คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ บริการ Report Management System (RMS)
ผู้สมัครที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมัคร (“ผู้ใช้ บริ การ”) ตกลงใช้ บริ การ Report Management System (RMS) กับ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย (“ธนาคาร”) โดยเชื่อมโยงระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Interface File (Host to Host) และ/หรื อในรูปแบบอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์สื่อสารไร้ สายของผู้ใช้ บริ การ กับระบบของธนาคาร ผู้ใช้ บริ การตกลงปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ ตามวันและเวลาที่ธนาคารกาหนด โดยไม่ต้องมาติดต่อธนาคาร
2. ผู้ใช้ บริ การจะต้ องมี Email และบัญชีออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันกับธนาคารอย่างน้ อย 1 บัญชี
3. ธนาคารจะส่งข้ อมูลในรูปแบบไฟล์ Text, PDF, Excel หรื อตามที่ธนาคารกาหนด ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การทาง Email ในกรณีที่ Mailbox ของ
ผู้ใช้ บริ การเต็มหรื อมีปัญหาอันทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่สามารถรับข้ อมูลได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ผู้ใช้ บริ การต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเพื่อจัดส่ งข้ อมูลให้ อีก
ครัง้
4. ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้ บริ การไม่ว่าจะเรี ยกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อชื่ออื่นใด ให้ แก่ธนาคาร ภายในกาหนดเวลาชาระ
ของค่าตอบแทนนันๆ
้
5. ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ (หากมี) แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากธนาคารจาต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้ บริ การไปก่อน ผู้ใช้ บริ การตกลง
ชาระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
6. ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อเงินซึง่ อยู่ในความครอบครองดูแล
และ/หรื อในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่วา่ ธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อเข้ า
ชาระหนี ้ และ/หรื อความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การได้ ทนั ทีโดยไม่จาต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
ทราบ
7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริ การ Report Management System (RMS)
7.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้ บริ การ
ให้ ความยินยอม
7.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การ
เปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี ้) ธนาคารจะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของ
การเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
7.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่น
ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
8. การสิ ้นสุดของบริ การและผลการสิ ้นสุด
ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเฉพาะผู้ใช้ บริ การรายใดราย
หนึง่ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การ ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่
เกิดจากการดาเนินการดังกล่าว
8.1 ข้ อมูล รายละเอียด คารับรองหรื อคายืนยันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การให้ ไว้ แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริ ง ไม่ถกู ต้ อง หรื ออาจก่อให้ เกิดความเข้ า ใจ
ผิดในสาระสาคัญ
8.2 ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูลและ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการตามใบสมัคร หรื อการ
ใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอื่น อาจมีวตั ถุประสงค์อนั
ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทาให้ ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง หรื ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
8.3 ผู้ใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ไม่วา่ ข้ อหนึง่ ข้ อใด รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร
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8.4 มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นหรื ออาจจะเกิดขึ ้นอันทาให้ ธนาคารเชื่อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการหรื อความสามารถในการชาระหนี ้
ของผู้ใช้ บริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ใช้ บริ การเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ ดาเนินธุรกิจ หรื อชาระบัญชี
8.5 ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
9. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การใดบริ การหนึง่ หรื อทุกบริ การตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้
ธนาคารจะยกเลิกการใช้ บริ การตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริ การภายใน 30 วัน นับแต่ได้ รับแจ้ งความประสงค์ยกเลิกการใช้ บริ การและธนาคาร
ได้ รับเอกสารประกอบจากผู้ใช้ บริ การครบถ้ วน
คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ บริการเฉพาะ สาหรั บบริการเชื่อมโยงระบบในรู ปแบบ Interface File (Host to Host)
1. บริ การเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host) เป็ นบริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ ให้ สามารถใช้ บริ การผ่าน
ช่องทาง K-Cash Connect Plus โดยไม่ต้อง upload ข้ อมูลการใช้ บริ การเข้ าระบบของธนาคารทุกครัง้ ที่ใช้ บริ การ
2. ผู้ใช้ บริ การจะต้ องกาหนด IP Address ของระบบ SFTP Server ของผู้ใช้ บริ การ ที่จะเชื่อมโยงมาระบบ SFTP Server ของธนาคาร
3. ธนาคารจะจัดส่งบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) ทาง Email และรหัสผ่าน (Password) ทาง SMS สาหรับการเชื่อมโยงระบบให้ กบั ผู้ติดต่อหลักตามที่
ระบุในใบสมัคร
4. ผู้ใช้ บริ การจะต้ องใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ รับ เพื่อเชื่อมโยงมายังระบบ SFTP Server ของธนาคาร ในการใช้
บริ การทุกครัง้
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