
ใบสมคัร/เปลี�ยนแปลง/ยกเลิกการใชบ้ริการเสริมเงินโอนระหวา่งประเทศลูกคา้บุคคลธรรมดา   
自然人客户国际汇款增值服务申请书 

Global Money Transfer Value-Added Service Application for Natural Person 

 

ไปยงับญัชีผูรั้บเงินในต่างประเทศชื�อ 

汇出汇款国外收款人名称  To overseas benefit’s account name 

เลขที�บญัชี 

账户号码 Account No. 

ธนาคาร 

银行 Bank 

สาขา 

分行  Branch 

เมือง 

城市 City 

ประเทศ 

国家 Country 

ขา้พเจา้มีความประสงคใ์ห้ธนาคารแจง้ขอ้มูลการโอนเงินไปต่างประเทศดงักล่าวที�อีเมล ์
本人需贵行将国际汇出汇款信息发送至电子邮箱     
I wish the Bank to advise beneficiary of outward money by e-mail 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษแบบตวัพิมพใ์หญ่ให้ครบทุกอยา่ง  请以正体大写英文字母完整填写所有资料  Please fill in English capital letters in all Spaces 

   ชื�อ-ชื�อสกุล (ภาษาไทย)  

   姓名（泰文）Name-Surname (in Thai) 

   ชื�อ-ชื�อสกุล (ภาษาองักฤษ) 

   姓名（泰文）Name-Surname (in English) 

   เลขทีบตัรประชาชน/เลขที�หนงัสือเดินทาง                สัญชาติ  วนั เดือน ปี เกิด             /                  / 

   身份证/护照号码  National ID Card No./Passport No.             国籍 Nationality  出生年月日  Date of Birth 

   ที�อยูปั่จจุบนั (ในประเทศไทย) 现住地址 Contact Address (in Thailand) 

             

รหัสไปรษณีย.์   โทรศพัท ์           อีเมล ์  

   邮政编码  Postal code     电话号码/手机号码  Tel. No./Mobile phone No.         电子邮箱  e-mail 

           ที�อยูต่ามบตัรประชาชน  身份证地址  Address per national ID card  ที�เดียวกบัที�อยูปั่จจุบนั  与现住地址相同 Same as the Contact Address 

 

อาชีพ/ตาํแหน่ง  职业  Occupation     ชื�อบริษทั  公司名称  Company Name            

   ที�อยูที่�ทาํงาน/บริษทั    公司地址 Company Address  
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เมื�อมีเงินโอนเขา้จากต่างประเทศ เพื�อเขา้บญัชีของขา้พเจา้เลขที�   

        接收国际汇入汇款的本人账户号码    For Inward Remittances to my account no. 

                  ชื�อบญัชี             สาขา 

                  账户名称 Account Name            分行Branch 

                 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรับขอ้มูลการเขา้บญัชีของธุรกรรมเงินโอนเขา้จากต่างประเทศ  ดงักล่าว (สามารถเลือกได ้2 ช่องทาง) 

                  本人需以如下方式接收国际汇入汇款到账信息（可同时选择两项）：I would like to receive inward money transfer (you can choose both options): 

 ทางอีเมล ์电子邮箱 1.           2. 

     ทางโทรศพัทเ์คลื�อนที�   หมายเลขที� 1.                                     หมายเลขที� 2.   

 手机号码 1  Via mobile phone no 1                      手机号码 2  no 2           

โดยเลือกขอ้ความ SMS เป็น       ภาษาไทย   ภาษาองักฤษ 

短信通知语言  Please send me an  SMS     泰文in Thai                            英文In English 

   1. บริการรับขอ้มูลการเขา้บญัชีธุรกรรมเงินโอนเขา้จากต่างประเทศ  (Global Inward eReceipt/Global Inward mAlert) 

    国际汇入汇款到账通知服务   For providing Inward money transfer information   

 

 

    เมื�อมีการโอนเงินไปต่างประเทศ โดยหักจากบญัชีของขา้พเจา้ เลขที�                                                  

      用于扣账国际汇出汇款的本人账户号码  For Outward remittance from my account no. 

   ชื�อบญัชี        สาขา 

        账户名称  Account Name       分行 Branch 

 

   2.บริการแจง้รายการโอนเงินไปต่างประเทศไปยงัผูรั้บเงินปลายทาง  (Global Outward eAdvice (MIT103)) 

   国际汇出汇款通知收款人服务  For advising beneficiary of outward money transfer           

ไปยงับญัชีผูรั้บเงินในต่างประเทศชื�อ 

汇出汇款国外收款人名称  To overseas benefit’s account name 

เลขที�บญัชี 

账户号码 Account No. 

ธนาคาร 

银行 Bank 

สาขา 

分行  Branch 

เมือง 

城市 City 

ประเทศ 

国家 Country 

ขา้พเจา้มีความประสงคใ์ห้ธนาคารแจง้ขอ้มูลการโอนเงินไปต่างประเทศดงักล่าวที�อีเมล ์
本人需贵行将国际汇出汇款信息发送至电子邮箱     
I wish the Bank to advise beneficiary of outward money by e-mail 

 

    สาขา/ศูนยบ์ริการธุรกิจต่างประเทศ        วนัที�           /                     /                                      

       分行/国际贸易服务中心  Branch/International Trade Service Office     日期  Date 
               



 
  สําหรับเจา้ที�ธนาคาร 银行专用  For Bank Officer    

เอกสารประกอบการสมคัร : 

申请所需文件：Required documents: 

           บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) และ  

           身份证或护照(若是外国人)和 National ID Card or Passport and 

            สําเนาสมุดคู่ฝากของบญัชีที�สมคัรใช้บริการ 

         申请使用服务的存款账户存折复印件  Copy of deposit passbooks    used for service application 

ชื�อเจา้หนา้ที�    เบอร์ติดต่อ 

员工姓名 Name and Surname of Officer    电话  Contact No 

สาขา/ศูนยบ์ริการธุรกิจต่างประเทศ. 

分行/国际贸易服务中心  Branch/International Trade Service Office 

รหัสสาขา 

分行代码  Code of Branch 

วนัที�....................................................../............................................../.............................. 

日期 Date 

        ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยอมรับในเงื�อนไขการให้บริการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 

รวมทั�งขา้พเจา้ตกลงปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคารเกี�ยวกบัการให้บริการ

ดงักล่าว โดยให้ถือวา่มีผลผูกพนักบัขา้พเจา้ ทั�งนี� หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ�น ขา้พเจา้ยนิยอม

เป็นผูรั้บผิดชอบทั�งสิ�น และขา้พเจา้ยนิยอมให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผูท้ี�

ธนาคารกสิกรไทยมอบหมายใช้ขอ้มูลของผูข้อใช้บริการ เพื�อการพิจารณา และดาํเนินการเสนอ

ผลิตภณัฑบ์ริการ และขอ้เสนอพิเศษอื�นให้แก่ผูข้อใช้บริการ และ/หรือ เพื�อการอื�นได ้
                  本人已阅读并同意接受使用上述服务的各项条款，本人同意履行贵行公布

的与上述服务有关的规定，包括贵行通知本人或贵行在营业场所公布的规定均对

本人有约束力。若发生任何损失，本人同意承担全部责任，本人同意开泰银行、

开泰银行子公司和开泰银行的授权人可以使用本人的信息资料，以向本人推介产

品、服务和其它特别方案，和/或用于其它目的。                                       

        I/We have the accompanying terms and conditions in all respects and to comply with 

criteria and announcements of the Bank related to the above services including those that the 

Bank has informed me of an announcement that the Bank shall post at KBank branch in the 

future. I/We agree to be bound by the terms and conditions and accept full responsibility if 

damage occurs. I/We hereby authorize KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE 

and any of KASIKORNBANK PCL.' s assignees to use my/our information for the purpose of 

offering to me/our its new/special products/services and/or for any other purposes. 

 

 

 

ลายมือชื�อผูม้ีอาํนาจพร้อมประทบัตรา 

Authorized Signature(s) with Company Seal 
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          ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเปลี�ยนแปลงการใช้บริการรับขอ้มูลการเขา้บญัชีธุรกรรมเงินโอนเขา้จากต่างประเทศ 

        本人需申请更改国际汇入汇款到账通知服务I wish to change Information related to the use of Global Inward eReceipt/Global Inward mAlert service 

เมื�อมีเงินโอนเขา้จากต่างประเทศ เพื�อเขา้บญัชีของขา้พเจา้เลขที�                                                        

接收国际汇入汇款的本人账户号码    For Inward Remittances to my account no. 

ชื�อบญัชี     สาขา 

 账户名称Account Name     分行 Branch 

        ทางอีเมล ์โดยขอเปลี�ยนแปลงจาก 

          接收通知的电子邮箱，从 via e-mail I wish to change the e-mail address from : 

  อีเมล์เดิม      เป็น อีเมล์ใหม่ 

       原电子邮箱Former e-mail address   更改为新电子邮箱to new e-mail address 

  อีเมล์เดิม      เป็น อีเมล์ใหม่ 

  原电子邮箱Former e-mail address   更改为新电子邮箱to new e-mail address  

       ทางโทรศพัทเ์คลื�อนที� โดยขอเปลี�ยนแปลงจาก 

            接收通知的手机，从via mobile phone I wish to change the mobile phone number from 

         หมายเลขเดิม                                                เป็นหมายเลขใหม่                         

      原号码 Former mobile phone no.       更改为新号码   to new mobile phone no. 

        หมายเลขเดิม                                             เป็นหมายเลขใหม่     

     原号码 Former mobile phone no.       更改为新号码   to new mobile phone no. 

1. บริการรับขอ้มูลการเขา้บญัชีธุรกรรมเงินโอนเขา้จากต่างประเทศ  (Global Inward eReceipt/Global Inward mAlert) 

国际汇入汇款到账通知服务  For providing Inward money transfer Information          

         ขา้พเจา้มีความประสงคข์อยกเลิกการใชบ้ริการรับขอ้มูลการเขา้บญัชีธุรกรรมเงินโอนเขา้จากต่างประเทศ 

         本人需申请取消国际汇出汇款通知收款人服务  I wish to cancel Information related to the use of Global Inward eReceipt/Global Inward aAlert service 

  เมื�อมีเงินโอนเขา้จากต่างประเทศ เพื�อเขา้บญัชีของขา้พเจา้เลขที�                                                                               

用于扣账国际汇出汇款的本人账户号码 For Inward Remittance to my account no. 

ชื�อบญัชี           สาขา 

账户名称Account Name      分行Branch  

       ทางอีเมล ์               ทางอีเมล์ที� 2 

       取消电子邮箱1   via e-mail address                                                               取消电子邮箱2   via e-mail address 

       ทางโทรศพัทเ์คลื�อนที� 1                              ทางโทรศพัทเ์คลื�อนที� 2                                                                      

       取消手机号码1   via mobile phone no.                    取消手机号码2   via mobile phone no. 

         ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเปลี�ยนแปลงการใชบ้ริการแจง้ขอ้มูลการโอนเงินไปยงัผูรั้บปลายทาง 

         本人需申请更改国际汇出汇款通知收款人服务  I wish to change Information related to the use of Global Outward eAdvice (MT103) service  

เมื�อมีการโอนเงินต่างประเทศ โดยหักจากบญัชีของขา้พเจา้เลขที�                                                        

用于扣账国际汇出汇款的本人账户号码  For Inward Remittance to my account no. 

 ชื�อบญัชี       สาขา 

 账户名称  Account Name      分行  Branch 

ไปยงับญัชีผูรั้บเงินในต่างประเทศชื�อ 

汇出汇款国外收款人名称  To overseas beneficiary’s account name 

เลขที�บญัชี 

账户号码 Account No. 

โดยขอเปลี�ยนแปลงจาก อีเมล์ผูรั้บ 

申请从原电子邮箱  I wish to change the beneficiary’s e-mail address from. 

เป็น อีเมล์ใหม่ 

更改为新电子邮箱 to 

         ขา้พเจา้มีความประสงคข์อยกเลิกการใช้บริการแจง้ขอ้มูลการโอนเงินไปยงัผูรั้บปลายทาง 

本人需申请取消国际汇出汇款通知收款人服务I wish to cancel Information related to the use of Global Outward eAdvice (MT103) service 

เมื�อมีการโอนเงินต่างประเทศ โดยหักจากบญัชีของขา้พเจา้เลขที�                                                        

用于扣账国际汇出汇款的本人账户号码  For Inward Remittance to my account no. 

 ชื�อบญัชี       สาขา 

 账户名称  Account Name      分行  Branch 

 

ไปยงับญัชีผูรั้บเงินในต่างประเทศชื�อ 

汇出汇款国外收款人名称  To overseas beneficiary’s account name 

เลขที�บญัชี 

账户号码 Account No. 

โดยขอเปลี�ยนแปลงจาก อีเมล์ผูรั้บ 

申请从原电子邮箱  I wish to change the beneficiary’s e-mail address from. 

เป็น อีเมล์ใหม่ 

更改为新电子邮箱 to 

2. บริการรับแจง้รายการโอนเงินไปต่างประเทศไปยงัผูรั้บเงินปลายทาง (Global Outward eAdvice (MT103)) 

   国际汇出汇款通知收款人服务  For advising beneficiary of outward money transfer        
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ไปยงับญัชีผูรั้บเงินในต่างประเทศชื�อ 

汇出汇款国外收款人名称  To overseas beneficiary’s account name 

เลขที�บญัชี 

账户号码 Account No. 

โดยขอยกเลิกการแจง้ขอ้มูลการโอนเงินดงักล่าวไปที�อีเมล ์
申请取消发送通知至电子邮箱 

I would like to cancel the advisory of remittance to the e-mail address 

ไปยงับญัชีผูรั้บเงินในต่างประเทศชื�อ 

汇出汇款国外收款人名称  To overseas beneficiary’s account name 

เลขที�บญัชี 

账户号码 Account No. 

โดยขอยกเลิกการแจง้ขอ้มูลการโอนเงินดงักล่าวไปที�อีเมล ์
申请取消发送通知至电子邮箱 

I would like to cancel the advisory of remittance to the e-mail address 

ขา้พเจา้ไดอ่้าน และตกลงยอมรับในเงื�อนไขการให้บริการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมทั�งขา้พเจา้ตกลงปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคารเกี�ยวกบัการให้บริการดงักล่าว โดย

ให้ถือวา่มีผลผูกพนักบัขา้พเจา้ ทั�งนี�หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ�น ขา้พเจา้ยนิยอมเป็นผูรั้บผิดชอบทั�งสิ�น และขา้พเจา้ยนิยอมให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผูท้ี�ธนาคารกสิกรไทยมอบหมายใช้

ขอ้มูลของผูข้อใชบ้ริการ เพื�อการพิจารณา และดาํเนินการเสนอผลิตภณัฑบ์ริการ และขอ้เสนอพิเศษอื�นให้แก่ผูข้อใช้บริการ และ/หรือ เพื�อการอื�นได ้
             本人已阅读并同意接受使用上述服务的各项条款，本人同意履行贵行公布的与上述服务有关的规定，包括贵行通知本人或贵行在营业场所公布的规定均对本人有约束

力。若发生任何损失，本人同意承担全部责任，本人同意开泰银行、开泰银行子公司和开泰银行的授权人可以使用本人的信息资料，以向本人推介产品、服务和其它特别方案，

和/或用于其它目的。 

I/We have the accompanying terms and conditions in all respects and to comply with criteria and announcements of the Bank related to the above services including those that the Bank has 

informed me of an announcement that the Bank shall post at KBank branch in the future. I/We agree to be bound by the terms and conditions and accept full responsibility if damage occurs. I/We hereby 

authorize KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE and any of KASIKORNBANK PCL.' s assignees to use my/our information for the purpose of offering to me/our its new/special 

products/services and/or for any other purposes. 

ลายมือชื�อผูม้ีอาํนาจพร้อมประทบัตรา 

Authorized Signature(s) with Company Seal 
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