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Testing form
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  香港上海滙豐銀行有限公司
S.V.
I / We have read the Terms and Conditions (available at the local HSBC branch office and website) and agree to be bound by them.
 
 
I/We have read and understood the terms and conditions governing account opening and operation of bank accounts as well as banking services (General Terms and Conditions) or other applicable terms and conditions together with any supplemental documents and agree to be bound by them.    
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดบัญชีและการเดินบัญชี ตลอดจนบริการทางการเงินต่างๆ (ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป) หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใด พร้อมทั้งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว
本人 ( 等 ) 已閱讀並同意遵守一般章則條款 ( 連結 ) 
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข(ที่มีอยู่และเปิดเผยอยู่ที่สาขาของธนาคารเอชเอสบีซีและเว็บไซต์ของธนาคารเอชเอสบีซี) และตกลงที่จะเข้าผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว
เมือง
*GPS-SGH-HBSG-STP*
o  Request same day urgent processing ( o  Discount / o  Standard )
o  Next day/Same day processing allowed at discounted price
o  In Person    o  HK ID Sighted  
o  Non-HK ID Sighted (Country:                    )
o  Account Card Sighted 
o  No Account Card Produced
o  Verbal Quiz      
o  Self-name TT/CHATS to Global Private Bank 
Checked by 
(Please initial):
 
Branch Authenticator (for S.V)
(Full signature with name & no.)
  
 
 
Contact tel:
BKH031
http://www.hsbc.co.th/1/2/bkh2/personal/services/download-forms
http://www.hsbc.co.th/1/2/bkh2/personal/services/download-forms
Reference Link for Purpose of Payment
สกุลเงินโอนออก
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
วันที่ทำรายการ(DD/MM/YYYY)
วัตถุประสงค์การจ่ายเงิน
จำนวนเงิน(ตามสกุลเงินที่โอนออก)
จำนวนเงิน(ตามสกุลเงินที่ถอนจากบัญชี)
เลขที่บัญชี/ IBAN
ชื่อผู้รับผลประโยชน์
ประเภทรหัสธนาคาร
ประเทศ
ชื่อธนาคาร
ที่อยู่
ที่อยู่
เมือง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ข้อความถึงผู้รับผลประโยชน์
(ไม่เกิน 30 ตัวอักษรต่อหนึ่งบรรทัด)
ประเภทรหัสธนาคาร
รหัสธนาคาร
ประเทศ
ชื่อธนาคาร
ที่อยู่
ที่อยู่
เมือง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ชื่อบริษัท
ชื่อผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์
กรุณาลงลายมือชื่อทับลงบนตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งที่ปรากฏในกล่องนี้
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน
เลขที่สัญญา
เลขที่สัญญา
เลขที่สัญญา
พื้นที่สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดเท่านั้น กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใดๆ
If bene. name exceeds 35 characters, continue the input in the below Address field
สกุลเงินบัญชี
ข้อความถึงธนาคารผู้รับผลประโยชน์
(ไม่เกิน 30 ตัวอักษรต่อหนึ่งบรรทัด)
ธุรกรรมรายการนี้เป็นการโอนในนามของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่?
หมายเลขบัญชี
ชื่อ
ที่อยู่
เมือง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่
ประเทศ/ อาณาเขต
โปรดกรอกข้อมูลส่วนนี้หากผู้ถือบัญชีเป็นสถาบันการเงิน
หากใช่ กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ทําธุรกรรมนี้:
ที่อยู่
ที่อยู่
ประเทศ
จังหวัด
รหัสธนาคาร
รหัสไปรษณีย์
1. Before using this Smartform 
1.1
Ensure that you are using the latest version of this Smartform, available on your local HSBC Internet Website www.hsbc.co.th.
1.2
Ensure that you have Adobe® Acrobat® Reader®  version 9.0 or above. To obtain the most recent version, please visit www.adobe.com. 
1.3
Ensure that you have read and understood the Terms and Conditions before you complete, sign and submit the Smartform. Terms and Conditions can be viewed by clicking on the "Terms and Conditions" hyperlink in Section 6, and are also available at your local HSBC website or branches www.hsbc.co.th.
 1.4
Please ensure that your contact information (such as complete address, telephone number, email address, etc.) is always up-to-date in HSBC records.
2. Filling in this Smartform 
2.1
Type and complete all fields in English to ensure your instructions are properly captured in the auto-generated barcode upon printing (except for the signature in the Customer Authorisation Box in Section 6, which should be affixed in ink).
2.2
Ensure the originating country stated in the field "Country / Entity" is correct. 
2.3
Choose the type of payment (i.e. Telegraphic Transfer or Local Interbank Funds Transfer) under the field “Application Form For”. All mandatory fields will then be highlighted automatically.
2.4
Specify the payment date in the field "Account to be Debited on". The payment will be processed on that specified date if it is received before the daily cut-off time.
2.5
Payment amount is auto-generated in words after the numeric value is inputted. 
2.6
Please note that for payments in foreign currency, there are additional requirements depending on the payment currency and/or the country of remittance. For example, for
funds transfer in Euro to European Union (EU) and European Economic Area (EEA), BIC (In Section 3) and IBAN (In Section 4) must be provided.
3. Saving and printing this Smartform 
3.1 
After inputting all mandatory fields, click “Print & Validate Form” to print the completed Smartform with the auto-generated barcode. Do not use the print option button from the toolbar as this will not validate your completion of the Smartform and no barcode will be generated.
3.2
Print the form using a laser printer with at least 600 dpi resolution in its actual size (A4), which has been preset in the Smartform settings. Printing by other types of printer (e.g. ink jet) where the ink may smudge is not recommended.
3.3
Should you wish to save the completed Smartform for future usage, click the “Save” button. Please be reminded to check that there have been no version changes and the saved form is in the format of the latest version of the Smartform. 
4. Signing and submitting this Smartform 
4.1
Sign the printed form (with the auto-generated barcode) with a black or blue ball-point pen (and apply the company stamp where required).
4.2
Keep the barcode areas on the Smartform as printed. Do not alter, smudge or distort the barcode. 
4.3
Do not write on or make any amendment(s) to the printed Smartform. Without prejudice to any provisions in the Terms and Conditions, written instructions and amendments on the printed Smartform may not be processed by the Bank.
4.4
Submit the completed form in hard copy to any HSBC branch within the originating country indicated in “Country / Entity” on the form. 
4.5
Without prejudice to any provisions in the Terms and Conditions, HSBC reserves the right not to process any Telegraphic Transfer/Local Interbank Funds Transfer with or without notice if this Smartform is not accurately and properly completed, including, without limitation, the addition of any special instruction by a Customer that is not provided for in the fields set out in this Smartform.
1. คำแนะนำก่อนเริ่มใช้งาน
1.1
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้แบบฟอร์มเวอร์ชั่นล่าสุด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.hsbc.co.th
1.2
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Adobe Acrobat Reader เวอร์ชั่น 9.0 หรือสูงกว่า โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.adobe.com
1.3
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆก่อนลงนามบนแบบฟอร์มและจัดส่งแบบฟอร์มมายังธนาคาร ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ โดยคลิกที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข บนแบบฟอร์ม ส่วนที่ 8 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.hsbc.co.th
2. การกรอกแบบฟอร์ม
2.1
กรุณาพิมพ์ข้อมูลในส่วนต่างๆที่กำหนดให้ครบถ้วน (ยกเว้นลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนาม) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกสร้างเป็นบาร์โค้ดภายหลังจากสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
2.2
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก “ประเทศที่จะทำรายการ” บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง
2.3
เลือก “ประเภทคำสั่ง”  เช่น โอนเงินทางโทรเลข หรือ โอนเงินทางระบบบาทเน็ต ข้อมูลที่จำเป็นในแต่ละประเภทคำสั่งจะถูกเน้นสีโดยอัตโนมัติ
2.4
ระบุวันที่รายการมีผลลงในช่อง “วันที่ทำรายการ” รายการจะถูกดำเนินการ ณ วันที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขว่าธนาคารได้รับแบบฟอร์มก่อนสิ้นสุดเวลาในการรับคำสั่ง
2.5
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติภายหลังจากกรอกจำนวนเงิน (ตัวเลข) โดยสมบูรณ์
2.6
สำหรับการโอนเงินสกุลเงินต่างประเทศนั้น อาจมีข้อกำหนดต่างๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเทศที่ส่งเงินหรือสกุลเงินที่โอนออก เช่น หากทำการโอนเงินสกุลยูโรไปยังสหภาพยุโรป จะต้องระบุ รหัสธนาคาร (BIC) ในส่วนที่ 3  และเลขที่บัญชีผู้รับเงิน (IBAN) ในส่วนที่ 4 เป็นต้น
2.7
อีเมลล์จะใช้ในการติดต่อ ประสานงานเท่านั้น
3. การบันทึกและพิมพ์แบบฟอร์ม
3.1 
หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละประเภทคำสั่งครบถ้วนแล้ว ให้เลือก “พิมพ์และตรวจสอบข้อมูล” จากแบบฟอร์ม  เพื่อสั่งพิมพ์พร้อมทั้งสร้างบาร์โค้ดลงบนแบบฟอร์มเท่านั้น กรุณาอย่าเลือกคำสั่งพิมพ์จากแถบเครื่องมือของ Adobe Acrobat Reader มิฉะนั้นแบบฟอร์มจะไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและบาร์โค้ดจะไม่ถูกสร้างลงบนแบบฟอร์ม
3.2
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มลงบนกระดาษ A4 โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ที่ความละเอียดอย่างน้อย 600 dpi ซึ่งถูกกำหนดค่าไว้แล้ว ไม่แนะนำให้พิมพ์แบบฟอร์มลงบนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทซึ่งหมึกพิมพ์อาจเปรอะได้
3.3
หากต้องการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อนำกลับมาใช้คราวต่อไป กรุณาเลือกปุ่ม “บันทึก” บนแบบฟอร์ม ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าแบบฟอร์มที่ใช้นั้นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
4. การลงนามและนำส่งแบบฟอร์ม
4.1
กรุณาลงนามลงบนแบบฟอร์มที่ถูกพิมพ์บาร์โค้ดแล้วด้วยปากกาลูกลื่นหมึกสีดำหรือน้ำเงิน (พร้อมทั้งประทับตราบริษัท ถ้ามี)
4.2
กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใดๆลงบนบริเวณที่พิมพ์บาร์โค้ด
4.3
กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใดๆ หรือแก้ไขข้อมูลใดๆลงบนแบบฟอร์มที่พิมพ์แล้ว ทั้งนี้ โดยที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ธนาคารจะไม่ดำเนินการใดๆ หากมีการขีดเขียนข้อความ หรือมีการแก้ไขใดๆลงในแบบฟอร์มที่พิมพ์แล้ว
4.4
นำส่งแบบฟอร์มฉบับจริงที่สมบูรณ์มายังธนาคาร ณ สาขาของประเทศที่ได้ระบุไว้บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอร์ม
4.5
โดยที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ตามคำสั่งที่ระบุในแบบฟอร์ม หากแบบฟอร์มฉบับนี้ทำขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการที่ลูกค้าทำการเพิ่มเติมคำสั่งพิเศษซึ่งมิได้มีระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยอาจจะมี หรือไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ
1. คำแนะนำก่อนเริ่มใช้งาน 
Note: It is important that you read the Terms and Conditions and the Filing Notes before completing this form.Any amendment made after the form is printed will not be captured in barcode
1.1
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้แบบฟอร์มเวอร์ชั่นล่าสุด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
1.2
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Adobe Acrobat Reader เวอร์ชั่น 9.0 หรือสูงกว่า โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
1.3
2. การกรอกแบบฟอร์ม 
2.1
กรุณาพิมพ์ข้อมูลในส่วนต่างๆที่กำหนดให้ครบถ้วน (ยกเว้นลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนาม) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกสร้างเป็นบาร์โค้ดภายหลังจากสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม 
2.2
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก “ประเทศที่จะทำรายการ” บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง
2.3
เลือก “ประเภทคำสั่ง”  เช่น โอนเงินทางโทรเลข หรือ โอนเงินทางระบบบาทเน็ต ข้อมูลที่จำเป็นในแต่ละประเภทคำสั่งจะถูกเน้นสีโดยอัตโนมัติ
2.4
ระบุวันที่รายการมีผลลงในช่อง “วันที่ทำรายการ” รายการจะถูกดำเนินการ ณ วันที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขว่าธนาคารได้รับแบบฟอร์มก่อนสิ้นสุดเวลาในการรับคำสั่ง
2.5
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติภายหลังจากกรอกจำนวนเงิน (ตัวเลข) โดยสมบูรณ์
2.6
สำหรับการโอนเงินสกุลเงินต่างประเทศนั้น อาจมีข้อกำหนดต่างๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเทศที่ส่งเงินหรือสกุลเงินที่โอนออก เช่น หากทำการโอนเงินสกุลยูโรไปยังสหภาพยุโรป จะต้องระบุ รหัสธนาคาร (BIC) ในส่วนที่ 3  และเลขที่บัญชีผู้รับเงิน 
3. การบันทึกและพิมพ์แบบฟอร์ม 
3.1 
หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละประเภทคำสั่งครบถ้วนแล้ว ให้เลือก “พิมพ์และตรวจสอบข้อมูล” จากแบบฟอร์ม  เพื่อสั่งพิมพ์พร้อมทั้งสร้างบาร์โค้ดลงบนแบบฟอร์มเท่านั้น กรุณาอย่าเลือกคำสั่งพิมพ์จากแถบเครื่องมือของ Adobe 
3.2
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มลงบนกระดาษ A4 โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ที่ความละเอียดอย่างน้อย 600 dpi ซึ่งถูกกำหนดค่าไว้แล้ว ไม่แนะนำให้พิมพ์แบบฟอร์มลงบนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทซึ่งหมึกพิมพ์อาจเปรอะได้
3.3
หากต้องการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อนำกลับมาใช้คราวต่อไป กรุณาเลือกปุ่ม “บันทึก” บนแบบฟอร์ม ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าแบบฟอร์มที่ใช้นั้นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
4. การลงนามและนำส่งแบบฟอร์ม 
4.1
กรุณาลงนามลงบนแบบฟอร์มที่ถูกพิมพ์บาร์โค้ดแล้วด้วยปากกาลูกลื่นหมึกสีดำหรือน้ำเงิน (พร้อมทั้งประทับตราบริษัท ถ้ามี)
4.2
กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใดๆลงบนบริเวณที่พิมพ์บาร์โค้ด
4.3
กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใดๆ หรือแก้ไขข้อมูลใดๆลงบนแบบฟอร์มที่พิมพ์แล้ว ทั้งนี้ โดยที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ธนาคารจะไม่ดำเนินการใดๆ
4.4
นำส่งแบบฟอร์มฉบับจริงที่สมบูรณ์มายังธนาคาร ณ สาขาของประเทศที่ได้ระบุไว้บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอร์ม
4.5
โดยที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ตามคำสั่งที่ระบุในแบบฟอร์ม หากแบบฟอร์มฉบับนี้ทำขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ 
(IBAN) ในส่วนที่ 4 เป็นต้น
Acrobat Reader มิฉะนั้นแบบฟอร์มจะไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและบาร์โค้ดจะไม่ถูกสร้างลงบนแบบฟอร์ม
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ลูกค้าทำการเพิ่มเติมคำสั่งพิเศษซึ่งมิได้มีระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยอาจจะมี หรือไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ
หากมีการขีดเขียนข้อความหรือมีการแก้ไขใดๆลงในแบบฟอร์มที่พิมพ์แล้ว
กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
www.adobe.com
www.hsbc.co.th
1.4
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการติดต่อของท่าน (อาทิ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลล์ เป็นต้น) ในฐานข้อมูลของธนาคารเอชเอสบีซี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆก่อนลงนามบนแบบฟอร์มและจัดส่งแบบฟอร์มมายังธนาคาร ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ โดยคลิกที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข บนแบบฟอร์ม ส่วนที่ 6 หรือดูรายละเอียดได้ที่
 www.hsbc.co.th
หมายเหตุ   :  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนสั่งพิมพ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามข้อมูลที่ถูกพิมพ์ลงบนบาร์โค้ตเท่านั้น
HTSA WFI
Heidi Yeung / Ted Ng
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