ใบสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบริการเพิ่มเติมสำหรับการใชบริการเสริมเงินโอนระหวางประเทศ
Application for Fund Transfer Advice to Beneficiary

Month
Date
Year
สาขา/ศูนยธุรกิจการคาตางประเทศ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ วันที่ _____________________
/_____________________
/_____________________

Branch/Trade Finance Business Center

Date

รายละเอียดผูใชบริการ Applicant Details
ชื่อนิติบุคล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name of juristic person (in Thai)

ชื่อนิติบุคล (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name of juristic person (in English)

ที่อยูที่ติดตอได ชื่อหมูบาน/อาคาร _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ เลขที่หอง ________________________ ชั้น ________________________
Contact address: Name of village/Building

Room No.

Floor

บานเลขที่ ______________________________________ หมู _____________________________ ซอย ____________________________________________________________________________ ถนน ____________________________________________________________________________________________
Address

Mu

Soi

Road

แขวง/ตำบล ______________________________________________________________________________________________________________________ เขต/อำเภอ ________________________________________________________________________________________________________________________
Khwaeng/Tambon

Khet/District

จังหวัด ______________________________________________________________________________________________________________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________________________________________________________________________________________________
Province

Postal Code

โทรศัพทที่ทำงาน _____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพทเคลื่อนที่ _______________________________________________________________________________________________________________
Ofﬁce Tel. No.

Mobile phone No.

โทรสาร _____________________________________________________________________________________________________________________________ อีเมล _________________________________________________________________________________________________________________________________
Fax No.

e-mail

บริการแจงรายการโอนเงินไปตางประเทศไปยังผูรับเงินปลายทาง (Outward - MT103)
Fund Transfer Advice (Outward - MT103) to Beneﬁciary through e-mail

ขาพเจา มีความประสงคขอใช บริการแจงขอมูลการโอนเงินไปยังผูรับเงินปลายทาง ทาง e-mail ดังนี้

I would like to apply for Fund Transfer Advice (Outward - MT103) to Beneﬁciary through e-mail with details as follows:

ชื่อผูรับเงิน (Beneﬁciary's Name)

อีเมล (e-mail)

1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
4 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
5 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
4 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
5 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

ขาพเจา มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการใชบริการแจงขอมูลการโอนเงินไปยังผูรับเงินปลายทาง ทาง e-mail ดังนี้

I would like to change/cancel for Advice (Outward - MT103) to Beneﬁciary through e-mail with details as follows:

ชื่อผูรับเงิน ____________________________________________________________________________________________________________________

ชื่อผูรับเงิน ____________________________________________________________________________________________________________________

¡ เปลี่ยนแปลง อีเมลผูรับจากเดิม _____________________________________________________________________________

¡ เปลี่ยนแปลง อีเมลผูรับจากเดิม _____________________________________________________________________________

Beneﬁciary’s name

Change Beneﬁciary’s e-mail address

เปนอีเมลผูรับใหม ___________________________________________________________________________________________________
To
¡ ยกเลิกอีเมลผูรับ _____________________________________________________________________________________________________
Cancellation Beneﬁciary’s e-mail address

Beneﬁciary’s name

Change Beneﬁciary’s e-mail address

เปนอีเมลผูรับใหม ___________________________________________________________________________________________________
To
¡ ยกเลิกอีเมลผูรับ _____________________________________________________________________________________________________
Cancellation Beneﬁciary’s e-mail address

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ไดใหไวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจารับทราบและตกลงปฏิบัติตามรายละเอียด เงื่อนไขของ
บริการทีข่ า พเจาประสงคจะรับจากธนาคาร ดังรายละเอียดปรากฏไวดา นหลังใบสมัครฉบับนีท้ กุ ประการ เพือ่ เปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือชือ่ พรอมประทับตราไวเปนสำคัญ
I (we) certify that the information provided above is true and correct. I (we) accept and agree to be bound by the terms and conditions in all respects
with regard to the service(s) being applied for according to the back of this application. I (we) have signed and afﬁxed our company stamp as evidence thereof.

_________________________________________________________________________________________________________________

( _____________________________________________________________________________________________________________ )
ลายมือชื่อผูขอใชบริการ / ผูรับมอบมีอำนาจบริษัทพรอมประทับตราบริษัท

Signature of application/Authorized signatory with company stamp

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร (For Bank Ofﬁcer)
รหัสลูกคา (Customer ID) ___________________________________________________________________________________________ ผลการอนุมัติ
ไดตรวจสอบความถูกตองของลายมือชื่อผูมีอำนาจพรอมตราประทับ รวมถึงขอมูล
อนุมัติและดำเนินการ
_______________________________________________________________________________________________________________
ที่อยูในใบสมัครใชบริการฉบับนี้แลว
ลงชื่อ __________________________________________________________________________________________________________ ผูอนุมัติ
ลงชื่อ __________________________________________________________________________________________________________ ผูขออนุมัติ
วันที่ ___________________________________________________________________________________________________________
วันที่ ___________________________________________________________________________________________________________
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เงื่อนไขและขอกำหนดการใชบริการแจงรายการโอนเงินไปยังผูรับเงินปลายทางในตางประเทศ

Terms and Conditions for Fund Transfer Advice (Outward - MT103) to Beneficiary through e-mail

1. การใหบริการแจงขอมูลการโอนเงินไปยังผูรับเงินปลายทางในตางประเทศนั้น เปนบริการหนึ่งที่ธนาคารอำนวยความสะดวกใหแกผูขอใชบริการเทานั้น ในกรณีที่ระบบ
อินเตอรเน็ต ระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร ขัดของ หรือจากการกระทำจากบุคคลอื่น ไมวาจะโดยทุจริตหรือไมก็ตามเปนเหตุให ผูขอใชบริการไมสามารถใช หรือรับบริการ
แจงขอมูลการโอนเงินไปยังผูร บั เงินปลายทางในตางประเทศได ผูข อใชบริการตกลงจะไมยกเอาเหตุขดั ของดังกลาวมาเปนขอเรียกรองใหธนาคารรับผิดชอบแตประการใดทัง้ สิน้
The Applicant acknowledges that the Fund Transfer Advice (Outward – MT103) to Beneﬁciary through e-mail is a channel to provide convenience to
the Applicant. In case of any errors in the services system, which are caused by the internet, communications, computers, or by third parties acting
either with honest or dishonest purpose, which the Applicant could not receive the use of the service, the Applicant hereby agrees that he/she shall not
claim for any responsibility from the Bank due to such difﬁculties.

2. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวาธนาคารไมมีความรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกผูขอใชบริการ เนื่องมาจากบริการแจงขอมูลการโอนเงินตางประเทศ
ไปยังผูรับเงินปลายทาง
The Applicant agrees and acknowledges that the Bank shall not be liable for any damage arising to the Applicant from any causes related to the use of
Fund Transfer Advice (Outward – MT103) to Beneﬁciary through e-mail, in all respects.

3. ผูข อใชบริการตกลงและรับทราบวาบริการแจงขอมูลการโอนเงินไปตางประเทศไปยังผูร บั เงินปลายทาง เปนเพียงชองทางหนึง่ ในการแจงขอมูลใหทราบอยางรวดเร็วขึน้ เทานัน้
ขอมูลดังกลาวไมมีผลผูกพันกับธนาคาร
The applicant agrees and acknowledges that Fund Transfer Advice (Outward - MT103) to Beneﬁciary through e-mail is only the fast channel for provision
of information, by which the Bank shall not be bound.

4. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการใหบริการแจงขอมูลการโอนเงินไปตางประเทศไปยังผูร บั เงินปลายทางเมือ่ ใดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผขู อใชบริการทราบลวงหนา
แตอยางใด
The Bank reserves the right to terminate the service any time, without prior notice to the Applicant.

5. ในกรณีที่ผูขอใชบริการประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือแกไขรายละเอียดการใชบริการนี้ ผูขอใชบริการตองแจงใหธนาคารทราบ พรอมลงนามในใบคำขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใชบริการ ใหกับธนาคารไวเปนหลักฐาน
The Applicant shall inform the Bank together with signing a request for change in the service details to be submitted to the Bank as evidence, if the
Applicant wishes to change or cancel or amend the detail of this service.
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