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Note: It is important that you read the Terms and Conditions and the Filling Notes before completing this form. Any amendments made after the form is printed will not be captured in the barcode.
To: Cheque Outsourcing Services Team The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Building, 968 Rama IV Road, Bangkok 10500 Tel: 02-614-4254 Fax: 02-353-7377 / 02-353-7333 
From:
Contact Person:
Tel:  
Fax:
Please issue cashier’s order(s) for Payment Express Service payable to the beneficiaries designated below.
For reimbursement, please debit our account number 
-
-
Account in the name of
for the stated amount.
No.
Beneficiary Name
Amount (THB)
1
2
3
4
5
Total
No.
Beneficiary Name
Amount (THB)
1
2
3
4
5
Total
Please release cashier’s order(s) for Payment Express Service to the following designated individuals:
No.
Designated Individual Name
ID Number
1
2
3
4
5
Applicant’s Signature and Chop (Company's Seal, if required)
Name and Title
This box is used for printing of the automatically generated QR Code only, and it should be kept unaltered and unmarked.
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
Please ensure that your contact information (such as complete address, telephone number, etc.) is always up-to-date in HSBC records.
2. Saving and printing this Smartform
2.1
After inputting all mandatory fields, click “Print & Validate Form” to print the completed Smartform with the auto-generated QRcode. Do not use the print option button from the toolbar as this will not validate your completion of the Smartform and no QRcode will be generated.
2.2
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.
 2.3
Should you wish to save the completed Smartform for future usage, click the “Save” button. Please be reminded to check that the saved form is in the format of the latest version of the Smartform. 
3. Signing and submitting this Smartform
3.1 
Sign the printed form (with the auto-generated QRcode) with a black or blue ball-point pen (and apply the company stamp where required).
3.2
Keep the QRcode areas on the Smartform as printed. Do not alter, smudge or distort the QRcode.
3.3
Do not write on or make any amendment(s) to the printed Smartform. Without prejudice to any provisions in the relevant terms and conditions, HSBC may not process or act on any instruction or amendments written on the printed Smartform. 
3.4
Submit the completed original or fax form in hard copy to HSBC
3.5
Without prejudice to any provisions in the relevant terms and conditions, HSBC reserves the right not to process any transactions with or without notice if this Smartform is not accurately and properly completed, including, without limitation, any special instruction that is not provided for in the fields set out in this Smartform.
4. Signing and submitting this Smartform 
4.1
Sign the printed form (with the auto-generated QRcode) with a black or blue ball-point pen (and apply the company stamp where required).
4.2
Keep the QRcode areas on the Smartform as printed. Do not alter, smudge or distort the QRcode.
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 original or fax form in hard copy to HSBC 
4.5
Without prejudice to any provisions in the Terms and Conditions, HSBC reserves the right not to process any Transactions 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.
Note: It is important that you validate the correctness of the information in the Smartform before printing. Any amendments made after the Smartform is printed will not be captured in QRcode. HSBC reserves the right to process the transactions according to the information in QRcode only.
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
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการติดต่อของท่าน (อาทิ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น) ในฐานข้อมูลของธนาคารเอชเอสบีซี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2. การบันทึกและพิมพ์แบบฟอร์ม
2.1
หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละประเภทคำสั่งครบถ้วนแล้ว ให้เลือก “พิมพ์และตรวจสอบข้อมูล” จากแบบฟอร์ม เพื่อสั่งพิมพ์พร้อมทั้งสร้างคิวอาร์โค้ดลงบนแบบฟอร์มเท่านั้น กรุณาอย่าเลือกคำสั่งพิมพ์จากแถบเครื่องมือของ Adobe Acrobat Reader มิฉะนั้นแบบฟอร์มจะไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและคิวอาร์โค้ดจะไม่ถูกสร้างลงบนแบบฟอร์ม
2.2
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มลงบนกระดาษ A4 โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ที่ความละเอียดอย่างน้อย 600 dpi ซึ่งถูกกำหนดค่าไว้แล้ว ไม่แนะนำให้พิมพ์แบบฟอร์มลงบนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทซึ่งหมึกพิมพ์อาจเปรอะได้ 
 2.3
หากต้องการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อนำกลับมาใช้คราวต่อไป กรุณาเลือกปุ่ม “บันทึก” บนแบบฟอร์ม ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าแบบฟอร์มที่ใช้นั้นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
3.  การลงนามและนำส่งแบบฟอร์ม
3.1
กรุณาลงนามลงบนแบบฟอร์มที่ถูกพิมพ์คิวอาร์โค้ดแล้วด้วยปากกาลูกลื่นหมึกสีดำหรือน้ำเงิน (พร้อมทั้งประทับตราบริษัท ถ้ามี)
3.2
กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใดๆลงบนบริเวณที่พิมพ์คิวอาร์โค้ด
3.3
กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใดๆ หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ลงบนแบบฟอร์มที่พิมพ์แล้ว ทั้งนี้ โดยที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ธนาคารจะไม่ดำเนินการใดๆ
3.4
นำส่งแบบฟอร์มฉบับตัวจริงหรือแฟกซ์ที่สมบูรณ์มายังธนาคาร
3.5
โดยที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ตามคำสั่งที่ระบุในแบบฟอร์ม หากแบบฟอร์มฉบับนี้ทำขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ลูกค้าทำการเพิ่มเติมคำสั่งพิเศษซึ่งมิได้มีระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยอาจจะมี หรือไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ
หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนสั่งพิมพ์ การแก้ไขใดๆในแบบฟอร์มนี้หลังจากที่สั่งพิมพ์แล้ว จะไม่ถูกระบุในคิวอาร์โค้ด ดังนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการตามข้อมูลที่ถูกพิมพ์ลงบนคิวอาร์โค้ดเท่านั้น
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