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ใบคาํขอเปล่ียนแปลงบริการ K CONNECT-Intertrade 

 

ส่วนที ่1: ขอ้มูลผู้ใช้บริการ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ใช้บริการภาษาไทย .......................................................................................................................................................  

(ชื่อนิติบคุคล หรือ ชื่อ-นามสกลุ เจา้ของรา้นคา้) ....................................................................................................................... 

ชื่อผู้ใช้บริการภาษาอังกฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่ )               ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

(ชื่อนิติบคุคล หรือ ชื่อ-นามสกลุ เจา้ของรา้นคา้)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ผู้ติดตอ่หลักของผู้ใช้บริการ เพ่ือติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการรบั-ส่ง/ยืนยนัคาํสั่ง-ขอ้มลู/เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการเท่านัน้ 

- กรณีนิติบคุคลโปรดระบขุอ้มลูใหค้รบทกุช่อง 

- กรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของคนเดียวใหร้ะบเุฉพาะ E-mail address และโทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัทเ์ท่านัน้ 

ชื่อ-นามสกุล......................................................................... ตาํแหน่ง ……….................................................................... 

โทรศพัทม์ือถือ ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣    โทรศพัท␣์␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ ␣␣␣␣ 

E-mail Address (ตวัพิมพใ์หญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

*หมายเหตุ – ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดต่อหลักเป็นตวัแทนผูใ้ชบ้ริการในการ ติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการแจง้/

ยืนยนั/แกไ้ข /เปล่ียนแปลงและจดัส่งขอ้มลูและ/หรือเอกสารใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การรบัแจง้ขอ้มลูและ/หรือ

เอกสารใดๆ ท่ีธนาคารแจง้และ/หรือนาํส่งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะดาํเนินการแจง้ ยืนยนั การสมคัร/แกไ้ข เปล่ียนแปลง

ขอ้มลูตามท่ีไดร้บัแจง้จากผูต้ิดต่อหลกั ผ่านทาง โทรศพัท/์โทรศพัทม์ือถือ และ/หรือ E-mail ท่ีระบุขา้งตน้ตามช่องทางและวิธีการ 

ท่ีธนาคารกาํหนด โดยผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัการกระทาํของผูต้ิดต่อหลกัมีผลผกูพนัผูใ้ชบ้รกิารทกุประการ 

ทีอ่ยู่สาํหรับการติดต่อ   
 เหมือนกบัท่ีอยู่ตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล/เอกสารการจดัตัง้ (กรณีนิติบคุคล)  
 เหมือนกบัท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน (กรณีบคุคลธรรมดา)  
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ     
ชื่อสถานท่ีตดิต่อ …………………………………………………………………...........................................…………………….. 

เลขท่ี ....................... อาคาร ............................................ ชัน้ .............. หอ้ง ........... หมู่ท่ี …........... หมู่บา้น.........................

ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ............................................. แขวง/ตาํบล .................................................. 

เขต/อาํเภอ ................................................ จงัหวดั ................................................................. รหสัไปรษณีย ์␣␣␣␣␣ 
  

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ K CONNECT-Intertrade 

- ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร (กรอกขอ้มลูส่วนท่ี 2.1) 
- ขอ้มลูการใชง้านระบบ (กรอกขอ้มลูส่วนท่ี 2.2) 
- รายละเอียดบญัชีสาํหรบัการทาํธุรกรรมและยินยอมใหห้กัคา่ธรรมเนียม (กรอกขอ้มลูส่วนท่ี 2.3) 
- ขอ้มลูผูใ้ชง้าน (กรอกขอ้มลูส่วนท่ี 2.4) 
- ขอ้มลูเงื่อนไขการอนมุตัิ (กรอกขอ้มลูส่วนท่ี 2.5) 
- บรกิารรายงานธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส ์(Trade e-Report) (กรอกขอ้มลูส่วนท่ี 2.6) 
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ผูใ้ชบ้ริการรบัรองว่าการสมัครผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าวเป็นไปตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ และรายละเอียดต่างๆ  
ท่ีใหไ้วส้าํหรบัการสมคัรผลิตภณัฑ/์บริการดงักล่าว เป็นความจรงิทุกประการและตกลงยินยอมใหผู้ใ้ชง้านท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุในส่วนท่ี 2 
หรือท่ีจะเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหนา้ เป็นตัวแทนของผูใ้ชบ้ริการในการดาํเนินการต่างๆ แทนผูใ้ชบ้ริการ ภายใตเ้งื่อนไขท่ีธนาคาร
กาํหนด ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบ เขา้ใจ ตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามใบคาํขอเปล่ียนแปลงการใชบ้รกิารนี ้ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1 
ขอ้มลูผูใ้ชบ้ริการ ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูบริการ และส่วนท่ี 3 คาํแนะนาํเงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ* (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น คาํแนะนาํ 
หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของผลิตภณัฑ/์บรกิาร การชาํระค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้า่ย/ค่าปรบั สญัญาสินเชื่อท่ีเก่ียวขอ้ง การกระทาํ
โดยใชร้หสัผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ท่ีไดร้บัในวนัสมคัร และ/หรือท่ีจะจดัส่งใหใ้นภายหลงั และ/หรือท่ีอยู่ในเว็บไซต/์ประกาศต่างๆ ของ
ธนาคารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ/์บรกิาร ทัง้ท่ีมีอยู่ในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีในภายหนา้ โดยใหถื้อว่าเป็นส่วนหน่ึงของคาํขอใชบ้รกิารนีด้ว้ย 

*หมายเหต ุ– รหสัมาตรฐานสิ่งพิมพข์อง คาํแนะนาํ เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ: 9930120-11-22 (v2e/0522/KB989/0820) 

 

 

 

ลงลายมือชื่อ _______________________________________________________________________________________________  

ผูใ้ชบ้รกิาร/ผูม้ีอาํนาจลงนาม 
 

    (________________________________________________________________________________________________)  

 ชื่อตวับรรจง 

วนัท่ี _______ /_______ /_______  

สาํหรับ 

เจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

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

FCD FCD 

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จาํเป็นเพ่ือการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ การดาํเนินการตามคาํขอของผูใ้ชบ้ริการก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานให้
ผูอ่ื้นดาํเนินการแทนธนาคารเพ่ือสนบัสนุนการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็น
ตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี และ/หรือการจัดการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผู้ใชบ้ริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ี
ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/หน้าท่ี ผู้รับโอนสิทธิ/หน้าท่ี และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud 
Computing และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปไดภ้ายใต้
วัตถุประสงคด์ังกล่าว ทั้งนี ้รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพ่ือดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงค์
ขา้งตน้ ผูใ้ชบ้ริการขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการใหข้้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนดังกล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอ่ืนดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้แลว้ 

ข้อควรระวัง!! 
• ผูใ้ชบ้ริการควรเขา้ใจในผลิตภณัฑ/์บริการ และคาํแนะนาํ เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ ก่อนตดัสินใจลงลายมือชื่อ โดย

เจา้หนา้ท่ีธนาคารไดใ้หค้าํอธิบายขอ้มลูผลิตภณัฑ/์บริการใหค้รบถว้นและตอบขอ้ซกัถามจนกระจ่างแลว้ หากมีขอ้สงสยั
หรือตอ้งการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อไดท่ี้ K-Contact Center โทร. 02-8888888 (สาํหรับลูกคา้บุคคล
ธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (สาํหรบัลกูคา้นิติบคุคล) 

• สาํหรบัผลิตภณัฑสิ์นเชื่อท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารจะคิดดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายตัง้แต่วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการไดร้บัสินเชื่อไป
จากธนาคาร กรณีผูใ้ชบ้รกิารผิดนดัชาํระหนี/้ผิดสญัญา จะมีดอกเบีย้ และค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนีเ้พ่ิม 

อากรแสตมป์ 

ตราประทบั 

(ถา้มี) 
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ส่วนที ่2: ขอ้มูลบริการ 

2.1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ 

เปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อหลักของผู้ใช้บริการ       

ผู้ติดต่อหลักของผู้ใช้บริการ เพ่ือติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการรบั-ส่ง/ยืนยนัคาํสั่ง-ขอ้มูล/เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ริการเท่านั้น 

- กรณีนิติบคุคลโปรดระบขุอ้มลูใหค้รบทกุช่อง 

- กรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของคนเดียวใหร้ะบเุฉพาะ Email address และโทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัทเ์ท่านัน้ 

ชื่อ-นามสกลุ........................................................................... ตาํแหน่ง ………..................................................................... 

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

(ต้องระบุ E-mail Address เพื่อรับข้อมูลต่างๆ)  

E-mail Address (ตวัพิมพใ์หญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

*หมายเหตุ – ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดต่อหลักเป็นตวัแทนผูใ้ชบ้ริการในการ ติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการแจง้/
ยืนยนั/แกไ้ข /เปล่ียนแปลงและจดัส่งขอ้มลูและ/หรือเอกสารใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การรบัแจง้ขอ้มลูและ/หรือ
เอกสารใดๆ ท่ีธนาคารแจง้และ/หรือนาํส่งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะดาํเนินการแจง้ ยืนยนั การสมคัร/แกไ้ข เปล่ียนแปลง
ขอ้มลูตามท่ีไดร้บัแจง้จากผูต้ิดต่อหลกั ผ่านทาง โทรศพัท/์โทรศพัทม์ือถือ และ/หรือ E-mail ท่ีระบุขา้งตน้ตามช่องทางและวิธีการท่ี
ธนาคารกาํหนด โดยผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัการกระทาํของผูต้ิดต่อหลกัมีผลผกูพนัผูใ้ชบ้รกิารทกุประการ 
เปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่สาํหรับการติดต่อ 

ทีอ่ยู่สาํหรับการติดต่อ   

 เหมือนกบัท่ีอยู่ตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล/เอกสารการจดัตัง้ (กรณีนิติบคุคล)  

 เหมือนกบัท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน (กรณีบคุคลธรรมดา)  

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ     

ชื่อสถานท่ีตดิต่อ …………………………………………………………………...........................................…………………….. 

เลขท่ี ....................... อาคาร ............................................ ชัน้ .............. หอ้ง ........... หมู่ท่ี …........... หมู่บา้น.........................

ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ............................................. แขวง/ตาํบล ..................................................   

เขต/อาํเภอ ................................................ จงัหวดั ................................................................. รหสัไปรษณีย ์␣␣␣␣␣ 

2.2 ข้อมูลการใช้งานระบบ 

 ยกเลิกบรกิาร                     

2.3 รายละเอียดบัญชสีาํหรับการทาํธุรกรรมและยินยอมใหห้ักค่าธรรมเนียม 

เพ่ิม ยกเลิก แกไ้ข หมายเลขบญัช ี␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ ใชส้าํหรบั เขา้บญัชี  ตดับญัช ี บญัชหีลกั    

เพ่ิม ยกเลิก แกไ้ข หมายเลขบญัช ี␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣  ใชส้าํหรบั เขา้บญัชี  ตดับญัชี   บญัชีหลกั    

เพ่ิม ยกเลิก แกไ้ข หมายเลขบญัช ี␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣  ใชส้าํหรบั เขา้บญัช ีตดับญัช ี 

เพ่ิม ยกเลิก แกไ้ข หมายเลขบญัช ี␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣      ใชส้าํหรบั เขา้บญัชี ตดับญัช ี 

หากบัญชีเงินฝากสําหรับการทาํธุรกรรมและหักค่าธรรมเนียม เป็นบัญชีประเภทบัญชีกระแสรายวันและมีวงเงินกู้เบิก

เงินเกินบัญชีเดินสะพัดอยู่ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อชําระหนี้ใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับบริการ  รวมทั้ง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบีย้ปรับ และค่าใช้จ่ายตา่งๆ (ถ้ามี) โดยใหถื้อว่า เป็นหนีกู้้เบิก

เงินเกินบัญชี และผู้ใช้บริการยอมผูกพันรับผิดชอบชําระคืน ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาํหนดไว้ในสัญญากู้เบิกเงิน

เกินบัญชี ทีท่าํให้ไว้กับธนาคารทุกประการ 
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หมายเหต ุ
1. เ พ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรหลีกเล่ียงการกําหนดให้ ผู้ติดต่อหลัก, Admin, Viewer, Maker, 
Verifier/Checker และ Authorizer เป็นบคุคลเดียวกนั 
2. เพ่ิมผูใ้ชง้าน – เป็นการเพ่ิมผูใ้ชง้านใหม่เขา้มาในระบบ 
   ยกเลิกผูใ้ชง้าน – เป็นการยกเลิกผูใ้ชง้านเดิมท่ีมีอยู่แลว้ในระบบ 
   เปล่ียนแปลงขอ้มลูผูใ้ชง้าน – เป็นการเปล่ียนแปลง ชื่อ-นามสกลุ Email Address โทรศพัทม์ือถือ 
   เปล่ียนแปลงหนา้ท่ี – เป็นการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีผูใ้ชง้านเดิมท่ีมีอยู่แลว้ในระบบ เช่น เดิมเป็น Maker เปล่ียนเป็น Authorizer 
   เพ่ิมหนา้ท่ี – เป็นการเพ่ิมหนา้ท่ีใหผู้ใ้ชง้านเดิมในระบบ เช่น เดิมเป็น Maker เพ่ิมหนา้ท่ีเป็น Authorizer ดว้ย 
3. หนา้ท่ี Admin – ทาํหนา้ท่ี unlock, reset password, เรียกรายงาน audit log ใหก้บัผูใ้ชง้าน  
   Viewer – ทาํหนา้ท่ีดแูลขอ้มลูการใชบ้รกิาร 
   Maker – ทาํหนา้ท่ีจดัทาํรายการเพ่ือจดัส่งคาํสั่งท่ีจดัทาํใหก้บัผูม้ีอาํนาจอนมุตั ิ
   Verifier/Checker – ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบรายการเพ่ือจดัส่งคาํสั่งท่ีจดัทาํใหก้บัผูม้ีอาํนาจอนมุตั ิ
   Authorizer – มีอาํนาจในการตกลงยอมรบัคาํแนะนาํ เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ K CONNECT-Intertrade ท่ีปรากฏในเว็บไซต ์    
ของธนาคาร โดยผู้ใช้บริการตกลงให้การดาํเนินการของบุคคลดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ รวมถึงทาํหนา้ท่ีอนุมัติ 
รายการและส่งรายการไปยงัธนาคาร 
4. Admin, Viewer, Maker, Verifier/Checker และ Authorizer มีอาํนาจในการให้ความยินยอมในการเปล่ียนแปลงข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใชบ้รกิาร และเปิดใชง้านบรกิารต่างๆ ทัง้ท่ีมีอยู่แลว้ในขณะนี ้หรือท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ 
 

2.4 ข้อมูลผู้ใช้งาน : Admin จาํนวน ............. ผู้ใช้งาน,  ผู้ใช้งานทั่วไปจาํนวน ............. ผู้ใช้งาน 

ลาํดับที ่
ผู้ใช้งาน 

(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ธนาคารจะดาํเนินการส่ง User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS) 
หน้าที ่

1 

 เปล่ียนผูใ้ชง้าน   เปล่ียนแปลงขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):  KCIT_  ADMIN 1 

ชื่อ-นามสกลุ:  ................................................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ........................................................................................................ 

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มโีทรศพัทม์ือถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

Admin 

2 

 เปล่ียนผูใ้ชง้าน   เปล่ียนแปลงขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

รหสัผูใ้ชง้าน (User ID):  KCIT_  ADMIN 2 

ชื่อ-นามสกลุ:  ................................................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ........................................................................................................ 

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มโีทรศพัทม์ือถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามท่ีระบ ุ

Admin 
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ลาํดับที ่
ผู้ใช้งาน  

(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ธนาคารจะดาํเนินการส่ง User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS) 
หน้าที ่

1 

 เพิ่มผู้ใช้งาน      ยกเลกิผู้ใช้งาน    เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน  เปลี่ยนแปลงการอนุมัต ิ

ชื่อ-นามสกลุ:  ..................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ......................................................................... 

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

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามที่ระบ ุ

 

วงเงนิทีส่ามารถอนุมัต ิ

เริ่มตน้.................................. 

สงูสดุ................................... 

ลาํดับ / กลุ่มการอนุมัต ิ

Sequence .............      

Group .................. 

  เปลี่ยนแปลงบริการ  เปลี่ยนแปลงหน้าที ่   เปลี่ยนแปลงรายงาน  

เพ่ิม   

 Import and Trade Finance    

 Export and Trade Finance  

 Transfer   

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

ยกเลิก 

 Import and Trade Finance 

 Export and Trade Finance   

 Transfer  

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

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

2 

 เพิ่มผู้ใช้งาน      ยกเลกิผู้ใช้งาน    เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน  เปลี่ยนแปลงการอนุมัต ิ

ชื่อ-นามสกลุ:  ..................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ......................................................................... 

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

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามที่ระบ ุ

 

วงเงนิทีส่ามารถอนุมัต ิ

เริ่มตน้.................................. 

สงูสดุ................................... 

ลาํดับ / กลุ่มการอนุมัต ิ

Sequence .............      

Group .................. 

  เปลี่ยนแปลงบริการ  เปลี่ยนแปลงหน้าที ่   เปลี่ยนแปลงรายงาน  

เพ่ิม   

 Import and Trade Finance    

 Export and Trade Finance  

 Transfer   

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

ยกเลิก 

 Import and Trade Finance 

 Export and Trade Finance   

 Transfer  

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

หมายเหต ุ............................................................................................................................................................ 
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ลาํดับที ่
ผู้ใช้งาน  

(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ธนาคารจะดาํเนินการส่ง User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS) 
หน้าที ่

3 

 เพิ่มผู้ใช้งาน      ยกเลกิผู้ใช้งาน    เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน  เปลี่ยนแปลงการอนุมัต ิ

ชื่อ-นามสกลุ:  ..................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ......................................................................... 

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

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามที่ระบ ุ

 

วงเงนิทีส่ามารถอนุมัต ิ

เริ่มตน้.................................. 

สงูสดุ................................... 

ลาํดับ / กลุ่มการอนุมัต ิ

Sequence .............      

Group .................. 

  เปลี่ยนแปลงบริการ  เปลี่ยนแปลงหน้าที ่   เปลี่ยนแปลงรายงาน  

เพ่ิม   

 Import and Trade Finance    

 Export and Trade Finance  

 Transfer   

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

ยกเลิก 

 Import and Trade Finance 

 Export and Trade Finance   

 Transfer  

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

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

4 

 เพิ่มผู้ใช้งาน      ยกเลกิผู้ใช้งาน    เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน  เปลี่ยนแปลงการอนุมัต ิ

ชื่อ-นามสกลุ:  ..................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ......................................................................... 

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

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามที่ระบ ุ

 

วงเงนิทีส่ามารถอนุมัต ิ

เริ่มตน้.................................. 

สงูสดุ................................... 

ลาํดับ / กลุ่มการอนุมัต ิ

Sequence .............      

Group .................. 

  เปลี่ยนแปลงบริการ  เปลี่ยนแปลงหน้าที ่   เปลี่ยนแปลงรายงาน  

เพ่ิม   

 Import and Trade Finance    

 Export and Trade Finance  

 Transfer   

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

ยกเลิก 

 Import and Trade Finance 

 Export and Trade Finance   

 Transfer  

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

หมายเหต ุ............................................................................................................................................................ 
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ลาํดับที ่
ผู้ใช้งาน  

(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ธนาคารจะดาํเนินการส่ง User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS) 
หน้าที ่

5 

 เพิ่มผู้ใช้งาน      ยกเลกิผู้ใช้งาน    เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน  เปลี่ยนแปลงการอนุมัต ิ

ชื่อ-นามสกลุ:  ..................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ......................................................................... 

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

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามที่ระบ ุ

 

วงเงนิทีส่ามารถอนุมัต ิ

เริ่มตน้.................................. 

สงูสดุ................................... 

ลาํดับ / กลุ่มการอนุมัต ิ

Sequence .............      

Group .................. 

  เปลี่ยนแปลงบริการ  เปลี่ยนแปลงหน้าที ่   เปลี่ยนแปลงรายงาน  

เพ่ิม   

 Import and Trade Finance    

 Export and Trade Finance  

 Transfer   

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

ยกเลิก 

 Import and Trade Finance 

 Export and Trade Finance   

 Transfer  

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

หมายเหต ุ............................................................................................................................................................ 
 ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

 

 

2.5 ข้อมูลเงือ่นไขการอนุมัติ (กรณีทีมี่ Authorizer มากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุเงือ่นไขการอนุมัติ) 

จาํนวนเงนิเร่ิมต้น จาํนวนเงนิสูงสุด เงือ่นไขการอนุมัต ิ เพิ่มเติมเงือ่นไขอนุมัต ิ

  
 อนมุตัิเพียง 1 ท่าน 

 อนมุตัิ .........ท่านรว่มกนั  

 

  
 อนมุตัิเพียง 1 ท่าน 

 อนมุตัิ .........ท่านรว่มกนั 

 

  
 อนมุตัิเพียง 1 ท่าน 

 อนมุตัิ .........ท่านรว่มกนั 

 

หมายเหตุ กรณีไม่ระบขุอ้มลูเงื่อนไขการอนุมตัิรายการ ธนาคารจะกาํหนด เงื่อนไขการอนุมตัิเป็นอนุมตัิเพียง 1 ท่าน โดยไม่กาํหนด

จาํนวนเงินเริม่ตน้และจาํนวนเงินสงูสดุ 
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2.6 บริการรายงานธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Trade e-Report) 

ขอ้แนะนาํในการแกไ้ข:  

1. รหสัของ Report / Package สามารถอา้งอิงไดจ้ากเอกสารแนบ 

2. หากผูใ้ชบ้ริการระบุว่าตอ้งการเพ่ิมหรือลด e-mail address รวมทั้งมีการระบุรหัส Report / Package ธนาคารจะถือว่าการแกไ้ข  

e-mail address ดงักล่าวมีผลเฉพาะกบั Report / Package ท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ 

3. หากผู้ใช้บริการระบุว่าตอ้งการเพ่ิมหรือลด e-mail address แต่ไม่ไดร้ะบุ Report / Package ธนาคารจะถือว่าการแก้ไข e-mail 

address ดงักล่าวมีผลกบั Report / Package ทัง้หมดท่ีผูใ้ชบ้รกิารเคยไดร้บั 

4. หากผูใ้ชบ้ริการระบุว่าตอ้งการเพ่ิมหรือลด Report / Package แต่ไม่ไดร้ะบุ e-mail address ธนาคารจะถือว่าการแกไ้ข Report / 

Package ดงักล่าวมีผลกบั e-mail address ทัง้หมดท่ีผูใ้ชบ้รกิารเคยระบไุวแ้ต่เดิม 

การแก้ไข e-mail address ทีต่้องการแก้ไข (ตวัพิมพใ์หญ่) Report / Package 

    ยกเลิกบรกิาร 

 

    เพ่ิม 

    ลด 

1. ………………………………………………........................................ 

2. ………………………………………………....................................... 

3. ………………………………………………......................................... 

4. ……………………………………………….......................................... 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………… 

 

    เพ่ิม 

    ลด 

1. ………………………………………………........................................ 

2. ………………………………………………....................................... 

3. ………………………………………………......................................... 

4. ……………………………………………….......................................... 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………… 

 

    เพ่ิม 

    ลด 

1. ………………………………………………........................................ 

2. ………………………………………………....................................... 

3. ………………………………………………......................................... 

4. ……………………………………………….......................................... 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………… 

 

    เพ่ิม 

    ลด 

1. ………………………………………………........................................ 

2. ………………………………………………....................................... 

3. ………………………………………………......................................... 

4. ……………………………………………….......................................... 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………… 
 

 

 

 

หมายเหต ุกรณีผูใ้ชบ้ริการเพ่ิม Report/ Package ที่มี Outstanding Report และไม่ระบขุอ้มลูรูปแบบและรอบการส่ง ธนาคารจะกาํหนดรูปแบบเป็น PDF 

รอบการส่งทกุสปัดาหแ์ละรบัทกุวนัจนัทร ์หรือ กรณีผูใ้ชบ้ริการมีการรบั Report/ Package ที่มี Outstanding Report อยู่เดิม และไม่ระบขุอ้มลูรูปแบบและ

รอบการส่ง ธนาคารจะจดัส่ง Report ตามที่ผูใ้ชบ้ริการแจง้ธนาคารไวก้่อนหนา้ 

 

ในกรณทีีมี่การรับ Outstanding Report (รหสั S03) ผูใ้ชบ้รกิารขอเลือกรูปแบบ  PDF  Excel (เลือกได ้ 1 รูปแบบ) 

รอบการรบั report ดงันี ้ ทกุวนั  ทกุสปัดาห ์ รบัทกุวนั ……………… ของสปัดาห ์   ทกุเดือน รบัทกุวนัท่ี …… ของเดือน 

เปลี่ยนรูปแบบการรับ Outstanding Report (รหสั S03) เป็น  PDF  Excel (เลือกได ้1 รูปแบบ) 

เปล่ียนรอบการรบั Outstanding Report (รหสั S03) เป็น  

 ทกุวนั      ทกุสปัดาห ์ รบัทกุวนั ……………… ของสปัดาห ์     ทกุเดือน รบัทกุวนัท่ี …… ของเดือน 
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ประเภทของรายงานภายใต้บริการ Trade e-Report 

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลือกรบั report ประเภทต่างๆ ได ้2 วิธี   

1. เลือกตามประเภท report 

รหัส ชื่อ Report ลักษณะ Report รอบการจัดส่ง 

S01 Export FX Deal Report สรุปรายการเงินโอนเขา้ท่ีรอการตกลงอตัรา

แลกเปล่ียน 

9.30 น. / 14.00 น. 

S02 Statement Report สรุปขอ้มลูใบเสรจ็ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนั วนัถดัจากวนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

S03 Outstanding Report สรุปภาระหนีค้งคา้ง - สาํหรบัวงเงินสินเช่ือธุรกิจ

ต่างประเทศ 

สามารถระบไุดต้ามความตอ้งการ  Report  

จะถกูส่งใหก้่อน 12.00 น. ของวนัท่ีเลือก 

1) ทกุวนั  2) ทกุสปัดาห ์ 3) ทกุเดือน 

S04 Forward Outstanding Report สรุปภาระหนีค้งคา้ง - สาํหรบัวงเงิน Forward 

Contract 

วนัทาํการถดัจากวนัท่ีภาระหนีค้งคา้งมีการเปล่ียนแปลง 

S05 Summary Refund Withholding Tax 3% สรุปรายการท่ีไดม้อบอาํนาจใหธ้นาคารคืนภาษี 3% ภายใน 7 วนัทาํการแรกของแต่ละเดือน 

S06 Export Document Mailing สรุปเอกสารส่งออกท่ีธนาคารจดัส่งไปต่างประเทศ วนัถดัจากวนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T01 Forward Contract สญัญาซือ้ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

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

T03 MT103 - Global Outward สาํเนาการโอนเงิน - เงินโอนออก * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T04 MT103 - Global Inward สาํเนาการโอนเงิน - เงินโอนเขา้ * * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T05 MT700 / 707 - L/C Issuing สาํเนา L/C - การเปิด L/C * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T06 MT700 / 707 - L/C Advising สาํเนา L/C - การแจง้ L/C * * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

T07 Receipt - Import & Global Outward ใบเสรจ็ - ดา้นนาํเขา้ & เงินโอนออก * วนัท่ีธุรกรรมไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้ง 

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

เง่ือนไข 

* เวลามาตรฐานที่กาํหนด จะเร่ิมเม่ือธนาคาร ไดร้บัใบคาํขอใชบ้ริการ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้งถูกตอ้งครบถ้วน ภายในวันและเวลาทาํการของ

ธนาคาร รวมถึงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของการใชว้งเงินเครดิตของธนาคาร 

* หากธนาคารไดร้บัใบคาํขอใชบ้ริการ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้งภายหลงัเวลา 16.00 น. ใหถ้ือว่าธุรกรรมนัน้มีผลในวนัทาํการถดัไป 

* * หากธนาคารไดร้บั SWIFT Message หลงัเวลาทาํการของธนาคาร เวลามาตรฐานที่กาํหนดจะเร่ิมในเวลา 8.30 น. ของวนัทาํการถดัไป 

2.  เลือกตาม package: แต่ละ package จะประกอบไปดว้ย report ประเภทตา่งๆ ท่ีถกูจดัรวมกนัตามลกัษณะการทาํธุรกรรมของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

รหัส 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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เอกสารแนบท้าย 1 ผู้ใชบ้ริการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน (เพิ่มเติม) 

ลาํดับที ่
ผู้ใช้งาน  

(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ธนาคารจะดาํเนินการส่ง User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS) 
หน้าที ่

…… 

 เพิ่มผู้ใช้งาน      ยกเลกิผู้ใช้งาน    เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน  เปลี่ยนแปลงการอนุมัต ิ

ชื่อ-นามสกลุ:  ..................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ......................................................................... 

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

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามที่ระบ ุ

 

วงเงนิทีส่ามารถอนุมัต ิ

เริ่มตน้.................................. 

สงูสดุ................................... 

ลาํดับ / กลุ่มการอนุมัต ิ

Sequence .............      

Group .................. 

  เปลี่ยนแปลงบริการ  เปลี่ยนแปลงหน้าที ่   เปลี่ยนแปลงรายงาน  

เพ่ิม   

 Import and Trade Finance    

 Export and Trade Finance  

 Transfer   

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

ยกเลิก 

 Import and Trade Finance 

 Export and Trade Finance   

 Transfer  

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

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

…… 

 เพิ่มผู้ใช้งาน      ยกเลกิผู้ใช้งาน    เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน  เปลี่ยนแปลงการอนุมัต ิ

ชื่อ-นามสกลุ:  ..................................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่):  ......................................................................... 

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

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

กรณีผูใ้ชง้านไม่มีโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ธนาคารจะส่ง Password ผ่านอีเมลตามที่ระบ ุ

 

วงเงนิทีส่ามารถอนุมัต ิ

เริ่มตน้.................................. 

สงูสดุ................................... 

ลาํดับ / กลุ่มการอนุมัต ิ

Sequence .............      

Group .................. 

  เปลี่ยนแปลงบริการ  เปลี่ยนแปลงหน้าที ่   เปลี่ยนแปลงรายงาน  

เพ่ิม   

 Import and Trade Finance    

 Export and Trade Finance  

 Transfer   

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

ยกเลิก 

 Import and Trade Finance 

 Export and Trade Finance   

 Transfer  

 FCD 

 Viewer 

 Maker 

 Verifier/Checker 

 Authorizer 

 Outstanding Report     

 Statement Report 

 

หมายเหต ุ............................................................................................................................................................ 
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สาํหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงบริการ K CONNECT-Intertrade และบริการเพิ่มเติม 

หมายเหตุ: *ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ ขีดคร่อมสาํเนาเอกสารประกอบต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกับบริการท่ีสมัคร หรือ  

ขีดครอ่มสาํเนาดว้ยขอ้ความ “เพือ่เปลีย่นแปลงบริการของธนาคารกสกิรไทย” 

บริษัทจาํกัด/บริษัทมหาชนจาํกัด/ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  
• สาํเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคล* หรือ สาํเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ฉบบัล่าสดุ อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
กรณีเป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกจิภายใต ้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

• สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสาํนกังานสาขา/สาํนกังานผูแ้ทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างดา้วท่ีนายทะเบียนกระทรวงพาณิชยอ์อกให*้ 

• สาํเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ต่างประเทศ)  
• หนังสือมอบอาํนาจ (ต่างประเทศ) ท่ีผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจด

ทะเบียน มอบอาํนาจใหผู้ร้บัผิดชอบดาํเนินงานในประเทศไทย และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา 
Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• สาํเนาบตัรประชาชน*  เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 
และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
• สาํเนาพระราชบญัญัติใหท้าํการจดัตัง้ (ถา้มี) 
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร)   
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
• สาํเนาสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนสามญั* พรอ้มใบทะเบียนพาณิชย*์ (ฉบบัล่าสดุ อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ ผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
กิจการร่วมค้า 
• สาํเนาหนงัสือรบัรองจดทะบียนนิติบคุคล* หรือ สาํเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* ของทกุบรษิัท (ฉบบัล่าสดุ อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ ผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์
• สาํเนาใบอนญุาตจดัตัง้* (คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และขอ้บงัคบัหรือเอกสารท่ีระบถุึงผูม้ีอาํนาจลงนาม*  
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ ผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
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โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน 
• สาํเนาหนงัสือจดัตัง้โรงเรียนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั* และขอ้บงัคบัหรือเอกสารท่ีระบถุึงผูม้ีอาํนาจลงนาม*  
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
สถานทูต/สถานกงสุล 
• สาํเนาหนงัสือแต่งตัง้การเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของสถานทตู/สถานกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย*  
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า 
• สาํเนาใบอนญุาตรบัรองสภาพวดั/สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด* (บอ.3)   
• สาํเนารายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดชดุปัจจบุนัท่ีรบัรองโดยนายทะเบียน*  
• สาํเนาหนงัสือตราตัง้เจา้อาวาส*  
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
บุคคลธรรมดาทาํการค้า 
• สาํเนาทะเบียนพาณิชย*์ หรือ สาํเนาทะเบียนการคา้*  
• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้ หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูม้ีอาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั 

และผูใ้ชง้านระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน้หรือ สาํเนา Passport* (กรณี

ชาวต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

หมายเหตุ : * ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

เจ้าหน้าทีธ่นาคารลงนามรับรองว่า ได้ดาํเนินการ 
• พิสูจนต์ัวตน ผูใ้ชบ้รกิารเรียบรอ้ยแลว้ 
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของการกรอกขอ้มลู เอกสารประกอบการสมคัร และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด รวมทัง้

ลายมือชื่อผูใ้ชบ้รกิารแลว้  
• แจ้ง แจก แจง ตาม Market Conduct Checklist แก่ผูใ้ชบ้รกิารเรียบรอ้ยแลว้ 

01 อธิบาย   คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และเงื่อนไขการใชบ้รกิาร  พรอ้มตอบขอ้ซกัถาม 
02 แนะนํา   ขอ้ควรระวงั และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในการใชบ้รกิาร 
03 แจ้ง       ค่าธรรมเนียม การใชบ้รกิาร 
04 ส่งมอบ รายละเอียด คาํแนะนาํ เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ และ Sale Sheet สาํหรับบริการ K CONNECT-

Intertrade และบรกิารเพ่ิมเติม 

รหสัลกูคา้ .......................... ศนูยบ์รกิารธุรกิจต่างประเทศ....................................................................................................... 

1. ชื่อ-นามสกลุ......................................................... รหสัพนกังาน .............................   RM  สาขา  TSS    ITSC        

   หมายเลขโทรศพัท ์................................................ วนัท่ี ....................................................... 

2. ชื่อ-นามสกลุ......................................................... รหสัพนกังาน .............................   RM  สาขา  TSS   ITSC        

   หมายเลขโทรศพัท ์................................................ วนัท่ี ....................................................... 
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