คำขอให้ธนำคำรส่งข้อมูลทำงกำรเงินผ่ำนทำง E-mail (e-Services)
Application for Receiving Electronic Financial Information via E-mail (e-Services)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
Export-Import Bank of Thailand

สานักงานใหญ่ / สาขา ..................................................................

Headquarter / Branch

วันที่ ..................................................................
Date

บุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า
Individual Person I,

……………………………………………………………………………………………………………………………..............

เลขที่บัตรประชาชน

……………………………………………………………………………………………………………………………..............

Identification No.

นิติบุคคล ข้าพเจ้า

Juristic Person We,

……………………………………………………………………………………………………………………………..............

เลขที่จดทะเบียนนิติบคุ คล ……………………………………………………………………………………………………………………………..............
Registration No.

มีความประสงค์ขอให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) ส่งข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail (e-Services)
ตามรายการดังต่อไปนี้

wish to request Export-Import Bank of Thailand (“Bank”) to provide me/us the electronic financial information via E-mail (e-Services)
item(s) listed below:

กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในข้อที่ต้องกำร
Please select as  in the checkbox for the below item(s):

รำยกำร (1) รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝำก
List No. (1) Statement

ประเภท/ชื่อบัญชี/เลขที่บัญชี
Account Type/Account Name/Account No.

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี ...........................................................................................................................................................

Current Account

Account Name

เลขที่บัญชี ......................................................................................................................................................
Account No.

ความถี่ที่ต้องการรับข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
Repetition to receive the electronic financial information via E-mail (choose at least 1 checkbox)

รายวัน (ข้อมูล 1 วันที่ผ่านมา)

รายสัปดาห์ (ข้อมูล 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)

รายเดือน (ข้อมูล 1 เดือนที่ผ่านมา)

Daily (Data of previous day)

Weekly (Data of previous week)

Monthly (Data of previous month)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - รายเดือน (ข้อมูล 1 เดือนที่ผ่านมา)
Saving Account - Monthly (Data of previous month)

ชื่อบัญชี .............................................................................................................................................................................................................
Account Name

เลขที่บัญชี ..........................................................................................................................................................................................................
Account No.

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ - รายเดือน (ข้อมูล 1 เดือนที่ผ่านมา)
Foreign Currency Deposit Account - Monthly (Data of previous month)

ชื่อบัญชี .............................................................................................................................................................................................................
Account Name

เลขที่บัญชี ..........................................................................................................................................................................................................
Account No.
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บัญชีเงินฝากเพื่อเป็นหลักประกัน - รายเดือน (ข้อมูล 1 เดือนที่ผ่านมา)
Special Saving Account - Monthly (Data of previous month)

ชื่อบัญชี .............................................................................................................................................................................................................
Account Name

เลขที่บัญชี ..........................................................................................................................................................................................................
Account No.

รำยกำร (2) รำยกำรภำระหนี้คงค้ำงครบกำหนด (ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลให้ล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) สัปดาห์ก่อนวันครบกาหนด)

List No. (2) List of Outstanding Balance. (The Bank will deliver the information not less than one (1) week before the due date)
Packing Credit (PSF)

Import, T/R

Letter of Guarantee (L/G)

รำยกำร (3) รำยกำรดอกเบี้ยสิ้นเดือนที่จะต้องชำระภำยในวันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน

List No. (3) List of Interest Payment payable within the last business day of each month.

(ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลให้หลังจากวันที่ 25 ของทุกเดือน - คานวณดอกเบีย้ สิ้นสุดถึงวันที่ 25)
(The Bank will deliver the information after the 25th day of each month – The interest payment amount shall be calculated until the 25th day of each month)

Packing Credit (PSF) & Export Bill

Import, T/R

รำยกำร (4) รำยกำรใบแจ้งเข้ำบัญชี และใบแจ้งหักบัญชี
List No. (4) Credit Note and Debit Note
All Transactions

ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารดาเนินการจัดส่งข้อมูลตามรายการที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ข้างต้น มายัง E-mail Address ดังต่อไปนี้
I/We hereby request the Bank to deliver the information in the selected list though the E-mail Address as follows:

เพิ่ม

ลด

Add

Remove

เพิ่ม

ลด

Add

Remove

เพิ่ม

ลด

Add

Remove

เพิ่ม

ลด

Add

Remove

E-mail Address …………………………………………………………......

สาหรับรายการข้อมูลทางการเงิน
To be received the information List No.

รายการ (1)

รายการ (2)

รายการ (3)

รายการ (4)

List No.1

List No.2

List No.3

List No.4

E-mail Address ………………………………………………………….......

สาหรับรายการข้อมูลทางการเงิน
To be received the information List No.

รายการ (1)

รายการ (2)

รายการ (3)

รายการ (4)

List No.1

List No.2

List No.3

List No.4

E-mail Address …………………………………………………….……......

สาหรับรายการข้อมูลทางการเงิน
To be received the information List No.

รายการ (1)

รายการ (2)

รายการ (3)

รายการ (4)

List No.1

List No.2

List No.3

List No.4

E-mail Address ………………………………………………………….......

สาหรับรายการข้อมูลทางการเงิน
To be received the information List No.

รายการ (1)

รายการ (2)

รายการ (3)

รายการ (4)

List No.1

List No.2

List No.3

List No.4
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*เพิ่ม หมายถึง เพิ่ม E-mail Address ที่ใช้ในการรับข้อมูลทางการเงิน ที่ขอให้ธนาคารจัดส่งข้อมูล
Add means to add E-mail Address to be received the electronic financial information from the Bank.

**ลด หมายถึง ยกเลิก E-mail Address ที่ใช้ในการรับข้อมูลทางการเงิน ที่ขอให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลที่เคยแจ้งไว้
Remove means to remove or cancel the E-mail Address which was previously given to the Bank.

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการรับข้อมูลทางการเงิน ผ่านทาง E-mail ที่อยู่ด้านหลัง และ/หรือ
ที่แนบท้ายคาขอนี้ และ/หรือตามที่ธนาคารได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไปทุกประการ และหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหายใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น
I/We have read and understood all terms and conditions in respect of the use of the service of receiving the electronic
financial information as those appearing on the reverse page hereof and attached hereto. I/We hereby agree to be bound by
and to comply with such terms and conditions which the Bank may announce from time to time in the future. If I/we fail to
comply and to with any of such terms and conditions, I/we shall be liable for any damages incurred by the Bank in all
respects.

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญ
IN WITNESS WHEREOF, I/we have caused this application to be duly executed and the respective corporate seal to be affixed (if any)
as of the date first above written above

ประทับตรายาง/ดวงตราบริษัทฯ (ถ้ามี)
Affix the Company’s Seal (if any)

…….……………..……..…………………………………..…………………….….. ผู้ใช้บริการ
(
)the Applicant
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เอกสารแนบ
Attachment

เงื่อนไขและข้อตกลงกำรใช้บริกำรรับข้อมูลทำงกำรเงินผ่ำนทำง E-mail (e-Services)
Terms and Condition for the Use of Receiving Financial Information via E-mail (e-Services)
1. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า E-mail Address ที่ให้ไว้กับธนาคาร เป็น E-mail Address ที่ถูกต้อง และเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้
เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลทางการเงินตามที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ในคาขอฯ ไปยัง E-mail
Address ดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง E-mail Address ดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแจ้งธนาคารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยทันที ทั้งนี้ ถือเป็นสิทธิของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาให้บริการรับข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail ตาม
คาขอฯ หรือไม่ก็ได้
The Applicant represents and warrants that the E-mail Address provided to the Bank to be use for the purpose of this
Application is duly accurate and correct. The Applicant agrees and accepts that the Bank will deliver the financial
information or statement of which the Applicant has specifically prefer to receive under this Application (“Electronic
Financial Information”). In the event that the Applicant wishes to add or change the E-mail Address, the Applicant shall
forthwith notify to the Bank in writing. In this regards, the Bank at its sole and discretion has the right to provide the
Electronic Financial Information to the Applicant or decline this application.

2. เมื่อผู้ใช้บริการได้ยื่นคาขอให้ธนาคารส่งข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail แล้ว ถือเป็นสิทธิของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการ
จัดส่งรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (Statement) ทางไปรษณีย์ตั้งแต่รอบบัญชีที่บริการส่งข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail
มีผล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail ได้ ธนาคารจะจัดส่งเอกสารทางการเงิน
เฉพาะรายการเคลื่ อนไหวบัญ ชีเ งิน ฝากทางไปรษณี ย์ ทั้งนี้ หากผู้ ใช้ บริ ก ารไม่ ได้ รับ เอกสารข้อ มู ลทางการเงิน ผ่า นทาง E-mail
ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ยื่นคาขอให้ ธนาคารส่งข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail หรือวันที่ครบกาหนดระยะเวลานาส่งข้อมูล
ทางการเงิน ผ่านทาง E-mail ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับข้อมูลทางการเงินได้ที่ ส่วนบัญชีเงินฝาก ฝ่ายธุรกิจธนาคาร โทรศัพท์หมายเลข
0 2271 3700 ต่อ 1520 – 1529
Upon submitting this Application, the Bank at its sole and discretion has the right to cancel providing the paper account
balance statement which delivered by post in the month which the service of delivering the Electronic Financial
Information via E-mail takes place and is effective. In the event that the Bank is unable to deliver the financial
statement via E-mail, the Bank will deliver the financial information only an account balance statement by post. In this
regard, if the Applicant does not receive the Electronic Financial Information though the E-mail Address within seven
(7) business days of the Bank from the due date of submission of this application, or the due date of submission the
Electronic Financial Information via E-mail, the Applicant may contact to the Bank by calling 0 2271 3700 ext. 1520 1529.

3. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการจะเปลี่ยนแปลงรายการการรับข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
In the event that the Applicant wishes to change, add, or modify the item(s) of the Electronic Financial Information
which the Applicant prefer to receive, the Applicant shall notify in writing not less than seven (7) business days of the
Bank in advance.

4. ถือเป็นสิทธิของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวในการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้
ผู้ใช้บริ การจะต้องใส่รหัส ผ่าน (Password) ให้ถูกต้อ งก่อนการใช้บริการทุกครั้ง ในกรณีที่ ผู้ใช้บ ริการลืมรหัส ผ่าน หรือต้ องการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอให้ธนาคารออกรหัสผ่านให้ใหม่
It is the Bank’s sole and discretion to set, modify, or change the password by informing the Applicant. In this regard,
the Applicant must enter the correct password before using the e-Service every time. In the event that the Applicant
forget the password or desire to reset, modify, or change the password, the Applicant must notify in writing to the
Bank.

5. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีว่าผู้ใช้บริการพึงรักษารหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น เพราะ
รหัสผ่านนี้ใช้เป็นเครื่องป้องกันความเสียหายอย่างหนึ่งของข้อมูลทางการเงิน หากผู้ใช้บริการเชื่อว่ามีการใช้รหัสผ่านสาหรับข้อมูลทาง
การเงินของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการจะแจ้งธนาคารโดยทันที
The Applicant agrees and acknowledges that the Applicant shall keep the password confidential and shall not disclose
or do any acts that may cause other person to know the password for the reason of protection against the damage of
financial information. In case the Applicant believes that the password is lost, stolen, or being used by any third party,
the Applicant shall immediately notify to the Bank.
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ธนาคารจะพยายามอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่
ระบบได้ อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าธนาคารไม่ รับรองเรื่องความสะดวกในด้านเวลาการใช้บริการ ความปลอดภัย
หรือความลับของข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ที่ส่งผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายหรือระบบอื่นใด ผ่านการใช้บริการดังกล่ าว และ
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการข้อมูลทางการเงิน
ผ่านทาง E-mail ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น
The Bank may make an effort to keep the security of the financial information and prevent any unauthorized person
from entering the system of the Bank. However, the Applicant agrees and acknowledges that the Bank may not ensure
any circumstances, in respect of the convenience of time, the use of the service, security of the information, or
confidential related to the information, caused by the internet service provider, communication network system, or any
other systems. It is agreed that the Bank is not liable for any losses, damages, or compensation arising from such failure
or errors thereon in all respects.

6. การกระทาการใด ๆ ที่ผ่านรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการ
ตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทาที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้ใช้บริการ โดยไม่จาเป็นต้องทาหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานใน
การนั้นอีก และยินยอมรับความเสียหายและรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทาด้วยตนเอง
The Applicant agrees that any act(s) performed by using the password of the Applicant, whether the action is performed by
the Applicant or by another person, it shall be deemed accurate and valid and shall bind the Applicant in all respects
without having the Applicant to execute or sign any other documents. The Applicant agrees to be bound by such acts as if
it has been done by the Applicant regardless of whether it has been done by the Applicant or any other persons and for
whatever reason.

7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail และหากพบความผิดปกติผู้ใช้บริการจะต้อง
แจ้งให้ธนาคารทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail ทั้งนี้ หาก
ผู้ใช้บริการมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความผิดปกติในข้อมูลทางการเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าข้อมูลทาง
การเงินที่ได้รับผ่านทาง E-mail เป็นจริงและถูกต้องทุกประการ
The Applicant agrees and accepts that the Applicant has an obligation to examine an accuracy of the Electronic
Financial Information appear on the E-mail, if any error or omission is found, the Applicant shall notify the Bank, in
any ways, within ten (10) days from the date of receipt the Electronic Financial Information via E-mail. In this regard, in
the event that the Applicant does not notify of such error or omission to the Bank within the period as specified above,
it shall be considered that the Electronic Financial Information is true and correct in all respects.

8. ในกรณี ที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องธนาคาร หรื อ ระบบไฟฟ้ า หรื อ ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารขั ด ข้ อ งเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารส่ ง ข้ อ มู ล
ผ่านทาง E-mail ขัดข้องจนผู้ใ ช้บริการไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ผู้ ใ ช้บริการจะไม่ ยกเอาเหตุขัดข้ องดังกล่าวเป็ น
ข้อเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น
In the event that the computer system of the Bank, electricity system, or communication network system are
interrupted as a result that the service is unavailable or temporary suspended, the Applicant shall not have the right to
claim any losses and damages from the Bank in all respects.

9. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการส่งข้อมูลทางการเงินผ่านทาง E-mail เพื่อเรียกดู พิมพ์ หรือ
บันทึกข้อมูลทางการเงิน เนื่องจากความขัดข้องของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ไม่ถือว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยินยอมสละสิทธิที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร
In the event that the Applicant is unable to receive, view, print, or save the Electronic Financial Information due to the
malfunction of any tools, equipment, system that belong or control by the Applicant, the Applicant shall not have the
right to claim any losses and damages from the Bank in all respects.

10. กรณีที่เลขบัญชีเงินฝากใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับธนาคารของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่า เงื่ อนไข
และข้อตกลงการใช้บริการนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากนั้นทุกประการ
In the event that the account number of the Applicant has been changed or modified in whatever reasons, it shall be
deemed that this terms and conditions of use of the service remain in full force and effect and applied for those
accounts.

11. ถือเป็นสิทธิของธนาคารแต่เพียงผู้เดี ยวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ รวมตลอดถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
ให้บริการตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร นอกจากนี้ ถือเป็นสิทธิของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก แก้ไข จากัด เพิกถอน
ระงับ หรือไม่ดาเนินการให้บริการข้อมูลทางการเงินผ่าน E-mail แก่ผู้ใช้บริการได้ทุกกรณี โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวของธนาคาร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งตกลงสละสิทธิที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร
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The Applicant agrees that the Bank shall have the right to add, amend or modify this terms and conditions for the use
of the services, including the changing of the internal processes of the Bank, at any time as the Bank may deem
appropriate. The Bank at its sole and discretion has the right to cancel, amend, limit, withdraw, suspend or not to
provide the Electronic Financial Information services via E-mail to the Applicant without prior notice to the Applicant.
In this regard, the Applicant shall not have the right to claim any losses and damages from the Bank in all respects.

12. เงื่อนไขและข้อตกลงใด ๆ ที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการทาง
การเงินฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ธนาคารประกาศ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมี
ขึ้นในอนาคต โดยธนาคารจะแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่จาเป็นต้องลงนามยินยอมหรือ
รับทราบให้ธนาคารอีกแต่อย่างใด
The terms and conditions that the Bank may announce from time to time shall be deemed to be an integral part of this
terms and conditions. The Applicant agrees to comply with the terms and conditions announced by the Bank whether it
is existing in the present or in the future. In such case, the Bank will announce or notify to the Applicant such addition,
amendment or modification, and the Applicant shall agree and accept without prior consent or sign any other
documents.

………………..…………………………….…..
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