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เรี ยน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขา/หน่ วยงาน …………………………………………
วัน......... เดือน ......................... พ.ศ. ...........
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดการสมัครขอใช้ บริการ
ข้ าพเจ้ า หน่ วยงาน/นิตบิ ุคคล/บุคคลธรรมดา ภำษำไทย (TH)* …………………………………………………………………………………………………………………………..…
ภำษำอังกฤษ (EN)* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….…….....
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง* ……………………………………………………………… เลขประจำตัวผู้เสียภำษี *………………………………………………....…………
ที่อยู่หน่ วยงาน*…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…….……
โทรศัพท์ *………………………………………….………..…………………........ โทรสำร*……………………………………………………………………………………………….….
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อธนาคาร ชื่อ-สกุล*…………………………………………….……..……… โทรศัพท์*…………………………………..………… โทรสำร*…………..……….…….……
โทรศัพท์มือถือ*………………….…...………อีเมล์*…………………………………………………………..… หมายเหตุ: * ต้ องระบุ ชื่อ-สกุล/โทรศัพท์ มือถือ/โทรสาร/อีเมล์ เสมอ
โดย นำย/นำง/นำงสำว ……………………….………………………………… ผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรั บรองนิตบิ ุคคล/ผู้มีอานาจกระทาการแทน มีควำมประสงค์
 สมัครขอใช้ บริการ
โปรดระบุ Company ID เป็ นอักษรย่ อภาษาอังกฤษ 4 ตัวอักษร ………………………………....
ส่ วนที่ 2 รายละเอียดข้ อมูลประเภทบริการ (Services) และอัตราค่ าบริการ
บริการพืน้ ฐานด้ านข้ อมูล (ธนำคำรยกเว้ นค่ำบริ กำรแรกเข้ ำ)
บริการพืน้ ฐานด้ านการเงิน (ธนำคำรยกเว้ นค่ำบริกำรแรกเข้ ำ)
 Account Info (เรี ยกดูรำยกำรเคลื่อนไหวบัญชี )
โปรดระบุระดับวงเงินโอนต่ อวัน
 Normal  Gold  VIP  SVIP
 Download e-Statement (ดำวน์โหลดข้ อมูลสรุ ปรำยกำรเคลื่อนไหวบัญชี )  อื่นๆ (โปรดติดต่ อธนาคาร) ………..………… กรณีทไี่ ม่ ได้ ระบุธนาคารจะกาหนดเป็ น Normal
 Inquiry Cheque & Stop Cheque (เรี ยกดูสถำนะเช็ค และสัง่ อำยัดเช็ค )  Funds Transfer to own A/C (โอนเงินระหว่ำงบัญชีตนเอง)
 Add 3rd party/other bank account by company (เพิ่มบัญชีบคุ คลอื่น  Funds Transfer to 3rd party (โอนเงินบุคคลอื่นกรุ งไทย) , PromptPay Account (โอนเงินพร้ อมเพย์)
 Funds Transfer to Interbank (โอนเงินต่ำงธนำคำร)
ธนำคำรกรุ งไทย, หมำยเลขพร้ อมเพย์, บัญชีตำ่ งธนำคำร ด้ วยตนเอง)
*กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ มือถือในส่วนที ่ 4 เพือ่ รับรหัสผ่านใช้ครั้งเดี ยว OTP
 Pay Bills (ชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร )  Outward Remittance (โอนเงินต่ำงประเทศ )
บริการด้ านการโอนเงินแบบ Upload อัตรำค่ำบริ กำร.................................บำท/เดือน/ปี (กรุณากรอกเอกสารแนบบริ การด้านการโอนเงิ น)
 Bulk Payment
 e-Cheque
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................
บริการด้ านเช็ค อัตรำค่ำบริ กำร.................................บำท/เดือน/ปี (กรุณำกรอกเอกสำรแนบบริ กำรด้ ำน Cheque)
 Convenience Cheque
 Convenience Fund Transfer  Cheque Collection
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................
บริการด้ านข้ อมูลการรั บชาระ
อัตรำค่ำบริ กำร.................................บำท/เดือน/ปี (กรุณากรอกเอกสารแนบบริ การด้านการรับชาระ)
 Receivable Download & Receivable Information Online โปรดระบุ Product code….........................................................................................................................
 sFTP/FTP โปรดระบุ Product code…..............................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................................................................................................................
บริการเสริมด้ านความปลอดภัย (กรณีเลื อกใช้เครื ่อง Token กรุณากรอกเอกสารแนบแบบฟอร์ มตรวจรับเครื ่อง Token)
 2FA Password (ค่ำเริ่ มต้ นใช้ งำน One Time Password (OTP) กับทุกผู้ใช้ งำนในระบบ) (ยกเว้ นกรณีเลือกใช้ เครื่ อง Token)  Token Device จำนวน …………….. เครื่ อง
บริการอื่นๆ ** โปรดระบุ …………………….…………..………………………..................................................................................................................................................
 PayAlert (เตือนเพื่อจ่ าย) โปรดระบุประเภท  Sender  Receiver (กรุณำสมัครพร้ อมเพย์ (PromptPay) และ PayAlert (เตือนเพื่อจ่ำย) ให้ เรี ยบร้ อยพร้ อมแนบแบบฟอร์ มใบสมัครและ
หน้ ำจอยืนยันกำรสมัคร)
** หากไม่ มีระบุค่าธรรมเนียม/ค่ าบริการ ธนาคารจะเรียกเก็บตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
ส่ วนที่ 3 บัญชีสาหรั บชาระค่ าธรรมเนียมแบบรายเดือน / รายปี ** กรณีที่ไม่ ได้ ระบุบัญชี ธนาคารจะกาหนดให้ บัญชีตนเองลาดับที่ 1 เป็ นบัญชีสาหรั บชาระค่ าธรรมเนียม

ลาดับ
1

หมายเลขบัญชี

ชื่อบัญชี

ตัวอย่ างลายมือชื่อผู้มีอานาจ การเบิก/ถอน/สั่งจ่ าย/โอนเงิน

ส่ วนที่ 4 รายละเอียดผู้ขอใช้ ระบบ ** กรณีที่ไม่ ได้ ระบุธนาคารจะกาหนดรูปแบบอนุมัติรายการแบบ 2 ระดับ และรับรหัสผ่ านทาง EMAIL
รู ปแบบอนุมัตริ ายการ แบบ 2 ระดับ (ผู้ตงรำยกำร/ผู
ั้
้ อนุมตั ริ ำยกำร) (กรณีใช้ งำนคนเดียวให้ เลือก 2 ระดับ)  แบบ 3 ระดับ (ผู้ตงรำยกำร/ผู
ั้
้ ตรวจสอบรำยกำร/ผู้อนุมตั ริ ำยกำร)
การขอรั บรหัสผ่ าน  ทำง EMAILของ Company Admin ตำมที่ระบุไว้ ในใบคำขอสมัครใช้ บริ กำรฯ
ตารางระบุรายละเอียดผู้ใช้ ระบบ
กรณีต้องการเพิ่มผู้ดูแลระบบ (Company Admin) ระบุเพิ่มเติมได้ ท่ ี เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้ อมูล Krungthai Corporate Online: ผู้ดูแลระบบงาน (Company Admin User)
ลาดับ Company Role
User ID
** ต้ องระบุ ชื่อ-สกุล / เลขประจาตัวประชาชน / โทรศัพท์ มือถือ / อีเมล์ เสมอ **
Company Admin
admin1
1
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………….……………………….……………….....
ต้ องระบุเสมอ
 Maker
เลขประจำตัวประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ……………..…………….
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………...…………………….……......
Company Admin
admin2
2
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………….……………………….……………….....
ต้ องระบุเสมอ
 Authorizer
เลขประจำตัวประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ……………..…………….
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………...…………………….……......
Company User
single 1
3
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………….……………………….……………….....
 Single User
เลขประจำตัวประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ……………..…………….
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………...…………………….……......
ผู้ขอใช้ บริกำรลงนำมกำกับ............................................หน้ ำที่ 1 / 2
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ส่ วนที่ 5 รายละเอียดบัญชีผ้ ูขอใช้ บริการ
ส่ วนที่ 5.1 บัญชีตนเอง สาหรั บการเรี ยกดู Account Info / Statement / Funds Transfer/ Pay Bills (Tab Own Account) และหมายเลขพร้ อมเพย์ PromptPay Account ตนเอง
*บัญชีแรกจะถูกกำหนดเป็ น Primary Account*
ลาดับ

หมายเลขบัญชี

หมายเลขพร้ อมเพย์ (ถ้ ามี)

ชื่อบัญชี

ตัวอย่ างลายมือชื่อผู้มีอานาจ
การเบิก/ถอน/สั่งจ่ าย/โอนเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ส่ วนที่ 5.2 บัญชีบุคคลที่ 3 ธนาคารกรุ งไทย/ หมายเลขพร้ อมเพย์ PromptPay Account (Tab 3rd Party Account – KTB Account Number)
หมายเลขพร้ อมเพย์
ลาดับ
หมายเลขบัญชี
ชื่อบัญชี
1
2
3
4
5
6
ส่ วนที่ 5.3 บัญชีบุคคลที่ 3 ต่ างธนาคาร (Tab Other Bank Account)
ลาดับ
หมายเลขบัญชี
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษเท่ านัน้ )
1
2
3
4
5
6
ส่ วนที่ 6 เอกสารประกอบการขอสมัครใช้ บริการ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อหนังสือเดินทำง
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ คุ คล ซึง่ นำยทะเบียนรับรองกำรจดทะเบียนไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
สานักงานใหญ่ (หน่ วยงานผู้ดูแลลูกค้ า)

 หนังสือรำยงำนกำรประชุม หรื อหนังสือแจ้ งควำมประสงค์ขอใช้ บริ กำร
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................................

สาหรั บผู้ขอใช้ บริการลงนาม

รหัสหน่วยงำน ............................. รหัสพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ สู ง่ เรื่ อง ..................................
หนังสืออนุมตั ิค่ำธรรมเนียมเลขที่ ................................... ลงวันที่ ..................................

การตรวจสอบและรั บรองลายมือชื่อ
รหัสสาขา/หน่ วยงาน ……...........................................................................................….
รหัสเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับเรื่อง …………………….……..…รหัสผู้จัดการสาขา........................
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบควำมถูกต้ องของหมำยเลขบัญชี , ลำยมือชื่อผู้ขอใช้ บริ กำร, ลำยมือชื่อผู้มี
อำนำจผูกพันตำมหนังสือรับรองนิติบุคคล, ลำยมือชื่อผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน, ลำยมือชื่อ
เจ้ ำของบัญชีวำ่ เป็ นผู้มีอำนำจกำรเบิก/ถอน/สัง่ จ่ำย/โอนเงิน และเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ รวมทัง้
เอกสำรเดิมที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรได้ เคยยื่นไว้ กบั ธนำคำร และเอกสำรกำรรับรองกำรตรวจสอบบัญชี
ต่ำงสำขำ (ถ้ ำมี) รวมทังควำมถู
้
กต้ องของข้ อมูลที่อยูใ่ นใบคำขอสมัครใช้ บริ กำรแล้ ว จึงอนุมตั ิให้
ลูกค้ ำรำยนี ้ ใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online ได้

ข้ ำ พเจ้ ำ ในฐำนะผู้ข อใช้ บ ริ ก ำรขอรั บรองว่ำ ข้ อ มูลและรำยละเอี ยดที่ข้ ำพเจ้ ำได้ ใ ห้ ไ ว้ ใน ใบค ำขอสมัค รใช้ บ ริ ก ำร
Krungthai Corporate Online ฉบับนี ้ทั ้งหมดถูกต้ องตรงตำมควำมเป็ นจริ งทุกประกำร ซึง่ ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนข้ อตกลงกำรใช้
บริ กำร Krungthai Corporate Online เป็ นที่เข้ ำใจ และตกลงยินยอมปฏิบตั ิผกู พันตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ ตกลงกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online รวมทัง้ ระเบียบที่ธนำคำรกำหนดไว้ ทุกประกำร โดยให้ ถือ ว่ำ
เอกสำรแนบข้ อมูลเพิ่มเติมบริ กำรแต่ละประเภท ข้ อตกลงกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online คู่มือกำรใช้ งำน
Krungthai Corporate Online และ/หรื อเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้ อง ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่ธนำคำรจะเพิ่ม เติมต่อไปในภำย
หน้ ำ เป็ นส่วนหนึ่งของใบคำขอสมัครใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online ฉบับนี ้ด้ วย หำกข้ ำพเจ้ ำไม่ปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขและข้ อกำหนดดังกล่ำว จนเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยใดๆ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรั บผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทุก
ประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำนข้ ำพเจ้ ำจึงขอลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญ (ถ้ ำมี) ไว้ ข้ำงท้ ำยนี ้

ลงชื่อ …………………………………………….……………………….………
ผู้ขอใช้ บริการ/ผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/ผู้มีอานาจกระทาการแทน

(………………………………………..)
ผู้ตรวจสอบและรับรองลำยมือชื่อ

(………………………………………..)
ผู้จดั กำรสำขำ / หัวหน้ ำหน่วยงำน

หมายเหตุ: กรุณำนำส่งสำเนำเอกสำรใบคำขอสมัครใช้ บริกำร Krungthai Corporate Online ไปยังฝ่ ำยสนับสนุนบริกำรจัดกำรทำงกำรเงิน

(………………………………………………………………………)
ลงลำยมือชื่อพร้ อมประทับตรำ (ถ้ ำมี)

ข้ อตกลงกำรใช้ บริกำร Krungthai Corporate Online
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Krungthai Corporate Online ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “ระบบงำน” หมำยถึง บริ กำรที่ บมจ. ธนำคำรกรุ งไทย ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “ธนำคำร” อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ลกู ค้ ำ ซึง่
ต่อไปนี เ้ รี ยกว่ำ “ผู้ขอใช้ บริ กำร” ให้ สำมำรถใช้ บริ กำรของธนำคำรในรู ปแบบธุรกรรมกำรให้ บริ กำรกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ / รั บ/ ส่งข้ อมูล ด้ วยตนเองผ่ำนระบบงำน ซึ่ง
ประกอบด้ วยบริ กำร ได้ แก่ บริ กำรพื ้นฐำน บริ กำรข้ อมูลกำรรับชำระ บริ ก ำรด้ ำนกำรโอนเงิน บริ กำรด้ ำนเช็ค รวมถึงบริ กำร และ/หรื อธุรกรรมกำรให้ บริ กำรกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่
ธนำคำรได้ จดั ให้ มีผ่ำนระบบงำนทังที
้ ่ธนำคำรได้ กำหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภำยหน้ ำทุกประกำร โดยผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ำมขันตอนและ
้
เงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรระบบดังนี ้
1. ในข้ อตกลงฉบับนี ้ คำว่ำ“บัญชี” หมำยถึง บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝำกประจำ และ/หรื อบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน และ/หรื อบัญชีอื่นใดที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรมีอยู่กับ
ธนำคำรแล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภำยหน้ ำ รวมถึงวงเงินสินเชื่อของผู้ขอใช้ บริ กำรที่ผกู กับบัญชีด้วย
2. กำรใช้ รหัสหน่วยงำน (Company ID) รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และรหัสลับประจำตัว (User Password)
2.1 เมื่อผู้ขอใช้ บริ กำรได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ใช้ บริ กำรแล้ ว ธนำคำรจะมอบชุดรหัสสำหรับใช้ บริ กำรให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร ซึง่ ประกอบด้ วย รหัสหน่วยงำน (Company ID) รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน
(User ID) และ รหัสลับประจำตัว (User Password) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงจะเก็บรักษำไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย และถือเป็ นควำมลับเฉพำะตัวของผู้ขอ
ใช้ บริ กำรเท่ำนัน้
2.2 ในกำรใช้ บริ กำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบงำนทุกครัง้ ผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องใส่รหัสหน่วยงำน (Company ID) รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และรหัสลับประจำตัว (User
Password) ให้ ถกู ต้ อง หำกผู้ขอใช้ บริ กำรใส่รหัสหน่วยงำน (Company ID) รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และ รหัสลับประจำตัว (User Password) ไม่ถกู ต้ องเกินกว่ำ
จำนวนครัง้ ที่กำหนด ระบบงำนจะระงับกำรให้ บริ กำรชัว่ ครำวโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องมำติดต่อที่สำขำของธนำคำรหรื อช่องทำงอื่ นๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
ด้ วยตนเอง เพื่อยกเลิกกำรระงับกำรใช้ บริ กำรชัว่ ครำว
2.3 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรลืมรหัสหน่วยงำน (Company ID) และ/หรื อรหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และ/หรื อรหัสลับประจำตัว (User Password) ผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถ
ยื่นเอกสำรขอออกรหัสหน่วยงำน (Company ID) และ/หรื อรหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และ/หรื อรหัสลับประจำตัว (User Password) ด้ วยตนเองผ่ำนสำขำที่สมัคร
ใช้ บริ กำร หรื อผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
2.4 ผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถระงับรหัสหน่วยงำน (Company ID) รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และรหัสลับประจำตัว (User Password) โดยแจ้ งธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรที่
สำขำของธนำคำร และธนำคำรจะดำเนินกำรตรวจสอบและระงับให้ ภำยหลังจำกที่ธนำคำรได้ รับแจ้ งกำรระงับจำกผู้ขอใช้ บริ กำรแล้ ว ทังนี
้ ้ กำรระงั บจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อ
ระบบงำนยืนยันกำรระงับ และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนกำรระงับดังกล่ำวมีผลสมบูรณ์
หำกผู้ขอใช้ บริ กำรมีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรระงับรหัสหน่วยงำน (Company ID) รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และรหัสลับประจำตัว (User Password) ผู้
ขอใช้ บริ กำรจะต้ องมำติดต่อด้ วยตนเองยื่นเอกสำรขอยกเลิกกำรระงับรหัสหน่วยงำนผ่ำนสำขำที่สมัครใช้ บริ กำร ตำมที่ธนำคำรกำหนด
2.5 กำรกระทำใด ๆ ผ่ำนระบบงำน ทังที
้ ่เป็ นกำรกระทำของผู้ขอใช้ บริ กำรเอง หรื อเป็ นกำรกระทำที่เกิดขึ ้นโดยบุคคลอื่น หำกได้ กระทำไปโดยผ่ำนรหัสหน่วยงำน (Company ID)
รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และรหัสลับประจำตัว (User Password) และ/หรื อคำสัง่ คอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ กำรนี ้แล้ ว ให้ ถือว่ำถูกต้ องสมบูรณ์ และมี
ผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ กำรเสมือนหนึ่งได้ กระทำโดยผู้ขอใช้ บริ กำรเอง โดยไม่จำเป็ นต้ องทำหรื อลงลำยมือชื่อในเอกสำรใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรนันอี
้ ก เว้ นแต่ธนำคำร
จะแจ้ งหรื อจะมีกำรกำหนดไว้ เป็ นประกำรอื่นอย่ำงชัดเจน และผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงว่ำธนำคำรไม่จำต้ องรับผิดใดๆ ในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรกระทำข้ ำงต้ น โดยผู้ขอ
ใช้ บริ กำรยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรกระทำดังกล่ำวทุกประกำร
2.6 ธนำคำรจะรับผิดต่อผู้ขอใช้ บริ กำรในกรณีที่:
2.6.1 ธนำคำรยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่ องมือโอนเงิน (“เครื่ องมือโอนเงิน” หมำยควำมถึง บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิต รหัสหน่วยงำน (Company ID) และ/หรื อ
รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และ/หรื อรหัสลับประจำตัว (User Password) และ/หรื อรหัส One Time Password: OTP แผ่นจำนแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม หรื อ
เครื่ องมืออื่นใดที่ธนำคำรมอบให้ ผ้ ขู อใช้ บริ กำรเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำรโอนเงินเข้ ำหรื อออกจำกบัญชี ) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรและเกิดรำยกำรโอนเงินผ่ำนระบบงำนโดยมิ
ชอบ
2.6.2 เกิดรำยกำรโอนเงินผ่ำนระบบงำนโดยมิชอบ และมิใช่ควำมผิดของผู้ขอใช้ บริ กำร
3. กำรใช้ ระบบงำนในแต่ละครัง้ หำกไม่มีกำรทำรำยกำรติดต่อกันภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวระบบงำนจะยกเลิกกำรติดต่อ หำกผู้ขอใช้
บริ กำรประสงค์จะใช้ บริ กำรต่อไปจะต้ องติดต่อผ่ำนระบบงำนเข้ ำมำใหม่
4. กำรโอนเงินโดยผ่ำนระบบงำน ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงจะปฏิบตั ทิ ำงบัญชีเช่นเดียวกับวิธีกำรปฏิบตั ขิ องธนำคำรพำณิชย์ทวั่ ไป โดยสำมำรถโอนเงิน ระหว่ำงบัญชีตำมที่ได้ ระบุไว้ ใน ใบ
คำขอสมัครใช้ บริ กำร/ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online หรื อตำมที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเท่ำนัน้
5. กำรกำหนดสิทธิกำรอนุมตั ิรำยกำรบริ กำรพื ้นฐำน บริ กำรด้ ำนกำรโอนเงิน บริ กำรด้ ำนเช็ค โดยกำรกำหนดระดับวงเงินอนุมตั ิรำยกำรหรื อ LOA (Line of Authorization) ผู้ขอใช้
บริ กำรสำมำรถกำหนดวงเงินสูงสุดของกำรโอนต่อครัง้ / ต่อกำรทำรำยกำร / ต่อสื่อข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง และถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ กำร โดยธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินของผู้ขอใช้ บริ กำรทังสิ
้ ้น
6. กำรยกเลิกรำยกำรโอนเงินล่วงหน้ ำผ่ำนระบบงำน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และ รหัสลับประจำตัว (User Password) ให้ ถือว่ำกำรยกเลิกรำยกำรโอนเงินล่วงหน้ ำ
ดังกล่ำวมีผลสมบูรณ์ทนั ทีที่ระบบงำนยืนยันกำรยกเลิกรำยกำร แต่หำกรำยกำรโอนเงินล่วงหน้ ำนันไม่
้ สำมำรถยกเลิกได้ เนื่องจำกอยู่ในกระบวนกำรที่ระบบงำนไม่สำมำรถระงับกำร
จ่ำยเงินได้ ผู้ขอใช้ บริ กำรขอสละสิทธิในกำรเรี ยกร้ องให้ ธนำคำรต้ องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้น
7. กำรอำยัดเช็คผ่ำนระบบงำน เมื่อผู้ขอใช้ บริ กำรทำกำรอำยัดผ่ำนระบบงำน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ใช้ งำน (User ID) และรหัสลับประจำตัว (User Password) ให้ ถือว่ำกำรอำยัดเช็ค
ดังกล่ำวมีผลสมบูรณ์ทนั ทีที่ระบบงำนยืนยันกำรอำยัดเช็ค โดยผู้ขอใช้ บริ กำรไม่ต้องยื่นเรื่ องเป็ นหนังสื อขออำยัดเช็ค ณ สำนักงำน/สำขำของธนำคำรที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรเปิ ดบัญชีไว้ อีก
แต่หำกเช็คฉบับนันไม่
้ สำมำรถอำยัดได้ เนื่องจำกอยู่ในกระบวนกำรที่ระบบงำนไม่สำมำรถระงับกำรจ่ำยเงินได้ ผู้ขอใช้ บริ กำรขอสละสิทธิในกำรเรี ยกร้ องให้ ธนำคำรต้ องรับผิดชอบ
ต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้น
8. ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดจำกกำรที่ธนำคำรไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ หรื อผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ ำไม่ได้ รับเงินจำกกำรโอนเงินของผู้ขอ
ใช้ บริ กำรผ่ำนระบบงำน อันเนื่องมำจำกผู้ขอใช้ บริ กำรมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อผู้ขอใช้ บริ กำรไม่มีวงเงินสินเชื่อ หรื อถูกระงับกำรใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนำคำร หรื อกำรโอนเงินจะ
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เป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชี เกินกว่ำวงเงินสินเชื่อที่ผ้ ูขอใช้ บริ กำรตกลงไว้ กับธนำคำร หรื ออยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทำงกฎหมำย หรื อธนำคำรได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ กำรทรำบถึงควำม
ขัดข้ องของกำรโอนเงินอยู่แล้ วก่อนหรื อขณะที่ทำรำยกำรโอนเงิน หรื อผู้ขอใช้ บริ กำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนำคำร หรื อเป็ นเหตุสดุ วิสยั เช่น ในกรณี ที่มีควำมชำรุ ด
บกพร่ อง เสียหำย ขัดข้ อง หรื อล่ำช้ ำของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรื อระบบไฟฟ้ำ และ/หรื อระบบเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ต (Internet) และ/หรื อระบบกำรติดต่อสื่อสำร และ/หรื อปั ญหำ
ทำงด้ ำนพลังงำน ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรกระทำของบุคคลภำยนอก กำรกระทำของหน่วยงำนรั ฐบำล ไฟไหม้ กำรประท้ วง กำรขนส่ง ติดขัด กำรจลำจ ล สงครำม ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรำยต่ำงๆ (Harmful Data) หรื อเหตุตำ่ งๆ อันอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุม ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อกำรที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรจะเข้ ำใช้ บริ กำร หรื อต่อกำรที่
ธนำคำรจะให้ บริ กำรตำมข้ อตกลงฉบับนี ้
9. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรใช้ บริ กำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบงำนแล้ วเกิดควำมบกพร่ องผิดพลำดจำกกำรใช้ บริ กำรนี ้ไม่ว่ำควำมบกพร่ องผิดพลำดนันๆ
้ จะเกิดขึ ้นด้ วยเหตุผลประกำรใด ผู้ขอใช้
บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรมีอำนำจแก้ ไขควำมบกพร่ องผิดพลำดให้ ถกู ต้ องตำมควำมเป็ นจริ ง และยินยอมให้ ธนำคำรหักเงิน และ/หรื อโอนเงินจำกบัญชีตำ่ งๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรมี
อยู่กบั ธนำคำร เพื่อเป็ นกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดที่เกิดขึ ้น โดยธนำคำรมิต้องแจ้ งหรื อขออนุญำตจำกผู้ขอใช้ บริ กำรก่อนล่วงหน้ ำ อนึ่ง ผู้ข อใช้ บริ กำรยินยอมให้ ถือว่ำบรรดำเอกสำร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรหักเงิน โอนเงิน หรื อกำรดำเนินกำรของธนำคำรกับบัญชีที่ใช้ กบั ระบบงำน ซึง่ เป็ นเอกสำรที่ธนำคำรจัดทำขึ ้นเพื่อกำรแก้ ไขควำมบกพร่ องผิดพลำดข้ ำงต้ น เป็ น
เอกสำรที่มีควำมถูกต้ องสมบูรณ์ครบถ้ วนทุกประกำร
10. กรณีผ้ ขู อใช้ บริ กำรพบควำมบกพร่ องผิดพลำดใด ๆ จำกกำรหักเงิน และ/หรื อกำรโอนเงินโดยผ่ำนระบบงำน ผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องแจ้ งรำยละเอียดข้ อมูลเกี่ ยวกับ วันและเวลำที่ทำ
รำยกำร บัญชีที่เกี่ยวข้ องในกำรหักเงิน และ/หรื อ โอนเงิน ประเภทรำยกำร จำนวนเงินที่โอนเข้ ำหรื อโอนออก ชื่อและสถำนที่ตดิ ต่อของผู้ขอใช้ บริ กำรและผู้แจ้ งให้ ธนำคำรทรำบทันที
โดยผู้ขอใช้ บริ กำรยินยอมให้ ธนำคำรจะดำเนินกำรตรวจสอบควำมบกพร่ องผิดพลำด ในกำรหักเงิน และ/หรื อโอนเงินจำกข้ อมูลที่ได้ รับจำกผู้ขอใช้ บริ กำรกับรำยงำนของธนำคำร
ตำมวิธีกำรของธนำคำรทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำควำมบกพร่ องผิดพลำดดังกล่ำว เกิดจำกกำรกระทำของผู้ขอใช้ บริ กำรเองและธนำคำรได้ ดำเนินกำรไปตำมข้ อมูลที่ผ้ ู
ขอใช้ บริ กำรแจ้ งแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงที่จะดำเนินกำรเรี ยกร้ องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกผู้รับโอน/คู่ค้ำหรื อลูกหนี ้ (แล้ วแต่กรณี ) โดยตรง และขอสละสิทธิในกำรเรี ยกร้ องหรื อ
ฟ้องร้ องให้ ธนำคำรชดใช้ เงินที่ธนำคำรได้ หกั และโอนดังกล่ำว รวมทังค่
้ ำ เสียหำยใดๆ อี กด้ วย นอกจำกนี ้ หำกธนำคำรต้ องจ่ำยเงินจำนวนใดๆ ให้ แก่ บุคคลอื่ นเนื่องจำกควำม
ผิดพลำดข้ ำงต้ นแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงจะจ่ำยเงินจำนวนดังกล่ำวพร้ อมดอกเบี ้ย คืนให้ แก่ธนำคำรเป็ นกำรชดเชยจนครบถ้ วนเต็มทุกจำนวน
11. ธนำคำรสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรได้ รับจำกระบบงำน เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ อัตรำดอกเบี ้ย หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เป็ น
ข้ อมูลเบื ้องต้ นได้ ตลอดเวลำ และไม่มีผลผูกพันธนำคำร
12. กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรใช้ บริ กำรจำกที่ได้ ระบุไว้ ใน ใบคำขอสมัครใช้ บริ กำร/ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate
Online หรื อเอกสำรแนบท้ ำยฉบับใดๆ รวมทังกำรยกเลิ
้
ก และ/หรื อระงับกำรใช้ ระบบงำน ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงแจ้ งกับธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรตำมแบบฟอร์ มที่ธนำคำรกำหนด
กรณี ผ้ ขู อใช้ บริ กำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร หรื อผู้มีอำนำจสัง่ จ่ำย หรื อผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนจะต้ องจัดทำหนังสือ มอบอำนำจฉบับใหม่ และ /หรื อแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขกำรสัง่ จ่ำยให้ แก่ธนำคำรทันที และทุกกรณีดงั กล่ำวข้ ำงต้ นจะมีผลบังคับใช้ นบั แต่ธนำคำรแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ กำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนที่ธนำคำรแจ้ งกำรผลเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
13. ในกรณีที่บญ
ั ชีของผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อบัญชีของผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ ำ/ลูกหนี ้มีทงรำยกำรหั
ั้
กเงินจำกบัญชีและโอนเงินเข้ ำบัญชีในครำวเดียวกัน ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีก่อน
แล้ วจึงจะดำเนินกำรหักเงินออกจำกบัญชีดงั กล่ำว
14. ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรทรงไว้ ซึ่งสิทธิ ที่จะแจ้ งหรื อไม่แจ้ ง รำยกำรหักเงินจำกบัญชีและ /หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีให้ ผ้ ขู อใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน/คู่ค้ำ/ลูกหนี ท้ รำบ
เนื่องจำกผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถตรวจสอบสถำนะ ผลกำรหักเงิน/โอนเงิน และรำยงำนกำรหักเงินจำกบัญชี และ/หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน/คู่ค้ำ/ลูกหนี ้
ได้ ผ่ำนระบบงำน หำกผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ ำ/ลูกหนี ้ไม่ดำเนินกำรทักท้ วงรำยกำรหักเงินจำกบัญชีและ/หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีดงั กล่ำวภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
จำกธนำคำร ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ถือว่ำธนำคำรได้ ดำเนินกำรโดยถูกต้ องครบถ้ วนทุกประกำรแล้ ว
15. เพื่อให้ กำรบริ กำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์แห่งข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรที่มีอยู่กับธนำคำร เพื่อดำเนินกำรตำมวิธีกำรแห่ง
ข้ อตกลงฉบับนี ้ต่อไป และผู้ขอใช้ บริ กำรจะไม่ยกเลิกเพิกถอนกำรให้ ควำมยินยอมดังกล่ำว จนกว่ำจะมีกำรยกเลิกข้ อตกลงนี ้
16. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรมีหนี ้เงินใดๆ ค้ ำงชำระอยู่กบั ธนำคำร ซึง่ รวมถึงค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย ค่ำเสียหำย หรื อหนี ้เงินซึง่ เกิดขึ ้นตำมข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้
ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีทงหมดทุ
ั้
กประเภทและทุกวงเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรมีอยู่กับธนำคำร เพื่อนำมำหักชำระหนี ้ดังกล่ำ วคืนให้ แก่ธนำคำรได้ ในทันที โดยธนำคำรไม่ต้องขอควำม
ยินยอมจำกผู้ขอใช้ บริ กำรอีก และหำกเงินในบัญชีดงั กล่ำวมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะนำมำหักชำระหนี ้ได้ ทงหมด
ั้
ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยอมรับว่ ำผู้ขอใช้ บริ กำรมีภำระหนี ้ค้ ำงชำระกับ
ธนำคำรตำมจำนวนเงินดังกล่ำว ซึง่ เป็ นหนี ้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงชำระหนี ้ดังกล่ำวคืนให้ แก่ธนำคำร พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยในอัตรำดอกเบี ้ยสูงสุดกรณี ผิด
นัดชำระหนี ้ ตำมประกำศของธนำคำร (ปั จจุบนั เท่ำกับร้ อยละ...................) โดยหำกธนำคำรได้ ประกำศกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยดังกล่ำวหลำยอัตรำ ก็ให้ ใช้ อั ตรำสูงสุดที่ธนำคำร
ประกำศกำหนด ซึง่ อำจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตำมที่ธนำคำรจะได้ ประกำศเป็ นครำวๆ ไป โดยผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ อตั รำดอกเบี ้ยที่ เปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บงั คับทันที นับ
แต่มีกำรประกำศเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้ วนั ที่ธนำคำรไม่สำมำรถหักเงิ นได้ ครบถ้ วน จนกว่ำผู้ขอใช้ บริ กำรจะชำระคืนให้ แก่ธนำคำรเพื่อเป็ นกำรชดเชยทุกจำนวนจน
ครบถ้ วนทุกจำนวน
17. ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรติดต่อสอบถำม สืบค้ น ตรวจสอบสถำนะภำพ ข้ อมูลรำยละเอียดบำงประกำรหรื อทังหมดของผู
้
้ ขอใช้ บริ กำรจำก หน่วยงำนรำชกำร (เช่น
กรมสรรพำกร กรมทะเบียนกำรค้ ำ หรื อสำนักทะเบียนรำษฎร์ กรมกำรปกครอง เป็ นต้ น) บริ ษัทข้ อมูลเครดิต สถำบันกำรเงิน บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลใดก็ได้ ในกรณีที่จำเป็ นและ/หรื อใน
กรณีที่ธนำคำรเห็นสมควร และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลรำยละเอียดบำงประกำรหรื อทังหมดของผู
้
้ ขอใช้ บริ กำรให้ แก่หน่วยงำนรำชกำรที่มีอำนำจตำมกฎหมำย หรื อเป็ นกำรดำเนินกำร
ตำมที่กฎหมำยกำหนด และยินยอมให้ ธนำคำรใช้ ข้อมูลนี ้ในกำรแก้ ไข ปรับปรุ ง เพิ่มเติมข้ อมูลเดิมของธนำคำรให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบั นตังแต่
้ วนั ที่ทำใบคำขอ/เปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร KRUNGTHAI Corporate Online ฉบับนี ้ รวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนำคำรใช้ ข้อมูลเพื่อกำรพิจำรณำและนำเสนอข่ำวสำร ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บริ กำร และ/หรื อ
ข้ อเสนอพิเศษอื่นของธนำคำรให้ ผ้ ขู อใช้ บริ กำรทรำบ ซึง่ รวมถึงกำรส่งหรื อแจ้ งผ่ำนระบบ SMS ตังแต่
้ วนั ที่ได้ จดั ทำใบคำขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate
Online เป็ นต้ นไป และผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ควำมยินยอมนี ม้ ีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ว่ำกรณี ใดๆ แม้ ผ้ ูขอใช้ บริ กำรจะได้ มีกำรยกเลิกก ำรใช้ บริ กำร Krungthai
Corporate Online กับธนำคำร หรื อธนำคำรยกเลิกกำรให้ บริ กำรแล้ วก็ตำม
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18. ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงว่ำ จะไม่เปิ ดเผย หรื ออนุญำตให้ พนักงำน ตัวแทน หรื อผู้แทนเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ซึง่ โดยสภำพหรื อธนำคำรกำหนดว่ำเป็ นควำมลับ ซึง่ รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเฉพำะ
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับข้ อควำมในข้ อตกลงนี ้แก่บคุ คลใดๆ โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรของธนำคำรไม่ว่ำเวลำใด เว้ นแต่กำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมที่กฎหมำยกำหนด
หรื อหน่วยรำชกำรที่มีอำนำจตำมกฎหมำย หรื อศำล ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบล่วงหน้ ำตำมสมควรก่อนกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ทัง้ นี ้ หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ
เนื่องจำกกำรที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นควำมลับแก่บคุ คลภำยนอก โดยมิได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกธนำคำร ผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องรับผิดชอบในควำม
เสียหำยที่เกิดขึ ้นแต่เพียงผู้เดียว
19. ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยอมรับว่ำข้ อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับบัญชีคคู่ ้ ำที่ธนำคำรได้ รับจำกผู้ขอใช้ บริ กำร อำทิเช่น ประเภทกำรโอนเงิน วันที่ รำยกำรมีผล วันที่รำยกำรหมดอำยุ ผู้ส่งคำสัง่ โอน
เงิน (Releaser) และ/หรื อผู้ยกเลิกรำยกำรรับเงิน (Unwinder) จำนวนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรจะโอนให้ คคู่ ้ ำ/ผู้รับโอนเงินแต่ละรำย เลขที่บญ
ั ชีของผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน / คู่ค้ำ/
ลูกหนี ้แต่ละรำย วิธีกำรรับเงินของผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ ำ วิธีกำรหักเงินจำกบัญชีของลูกหนี ้ เป็ นต้ น เป็ นสำระสำคัญในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน /คู่ค้ำ หรื อ
หักเงินจำกบัญชีของลูกหนี ้ โดยธนำคำรไม่จำเป็ นต้ องคำนึงถึงชื่อบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน /คู่ค้ำ/ลูกหนี ้แต่อย่ำงใด และเมื่อธนำคำรได้ ดำเนินกำรใดๆ ตำมข้ อมูลที่
ได้ รับจำกผู้ขอใช้ บริ กำรแล้ ว ให้ ถือว่ำธนำคำรได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องครบถ้ วนทุกประกำร หำกมีข้อบกพร่ องผิดพลำดใดๆ เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมข้ อมูลดังกล่ำวแล้ ว ธนำคำรไม่
จำเป็ นต้ องรับผิดชอบแต่อย่ำงใด
20. ผู้ขอใช้ บริ กำรรับรองว่ำ บรรดำเอกสำร ข้ อมูล รำยละเอียดใดๆ ที่ปรำกฏ และ/หรื อ ที่ได้ สง่ มำให้ ธนำคำรไม่ว่ำจะส่งมำในรู ปแบบใด มีควำมครบถ้ วนและถูกต้ องแท้ จริ ง และในกรณี
ที่มีควำมผิดพลำดในกำรหักเงินจำกบัญชีและ/หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีของบุคคลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ กำรระบุเกิดขึ ้น เนื่องจำกควำมผิดพลำดหรื อบกพร่ องแห่งเอกสำร และ/หรื อข้ อมูล และ/
หรื อรำยละเอียดดังกล่ำว หรื อมีควำมล่ำช้ ำ หรื อมีข้อบกพร่ องหรื อข้ อผิดพลำดใดๆ เกิดขึ ้นจำกกำรที่ธนำคำรดำเนินกำรตำมเอกสำร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรำยละเอียดดังกล่ำว
ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม ธนำคำรไม่จำเป็ นต้ องรับผิดชอบแต่อย่ำงใด และผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงจะดำเนินกำรเรี ยกร้ องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกบุคคลนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ กำรจะ
ไม่เรี ยกร้ องให้ ธนำคำรหักหรื อถอนเงินจำกบัญชีของบุคคลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ กำรระบุคืนให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร และขอสละสิทธิในกำรฟ้องร้ องให้ ธนำคำรชดใช้ เงินที่ธนำคำรได้ นำเข้ ำบัญชี
ของบุคคลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ กำรระบุตำมเอกสำร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรำยละเอียดดังกล่ำว ที่ธนำคำรได้ รับจำกผู้ขอใช้ บริ กำร ไม่ว่ำในรู ปแบบใด อีกทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ กำรขอรับรองว่ำจะ
ไม่กระทำกำรใดๆ อันมีผลให้ ธนำคำรต้ องเข้ ำมำมีส่วนร่ วมในข้ อพิพำทระหว่ำงผู้ขอใช้ บ ริ กำรกับบุคคลอื่น และหำกผู้ขอใช้ บริ กำรมีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปว่ำ
กล่ำวกันเองกับบุคคลอื่นเป็ นอีกส่วนหนึง่ ต่ำงหำก
ทังนี
้ ้ ในกรณีกำรทำธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีตำ่ งประเทศผ่ำนระบบงำนนัน้ ข้ อมูลใดๆ ที่ธนำคำรได้ สง่ ไปยังผู้รับโอนเงินตำมที่ได้ ให้ ไว้ ในกำรทำรำยกำรโอนเงินผ่ำนระบบ ให้ ถือว่ำ
ผู้รับโอนเงินได้ รับทรำบข้ อมูลนันแล้
้ ว รวมทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ กำรรับทรำบและตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระทำ กำรงดเว้ นกำรกระทำ หรื อควำมล่ำช้ ำใดๆ ที่เกิดจำกระบบ
หักบัญชีของประเทศที่ธนำคำรของผู้รับโอนเงินตังอยู
้ ่ หรื อธนำคำรของผู้รับโอนเงิน และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมล่ำช้ ำ และ/หรื อควำมสูญหำยหรื อควำมเสียหำยใดๆ ที่
เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ และ/หรื อ กฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อข้ อปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปของธนำคำรของผู้รับโอนเงิน และ/หรื อ ของประเทศที่ธนำคำรของ
ผู้รับโอนตังอยู
้ ่ ไม่ว่ำกำรทำรำยกำรจะถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ วหรื อไม่ ก็ตำม แต่บญ
ั ชี ต่ำงประเทศนัน้ ๆ ถูกยึดหรื ออำยัดตำมกฎเกณฑ์ นโยบำย หรื อหลักกฎหมำยต่ำงประเทศ หรื อ
กฎหมำยสำกลใดๆ เช่น กรณีของ U.S. sanctions U.N. sanctions หรื อ E.U. sanctions เป็ นต้ น ด้ วย โดยหำกมีกำรคืนเงินเนื่องจำกไม่สำมำรถทำรำยกำรโอนเงินได้ ธนำคำรจะ
จ่ำยเงินคืนให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรตำมจำนวนที่ธนำคำรของผู้รับโอนเงินคืนให้ แต่ไม่เกินจำนวนที่เงินที่โอน หลังจำกหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ ยวข้ อง (หำกมี) แล้ ว โดยผู้ขอใช้ บริ กำรตกลง
ยินยอมให้ ธนำคำรใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนของธนำคำร ณ วันที่ธนำคำรคืนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร
21. หำกเอกสำร และ/หรื อหลักฐำน และ/หรื อรำยละเอียดใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรได้ ส่งมำให้ กับธนำคำร ไม่ว่ำจะส่งมำในรู ปแบบใด มีควำมผิดพลำดหรื อบกพร่ อง และผู้ขอใช้ บริ กำรมี
ควำมประสงค์จะขอแก้ ไขควำมผิดพลำดหรื อบกพร่ องดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องแจ้ งแก้ ไขควำมผิดพลำดหรื อบกพร่ องให้ แก่ธนำคำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรก่อนที่
ธนำคำรจะนำข้ อมูลเข้ ำระบบงำนของธนำคำร และหำกผู้ขอใช้ บริ กำรแจ้ งแก้ ไขควำมผิดพลำดหรื อบกพร่ องให้ แก่ธนำคำรทรำบภำยหลังจำกที่ธนำคำรได้ นำข้ อมูลเข้ ำระบบงำนแล้ ว
ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไขข้ อมูลดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร
22. เอกสำรหรื อ หนังสือใด ๆ ที่ธนำคำรส่งไปยังผู้ขอใช้ บริ กำรตำมที่อยู่ และ/หรื อสำนักงำนตำมที่แจ้ งไว้ กบั ธนำคำรถือว่ำผู้ขอใช้ บริ กำรได้ ทรำบข้ อควำมในเอกสำรหรื อหนังสือนัน้ ๆ แล้ ว
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็ นหน้ ำที่ของผู้ขอใช้ บริ กำรที่จะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที มิฉะนัน้ ผู้ขอใช้ บริ กำรยินยอมให้ ถือว่ ำที่อยู่เดิมเป็ นที่อยู่ที่ถูกต้ อง
แล้ ว
23. ผู้ขอใช้ บริ กำรยอมรับว่ำบันทึก หลักฐำนหรื อเอกสำรใดๆ ก็ตำม ที่ธนำคำรได้ จดั ทำขึ ้น อันเนื่องจำกกำรใช้ บริ กำรของผู้ขอใช้ บริ กำรผ่ำนระบบงำนนันมี
้ ควำมถูกต้ องทุกประกำรโดย
ไม่จำต้ องให้ ผ้ ขู อใช้ บริ กำรตรวจสอบหรื อลงลำยมือชื่อก่อนแต่อย่ำงใด
24. ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำร ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโอนเงินและค่ำใช้ จ่ำยใดๆ อันเกี่ ยวกับกำรใช้ ระบบงำนของธนำคำรได้ ตำมอัตรำที่
ธนำคำรกำหนด โดยให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำร หรื อหักจำกจำนวนเงินรวมในข้ อมูลกำรโอนเงิน หรื อหักจำกบัญชีของ ผู้รับโอนเงิน/คู่ค้ำ/ลูกหนี ้ (แล้ วแต่กรณี )
ตำมที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรระบุไว้ ในใบคำขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online ภำยใต้ เงื่อนไขดังนี ้
24.1 ในกรณีที่เงินในบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ ำ/ลูกหนี ้ (แล้ วแต่กรณี) มีไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักทังจ
้ ำนวนตำมข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ กำรพร้ อมกับค่ำธรรมเนียม
ธนำคำรจะไม่หกั เงินจำกบัญชีข้ำงต้ น เพื่อโอนเงินเข้ ำบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อผู้รับโอนเงิน /คูค่ ้ ำเพียงบำงส่วน (Direct Credit)
24.2 กรณี ธนำคำรสำมำรถหักเงินจำกบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำร แต่ไม่สำมำรถโอนเงินจำนวนดังกล่ำวเข้ ำบัญชี ของผู้รับโอนเงิน /คู่ค้ำ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ถื อว่ำเป็ นกำรทำ
รำยกำรไม่สำเร็ จ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียมสำหรับรำยกำรสัง่ โอนเงินไม่สำเร็ จจำกบัญชี เงินฝำกของผู้ขอใช้ บริ กำรตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในใบคำ
ขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online
24.3 กรณีผ้ ขู อใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกบัญชีของลูกหนี ้แบบแบ่งจ่ำย กำรหักเงินจำกบัญชีของลูกหนี ้ ธนำคำรจะคำนวณค่ำธรรมเนียมในกำร
ทำรำยกำรก่อน จึงทำรำยกำรหักเงินจำกบัญชีของลูกหนี ้ หำกปรำกฏว่ำจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกหนี ้มีไม่เพียงพอให้ ธนำคำรทำรำยกำรหั กทังจ
้ ำนวนตำมข้ อมูล
ของผู้ขอใช้ บริ กำรพร้ อมกับค่ำธรรมเนียม ธนำคำรจะหักเงินเพียงเท่ำที่ธนำคำรสำมำรถหักได้ โดยให้ ถือว่ำเป็ นกำรทำรำยกำรสำเร็ จตำมที่ต กลงไว้ กบั ธนำคำรแล้ ว
24.4 กรณีกำรทำธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีตำ่ งประเทศ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำ ใช้ จ่ำย และ/หรื อเงินใดๆ ที่เกิดขึ ้นจำกหรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรทำธุรกรรม
โอนเงินไปยังบัญชีตำ่ งประเทศผ่ำนระบบงำนทังปวงให้
้
แก่ธนำคำร ตำมจำนวน อัตรำ และวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด โดยผู้ขอใช้ บริ กำรยินยอมให้ ธ นำคำรหักเงินจำกบัญชี
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ของผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อหักจำกจำนวนเงินรวมในข้ อมูลกำรโอนเงินตำมแต่ธนำคำรจะเห็นสมควร เพื่อชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย และ/หรื อเงินใดๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ู
ขอใช้ บริ กำรทรำบล่วงหน้ ำ
ในกรณีดงั กล่ำวข้ ำงต้ นทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยอมรับว่ำธนำคำรได้ ปฏิบตั ิถูกต้ องแล้ ว และผู้ขอใช้ บริ กำรไม่มีสิทธิยกเป็ นข้ อกล่ำวอ้ ำงหรื อเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใด ๆ
จำกธนำคำร
25. กรณีผ้ ขู อใช้ บริ กำรทำธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีตำ่ งประเทศผ่ำนระบบงำน จะมีผลเป็ นกำรโอนเงินในวันเดียวกับวันที่ทำรำยกำรก็ ตอ่ เมื่ออยู่ภำยใต้ เงื่อนไขเรื่ องเวลำทำกำร และ/หรื อ
เวลำเปิ ด-ปิ ดรับโอนเงินของธนำคำร และธนำคำรของผู้รับโอนเงินด้ วย โดยหำกธนำคำรได้ รับรำยกำรธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีตำ่ งประเทศหลังเวลำปิ ดรับโอนเงินของธนำคำรแล้ ว
ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินให้ ในวันทำกำรถัดไป
อนึง่ หำกธนำคำรของผู้รับโอนเงินเรี ยกร้ องให้ ธนำคำรชำระค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ กำร ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมชำระค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว
ให้ แก่ธนำคำรทันทีที่เรี ยกชำระ โดยให้ นำควำมในข้ อ 24.4 มำใช้ บงั คับกับกรณีนี ้โดยอนุโลม
26. ผู้ขอใช้ บริ กำรยินยอมให้ ธนำคำรเป็ นผู้นำส่งรำยงำนแทนผู้ขอใช้ บริ กำรให้ แก่ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรื อนำส่งรำยงำนให้ สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
(ปปง.) ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ประกำศ ระเบียบปฏิบตั ิ หรื อนโยบำยหรื อแนวทำงปฏิบตั ใิ ดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จ จุบนั และ/หรื อที่จะได้ รับกำรแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
หรื อที่มีกำรประกำศใช้ เพิ่มเติมในภำยหน้ ำ
27. กรณีผ้ ขู อใช้ บริ กำรเป็ นผู้รับภำระในกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำร หำกผู้ขอใช้ บริ กำรเห็นว่ำ ธนำคำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บ ริ กำรไม่ถกู ต้ อง ผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องแจ้ งให้
ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรหักบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำร หำกผู้ขอใช้ บริ กำรไม่แจ้ งให้ ธนำคำรทรำบถึงควำมไม่ถกู ต้ องภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ถือว่ำธนำคำรได้ ดำเนินกำรโดยถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ ำนหรื อเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ จำกธนำคำรในภำยหลัง
28. กรณีผ้ รู ับโอน/คูค่ ้ ำหรื อลูกหนี ้เป็ นผู้รับภำระในกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำร ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงเป็ นผู้ดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ รู ับโอน/คู่ค้ำหรื อลูกหนี ้ทรำบถึงภำระค่ำธรรมเนียม
กำรใช้ บริ กำรดังกล่ำวที่ผ้ รู ับโอน/คูค่ ้ ำหรื อลูกหนี ้จะต้ องเป็ นผู้ชำระให้ แก่ธนำคำรตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
29. หำกผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ นำบัญชีของบุคคล/นิตบิ คุ คล/หน่วยงำนอื่น มำใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online ร่ วมกับผู้ขอใช้ บริ กำร และเกิดกำรทุจริ ตฉ้ อฉลขึ ้น ผู้ขอใช้
บริ กำรตกลงยินยอมว่ำ ธนำคำรไม่จำต้ องรับผิดชอบใดๆ ในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรทุจริ ตฉ้ อฉลนัน้
30. ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม ยกเลิกกำรให้ บริ กำรและ/หรื อข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรในใบคำขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้
บริ กำร Krungthai Corporate Online เอกสำรแนบข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริ กำรที่แนบท้ ำยแต่ละประเภท ข้ อตกลงกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online คู่มือกำรใช้ งำน
Krungthai Corporate Online และ/หรื อเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน รวมทัง้ อัตรำค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำย และ/หรื ออัตรำค่ำบริ กำรต่ำงๆ และ/หรื อ
อัตรำค่ำปรับ และ/หรื อสิทธิตำ่ งๆ ที่ธนำคำรให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร ตลอดจนวิธีกำรคำนวณอัตรำดังกล่ำว ในเวลำใดก็ได้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะประกำศให้ ผ้ ขู อใช้
บริ กำรทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ผ่ำนเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรื อช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
31. ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ติ ำมคูม่ ือ ระเบียบและวิธีปฏิบตั ขิ องธนำคำรและเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ บริ กำรผ่ำนระบบงำน ซึง่ ธนำคำรได้ มอบหรื อส่ง
ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร ทังที
้ ่มีอยู่ ณ ขณะนี ้และที่ธนำคำรจะได้ เพิ่มเติมต่อไป นอกจำกนี ้ คูม่ ือหรื อเอกสำรใดๆ เกี่ยวกับกำรใช้ บริ กำรผ่ำนระบบงำน ที่ธนำคำรจะประกำศเพิ่มเติมต่อไป
ในภำยหน้ ำ ให้ ถือว่ำเป็ นส่วนหนึง่ ของใบคำขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online ฉบับนี ้ด้ วย รวมทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ กำรยินยอมปฏิบตั ิตำมระเบียบและวิธี
ปฏิบตั ขิ องธนำคำร และ/หรื อข้ อกำหนดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดทำเอกสำรอื่นใดให้ แก่ธนำคำรตำมที่ธนำคำรและ/หรื อทำงรำชกำรเป็ นผู้กำหนดด้ วย
32. หำกผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อธนำคำรประสงค์จะยกเลิกใบคำขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลใช้ กำรบริ กำร KRUNGTHAI Corporate Online ฉบับนี ้ ผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อธนำคำรจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ำย
ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวให้ ถือว่ำข้ อตกลงนี ้เป็ นอันสิ ้นผล
33. ธุรกรรมใดผู้ขอใช้ บริ กำรได้ ทำรำยกำรไว้ ล่วงหน้ ำ ก่อนที่จะขอยกเลิกบริ กำรกับธนำคำร ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ถือว่ำยังคงมีผลใช้ ได้ ผูกพั นผู้ขอใช้ บริ กำรอยู่ ตรำบจนกว่ำผู้ขอใช้
บริ กำรจะได้ ทำรำยกำรยกเลิกรำยกำรที่ทำไว้ ลว่ งหน้ ำแล้ วนัน้
34. ผู้ขอใช้ บริ กำรจะไม่กระทำกำรใดๆ อันมีผลให้ ธนำคำรต้ องเข้ ำร่ วมในข้ อพิพำทระหว่ำงผู้ขอใช้ บริ กำรกับบุคคลอื่นใด ซึง่ เกี่ยวเนื่องจำกกำรให้ บริ กำรตำมข้ อตกลงนี ้
35. ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทยและให้ ศำลไทยเป็ นศำลที่มีเขตอำนำจในกำรพิจำรณำข้ อพิพำทที่เกิด ขึ ้นตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขใน
กำรขอใช้ บริ กำรนี ้
36. ให้ ถือว่ำข้ อตกลงและเงื่อนไขในข้ อตกลงฉบับนี ้ทังที
้ ่ธนำคำรกำหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภำยหน้ ำ เป็ นส่วนหนึง่ ของใบคำขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร
Krungthai Corporate Online และกรณีที่ข้อควำมใดในใบคำขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรใช้ บริ กำร Krungthai Corporate Online และข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่ำวข้ ำงต้ นขัดหรื อ
แย้ งกันเอง ผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องปฏิบตั ิตำมคำวินิจฉัยของธนำคำร และให้ ถือว่ำคำวินิจฉัยของธนำคำรดังกล่ำวเป็ นที่สดุ โดยผู้ขอใช้ บริ กำรไม่มีสิทธิโต้ แย้ ง และ/หรื อเรี ยกร้ อง
ค่ำเสียหำยหรื อค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทังสิ
้ ้นจำกธนำคำร
ประเภทของการให้ บริการ
ก.

บริการพืน้ ฐาน ประกอบด้ วย
ก.1 Account Information หมำยถึง บริ กำรเรี ยกดูสถำนะ ยอดเงินคงเหลือ และรำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี
ก.2 Download e-Statement หมำยถึง บริ กำรดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสรุ ปทำงบัญชีตำมรู ปแบบที่ธนำคำรกำหนด
ก.3 Fund Transfer to Own A/C หมำยถึง บริ กำรโอนเงินระหว่ำงบัญชีตนเอง ผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถทำรำยกำรได้ สงู สุดไม่ จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครัง้ ต่อวัน
ก.4 Fund Transfer to 3rd Party หมำยถึง บริ กำรโอนเงินจำกบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรเพื่อเข้ ำบัญชีบคุ คลอื่นภำยใน ธนำคำรกรุ งไทย
โดยสำมำรถทำรำยกำรได้ ตำมระดับวงเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรเลือกใช้ บริ กำรโดยแบ่งเป็ นระดับวงเงินดังนี ้
 Normal – ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 100,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
 Gold – ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 200,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
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VIP – ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 500,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
SVIP – ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 5,000,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
Special_10M– ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 10,000,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
Special_20M– ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 20,000,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
Special_50M– ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 50,000,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
Special_100M– ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 100,000,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
Special – ทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 200,000,000 บำทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน
Special 01 – ทำรำยกำรโอนเงินได้ ไม่จำกัดวงเงินต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน

Fund Transfer to Interbank และ e-Cheque (แบบ Single) หมำยถึง บริ กำรโอนเงินจำกบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรเพื่อเข้ ำบัญชีผ้ รู ับโอนที่อยู่ตำ่ งธนำคำร
Outward Remittance หมำยถึง บริ กำรโอนเงินจำกบัญชีของผู้ขอใช้ บริ กำรเพื่อเข้ ำบัญชีผ้ รู ับโอนที่อยู่ตำ่ งประเทศ
Pay Bills หมำยถึง บริ กำรจ่ำยชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร โดยสำมำรถทำรำยกำรโอนเงินได้ สงู สุด ตำมจำนวนเงินที่สำมำรถเบิกถอนสัง่ จ่ำยได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั ง้ ต่อวัน
Inquiry and Stop Cheque หมำยถึง บริ กำรสัง่ อำยัดเช็ค และเรี ยกดูสถำนะเช็คออนไลน์
Add 3rd party/other bank account by company หมำยถึง บริ กำรเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นธนำคำรกรุ งไทย, บัญชีต่ำงธนำคำร ด้ วยตนเองโดย Company Admin (Admin1
และ Admin2) ผ่ำน KRUNGTHAI Corporate Online โดยใช้ งำนร่ วมกับรหัสผ่ำนใช้ ครัง้ เดียว OTP หรื อ Token

บริการข้ อมูลการรั บชาระ ประกอบด้ วย
 Receivable Download & Receivable Information Online หมำยถึง บริ กำรเรี ยกดูข้อมูลกำรรับชำระระหว่ำงวันแบบออนไลน์ และบริ กำรดำวน์โหลดไฟล์สรุ ปข้ อมูลกำรรับ
ชำระ ณ สิ ้นวัน

ผู้ขอใช้ บริ กำรได้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อกำหนดและเงื่อนไขในข้ อตกลงฉบับนี ้โดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญ (ถ้ ำมี) ไว้ เป็ นหลักฐำน

หน่วยงำน/นิตบิ คุ คล/บุคคลธรรมดำ...........................................................................ผู้ขอใช้ บริ กำร

ลงชื่อ............................................................................
โดย (.............................................................................)
ประทับตรำ (ถ้ ำมี)

