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 คาํแนะนํา เงือ่นไข และคู่มือการใช้บริการ บริการบริหารสภาพคล่อง (K Liquidity Plus) 

ผูข้อใชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืที่มีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในใบสมคัร (“ผูใ้ชบ้รกิาร”) ตกลงใชบ้รกิาร K Liquidity Plus กบั บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

(“ธนาคาร”) ดงันี ้

คาํแนะนาํ เงือ่นไข และคู่มือการใช้บริการทั่วไป 

ข้อ 1 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1.1 เม่ือผูใ้ชบ้รกิารลงทะเบียน/สมคัรใชบ้รกิารตามกระบวนการของธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบผลการลงทะเบียน/สมคัร

ใชบ้รกิาร และกาํหนดเวลาเริม่ใชบ้รกิารได ้ผ่านชอ่งทางที่ธนาคารกาํหนด 

 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถระบ/ุสรา้งบญัชีผูใ้ชง้าน (User ID) ไดต้ามจาํนวนที่ธนาคารกาํหนด โดยบญัชีผูใ้ชง้าน (User ID) ในแตล่ะหนา้ที่จะสามารถทาํ

รายการไดภ้ายใตห้นา้ทีแ่ละเง่ือนไขที่กาํหนดในใบสมคัร   

 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่ผูใ้ชบ้ริการระบุใหเ้ป็นผูต้ิดต่อหลัก ผูต้ิดต่อประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรือ Authorizer 

และ/หรือบุคคลที่ผูใ้ชบ้ริการมอบหมาย โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเปลี่ยนแปลงผูใ้ชง้านไดโ้ดยแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้ตามวิธีการที่ระบไุวใ้นเง่ือนไข

การใชบ้รกิารนี ้

1.2 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูใ้ชง้านใชบ้ญัชีผูใ้ชง้าน (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม 

บัตรเดบิต บัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม และ/หรือเครื่องมืออ่ืนใด ในการ Log in เข้าใช้บริการต่างๆ รวมถึงแต ่

ไมจ่าํกดัเพียง การโอนเงินเขา้หรอืออกจากบญัชีเงินฝาก (รวมเรยีกวา่ “เคร่ืองมือโอนเงนิ”) ผูใ้ชบ้รกิารตกลง ดงันี ้

 1.2.1 เม่ือผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชบ้รกิารแลว้ ธนาคารจะสง่เครือ่งมือโอนเงินไปยงัช่องทางรบัขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการและ/หรอืผูใ้ชง้าน โดยใน

การเขา้สู่ระบบครัง้แรก ระบบจะบังคบัใหเ้ปลี่ยนเครื่องมือโอนเงินโดยอัตโนมัติ ทัง้นี ้“ช่องทางรับข้อมูล” หมายถึง ที่อยู่ Email Address หมายเลข

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรอืบรกิาร/ชอ่งทางอ่ืนที่ผูใ้ชบ้รกิารตกลงไวก้บัธนาคาร 

 1.2.2 หากธนาคารกาํหนดใหจ้ะตอ้งใชบ้รกิาร (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) ผ่านเครือ่งมือโอนเงิน ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งระบเุครือ่งมือโอนเงิน 

 1.2.3 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเก็บรกัษาเครื่องมือโอนเงินไวใ้นที่ปลอดภยัและเป็นความลับของผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น และจะตอ้งควบคมุใหผู้ใ้ชง้าน

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการใชบ้ริการนีอ้ย่างเครง่ครดัดว้ย การเปิดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้หากเกิดความเสียหาย

ประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูใ้ชง้านเปิดเผยหรือกระทาํการใดๆ จนทาํใหบ้คุคลอ่ืนลว่งรูห้รอืไดร้บัเครื่องมือ

โอนเงิน หรือเครื่องมือโอนเงินสญูหายหรือถกูโจรกรรม ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายดงักลา่วที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะอายดั หรือระงบั

การใชเ้ครือ่งมือโอนเงินนัน้ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเปลี่ยนแปลงเครือ่งมือโอนเงินไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ภายใตเ้ง่ือนไขที่ธนาคารกาํหนด  

 1.2.4 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบัเน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารระบเุครื่องมือโอนเงินไม่ถกูตอ้งติดต่อกันตามจาํนวนครัง้ที่

ธนาคารกําหนด/ลืมเครื่องมือโอนเงิน หรือครบกําหนดเวลาที่ต ้องเปลี่ยน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท  ์ 

02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรอืสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาทาํการของธนาคาร 

 1.2.5 ผูใ้ชบ้ริการสามารถอายดัหรือระงบัการใชเ้ครื่องมือโอนเงินหรือการโอนเงินที่มีขอ้ตกลงล่วงหนา้ หรือระงบัการใชบ้ริการได ้โดยติดต่อ  

K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาํการของธนาคาร โดยธนาคารจะ

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาดงันี ้

  1.2.5.1 การอายัดหรือระงับการใชเ้ครื่องมือโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ธนาคารไดร้ับคาํสั่งหรือรับแจง้จากผูใ้ชบ้ริการ

ครบถว้น 

  1.2.5.2 การอายัดหรือระงับการโอนเงินที่มีขอ้ตกลงล่วงหนา้ ภายใน 1 รอบบิลถัดไปนับแต่วันที่ธนาคารไดร้บัคาํสั่งหรือรบัแจง้จาก

ผูใ้ชบ้ริการครบถว้น ทัง้นี ้“การโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้า” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสต์ามขอ้ตกลงที่ทาํไวล้ว่งหนา้ เช่น การหกับญัชี

เพ่ือชาํระคา่บรกิารสาธารณปูโภค การหกับญัชีเพ่ือชาํระคา่สินคา้/บรกิาร 

  1.2.5.3 การระงบัการใชบ้รกิาร ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาํหนดสาํหรบัแตล่ะบรกิาร 

 1.2.6 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรหลีกเล่ียงการกาํหนดให ้ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อประสานงาน Administrator 

Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็นบุคคลเดียวกัน รวมทัง้หลีกเล่ียงการมอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อประสานงาน 

Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ทีเ่ป็นบุคคลเดียวกัน 

1.3 ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหผู้ใ้ชง้านมีอาํนาจกระทาํการแทนผูใ้ชบ้ริการในการใชบ้รกิารไดต้ามเง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงวา่การกระทาํ

ของผูใ้ชง้านมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนผูใ้ชบ้ริการกระทาํการเองทกุประการ และการกระทาํใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การเบิกจ่าย/ถอนเงินจาก

บญัชีเงินฝาก การโอนเงิน การหกับญัชีเงินฝาก การขอแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบรกิาร การตกลงยอมรบัการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมของบริการ/
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ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/คา่ปรบั/ภาษีอากร/เง่ือนไขการใชบ้ริการ ที่ธนาคารไดแ้จง้ใหท้ราบผ่านช่องทางตา่งๆ) ผ่านเครือ่งมือโอนเงิน ไม่ว่าจะ

เป็นการกระทาํของผูใ้ชบ้ริการเอง ผูใ้ชง้าน หรือบุคคลอ่ืนใด และไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ใหถื้อว่าถกูตอ้งสมบูรณ ์และมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือน

ผูใ้ชบ้ริการกระทาํการเอง รวมทัง้ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการไดล้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็นหลกัฐานในการทาํธุรกรรมในครัง้นัน้ๆ โดย

ถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้นับแต่เวลาที่ยืนยนัทาํธุรกรรม ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูการทาํธุรกรรมดังกล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานในการพิสจูนว์า่ผูใ้ชบ้รกิารไดท้าํธุรกรรมนัน้ และใชด้าํเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ 

1.4 ผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงที่เก่ียวเน่ืองกบัการใชบ้รกิารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารสามารถทาํธุรกรรมดว้ย

ตนเองไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัและ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแตป่ระการใด เวน้แต่ธุรกรรมที่ธนาคารกาํหนดใหต้อ้งทาํ

เอกสารหรอืหลกัฐานเพ่ิมเติมเพ่ือใหถ้กูตอ้งตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากทาํ

ธุรกรรมทกุครัง้ 

1.5 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งติดตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรอืสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาทาํการ

ของธนาคาร เพ่ือดาํเนินการดงัตอ่ไปนีต้ามที่ธนาคารกาํหนด 

• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชง้าน การใชบ้รกิาร และ/หรอืบญัชีที่ผกูกบับรกิาร 

• แจง้ระงบัการใชบ้รกิารชั่วคราว (Hold) 

• ยกเลิกการระงบัใชบ้รกิารชั่วคราว (Unhold) และ/หรอืยกเลิกการใชบ้รกิาร 

 ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน (Reset Password) และ/หรอืการปลดล็อกบญัชีผูใ้ชง้าน (Unlock User ID) ผูใ้ชง้านสามารถติดตอ่ Administrator 

หรอื K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง  

1.6 ผูใ้ชบ้ริการสามารถดขูอ้มลูการทาํรายการชาํระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือขอ้มลูการโอนเงินยอ้นหลงัได ้และผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัหลกัฐานการทาํ

รายการชาํระคา่สินคา้/บรกิาร และ/หรอืขอ้มลูการโอนเงิน ผ่านชอ่งทางตา่งๆ ตามที่ธนาคารกาํหนด  

 “หลักฐานการทาํรายการ” หมายถึง ใบบนัทึกรายการ ใบแจง้การชาํระค่าสินคา้/บริการ ใบแจง้การโอนเงิน ใบแจง้รายการ (Statement) และ

หลกัฐานอ่ืนใดที่ทาํดว้ยเครือ่งคอมพิวเตอรห์รอืสื่อบนัทกึขอ้มลูอ่ืนใดที่ใชเ้ก็บขอ้มลู หรอืที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดก้าํหนดขึน้ในอนาคต 

1.7 ในกรณีที่บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรเป็นบญัชีเงินฝากของบคุคลอ่ืน (“เจา้ของบญัชี”) ผูใ้ชบ้รกิารตกลงปฏบิตัิดงันี ้

 1.7.1 ผูใ้ชบ้ริการจะดาํเนินการใหเ้จา้ของบญัชีลงนามในหนงัสือยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของเจา้ของบญัชีตามแบบฟอรม์ที่

ธนาคารกาํหนด เพ่ือทาํธุรกรรมของผูใ้ชบ้รกิาร และชาํระคา่ธรรมเนียม/คา่บรกิาร/คา่ใชจ้า่ย/คา่ปรบั/ภาษีอากรที่เกิดขึน้จากการใชบ้รกิาร ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิาร

จะดาํเนินการใหเ้จา้ของบญัชีไมย่กเลิกหรอืเพิกถอนความยินยอมนีจ้นกวา่จะยกเลิกการใชบ้รกิาร 

 1.7.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะดาํเนินการใหเ้จา้ของบญัชีคงเงินในบญัชีเงินฝากของเจา้ของบญัชีอยา่งนอ้ยเทา่กบัรายการที่ธนาคารจะตอ้งหกัเงิน 

 1.7.3 ในกรณีที่เจา้ของบญัชีแจง้ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือคาํสั่งใหห้กัเงิน จะทาํใหธ้นาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ

เจา้ของบญัชี และผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถทาํรายการในครัง้นัน้ๆ ได ้โดยผูใ้ชบ้ริการจะติดตามเจรจากับเจา้ของบญัชี เพ่ือการรบัชาํระหนีแ้ละ/หรือบรรดา

ภาระผกูพนัใดๆ ที่ผูใ้ชบ้รกิารและเจา้ของบญัชีมีตอ่กนั และ/หรอืเพ่ือการทาํธุรกรรมของผูใ้ชบ้รกิารต่อไปเอง 

 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารหรอืเจา้ของบญัชีแจง้การยกเลิกหรอืเพิกถอนดงักลา่วใหธ้นาคารทราบลา่ชา้จนทาํใหธ้นาคารไมอ่าจแกไ้ขขอ้มลู

ในระบบงานไดท้ันไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม และธนาคารไดด้าํเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของเจา้ของบัญชีตามที่ไดร้ับคาํสั่งจากผู้ใชบ้ริการแลว้ 

ผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัวา่การดาํเนินการของธนาคารตามคาํสั่งดงักลา่วถกูตอ้งและผูใ้ชบ้รกิารจะรบัผิดชอบโดยตรงตอ่เจา้ของบญัชี 

1.8 ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการที่ระบใุนใบสมคัรและ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ผูใ้ชบ้รกิารมีอยูก่ับธนาคาร 

เพ่ือใหธ้นาคารทาํรายการและ/หรือดาํเนินการตามเง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้ โดยไม่จาํตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะนาํส่งหลักฐานการหักบัญชีให้

ผูใ้ชบ้รกิารทราบ 

1.9 ผูใ้ชบ้ริการตกลงวา่ ธนาคารและผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง คู่มือ คาํขอความรว่มมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกาํกับดแูล และหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอาํนาจ (แลว้แต่กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ (รวม

เรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ผู้ใชบ้ริการตกลงว่าในการใชบ้ริการ 

ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทีตามที่ธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ หากผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตใุหธ้นาคารถกูเรียกค่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบ

ชดใชค้า่ปรบั คา่เสียหาย และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

1.10 ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูใ้ชบ้รกิารมีอยูก่บัธนาคาร หรอืเงินซึง่อยูใ่นความครอบครองดแูล และ/

หรือในอาํนาจสั่งการของธนาคารไม่วา่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้าํนาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพ่ือเขา้ชาํระหนี ้และ/

หรอืความรบัผิดชอบของผูใ้ชบ้รกิารไดท้นัทีโดยไมจ่าํตอ้งบอกกลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารจะนาํสง่หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
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1.11 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัร ไมว่า่เม่ือใดและดว้ยเหตใุดก็ตาม ใหเ้ง่ือนไขการใชบ้รกิารนีมี้ผลบงัคบัใชก้บับญัชี

เงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทกุประการ 

1.12 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัร เพ่ือทาํรายการและ/หรือดาํเนินการตามเง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้และ/หรือ

เพ่ือชาํระหนีแ้ละ/หรอืความรบัผิดชอบของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถทาํรายการในครัง้นัน้ๆ ได ้

1.13 หากความเสียหายเกิดขึน้จากเครื่องมือหรืออปุกรณก์ารใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้ริการ ระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือ่นที่ หรือระบบอินเทอรเ์น็ตขัดขอ้ง 

ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบใดๆ 

1.14 ผูใ้ชบ้ริการรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ที่ใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลที่ผูใ้ชบ้ริการ

มอบหมายจะเป็นผูใ้ห ้ครบถว้น ถกูตอ้งแทจ้ริง เป็นปัจจบุนั และเป็นขอ้มลูที่ธนาคารสามารถนาํมาใชใ้นการใหบ้ริการและนาํมาปรบัปรุงขอ้มลูในระบบ

ของธนาคารใหเ้ป็นปัจจบุนัได ้โดยผูใ้ชบ้รกิารมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้รกิารและทาํธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรกิาร ทัง้นี ้หาก

เกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ขอ้มลู หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น ถกูตอ้งแทจ้ริง หรือเป็นปัจจบุนั หรือผูใ้ชบ้ริการไม่มีสิทธิหรือไม่มี

ความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้รกิารหรอืทาํธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 

1.15 หากผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะแกไ้ขขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ไม่นอ้ย

กวา่ 30 วนั หรอืตามวิธีการที่ธนาคารกาํหนด 

1.16 เวน้แตธ่นาคารจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีผูใ้ชบ้รกิารพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการดาํเนินการที่เก่ียวขอ้งกบับรกิาร ในกรณีมีเหตตุอ้งระงบัการ

ดาํเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริการเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดาํเนินการดังกล่าว ผูใ้ชบ้ริการ

สามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารกาํหนด พรอ้มทั้งแจง้ข้อมูลที่

เก่ียวขอ้ง เชน่ เรือ่ง วนั เวลา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จาํนวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ขอ้มลูอ่ืนใดตามที่ธนาคารรอ้งขอ เม่ือผูใ้ชบ้รกิารดาํเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการ

ที่ธนาคารกาํหนดครบถว้นสมบูรณแ์ลว้ ธนาคารจะดาํเนินการที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตรวจสอบ/แกไ้ขขอ้ผิดพลาด ระงบัการดาํเนินการ ยกเลิกการระงบัการ

ดาํเนินการ ใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารแจง้แก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งรบัผิดชอบการดาํเนินการ และธุรกรรมที่เกิดขึน้ก่อนครบ

กาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไมด่าํเนินการตามคาํขอใดที่ขดัตอ่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

1.17 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารไดต้ามจาํนวนครัง้และจาํนวนเงินสงูสดุตามที่ธนาคารกาํหนดและ/หรอืตามที่ธนาคารปลายทางสามารถใหบ้ริการได ้

ทัง้นี ้ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจาํนวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/คา่ใชจ้่าย/คา่ปรบั/ภาษีอากร (หากมี) ตามขอ้ตกลงที่ผูใ้ชบ้ริการมี

กบัธนาคาร โดยเงินจะถกูโอนเขา้บญัชีผูร้บัโอนในวนัที่รายการมีผลตามที่แตล่ะธนาคารปลายทางกาํหนด  

1.18 ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการที่ระบใุนใบสมคัรไม่ไดเ้กิดขึน้จากธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะ

ตรวจสอบและเรยีกรอ้งหรอืคืนเงินดงักล่าวใหแ้ก่คูพิ่พาทของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง และหากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้ต่อสูแ้ละ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากลา่ว

กนัเองกบัคูพิ่พาทของผูใ้ชบ้รกิาร 

1.19 ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรอืเหตอ่ืุนใดอนัทาํใหธ้นาคารไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้รกิารหรือดาํเนินการตามที่

เห็นสมควร ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหค้วามรว่มมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทกุวิถีทางในการปรบัปรุงการใหบ้ริการของธนาคารเพ่ือความสะดวกในการใช้

บรกิารของผูใ้ชบ้รกิารตามที่ธนาคารรอ้งขอ 

1.20 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ให้แก่บุคคล  

และ/หรอืสถาบนัการเงินใดๆ ก็ได ้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไมต่อ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชบ้รกิารแตอ่ยา่งใด แตจ่ะมีการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารจะโอนสิทธิ ประโยชน ์และ/หรอืหนา้ที่ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามเง่ือนไขการใชบ้รกิารนีใ้หแ้ก่บคุคลใดไมไ่ด ้เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอม

จากธนาคารลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1.21 การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเง่ือนไขตา่งๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคารใน

ระบบโทรศพัท ์ไมถื่อวา่ธนาคารสละสิทธิหรอืใหค้วามยินยอมในการดาํเนินการใดๆ แกผู่ใ้ชบ้รกิารแตป่ระการใด 

1.22 บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ผู้ใช้บริการไปยังช่องทางรับข้อมูลที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าจะส่งเอง  

ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรบัขอ้มลูอ่ืน ไม่ว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ 

หรือส่งใหไ้ม่ไดไ้ม่ว่าเพราะเหตุใด ใหถื้อว่าหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าว หรือขอ้มลูดังกล่าวไดส้่งถึงผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ อนึ่ง หากมีการยา้ย 

เปลี่ยนแปลง หรอืรือ้ถอนชอ่งทางรบัขอ้มลู ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

1.23 ในกรณีที่เง่ือนไขการใชบ้รกิารเฉพาะของบริการใดไมไ่ดร้ะบรุายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามเง่ือนไขการใชบ้รกิารทั่วไป ใน

กรณีที่เง่ือนไขการใชบ้รกิารเฉพาะของบริการใดขดัหรือแยง้กบัเง่ือนไขการใชบ้ริการทั่วไป ใหใ้ชบ้งัคบัตามเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะของบริการนัน้ และ

ใหถื้อว่าเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะของบริการนัน้เป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขการใชบ้ริการนีด้ว้ย แต่หากมีความไม่ชดัเจนในเง่ือนไขใด ผูใ้ชบ้ริการตกลง

ปฏิบตัิตามคาํวินิจฉัยของธนาคารทกุประการ 



9930032-04-21 
(v2e/0819/KB989/0820) 4/6 

1.24 ถา้ขอ้ความใดในเง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบัไม่ไดใ้นประการใด ใหข้อ้ความที่เหลือ 

ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบูรณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบัไมไ่ด้

ของขอ้ความดงักลา่วนัน้ 

1.25 เง่ือนไขการใชบ้รกิารนีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอาํนาจในการพิจารณาขอ้พิพาทที่เกิดขึน้  

1.26 เง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้ถือเป็นสว่นหนึ่งของใบสมคัรดว้ย  

ข้อ 2. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 

2.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงชาํระคา่ตอบแทนการใชบ้รกิารไมว่า่จะเรยีกวา่คา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอืช่ืออ่ืนใด ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในกาํหนดเวลาชาํระของ

คา่ตอบแทนนัน้ๆ  

2.2 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรกิาร (หากมี) แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

 หากธนาคารจาํตอ้งทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนผูใ้ชบ้ริการไปก่อน ผูใ้ชบ้ริการตกลง

ชาํระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

ข้อ 3. การเปล่ียนแปลงเงือ่นไขการใช้บริการ 

3.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผูใ้ชบ้รกิารใหค้วาม

ยินยอม 

3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการที่สอดคลอ้งกับตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลง

ช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนให้

ผูใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หรอืระยะเวลาอ่ืนตามที่กฎหมายกาํหนด 

3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการ 

ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

ข้อ 4. การสิน้สุดของบริการและผลการสิน้สุด 

4.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรอืยกเลิกบรกิารเม่ือใดก็ได ้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารรายใดรายหนึ่ง 

โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรอืยกเลิกบรกิาร ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน

ไดท้นัทตีามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาํเนินการดงักลา่ว 

 4.1.1 ขอ้มลู รายละเอียด คาํรบัรองหรือคาํยืนยนัใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ผิดในสาระสาํคญั  

 4.1.2 ปรากฏขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเช่ือไดว้า่ ขอ้มลูและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้าํเนินการตามใบสมคัร หรือการ

ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคณุ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน อาจมีวตัถปุระสงคอ์นัไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจทาํใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรืออาจส่งผล

กระทบตอ่ภาพลกัษณข์องธนาคาร 

 4.1.3 ผูใ้ชบ้รกิารปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการใชบ้รกิารนีไ้มว่า่ขอ้หนึ่งขอ้ใด รวมถึงการไมช่าํระคา่ธรรมเนียม/คา่บรกิาร/คา่ใชจ้า่ย/คา่ปรบั/ภาษีอากร 

 4.1.4 มีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัทาํใหธ้นาคารเช่ือไดว้า่จะมีผลกระทบตอ่การดาํเนินกิจการหรอืความสามารถในการชาํระหนี้

ของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียงผูใ้ชบ้รกิารเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไมใ่หด้าํเนินธุรกิจ หรอืชาํระบญัชี 

 4.1.5 ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินเพ่ือดาํเนินการตามใบสมคัร และเง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้ 

 4.1.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

4.2 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือทกุบริการตามเง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดาํเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาํหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะ

ยกเลิกการใชบ้ริการตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารไดร้บัแจง้ความประสงคย์กเลิกการใชบ้ริการและเอกสาร

ประกอบจากผูใ้ชบ้รกิารครบถว้น โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือธนาคารแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

4.3 กรณีที่เง่ือนไขการใชบ้ริการนีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหนา้ที่ใดๆ ซึ่งผูใ้ชบ้ริการยงัปฏิบตัิไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขการใช้

บรกิารนี ้จนกวา่ผูใ้ชบ้รกิารจะปฏิบตัิภาระหนา้ที่ดงักลา่วจนครบถว้นแลว้ 
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คาํแนะนาํ เงือ่นไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ สาํหรับบริการ K Liquidity Plus 

 ในเง่ือนไขการใชบ้รกิารเฉพาะนีต้ามดา้นลา่ง “ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถึง ผูข้อใชบ้รกิารที่มีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในใบสมคัร และ “บริษัทในเครือ” 

หมายถึงบรษัิทในเครอืที่มีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในใบสมคัร 

 บรกิาร K Liquidity Plus เป็นบรกิารเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถบรหิารสภาพคลอ่ง โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกั

และ/หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการและ/หรือบริษัทในเครือ เขา้บัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการและ/หรือบริษัทในเครือตามที่ระบุไวใ้น 

ใบสมคัร ดงันี ้

1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถผูกบญัชีเงินฝากเพ่ือใชบ้ริการนีไ้ดสู้งสดุ 10 ระดบั (Level 0-9) โดยบญัชี Level 0 (Top Most) จะตอ้งเป็นบญัชีออมทรัพย ์

จาํนวน 1 บญัชี บญัชี Level 1 จะตอ้งเป็นบญัชีกระแสรายวนั จาํนวน 1 บญัชี และบญัชี Level 2-9 จะเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนัก็ได ้

โดยไมจ่าํกดัจาํนวนบญัชี 

2. บญัชีเงินฝากที่ผูใ้ชบ้รกิารจะนาํมาผกูเพ่ือใชบ้รกิารนี ้จะตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของตนเองและ/หรอืบรษัิทในเครอืเทา่นัน้ และจะตอ้งไมใ่ชบ่ญัชีเงิน

ฝากที่ใชก้บับรกิารโอนเงินอตัโนมตัิ (Account Link) หรอืบรกิารผ่านเงินตามเช็คเรยีกเก็บ (ENC: Effects Not Cleared) 

 ทั้งนี ้หากบัญชีเงินฝากบัญชีใดที่ผู ้ใชบ้ริการจะนาํมาผูกเพ่ือใชบ้ริการนี  ้เป็นบัญชีเงินฝากที่ใชก้ับบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) 

ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยกเลิก (และจะดาํเนินการใหบ้รษัิทในเครอืตกลงยกเลิก) บรกิารโอนเงินอตัโนมตัิ (Account Link) ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

3. บัญชีเงินฝากที่ผูใ้ชบ้ริการจะนาํมาผูกเพ่ือใชบ้ริการนี  ้จะตอ้งไม่ใช่บัญชีกระแสรายวันที่ใชก้ับบริการเงินทดรองจ่ายระหว่างวัน (Intra-day 

Advance Payment) ยกเวน้จะขอผกูบญัชีที่มีบรกิารดงักลา่วไวเ้ป็นบญัชี Level 1 เทา่นัน้ 

4. การหกัและ/หรอืโอนเงินระหวา่งบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิารและ/หรอืบรษัิทในเครอืโดยอตัโนมตัิ ภายใตบ้รกิารนีต้ามเสน้ทางการโอนเงินที่ระบใุน

เอกสารแนบคาํขอใชบ้รกิารนี ้(“เสน้ทางการโอนเงิน”) จะทาํไดไ้มเ่กินยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากนัน้ หากมีการนาํฝากเช็ค ตั๋วเงิน เอกสาร และ/หรอื

ตราสารทางการเงินอ่ืนใดเขา้บญัชีเงินฝาก แต่ยงัรอผลการเรียกเก็บอยู่ ธนาคารจะไม่หกัและ/หรือโอนเงินจาํนวนที่รอผลการเรียกเก็บอยู่นัน้ จนกว่าจะ

เรยีกเก็บเงินไดแ้ลว้ 

 อย่างไรก็ดี หากบญัชีเงินฝากเป็นบญัชีกระแสรายวนั และบญัชีกระแสรายวนัดงักล่าวผูใ้ชบ้ริการและ/หรอืบริษัทในเครือไดร้บัการสนับสนนุทาง

การเงินจากธนาคาร ในรูปของสินเช่ือประเภทกูเ้บิกเงินเกินบญัชี และ/หรือเงินทดรองจ่ายระหว่างวนั (Intra-day Advance Payment) ผูใ้ชบ้ริการและ

บริษัทในเครือตกลงใหธ้นาคารหักและโอนเงินรวมถึงเงินในวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี (“วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบัญชี”) และ เงินในวงเงินเงินทดรองจ่าย

ระหว่างวัน (Intra-day Advance Payment) (“วงเงิน Intra-day”) แลว้แต่กรณี (ถา้มี) ตามที่ผูใ้ชบ้ริการและ/หรือบริษัทในเครือจะมีข้อตกลงอยู่กับ

ธนาคารดว้ย 

5. ผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืตกลงใหธ้นาคารหกัและ/หรอืโอนเงินระหวา่งบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิารและ/หรอืบรษัิทในเครอืโดยอตัโนมตัิภายใต้

บรกิารนีต้ามเสน้ทางการโอนเงิน ภายใตเ้ง่ือนไขการบรกิารดงัตอ่ไปนี ้โดยธนาคารไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืทราบ โดยธนาคารจะนาํส่ง

หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืทราบ  

 5.1 บริการ Investment ณ เวลา 23:59:59 น. ของทกุวนัหรือเวลาอ่ืนที่ธนาคารกาํหนด หากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีระดบัล่าง ผูใ้ชบ้ริการ

และบริษัทในเครือตกลงใหธ้นาคารหกัและ/หรอืโอนเงินโดยอตัโนมตัิจากบญัชีระดบัลา่งเขา้บญัชีระดบับน ตามเสน้ทางการโอนเงิน แต่ทัง้นี ้บญัชีระดบั

ลา่งจะตอ้งมียอดเงินคงเหลือไมต่ ํ่ากวา่จาํนวนที่ผูใ้ชบ้รกิารกาํหนด 

 5.2 บรกิาร Fill Deficit 

               (1) ในระหว่างวนั หากมีความตอ้งการใชเ้งินแต่ยอดเงินคงเหลือในบญัชีใดไม่เพียงพอ ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทในเครือตกลงใหธ้นาคารหกั

และ/หรือโอนเงินโดยอตัโนมตัิระหว่างบญัชีตามเสน้ทางการโอนเงิน โดยใหธ้นาคารหกัและ/หรือโอนเงินไดร้วมถึงในวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบัญชี และใน

วงเงิน Intra-day ดว้ย (ถา้มี) ทัง้นี ้เพ่ือใหบ้ญัชีเงินฝากที่ตอ้งการใชเ้งินมียอดเงินคงเหลือเพียงพอตามความตอ้งการใช ้  

  การหกัและ/หรอืโอนเงินโดยอตัโนมตัิระหวา่งบญัชีตามที่กลา่วในวรรคก่อนนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืรบัทราบและตกลง ดงันี ้

  (1.1)  หากบญัชีใดมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีและวงเงิน Intra-day ธนาคารจะหกัและ/หรอืโอนเงินตามลาํดบักอ่นหลงั ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก)  ยอดเงินคงเหลือในบญัชี 

 (ข)  วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 

 (ค)  วงเงิน Intra-day  

  (1.2)  ระบบของธนาคารจะสามารถหกัและ/หรือโอนเงินจากบญัชีโอนไดส้งูสดุไมเ่กิน 10 (สบิ) บญัชี เทา่นัน้ ทัง้นี ้ตามลาํดบับญัชีที่ระบุไว ้

ในเสน้ทางการโอนเงิน และหากเงินในบัญชีโอน 10 (สิบ) บัญชี ดังกล่าวไม่เพียงพอ ระบบจะหักและ/หรือโอนเงินจากบัญชี Level 0 (Top Most)  

เขา้บญัชีเงินฝากที่ตอ้งการใชเ้งิน 
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 (2) ณ เวลา 23:59:59 น. ของทกุวนัหรือเวลาอ่ืนที่ธนาคารกาํหนด หากบญัชีระดบัลา่งมียอดเงินคงเหลือติดลบ (เป็นตวัแดง) ผูใ้ชบ้ริการ

และบริษัทในเครือตกลงใหธ้นาคารหักและ/หรือโอนเงินโดยอัตโนมัติระหว่างบัญชีตามเสน้ทางการโอนเงิน โดยใหธ้นาคารหักและ/หรือโอนเงินมา  

กลบยอดที่ติดลบ (เป็นตวัแดง) เพ่ือใหบ้ญัชีที่มียอดเงินคงเหลือติดลบ (เป็นตวัแดง) มียอดเงินคงเหลือเป็นศนูยห์รอืไมต่ ํ่ากวา่จาํนวนเงินที่ผูใ้ชบ้รกิารและ

บรษัิทในเครอืกาํหนด 

 5.3 บรกิาร Sweep Back ผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืตกลงใหธ้นาคารหกัและ/หรือโอนเงินโดยอตัโนมตัิจากบญัชีรบัโอนในระดบับนกลบัเขา้

บัญชีโอนในระดับล่าง หรือโอนเงินจากบัญชีรบัโอนในระดับล่างกลบัเขา้บญัชีโอนในระดบับน เพ่ือใหใ้นเวลา 02:00 น. ของวันถัดไปหรือเวลาอ่ืนที่

ธนาคารกาํหนด บญัชีโอนไดร้บัยอดที่โอนไปทัง้หมดในวนัก่อนหนา้กลบัคืน 

 5.4 บรกิาร Sweep Level 0 to 1 ผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืตกลงใหธ้นาคารหกัและ/หรอืโอนยอดเงินคงเหลือทัง้หมดโดยอตัโนมตัิจากบญัชี

ออมทรพัยร์ะดบับนสดุ (บญัชี Level 0) เขา้บญัชีกระแสรายวนัระดบั 1 (บญัชี Level 1) เม่ือเวลา 02:00 น. ของวนัถดัไปหรอืเวลาอ่ืนที่ธนาคารกาํหนด 

6. กรณีผูใ้ชบ้ริการและบริษัทในเครือสมัครบริการแบบ “01 Investment” หรือ “03 Investment และ Fill Deficit” ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทในเครือ

สามารถกาํหนดยอดเงินคงเหลือขัน้ต ํ่า (Target Balance) ในบญัชีได ้ 

7. ถา้บญัชีใดมียอดเงินคงเหลือไมเ่พียงพอหกัและ/หรอืโอนไมว่า่ดว้ยเหตใุด หรอืบญัชีใดถกูอายดัไมว่า่ดว้ยเหตใุด ธนาคารสามารถปฏิเสธหรอืระงบั

การดาํเนินการตามบรกิารนีไ้ด ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืทราบแตป่ระการใด 

8. ในการที่ผูใ้ชบ้ริการขอใหธ้นาคารหกัและ/หรือโอนเงินระหว่างบญัชีตามเสน้ทางการโอนเงิน ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทในเครือขอรบัรองต่อธนาคาร

และตกลง ดงันี ้

 8.1 ผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครือขอรบัรองต่อธนาคารวา่ ผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครือแตล่ะบรษัิทที่ใชบ้ริการตามในสมคัรและเง่ือนไขการใช้

บรกิารนีมี้วตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงินในระหวา่งบรษัิทได ้และการดาํเนินการตามบรกิารนีเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และตราสารจดัตัง้ของแต่

ละบรษัิทแลว้ 

 8.2 การหกัและ/หรอืโอนเงินภายใตบ้รกิารนีเ้ป็นใหกู้ย้ืมเงิน/กูย้ืมเงินกนัระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและบรษัิทในเครือ โดยผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครือ

จะไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกันเองต่างหาก โดยหากผูใ้ชบ้ริการและ/หรือบริษัทในเครือประสงคใ์หธ้นาคารทาํรายงานการหักและ/หรือโอนเงินดังกล่าว 

รวมถึงจะใหธ้นาคารช่วยคาํนวณอตัราดอกเบีย้ให ้เพ่ือประโยชนใ์นการจดัการทางบญัชีของแตล่ะบรษัิท ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทในเครือแตล่ะบริษัทหรอื

บรษัิทใดบรษัิทหนึ่งรวมกนัหรอืแทนกนัมีอาํนาจในการแจง้ใหธ้นาคารทราบถึงอตัราดอกเบีย้ที่จะใหธ้นาคารนาํมาใชใ้นการคาํนวณได ้

 ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทในเครือรบัทราบวา่ การคาํนวณอตัราดอกเบีย้ และรายงานยอดดอกเบีย้เงินกูย้ืมดงักล่าว เป็นการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ

และบรษัิทในเครอืทราบเทา่นัน้ และไมมี่ผลผกูพนัธนาคารแตอ่ยา่งใด ผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืตกลงจะไมเ่รยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดในความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึน้จากการใช/้อา้งอิงการคาํนวณอตัราดอกเบีย้และรายงานยอดดอกเบีย้ดงักลา่ว 

9. ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทในเครือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงเสน้ทางและ/หรือลาํดบัการหกัและ/หรือโอนเงิน ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทในเครือ

จะตอ้งแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณล์ว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั โดยผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืตกลงใหเ้ง่ือนไขการใช้

บรกิารนีมี้ผลบงัคบัใชก้บัเสน้ทางและ/หรอืลาํดบัการโอนเงิน และ/หรอืบญัชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทกุประการ 

10. การใหบ้รกิารนี ้เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารในการทาํธุรกรรมผ่านบญัชี ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบตามที่ธนาคารกระทาํไปตาม

บรกิารนีท้กุประการ เสมือนผูใ้ชบ้รกิารกระทาํดว้ยตนเอง  

11. ในกรณีที่บริษัทในเครือมอบอาํนาจใหผู้ใ้ชบ้ริการดาํเนินการต่างๆ เก่ียวกับบริการนีแ้ทนบริษัทในเครือ บริษัทในเครือตกลงจะไม่ยกเลิกหนังสือ

มอบอาํนาจดังกล่าว และตกลงใหห้นังสือมอบอาํนาจดังกล่าวมีผลใชบ้งัคับและผูกพันบริษัทในเครือจนกว่าธนาคารจะไดร้ับแจง้การยกเลิกจาก

ผูใ้ชบ้รกิารและบรษัิทในเครอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

 


