เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี

ใบคาขอใช้บริ การ TMB Business CLICK
1. วัตถุประสงค์ของการบันทึกใบคาขอ

วันทีนก่ ทึรอกใบค
เลือกวัตถุประสงค์ของการบั
กใบ าขอ
อมทัอ่ ง้ ระบุ
ใหม่ (โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการในใบคาขอ)
ยกเลิกบริการ (โปรดแจ้งข้อคมูาขอ
ลพืน้ พร้
ฐานเพื
ยืนยัรนายละเอี
ความถูยกดกรณี
ต้องและเซ็นรับรองเอกสาร)
มี
ก
ารแก้
ไ
ขเพิ
ม
่
เติ
ม
ั
เพิม่ /แก้ไข (สาหรับลูกค้าปจจุบนั ทีต่ อ้ งการเพิม่ , ยกเลิก, หรือแก้ไขรายละเอียดบางส่วน โปรดแจ้งข้อมูลพืน้ ฐานและรายละเอียดเฉพาะทีต่ อ้ งการแก้ไข) โดยรายละเอียดเบือ้ งต้นของการแก้ไข

มีดงั นี้

2. ข้อมูลพืน้ ฐาน

ระบุขอ้ มูลการจดทะเบียนของธุรกิจเพือ่ ใช้เป็นข้อมูล

กรณีทธ่ี นาคารมีขอ้ มูลต่างจากข้อมูลทีแ่ จ้งด้านล่าง ในการ
ข้าพเจ้Setup
า ในระบบ และข้อมูลของธุรกิจทีส่ ะดวก
ให้ธนาคารส่งเอกสารหรือติดต่อกลับ
ข้อมูลทัวไป/ข้
่
อมูลการจดทะเบียนของธุรกิจ
ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชือ่ บริษทั ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสาหรับติดต่อ - ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั /สถานทีต่ งั ้ สานักงาน (ทีต่ ดิ ต่อได้) ชือ่ สถานประกอบการ

กวัตงข้ถุอปมูระสงค์
ของการบันทึกบใบ
มีความประสงค์ให้ธนาคารปรัเลืบอปรุ
ลตามเอกสารฉบั
นี้

คาขอ พร้อมทัง้ ระบุรายละเอียดกรณี
มีการแก้ไขเพิม่ เติม

ทีอ่ ยูบ่ ริษทั (ภาษาไทย)
Address (English)
ชื่อและข้อมูลผู้ติดต่อ (โปรดระบุตามตารางด้านล่าง)
เพือ่ ให้ธนาคารติดต่อบุคคลตามรายชือ่ ด้านล่าง รวมถึงเซ็นรับเอกสารต่างๆทีท่ างธนาคารจัดส่งให้
เพือ่ มอบอานาจให้บุคคลตามรายชือ่ ด้านล่างลงนามแทนในกรณีแจ้งเพิม่ หรือเปลีย่ นรายละเอียดผูใ้ ช้งาน (ในข้อ 4)
ชื่อ/สกุล ของผูต้ ิ ดต่อ

E-Mail

ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

โทรศัพท์ (Phone No.)

เลือก  ในกรณีทผ่ี มู้ อี านาจบริษทั ต้องการมอบ
อานาจให้บุคคลตามรายชือ่ ลงนามแทน ในกรณี
เปลีย่ นแปลงรายละเอียดผูใ้ ช้งานในครัง้ ถัดไป

1)
2)

3. รายละเอียดรายการบัญชีสาหรับบริ การ
ตราประทับนิตบิ ุคคล
ลงนามเจ้าหน้าทีผ่ ู้ สาหรับ เจ้าหน้าทีข่ ายแจ้ง
ผูม้ อี านาจสั ่งจ่ายลงนาม
ข้อมูลบัญชี
เงือ่ นไขการใช้งาน
(ลายเซ็นทีเ่ ปิดบัญชีไว้กบั ธนาคาร)
(ถ้ามี)
ตรวจสอบลายมือชือ่
รหัสผลิตภัณฑ์
ระบุรายละเอียดบัญชีโดยลาดับ A1, A2, A3, A4 และ A5 ให้ใส่
1. เลขทีบ่ ญ
ั ชีข้อมูลบัญชีทต่ี อ้ งการใช้ในระบบ
เพิม่ บัญชี
บัญชี OBOA
**เนื
่
อ
งจากค
าขอใช้
บ
ริ
ก
ารชุ
ด
นี
้
ใ
ห้
ร
ะบุ
เ
ลขที
บ
่
ญ
ั
ชี
ไ
ด้
5
บั
ญ
ชี
หาก
ลงชื
อ
่
(ลายเซ็
น
ต์
)
ผู
ม
้
อ
ี
านาจสั
งจ่
่
า
ย
เจ้
า
หน้
า
ที
ธ
่
นาคารกากบาท
X
ชือ่ บัญชี
ยกเลิกบัญชี
บัญชีสนิ เชือ่
ลูกค้าต้องการเพิม่ เติมเลขทีบ่ ญ
ั ชี สามารถใช้เอกสารใน Sheet
ตามชือ่ ทีล่ งนามในการเปิดแต่ละบัญชี
ในช่องสีเ่ หลีย่ ม เพือ่ เลือก
(A1) "Account List" เพือ่ ระบุรายละเอียดเลขทีบ่ ญ
บัญชีอ่นื ๆ
ั ชีเพิม่ เติแก้มไ” ขบั
** ญชี
พร้อมทัง้ Stamp ตราประทับ (ถ้ามี)
ประเภทบัญชี
2. เลขทีบ่ ญ
ั ชี
เพิม่ บัญชี
บัญชี OBOA
ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

(A2)

แก้ไขบัญชี

3. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

เพิม่ บัญชี

บัญชีสนิ เชือ่
ในกรณีลกู ค้าสมัคร TMB Business CLICK เพือ่ ดูรายงาน TF & FX โดย
ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับบัญชีธุรกรรม และลูกค้าไม่ต้องการสมัครเพือ่ ดู
บัญชีหรือทาธุรกรรมอื่นๆบนระบบ สามารถยกเว้นการระบุเลขทีบ่ ญ
ั ชีมา
ในข้อที่ 3 รายละเอียดรายการบัญชีสาหรับบริการ

บัญชีอ่นื ๆ
บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

(A3)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A4)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A5)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

4. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

5. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

บัญชีสนิ เชือ่

+ เพิม่ คือกรณีทล่ี กู ค้าไม่เคยแจ้งข้อมูลตามทีร่ ะบุมาก่อน ยกเลิกคือการยกเลิกข้อมูลตามทีร่ ะบุจากบริการทีล่ กู ค้าใช้อยู่ปจั จุบนั แก้ไขคือการปรับปรุงข้อมูลเดิมด้วยรายละเอียดใหม่ตามทีร่ ะบุ
หมายเหตุ - กรณีทม่ี รี ายการบัญชีสาหรับบริการ เพิม่ เติม โปรดระบุในเอกสาร "รายละเอียดรายการบัญชีสาหรับบริการ - Account List (เพิม่ เติม)" จานวน_______ฉบับ
- กรณีสมัครสินเชือ่ ธุรกิจ L/G, P/N, Loan หากไม่ระบุเลขบัญชี ธนาคารจะเปิดสิทธิให้ทุกบัญชีทใ่ี ช้งานอยู่ ณ วันสมัคร และถ้ามีการเพิม่ บัญชีสนิ เชือ่ ภายหลังลูกค้าสามารถเพิม่ ได้
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4. รายละเอียดผูใ้ ช้งาน (กรุณากรอกรายละเอียดผูท้ าและผูอ้ นุ มตั ริ ายการในการทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ลกู ค้าธุรกิจ)
อนุมตั โิ ดยผูส้ ร้างรายการ และไม่จากัดวงเงิน

อนุมตั ริ ายการโดยผูอ้ นุมตั ริ ายการ 1 ท่าน และไม่จากัดวงเงิน

อนุมตั ริ ายการโดยผูอ้ นุมตั ริ ายการ 2 ท่าน และไม่จากัดวงเงิน

ผูอ้ นุมตั ิ รายการ (Approver Profile)
1. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน

ดูรายการ

ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

ทารายการ

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

อนุ มตั ริ ายการ

ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

อีเมลล์

จาเป็นต้องระบุรายละเอียดทุกช่อง
เนื่องจากเป็นข้อมูลสาคัญในการ
Setup ผูใ้ ช้งานในระบบ

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน

ดูรายการ

ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

ทารายการ

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

อนุ มตั ริ ายการ

ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

Administrator
รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

ผูท้ ารายการ (User Profile)
1. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

ดูรายการ

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

ทารายการ

ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

2. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์
โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

3. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์
โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

SMS

User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________
SMS

Email

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________
User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________

ทารายการ

Administrator
รับแจ้งสถานะรายการ

Token :

User ID CLICK I :
เลือกบทบาทตามสิทธิที์ ต่ อ้ งการใช้____________________
งาน (ดูรายการ, ทา
รายการ, อนุมตั ริ ายการ)
User ID CLICK II :
- กรณี  Administrator ผูใ้ ช้งานสามารถ สร้างรายชือ่ คู่
____________________
ค้าเพือ่ ทาธุรกรรมผ่านระบบ
SMS
Email
Token
:
- กรณี รับแจ้งสถานะรายการ ผูใ้ ช้งานจะได้
รบั ข้อความ
แจ้งสถานะรายการโดยเลือกได้ทงั ้ SMS และ EMail

- เพิม่ ผูใ้ ช้งาน > เลือกเมือ่ เป็นผูใ้ ช้งานใหม่ ทีไ่ ม่เคยมีอยู่ในระบบ
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
ายการ
- ยกเลิกผูใ้ ช้งาน > เลือกเมือ่ ต้องการยกเลิกผูใ้ ช้ดูงรานออกจากระบบ
- เปลีย่ นแปลง/แก้ไเปลี
ข >ย่ นแปลง/แก้
เลือกเมือ่ ต้ไของการเพิม่ บริทการายการ
ารใหม่ หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลผูใ้ ช้งานเดิม
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)
ทีม่ อี ยู่ในระบบ
Administrator
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature) > ให้ผใู้ ช้งานเซ็รันบลายมื
อชือ่ เพือ่ เป็นตัวอย่าSMS
ง ในกรณีทใ่ี นEmail
แจ้งสถานะรายการ
อนาคตมีการขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลผูใ้ ช้งาน จะสามาร Verify ได้
เพิม่ ผูใ้ ช้องชืาน
* ในกรณีทไ่ี ม่ได้ลงลายมื
อ่ และมีการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งานในอนาคต ต้องให้ผมู้ อี านาจลง
ใ้ ช้งานานาจในข้อที่ 2 ดูลงนามแทน*
รายการ
นามบริษทั หรือ ผูยกเลิ
ท้ ไ่ี ด้รกบั ผูมอบอ
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

สิ นเชื่อธุรกิ จ

ธุรกรรมต่างประเทศ & FX

รายงานรับชาระเงิ น

Email

Administrator
รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

ORG. ID

User ID CLICK II :
____________________

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

สาหรับเจ้าหน้ าที่ธนาคาร

User ID CLICK I :
____________________

Administrator
รับแจ้งสถานะรายการ

2. Name /Surname

โอนจ่ายเงิ นเดือน

เลือกสิทธิและบทบาทตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการใช้บริการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.

บทบาท

โอนต่างธนาคาร&ออกเช็ค

เงือ่ นไขการใช้งาน

ข้อมูลบัญชี

ผูใ้ ช้งานระบบ

โอนเงิ นภายใน TMB

* โอนเงินภายใน TMB ประกอบด้วย โอนเงินระหว่างบัญชีบริษทั , โอนเงินอัตโนมัตภิ ายใน TMB, ชาระภาษี, ชาระค่าสินค้าและบริการ
* โอนเงินต่างธนาคารและออกเช็ค ประกอบด้วย โอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร(Smart Credit), โอนเงินระบบบาทเนต(BAHTNET) และบริการออกเช็คอัตโนมัติ
ระบุรายละเอียดตามกลุ่มผูใ้ ช้งานโดยเลือกบริการตามกลุ่มทีก่ าหนด
กรุณบาระบุ
รปู แบบการอนุ
มตั ริ Payment)
ายการ โดยสามารถ
* รายงานรั
บชาระเงิ
ยกเก็บ5เช็ท่คา,นบริ
ชาระบิ
ลเรียกเก็บ (Bill
**เนื่องจากค
าขอใช้นบประกอบด้
ริการชุดนีว้ให้ยรบริ
ะบุกผารเรี
ใู้ ช้งานได้
(ผูกอ้ ารรั
นุมบตั ขนเงิ
ิ 2 ท่านนสด และบริการแสดงสถานะการรั
กาหนดเงือ่ นไขการอนุ
ม
ต
ั
ร
ิ
ายการได้
3 แบบ
สิทธิและบทบาทในการใช้บริการ
และ ผูท้ ารายการ 3 ท่าน) หากลูกค้าต้องการเพิม่ ผูใ้ ช้งานสามารถใช้เอกสาร
ใน Sheet "User Profile" เพือ่ ระบุรายละเอียดผูใ้ ช้งานเพิม่ เติม” **

SMS

Email

หมายเหตุ 1. กรณีทม่ี ผี ใู้ ช้งานมากกว่าตารางข้างต้น สามารถระบุในเอกสาร "รายละเอียดผูใ้ ช้งาน - User Profile (เพิม่ เติม)" ทีแ่ นบมา จานวน_______ฉบับ
2. กรณีตอ้ งการกาหนดสิทธิ ์ผูใ้ ช้งาน/กาหนดอานาจอนุ มตั แิ ละวงเงินอนุ มตั แิ ตกต่างจากข้างต้น โปรดแจ้งเพิม่ ใน "เอกสารแนบเพิม่ เติมสาหรับการสมัครใช้บริการ TMB Business CLICK"
3. สาหรับบริการเรียกเก็บเช็คแบบมีรายงาน(Cheque Collection), บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการ(Bill Payment-Biller), บริการเข้าเงินเดือนอัตโนมัตแิ บบมีประกัน(Payroll PA),
บริการออกเช็คอัตโนมัติ(Cheq Payment) จะเปิดสิทธิการใช้
งานเมือ่ มีเอกสาร "Value Added Products" แนบประกอบการสมัคร
์
4. Administrator มีสทิ ธิ ์ในการเพิม่ ลดข้อมูลคู่คา้ และเพิม่ ลดข้อมูลการแจ้งสถานะรายการผ่านทาง SMS และ Email

5. บัญชีหกั ค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การ TMB Business CLICK (TMB Business CLICK Fees)

ระบุเลขทีบ่ ญ
ั ชีสาหรับใช้หกั
ค่
า
ธรรมเนี
ย
เพือ่ หักค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าธรรมเนียมการใช้เครือ่ งสร้างรหัส (Token) ค่าธรรมเนียมกรณีเครือ่ งสร้างรหัสชารุด หรือขอเพิม่ รวมทัมต่ง้ ค่าางๆ
ใช้จของบริ
่ายใดๆการ
TMB Business CLICK
อันเกีย่ วกับการใช้บริการ TMB Business CLICK จาก บัญชีเลขที่
- กรณีทไ่ี ม่กาหนดเลขทีบ่ ญ
ั ชีในการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ ธนาคารจะหักจากบัญชีทาธุรกรรมบัญชีแรกทีร่ ะบุในข้อ3
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6. ยืนยันการสมัครใช้บริ การ TMB Business CLICK
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ตามคาขอใช้บริการและตามเอกสารประกอบทุกฉบับถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รบั ทราบและตกลงปฎิบตั ติ าม(ก) จดหมาย
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (ข) ข้อกาหนดและเงือ่ นไขการขอใช้บริการ TMB Business CLICK แนบท้ายของแบบคาขอใช้บริการ TMB Business CLICK (ค) เอกสารประกอบต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับคาขอใช้บริการฉบับนี้ซง่ึ ยื่นไว้ต่อธนาคาร(ง) เงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริการทีธ่ นาคารดาเนินการปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมในภายหน้า รวมทัง้ ตกลงว่าธุรกรรมต่างๆ ทีท่ าผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ตามข้อ (ข) เป็ นการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามพรบ.ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เงือ่ นไขการใช้บริ การ”)
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 เพือ่ ชาระค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายทุกชนิดอันเกีย่ วกับการใช้บริการของข้าพเจ้าให้แก่ธนาคารตามอัตราและ
ระยะเวลาทีธ่ นาคารกาหนดได้จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งเปลีย่ นแปลง หรือเพิกถอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย30 วัน
ลงนาม / Signature
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

1.)

2.)

(

ชื่อ / Name

)

(

)

วันที่ / Date
ลงนาม / Signature
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

3.)

(

ชื่อ / Name

ลงนาม(ลายเซ็นต์) ของผูม้ อี านาจตามหนังสือ
รับรอง และระบุชอ่ื -นามสกุล ตัวบรรจงพร้อม
ตาแหน่ง และวันที่ พร้อมทัง้ ประทับตรานิติ
บุคคลตามหนังสือรับรอง(ถ้ามี)

4.)

)

(

)

วันที่ / Date
ลงนามเจ้าหน้ าที่ผตู้ รวจสอบรายมือชื่อ
(For Bank Use Only)

ตรายางกิ จการ
Company Seal

เอกสารประกอบการสมัครใหม่ใช้บริ การ TMB Business CLICK
 สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนต่างด้าวในกรณีทเ่ี ป็ นบุคคลต่างด้าวของกรรมการผูม้ อี านาจของนิตบิ ุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือนหรือ สาเนาหนังสือรับรองของสานักทะเบียนหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล (กรณีหา้ งหุน้ ส่วน) หรือ สาเนาใบสาคัญจดทะเบียน
พาณิชย์ระบุชอ่ื ผูข้ อจดทะเบียน (กรณีรา้ นค้า)พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจตามหนังสือรับรองฯ พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
ในกรณี ที่มีการมอบอานาจ
+ หนังสือมอบอานาจลงนามโดยกรรมการผูม้ อี านาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนต่างด้าวในกรณีทเ่ี ป็ นบุคคลต่างด้าวของผูร้ บั มอบอานาจ และผูม้ อบ
อานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
+ สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนต่างด้าวในกรณีทเ่ี ป็ นบุคคลต่างด้าวของผูร้ บั มอบอานาจ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
เจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงนาม พร้อมRM Code ของลูกค้า:
ระบุรหัสพนักงานและเบอร์ตดิ ต่อ
เจ้าหน้ าที่ขาย
ผูจ้ ดั การเขต (หรือเที ยบเท่า)

วันทีร่ บั เอกสารใบคาขอ

เลขทีพ่ นักงาน
เบอร์ตดิ ต่อ
เจ้าหน้ าที่สนับสนุนงานติ ดตัง้ ระบบลูกค้าธุรกิ จ
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เลขทีพ่ นักงาน
รหัสลายเซ็น
หัวหน้ างานสนับสนุนงานติ ดตัง้ ระบบ /
ติ ดตัง้ ระบบโซลูช ั ่นลูกค้าธุรกิ จ

Org ID:
ผูจ้ ดั การภาค (หรือเที ยบเท่า)
สาหรับเอกสารแจ้งค่าธรรมเนียม และ เอกสารข้อตกลง
และเงือ่ นไข (Terms&Conditions) เป็ นเอกสารทีแ่ จ้งให้
ลูกค้าทราบเท่านัน้ ไม่จาเป็ นต้องลงนามหรือเซ็นกลับมา
เลขทีพ่ นักงาน
ยังธนาคาร

รหัสลายเซ็น

เจ้าหน้ าที่ปฏิ บตั ิ การชาระเงิ นทางอีเล็กทรอนิ กส์
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