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ใบคําขอใชบริการ Trade e-Report 

(รายงานธุรกรรมการคาระหวางประเทศทางอิเล็คทรอนิกส) 
 

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี .......... เดือน ................................... พ.ศ. .............. 

 
ชื่อนิติบุคคล (ไทย / Eng) ................................................................................................... โทรศัพท....................................... 

ขาพเจาซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ผูขอใชบริการ”มีความประสงคจะสมัครขอใชบริการรายงาน/เอกสาร ซ่ึงตอไปนี้จะ

เรียกวา “report” ท่ีเกี่ยวกับการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศทางอิเล็คทรอนิกสไวกับ บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย ซ่ึง

ตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” โดยมีรายละเอียดคําขอใชบริการ ดังนี้ 
 

คําแนะนํา: ผูขอใชบริการสามารกําหนดกลุมผูรับ e-mail (ไมเกิน 8 e-mail address) ใหไดรับ Report หลากหลายประเภทตามท่ีตองการได 

โดยระบุรหัสของ report และ/หรือ package ที่อางอิงอยูในเอกสารแนบใหตรงกับกลุมผูรับน้ันๆ 

กลุม รหัส Report ท่ีตองการ* E-mail address ของผูขอใชบริการประสงคจะใชรับ Report 
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Package......................... 

Report............................ 

....................................... 

....................................... 

 

1) ................................................................. 2) ................................................................. 

3) ................................................................. 4) ................................................................. 

5) ................................................................. 6) ................................................................. 

7) ................................................................. 8) ................................................................. 
 

* ในกรณีท่ีมีการรับ Outstanding Report (รหัส S03)  ผูขอใชบริการขอเลือกรอบการสง report ดังนี้ 

   ทุกวัน     ทุกสัปดาห     รับทุกวัน....................... ของสัปดาห        ทุกเดือน รับทุกวันท่ี............. ของเดือน 
 

ผูขอใชบริการขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ไดใหไวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ โดยผูขอใช

บริการไดรับทราบ และตกลงปฏิบัติตามรายละเอียด เง่ือนไข และขอกําหนดดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบทายใบคําขอใช

บริการฉบับน้ีทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานผูขอใชบริการจึงไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี)ไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................................................................................................... ผูขอใชบริการพรอมตราประทับ(ถามี) 

       (                                                                                                                       )   

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 
 

รหัสลูกคา 
        ไดตรวจสอบความถูกตองของลายมือชื่อรวมถึงความถูกตองของเอกสารหลักฐานท่ี

เกี่ยวของ และขอมูล ที่อยู ในแบบคําขอใชบรกิารฉบับน้ีแลว 
 
 
ลงช่ือ(ผูขออนุมัติ) 
วันท่ี                                           โทรศัพท 

ผลการอนุมัติ  
 อนุมัติและใหดําเนินการทันที  
 ไมอนุมัต ิ
 

 

ลงช่ือ(ผูอนุมัติ) 
วันท่ี 
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เงื่อนไขและขอตกลงการขอใชบริการ 

 

1. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวาการใหบริการ Trade E-Report เปนการ จัดสงรายงาน/เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการทํา

ธุรกรรมระหวางประเทศผานทาง  e-mail address ของผูขอใชบริการ และหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีผูใชบริการแจงในใบคํา

ขอใชบริการ Trade E-Report 

       

2. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวาบริการ Trade E-Report เปนเพียงชองทางหนึ่งในการแจงขอมูลใหทราบอยางรวดเร็ว

เทานั้น ขอมูลดังกลาวจะไมมีผลผูกพันธนาคาร และธนาคารจะไมรับประกันความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ และ

ความผิดพลาดใดของการสงขอมูลผานระบบ e-mail เวนแตจะมีการยืนยันโดยธนาคารเปนลายลักษณอักษร 

ท้ังนี้ ขอความในวรรคกอนไมใชบังคับกับเอกสารประเภท  Advice under Trust Receipt โดยผูขอใชบริการตกลงให

ธนาคารใช Advice under Trust Receipt ท่ีพิมพออกมาจากระบบของธนาคาร และจัดสงใหแกผูขอใชบริการภายใต

บริการ Trade E-Report นี้แลว เปนพยานหลักฐานท่ีถูกตอง และเปนท่ียุติใชยันตอผูขอใชบริการได โดยธนาคาร และ    

ผูขอใชบริการไมจําเปนตองลงนามในเอกสารใดๆเพิ่มเติม 

 

3. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวาธนาคารจะไมรับประกันความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ และความผิดพลาดใด

ของการสงขอมูลผานระบบ e-mail ธนาคารมีสิทธิพิจารณาท่ีจะไมสงขอมูลสําหรับรายการซ่ึงมีเง่ือนไขพิเศษบางรายการ 

ท้ังนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาขอมูลซ่ึงสงผานระบบ e-mail อาจสูญหายหรือถูกเปล่ียนแปลงในระหวางทางกอนถึง

ระบบงานของผูขอใชบริการ โดยไมถือเปนความผิดของธนาคาร 

 

4. ผูขอใชบริการตองใชความระมัดระวังในการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับจากบริการ Trade E-Report กับหลักฐานอ่ืนๆ ซ่ึง

แสดงรายละเอียดการทํารายการธุรกรรมดานการคาตางประเทศ เชน สําเนาใบคําขอใชบริการท่ีผูขอใชบริการนํามาใช

ในการแจงการทํารายการธุรกรรมดานการคาตางประเทศกับธนาคาร เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรับ

ขอมูลผิดพลาดหรือซํ้าซอน 

 

5. ในกรณีท่ีผูขอใชบริการประสงคท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใชบริการ Trade E-Report  ผูขอใชบรกิารจะตองแจงให

ธนาคารทราบ พรอมลงนามในคําขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใชบริการ Trade E-Report ใหกับธนาคารไวเปน

หลักฐาน 

 

6. เมื่อผูขอใชบริการเปล่ียนแปลง e-mail address ท่ีแจงใหไวแกธนาคารในใบคําขอใชบริการ Trade E-Report ผูขอใช

บริการจะตองแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารทราบทันที ในกรณีท่ีผูขอใชบริการมิได

ดําเนินการแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาว ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารถือวา e-mail address ท่ีไดแจงไวในใบคําขอ

ใชบริการ Trade E-Report เปนขอมูลท่ีถูกตองและผูขอใชบริการไดรับทราบขอมูลนั้นๆ โดยชอบแลว 

 
7. ขอมูลใดๆ ท่ีธนาคารสงไปยังผูขอใชบริการตาม e-mail address ตามท่ีแจงไวในรายละเอียดการใชบริการ                  

Trade E-Report และ/หรือตามท่ีผูขอใชบริการจะไดแจงเปล่ียนแปลงในภายหลังใหถือวาผูขอใชบริการไดทราบขอมูล

นั้นๆ แลว 
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เอกสารแนบ: ประเภทของรายงานภายใตบริการ Trade e-Report  

 

ผูขอใชบริการสามารถเลือกรับ report ประเภทตางๆ ได 2 วิธี   

 

1. เลือกตามประเภท report 
 

รหัส ช่ือ Report ลักษณะ Report รอบการจัดสง 

S01 Export FX Deal Report 
สรุปรายการเงินโอนเขาที่รอการตกลง

อัตราแลกเปลี่ยน 9.30 น. / 14.00 น. 

S02 Statement Report สรุปขอมูลใบเสร็จที่เกิดขึ้นในแตละวัน วันถัดจากวันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

S03 Outstanding Report 

สรุปภาระหน้ีคงคาง - สําหรับวงเงิน

สินเช่ือธุรกิจตางประเทศ 

สามารถระบุไดตามความตองการ  Report  

จะถูกสงใหกอน 12.00 น. ของวันที่เลือก 

1) ทุกวัน  2) ทุกสัปดาห  3) ทุกเดือน 

S04 Forward Outstanding Report 
สรุปภาระหน้ีคงคาง - สําหรับวงเงิน 

Forward Contract 

วันทําการถัดจากวันที่ภาระหน้ีคงคางมีการ

เปลี่ยนแปลง 

S05 Summary Refund Withholding 

Tax 3% 

สรุปรายการที่ไดมอบอํานาจใหธนาคาร

คืนภาษ ี3% 
ภายใน 7 วันทําการแรกของแตละเดือน 

S06 Export Document Mailing 
สรุปเอกสารสงออกที่ธนาคารจัดสงไป

ตางประเทศ 
วันถัดจากวันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

T01 Forward Contract 
สัญญาซ้ือ / ขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา 
*วันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

T02 Import L/C Document Notice บันทึกแจงเอกสารเขาตาม L/C *วันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

T03 MT103 - Global Outward สําเนาการโอนเงิน - เงินโอนออก *วันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

T04 MT103 - Global Inward สําเนาการโอนเงิน - เงินโอนเขา **วันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

T05 MT700 / 707 - L/C Issuing สําเนา L/C - การเปด L/C *วันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

T06 MT700 / 707 - L/C Advising สําเนา L/C - การแจง L/C **วันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

T07 

 

Receipt - Import & Global 
Outward ใบเสร็จ - ดานนําเขา & เงินโอนออก *วันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

T08 

 

Receipt - Export & Global 
Inward 

ใบเสร็จ - ดานสงออก & เงินโอนเขา *วันที่ธุรกรรมไดรับการยืนยันความถูกตอง 

 

เง่ือนไข 
 

* เวลามาตรฐานที่กําหนด จะเร่ิมเม่ือธนาคารฯ ไดรับใบคําขอใชบริการ และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวของถูกตองครบถวน ภายในวันและเวลาทํา

การของธนาคารฯรวมถึงอยูภายใตเง่ือนไขของการใชวงเงินเครดิตของธนาคารฯ 
 

* หากธนาคารฯ ไดรับใบคําขอใชบริการ และเอกสารประกอบที่เก่ียวของภายหลังเวลา15.30 น. ใหถือวาธุรกรรมน้ันมีผลในวันทําการถัดไป 
 

** หากธนาคารฯไดรับ SWIFT Message หลังเวลาทําการของธนาคารฯเวลามาตรฐานท่ีกําหนดจะเร่ิมในเวลา 8.30 น. ของวันทําการถัดไป 
 

 

 

 

2.  เลือกตาม Package: แตละ Package จะประกอบไปดวย report ประเภทตางๆ ที่ถูกจัดรวมกันตามลักษณะการทําธุรกรรมของผูขอใชบริการ 
  

รหัส ช่ือ Package Report ท่ีเก่ียวของ 

P01 All ทุก report 

P02 Import S02 / S03 / S04 / S05 
T01 / T02 / T03 / T05 / T07 

P03 Export 
S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06 
T01 / T04 / T06 / T08 

P04 Document (L/C & BC) 
S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06 
T01 / T02 / T05 / T06 / T07 / T08 

P05 Global Money Transfer 
S01 / S02 / S03 / S04 / S05 
T01 / T03 / T04 / T07 / T08 

 

หมายเหตุ: ขอมูลลาสุดวันท่ี 28 มี.ค. 2559 
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