ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริกำร KTB Corporate Online

Ver. 2017V2

เรี ยน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขา/หน่ วยงาน …………………………………………
วัน......... เดือน ........................ พ.ศ. .............
ข้ าพเจ้ า หน่ วยงาน/นิตบิ ุคคล/บุคคลธรรมดา......................................................................................................................................................................................................
โดย นำย/นำง/นำงสำว ……………………….………………………………… ผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรั บรองนิตบิ ุคคล/ผู้มีอานาจกระทาการแทน มีควำมประสงค์

 เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริการ โปรดระบุ Company ID 10 หลัก..................................

 ยกเลิก KTB Corporate Online Company ID………………….

ส่ วนที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลผู้ใช้ บริการ ชื่อหน่ วยงาน/นิตบิ ุคคล/บุคคลธรรมดา ภำษำไทย (TH) * …………………………………………………….………………………
..............................................................................................................ภำษำอังกฤษ (EN) * ………………………………………………………………............……………………
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง * ……………………………………………………………… เลขประจำตัวผู้เสียภำษี *…………………………………………..……….………
ที่อยู่หน่ วยงาน*…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…….……
โทรศัพท์ *………………………………………….………..…………………........ โทรสำร*……………………………………………………………………………………………….….
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อธนาคาร ชื่อ-สกุล*…………………………………………….……..……… โทรศัพท์ *…………………………………..………… โทรสำร*………………….…….……
โทรศัพท์มือถือ*………………….….........................................………อีเมล์*……………………………………………………………………………………………………………..…
ส่ วนที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริการ บริการที่ขอเปลี่ยนแปลง จานวนทัง้ สิน้ * ..................... บริการ จานวนเอกสารที่แนบมา* ..................... แผ่ น ดังนี ้
 Reset/Unlock/เปล่ียนแปลงข้ อมูล ผ้ ูดแู ลระบบ (Company Admin User) - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ รายละเอียดผู้ดแู ลระบบ Company Admin User
 บัญชีตนเอง - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab Link Own Account
 บัญชีบุคคลท่ี 3 ธนาคารกรุ งไทย - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab 3rd Party Account (KTB Account Number)
 บัญชีบุคคลท่ี 3 ต่ างธนาคาร - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab Other Bank Account
 บัญชีกรรมการ/ บริษัทในเครื อ - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Link Subsidiary Account
เปลี�ยนแปลงวงเงินโอนต่ อวันเป็ น Normal Gold VIP SVIP อื�นๆ....................
อื�นๆ โปรดระบุ.................................................................................
สมัครบริการเพิ่มเติม กรุณำกรอกเอกสำรแนบบริ กำรที่ต้องกำรสมัครเพิ่มเติม
rd
 Funds Transfer to own A/C (โอนเงินระหว่ำงบัญชีตนเอง)
 Funds Transfer to 3 party (โอนเงินบุคคลอื่นกรุงไทย )  Pay Bills (ชําระค่าสินค้ าและบริ การ)
 Funds Transfer to Interbank (โอนเงินต่ำงธนาคาร), e-Cheque  Outward Remittance (โอนเงินต่ำงประเทศ )
 Download e-Statement (ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหวบัญชี )  Add 3rd party/ Other bank account by Company (เพิ�มบัญชีบคุ คลอื�นธ.กรุงไทย,บัญชีตา่ งธนาคารด้ วยตนเอง)
 Inquiry Cheque & Stop Cheque (เรี ยกดูสถานะเช็คและสัง่ อายัดเช็ค)
บริการด้ านการโอนเงินแบบ Upload
 Bulk Payment
 e-Cheque
บริการด้ านเช็ค
 Convenience Cheque
 Convenience Fund Transfer
 Cheque Collection
บริการด้ านข้ อมูลการรั บชาระ  Receivable Download & Receivable Information Online โปรดระบุ Product code………….……………………………..….….....…...
 sFTP/FTP โปรดระบุ Product code….………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
KTB e-Withholding Tax (Fleet Card)
✔

บริการอื่นๆ** โปรดระบุ …………….…………..……………………….......................................................................................................................................................
 ยกเลิกบริการภายใต้ KTB Corporate Online โปรดระบุ..............................................................................................................................................................................
ส่ วนท่ี 3 เอกสารประกอบการขอสมัครเปล่ียนแปลง (ยื่นเฉพาะเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงนับจากที่เคยได้ ยื่นไว้ กบั ธนาคาร)
ทั ้งนี ้ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ เอกสำรประกอบกำรสมัครตำมรำยกำรดังต่อไปนี ้ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไข นับตั ้งแต่ที่ข้ำพเจ้ ำได้ เคยยื่นไว้ กบั ธนำคำร
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/ บัตรรำชกำร/ รัฐวิสำหกิจ/ หนังสือเดินทำง
 หนังสือรายงานการประชุม หรื อหนังสือแจ้ งความประสงค์ขอใช้ บริ การ

 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล ซึง่ นำยทะเบียนรับรองกำรจดทะเบียนไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
 สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................................

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
สานักงานใหญ่ (หน่ วยงานผู้ดูแลลูกค้ า)

สาหรั บผู้ขอใช้ บริการลงนาม

รหัสหน่วยงำน ............................. รหัสพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ สู ง่ เรื่ อง ..................................
หนังสืออนุมตั ิค่ำธรรมเนียมเลขที่ ................................... ลงวันที่ ..................................

การตรวจสอบและรั บรองลายมือชื่อ
รหัสสาขา/หน่ วยงาน …..........................................................................................................….
รหัสเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับเรื่อง ……………………….……..…รหัสผู้จดั การสาขา.....................................
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบควำมถูกต้ องของหมำยเลขบัญชี, ลำยมือชือ่ ผู้ขอใช้ บริ กำร, ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจ
ผูกพันตำมหนังสือรับรองนิติบุคคล, ลำยมือชือ่ ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน, ลำยมือชื่อเจ้ ำของบัญชีว่ำเป็ นผู้
มีอำนำจกำรเบิก/ถอน/สัง่ จ่ำย/โอนเงิน และเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ รวมทั ้งเอกสำรเดิมที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรได้

ข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ขอใช้ บริ กำรขอรั บรองว่ำ ข้ อ มูลและรำยละเอียดที่ข้ำพเจ้ ำได้ ให้ ไ ว้ ในใบคำขอเปลี่ยนแปลง
บริ กำร KTB Corporate Online ฉบับนีท้ ัง้ หมดถูกต้ อ งตรงตำมควำมเป็ นจริ งทุกประกำร ซึ่งข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำน
ข้ อตกลงกำรใช้ บริ กำร KTB Corporate Online เป็ นที่เข้ ำใจ และตกลงยินยอมปฏิบัติผูกพันตำมเงื่อนไขและ
ข้ อกำหนดที่ร ะบุไว้ ในข้ อตกลงกำรใช้ บริ กำร KTB Corporate Online รวมทั ้งระเบียบที่ธนำคำรกำหนดไว้ ทุก
ประกำร โดยให้ ถือว่ำเอกสำรแนบข้ อมูลเพิ่มเติมบริ กำรแต่ละประเภท ข้ อตกลงกำรใช้ บริ กำร KTB Corporate
Online คู่มือกำรใช้ งำน KTB Corporate Online และ/หรื อเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้ อง ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่ธนำคำร
จะเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ ำ เป็ นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปลี่ยนแปลงบริ กำร KTB Corporate Online ฉบับนี ้ด้ วย
หำกข้ ำพเจ้ ำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดดังกล่ำว จนเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยใดๆ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรั บ
ผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทุกประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำนข้ ำพเจ้ ำจึงขอลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญ (ถ้ ำ
มี) ไว้ ข้ำงท้ ำยนี ้

เคยยื่นไว้ กบั ธนำคำร และเอกสำรกำรรับรองกำรตรวจสอบบัญชีต่ำงสำขำ (ถ้ ำมี) รวมทั ้งควำมถูกต้ องของ
ข้ อมูลที่อยู่ในใบคำขอสมัครใช้ บริ กำรแล้ ว จึงอนุมตั ิให้ ลกู ค้ ำรำยนี ้ ใช้ บริ กำร KTB Corporate Online ได้

ลงชื่อ …………………………………………….……………………….………
(………………………………………..)
ผู้ตรวจสอบและรับรองลำยมือชื่อ

(………………………………………..)
ผู้จดั กำรสำขำ / หัวหน้ ำหน่วยงำน

ผู้ขอใช้ บริการ/ผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/ผู้มีอานาจกระทาการแทน

(………………………………………………………………………)
ลงลำยมือชื่อพร้ อมประทับตรำ (ถ้ ำมี)

หมายเหตุ: กรุณานําส่งสําเนาเอกสารใบคําขอเปลีย� นแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การและเอกสารแนบข้ อมูลเพิม� เติมไปยังฝ่ ายสนับสนุนบริ การจัดการทางการเงิน

หน้ า 1/ 1

