ใบคําขอเปลีย่ นแปลง
การใช้บริการ K-Trade Connect

ต้นฉบับ สําหรับธนาคาร

วันที่

วันที่ปัจจุบนั

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ

.

.

เบอร์โทรสาร

รายละเอียดบริการ

เบอร์โทรศัพท์
บริการเพื่อการนําเข้า (IMPORT)

รายละเอียดบัญชี

รายละเอียดผู้ขอ
ใช้บริการ

ข้าพเจ้าผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันในนามบริษัท ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผูข้ อใช้บริการ” มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้
บริการ K-Trade Connect ด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธนาคาร” โดยมี
รายละเอียดคําขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการดังต่อไปนี้
ชื่อนิ ติบุคคล (ภาษาไทย)
ชื่อนิ ติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

ในกรณีที่มีคา่ ธรรมเนี ยม และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการ ระบบ K-Trade Connect ผูข้ อใช้บริการยินดี
ให้ธนาคารทําการหักชําระค่าธรรมเนี ยม และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว จากบัญชีที่ได้ระบุ ดังนี้
 หักจากบัญชีเลขที่
สาขา

 เพิ่ม

 ยกเลิก

 บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก (Outward Remittance)

 เพิ่ม

 ยกเลิก

สําหรับเจ้าหน้าที่
ธนาคาร

 บริการเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Issuance)

สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผูข้ อใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ให้ไว้ขา้ งต้นถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ โดยผูข้ อใช้บริการได้รบั ทราบ และ
ตกลงปฏิบตั ิตามรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกําหนด การใช้บริการ K-Trade Connect ทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐานผูข้ อใช้บริการจึงได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราไว้เป็ นสําคัญ
รับรองลายมือชื่อ

(

)
ลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจบริษัทฯ พร้อมประทับตรา

เอกสารฉบับนี้ ทําขึ้ น 2 (สอง) ฉบับ โดยธนาคารจะมอบให้ผูข้ อใช้บริการเก็บไว้เป็ นหลักฐาน 1 (หนึ่ ง) ฉบับ
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
รหัสลูกค้า

ผลการอนุ มตั ิ

ได้ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจพร้อมตราประทับรวมถึง
ความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล ที่อยู่ ในแบบคําขอใช้บริการ
ฉบับนี้ แล้ว
ลงชื่อ (ผูข้ ออนุ มตั ิ)
วันที่

โทรศัพท์

(RM,TSS,TPS) ลงชื่อ
.
วันที่

・

อนุ มตั ิและให้ดาํ เนิ นการทันที

・

ไม่อนุ มตั ิ

(ผูอ้ นุ มตั ิ)

หน้าที่ 1/2
04-2020

โปรดยืนเอกสารผ่านผู ้ดูแลความสัมพันธ์ลก
ู ค ้า/ผู ้จัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค ้ามาทีฝ่ ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ โปรดอ่านเอกสารแนบเรือง เงือนไขและข ้อกําหนดการใช ้บริการ K-Trade Connect

ต้นฉบับ สําหรับธนาคาร

ใบคําขอเปลีย่ นแปลง
การใช้บริการ K-Trade Connect
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าใช้งานระบบ K-Trade Connect

การอนุมตั ิรายการ

 สร้างและอนุ มตั ิรายการได้เฉพาะในบริษัท

ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ

ชื่อ – สกุล
e-mail address, mobile

รหัสผูใ้ ช้
(User ID)

บทบาทที่ได้รบั มอบหมาย

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:
Mobile:
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

ข้อความ
รหัสองค์กร

คําอธิบายเพิ่มเติม

การอนุมตั ริ ายการ
ชื่อ-สกุล และ
e-mail address
รหัสผูใ้ ช้
(User ID)
บทบาทที่
ได้รบั มอบหมาย
ประเภทบริการ
หมายเหตุ

 สร้างและอนุ มตั ิรายการให้กบั บริษัทในเครือได้
ประเภทบริการ

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์

คําอธิบาย
กําหนดชื่อรหัสเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าระบบเพื่อใช้งาน
การอนุ มตั ิรายการตามโครงสร้างองค์กร
(เลือก) สร้างและอนุ มตั ิรายการได้เฉพาะในบริษัท ผูใ้ ช้งานจะใช้งานได้เฉพาะชื่อบริษัทเดียวกัน
(เลือก) สร้างและอนุ มตั ิรายการให้กบั บริษัทในเครือได้ ผูใ้ ช้งานจะใช้งานร่วมกันได้ภายในบริษัทในเครือเดียวกัน
ระบุชื่อ, นามสกุล และ e-mail address ของผูใ้ ช้งาน
(สําหรับ e-mail address ใช้เพื่อให้ธนาคารส่งสถานะรายการหรือให้ผใู ้ ช้งานใช้ติดต่อกับธนาคาร)
ระบุเพื่อใช้สาํ หรับผูใ้ ช้งานเข้าใช้งานระบบ K-Trade Connect ในกรณีที่ผใู ้ ช้งานไม่ได้ระบุมาที่ช่องนี้ ทางธนาคารจะใช้ชื่อ e-mail address ที่ระบุมาก่อน
หน้านี้ สําหรับใช้สร้างเป็ น User ID ให้กบั ผูใ้ ช้งานตามตัวอย่างต่อไปนี้ kanok@a.com รหัสผูใ้ ช้งานคือ kanok กําหนดได้ไม่เกิน 8 ตัวอักษร
ระบุเพื่อเป็ นบทบาทหรือหน้าที่ในการทํางาน
Maker: ผูจ้ ดั ทําคําสัง่ รายการ (Transaction) เพื่อจัดส่งคําสัง่ ที่จดั ทําให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิ
Authorizer: ผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิทาํ หน้าที่อนุ มตั ิรายการและส่งรายการไปยังธนาคาร
ระบุบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผใู ้ ช้งานมีความเกี่ยวข้อง
กรณีเลือกการอนุ มตั ิรายการแบบสร้างและอนุ มตั ิรายการให้กบั บริษัทในเครือโปรดระบุชื่อบริษัทที่ผใู ้ ช้งานเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือ ระบุความต้องการอื่นๆ

หน้าที่ 2/2
04-2020

โปรดยืนเอกสารผ่านผู ้ดูแลความสัมพันธ์ลก
ู ค ้า/ผู ้จัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค ้ามาทีฝ่ ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ โปรดอ่านเอกสารแนบเรือง เงือนไขและข ้อกําหนดการใช ้บริการ K-Trade Connect

ใบคําขอเปลีย่ นแปลง
การใช้บริการ K-Trade Connect

คู่ฉบับ สําหรับผูข้ อใช้บริการ

วันที่

วันที่ปัจจุบนั

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ

.

.

เบอร์โทรสาร

รายละเอียดบริการ

เบอร์โทรศัพท์
บริการเพื่อการนําเข้า (IMPORT)

รายละเอียดบัญชี

รายละเอียดผู้ขอ
ใช้บริการ

ข้าพเจ้าผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันในนามบริษัท ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผูข้ อใช้บริการ” มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้
บริการ K-Trade Connect ด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธนาคาร” โดยมี
รายละเอียดคําขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการดังต่อไปนี้
ชื่อนิ ติบุคคล (ภาษาไทย)
ชื่อนิ ติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

ในกรณีที่มีคา่ ธรรมเนี ยม และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการ ระบบ K-Trade Connect ผูข้ อใช้บริการยินดี
ให้ธนาคารทําการหักชําระค่าธรรมเนี ยม และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว จากบัญชีที่ได้ระบุ ดังนี้
 หักจากบัญชีเลขที่
สาขา

 เพิ่ม

 ยกเลิก

 บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก (Outward Remittance)

 เพิ่ม

 ยกเลิก

สําหรับเจ้าหน้าที่
ธนาคาร

 บริการเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Issuance)

สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผูข้ อใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ให้ไว้ขา้ งต้นถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ โดยผูข้ อใช้บริการได้รบั ทราบ และ
ตกลงปฏิบตั ิตามรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกําหนด การใช้บริการ K-Trade Connect ทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐานผูข้ อใช้บริการจึงได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราไว้เป็ นสําคัญ
รับรองลายมือชื่อ

(

)
ลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจบริษัทฯ พร้อมประทับตรา

เอกสารฉบับนี้ ทําขึ้ น 2 (สอง) ฉบับ โดยธนาคารจะมอบให้ผูข้ อใช้บริการเก็บไว้เป็ นหลักฐาน 1 (หนึ่ ง) ฉบับ
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
รหัสลูกค้า

ผลการอนุ มตั ิ

ได้ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจพร้อมตราประทับรวมถึง
ความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล ที่อยู่ ในแบบคําขอใช้บริการ
ฉบับนี้ แล้ว
ลงชื่อ (ผูข้ ออนุ มตั ิ)
วันที่

โทรศัพท์

(RM,TSS,TPS) ลงชื่อ
.
วันที่

・

อนุ มตั ิและให้ดาํ เนิ นการทันที

・

ไม่อนุ มตั ิ

(ผูอ้ นุ มตั ิ)

หน้าที่ 1/2
04-2020

โปรดยืนเอกสารผ่านผู ้ดูแลความสัมพันธ์ลก
ู ค ้า/ผู ้จัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค ้ามาทีฝ่ ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ โปรดอ่านเอกสารแนบเรือง เงือนไขและข ้อกําหนดการใช ้บริการ K-Trade Connect

คู่ฉบับ สําหรับผูข้ อใช้บริการ

ใบคําขอเปลีย่ นแปลง
การใช้บริการ K-Trade Connect
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าใช้งานระบบ K-Trade Connect

การอนุมตั ิรายการ

 สร้างและอนุ มตั ิรายการได้เฉพาะในบริษัท

ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ

ชื่อ – สกุล
e-mail address, mobile

รหัสผูใ้ ช้
(User ID)

บทบาทที่ได้รบั มอบหมาย

Name:

 Maker
 Authorizer/Level

e-mail:
Mobile:
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :
Name:

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

e-mail:
Mobile :

วงเงินที่สามารถอนุ มตั ิ

ข้อความ
รหัสองค์กร

คําอธิบายเพิ่มเติม

การอนุมตั ริ ายการ
ชื่อ-สกุล และ
e-mail address
รหัสผูใ้ ช้
(User ID)
บทบาทที่
ได้รบั มอบหมาย
ประเภทบริการ
หมายเหตุ

 สร้างและอนุ มตั ิรายการให้กบั บริษัทในเครือได้
ประเภทบริการ

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 เพิ่มผูใ้ ช้งาน
 L/C Issuance
 Outward Remittance  ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

 Maker
 Authorizer/Level

 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์

คําอธิบาย
กําหนดชื่อรหัสเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าระบบเพื่อใช้งาน
การอนุ มตั ิรายการตามโครงสร้างองค์กร
(เลือก) สร้างและอนุ มตั ิรายการได้เฉพาะในบริษัท ผูใ้ ช้งานจะใช้งานได้เฉพาะชื่อบริษัทเดียวกัน
(เลือก) สร้างและอนุ มตั ิรายการให้กบั บริษัทในเครือได้ ผูใ้ ช้งานจะใช้งานร่วมกันได้ภายในบริษัทในเครือเดียวกัน
ระบุชื่อ, นามสกุล และ e-mail address ของผูใ้ ช้งาน
(สําหรับ e-mail address ใช้เพื่อให้ธนาคารส่งสถานะรายการหรือให้ผใู ้ ช้งานใช้ติดต่อกับธนาคาร)
ระบุเพื่อใช้สาํ หรับผูใ้ ช้งานเข้าใช้งานระบบ K-Trade Connect ในกรณีที่ผใู ้ ช้งานไม่ได้ระบุมาที่ช่องนี้ ทางธนาคารจะใช้ชื่อ e-mail address ที่ระบุมาก่อน
หน้านี้ สําหรับใช้สร้างเป็ น User ID ให้กบั ผูใ้ ช้งานตามตัวอย่างต่อไปนี้ kanok@a.com รหัสผูใ้ ช้งานคือ kanok กําหนดได้ไม่เกิน 8 ตัวอักษร
ระบุเพื่อเป็ นบทบาทหรือหน้าที่ในการทํางาน
Maker: ผูจ้ ดั ทําคําสัง่ รายการ (Transaction) เพื่อจัดส่งคําสัง่ ที่จดั ทําให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิ
Authorizer: ผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิทาํ หน้าที่อนุ มตั ิรายการและส่งรายการไปยังธนาคาร
ระบุบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผใู ้ ช้งานมีความเกี่ยวข้อง
กรณีเลือกการอนุ มตั ิรายการแบบสร้างและอนุ มตั ิรายการให้กบั บริษัทในเครือโปรดระบุชื่อบริษัทที่ผใู ้ ช้งานเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือ ระบุความต้องการอื่นๆ

หน้าที่ 2/2
04-2020

โปรดยืนเอกสารผ่านผู ้ดูแลความสัมพันธ์ลก
ู ค ้า/ผู ้จัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค ้ามาทีฝ่ ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ โปรดอ่านเอกสารแนบเรือง เงือนไขและข ้อกําหนดการใช ้บริการ K-Trade Connect

