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ซึง ต่อไปนี *จะเรี ยกว่า “ผู้ขอใช้ บริ การ” มีความประสงค์ขอใช้ ระบบ Krungsri Tradelink ของธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึง ต่อไปนี *จะเรี ยกว่า
“ธนาคาร” เพือส่งคําสัง ให้ ธนาคารทํารายการ และ/หรื อส่งคําสัง ยืนยันการทําธุรกรรมกับธนาคาร รวมทังเพื
* อการใช้ บริ การอืน ๆ ตามทีธนาคารจะได้ ให้ บริการ
เพิมเติมในอนาคต โดยมีขอบเขตและเงือนไขของการใช้ บริ การตามทีระบุในเอกสารแนบท้ าย ซึง ถือเป็ นส่วนหนึงของคําขอฉบับนี *
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขของการใช้ ระบบ Krungsri Tradelink ดังต่อไปนี *
1. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ ระบบ Krungsri Tradelink โดยผ่านเวบไซต์ https://www.krungsritradelink.com ทีให้ บริ การบนระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต (Internet)
2. ธนาคารจะกําหนดและมอบรหัสประจําตัว (User ID) รหัสผ่าน (Password) รวมทังอุ
* ปกรณ์ทีใช้ ควบคูก่ บั User ID และ Password เพือเสริ ม
ความปลอดภัย (TOKEN) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การตามจํานวนผู้มีสิทธิใช้ ทีผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งให้ ธนาคารทราบ ซึง ต่อไปนี *จะเรี ยกว่า “ผู้ทํารายการ”
ผู้ขอใช้ บริ การต้ องเก็บรักษา User ID และ Password ไว้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลทีไม่เกียวข้ องทราบหรือยินยอมให้ บคุ คลอืนใช้ รหัสนัน*
และต้ องเก็บรักษา TOKEN ไว้ ในทีปลอดภัยมิให้ ผ้ ใู ดเข้ าถึงได้ รวมทังควบคุ
*
มดูแลผู้ทํารายการให้ ดําเนินการดังกล่าวด้ วย ทังนี
* * ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งคืน
TOKEN ให้ แก่ธนาคารทันทีเมือการใช้ บริ การนี *สิ *นสุดลง
3. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าในการเข้ าใช้ ระบบ Krungsri Tradelink จะต้ องใช้ User ID และ Password ทีธนาคารมอบให้ ตามเงือนไขและวิธีปฎิบตั ิ
ทีธนาคารกําหนด ทังนี
* * หากปรากฎว่าการใช้ ระบบ Krungsri Tradelink ได้ กระทําโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่า
เป็ นการกระทําทีมีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้ บริ การ และผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับผิดชําระหนี * ตลอดจนค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ ระบบ Krungsri
Tradelink

ของผู้ขอใช้ บริ การตามคําขอนี * โดยถือตามเนื *อความทีประมวลผลและปรากฎในระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคารเป็ นสําคัญ

โดยธนาคารไม่

จําเป็ นต้ องตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลต้ นทางหรื ออํานาจกระทําการว่าการใช้ ระบบ Krungsri Tradelink ดังกล่าว เป็ นการกระทําของผู้ขอใช้ บริ การ
หรื อไม่
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การผ่านระบบ Krungsri Tradelink หากมีการใช้ รหัสผ่านผิดเกินกว่าจํานวนครัง* ทีธนาคาร
กําหนด จนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะทําการเปลียนรหัสผ่านใหม่ตามขันตอนและวิ
*
ธีการทีธนาคารกําหนด และหากผู้ขอใช้ บริ การสงสัยว่ามีการใช้ รหัสผ่านเพือเข้ า
ทํารายการ โดยบุคคลทีไม่ได้ รับอนุญาต ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีเพือทําการเปลียนรหัสผ่านใหม่ ทังนี
* * ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ รหัสที
เปลียนแปลงใหม่ในแต่ละครัง* เป็ นรหัสสําหรับการใช้ บริ การทีมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
4. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในกรณีทีระบบของธนาคาร เครื องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบโทรคมนาคม เครื อข่าย และ/หรื อ โปรแกรมระบบ
อินเทอร์ เน็ต ชํารุด ขัดข้ อง หรื ออยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรื อบํารุงรักษา หรื อกรณีมีเหตุสดุ วิสยั ซึง อยูน่ อกเหนือการควบคุมของธนาคาร ทําให้ ธนาคารไม่
สามารถให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะไม่ยกเหตุดงั กล่าวขึ *นเป็ นข้ อเรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดต่อผู้ขอใช้ บริ การทังสิ
* *น เว้ นแต่การ
ชํารุดขัดข้ องดังกล่าวนัน* เกิดขึ *นจากการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
5. ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรื อเอกสารใดๆ ทีธนาคารได้ จดั ทําขึ *นเนืองจากการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การนัน* มีความถูกต้ องและ
สามารถใช้ เป็ นพยานหลักฐานยืนยันต่อผู้ขอใช้ บริ การและบุคคลอืนทีใช้ บริ การร่วมกับผู้ขอใช้ บริ การในการพิสจู น์มลู หนี * การหัก การโอนเงิน และ/หรื อ การใช้
บริ การใดๆ ได้ โดยชอบ แม้ วา่ ข้ อมูลนันจะเก็
*
บรักษา และ/หรื อรวบรวมไว้ ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรื อในรูปแบบใดก็ตาม ทังนี
* * ผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิทีจะ
ได้ รับเอกสารหลักฐานการทําธุรกรรมภายใต้ คําขอฉบับนี *ตามขันตอนและวิ
*
ธีการทีธนาคารกําหนด
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6. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ อันเกียวกับการใช้ ระบบ Krungsri Tradelink รวมทังค่
* าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ *นจาก
การทํารายการภายใต้ ขอบเขตของแต่ละบริ การทีระบุในเอกสารแนบท้ ายคําขอให้ แก่ธนาคารในอัตราตามประกาศของธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหกั ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยจากบัญชีทีผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยูก่ บั ธนาคารได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า รวมทังยิ
* นยอมชําระ
ให้ แก่ธนาคารด้ วยวิธีอีนตามทีผ้ ขู อใช้ บริ การและธนาคารจะได้ ตกลงกัน
7. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ธนาคารสงวนสิทธิbในการยกเลิกการให้ บริ การระบบ Krungsri Tradelink เมือใดก็ได้ โดยเพียงแต่แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ทราบเท่านัน*
8. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขการใช้ ระบบ Krungsri Tradelink ทีระบุในคําขอฉบับนี *รวมทัง*
เอกสารแนบท้ าย ซึง กําหนดขอบเขตและเงือนไขของบริ การแต่ละประเภททีผ ้ ขู อใช้ บริ การตกลงใช้ บริ การ และคูม่ อื หรื อบรรดาเอกสารทีเกียวกับการใช้ ระบบ
Krungsri Tradelink ทีมีอยูแ่ ล้ ว และ/หรื อทีธนาคารจะกําหนดขึ *นในอนาคต โดยให้ ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของคําขอฉบับนี *ด้ วย
9. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ธนาคารมีสิทธิbแก้ ไข เปลียนแปลง ข้ อกําหนดและเงือนไขของการใช้ ระบบ Krungsri Tradelink ได้ ตามทีเห็นสมควร
โดยเพียงแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า สามสิบ (30) วัน ก่อนวันทีการเปลียนแปลงนันจะมี
* ผลใช้ บงั คับ ทังนี
* * ในกรณีทีการแก้ ไขเปลียนแปลง
ดังกล่าวมีผลให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยหรื อมีภาระความรับผิดชอบเพิมขึ *น ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกการใช้ บริ การได้
10. คําขอฉบับนี *ให้ มีผลนับตังแต่
* วนั ทีผ้ ขู อใช้ บริ การลงนามในคําขอเป็ นต้ นไป ทังนี
* * จนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งมายังธนาคารเพือยกเลิกการใช้
บริ การตามขันตอนและวิ
*
ธีการทีธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้ บริ การได้ รับสําเนาคําขอฉบับนี *จากธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว
11. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ธนาคารจะทํารายการตามข้ อมูลทีได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การตามคําขอฉบับบนี *เฉพาะในวันทําการธนาคาร โดยมี
เงือนไขว่าธนาคารจะต้ องได้ รับข้ อมูลทีสมบูรณ์ครบถ้ วนดังกล่าวภายในเวลา Cut-Off Time ทีธนาคารกําหนดและแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบเป็ นคราวๆไป
ทังนี
* *สําหรับข้ อมูลทีธนาคารได้ รับหลังเวลา Cut-Off Time ธนาคารจะดําเนินการตามข้ อมูลดังกล่าวให้ ในวันทําการถัดไป
12. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในกรณีทีผ้ ขู อใช้ บริ การมีความต้ องการขอยกเลิกสิทธิb หรื อ เปลียนแปลงสิทธิb การใช้ งานระบบ Krungsri Tradelink ผู้
ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ธนาคาร

และธนาคารจะดําเนินการดังกลาวให้ ตามขันตอนและวิ
*
ธีการทีธนาคาร

กําหนด
13. ในการขอใช้ บริ การ Krungsri Tradelink ตามคําขอนี * ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การทํารายการผ่านระบบโดยไม่ได้ ใช้
อุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย (TOKEN) สําหรับการขอเปิ ด และ/หรื อ ขอแก้ ไขเลตเตอร์ ออฟเครดิต หรื อ การขอโอนเงินต่างประเทศ เมือผู้ขอใช้ บริ การได้ รับการ
อนุมตั ิข้อมูลรายการทางระบบคอมพิวเตอร์ จากธนาคารแล้ ว

ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทําการสัง พิมพ์ คําขอเปิ ด และ/หรื อ ขอแก้ ไขเลตเตอร์ ออฟเครดิต

หรื อ การขอโอนเงินต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ตามแบบทีธนาคารกําหนด

พร้ อมทังลงลายมื
*
อชือ และนําส่งให้ แก่ธนาคารภายในกําหนดเวลา 7 วันนับแต่

วันทีได้ ทํารายการนันๆ
*
14. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในกรณีทีผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์สมัครใช้ บริ การ รับ-ส่งข้ อมูลแบบ Host-to-Host ผ่านระบบ Krungsri Data Express
เชือมต่อโดยตรงมาทีระบบ Krungsri Tradelink ด้ วยรูปแบบ Host-to-Host – Straight Through Processing จะเป็ นบริ การรับส่งข้ อมูลสําหรับ Host-to-Host
แบบไม่ต้องรอการอนุมตั ิเพิมเติมจากผู้ขอใช้ บริ การผ่านระบบ Krungsri TradeLink
15. ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่า ในกรณีทีผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์สมัครใช้ บริ การรับ-ส่งข้ อมูลแบบ Host-to-Host ผ่านระบบ Krungsri Data Express
เชือมต่อโดยตรงมาทีระบบ Krungsri Tradelink ด้ วยรูปแบบ Host-to-Host – Semi Straight Through Processing จะเป็ นบริ การรับส่งข้ อมูลสําหรับ Host-toHost แบบต้ องการการอนุมตั ิเพิมเติมจากผู้ขอใช้ บริ การผ่านระบบ Krungsri TradeLink ตามข้ อกําหนดและเงือนไขการทํางานของระบบ Krungsri Tradelink
16. ในกรณีทีธนาคารร้ องขอ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องนําส่งต้ นฉบับคําขอให้ ธนาคารเปิ ดหรื อแก้ ไขเลตเตอร์ ออฟเครดิต และ/หรื อ ต้ นฉบับคําขอใช้
บริ การการโอนเงินตราต่างประเทศ ให้ แก่ธนาคารภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากธนาคาร
ลายมือชือ ............................................................................................................ ผู้ขอใช้ บริ การ
(..........................................................................................................................................)
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