การลมละลายของธนาคารตัวแทน หรือ ตัวแทน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาทางตรง และ ทางออม ความเสียหายจําเพาะ
หรือผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ
4. ธนาคารอาจใชดุลยพินิจของทางธนาคารเพียงผูเดียว ในการใชวิธีการใด ๆ เพื่อโอนเงินตามคําสั่งของผูขอใชบริการ หากผูขอใชบริการ
ประสงคที่จะยกเลิกการโอนเงิน หรือ คําสั่งที่ไดแจงใหธนาคารทราบแลว ธนาคารจะพยายามอยางดีที่สุดที่จะยับยั้งการโอนเงิน หรือ นํา
เงินที่ไดโอนไปแลวกลับมา หากธนาคารไมสามารถยับยั้งการโอนเงิน หรือนําเงินที่โอนไปแลวคืนมาได ใหถือวาผูขอใชบริการไมมีสิทธิที่
จะขอรับเงินที่โอนไปแลวนั้นคืนและธนาคารจะไมรับผิดชอบตอการชดเชยเงินจํานวนนั้นใหแกผูขอใชบริการ
5. หากคูสัญญาฝายใด ประสงคที่จะยกเลิกขอตกลงฉบับนี้ คูสัญญาฝายนั้นๆ จะตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ทราบเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 15 (สิบหา) วัน
สําหรับเจาที่ธนาคาร

รับรองลายมือชื่อ

(

)
ลายมือชื่อผูมีอํานาจบริษัทฯ พรอมประทับตรา
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อากรแสตมป
30 บาท

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

หนังสือมอบอํานาจ
วันที่

วันที่ปัจจุบนั

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา
สํานักงาน/บานเรือนตั้งอยูเลขที่
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูมอบอํานาจ” ไดมอบอํานาจให ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย รวมถึงผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
และ/หรือพนักงานของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับมอบอํานาจ” เปนผูมีอํานาจกระทํา
แทนในการกรอกขอมูลรายละเอียดตามแบบฟอรม “แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Transaction Form)”
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ พรอมทั้งลงนามในเอกสารดังกลาวไดดวย
บรรดาการกระทําใดๆ ซึ่งผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามความในหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ ผู
มอบอํานาจยอมรับผูกพันเปนการกระทําของผูมอบอํานาจทั้งสิ้น
เพื่อเปนหลักฐาน ในการนี้ผูมอบอํานาจจึงไดลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญ ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน
*(บริษัท)

ลงชื่อ

ผูมอบอํานาจ
(

)
ลายมือชื่อผูมีอํานาจบริษัทฯ พรอมประทับตรา

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(
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พยาน
)
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ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

ขอตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับบริการดานการคาระหวางประเทศ
1. ผูขอใชบริการตกลง และ รับทราบวา บริการตาง ๆ ที่ผูขอใชบริการใชบริการกับธนาคารนั้น จะตองเปนไปตามรูปแบบ ขอกําหนด และ
ประกาศตางๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการใหบริการแตละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของประกอบการใชบริการแตละบริการ ซึ่ง
ถือวาเปนสวนหนึ่งของขอตกลงฉบับนี้ดวย ดังนั้น ผูขอใชบริการตกลง และ ยอมรับเงื่อนไขการใหบริการแตละประเภท และ ตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามรูปแบบ ขอกําหนดและประกาศตางๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใหบริการในแตละประเภท ทั้งที่ธนาคาร
ไดแจงผูขอใชบริการทราบหรือซึ่งธนาคารจะประกาศไว ณ ที่ทําการของธนาคาร โดยใหถือวามีผลผูกพันผูขอใชบริการทุกประการ
2. บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีประเภทอื่นใดที่ระบุในคําขอใชบริการ ผูขอใชบริการยินยอมใหใชบัญชีดังกลาวทุกบัญชี กับบริการตาง ๆ ที่
ธนาคารจัดไวในขณะนี้ และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมในภายหนาตามที่ระบุในคําขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการใชบริการ โดยไม
มีขอยกเวน และ ในกรณีที่บรรดาบัญชีตาง ๆ ที่ใชบริการเปนของบุคคลที่ผูขอใชบริการระบุ ผูขอใชบริการจะดําเนินการใหบุคคลซึ่งผูขอใช
บริการระบุลงนามในหนังสือยินยอมตามแบบฟอรมที่ธนาคารกําหนดเพื่ออนุญาตใหใชบัญชีนั้นๆ กับบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ให
ไวกับธนาคารเปนอีกสวนหนึ่งดวย
ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคาร เปนผูหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ และ/หรือ บุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ เพื่อใหธนาคาร
ดําเนินการภายใตบริการตางๆ ภายใตเงื่อนไขดังนี้
2.1 ผูขอใชบริการมอบอํานาจใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และ/หรือ ดําเนินการใหบุคคลซึ่งผู
ขอใชบริการระบุใหความยินยอม เพื่อดําเนินการตามวิธีการแหงขอตกลงฉบับนี้ตอไปจนกวาจะยกเลิกขอตกลงฉบับนี้ตอกัน และผูขอ
ใชบริการจะไมยกเลิกเพิกถอนตลอดจนดําเนินการใหบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุไมเพิกถอนการมอบอํานาจดังกลาวนี้จนกวาจะมีการ
ยกเลิกขอตกลงฉบับนี้ตอกัน
2.2 ผูขอใชบริการตกลงและ/หรือจะดําเนินการใหบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุดํารงเงินในบัญชีอยางนอยเทากับรายการที่ธนาคารจะตอง
หักเงิน
2.3 ในกรณีที่บุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุ ซึ่งไดทําความตกลงใหธนาคารมีอํานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนไดแจงยกเลิกความตกลง
และ/หรือคําสั่งใหหักเงิน ธนาคารจะไมทําการหักเงินจากบัญชีของบุคคลนั้น ในกรณีเชนนี้ผูขอใชบริการมีหนาที่เปนผูติดตามเจรจา
กับเจาของบัญชีเงินฝากรายนั้นๆ เพื่อการรับชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่มีตอกันตอไปเอง
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ธนาคารไดรับแจงยกเลิกความตกลงดังกลาวในวรรคแรกแลว แตธนาคารมิอาจดําเนินการแกไข
ขอมูลทางระบบงานของธนาคารไดทัน ไมวาดวยเหตุประการใดก็ตาม และ หากธนาคารไดรับคําสั่งขอมูลใดจากผูขอใชบริการที่
เกี่ยวของกับเจาของบัญชีเงินฝากรายนั้น พรอมทั้งธนาคารไดดําเนินการใดๆ กับ บัญชีเงินฝากรายนั้น ๆ ไมวาลักษณะใดก็ตาม ใน
กรณีเชนนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาการปฏิบัติของธนาคารเปนการถูกตองเชนกัน และ ผูขอใชบริการมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอ
เจาของบัญชีเงินฝากรายนั้น ๆ ตอไปดวย
3. ในกรณีของการใชบริการ ที่ผูขอใชบริการตองมีการแจงขอมูลใหแกธนาคารทราบกอนนั้น ผูขอใชบริการตกลงดําเนินการตามขอกําหนด
ดังนี้
3.1 ผูขอใชบริการ ตกลงสงคําสั่งในการใชบริการ ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของ และ จําเปนของการทํารายการภายใตบริการแตละประเภท
ใหแกธนาคารลวงหนากอนวันทํารายการ โดยจัดสงดังนี้
(1) ในรูปของแผนบันทึกขอมูล (Diskette/Tape) และ มีการยืนยันขอมูลโดยเอกสาร (Hard Copy) สงโดยบุคคลนําสง หรือ สงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน หรือ
(2) ทางอิเล็กทรอนิกส (ในกรณีที่ระบุในขอตกลงการใชบริการประเภทนั้นๆ วาจะใชผานชองทาง e-mail/ K-Trade Connect) หรือ
(3) รูปแบบอื่นใดที่ไดตกลงกับธนาคาร
ทั้งนี้ หากธนาคารไดรับขอมูลการใชบริการเกินกวาเวลาที่ธนาคารกําหนด ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาเปนการจัดสงคําสั่ง
และ ขอมูลใหแกธนาคารในวันทําการถัดไป ผูขอใชบริการตกลง และ รับทราบวาเปนสิทธิของธนาคารที่จะไมดําเนินการตามคําสั่ง และ
ขอมูลที่ไดรับในคราวนั้น ๆ หรือ ถาจะดําเนินการใหก็จะถือวาเปนขอมูลคําสั่งที่ธนาคารไดรับในวันทําการถัดไป
3.2 หากธนาคารไมอาจทํารายการตามคําสั่งของผูขอใชบริการได ไมวาดวยเหตุมาจากขอมูลที่ธนาคารไดรับไมถูกตอง หรือ ดวยเหตุใดก็
ตาม ธนาคารจะนําเงินที่หักดังกลาวคืนเขาบัญชีเดิมภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับแตวันที่ธนาคารพิจารณาไมทํารายการ
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3.3 ผูขอใชบริการรับรองวา บรรดาเอกสาร ขอมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ไดมีการจัดสงมาใหธนาคาร ไมวาจะสงมาใน
รูปแบบใด และไมวาจะสงดวยตัวผูขอใชบริการเอง หรือ บุคคลที่ผูขอใชบริการมอบหมาย มีความถูกตองแทจริง และในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดในการทําธุรกรรมใด ๆ เนื่องจากความผิดพลาด หรือ บกพรองนั้น และ/หรือ ไมวาดวยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม ผูขอใช
บริการตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุโดยตรง ทั้งนี้ โดยผูขอใชบริการขอสละสิทธิใน
การเรียกรองใหธนาคารหัก หรือ ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุคืนใหแกผูขอใชบริการ และ ขอสละสิทธิใน
การฟองรองใหธนาคารชดใช อีกทั้งผูขอใชบริการขอรับรองวาจะไมกระทําการใดๆ อันมีผลใหธนาคารตองเขามีสวนรวมใดๆ ในขอ
พิพาทระหวางผูขอใชบริการกับบุคคลอื่นเหลานั้น และหากผูขอใชบริการมีขอตอสู และ/หรือสิทธิเรียกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเอง
กับบุคคลเหลานั้นเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก ทั้งนี้ หากความผิดพลาดดังกลาวเปนเหตุใหธนาคารตองจายเงินแทนไป ผูขอใชบริการ
ตกลงจะชําระคืนใหแกธนาคารจนครบถวน
หากผูใชบริการพบวา เอกสาร และ/หรือ หลักฐาน และ/หรือ รายละเอียดใดๆ ที่ผูขอใชบริการไดสงใหแกธนาคาร ไมวาจะ
สงมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาด หรือบกพรอง และผูขอใชบริการมีความประสงคจะขอแกไขความผิดพลาด หรือบกพรองดังกลาว
ผูขอใชบริการจะตองแจงแกไขความผิดพลาด หรือบกพรองใหแกธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร กอนที่ธนาคารจะนําขอมูลเขาสู
ระบบการทํางานของธนาคาร และ หากผูขอใชบริการแจงแกไขความผิดพลาด หรือ บกพรองใหแกธนาคารทราบภายหลังจากที่
ธนาคารไดนําขอมูลเขาสูระบบการทํางานของธนาคารแลว ผูขอใชบริการรับทราบวา เปนสิทธิและดุลยพินิจของธนาคาร ในการที่จะ
พิจารณาแกไขขอมูลดังกลาวใหแกผูขอใชบริการหรือไม
4. ในกรณีที่บริการใดเปนบริการที่ธนาคารเปดใหใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น หรือ ผูขอใชบริการระบุความประสงควา จะใช
บริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการเชื่อมโยง ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส จากเครื่องคอมพิวเตอรของผูขอใชบริการ เขากับ
ระบบสื่อสารเครื่องคอมพิวเตอรของธนาคาร โดยผูขอใชบริการไมจําเปนตองเดินทางมายังธนาคาร ไมวาจะดวยระบบ K-Trade Connect
หรือ ระบบ/ชื่อเรียกอื่นใด ผูขอใชบริการตกลงตามขอตกลง และ เงื่อนไขการใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
4.1 ในการสมัครใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูขอใชบริการจะตองเลือกรหัสประจําตัว (Organization ID) เพื่อใหธนาคาร
ตรวจสอบวาซ้ํากับลูกคารายอื่นหรือไม จํานวน 3 ลําดับ (โดยเรียงลําดับจากความตองการใชมากไปหานอย) เมื่อธนาคารตรวจสอบ
เรียบรอยแลว ธนาคารจะแจงรหัสประจําตัวใหผูขอใชบริการทราบเปนลายลักษณอักษร
เมื่อผูขอใชบริการไดรับรหัสผาน (Password) จากธนาคารแลว ระบบจะทําการบังคับใหมกี ารเปลี่ยนรหัสผานโดยอัตโนมัติ
ผูขอใชบริการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษารหัสประจําตัว และรหัสผานไวในที่มั่นคงปลอดภัย และถือเปนความลับ
เฉพาะตัว ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือหลงลืม ผูขอใชบริการจะตองแจงใหธนาคารทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแตวันที่เกิดเหตุ
นั้นๆ ขึ้น
4.2 การกระทําใดๆ หากไดกระทําไปโดยการใชรหัสประจําตัวผูขอใชบริการ/รหัสผานที่เกี่ยวของกับบริการแลว ผูขอใชบริการตกลงใหถือ
วาถูกตองสมบูรณ และ ใหมีผลผูกพันผูขอใชบริการ เสมือนหนึง่ ไดกระทําโดยผูขอใชบริการเอง และ ผูขอใชบริการยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทําดังกลาวทุกประการ
4.3 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากผูขอใชบริการ
สามารถทําธุรกรรมดวยตนเองได โดยไมจําตองมีเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือ มอบใหแกธนาคารอีกแต
ประการใด (เวนแตรายการที่ธนาคารกําหนดใหตองทําเอกสาร หรือ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถูกตองตามวิธีการ และ ประเพณีของ
ธนาคารในเรื่องนั้นๆ อาทิเชน (แตไมจํากัดอยูเพียง) การขอใหธนาคารออกเช็คตามคําสั่ง ฯลฯ ผูขอใชบริการจะตองทําเอกสารหรือ
หลักฐาน (ถามี) ตามที่ธนาคารกําหนดดวย) ซึ่งหากเกิดความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ขึ้นแกผูขอใชบริการอันเนื่องมาจากการใช
บริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสหรือเนื่องมาจากการใชรหัสประจําตัวของผูขอใชบริการและ/หรือรหัสผานในการทําธุรกรรมตางๆ
แลวนั้น ธนาคารจะไมมีความรับผิดตอผูขอใชบริการไมวากรณีใดๆ
4.4 ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และขอกําหนดการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดตามที่จะ
เห็นสมควร นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิก การใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดไมวาทั้งหมด หรือ บางสวนเมื่อใดก็ได
โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีท่ผี ูขอใชบริการ ประสงคจะยกเลิกการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูขอใช
บริการจะแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน
5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุอื่นใดอันทําใหธนาคารไมสามารถดําเนินการใหบริการตามขอตกลงนี้ได ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคาร
พิจารณาใหบริการ หรือ ดําเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อใหบริการตามใบคําขอใชบริการนี้ได โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมที่จะให
ความรวมมือแกธนาคารอยางเต็มที่ และ ทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคาร เพื่อความสะดวกของผูขอใชบริการในบริการตางๆ
ตามใบคําขอใชบริการฉบับนี้
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6. ผูขอใชบริการ ตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียม การใชชองทางอิเล็กทรอนิกสใ หแกธนาคารตาม
กําหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกําหนด และ ตกลงเปนผูรับผิดชอบในคาภาษี คาอากร และคาใชจายตางๆ อันพึงมี ตลอดจนเงินจํานวน
ใดๆ ที่ผูขอใชบริการตองชําระคืนใหกับธนาคาร ทั้งนี้ ผูขอใชบริการ ยินยอมใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ที่มีอยูกับ
ธนาคารเพื่อชําระหนี้และ/หรือความรับผิดชอบของผูขอใชบริการตามขอตกลงนี้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาเปนสิทธิและดุลยพินิจโดยลําพังของธนาคารที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ
วิธีการ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได โดยธนาคารจะบอกกลาวใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ)
วัน กอนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใชบังคับ
7. ในกรณีที่ ธนาคารไมสามารถหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการ หรือ บุคคลที่ผูขอใชบริการระบุ เพื่อชําระคาธรรมเนียม การใชบริการ
ตลอดจนการใหบริการ ไมวาจะเปนการใชบริการประเภทใดก็ตาม เนื่องจากบัญชีเงินฝากไมมีเงินเพียงพอ หรือ ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูขอใช
บริการจะไมสามารถใชบริการผานไมวาทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนได ทั้งนี้ จนกวาธนาคารจะสามารถหักเงินคาธรรมเนียม ตลอดจน
หักเงินใดๆ เพื่อใหบริการจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือบุคคลที่ผูขอใชบริการระบุไดครบถวนเรียบรอยแลว
หากธนาคารใชดุลยพินิจในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ทําใหบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการมียอดเปนลูกหนี้ธนาคาร หรือ มียอด
เปนลูกหนี้เพิ่มขึน้ ไมวาเปนจํานวนเงินเทาใดก็ตาม ผูขอใชบริการตกลงใหถือวายอดเงินที่ผูขอใชบริการเปนหนี้ที่เพิ่มขึ้นนัน้ เปนเงินที่ผู
ขอใชบริการเบิกเกินบัญชีไปจากธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระดอกเบี้ยใหแกธนาคารจากเงินที่เปนหนี้นั้นได ในอัตราดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกคาผูกูโดยทั่วไปในแตละขณะเวลา โดยไมตองแจง หรือสงหลักฐานใหแกผูขอใชบริการ
แตอยางใด
ในกรณี บัญชีดังกลาวในใบคําขอใชบริการ เปนบัญชีออมทรัพย ผูขอใชบริการ ตกลงยินยอมใหบัญชีออมทรัพยดังกลาว เปนบัญชี
เดินสะพัดตามกฎหมายวาดวยบัญชีเดินสะพัด และ ยินยอมใหธนาคารหักทอนบัญชีหนี้ทั้งหมด หรือ แตบางสวนที่เกิดขึ้นระหวางผูขอใช
บริการ/เจาของบัญชีกับธนาคารหักกลบลบหนี้กันไดตามวิธีและประเพณีปฏิบัติของธนาคารเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดเชนกันดวย
8. วันทําการตามที่มีการกลาวอางอิงถึง ในคําขอใชบริการฉบับนี้ ในขอกําหนด และ เงื่อนไขของบริการแตละประเภท และ ในเอกสารใดๆ
ประกอบการใชบริการ ใหมีความหมายถึง วันที่ธนาคารเปดทําการ ซึ่งมิใชวันเสาร วันอาทิตย หรือวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนดใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย
9. ผูขอใชบริการยอมรับวาการใหบริการ และดําเนินการที่เกี่ยวของ ตลอดจนชองทางการใหบริการตางๆ ที่ธนาคารจัดทําขึ้นเปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับผูขอใชบริการ ดังนั้น ในกรณีที่มีการผิดพลาด ลาชา บกพรอง เสียหายแกผูขอใชบริการ และ/หรือพนักงาน และ/หรือ
ลูกคาของผูขอใชบริการ อันมิไดเกิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคารแลว หากมิไดมีการระบุขอตกลงกันไว
เปนประการอื่นเปนการเฉพาะ ผูขอใชบริการจะไมเรียกรองคาเสียหาย หรือคาทดแทนใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
10. ในกรณี ที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบของทางราชการ กําหนดใหธนาคารตองเปดเผยขอมูล หรือ ธุรกรรมทางการเงินของผูขอใช

บริการ หรือ ลูกคาของผูขอใชบริการตอเจาหนาที่ หรือ หนวยงานรัฐ เมื่อธนาคารไดรับการรองขอผูขอใชบริการ ตกลงยินยอมใหธนาคาร
เปดเผยขอมูล และ/หรือ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน ของผูขอใชบริการตอเจาหนาที่ หรือ หนวยงานของรัฐไดทุก
ประการ
11. ผูขอใชบริการยินยอมใหกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผูที่ธนาคารกสิกรไทยมอบหมายใชขอมูลของผูขอใชบริการ เพื่อการ
พิจารณา และดําเนินการเสนอผลิตภัณฑบริการ และขอเสนอพิเศษอื่นใหแกผูขอใชบริการ และ/หรือเพื่อการอื่นได
12. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการในแตละประเภทไดตามแตธนาคารจะเห็นสมควร และใหถือวา
เปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการแตละบริการดวย นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการใหบริการ ตลอดจนการ
ยกเลิกบริการดังกลาวนี้ไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่ผูขอใชบริการประสงคจะยกเลิก
การใชบริการ ผูขอใชบริการจะตองแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอ ยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตจะไดระบุไว
โดยเฉพาะเจาะจงในแตละบริการวาเปนกําหนดเวลาอื่น
หากผูขอใชบริการปฏิบัติผิดขอตกลง และเงื่อนไขการใชบริการใดบริการหนึ่งไมวาขอหนึ่งขอใด และ/หรือปรากฏขอเท็จจริงที่ธนาคารเชือ่
ไดวาจะมีผลกระทบในทางที่ไมเปนคุณเกิดขึ้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการใดบริการหนึ่ง หรือทั้งหมด
และ/หรือเปลี่ยนแปลงการใหบริการไดตามที่ธนาคารเห็นสมควรไดทันที
13. สําหรับธุรกรรมการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ผูขอใชบริการและธนาคารตกลง ดังนี้
โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ

หน้าที่ 20/26

โปรดอานเอกสารแนบเรื่อง เงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect (KTC-10-2017)

คูฉบับ สําหรับผูขอใชบริการ

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

13.1 ภายหลังจากการหักเงินจากและ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูขอใชบริการระบุเรียบรอยแลว
ธนาคารจะแสดงหลักฐานการโอนเงินใหกับผูขอใชบริการ
หลักฐานการโอนเงินในที่นี้ หมายถึง เอกสารหลักฐาน อันไดแก ใบบันทึกรายการ ใบแจงการโอนเงิน ใบแจงรายการ
(statement) อื่นใดที่ทําดวยเครื่องคอมพิวเตอร และสื่อบันทึกขอมูล หรือสื่อบันทึกขอมูลอื่นใดที่ใชเก็บขอมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่
ธนาคารกําหนดขึ้นในอนาคต
13.2 ในกรณีที่ ผูขอใชบริการพบขอผิดพลาดจากการดําเนินการ หรือ ในกรณีที่มีเหตุที่ตองระงับการดําเนินการภายใตบริการนี้ ผูขอใช
บริการสามารถติดตอธนาคารไดที่ K-BIZ Contact Center โทร 02-888-8822
เมื่อธนาคารไดรับแจง การระงับการดําเนินการจากผูขอใชบริการตามชองทางดังกลาว ธนาคารตกลงดําเนินการระงับการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่ธนาคารไดแจงแกผูขอใชบริการนั้น โดยผูขอใชบริการ ยังคงเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ และ รายการธุรกรรมที่ไดเกิดขึ้นกอนครบกําหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดําเนินการ ตามที่ไดรับแจง
ดังกลาว โดยผูขอใชบริการจะตองใหขอมูลเรื่อง วัน เวลา ผูที่เกี่ยวของ จํานวนเงิน และ ลักษณะธุรกรรม หรือ ขอมูลอื่นใดตามที่
ธนาคารจะรองขอ และ ธนาคารจะทําการสอบสวน และ แกไขขอผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑของทางราชการ และ/หรือ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนหลัก) ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงขอมูลที่ครบถวน และ เปนไปตาม
รายละเอียดดังกลาว และ จะแจงผลการสอบสวนใหผูขอใชบริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันทราบผลการสอบสวน และ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิกเฉยตอคํารองขอใด ๆ ที่ขัดตอขอกําหนด/หลักเกณฑของทางราชการ และ/หรือ ธนาคารแหง
ประเทศไทย นอกจากนั้น ในกรณีที่มีขอผิดพลาดที่ธนาคารจะตองชดใชเงินแกผูขอใชบริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเขาบัญชี
ผูใชบริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ธนาคารตรวจพบขอผิดพลาด
13.3 ผูขอใชบริการยอมรับวาการใหบริการ และ ดําเนินการที่เกี่ยวของ ตลอดจนชองทางการใหบริการตางๆ ที่ธนาคารจัดทําขึ้นเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูขอใชบริการ ทั้งนี้ ธนาคารตกลงรับผิดชอบตอผูขอใชบริการในความเสียหาย สืบเนื่องจากบริการนี้ใน
กรณีที่ ธนาคารมิไดปฏิบัติตามขอตกลงในการใหบริการ (เวนแตการไมปฏิบัตินั้น เกิดจากการที่ผูขอใชบริการ มีเงินในบัญชีไมพอ
และ/หรือไมมี หรือถูกระงับการใชวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และ/หรือการโอนเงินมีผลทําใหยอดเงินในบัญชีเกินกวาวงเงินสินเชื่อที่
ตกลงกับธนาคาร และ/หรืออยูระหวางการดําเนินทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารไดแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงความขัดของของ
การโอนเงินกอน หรือ ในขณะทําการโอนเงินอยูแลว และ/หรือผูขอใชบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือขอตกลงกับธนาคาร และ/หรือ
เหตุสุดวิสัยอื่นใด หรือเหตุอื่นใดอันมิใชเกิดจากความผิดธนาคาร) หรือธนาคารไมปฏิบัติตามคําสั่งระงับการดําเนินการที่ไดรับแจง
จากผูขอใชบริการตามวิธีการ และเงื่อนไขของขอตกลง หรือ ธนาคารยังไมไดสงมอบเครื่องมือการโอนเงิน (เชน บัตร รหัส หรือ
เครื่องมือใดๆ ที่ธนาคารกําหนดสําหรับใชเปนเครื่องมือการโอนเงินสําหรับบริการ) ใหแกผูขอใชบริการ แตมีรายการเกิดขึ้นโดยมิ
ชอบอันเกิดจากการทุจริต หรือ ประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร
13.4 ผูขอใชบริการ สามารถใชบริการไดตามจํานวนครั้ง และ จํานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคาร และ/หรือ ธนาคารปลายทางสามารถ
ใหบริการได หรือ ตามที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนดังกลาวเมื่อใดก็ได โดย
ธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา และ ผูขอใชบริการยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการดังกลาว และ ธนาคารจะทําการตัดบัญชีตาม
จํานวนเงิน และ คาบริการตามขอตกลงที่ผูขอใชบริการมีไวกับธนาคาร และเงินจะถูกโอนเขาบัญชีผูรับโอนในวันที่รายการมีผลตาม
ระยะเวลาของแตละธนาคารปลายทางตามที่ผูขอใชบริการไดเลือกทํารายการ
14. บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาวใดๆ ที่ธนาคารไดสงใหผูขอใชบริการตามที่อยู หรือ สถานที่ทํางานที่แจงไวกับธนาคารนั้น ผูขอใช
บริการยอมใหถือวาเปนภูมิลําเนาที่ถูกตอง และมีการสงใหโดยชอบแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู หรือสถานที่ทํางานหรือเปลี่ยนอาชีพ
การงาน ผูขอใชบริการจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรทันที
15. การลาชา หรือ งดเวนใดๆ ในการใชสิทธิของธนาคารตามกฎหมาย ไมถือวาธนาคารสละสิทธิ หรือใหความยินยอมในการดําเนินการใดๆ
ของผูขอใชบริการแตประการใด
16. ผูขอใชบริการ จะตองไมใชบริการไปในทางที่ขัดตอความเสียหายเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ใชเพื่อวัตถุประสงคอันมิชอบตาม
กฎหมาย หรือ ยอมใหบุคคลอื่นใดกระทําการดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการใชบริการเพื่อวัตถุประสงคอันมิชอบดวย
กฎหมาย หรือ ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ธนาคารอาจไมดําเนินการใหบริการ (ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน) ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจ
ของธนาคาร
17. เอกสารฉบับนี้ทําขึ้น 2 (สอง) ฉบับ โดยธนาคารจะมอบใหผูขอใชบริการเก็บไวเปนหลักฐาน 1 (หนึ่ง) ฉบับ
โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ
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เงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect

1. บริการ K-Trade Connect หมายถึง การใหบริการดานธุรกิจการนําเขา และ สงออกสินคาจากธนาคารโดยผานสื่อ โดยการใหบริการ
ดังกลาวจะประกอบดวยบริการตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 บริการดานการนําเขาครบวงจรกสิกรไทย (K-Import Service Solutions) ซึ่งไดแก
1.1.1 เลตเตอรออฟเครดิตดานการนําเขา (Import Letter of Credit) หมายถึง การใหบริการโดยธนาคารออกหนังสือเพื่อรับรอง
การชําระเงินคาสินคา หรือ บริการจากตางประเทศ และ/หรือ ภายในประเทศ เมื่อผูขายสินคาซึ่งขายสินคาใหกับผูขอใชบริการไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุในเลตเตอรออฟเครดิตสําหรับการซื้อขายสินคานั้น และ ผูขอใชบริการซึ่งสั่งซื้อสินคาจากผูขายจะชําระ
เงินคาสินคาใหแกผูขายตอไป ทั้งนี้ การใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบริการดังตอไปนี้
- บริการเปด /แกไข /ยกเลิกเลตเตอรออฟเครดิต ซึ่งผูขอใชบริการจะตองทํารายการผานระบบการใหบริการ K-Trade
Connect มายังธนาคารเพื่อขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต พรอมทั้งดําเนินการสงเอกสาร และ/หรือ หลักฐานประกอบที่เกี่ยวของ เชน
Invoice หรือ Pro-forma Invoice เปนตน มายังธนาคารโดยทางโทรสารหรือโดยชองทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถรองรับระบบการ
ดําเนินการดังกลาวได ธนาคารจึงจะดําเนินการเปดเลตเตอรออฟเครดิตไปยังธนาคารตัวแทนของผูขายสินคาตอไป
- บริการชําระเงินคาสินคาเขาตามเลตเตอรออฟเครดิต เปนบริการที่ธนาคารจะแจงเอกสารสินคาเขา (Import Bill under
L/C) หรือ แจงขอผิดพลาด (Discrepancy) ใหผูขอใชบริการทราบผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect เมื่อธนาคารไดรับเอกสาร
เรียกเก็บเงินจากธนาคารตัวแทนของผูขายในตางประเทศ โดยผูขอใชบริการสามารถเรียกดูรายละเอียด หรือ สั่งพิมพรายละเอียด
ขอผิดพลาดของเอกสาร เพื่อประกอบการดําเนินการของผูขอใชบริการผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect ได
1.1.2 เอกสารเรียกเก็บดานการนําเขา (Import Bills for Collection) หมายถึง บริการซึ่งธนาคารจะเปนตัวแทนในการสงมอบ
เอกสารและเปนตัวแทนในการรับชําระเงินจากผูขอใชบริการซึ่งเปนผูซื้อสินคา เพื่อทําการสงมอบใหกับธนาคารตัวแทนของผูขายสินคาใน
ตางประเทศตอไป ทั้งนี้ การใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบริการดังตอไปนี้
- บริการชําระเงินคาสินคาเขาตามเอกสารเรียกเก็บ (Payment under B/C) โดยเมื่อธนาคารไดรับแจงเอกสารสินคาเขาจาก
ธนาคารตัวแทนของผูขายสินคาในตางประเทศ ธนาคารจะจัดสงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ไดรับไปยังผูขอใชบริการโดยผูขอใช
บริการสามารถเรียกดูรายละเอียดเพื่อประกอบการดําเนินการของผูขอใชบริการผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect ได
1.1.3 บริการโอนเงินไปตางประเทศ (Global Outward) หมายถึง บริการที่ธนาคารไดรับคําสั่งจากผูขอใชบริการใหทําการโอนเงินไป
ยังธนาคารตัวแทนของผูขายสินคาในตางประเทศ หรือ ผูรับประโยชนในตางประเทศ เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ คาบริการ และ/หรือ
เพื่อชําระเงินตามบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผูขอใชบริการยังคงมีภาระผูกพันอยู ทั้งนี้ การใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect นั้น
ผูขอใชบริการจะตองทํารายการเพื่อขอโอนเงินผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect ของธนาคาร พรอมทั้งดําเนินการจัดสงเอกสาร
และ/หรือ หลักฐานประกอบที่เกี่ยวของ เชน Invoice หรือ Pro-forma Invoice เปนตนมายังธนาคารโดยทางโทรสาร หรือโดยชองทาง
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถรองรับระบบการดําเนินการดังกลาวได ธนาคารจึงดําเนินการโอนเงินตามวัตถุประสงคของผูขอใชบริการตอไป
1.1.4 บริการสินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศครบวงจรกสิกรไทย (K-International Trade Finance Solutions)
- สินเชื่อเพื่อการนําเขา (Import Finance) หมายถึง การใหบริการสินเชื่อระยะสั้น (ระยะเวลา 30-180 วัน) สําหรับผูขอใช
บริการที่เปนผูนําเขาสินคามาจําหนาย
และประสงคที่จะชําระเงินคืนใหแกธนาคารภายในระยะเวลาของสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติจาก
ธนาคาร
- สินเชื่อเพื่อการหมุนเวียน (Trust Receipt) ผูขอใชบริการจะตองทํารายการผานระบบ K-Trade Connect ไวลวงหนาเพื่อธนาคาร
จะไดเตรียมเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของ และ เมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อดังกลาวใหแกผูขอใชบริการแลว ผูขอใชบริการสามารถขอรับเอกสาร
ที่เกี่ยวของได ณ ศูนยบริการธุรกิจที่ผูขอใชบริการใชบริการอยู
- หนังสือค้ําประกันการรับสินคา (Shipping Guarantee) เปนบริการที่ธนาคารลงลายมือชื่อในหนังสือค้ําประกันใหแกผูขอใช
บริการเพื่อนําไปยื่นไวตอบริษัทเรือขนสงสินคาเพื่อดําเนินการออกสินคา ในกรณีที่เอกสารที่เกี่ยวของในการซื้อขายสินคายังจัดสงไมถึง
ธนาคาร
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- สลักหลังใบสั่งปลอยสินคา (Delivery Order Endorsement) เพื่อใหผูขอใชบริการนําไปยื่นไวตอบริษัทผูขนสงสินคาเพื่อ
ดําเนินการออกสินคา ผูขอใชบริการสามารถนําใบสั่งปลอยสินคาของตัวแทนบริษัทผูขนสงสินคา มาใหธนาคาร เพื่อสลักหลังได ณ
ศูนยบริการธุรกิจ
1.2 บริการดานการสงออกครบวงจรกสิกรไทย (K- Export Service Solutions) ซึ่งไดแก
1.2.1 เลตเตอรออฟเครดิตดานการสงออก (Export Letter of Credit) หมายถึง การใหบริการโดยธนาคารในการตรวจสอบความ
ถูกตองแทจริงของเลตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคารไดรับจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อในตางประเทศ รวมตลอดถึงบริการในการแจงแกไข/
ยกเลิก/ยืนยันการชําระเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต การโอนเลตเตอรออฟเครดิตตามความประสงคของผูขอใชบริการ ทั้งนี้ การ
ใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect มีขอบเขตการใหบริการดังตอไปนี้
- บริการแจง/ยืนยัน/โอนเลตเตอรออฟเครดิต เมื่อธนาคารไดรับแจงจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อในตางประเทศ(“ธนาคารผู
เปดเลตเตอรออฟเครดิต”) ถึงการเปดเลตเตอรออฟเครดิต ธนาคารจะแจงการเปด/ยืนยัน/โอนเลตเตอรออฟเครดิตไปยังผูขอใชบริการ
ผานระบบ K-Trade Connect ทั้งนี้ผูขอใชบริการสามารถแจงกลับมายังธนาคารโดยผานระบบ K-Trade Connect ถึงการที่ผูขอใชบริการ
ประสงคที่จะรับตนฉบับเลตเตอรออฟเครดิต หรือ ประสงคจะขอฝากตนฉบับเลตเตอรออฟเครดิตไวกับธนาคารกอน
- บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินคาออกภายใตเลตเตอรออฟเครดิต (Export Collection under L/C ) ผูขอใชบริการ
จะตองจัดสงคําขอใหธนาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรออฟเครดิตมายังธนาคารผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect พรอมทั้ง
จัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานประกอบสําหรับการเรียกเก็บเงินดังกลาวใหถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่ปรากฏในเลตเตอรออฟเครดิตมายัง
ธนาคาร โดยทางโทรสาร หรือ โดยชองทางอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถรองรับระบบการดําเนินการใหบริการ K-Trade Connect ภายหลัง
จากที่ธนาคารไดรับคําขอใหธนาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต และ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวเรียบรอยแลว ผูขอใช
บริการจะไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ผูขอใชบริการไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังกลาวเรียบรอยแลว ผูขอใชบริการจะตองจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานประกอบสําหรับการเรียกเก็บตนฉบับมายัง
ธนาคาร โดยผูขอใชบริการสามารถจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานประกอบสําหรับการเรียกเก็บตนฉบับมายังธนาคารไดภายในวันที่ไดรับ
แจงถึงหมายเลขเอกสาร และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังกลาว หรือ จะจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานประกอบดังกลาวมายังธนาคารได
ภายในวันทําการถัดไป (แลวแตกรณี) และ ผูขอใชบริการจะตองแจงหมายเลขบัญชีที่ประสงคจะใหธนาคารนําเงินเขาผานการใหบริการ
ระบบ K-Trade Connect ดวย
1.2.2 บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินคาออก (Export Collection under B/C) หมายถึง การใหบริการโดยธนาคาร ซึ่งธนาคาร
จะเปนตัวแทนในการจัดสงเอกสารเรียกเก็บที่ไดรับจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อสินคาในตางประเทศใหแกผูขอใชบริการและ
ผูขอใช
บริการตกลงใหธนาคารเปนตัวแทนของผูขอใชบริการในการรับชําระเงินจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อสินคาในตางประเทศ ทั้งนี้ การ
ใหบริการภายใตบริการ K-Trade Connect นั้น ผูขอใชบริการจะตองสงคําขอใหธนาคารเรียกเก็บเงินมายังธนาคาร โดยผานระบบการ
ใหบริการ K-Trade Connect ลวงหนา พรอมดวยการจัดสงเอกสาร และ/หรือ หลักฐานประกอบสําหรับการเรียกเก็บเงินดังกลาวให
ถูกตองมายังธนาคาร โดยทางโทรสาร หรือ โดยชองทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถรองรับการดําเนินการดังกลาวได ภายหลังจากที่
ธนาคารไดรับคําขอใหธนาคารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรเตอรออฟเครดิต และ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวเรียบรอยแลว ผูขอใช
บริการจะไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบผานการใหบริการระบบ K-Trade Connect ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผูขอใช
บริการไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังกลาวเรียบรอยแลว ผูขอใชบริการจะตองจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐาน
ประกอบสําหรับการเรียกเก็บตนฉบับมายังธนาคาร โดยผูขอใชบริการสามารถจัดสงเอกสาร หรือ หลักฐานสําหรับการเรียกเก็บตนฉบับ
มายังธนาคารไดภายในวันที่ไดรับแจงถึงหมายเลขเอกสาร หรือ จะจัดสงเอกสารหรือหลักฐานประกอบดังกลาวมายังธนาคารไดภายใน
วันทําการถัดไป (แลวแตกรณี) และ ผูขอใชบริการจะตองแจงหมายเลขบัญชีที่ประสงคจะใหธนาคารนําเงินเขาผานการใหบริการระบบ
K-Trade Connect ดวย
1.2.3 บริการรับเงินโอนจากตางประเทศ (Global Inward) หมายถึง การใหบริการแจงการโอนเงินเขาจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อ
สินคาในตางประเทศใหผูขอใชบริการซึ่งเปนผูขายสินคาทราบโดยผานระบบการใหบริการ K-Trade Connect เมื่อธนาคารไดรับแจงคําสั่ง
การโอนเงินจากธนาคารตัวแทนของผูซื้อสินคาในตางประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการโอนเงินเพื่อชําระคาสินคาใหแกผูขอใชบริการ ทั้งนี้
เมื่อผูขอใชบริการไดรับแจงจากธนาคารแลว ผูขอใชบริการจะแจงความประสงคในการดําเนินการกับเงินที่จะมีการโอนเขามาใหธนาคาร
ทราบโดยทางระบบ K-Trade Connect เพื่อธนาคารจะไดดําเนินการตามความประสงคของผูขอใชบริการตอไป
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1.2.4 บริการสินเชื่อเพื่อการสงออก (Export Finance) หมายถึง บริการสินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารใหการสนับสนุนทางการเงินแกผู
ขอใชบริการซึ่งเปนผูสงออกสินคาเพื่อใชเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
หรือ
จัดทําสินคาสงออกตลอดจนเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการสงออกสินคา ผูขอใชบริการสามารถขอใชบริการได ไมวาจะในชวงระยะเวลากอน หรือหลังจากการสงออกสินคา ทั้งนี้ ภายใต
กําหนดระยะเวลาการชําระคืน และ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยการใหบริการภายใตระบบ K-Trade
Connect นั้น ไดแก การใหบริการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) ซึ่งเมื่อผูขอใชบริการทํารายการผานระบบการใหบริการ KTrade Connect แลว ผูขอใชบริการจะไดรับตั๋วสัญญาใชเงินจากธนาคารผานระบบ K-Trade Connect ซึ่งผูขอใหบริการจะตองสั่งพิมพตั๋ว
สัญญาใชเงิน เพื่อทําการลงนามในตนฉบับเอกสาร และจัดสงตนฉบับเอกสารนั้นมายังธนาคาร หลังจากที่ธนาคารไดรับตนฉบับเอกสาร
ดังกลาว และ ทําการตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว ธนาคารจึงจะนําเงินเขาบัญชีใหแกผูขอใชบริการตอไป
1.3 บริการขอมูลดานธุรกิจตางประเทศ (Foreign Business Information) ซึ่งไดแก การใหบริการขอมูลดังตอไปนี้
- ขอมูลอัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม (Information of Interest Rate and Fee)
- ขอมูลภาระคงคางเมื่อเทียบกับวงเงิน (Information of Outstanding Balance, Comparing with the Facility)
- ขอมูลรายงานปริมาณการดําเนินธุรกรรมกับธนาคาร (Information of Customer’s Transaction Quantity)
- ขอมูลการติดตามสถานะของตั๋ว และ/หรือ สถานะการใชบริการตางๆ กับธนาคาร
(Information of Following Status Bills and/or Contractual Status with the Foreign Counter Party)
2. ในการขอรับบริการ K-Trade Connect จากธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงชําระเงินคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ใหแกธนาคาร
2.1 คาธรรมเนียมแรกเขา จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน)
2.2 คาธรรมเนียมรายป จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) ตอป
2.3 ธนาคารสงวนไวซึ่งสิทธิในการที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายปตามขอ 2.1 และ 2.2
ไดตามแตจะเห็นสมควร
3. ผูขอใชบริการ ตกลงและรับทราบวา การใหบริการบางรายการของ K-Trade Connect ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในรายละเอียดการใช
บริการ K-Trade Connect และเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้ ธนาคารยังไมสามารถเปดใหบริการไดในขณะนี้
แตทั้งนี้ หากเมื่อใดก็ตามที่ธนาคารสามารถเปดใหบริการดังกลาวไดตอไปในภายหนา ผูขอใชบริการตกลงที่จะยังคงผูกพันและลงนาม
ปฏิบัติตาม “เงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect” ทั้งสิ้นทุกประการ ทั้งนี้ โดยที่ผูขอใชบริการไมจําตองลงนาม หรือ
จัดทําเอกสารใดใหไวตอธนาคารเปนการเพิ่มเติมอีก เวนแตกรณีที่อาจตองลงนาม หรือจัดทําเอกสารใดเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคาร หรือโดยลักษณะของบริการนั้นๆ เอง
4. การขอใชบริการ K-Trade Connect เปนการตกลงระหวางผูขอใชบริการกับธนาคารเทานั้น ผูขอใชบริการจะมอบหรือโอนสิทธิตามคําขอ
นี้ใหแกบุคคลอื่นไมได
5. ผูขอใชบริการขอรับรองวา ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคลผูประกอบธุรกิจดานนําเขาสินคา และ/หรือ สงออกสินคาโดยถูกตองตามกฎหมาย
6. ผูขอใชบริการใหความยินยอมกับธนาคารวา หากถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือคาเสียหายใดๆ ที่เกิดกับธนาคารอันมีสาเหตุมาจากที่ธนาคารไดปฏิบัติตามคําสั่งของผูขอใชบริการ แตผูขอใชบริการไมชําระ
เงินดังกลาวใหกับธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงและยินยอม ใหธนาคารมีอํานาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ที่ผูขอใชบริการฝาก หรือ มีอยูกับธนาคารซึ่งอยูในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือ ในอํานาจสั่งการของ
ธนาคารไมวาธนาคารจะไดรับฝากเงิน ไดการครอบครองดูแล และ/หรือ ไดอํานาจสั่งการนี้มาโดยทางใดก็ตามไดทันที เพื่อเปนการชําระ
หนี้ และ/หรือ ชดใชคาเสียหายที่เกิดจากผูขอใชบริการตามขอตกลงนี้ไดทั้งหมด โดยธนาคารไมจําตองบอกกลาวถึงการหักบัญชี และไม
จําเปนตองทําหลักฐานการหักบัญชี และ/หรือ เอกสารอื่นใดใหกับผูขอใชบริการอีก
7. ผูขอใชบริการขอรับรองวา ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคลผูมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพยกับธนาคาร และ จะไม
ยกเลิกเพิกถอนบัญชีดังกลาวโดยไมทําการแจงใหธนาคารไดทราบลวงหนากอน 5 (หา) วันทําการ
8. ผูขอใชบริการจะตองรักษาแผนขอมูลโปรแกรม (Program Disc) (ถามี) ไวในที่ปลอดภัย และ รักษารหัสผูใช (User ID) รหัสผาน
(Password) รวมทั้งรหัสองคกร (Organization ID) เปนความลับ จะแจงใหบุคคลอื่นทราบไมได
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9. การใชบริการ K-Trade Connect ในแตละครั้ง หากมีการใชรหัสประจําตัวผิดเกินกวาจํานวนครั้งที่ธนาคารกําหนด บริการ K-Trade
Connect จะตัดการติดตอชั่วคราว จนกวาจะมีการติดตอเขามาใหม แตถายังคงมีการใชรหัสประจําตัวผิดภายหลังจากที่มีการติดตอเขามา
ใหม รวมเกินกวาจํานวนครั้งที่ธนาคารกําหนด ผูขอใชบริการจะไมสามารถใชรหัสดังกลาวกับบริการ K-Trade Connect ไดอีกตอไป
จนกวาจะไดติดตอกับธนาคารเพื่อกําหนดรหัสใหม
10. ผูขอใชบริการยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนด สําหรับการใชบริการ K-Trade Connect ในแตละ
ครั้ง และ ทราบดีวาจะตองใชบริการไมเกินระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด เมื่อครบระยะเวลาดังกลาวแลว หากประสงคจะใชบริการตอไป
ตองติดตอผานบริการ K-Trade Connect ใหม
11. ผูขอใชบริการยอมรับวา การกระทําใดๆ ผานระบบบริการ K-Trade Connect ไมวาจะใชบริการ K-Trade Connect ประเภทใด หากได
กระทําไปโดยการใชแผนขอมูลโปรแกรม และ/หรือ รหัสผูใช และ/หรือ รหัสองคกร ซึ่งรหัสประจําตัวนี้ลูกคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
วิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอร ใหถือวาเปนการใชบริการที่ถูกตองสมบูรณ ผูกพันผูขอใชบริการทุกประการ และ ผูขอใชบริการยอมรับผิด
ชดใชหนี้ หรือ คาเสียหายอันเกิดจากการใชบริการดังกลาว ที่ปรากฏจากขอมูลที่บันทึกไว หรือ ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
ไดจากไมโครฟลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นของธนาคาร ไมวาการใชบริการดังกลาว จะ
เกิดขึ้นโดยผูขอใชบริการหรือบุคคลอื่นและมีหลักฐานปรากฏวามีผูไดรับเงินหรือไดรับประโยชนจากการใชบริการ K-Trade Connect แลว
12. เมื่อใชบริการ K-Trade Connect แลว เพื่อประโยชนของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตองทําหนังสือหรือเอกสารที่ธนาคารกําหนดแจงให
ธนาคารทราบถึงการใชบริการทันทีซึ่งการแจงหรือไมแจงการใชบริการตามขอนี้ไมทําใหผูขอใชบริการพนความรับผิดตามขอ 11. แมหลัก
ฐานการแจงการใชบริการ K-Trade Connect จะขัดแยงกับหลักฐานที่ปรากฏจากขอมูลที่บันทึกไว หรือ ประมวลผลดังกลาวตามขอ 11.
13. ผูขอใชบริการสามารถเขาสูระบบ K-Trade Connect เพื่อเรียกดูรายงานและตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา สวนการเขาสูร ะบบเพื่อขอรับ
บริการตามที่ไดระบุไวในรายละเอียดการใชบริการ K-Trade Connect นั้น ผูขอใชบริการสามารถจัดสงขอมูลรายการใหกับธนาคารได
ตั้งแตเวลา 8.30 น.-15.30 น. ในวันทําการปกติของธนาคาร อนึ่ง ในกรณีที่ผูขอใชบริการเขาสูระบบหลังจากเวลาดังกลาวการทํา
รายการนั้นธนาคารมีสิทธิที่จะถือวามีผลในวันทําการถัดไปได
14. ในการขอรับบริการโอนเงินตางประเทศขาออก ธนาคารจะทําการโอนไดเฉพาะกรณีที่ผูขอใชบริการมีเงินในบัญชีเพียงพอ ตามคําขอให
ธนาคารโอนเงินออกไปตางประเทศเทานั้น หากบัญชีของผูขอใชบริการมีเงินไมเพียงพอ หรือ ถูกอายัดโดยคําสั่งศาล หรือ องคกร หรือ
เจาพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมายแลว ผูขอใชบริการตกลงรับทราบวา ธนาคารจะไมสามารถโอนเงินจากบัญชีดังกลาวได และ การไม
ดําเนินการโอนเงินดังกลาวของธนาคาร ยอมไมถือเปนความผิดพลาดของธนาคารแตอยางใด และ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแกผู
ขอใชบริการอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกลาวขางตนแลว ผูขอใชบริการตกลงเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายนั้นเองทั้งสิ้น อนึ่ง ผูขอใช
บริการจะตองเปนผูตรวจสอบ และ จัดใหมีจํานวนเงินในบัญชีมากเพียงพอสําหรับการทําคําขอใหธนาคารโอนเงินในแตละครั้ง และ ผูขอ
ใชบริการจะตองแจงใหธนาคารทราบในทันที หากมีการแจงอายัดบัญชีของผูขอใชบริการโดยคําสั่งศาล หรือองคกร หรือ เจาพนักงานที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ไปยังผูขอใชบริการ ทั้งนี้ หากผูขอใชบริการละเลยไมดําเนินการแจงใหธนาคารทราบในทันที จนเปนเหตุให
ธนาคารทําการโอนเงินออกจากบัญชีที่มีคําสั่งอายัดนั้นโดยสุจริต และ นํามาซึ่งความเสียหายแกธนาคารในภายหลัง หรือ เปนเหตุให
ธนาคารตองรับผิดตอศาล หรือ องคกร หรือ เจาพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการโอนเงินออกจากบัญชีดังกลาวแลว
ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายใหแกธนาคารจนครบถวนทั้งสิ้นทั้งจํานวน
อนึ่ง ในกรณีที่ผูขอใชบริการขอใหธนาคารทําการโอนเงินออกไปตางประเทศ แตเงินในบัญชีของผูขอใชบริการไมเพียงพอสําหรับการโอน
เงินตามที่ผูขอใชบริการแจงมายังธนาคารในกรณีดังกลาวธนาคารสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการที่จะดําเนินการโอนเงินออกไป
ตางประเทศไดแมเงินในบัญชีของผูขอใชบริการจะไมเพียงพอ โดยธนาคารไมจําตองขอความเห็นชอบจากผูขอใชบริการกอนแตอยางใด
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการที่ผูขอใชบริการไดตกลงกูเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ซึ่งผูขอใชบริการ
ตกลงรับผิดชอบตอจํานวนเงินที่ธนาคารไดโอนออกไปตางประเทศดังกลาวในฐานะที่เปนจํานวนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี โดยผูขอใชบริการ
ตกลงชําระตนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี พรอมดวยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกูเบิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยดังกลาว
เปนอัตราดอกเบี้ยที่มีผลใชบังคับในขณะที่มีการเรียกเก็บนั้น
15. บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีเงินกู และ/หรือ บัญชีประเภทอื่นใดที่ใชกับบริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นที่เกี่ยวของนั้นผู
ขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารใชบัญชีตางๆ ดังกลาวกับบริการของธนาคารที่เกี่ยวของไดโดยไมมีขอยกเวนแตประการใด ทั้งนี้ ไม
วาบริการนั้นจะมีอยูแลวในขณะนี้ และ/หรือ จะมีตอไปในภายหนาตามที่จะระบุใน “ใบคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใชบริการ KTrade Connect” ตอไป
หน้าที่ 25/26
โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ

โปรดอานเอกสารแนบเรื่อง เงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect (KTC-10-2017)

คูฉบับ สําหรับผูขอใชบริการ

ใบคําขอใชบริการ K-Trade Connect

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีตางๆ ที่ใชกับบริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นที่เกี่ยวของนั้น เปนบัญชีของบุคคลอื่น ผูขอใช
บริการจะดําเนินการใหเจาของบัญชีนั้นๆ ลงนามในหนังสือใหความยินยอมไวตอธนาคาร เพื่อมอบอํานาจใหธนาคารสามารถใชบัญชี
ดังกลาวกับบริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นเกี่ยวของไดอีกสวนหนึ่งดวย
16. ในกรณีที่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นแกผูขอใชบริการ อันเนื่องมาจากการขอรับบริการโอนเงินไปตางประเทศ (Global Outward) และ/
หรือ อันเนื่องมาจากการขอรับบริการรับเงินโอนจากตางประเทศ (Global Inward) ไมวาจะดวยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม ผูขอใชบริการ
ยินยอมใหธนาคารมีอํานาจในการดําเนินการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวใหถูกตองได ตามความเปนจริงรวมทั้งตกลงยินยอมใหธนาคารมี
การหักเงิน และ/หรือ โอนเงินจากบัญชีตางๆ ที่ใชกับบริการ K-Trade Connect และ/หรือ บริการอื่นที่เกี่ยวของได โดยมิจําตองแจง หรือ
ขอความยินยอมจากผูขอใชบริการ และ/หรือ เจาของบัญชีกอนแตอยางใด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการ และ/หรือ เจาของบัญชี
ทราบในทันที ภายหลังจากที่ธนาคารไดทําการหักเงินแลว
17. ในการขอรับบริการแตละประเภทตามที่ระบุในขอ 1. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวาในการขอรับบริการแตละประเภทนั้น อาจตองใช
เอกสารประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม โดยใหถือวาบรรดาเอกสารประกอบเพิ่มเติมนี้เปนสวนหนึ่งของ “เงื่อนไขและขอกําหนดการใช
บริการ K-Trade Connect” ฉบับนี้ดวย ทั้งนี้ เอกสารประกอบเพิ่มเติมตางๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวนั้นจะหมายรวมถึง (แตไมจํากัดอยูเพียง)
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. เนื่องจากการขอรับบริการ K-Trade Connect จากธนาคารนั้น ผูขอใชบริการอาจตองจัดสงเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของใหแกธนาคารทางโทรสาร
ดังนั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงการใชบริการ Instruction Transmission Agreement (ขอตกลงการสงคําสั่งดวย
อุปกรณสื่อสาร) และใหถือวาขอตกลงการใชบริการ Instruction Transmission Agreement ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ “เงื่อนไขและขอกําหนด
การใชบริการ K-Trade Connect” ฉบับนี้ดวย
19. ขอมูลที่ผูขอใชบริการไดจากบริการ K-Trade Connect เชน ขอมูลเกี่ยวกับยอดหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย
หรือขอมูลอื่นใด เปนขอมูลเบื้องตน และไมผูกพันธนาคารจนกวาธนาคารจะไดมีการยืนยันเปนลายลักษณอักษร
20. ผูขอใชบริการตกลงวาขอมูลที่ไดจากการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือไดจากไมโครฟลมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่นใดที่ธนาคารไดบันทึกเปนหลักฐาน หรือ หนังสือหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ไดจัดทําขึ้นตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่
กําหนดไวในรายละเอียดการใชบริการ K-Trade Connect และ งื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้หรือขอ ตกลงอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวของกับรายละเอียดการใชบริการ K-Trade Connect และเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้ ตลอดจน
เอกสารหรือหลักฐานแหงหนี้ใดๆที่ธนาคารจะไดจัดทําขึ้นเพื่อการดังกลาวไมวาในครั้งใดคราวใดและไมวาที่จะมีอยูแลวในขณะนี้และ/หรือที่จะ
ไดจัดทําขึ้นในภายหนาก็ตามใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคําขอและขอตกลงฉบับนี้และใหมีผลผูกพันผูขอใชบริการทุกอยางทุกประการดวย
21. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดและ/หรือความบกพรองของระบบการใหบริการไมวาจะดวยเหตุอันเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอรและ/หรือระบบ
ไฟฟา และ/หรือ จากเหตุสุดวิสัย และ/หรือ จากเหตุอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือการจัดการควบคุมของธนาคารแลวธนาคารไมจําตองรับผิดชอบใน
ความผิดพลาดและ/หรือความบกพรอง และ/หรือ ความเสียหายสูญหายใดๆอันไดเกิดขึ้น และ/หรือ อันอาจจะเกิดขึ้นแตอยางใดทั้ง สิ้น
22. กรณีที่ผูขอใชบริการสงขอมูลผานระบบ K-Trade Connect เพื่อขอใชบริการ K-Trade Connect ไมวาประเภทใดและไมวาคราวใดก็ตาม
ธนาคารสงวนสิทธิที่จะใหบริการ K-Trade Connect ดังกลาวแกผูขอใชบริการหรือไมก็ได
23. ผูขอใชบริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงือ่ นไข วิธีการ และแบบของเอกสารสัญญาสําหรับบริการ K-Trade Connect ใน
แตละประเภทตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้ และ ที่ธนาคารจะไดกําหนดเพิ่มเติมตอไปรวมทั้งคูมือ หรือ
เอกสารใดๆ เกีย่ วกับการใชบริการ K-Trade Connect ซึ่งธนาคารไดมอบ หรือ สงใหผูขอใชบริการแลว หรือ ที่ธนาคารประกาศเพิ่มเติมตอไป
ในภายหนานั้น โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขและขอกําหนดการใชบริการ K-Trade Connect นี้ดวย และหากผูขอใชบริการไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และแบบของเอกสารสัญญาดังกลาวจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายใดๆ แกธนาคาร ผูขอใชบริการยินยอมรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแกธนาคาร โดยไมมีขอโตแยงอยางใดทั้งสิ้น

โปรดยื่นเอกสารผานผูดูแลความสัมพันธลูกคา/ผูจัดการความสัมพันธลูกคามาที่ฝายบริการและสงเสริมธุรกิจตางประเทศ
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