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ค ำขอใช้บริกำร K CONNECT-Intertrade 

 

ส่วนที่ 1: ขอ้มูลผู้ขอใช้บริกำร 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ขอใช้บริกำรภำษำไทย .................................................................................................................................................. 

(ช่ือนิติบคุคล หรอื ช่ือ-นามสกลุเจา้ของรา้นคา้) ........................................................................................................................ 

ชื่อผู้ขอใช้บริกำรภำษำอังกฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)    ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣  

(ช่ือนิติบคุคล หรอื ช่ือ-นามสกลุเจา้ของรา้นคา้)             ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ผู้ติดต่อหลักของผู้ขอใช้บริกำร เพ่ือติดตอ่ประสานงานเป็นตวักลางในการรบั-สง่/ยืนยนัค  าสั่ง-ขอ้มลู/เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารเท่านัน้ 
- กรณีนิติบคุคลโปรดระบขุอ้มลูใหค้รบทกุช่อง 
- กรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของคนเดียวใหร้ะบเุฉพาะ E-mail address และโทรศพัทมื์อถือหรอืโทรศพัทเ์ทา่นัน้ 

ช่ือ-นามสกลุ............................................................................ ต าแหนง่………..................................................................... 

โทรศพัทม์ือถือ ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣    โทรศพัท␣์␣␣␣␣␣␣␣␣ ตอ่ ␣␣␣␣ 

(ต้องระบุ E-mail Address เพื่อรับข้อมูลต่ำงๆ)  

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣  

หมำยเหตุ:  ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดต่อหลกัเป็นตวัแทนผู้ขอใชบ้ริการในการ ติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการ
แจง้/ยืนยนั/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลงและจดัส่งขอ้มูลและ/หรือเอกสารใดๆ ของผู้ขอใชบ้ริการและ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง การรบัแจง้ขอ้มลู
และ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจง้และ/หรือน าส่งใหแ้ก่ผู้ขอใชบ้ริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการแจง้ ยืนยัน การสมคัร/แกไ้ข 
เปลีย่นแปลงขอ้มลูตามที่ไดร้บัแจง้จากผูต้ิดตอ่หลกั ผา่นทาง โทรศพัท/์โทรศพัทม์ือถือ และ/หรอื E-mail ที่ระบขุา้งตน้ตามช่องทาง
และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัการกระท าของผูต้ิดตอ่หลกัมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทกุประการ 

ที่อยูส่ ำหรับกำรติดต่อ   
 เหมือนกบัท่ีอยูต่ามหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล/เอกสารการจดัตัง้ (กรณีนิติบคุคล)  
 เหมือนกบัท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน (กรณีบคุคลธรรมดา)  

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     

ช่ือสถานท่ีตดิตอ่ …………………………………………………………………...........................................…………………….. 
เลขที่ ....................... อาคาร ............................................ ชัน้ .............. หอ้ง ........... หมูท่ี่ …........... หมูบ่า้น.........................
ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ............................................. แขวง/ต าบล ..................................................   

เขต/อ าเภอ ................................................ จงัหวดั ................................................................. รหสัไปรษณีย ์␣␣␣␣␣ 
1.2 ขอ้มูลบริกำร  

บริกำร K CONNECT-Intertrade 

  บรกิารดา้นน าเขา้และสนิเช่ือเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ (Import and Trade Finance)        
  บรกิารดา้นสง่ออกและสนิเช่ือเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ (Export and Trade Finance)      
  บรกิารเงินโอนระหวา่งประเทศ (Transfer)                                           
 บญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ (FCD)                          
บริกำรเพิ่มเติม 

 บรกิารรายงานธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Trade e-Report) 
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ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองวา่การสมคัรผลิตภณัฑ/์บรกิารดงักลา่วเป็นไปตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการ และรายละเอียดตา่งๆ  
ที่ใหไ้วส้  าหรบัการสมคัรผลติภณัฑ/์บรกิารดงักลา่ว เป็นความจรงิทกุประการ และตกลงยินยอมใหผู้ใ้ชง้านที่ผูข้อใชบ้รกิารระบใุนสว่นที่ 2 
หรือที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ เป็นตัวแทนของผูข้อใช้บริการในการด าเนินการต่างๆ แทนผูข้อใช้บริการ ภายใตเ้ง่ือนไข 
ที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบ เขา้ใจ ตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามใบค าขอใชบ้รกิารนี ้ตามรายละเอียดในสว่นที่ 1 ขอ้มลู 
ผูข้อใชบ้ริการ ส่วนที่ 2 ขอ้มูลบริการ และส่วนที่ 3 ค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ* (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ค าแนะน า 
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลติภณัฑ/์บรกิาร การช าระคา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ้่าย/คา่ปรบั สญัญาสนิเช่ือที่เก่ียวขอ้ง การกระท า
โดยใชร้หสัผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ที่ไดร้บัในวนัสมคัร และ/หรือที่จะจดัสง่ใหใ้นภายหลงั และ/หรือที่อยู่ในเว็บไซต/์ประกาศต่างๆ ของ
ธนาคารที่เก่ียวกบัผลติภณัฑ/์บรกิาร ทัง้ที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ละ/หรอืที่จะมีในภายหนา้ โดยใหถื้อวา่เป็นสว่นหนึง่ของค าขอใชบ้รกิารนีด้ว้ย 

ก่อนการใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งอา่น ศกึษา ท าความเขา้ใจรายละเอียด และตกลงยอมรบัค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือการใชบ้รกิาร 
K CONNECT-Intertrade ตามที่ธนาคารไดป้ระกาศแจง้ไวใ้นเว็บไซตข์องธนาคาร คือ  https://kconnectintertrade.kasikornbank.com   
ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเรยีกด ูบนัทกึ และ/หรอืพิมพอ์อก ค าแนะน าดงักลา่วไดด้ว้ยตนเอง 

ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลใดๆ ของผูข้อใชบ้ริการ โดยมี
วตัถปุระสงคท์ี่จ าเป็นเพื่อการใหบ้รกิารแก่ผูข้อใชบ้รกิาร การด าเนินการตามค าขอของผูข้อใชบ้รกิารก่อนใหบ้รกิาร การมอบหมายงาน
ใหผู้อ้ื่นด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนนุการใหบ้รกิาร เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอ่สือ่สาร งานติดตามทวงถาม เป็น
ตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจ 
ที่ออกผลิตภณัฑร์่วมกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ที่ ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ที่ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud 
Computing และยินยอมให้ผู้ร ับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดั งกล่าวต่อไปได้ภายใต้
วัตถุประสงคด์ังกล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการมีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงค์
ขา้งตน้ ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองวา่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอื่นดงักลา่ว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ์ื่นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลู
ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอื่นดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ /หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 
ข้อควรระวัง!! 
• ผูข้อใชบ้รกิารควรเขา้ใจในผลติภณัฑ/์บรกิาร และค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือการใชบ้รกิาร ก่อนตดัสนิใจลงลายมือช่ือ โดย

เจา้หนา้ที่ธนาคารไดใ้หค้  าอธิบายขอ้มลูผลิตภณัฑ/์บริการให้ครบถว้นและตอบขอ้ซกัถามจนกระจ่างแลว้ หากมีขอ้สงสยั
หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท้ี่  K-Contact Center โทร. 02-8888888 (ส าหรบัลูกคา้บุคคล
ธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (ส าหรบัลกูคา้นิติบคุคล)  

• ส าหรบัผลติภณัฑส์นิเช่ือที่เก่ียวขอ้ง ธนาคารจะคิดดอกเบีย้/คา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ้า่ยตัง้แตว่นัท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัสนิเช่ือไป
จากธนาคาร กรณีผูข้อใชบ้รกิารผิดนดัช าระหนี/้ผิดสญัญา จะมีดอกเบีย้ และคา่ใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนีเ้พิ่ม 

*หมายเหต ุ– รหสัมาตรฐานสิ่งพิมพข์อง ค  าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิาร: 9930120-11-22 (v2e/0522/KB989/0820) 
 

 
 
 
 
 

ลงลายมือช่ือ _______________________________________________________________________________________________   
 

ผูข้อใชบ้รกิาร/ผูม้ีอ  านาจลงนาม 
 

    (________________________________________________________________________________________________)  
 ช่ือตวับรรจง 

วนัท่ี _______ /_______ /_______  
 

ส ำหรับ 

เจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร 

Import and Trade Finance / Export and Trade Finance / Transfer / Trade e-Report Trade 

FCD FCD 

อากรแสตมป์ 

ตราประทบั 

(ถา้มี) 
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ส่วนที่ 2 : ขอ้มูลบริกำร 
2.1 : รำยละเอียดบัญชีส ำหรับกำรท ำธุรกรรมและยนิยอมใหห้ักค่ำธรรมเนียม 

 ทกุหมายเลขบญัชีที่ไดแ้จง้แก่ธนาคารไวก้่อนหนา้  

หรอืเฉพาะหมายเลขบญัชี ดงันี ้(ตอ้งระบบุญัชีหลกัส าหรบัตดับญัชีและเขา้บญัชี) 

1.หมายเลขบญัชี ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣    บญัชีใชส้  าหรบั     ตดับญัชี     เขา้บญัชี      บญัชีหลกั  

2.หมายเลขบญัชี ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣     บญัชีใชส้  าหรบั     ตดับญัชี     เขา้บญัชี      บญัชีหลกั 

3.หมายเลขบญัชี ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣    บญัชีใชส้  าหรบั     ตดับญัชี     เขา้บญัชี     

4.หมายเลขบญัชี ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣     บญัชีใชส้  าหรบั     ตดับญัชี     เขา้บญัชี 
หำกบัญชีเงินฝำกที่สมัครใช้บริกำรและหักค่ำธรรมเนียม เป็นบัญชีประเภทบัญชีกระแสรำยวันและมีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเดินสะพัดอยู่ 

ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงินในวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อช ำระหนี้ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับบริกำร รวมทัง้ ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำบริกำร เบีย้ปรับ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ (ถ้ำมี) โดยให้ถือว่ำ เป็นหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชี และผู้ขอใช้บริกำรยอมผูกพันรับผิดชอบช ำระคืน 

ตำมเงือ่นไขและข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำกู้เบิกเงนิเกินบัญชี ทีท่ ำใหไ้ว้กับธนำคำรทุกประกำร 

2.2 ข้อมูลกำรใช้งำนระบบ 

กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำองักฤษ (แบบตวัพิมพใ์หญ่) 

รหัสองคก์ร 

 ธนาคารก าหนดให ้(แนะน า) 

 ก าหนดเอง  (กรอกเป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษร ไม่เกิน 8 ตวัอกัษร) 

.....................................................................  ใชร้หสัองคก์รรว่มกบับรกิาร............................................. 

กำรสร้ำงและ
อนุมตัิรำยกำร 

 สรา้งและอนมุตัิรายการไดเ้ฉพาะผูข้อใชบ้รกิาร 
 สรา้งและอนมุตัิรายการใหก้บัในเครอืของผูข้อใชบ้รกิารได ้ ID บรษัิทหลกั................................................ 

 
หมายเหต ุ 
1. เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารควรหลกีเลีย่งการก าหนดให ้ผูต้ิดตอ่หลกั, Admin, Viewer, Maker,  

Verifier/Checker และ Authorizer เป็นบคุคลเดียวกนั  
2. หนา้ที่ Admin – ท าหนา้ที่ unlock, reset password เรยีกรายงาน audit log ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
    Viewer – ท าหนา้ที่ดแูลขอ้มลูการใชบ้รกิาร 
    Maker – ท าหนา้ที่จดัท ารายการเพื่อจดัสง่ค าสั่งที่จดัท าใหก้บัผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 
    Verifier/Checker – ท าหนา้ที่ตรวจสอบรายการเพื่อจดัสง่ค าสั่งที่จดัท าใหก้บัผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 

Authorizer – มีอ  านาจในการตกลงยอมรบัค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือการใชบ้รกิาร K CONNECT-Intertrade ที่ปรากฏในเว็บไซต์
ของธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงใหก้ารด าเนินการของบุคคลดงักล่าวมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการทุกประการ รวมถึงท าหนา้ที่อนมุตัิ
รายการและสง่รายการไปยงัธนาคาร 

3. Admin, Viewer, Maker, Verifier/Checker และ Authorizer มีอ านาจในการใหค้วามยินยอมในการเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขการใชบ้รกิาร และเปิดใชง้านบรกิารตา่งๆ ทัง้ที่มีอยูแ่ลว้ในขณะนี ้หรอืที่จะมีตอ่ไปในภายหนา้ 
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2.3 ข้อมูลผู้ใช้งำน : จ ำนวน ............. ผู้ใช้งำน 

ล ำดับที ่ ผู้ใช้งำน 
(โปรดระบุข้อมูลใหค้รบถ้วน ธนำคำรจะด ำเนินกำรส่ง User ID ทำง Email และ Password ทำง SMS) 

หน้ำที ่

1 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):  KCIT_    ADMIN1  
ช่ือ-นามสกลุ:  ............................................................................................................................ 
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ................................................................................................. 
โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 
กรณีผูใ้ชง้านไมม่ีโทรศพัทม์ือถือในประเทศไทย ธนาคารจะสง่ Password ผา่นอีเมลตามที่ระบ ุ

Admin 

2 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    KCIT_  ADMIN2                 ขอ้มลูผูใ้ชง้านเหมือนกบั KCIT_  ADMIN 1 
ช่ือ-นามสกลุ:  ............................................................................................................................ 
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ................................................................................................. 
โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 
กรณีผูใ้ชง้านไมม่ีโทรศพัทม์ือถือในประเทศไทย ธนาคารจะสง่ Password ผา่นอีเมลตามที่ระบ ุ

Admin 

ล ำดับที ่ ผู้ใช้งำน 
(โปรดระบุข้อมูลใหค้รบถ้วน ธนำคำรจะด ำเนินกำรส่ง User ID ทำง Email และ Password ทำง SMS) 

หน้ำที ่

3 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    .......................................................................................

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 

สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 
 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

4 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    .......................................................................................

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer  

Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 

สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 
 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 
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ล ำดับที ่ ผู้ใช้งำน 
(โปรดระบุข้อมูลใหค้รบถ้วน ธนำคำรจะด ำเนินกำรส่ง User ID ทำง Email และ Password ทำง SMS) 

หน้ำที ่

5 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    .......................................................................................

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer  

Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 

สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 
 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

6 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    ....................................................................................... 

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer  

Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 

สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 
 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

7 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    ....................................................................................... 

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer  

Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 

สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 
 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 
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ล ำดับที ่ ผู้ใช้งำน 
(โปรดระบุข้อมูลใหค้รบถ้วน ธนำคำรจะด ำเนินกำรส่ง User ID ทำง Email และ Password ทำง SMS) 

หน้ำที ่

8 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    .......................................................................................

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer  

Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 

สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 
 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

9 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    ....................................................................................... 

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer  

Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 

สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 
 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

10 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    ....................................................................................... 

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer  

Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 

สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 
 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

 ผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดผู้ใช้งำนเพิ่มเติม รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 1 
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2.4 ข้อมูลเงือ่นไขกำรอนุมัต ิ(กรณีที่มี Authorizer มำกกว่ำ 1 ท่ำน ให้ระบุเงือ่นไขกำรอนุมัติ) 

จ ำนวนเงนิเร่ิมต้น จ ำนวนเงนิสูงสุด เงือ่นไขกำรอนุมัต ิ เพิ่มเติมเงือ่นไขอนุมัต ิ

  
 อนมุตัิเพียง 1 ทา่น 
 อนมุตัิ .........ทา่นรว่มกนั  

 

  
 อนมุตัิเพียง 1 ทา่น 
 อนมุตัิ .........ทา่นรว่มกนั 

 

  
 อนมุตัิเพียง 1 ทา่น 
 อนมุตัิ .........ทา่นรว่มกนั 

 

  
 อนมุตัิเพียง 1 ทา่น 
 อนมุตัิ .........ทา่นรว่มกนั 

 

 

หมายเหตุ กรณีไม่ระบขุอ้มลูเง่ือนไขการอนมุตัิรายการ ธนาคารจะก าหนด เง่ือนไขการอนมุตัิเป็นอนมุตัิเพียง 1 ท่าน โดยไม่ก าหนด

จ านวนเงินเริม่ตน้และจ านวนเงินสงูสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9935292-11-22  
(v2e/0522/KB989/0820)      8/12 

2.5 บริกำรรำยงำนธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(Trade e-Report) 

ผูข้อใชบ้ริการสามารถก าหนดกลุ่มผูร้บั e-mail ใหไ้ดร้บั Report หลากหลายประเภทตามที่ตอ้งการได ้ โดยระบุรหสัของ 

report และ / หรอื package ที่อา้งอิงอยูใ่นเอกสารแนบใหต้รงกบักลุม่ผูร้บันัน้ๆ 

กลุม่ รหสั Report ที่ตอ้งการ e-mail address ของผูข้อใชบ้รกิาร (ตวัพิมพใ์หญ่) 

1 

Package  ………   ………    
………    ………  
Report     ………   ……… 
………   ………   ……… 
………   ………   ……… 
………   ………   ……… 

1. ………………………………………………...........................................………… 
2. ………………………………………………...........................................………… 
3. ………………………………………………...........................................………… 
4. ………………………………………………...........................................………… 
5. ………………………………………………...........................................………… 
6. ………………………………………………...........................................………… 

2 

Package  ………   ………    
………    ………  
Report     ………   ……… 
………   ………   ……… 
………   ………   ……… 
………   ………   ……… 

1. ………………………………………………...........................................………… 
2. ………………………………………………...........................................………… 
3. ………………………………………………...........................................………… 
4. ………………………………………………...........................................………… 
5. ………………………………………………...........................................………… 
6. ………………………………………………...........................................………… 

3 

Package  ………   ………    
………   ………  
Report     ………   ……… 
………   ………   ……… 
………   ………   ……… 
………   ………   ……… 

1. ………………………………………………...........................................………… 
2. ………………………………………………...........................................………… 
3. ………………………………………………...........................................………… 
4. ………………………………………………...........................................………… 
5. ………………………………………………...........................................………… 
6. ………………………………………………...........................................………… 

4 

Package  ………   ………    
………    ………  
Report     ………   ……… 
………    ………   ……… 
………    ………   ……… 
………    ………   ……… 

1. ………………………………………………...........................................………… 
2. ………………………………………………...........................................………… 
3. ………………………………………………...........................................………… 
4. ………………………………………………...........................................………… 
5. ………………………………………………...........................................………… 
6. ………………………………………………...........................................………… 

5 

Package  ………   ………    
………    ………  
Report     ………   ……… 
………   ………   ……… 
………   ………   ……… 
………   ………   ……… 

1. ………………………………………………...........................................………… 
2. ………………………………………………...........................................………… 
3. ………………………………………………...........................................………… 
4. ………………………………………………...........................................………… 
5. ………………………………………………...........................................………… 
6. ………………………………………………...........................................………… 

 

ในกรณีที่มีกำรรับ Outstanding Report (รหสั S03) ผูข้อใชบ้รกิารขอเลอืกรูปแบบ  PDF  Excel (เลอืกได ้1 รูปแบบ) 
รอบการสง่ report ดงันี ้ ทกุวนั  ทกุสปัดาห ์ รบัทกุวนั ……………… ของสปัดาห ์   ทกุเดือน รบัทกุวนัท่ี …..…ของเดือน 
หมายเหต ุกรณีไมร่ะบขุอ้มลูรูปแบบและรอบการสง่ ธนาคารจะก าหนดรูปแบบเป็น PDF รอบการสง่ทกุสปัดาหแ์ละรบัทกุวนัจนัทร ์  
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ประเภทของรำยงำนภำยใต้บริกำร Trade e-Report 
ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเลอืกรบั report ประเภทตา่งๆ ได ้2 วิธี   

1. เลอืกตามประเภท report 
รหัส ชื่อ Report ลักษณะ Report รอบกำรจัดส่ง 

S01 Export FX Deal Report สรุปรายการเงินโอนเขา้ท่ีรอการตกลงอตัรา

แลกเปล่ียน 

9.30 น. / 14.00 น. 

S02 Statement Report สรุปขอ้มลูใบเสรจ็ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั วนัถดัจากวนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

S03 Outstanding Report สรุปภาระหนีค้งคา้ง - ส  าหรบัวงเงินสนิเช่ือธุรกิจ

ตา่งประเทศ 

สามารถระบไุดต้ามความตอ้งการ  Report จะถกูสง่ใหก่้อน  

12.00 น. ของวนัท่ีเลือก 

1) ทกุวนั  2) ทกุสปัดาห ์ 3) ทกุเดือน 

S04 Forward Outstanding Report สรุปภาระหนีค้งคา้ง - ส  าหรบัวงเงิน Forward 

Contract 

วนัท าการถดัจากวนัท่ีภาระหนีค้งคา้งมีการเปล่ียนแปลง 

S05 Summary Refund Withholding Tax 3% สรุปรายการท่ีไดม้อบอ านาจใหธ้นาคารคืนภาษี 3% ภายใน 7 วนัท าการแรกของแตล่ะเดือน 

S06 Export Document Mailing สรุปเอกสารสง่ออกที่ธนาคารจดัสง่ไปตา่งประเทศ วนัถดัจากวนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T01 Forward Contract สญัญาซือ้ / ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T02 Import L/C Document Notice บนัทกึแจง้เอกสารเขา้ตาม L/C * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T03 MT103 - Global Outward ส าเนาการโอนเงิน - เงินโอนออก * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T04 MT103 - Global Inward ส าเนาการโอนเงิน - เงินโอนเขา้ * * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T05 MT700 / 707 - L/C Issuing ส าเนา L/C - การเปิด L/C * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T06 MT700 / 707 - L/C Advising ส าเนา L/C - การแจง้ L/C * * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T07 Receipt - Import & Global Outward ใบเสรจ็ - ดา้นน าเขา้ & เงินโอนออก * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T08 Receipt - Export & Global Inward ใบเสรจ็ - ดา้นสง่ออก & เงินโอนเขา้ * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

เง่ือนไข 
* เวลามาตรฐานที่ก  าหนด จะเริ่มเม่ือธนาคาร ไดร้บัใบค าขอใชบ้ริการ และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งถูกตอ้งครบถว้น ภายในวันและเวลาท ากา รของ
ธนาคาร รวมถึงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของการใชว้งเงินเครดิตของธนาคาร 

* หากธนาคารไดร้บัใบค าขอใชบ้รกิาร และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งภายหลงัเวลา 16.00 น. ใหถื้อวา่ธุรกรรมนัน้มีผลในวนัท าการถดัไป 
* * หากธนาคารไดร้บั SWIFT Message หลงัเวลาท าการของธนาคาร เวลามาตรฐานที่ก  าหนดจะเริม่ในเวลา 8.30 น. ของวนัท าการถดัไป 
 

2.  เลือกตาม package: แต่ละ package จะประกอบไปดว้ย report ประเภทต่างๆ ที่ถูกจัดรวมกันตามลกัษณะการท าธุรกรรมของ 
ผูข้อใชบ้รกิาร 
รหสั ช่ือ Package Report ทีเ่ก่ียวข้อง 

P01 All ทกุ 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 
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เอกสำรแนบท้ำย 1 ข้อมูลผู้ใช้งำน K CONNECT-Intertrade (เพิ่มเติม) 
 

ล ำดับที ่ ผู้ใช้งำน 
(โปรดระบุข้อมูลใหค้รบถ้วน ธนำคำรจะด ำเนินกำรส่ง User ID ทำง Email และ Password ทำง SMS) 

หน้ำที ่

.......... 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 
โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 
รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    .......................................................................................
กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 
 Maker 
 Verifier/Checker 
 Authorizer  
Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 
สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 

 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

.......... 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 
โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 
รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    .......................................................................................
กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 
 Maker 
 Verifier/Checker 
 Authorizer  
Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 
สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 

 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

.......... 

ช่ือ-นามสกลุ:  ........................................................................................................ 
Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่):  ............................................................................. 
โทรศพัทม์ือถือ (ในประเทศไทย):  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ 
รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):    .......................................................................................
กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

 Viewer 
 Maker 
 Verifier/Checker 
 Authorizer  
Sequence....... Group....... 

เลือกบริกำร วงเงนิที่สำมำรถอนุมัต ิ

 บรกิารทัง้หมด เริม่ตน้.................................. 
สงูสดุ...................................  Import and Trade Finance     Export and Trade Finance 

 Transfer                                  FCD 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 
 



 

9935292-11-22  
(v2e/0522/KB989/0820)      11/12 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 

เอกสำรประกอบกำรขอใช้บริกำร K CONNECT-Intertrade และบริกำรเพิ่มเติม 

หมำยเหตุ: *ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ ขีดคร่อมส าเนาเอกสารประกอบต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกับบริการที่สมคัร หรือ  
ขีดครอ่มส าเนาดว้ยขอ้ความ “เพือ่สมคัรบรกิารของธนาคารกสกิรไทย” 

บริษัทจ ำกัด/บริษัทมหำชนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
• ส าเนาหนงัสอืรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคล* หรอื ส  าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ ส าเนา Passport* (กรณี

ชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วันสมคัร) 
กรณีเป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต ้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว  
• ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรอืเอกสารแสดงวา่เป็นส านกังานสาขา/ส านกังานผูแ้ทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ

ของคนตา่งดา้วที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชยอ์อกให*้ 
• ส าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ตา่งประเทศ)  
• หนังสือมอบอ านาจ (ต่างประเทศ) ที่ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเง่ือนไขในหนังสือรบัรองการจด

ทะเบียน มอบอ านาจใหผู้ร้บัผิดชอบด าเนินงานในประเทศไทย และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เทา่นัน้ หรอื ส  าเนา 
Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• ส าเนาบตัรประชาชน*  เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 
และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 

หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  
• ส าเนาพระราชบญัญตัิใหท้ าการจดัตัง้ (ถา้มี) 
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport*  (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณี

ชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)   
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
• ส าเนาสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญั* พรอ้มใบทะเบียนพาณิชย*์ (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เทา่นัน้ หรอื ส  าเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ)  ของ ผูม้ีอ  านาจลงนาม  ผูต้ิดตอ่หลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณี

ชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
กิจกำรร่วมค้ำ 
• ส าเนาหนงัสอืรบัรองจดทะบียนนิติบคุคล* หรอื ส  าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* ของทกุบรษัิท (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เทา่นัน้ หรอื ส  าเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ)  ของ ผูม้ีอ  านาจลงนาม  ผูต้ิดตอ่หลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณี

ชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
คณะบุคคล/สมำคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์
• ส าเนาใบอนญุาตจดัตัง้* (คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และขอ้บงัคบัหรอืเอกสารท่ีระบถุึงผูม้ีอ  านาจลงนาม* 
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ) ของ ผูม้ีอ  านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณี

ชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
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โรงเรียน/มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน 
• ส าเนาหนงัสอืจดัตัง้โรงเรยีนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั* และขอ้บงัคบัหรอืเอกสารท่ีระบถุึงผูม้ีอ  านาจลงนาม*  
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ ส าเนา Passport* (กรณี

ชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
สถำนทูต/สถำนกงสุล 
• ส าเนาหนงัสอืแตง่ตัง้การเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของสถานทตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย*  
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ ส าเนา Passport* (กรณี

ชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
วัด/มัสยดิ/ศำลเจ้ำ 
• ส าเนาใบอนญุาตรบัรองสภาพวดั/ส าเนาหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด* (บอ.3)   
• ส าเนารายช่ือคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิดชดุปัจจบุนัท่ีรบัรองโดยนายทะเบียน*  
• ส าเนาหนงัสอืตราตัง้เจา้อาวาส*  
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ ส าเนา Passport* (กรณี

ชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
บุคคลธรรมดำท ำกำรค้ำ 
• ส าเนาทะเบียนพาณิชย*์ หรอื ส  าเนาทะเบียนการคา้*  
• ส าเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบัตรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ ส  าเนา Passport* 

(กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) 
หมำยเหตุ : * ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรลงนำมรับรองว่ำ ได้ด ำเนินกำร 
• พิสูจนต์ัวตน ผูข้อใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 
• ตรวจสอบควำมถกูต้องครบถว้น ของการกรอกขอ้มลู  เอกสารประกอบการสมคัร  และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด  รวมทัง้

ลายมือช่ือผูข้อใชบ้รกิารแลว้  
• แจ้ง แจก แจง ตำม Market Conduct Checklist แก่ผูข้อใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 

01 อธิบำย  คณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์และเง่ือนไขการใชบ้รกิาร พรอ้มตอบขอ้ซกัถาม 
02 แนะน ำ  ขอ้ควรระวงั และความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ ในการใชบ้รกิาร 
03 แจ้ง      คา่ธรรมเนียม การใชบ้รกิาร 
04 ส่งมอบ รายละเอียด ค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ และ Sale Sheet ส าหรบับริการ K CONNECT-Intertrade 

และบรกิารเพิ่มเติม 

รหสัลกูคา้ ..........................ศนูยบ์รกิารธุรกิจตา่งประเทศ........................................................................................................ 
1. ช่ือ-นามสกลุ......................................................... รหสัพนกังาน .............................   RM  สาขา  TSS    ITSC        
   หมายเลขโทรศพัท ์................................................ วนัท่ี ....................................................... 
2. ช่ือ-นามสกลุ......................................................... รหสัพนกังาน .............................   RM  สาขา  TSS   ITSC        
   หมายเลขโทรศพัท ์................................................ วนัท่ี ....................................................... 
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ส ำหรับผู้ขอใชบ้ริกำร 

คณุลกัษณะของบรกิาร K CONNECT-Intertrade 
บริการ K CONNECT-Intertrade หมายถึง การให้บริการดา้นการน าเขา้ ( Import Service Solutions) บริการด้านการส่งออก 

(Export Service Solutions) บริการเงินโอนระหว่างประเทศ (Global Money Trasnfer) สินเช่ือเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

(International Trade Finance Solutions) บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account : FCD) และ

บริการอื่นๆ ที่ธนาคารไดพ้ฒันามาเพื่อใหบ้ริการในอนาคต จากธนาคารโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ งของการ

ใหบ้ริการ Corporate Connect โดยธนาคาร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูข้อใชบ้ริการ โดยจะประกอบดว้ยบริการต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้

       1. บรกิารดา้นน าเขา้และสนิเช่ือเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ (“Import and Trade Finance”)        
1.1 เลตเตอรอ์อฟเครดิตดา้นการน าเขา้ (Import Letter of Credit) หมายถึง การใหบ้ริการโดยธนาคารออกหนงัสือเพื่อ

รบัรองการช าระเงินคา่สนิคา้ หรอื บรกิารจากตา่งประเทศ และ/หรอื ภายในประเทศ การใหบ้รกิารดงัตอ่ไปนี  ้

- บรกิารเปิด /แกไ้ข /ยกเลกิเลตเตอรอ์อฟเครดิต  

- บรกิารช าระเงินคา่สนิคา้เขา้ตามเลตเตอรอ์อฟเครดิต  

1.2 บริการโอนเงินไปตา่งประเทศ (Global Outward) หมายถึง บริการที่ธนาคารไดร้บัค าสั่งจากผูข้อใชบ้ริการใหโ้อนเงิน

ไปยงัธนาคารตวัแทนของผูข้ายสนิคา้ในตา่งประเทศ หรอืผูร้บัประโยชนใ์นตา่งประเทศ 

1.3 สนิเช่ือประเภททรสัตร์ซีีท (Trust Receipt) เพื่อประกอบธุรกิจทางดา้นน าเขา้ หรอืการสั่งซือ้สนิคา้ภายในประเทศ  

2. บรกิารดา้นสง่ออกและสนิเช่ือเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ (“Export and Trade Finance”)      

2.1 เลตเตอรอ์อฟเครดิตดา้นการสง่ออก (Export Letter of Credit) หมายถึง การใหบ้ริการโดยธนาคารในการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งแทจ้ริงของเลตเตอรอ์อฟเครดิตที่ธนาคารไดร้บัจากธนาคารตวัแทนของผูซ้ือ้ ธนาคารจะแจง้การเปิดเลต

เตอรอ์อฟเครดิตไปยงัผูข้อใชบ้ริการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการสามารถแจง้กลบัมายงัธนาคารโดยผ่านระบบถึงการที่ผูข้อใช้

บรกิารประสงคท์ี่จะยอมรบัหรอืปฏิเสธการแจง้แกไ้ขเลตเตอรอ์อฟเครดิต  

2.2 บริการรบัเงินโอนจากตา่งประเทศ (Global Inward) หมายถึง บริการที่ธนาคารไดร้บัเงินโอนเขา้จากธนาคารตวัแทน

ของผูโ้อนในตา่งประเทศใหผู้ข้อใชบ้รกิาร 

2.3 สินเช่ือประเภทแพคกิง้เครดิต (Packing Credit) เพื่อประกอบธุรกิจดา้นส่งออกหรือขายสินคา้ในประเทศ ไม่ว่าจะ                   

ในช่วงระยะเวลาก่อน หรอืหลงัจากการสง่ออก/สง่มอบ 

3. บรกิารเงินโอนระหวา่งประเทศ (“Transfer”)  

- บรกิารโอนเงินไปตา่งประเทศ (Global Outward)  

- บรกิารรบัเงินโอนจากตา่งประเทศ (Global Inward)  

      4. บญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ (“FCD”) 

บริการบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) หมายถึง บริการที่ธนาคารไดร้บัค าสั่งจากผูข้อใชบ้ริการ ใหโ้อนเงิน

ระหวา่งบญัชีเงินฝากภายในธนาคาร ซึง่มีขอบเขตการใหบ้รกิารภายใตบ้รกิาร K CONNECT-Intertrade ดงัตอ่ไปนี ้ 
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- การสง่ค าสั่งใหโ้อนเงินจากบญัชีเงินบาท เพื่อแลกเป็นเงินตราต่างประเทศ ไปยงับญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ 

(BAHT to FCD) 

- การสง่ค าสั่งใหโ้อนเงินจากบญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ เพื่อแลกเป็นเงินบาท ไปยงับญัชีเงินบาท (FCD to BAHT) 

- การสง่ค าสั่งโอนเงินระหวา่งบญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ (FCD to FCD) 

5. บรกิารขอ้มลูดา้นธุรกิจ (Business Information)  
- อตัราคา่ธรรมเนียม (Information of Fee) 
- ขอ้มลูรายงานปรมิาณการด าเนินธุรกรรม (Information of customer’s transaction) 
- ขอ้มลูการติดตามสถานะการใชบ้ริการตา่งๆ กบัธนาคาร ( Information of bill’s status and/or contractual status 

with the Counter Party) 
- ขอ้มลูทางการเงินของบรษัิท (Information of company’s financial status) 
- รวมถึงเอกสารและรายงานอื่นๆ ท่ีทางธนาคารไดพ้ฒันาขึน้หรอืใหบ้รกิารในอนาคต 

อตัราคา่ธรรมเนยีม/คา่บรกิาร 
เป็นไปตามประกาศอตัราและคา่ธรรมเนียม https://www.kasikornbank.com/TH/Rate 
ขอ้ควรระวงัและความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ในการใชบ้รกิาร 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการควรหลีกเลี่ยงการก าหนดให้ ผู้ติดต่อหลัก , Admin, Viewer, Maker,  
Verifier/Checker และ Authorizer เป็นบคุคลเดียวกนั  
หนา้ที่ของผูใ้ชง้าน 
Admin – ท าหนา้ที่ unlock, reset password และเรยีกรายงาน audit log ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
Viewer – ท าหนา้ที่ดแูลขอ้มลูการใชบ้รกิาร 
Maker – ท าหนา้ที่จดัท ารายการเพื่อจดัสง่ค าสั่งที่จดัท าใหก้บัผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 
Verifier/Checker – ท าหนา้ที่ตรวจสอบรายการเพื่อจดัสง่ค าสั่งที่จดัท าใหก้บัผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 
Authorizer – มีอ  านาจในการตกลงยอมรบัค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือการใชบ้รกิาร K CONNECT-Intertrade ที่ปรากฏในเว็บไซต ์
ของธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงใหก้ารด าเนินการของบคุคลดงักล่าวมีผลผกูพนัผูใ้ชบ้ริการทกุประการ รวมถึงท าหนา้ที่อนมุตัิ
รายการและสง่รายการไปยงัธนาคาร 
Admin, Viewer, Maker, Verifier/Checker และ Authorizer มีอ านาจในการใหค้วามยินยอมในการเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขการใชบ้รกิาร และเปิดใชง้านบรกิารตา่งๆ ทัง้ที่มีอยูแ่ลว้ในขณะนี ้หรอืที่จะมีตอ่ไปในภายหนา้ 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  K-Contact Center โทร. 02-8888888 
(ส  าหรบัลกูคา้บคุคลธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (ส าหรบัลกูคา้นิติบคุคล)  

ก่อนการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งอา่นศกึษา และท าความเขา้ใจรายละเอยีด และตกลงยอมรบัค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือการใชบ้รกิาร 
K CONNECT-Intertrade ตามทีธ่นาคารไดป้ระกาศแจง้ไวใ้นเว็บไซตข์องธนาคาร คอื  https://kconnectintertrade.kasikornbank.com    
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