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 Krungthai Trade Online หมายถึง บริการย่ืนค าขอท าธุรกรรมขอเบิกใชส้ินเช่ือทางดา้นการคา้ต่างประเทศตามวงเงินสินเช่ือท่ีผูข้อใชบ้ริการไดร้บั
อนุมัติจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนำคำร” ทางอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านระบบ Krungthai Business หรือ ระบบงานอ่ืนใดตามท่ีธนาคาร
ก าหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ระบบงำน” ไดแ้ก่ บริการเปิดและแก้ไขเลตเตอรอ์อฟเครดิต (L/C Issuance and Amendment) บริการเปิดและ 
แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C Issuance and Amendment) บริการช าระเงินค่าสินคา้เข้าตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต (Foreign Inward Bills  
Under L/C, Foreign Inward Usance Bills under L/C) บริการช าระเงินค่าสินคา้เขา้ตามเลตเตอรอ์อฟเครดิตในประเทศ (Domestic Inward Bills under L/C, 
Domestic Inward Usance Bills under L/C) บริการช าระเงินค่าสินคา้เขา้ตามตั๋วเรียกเก็บ ( Import Bills for Collection) บริการ Shipping Guarantee และ 
Delivery Order บรกิารสนิเช่ือเพ่ือการน าเขา้ (Import Financing และ Trust Receipt) บรกิารแจง้การเปิด/แกไ้ข L/C  (L/C Advising) บรกิารยืนยนัการช าระเงิน
ตาม L/C (L/C Confirmation) บริการสินเช่ือเพ่ือการส่งออก (Packing Credit) บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินคา้ออก ภายใตว้ิธีการช าระเงินแบบ L/C 
(Export Bills for Collection under L/C) บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋ วเรียกเก็บสินคา้ออก ภายใต้วิธีการช าระเงินแบบ DL/C (Export Bills for Collection  
under DL/C) บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินคา้ออก ภายใตว้ิธีการช าระเงินแบบ B/C (Export Bills for Collection under B/C) บริการสินเช่ือเพ่ือ 
การรบัซือ้ / ซือ้ลดตั๋วสนิคา้ออก แบบธนาคารมีสทิธิไลเ่บีย้ (Foreign Bills Purchase / Discount With Recourse) บรกิารสนิเช่ือเพ่ือการรบัซือ้ลดตั๋วสินคา้ออก / 
ตั๋ วเรียกเก็บเงินในประเทศ ภายใต้ Letter of Credit แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี ้ย (Foreign / Domestic Bills Discount under Letter of Credit Without 
Recourse) และ/หรือ บริการทางดา้นการคา้ต่างประเทศใดๆ ท่ีธนาคารจะไดจ้ดัใหมี้ต่อไปในภายหนา้ ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกันว่า “สินเชื่อทำงด้ำนกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ” โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใหบ้รกิาร ดงันี้ 
 
1. ข้ันตอนและเงือ่นไขกำรใช้บริกำรท่ัวไป 
 1.1 ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิวงเงินสินเช่ือทางดา้นการคา้ต่างประเทศจากธนาคาร และจดัท าเอกสารสญัญาประกอบการใชว้งเงินสินเช่ือ  
แตล่ะประเภท รวมทัง้ใบค าขอ/เปล่ียนแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิาร Krungthai Business และเอกสารฉบบันี ้ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดเสรจ็สิน้เรียบรอ้ย
แลว้ 
 ทัง้นี ้กรณีผูข้อใชบ้รกิารยงัไม่มีวงเงินสินเช่ือทางดา้นการคา้ตา่งประเทศ และ ไดต้กลงและผูกพนัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบันีไ้วล้่วงหนา้ ซึง่
เม่ือผูข้อใชบ้รกิารมีวงเงินดงักลา่ว และ ไดด้  าเนินการตามวรรคแรกครบถว้นแลว้ ใหน้ าขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบันีม้าใชก้บัวงเงินสนิเช่ือดา้นการคา้ตา่งประเทศท่ี
ผูข้อใชบ้รกิารด าเนินการผ่านระบบงานดงักลา่วดว้ย 
 1.2 ผูข้อใชบ้ริการตกลงยอมรบัและรบัรองว่า บรรดาค าขอ ค าสั่ง เอกสาร ขอ้มูล รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีไดส้่งมาใหธ้นาคารผ่าน
ระบบงาน ไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ โดยใช้รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจ าตัวผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสลับประจ าตัว (User Password) ของ 
ผู้ขอใช้บริการ ในการเข้าใช้ระบบงานและหรือในการท าธุรกรรมสินเช่ือดา้นการค้าต่างประเทศ มีความครบถ้วนและถูกตอ้งสมบูรณ์ และมีผลผูกพัน 
ผูข้อใชบ้ริการทกุประการ เสมือนหนึ่งเป็นการกระท าโดยผูข้อใชบ้ริการเอง และถือว่าเป็นการท่ีผูข้อใชบ้ริการไดล้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์ใหไ้วแ้ก่ธนาคาร เพ่ือเป็น
หลกัฐานในการใชบ้ริการ และ/หรือ การท าธุรกรรมขอเบิกใชส้ินเช่ือทางดา้นการคา้ต่างประเทศผ่านระบบงานในครัง้นั้นๆ โดยถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ และตกลงให้
ธนาคารสามารถใชค้  าขอ ค าสั่ง เอกสาร ขอ้มลู และ/หรือ รายละเอียดใดๆ ดงักลา่วเป็นหลกัฐานในการอนมุตักิารเบิกใชว้งเงินสินเช่ือ และ/หรือ ในการด าเนินการ
ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเฉพาะการใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูนว์่าผูข้อใชบ้ริการไดต้กลงท าธุรกรรมดงักล่าวกับธนาคาร และเพ่ือใชใ้นการด าเนินการทาง
กฎหมายไดท้กุประการ โดยผูข้อใชบ้ริการไม่จ าเป็นตอ้งท าหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนั้นอีก เวน้แต่ธนาคารจะแจง้หรือจะมีการก าหนด
หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และ/หรือ วิธีปฏิบตัขิองแตล่ะบรกิารไวเ้ป็นประการอ่ืนอย่างชดัเจน โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมปฏิบตัติามอย่างเครง่ครดั 
 1.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับ  และ/หรือปฏิเสธ และ/หรือยกเลิก  และ/หรือแก้ไข เปลี่ ยนแปลงการให้บริการ  
Krungthai Trade Online ในคราวใดคราวหนึ่งหรือรายการใดรายการหนึ่งก็ได ้หากผูข้อใชบ้ริการด าเนินการไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามระเบียบและวิธีปฏิบตัขิอง
ธนาคารส าหรบัการใหบ้ริการต่างๆ หรือตามเอกสารฉบบันี ้หรือเอกสารท่ีผูข้อใชบ้รกิารจดัส่งใหธ้นาคารผ่านระบบงานกับเอกสารท่ีผูข้อใชบ้ริการน ามามอบให้
ธนาคารในภายหลงัไม่ตรงกัน หรือธนาคารมีเหตผุลอ่ืนใด โดยธนาคารไม่จ าตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบลว่งหนา้และไม่จ าตอ้งชีแ้จงเหตผุล ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร
ทราบ 
 1.4 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใด  ๆท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากธนาคารไดอ้นมุตักิารเบิกใชว้งเงินสนิเช่ือ และ/หรือ ด  าเนินการ
ใดๆ ซึง่ธนาคารไดพ้ิจารณาจากเอกสาร ขอ้มลู และ/หรือ รายละเอียดท่ีธนาคารไดร้บัผ่านระบบงาน โดยใชร้หสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผูใ้ชง้าน 
(User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ของผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้ริการยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่ว รวมทัง้
รบัผิดชอบชดใชเ้งินตามวงเงินสนิเช่ือท่ีธนาคารไดอ้นมุตัใิหผู้ข้อใชบ้รกิารเบิกใช ้คืนใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นทกุประการ 
 1.5 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมผกูพนัปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ปฏิบตัติามประเพณีการคา้ระหว่างประเทศ 
และผูข้อใชบ้รกิารสามารถตรวจสอบผลการขอเบิกใชส้นิเช่ือทางดา้นการคา้ตา่งประเทศไดจ้ากระบบงาน 
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2. ข้ันตอนและเงือ่นไขกำรใช้บริกำรสินเชื่อทำงด้ำนกำรค้ำต่ำงประเทศผ่ำนระบบงำน 
 2.1 ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งการใชบ้ริการหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสินเช่ือทางดา้นการคา้ต่างประเทศ ผูข้อใชบ้ริการตกลงจัดท า 
ค าขอตามแบบท่ีธนาคารก าหนดไวใ้นระบบงาน โดยผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งกรอกขอ้มลูในค าขอดงักลา่วใหถ้กูตอ้งครบถว้น และจดัสง่ค  าขอดงักลา่วผ่านระบบงาน
มายงัธนาคาร เม่ือผูข้อใชบ้รกิารจดัส่งค  าขอดงักล่าวผ่านระบบงานแลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าผูข้อใชบ้รกิารไดย่ื้นตน้ฉบบัค า ขอดงักล่าวต่อธนาคารแลว้ 
และผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของธนาคารท่ีจดัสง่ผ่านระบบงานดว้ย 
 2.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงจัดส่งภาพถ่าย หลักฐานการตกลงซือ้ขายสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือ  เอกสารประกอบของสินเช่ือทางดา้น 
การคา้ตา่งประเทศตามท่ีธนาคารก าหนดผ่านระบบงานมายงัธนาคาร 
 2.3 ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในการใชบ้ริการสินเช่ือทางดา้นการคา้ต่างประเทศตามท่ีธนาคาร
ก าหนดทกุประการ 
 
3. บัญชีเงนิฝำกในกำรท ำธุรกรรม  
 ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหบ้ญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการตามท่ีก าหนดหรือแจง้ไวใ้นระบบงานส าหรบั Krungthai Business หรือตามช่องทางตามท่ี
ธนาคารก าหนด เป็นบญัชีเงินฝากในการท าธุรกรรมสินเช่ือทางดา้นการคา้ต่างประเทศ โดยใหธ้นาคารมีสิทธิน าเงินเขา้บญัชี และ/หรือ หกัช าระค่าธรรมเนียม 
คา่บรกิาร ดอกเบีย้ ช าระหนีส้นิเช่ือ และ/หรือ หนีใ้ดๆ อนัเก่ียวกบัสนิเช่ือทางดา้นการคา้ตา่งประเทศท่ีผูข้อใชบ้รกิารมีอยู่กบัธนาคาร โดยไม่ตอ้งแจง้หรือขอความ
ยินยอมลว่งหนา้จากผูข้อใชบ้รกิาร  
 
4. ข้อก ำหนดอืน่ๆ 
 4.1 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรบับรกิาร Krungthai Trade Online ฉบบันี ้ใหถื้อเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร Krungthai Business และ
ใหน้ าขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร Krungthai Business ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรบับรกิาร Krungthai Trade Online ฉบบันี ้มาใชก้บัขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขส าหรบับรกิาร Krungthai Trade Online ฉบบันีด้ว้ย 
 4.2 ผูข้อใชบ้ริการตกลงและยอมรบัว่า บรรดาเอกสารหรือหนังสือใดๆ ท่ีธนาคารส่งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการตามท่ีอยู่  และ/หรือส านักงาน และ/หรือ 
ช่องทางการตดิตอ่ใดๆ ท่ีแจง้ไวก้บัธนาคาร ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบขอ้ความตามเอกสารหรือหนงัสือดงักลา่วแลว้ โดยหากเหน็ว่าไม่ถกูตอ้ง ผูข้อใชบ้รกิาร
จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 7 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัหรือถือว่าไดร้บัเอกสารหรือหนงัสือดงักล่าว มิฉะนัน้ ถือว่า ผูข้อใชบ้ริการ
เหน็ชอบตามเอกสารหรือหนงัสือดงักลา่ว 
 4.3 หากผู้ขอใช้บริการใช้บริการเรียกดูข้อมูล (Account Information & Statement) ภายใตร้ะบบงานส าหรับสินเช่ือดา้นการคา้ต่างประเทศ  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า การใชบ้รกิารเรียกดขูอ้มลูดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ วิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด 
 4.4 ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้รกิารใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดใหแ้ก่ธนาคาร 
  (1) ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองและรบัประกันว่าไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนท่ีผูข้อใชบ้รกิารใหแ้ ก่
ธนาคาร และจะแจง้ธนาคาร หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีไดใ้หไ้ว ้(หากมี) 
  (2) ผูข้อใชบ้ริการรบัรองและรบัประกนัว่า ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนส าหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
  (3) ผูข้อใชบ้ริการรบัรองและรบัประกันว่า ผูข้อใชบ้ริการไดร้บัทราบและแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุคคลอ่ืน
ดงักลา่วแลว้ และ 
  (4) ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองและรบัประกนัว่าธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว้
ในนโยบายความเป็นสว่นตวัของธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่อาจมีการแกไ้ขเป็นครัง้คราว ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงคท์ัง้หมดท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี ้
 4.5 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในเอกสารแนบขอ้มลูเพิ่มเตมิส  าหรบับรกิาร Krungthai Trade Online ฉบบันี ้ใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัตามกฎหมายไทย  


