เอกสารแนบขอมูลเพิ่มเติมสําหรับบริการ KTB Trade Online

KTB Trade Online หมายถึง บริการยื่นคําขอทําธุรกรรมขอเบิกใชสินเชื่อทางดานการคาตางประเทศตามวงเงิน
สินเชื่อที่ผูขอใชบริการไดรับอนุมัติจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” ทางอิเล็กทรอนิกส
ผาน KTB Corporate Online หรือระบบงานอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ระบบงาน”
ไดแก บริการเปดและแกไขเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) บริการ ทรัสตรีซีท (Trust Receipt : T/R) บริการสินเชื่อเพื่อการ
ชําระคาสินคา (Import Financing) บริการออกหนังสือค้ําประกันตอบริษัทเรือ (Shipping Guarantee: S/G) หรือ
สลักหลังใบสั่งปลอยสินคาขนสงทางอากาศ (Delivery Order: D/O) บริการสินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit:
P/C) บริการรับซื้อตั๋วสินคาออกตาม L/C (Foreign Bills Under L/C Purchased : FPL) บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บ
สินคาออก (Foreign Bills for Collection Purchased: FPC) และ/หรือบริการทางดานการคาตางประเทศใดๆ ที่
ธนาคารจะไดจัดใหมีตอไปในภายหนา โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขการ
ใหบริการ ดังนี้
1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการใชบริการทั่วไป
1. 1 ผูขอใชบริการจะตองไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อทางดานการคาตางประเทศจากธนาคาร และจัดทําเอกสาร
สัญญาประกอบการใชวงเงินสินเชื่อแตละประเภท รวมทั้งใบคําขอ/เปลี่ยนแปลงขอมูลการใชบริการ KTB Corporate
Online และเอกสารแนบขอมูลเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกําหนดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
1.2 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับและรับรองวา บรรดาคําขอ คําสั่ง เอกสาร ขอมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ
และ/หรือ ที่ไดสงมาใหธนาคารผานระบบงาน โดยใชรหัสหนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน
(User ID) และรหัสลับประจําตัว (User Password) ของผูขอใชบริการ มีความครบถวนและถูกตองสมบูรณ และมีผล
ผูกพันผูขอใชบริการทุกประการ เสมือนหนึ่งเปนการกระทําโดยผูขอใชบริการเอง และถือวาเปนการที่ผูขอใชบริการได
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ใหไวแกธนาคาร เพื่อเปนหลักฐานในการใชบริการ และ/หรือการทําธุรกรรมขอเบิกใชสินเชื่อ
ทางดานการคาตางประเทศผานระบบงานในครั้งนั้นๆ โดยถูกตองเรียบรอยแลว และตกลงใหธนาคารสามารถใชคําขอ
คําสั่ง เอกสาร ขอมูล และ/หรือรายละเอียดใดๆ ดังกลาวเปนหลักฐานในการอนุมัติการเบิกใชวงเงินสินเชื่อ และ/หรือ
ในการดําเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนวาผูขอใชบริการไดตกลงทํา
ธุรกรรมดังกลาวกับธนาคาร และเพื่อใชในการดําเนินการทางกฎหมายไดทุกประการ โดยผูขอใชบริการไมจําเปนตองทํา
หรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนั้นอีก เวนแตธนาคารจะแจงหรือจะมีการกําหนดหลักเกณฑ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของแตละบริการไวเปนประการอื่นอยางชัดเจน โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด
1.3 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารระงับ และ/หรือปฏิเสธ และ/หรือยกเลิก และ/หรือแกไขเปลี่ยนแปลง
การใหบริการ KTB Trade Online ในคราวใดคราวหนึ่งหรือรายการใดรายการหนึ่งก็ได หากผูขอใชบริการดําเนินการ
ไมครบถวนถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคารสําหรับการใหบริการตางๆ หรือตามเอกสารฉบับนี้ หรือ
เอกสารที่ผูขอใชบริการจัดสงใหธนาคารผานระบบงานกับเอกสารที่ผูขอใชบริการนํามามอบใหธนาคารในภายหลังไม
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ตรงกัน หรือธนาคารมีเหตุผลอื่นใด โดยธนาคารไมจําตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาและไมจําตองชี้แจง
เหตุผลใหผูขอใชบริการทราบ
1.4 ผูขอใชบริการตกลงวาธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากธนาคารไดอนุมัติการ
เบิกใชวงเงินสินเชื่อ และ/หรือดําเนินการใดๆ ซึ่งธนาคารไดพิจารณาจากเอกสาร ขอมูล และ/หรือรายละเอียดที่
ธนาคารไดรับผานระบบงาน โดยใชรหัสหนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน (User ID) และรหัสลับ
ประจําตัว (User Password) ของผูขอใชบริการ และผูขอใชบริการยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําดังกลาว รวมทั้งรับผิดชอบชดใชเงินตามวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารไดอนุมัติใหผูขอใชบริการเบิกใช คืนใหแกธนาคาร
จนครบถวนทุกประการ
1.5 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนด รวมทั้งปฏิบัติ
ตามประเพณีการคาระหวางประเทศ และผูขอใชบริการสามารถตรวจสอบผลการขอเบิกใชสินเชื่อทางดานการคา
ตางประเทศไดจากระบบงาน
2. ขั้นตอนและเงื่อนไขการใชบริการเปดและแกไขเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) ผานระบบงาน
2.1 ในกรณีที่ผูขอใชบริการตองการใชบริการเปดเลตเตอรออฟเครดิต ผูขอใชบริการตกลงจัดทําคําขอเปด
เลตเตอรออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไมได (Application for Irrevocable Documentary Letter of Credit) ตามแบบที่
ธนาคารกําหนดไวในระบบงาน โดยผูขอใชบริการจะตองกรอกขอมูลในคําขอดังกลาวใหถูกตองครบถวน และจัดสง
คําขอดังกลาวผานระบบงานมายังธนาคาร เมื่อผูขอใชบริการจัดสงคําขอดังกลาวผานระบบงานแลว ผูขอใชบริการ
ตกลงใหถือวาผูขอใชบริการไดยื่นตนฉบับคําขอดังกลาวตอธนาคารแลว และผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและ
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและข อ กํ า หนดของธนาคาร ซึ่ ง รวมถึ ง เงื่ อ นไขและข อ กํ า หนดดั ง จะกล า วในข อ 2.4 และใน
เอกสารแนบทายขอมูลเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยใหถือวาเงื่อนไขและขอกําหนดดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคําขอ
ดังกลาวทุกฉบับที่จัดสงผานระบบงาน
2.2 ในกรณีที่ผูขอใชบริการตองการใชบริการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในเลตเตอรออฟเครดิต ผูขอใช
บริการตกลงจัดทําคําขอแกไขเลตเตอรออฟเครดิต (Application for Amendment To Letter of Credit) ตามแบบที่
ธนาคารกําหนดไวในระบบงาน โดยผูขอใชบริการจะตองกรอกขอมูลในคําขอดังกลาวใหถูกตองครบถวน และจัดสง
คําขอดังกลาวผานระบบงานมายังธนาคาร เมื่อผูขอใชบริการจัดสงคําขอดังกลาวผานระบบงานแลว ผูขอใชบริการ
ตกลงใหถือวาผูขอใชบริการไดยื่นตนฉบับคําขอดังกลาวตอธนาคารแลว และผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดของธนาคาร ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขและขอกําหนดในขอ 2.4 และในเอกสารแนบขอมูล
เพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยใหถือวาเงื่อนไขและขอกําหนดดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคําขอดังกลาวทุกฉบับที่
จัดสงผานระบบงาน
2.3 ผูขอใชบริการตกลงจัดสงภาพถาย หลักฐานการตกลงซื้อขายสินคาและ/หรือบริการ และ/หรือเอกสาร
ประกอบการเปดเลตเตอรออฟเครดิตหรือแกไขเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) ตามที่ธนาคารกําหนด ผานระบบงาน
มายังธนาคาร
2.4 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดในการขอเปด และ/หรือแกไข
เลตเตอรออฟเครดิต ดังนี้
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(1) ผูขอใชบริการตกลงจะจายเงินตามดราฟทหรือเอกสารเมื่อไดเห็นหรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว
พรอมดวยดอกเบี้ยและคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น และผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชี
เงินฝากของผูขอใชบริการ เมื่อธนาคารไดรับเอกสารที่เกี่ยวของหรือ Debit Note
(2) ผูขอใชบริการตกลงนําสินคา เอกสาร กรมธรรมประกันภัย หรือใบรับรอง และ/หรือรายไดทั้งปวงที่เกิดขึ้น
มาเปนหลักประกันใหแกธนาคาร สําหรับหนี้ที่มีอยูในปจจุบันหรือหนี้ที่จะมีขึ้นในภายหนา รวมทั้งผูขอใช
บริการตกลงยินยอมใหธนาคารขายสินคาดังกลาวไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจงให
ผูขอใชบริการทราบ นอกจากนี้ หากธนาคารนําสินคาออกขาย และเงินที่ไดรับยังไมเพียงพอที่จะนําไปชําระ
หนี้ใหแกธนาคารจนครบถวนแลว ผูขอใชบริการตกลงรับผิดชดใชจํานวนเงินที่ยังขาดอยูใหแกธนาคารจน
ครบถวน
(3) กรณีที่การซื้อขายสินคาเปนแบบ EXW, FAS, FCA, FOB, CPT หรือ CFR ผูขอใชบริการตกลงเอา
ประกันภัยใหครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารเห็นชอบ โดยระบุใหธนาคาร
เป น ผู รั บ ประโยชน ต ามกรมธรรม ป ระกั น ภั ย ดั ง กล า ว รวมทั้ ง ผู ข อใชบ ริ ก ารตกลงให ธ นาคารมี สิ ท ธิ เ อา
ประกั น ภั ย เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ธ นาคารเห็ น สมควร โดยผู ข อใช บ ริ ก ารตกลงเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า เบี้ ย ประกั น
คาธรรมเนียม และคาใชจายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในกรณีดังกลาวทั้งสิ้น
(4) ผู ข อใช บ ริ ก ารตกลงว า ธนาคารและตั ว แทนของธนาคารหรื อ ธนาคารผู แ ทนไม ต อ งรั บ ผิ ด ใดๆ
ในกรณีที่ใบแจงหนี้ (Invoice) ซึ่งผูขอใชบริการไดจัดสงใหแกธนาคารในภายหลังมีขอความไมถูกตองตรง
กับขอความตามใบแจงหนี้ชั่วคราว (Proforma Invoice) สัญญาซื้อขาย (Sales Contract) ใบสั่งซื้อ
(Purchase Order) หรือเอกสารอื่นใดที่ผูขอใชบริการจัดสงใหแกธนาคารไวกอนแลว และผูขอใชบริการ
ตกลงว า หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ของธนาคารตามเอกสารดั ง กล า วที่ ผู ข อใช บ ริ ก ารนํ า ส ง ให แ ก ธ นาคาร
ไวกอนนั้นเปนอันสิ้นสุดลง
(5) ผูขอใชบริการตกลงวาสิทธิและอํานาจที่ผูขอใชบริการมอบใหแกธนาคารนี้เปนการใหสิทธิและอํานาจ
เพิ่มเติม และไมเปนการทําใหธนาคารเสียสิทธิในหลักประกันที่มีอยูกับธนาคารในปจจุบันหรือที่จะมีขึ้นใน
ภายหนา
(6) ผูขอใชบริการตกลงใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในการคิดคํานวณการชําระหนี้ตามดราฟท
หรือเอกสาร ที่ออกภายใตเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนในการขาย
เงินตราตางประเทศในวันที่ธนาคารไดชําระเงินใหแกธนาคารที่สงเอกสารมาเรียกเก็บเงินตามเลตเตอรออฟ
เครดิต (L/C)หรือในวันที่มีการสงมอบเอกสารก็ได เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น
(7) ผูขอใชบริการตกลงเปนผูรับความเสี่ยงในการออกและนําสงเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) ไมวาโดยทาง
ไปรษณียทางอากาศ S.W.I.F.T. โทรสาร หรือโทรเลข และผูขอใชบริการตกลงแจงใหธนาคารทราบในกรณี
ที่ขอความไมถูกตองในทันทีเมื่อไดรับสําเนาเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) จากธนาคาร
(8) ผู ข อใช บ ริ ก ารตกลงว า เลตเตอร อ อฟเครดิ ต (L/C)
อยู ภ ายใต ร ะเบี ย บและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
เลตเตอรออฟเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (ฉบับแกไข ค.ศ.2007) ของสภาหอการคานานาชาติ (สิ่งพิมพ
หมายเลข 600)
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3. ขั้นตอนและเงื่อนไขการใชบริการขอเบิกใชสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ผานระบบงาน
นอกจากการใชบริการเปดและแกไขเลตเตอรออฟเครดิตผานระบบงานตามขอ 2. แลว ในกรณีที่ผูขอใช
บริการตองการขอเบิกใชสินเชื่อทางดานการคาตางประเทศประเภทอื่นๆ ตามวงเงินสินเชื่อที่ผูขอใชบริการไดรับ
อนุมัติจากธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงจัดทําคําขอเบิกใชวงเงินสินเชื่อทางดานการคาตางประเทศประเภทนั้นๆ
ตามที่ธนาคารเปดใหบริการ ผานระบบงานได ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้
3.1 ผูขอใชบริการตกลงกรอกขอมูลในคําขอ และ/หรือเอกสารสัญญาประกอบการขอเบิกใชสินเชื่อแตละ
ประเภทตามแบบที่ธนาคารกําหนดใหถูกตองครบถวนทุกครั้ง
3.2 ผูขอใชบริการตกลงจัดสงภาพถายคําขอ และ/หรือเอกสารสัญญาดังกลาว พรอมทั้งกราดภาพ (Scan)
เอกสารประกอบการขอเบิ ก ใช สิ น เชื่ อ แต ล ะประเภทตามที่ ธ นาคารกํ า หนด ผ า นระบบงานมายั ง ธนาคาร เมื่ อ
ผูขอใชบริการจัดสงคําขอ เอกสารสัญญา และ/หรือเอกสารประกอบดังกลาวผานระบบงานแลว ผูขอใชบริการตกลง
ใหถือวาผูขอใชบริการไดยื่นตนฉบับคําขอ เอกสารสัญญา และ/หรือเอกสารประกอบดังกลาวตอธนาคารแลว และ
ผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่กําหนดไวในเอกสารสัญญา และ/หรือ
เอกสารประกอบดังกลาว รวมทั้งเอกสารแนบขอมูลเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ
3.3 ผูขอใชบริการจะตองนําสงตนฉบับคําขอ เอกสารสัญญา และ/หรือเอกสารประกอบดังกลาวมายัง
ธนาคารภายใน 2 วันทําการของธนาคาร นับแตวันที่ผูขอใชบริการไดสงคําขอ เอกสารสัญญา และ/หรือเอกสาร
ประกอบดังกลาวผานระบบงานมายังธนาคาร หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนดและแจงใหผูขอใชบริการทราบ
ผูขอใชบริการไดอานและเขาใจขอกําหนดและเงื่อนไขในเอกสารแนบขอมูลเพิ่มเติมสําหรับบริการ KTB Trade
Online ฉบับนี้โดยตลอดแลว และใหถือวาเอกสารแนบขอมูลเพิ่มเติมสําหรับบริการดาน KTB Trade Online ฉบับนี้
เปนสวนหนึ่งของใบคําขอ/เปลี่ยนแปลงขอมูลการใชบริการ KTB Corporate Online และขอตกลงการใชบริการ
KTB Corporate Online จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ (ถามี) ไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ...........................................................................................................................................ผูขอใชบริการ
(.........................................................................................................................................................................)
ประทับตรา/ถามี
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