
ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
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บริกำร SCB Trade Integration (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผำ่นระบบหรอืโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีกำรเช่ือมต่อ 
หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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1.   ข้อก ำหนดทัว่ไปในกำรใช้บริกำร 

  1.1   ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดนี้ ใหม้คีวำมหมำยตำมทีไ่ดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction 
Bankingเว้นแต่จะได้ก ำหนดควำมหมำยหรือให้ค ำนิยำมศัพท์ไว้เป็นอย่ำงอื่นในข้อก ำหนดนี้  หรือ จะได้แสดงให้ปรำกฏโดยชัดแจ้งว่ำ 
มคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ 
  1.2   ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงใช้บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร โดยตกลงใช้บรกิำร SCB 
Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ  และ/หรือ บริกำร SCB Trade Net-Export (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ
ออนไลน์-ส่งออก) และ/หรอื บรกิำร SCB Trade Integration (บรกิำรกำรคำ้ต่ำงประเทศผ่ำนระบบหรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่กีำรเชื่อมต่อ
หรอืเชื่อมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนำคำร) และ/หรอื บรกิำรกำรค้ำต่ำงประเทศผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบใดๆ ที่
ธนำคำรก ำหนดเพิม่เตมิ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีดบรกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร 
SCB Transaction Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร นอกจำกนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรยนิยอมเสยีดอกเบีย้ ค่ำธรรมเนียม และ/หรอื ค่ำใชจ้่ำยที่
เกดิขึน้ของธนำคำรและทีเ่รยีกเกบ็จำกธนำคำรในต่ำงประเทศ (ถ้ำม)ี รวมทัง้ช ำระหนี้ทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชบ้รกิำรนี้ ใหแ้ก่ธนำคำร ตำม
เงื่อนไขและรำยละเอยีดทีธ่นำคำรก ำหนด 
        ทัง้นี้ ผู้ขอใชบ้รกิำรจะต้องตรวจสอบจ ำนวนเงนิสนิเชื่อทีข่อเบกิใช ้อตัรำดอกเบีย้ (กรณีอตัรำดอกเบีย้ที่ ใช้เป็นอตัรำ 
MLR อตัรำ MRR หรอือตัรำดอกเบีย้อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั ใหใ้ชอ้ตัรำรอ้ยละของอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำวทีธ่นำคำรประกำศก ำหนดในวนัที่ 
ผูข้อใชบ้รกิำรไดร้บัสนิเชื่อในแต่ละครัง้นัน้) วนัช ำระหนี้คนื และขอ้มลูหรอืรำยละเอยีดอื่นใดทีจ่ะตอ้งกรอกหรอืเลอืกใช ้ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง
ก่อนส่งใหแ้ก่ธนำคำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และยอมรบัว่ำขอ้มูลทีป่รำกฏ/แสดงอยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกสม์ผีลผูกพนัและมผีลใชบ้งัคบักับ 
ผูข้อใชบ้รกิำรไดโ้ดยสมบรูณ์ 
  1.3   ในกำรใชบ้รกิำรนี้ ผูข้อใช้บรกิำรจะต้องจดัส่งค ำขอใชส้นิเชื่อ/บรกิำร รวมทัง้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขอใช้สนิเชื่อ/
บรกิำร ตำมวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด พรอ้มทัง้แนบไฟลภ์ำพของเอกสำรประกอบทีธ่นำคำรก ำหนด (ถำ้ม)ี ใหแ้ก่ธนำคำร 
  1.4   ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงว่ำ ธนำคำรสำมำรถด ำเนินกำรใด ๆ ตำมค ำขอใช้สนิเชื่อ/บรกิำร รวมทัง้ขอ้มูลที่ เกี่ยวข้องกบั 
กำรขอใชส้นิเชื่อ/บรกิำรไดท้นัท ีโดยไม่จ ำตอ้งรอต้นฉบบัของเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งในกำรขอใชส้นิเชื่อ/บรกิำรนัน้  ทัง้นี้ ธุรกรรมใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้
จำกกำรที่ธนำคำรสนองตอบต่อกำรใช้บรกิำรนี้ของผู้ขอใช้บรกิำร ให้มผีลผูกพนัและมผีลใช้บงัคบักบัผู้ขอใช้บรกิำรได้โดยสมบูรณ์  โดยที ่
ผู้ขอใช้บริกำรไม่ต้องท ำ และ/หรือ ลงนำมในเอกสำรอื่นใดอีก เว้นแต่ธนำคำรจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นโดยชัดแจ้ง และธนำคำร 
ไม่ต้องรบัผิดชอบในควำมเสยีหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ธนำคำรสนองตอบต่อกำรใช้บรกิำรของผู้ขอใช้บริกำรดังกล่ำว  แต่หำกเกิด  
ควำมเสยีหำยใดๆ แก่ธนำคำร  ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรบัผดิชดใช้ค่ำเสยีหำยให้แก่ธนำคำรทุกประกำร ทัง้นี้ ผู้ขอใชบ้รกิำรสำมำรถตรวจสอบ
ยอดหนี้/ภำระของสนิเชื่อ และ/หรอื สถำนะของกำรใชบ้รกิำร ดว้ยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด 
  1.5   ธนำคำรมีดุลยพินิจโดยเด็ดขำดในกำรพิจำรณำให้สินเชื่อ หรือให้บริกำร ส ำหรบักำรใช้บริกำรนี้ในครัง้ใดก็ได ้ 
โดยธนำคำรอำจปฏิเสธ ยกเลิก หรือแก้ไข หรือระงับ กำรให้สินเชื่อ หรือกำรให้บริกำรในเวลำใดก็ได้ โดยไม่จ ำต้องบอกกล่ำวให้  
ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริกำรในควำมเสียหำยใด ๆ ที่ เกิดขึ้น เว้นแต่ควำมเสียหำยที่ เกิดจำก 
ควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของธนำคำร 
 2.   ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะด้ำนน ำเข้ำ (Import) 
  2.1   กรณีขอใชบ้รกิำรเปิด/แกไ้ข Letter of Credit / Domestic Letter of Credit (“เครดิต”)  
   2.1.1 ผู้ขอใช้บรกิำรยินยอมให้ธนำคำรช ำระเงนิให้แก่ผู้ขำย และ/หรอื ผู้รบัประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) แทน 
ผูข้อใชบ้รกิำรเมื่อผูข้ำย และ/หรอื ผูร้บัประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) ไดแ้สดงเอกสำร และ/หรอื ดร๊ำฟ (ถำ้ม)ี ถูกตอ้งตำมเงื่อนไขของเครดติแลว้ 
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   2.1.2 เมื่อเครดติถงึก ำหนดช ำระ ผูข้อใชบ้รกิำรยนิยอมช ำระเงนิตำมดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรภำยใต้เงื่อนไข
ของเครดติ 
   2.1.3 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระ หรือชดใช้เงินที่ธนำคำรได้ช ำระไปแล้วหรือที่จะได้ช ำระภำยใต้เครดิต  
ใหแ้ก่ธนำคำร ในอตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำรก ำหนดตำมประเพณีปฏบิตัขิองธนำคำร 
   2.1.4 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระค่ำคอมมิชชัน่  หรือค่ำธรรมเนียมตำมที่ธนำคำรเรียกร้องในอัตรำ 
ที่ธนำคำรก ำหนด และตกลงช ำระค่ำใช้จ่ำย และค่ำบริกำรอื่นใดที่ธนำคำรได้ช ำระหรือที่ได้เกิดขึ้นกับธนำคำรที่เกี่ยวเนื่องกับเครดิต  
รวมทัง้ดอกเบีย้อื่นใดตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 
   2.1.5 ยกเว้นกรณีดังจะกล่ำวต่อไป ในข้อ 2.1.6 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้สินค้ำภำยใต้ เครดิตอยู่ ใน 
ควำมครอบครองของธนำคำร และให้สินค้ำเหล่ำนัน้จ ำน ำเป็นประกันแก่ธนำคำร จนกว่ำหนี้สินและควำมรบัผิดของผู้ขอใช้บริกำรต่อ  
ธนำคำรภำยใต ้หรอืทีเ่กีย่วเน่ืองกบัขอ้ก ำหนดตำมขอ้ 2.1 นี้ หรอืเครดติจะไดช้ ำระจนครบถ้วนสมบรูณ์  
    ในกำรนี้ หำกผู้ขอใช้บริกำรกระท ำผิดข้อก ำหนดตำมขอ้ 2.1 นี้หรือเครดิต ผู้ขอใช้บรกิำรยนิยอมให้
ธนำคำรมอี ำนำจทีจ่ะครอบครองและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิคำ้ดงักล่ำวรวมทัง้เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่ำจะโดยวธิกีำรขำยทอดตลำดหรอืท ำสญัญำ
ซือ้ขำยเฉพำะบุคคล และใหธ้นำคำรน ำเงนิสุทธ ิ(หลงัหกัค่ำใชจ้่ำย) ทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ดงักล่ำวมำช ำระ/ชดใชเ้งนิคนืซึง่จ ำนวนเงนิ
ใดทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเป็นหนี้ต่อธนำคำรได ้เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่ำว ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงดงันี้ 
    (1)   แต่งตัง้ธนำคำรแบบเพกิถอนไม่ได ้ใหม้อี ำนำจด ำเนินกำรกบับญัชเีงนิฝำกใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิำร 
เป็นตัวแทนผู้ขอใช้บรกิำร และกระท ำกำรในนำมของผู้ขอใช้บรกิำรในกำรจดัท ำและส่งมอบเอกสำรทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกบัสนิค้ำ รวมทัง้  
กระท ำกำรใด ๆ ทีธ่นำคำรเหน็สมควร เพื่อใหก้ำรน ำสนิคำ้มำเป็นหลกัประกนัแก่ธนำคำรมคีวำมสมบรูณ์ หรอืเพื่อกำรใชส้ทิธใิดๆ ของธนำคำร 
รวมถงึเพื่อกำรโอนสนิคำ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 
    (2)   จะไม่ก่อภำระผกูพนัใดๆ หรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิคำ้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืแต่บำงสว่น 
    (3)   จะลงนำม ด ำเนินกำรและส่งมอบหนังสือส ำคัญ หรือเอกสำรใด ๆ หรือกำรโอนใด ๆ  ตำมที ่
ธนำคำรร้องขอ เพื่อให้ธนำคำรมีกรรมสิทธิโ์ดยสมบูรณ์ในสินค้ำและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด ำเนินกำรให้มีผลเช่นเดียวกนัในกรณี 
ทีม่ผีูซ้ือ้สนิคำ้ดงักล่ำวจำกธนำคำร  
   2.1.6 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำเครดิตฉบับใดที่ธนำคำรได้เปิดไปตำมค ำขอของผู้ขอใช้บริกำรและเงื่อนไข  
ทีร่ะบุในเครดติฉบบันัน้ท ำให้ธนำคำรไม่ไดค้รอบครองสนิคำ้ภำยใตเ้ครดติดงักล่ำวแมว้่ำธนำคำรจะไดจ้่ำยเงนิตำมภำระภำยใตเ้ครดติดงักล่ำว
แล้วก็ตำม เช่น เป็นเครดิตที่ระบุชื่อ consignee เป็นชื่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่ธนำคำรหรือก ำหนดให้ท่ำเรือ/ท่ำอำกำศยำนปลำยทำง  
ไม่ใช่รำชอำณำจกัรไทยหรอืกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไดร้บัสนิคำ้ตำมเครดติดงักล่ำวไปแลว้แต่ผูข้อใชบ้รกิำรยงัมหีนี้ทีต่อ้งชดใชต้ำมเครดติฉบบันัน้
คนืใหแ้ก่ธนำคำรหรอืกรณีอื่นใดทีค่ลำ้ยคลงึกบักรณีดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำ ในกำรขอเปิดเครดติดงักล่ำว ผูข้อใชบ้รกิำรไดต้กลงท ำทรสัต์รซีี ทกบั
ธนำคำรต่อเนื่องกบัเครดติฉบบันัน้ดว้ยโดยใหน้ ำขอ้ควำมในขอ้ 2.5.4 จนถงึ ขอ้ 2.5.8 ของขอ้ก ำหนดนี้มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
   2.1.7 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นในกำรน ำเข้ำและส่งออก หรือด ำเนินกำรให้ได้มำ  
ซึ่งใบอนุญำตอื่นใดส ำหรับกำรน ำเข้ำและส่งออก หรือกำรขนส่งสินค้ำ และตกลงปฏิบัติตำ มกฎระเบียบของรัฐบำลท้องถิ่นและ 
รฐับำลต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขนส่งสนิค้ำหรอืกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิคำ้ รวมถงึจดัหำค ำรบัรองในเรื่องดงักล่ำวมำให้แก่ธน ำคำร 
เมื่อและตำมทีธ่นำคำรรอ้งขอ 
   2.1.8 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจัดให้มีกำรประกันภัยสินค้ำตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรเห็นชอบ และเมื่อธนำคำร
เรยีกรอ้ง ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงโอนสทิธติำมกรมธรรม์ประกนัภยั หรอืใบรบัรอง กำรประกนัภยัให้แก่ธนำคำร หรอืจดักำรใหม้กีำรชดเชยหรอื
ช ำระค่ำสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ธนำคำร (หำกม)ี รวมทัง้สง่มอบหลกัฐำนกำรรบัรองกำรโอนสทิธดิงักล่ำวจำกผูร้บัประกนัภยัแก่ธนำคำร  



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
บริกำร SCB Trade Net-Export (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-ส่งออก) 

บริกำร SCB Trade Integration (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผำ่นระบบหรอืโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีกำรเช่ือมต่อ 
หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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   2.1.9 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำธนำคำร หรือ  Nominated Bank ในกำรช ำระเงิน หรือรับซื้อเอกสำรตำม
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเครดิต มีหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรที่แสดงตำมเครดตินัน้ว่ำได้ยื่นตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขตำมเครดิตหรอืไม่
เท่ำนัน้ ทัง้นี้ ธนำคำร และ Nominated Bank ไม่จ ำตอ้งรบัผดิใดๆ ในเรื่องดงัต่อไปนี้  
    (1)   ควำมถูกต้อง และควำมแตกต่ำงใด ๆ ในรำยละเอียด จ ำนวน คุณภำพหรือมูลค่ำของสินค้ำ  
ตำมที่ระบุหรือสบืเนื่องจำกที่ได้ระบุในใบก ำกับรำคำสินค้ำ หรือใบตรำส่ง หรือเอกสำรอื่นใด รวมถึงควำมมีผลใช้บังคับ ควำมถูกต้อง  
ควำมแทจ้รงิของขอ้ก ำหนดบนเอกสำร หรอืควำมเพยีงพอของเอกสำรใดทีไ่ดร้บัมอบ 
    (2)   ควำมล่ำช้ำ หรือกำรไม่มำถึงของสินค้ำหรือเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือควำม ล่ำช้ำหรือ 
ควำมผิดพลำดในกำรส่งข้อควำม หรือกำรไม่ได้รบัข้อควำมใด ๆ ที่ส่งถึง หรือส่งจำก  Nominated Bank หรือควำมล่ำช้ำในกำรส่ง หรือ 
กำรสญูหำยของเอกสำรทำงไปรษณียห์รอืควำมล่ำชำ้ กำรสญูหำย หรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิกบัสนิคำ้  
    (3)   กำรผดิสญัญำใด ๆ ระหว่ำงผู้ขนส่งหรอืผู้ขำย และผู้รบัตรำส่งหรอืผู้ซื้อหรอืผู้ขอใช้บรกิำร หรอื
ระหว่ำงบุคคลใดตำมทีไ่ดก้ล่ำวมำ  
    (4)   กำรกระท ำกำร หรอืกำรละเว้นกำรกระท ำกำรใดๆ โดยสุจรติของธนำคำรและ Nominated Bank 
ภำยใต ้หรอืทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเครดติ และ  
    (5)   กำรไม่ได้รบัช ำระเงนิใดๆ ของผู้รบัประโยชน์ตำมเครดติ เนื่องจำกผลของกฎหมำย กำรควบคุม 
กำรแทรกแซง หรอืกำรจ ำกดัใดๆ ทีถู่กน ำมำใชห้รอืถูกบงัคบัใช ้โดยผูม้อี ำนำจของรฐัใด ๆ ซึง่เป็นกรณีทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร 
   2.1.10 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรยื่นเอกสำรประกอบแก่ธนำคำร (เช่น ใบก ำกับรำคำสินค้ำ สญัญำซื้อขำย  
ใบสัง่ซื้อ และเอกสำรอื่นใดในท ำนองเดยีวกนั) ธนำคำรไม่จ ำต้องแนบหรอืรวมเอกสำรประกอบนัน้เขำ้กบั หรอืให้เป็นส่วนหนึ่งของเครดิต  
ไม่ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงใด ๆ ระหว่ำงเอกสำรประกอบดงักล่ำวกบัใบก ำกบัรำคำสนิค้ำที่เกี่ยวขอ้งตำมเครดิตหรอืไม่ก็ตำม และธนำคำร  
ไม่มคีวำมรบัผดิต่อบุคคลใด ๆ ทัง้สิน้ ในกำรไม่แนบเอกสำรดงักล่ำว รวมถงึกำรทีเ่อกสำรนัน้ๆ มคีวำมแตกต่ำงกนั ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ  
   2.1.11 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำในกำรใชบ้รกิำรเปิด/แกไ้ขเครดติกบัธนำคำร ไม่ว่ำครัง้ใดครำวใด ใหอ้ยู่ภำยใต้
บังคับของ the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (“UCP”) ของ International Chamber of Commerce Publication 
ฉบบัที่ระบุอยู่บนเครดตินัน้ หรอืในกรณีที่ไม่มกีำรระบุไว ้ให้อยู่ภำยใต้ UCP ฉบบัแกไ้ขล่ำสุดที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัทีผู่้ขอใช้บรกิำรมคี ำขอใช้
บรกิำรเปิด/แกไ้ขเครดติกบัธนำคำร 
  2.2   กรณีขอใชบ้รกิำรช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ตำม Letter of Credit / Domestic Letter of Credit  
         เมื่อธนำคำรไดร้บัเอกสำรทำงกำรคำ้ตำมเครดติ ธนำคำรจะท ำกำรแจง้จ ำนวนเงนิ/รำยละเอยีดในกำรเรยีกเกบ็ใหแ้ก่  
ผู้ขอใช้บรกิำร ตำมวิธกีำรทำงอิเล็กทรอนิกสท์ี่ธนำคำรก ำหนด และผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องแจ้งยอมรบัหรอืปฏิเสธรำยกำรที่เรยีกเกบ็มำยงั
ธนำคำร ภำยในก ำหนดเวลำและตำมวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด  
  2.3   กรณีขอใชบ้รกิำรช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ตำมตัว๋เรยีกเกบ็ (Bill for Collection) 
   2.3.1 ธนำคำรจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ เมื่อได้รบัเอกสำรเรียกเก็บ พร้อมแจ้งเงื่อนไขกำรรบั
เอกสำร ตำมวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด 
   2.3.2 ผู้ขอใช้บรกิำรจะท ำกำรแจ้งให้ธนำคำรทรำบ เพื่อด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขกำรรบัเอกสำร ตำมวิธกีำร  
ทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด 
  2.4   กรณีขอใชบ้รกิำรออกหนังสอืค ้ำประกนัเพื่อออกสนิคำ้ (Shipping Guarantee) / สลกัหลงัใบสัง่ปล่อยสนิคำ้ (Delivery 
Order) (“บริกำรออก S/G  หรอืสลกัหลงั D/O”)  
 



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
บริกำร SCB Trade Net-Export (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-ส่งออก) 

บริกำร SCB Trade Integration (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผำ่นระบบหรอืโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีกำรเช่ือมต่อ 
หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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   2.4.1 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงโดยเพกิถอนไม่ไดแ้ละโดยไม่มเีงื่อนไข ในอนัทีจ่ะชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืช ำระเงนิคนื
ให้แก่ธนำคำรเต็มจ ำนวนเมื่อธนำคำรทวงถำม และจะชดใช้ในควำมเสียหำย สูญหำย ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ควำมรับผิด ค่ำเ สียหำย หรือ 
จ ำนวนเงนิใด ๆ ทีธ่นำคำรต้องช ำระหรอืรบัภำระอนัเนื่องมำจำกกำรทีธ่นำคำรออก S/G หรอืสลกัหลงั D/O รวมถงึเขำ้สูค้ดหีรอืแกข้อ้โต้แยง้
โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้ขอใช้บริกำรเองตำมที่ธนำคำรร้องขอ ในกรณีที่ธนำคำรถูกเรียกร้องหรือโต้แย้ง ในกรณีใด ๆ อันสืบเนื่องจำกก ำร 
ทีธ่นำคำรออก S/G หรอืสลกัหลงั D/O 
   2.4.2 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงด ำเนินกำรรบัคนืหนงัสอืค ้ำประกนัจำกบรษิทัเรอืตำมรำยชื่อทีร่ะบุอยู่ในค ำขอของ 
ผูข้อใชบ้รกิำร และส่งคนืใหแ้ก่ธนำคำรทนัททีีผู่ข้อใชบ้รกิำรเขำ้ครอบครองใบตรำส่งสนิคำ้ หรอืเมื่อธนำคำรไดร้บัใบตรำส่งสนิคำ้ เพื่อใหภ้ำระ
ค ้ำประกนัของธนำคำรตำมหนงัสอืค ้ำประกนัดงักล่ำวสิน้สดุลง ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืหนังสอืค ้ำประกนัใหแ้ก่ธนำคำร ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ ผู้ขอใช้
บรกิำรตกลงรบัผดิต่อธนำคำรในกำรชดใชค้วำมเสยีหำย สญูหำย ค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ควำมรบัผดิ ค่ำเสยีหำย หรอืจ ำนวนเงนิใด ๆ ตำมทีธ่นำคำร
ตอ้งรบัภำระหรอืช ำระไป โดยเตม็จ ำนวน 
   2.4.3 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรบัเอกสำรที่ธนำคำรได้รบัที่ไม่สอดคล้องกบัเงื่อนไขในเครดิตที่เกี่ยวข้อง  
ตำมค ำขอของผู้ขอใช้บรกิำร รวมทัง้ในกรณีที่ธนำคำรไม่ได้รบัเอกสำรเหล่ำนัน้ด้วย โดยตกลงให้ธนำคำรสำมำรถช ำระเงนิ หรอืปลดภำระ 
หรอืส ำรองจ่ำย และ/หรอื ใหก้ำรค ้ำประกนัแก่ธนำคำรผูร้บั/รบัซือ้เอกสำร (Negotiating bank) ได ้ 
   2.4.4 ผูข้อใช้บรกิำรตกลงยนิยอมให้ธนำคำรยดึเงนิ หรอืระงบัสทิธใินกำรได้รบัเงนิ และ/หรอื คงจ ำนวนเงนิ  
ในบญัชีเงนิฝำกใด ๆ ของผู้ขอใช้บริกำรเพื่อใช้เป็นประกันไว้ จนกว่ำธนำคำรจะได้รบั S/G คืน หรือเมื่อภำระควำมรบัผิดของธนำคำร 
ภำยใต ้S/G และ/หรอื D/O สิน้สดุลงโดยสมบรูณ์ 
   2.4.5 ผู้ขอใช้บริกำรยืนยันว่ำ ในค ำขอแต่ละฉบับจะไม่มีธนำคำรอื่นใดเข้ำมีส่วนร่วม หรือมีสิทธิใด ๆ  
ทีม่ลีกัษณะเดยีวกบัหรอืคลำ้ยกบัสทิธขิองธนำคำรในกำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรขอใหธ้นำคำรออก S/G หรอืสลกัหลงั D/O ตำมค ำขอฉบบันัน้ ๆ และ 
ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงท ำประกนัภยัในสนิคำ้ตลอดเวลำและจะแสดงหลกัฐำนกำรประกนัดงักล่ำวเมื่อธนำคำรรอ้งขอ  
   2.4.6 ในกำรขอใช้บรกิำรนี้ ให้ถือว่ำผู้ขอใช้บรกิำรได้ตกลงท ำทรสัต์รซีทีกบัธนำคำรด้วยโดยให้น ำขอ้ควำม 
ในขอ้ 2.5.4 จนถงึ ขอ้ 2.5.9 ของขอ้ก ำหนดนี้มำใชบ้งัคบั  
  2.5   กรณีขอใชส้นิเชื่อทรสัตร์ซีที (“T/R”)  
   2.5.1 ผู้ขอใช้บรกิำรขอให้ธนำคำรน ำสนิเชื่อ T/R ที่ผู้ขอใช้บรกิำรขอเบิกจำกธนำคำร ไปช ำระค่ำสนิค้ำและ
บริกำรให้แก่ผู้ขำยตำมเอกสำรประกอบกำรขอสินเชื่อ เช่น Letter of Credit / Domestic Letter of Credit  หรือ ตัว๋เรียกเก็บ (Bill for 
Collection) หรอื ค ำขอโอนเงนิ  หรอื ใบก ำกบัรำคำสนิคำ้ เป็นตน้ ซึง่เมื่อธนำคำรด ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ ใหถ้อืว่ำ ผูข้อใชบ้รกิำรไดร้บัสนิเชื่อ 
T/R ทีข่อเบกิในแต่ละครัง้นัน้ไปจำกธนำคำรครบถ้วนถูกตอ้งแลว้ โดยผูข้อใชบ้รกิำรไม่ต้องจดัท ำหรอืลงนำมในเอกสำรใด ๆ อกี และใหถ้อืว่ำ 
เชค็ สลปิน ำเงนิเขำ้บญัช ีหรอืเอกสำรหลกัฐำนใด ๆ ทีธ่นำคำรไดม้กีำรจดัท ำขึน้ในแต่ละครัง้ เพื่อกำรดงักล่ำวเป็นหลกัฐำนกำรรบัสนิเชื่ อของ 
ผูข้อใชบ้รกิำรดว้ย 
   2.5.2 ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องช ำระหนี้สินเชื่อ T/R ที่ขอเบิกใช้ในแต่ละครัง้  ภำยในก ำหนดเวลำที่ตกลงกัน  
โดยก ำหนดเวลำช ำระหนี้ในแต่ละครัง้จะเริม่นบัตัง้แต่วนัทีธ่นำคำรไดน้ ำสนิเชื่อ T/R ทีข่อเบกิในครัง้นัน้ไปช ำระใหผู้ข้ำยแลว้ พรอ้มทัง้ยนิยอม
เสยีดอกเบีย้ในอตัรำสงูสดุ นบัแต่วนัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไดร้บัสนิเชื่อ T/R ในครัง้นัน้เป็นตน้ไป เวน้แต่กรณีทีธ่นำคำรไดแ้จง้อตัรำดอกเบีย้อตัรำอื่น
ที่ไม่เกินกว่ำอัตรำสูงสุด ส ำหรับช่วงระยะเวลำหนึ่งเวลำใดแก่ผู้ขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเสียดอกเบี้ยในอัตรำอื่นนัน้ส ำหรับ  
ช่วงระยะเวลำดงักล่ำวแทนอตัรำสงูสดุ โดยช ำระเป็นรำยเดอืน ทุกวนัที ่25 ของแต่ละเดอืน เริม่ช ำระตัง้แต่เดอืนถดัจำกเดอืนทีผู่ข้อใชบ้รกิำร
ไดร้บัสนิเชื่อ T/R เป็นตน้ไป หรอืตำมทีธ่นำคำรจะก ำหนดกำรช ำระเป็นอย่ำงอื่น โดยช ำระเป็นเงนิสกุลเดยีวกนักบัสกุลเงนิของสนิเชื่อ T/R  
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หรอืช ำระเป็นเงนิสกุลอื่น แล้วแต่ธนำคำรจะเห็นสมควร ในจ ำนวนเทยีบเท่ำกบัหนี้สนิเชื่อ T/R นัน้ โดยคดิค ำนวณตำมอตัรำแลกเปลี่ยน 
ทีไ่ดต้กลงกนั  
    ในกรณีที่อตัรำดอกเบี้ยที่ตกลงกนัในวรรคแรก ใช้อตัรำที่อ้ำงอิงกบัอตัรำ MLR หรอือตัรำ MOR หรอื
อตัรำ MRR ผู้ขอใช้บรกิำรยอมรบัว่ำ อตัรำดอกเบี้ยดงักล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้หำกธนำคำรมกีำรประกำศเปลี่ยนแปลงอตัรำ MLR หรอื 
อตัรำ MOR หรอือตัรำ MRR (แลว้แต่กรณี)  
   2.5.3 ธนำคำรมสีทิธเิรยีกให้ผูข้อใชบ้รกิำรช ำระหนี้สนิเชื่อ T/R ไม่ว่ำบำงส่วนหรอืทัง้หมดก่อนวนัถงึก ำหนด
ช ำระหนี้ได้ โดยผู้ขอใช้บริกำรจะไม่โต้แย้งและขอสละเงื่อนเวลำของวันช ำระหนี้ ทัง้นี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ  
เป็นหนงัสอื 
   2.5.4 ผูข้อใชบ้รกิำรขอรบัรองว่ำ กรรมสทิธิใ์นสนิคำ้ทีช่ ำระโดยสนิเชื่อ T/R ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรขอรบัจำกธนำคำร
ในแต่ละครัง้นัน้ (“สินค้ำภำยใต้ T/R”) เป็นของธนำคำรแต่เพยีงผูเ้ดยีว ผูข้อใชบ้รกิำรเพยีงแต่ครอบครองสนิคำ้ภำยใต ้T/R นัน้แทนธนำคำร
และเพื่อประโยชน์ของผู้ขอใชบ้รกิำรในกำรช ำระหนี้สนิเชื่อในครัง้นัน้ใหแ้ก่ธนำคำร โดยตลอดระยะเวลำทีผู่้ขอใช้บรกิำรยงัมหีนี้สนิเชื่ อ T/R 
คำ้งช ำระอยู่กบัธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรจะเกบ็สนิคำ้ภำยใต ้T/R ไวใ้นสถำนทีท่ีไ่ดแ้จง้ใหธ้นำคำรทรำบแลว้เท่ำนัน้ และธนำคำรหรอืผูท้ีธ่นำคำร
มอบหมำยมสีทิธเิขำ้ไปในสถำนทีท่ีเ่กบ็สนิคำ้ภำยใต ้T/R ได ้ไม่ว่ำเวลำใด เพื่อดแูล ตรวจสอบ และ/หรอื เขำ้ครอบครองสนิคำ้ภำยใต ้T/R 
   2.5.5 ผูข้อใชบ้รกิำรจะไม่น ำสนิค้ำภำยใต้ T/R และ/หรอื เอกสำรแสดงสทิธใินสนิคำ้ภำยใต้ T/R ไปก่อใหเ้กดิ
ภำระผกูพนัใดๆ ไม่ว่ำกบัผูใ้ด  
   2.5.6 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงรับผิดชอบในควำมเสียหำย บุบสลำย สูญหำย เสื่อมรำคำ ที่เกิดขึ้นแก่สินค้ำ  
ภำยใต ้T/R และ/หรอื บุคคลอื่น รวมทัง้ยนิยอมเสยีค่ำเช่ำโกดงั ค่ำเกบ็รกัษำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกสนิคำ้ภำยใต ้T/R และค่ำอำกรขำเขำ้  
   2.5.7 หำกสนิคำ้ภำยใต ้T/R ถูกยดึ หรอือำยดัผูข้อใชบ้รกิำรจะแจง้ใหธ้นำคำรทรำบทนัท ี
   2.5.8 ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงส่งมอบสนิค้ำภำยใต้ T/R คืนให้ทันที เมื่อผู้ขอใช้บริกำรได้รบัแจ้งจำกธนำคำร  
ซึ่งธนำคำรมีสิทธิน ำสนิค้ำภำยใต้ T/R ออกขำยตำมวิธีกำรและรำคำที่ธนำคำรเห็นสมควรแต่ฝ่ำยเดียว โดยผู้ขอใช้บริกำรจะไม่โต้แย้ง  
หำกขำยแล้วได้เงนิสุทธิ หลงัจำกหกัค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ แล้วไม่พอช ำระหนี้สนิเชื่อ T/R ได้ครบถ้วน ผู้ขอใช้บรกิำรยอมช ำระ 
ใหจ้นครบพรอ้มดอกเบีย้ของหนี้สนิเชื่อ T/R ทีค่ำ้งช ำระในอตัรำสงูสดุผดิเงื่อนไข จนกว่ำผูข้อใชบ้รกิำรจะช ำระหนี้ใหแ้ก่ธนำคำรเสรจ็สิน้ 
   2.5.9 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงท ำประกนัวนิำศภยัในสนิคำ้ภำยใต้ T/R และกำรเสีย่งภยัทุกชนิด (ALL RISKS) ไว้
กับบริษัทรับประกันภัยที่ผู้ขอใช้บริกำรและธนำคำรเห็นชอบร่วมกัน ในวงเงินเอำประกันภัยที่ไม่น้อยกว่ำรำคำสินค้ำภำยใต้ T/R  
โดยระบุใหธ้นำคำรเป็นผูร้บัประโยชน์แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
   2.5.10 ในกรณีทีป่รำกฏภำยหลงัว่ำ เอกสำรกำรส่งสนิค้ำมขีอ้ก ำหนด เงื่อนไข ไม่ตรงกบัขอ้ก ำหนด และ/หรอื 
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเครดติ หรือ Application for issuance of Bank Payment Obligation (BPO) (แล้วแต่กรณี) ผู้ขอใช้บรกิำรจะไม่ยกเหตุ
ดงักล่ำว ขึน้เป็นขอ้อำ้ง หรอืโตแ้ยง้ เพื่อปฏเิสธไม่ช ำระหนี้ใหแ้ก่ธนำคำร 
  2.6   กรณีขอใชบ้รกิำรเงนิโอนต่ำงประเทศขำออก  
   2.6.1 ธนำคำรไม่ต้องรบัผิดชอบต่อควำมสูญเสีย ควำมเสียหำย ควำมล่ำช้ำ ควำมขำดตกบกพร่อง หรือ 
ควำมผดิพลำดจำกกำรตคีวำมทีเ่กดิขึน้จำกขอ้มูลทีไ่ดร้บัจำกผูข้อใชบ้รกิำรรวมทัง้ไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อกำรกระท ำ กำรงดเวน้กำรกระท ำ หรือ
ควำมล่ำชำ้ใดๆทีเ่กดิขึน้จำกระบบบญัชขีองประเทศทีร่บัโอนเงนิ หรอืธนำคำรผูร้บัเงิน หรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกพฤตกิำรณ์พเิศษหรอื
ควำมบกพร่องทำงเทคนิคของระบบคอมพวิเตอร ์หรอืจำกสิง่ใดๆ หรอืระบบใดๆ ซึง่ไม่ได้อยู่ในควำมควบคุมของธนำคำร เช่น ระบบไฟฟ้ำ
หรอืระบบกำรตดิต่อสือ่สำรขดัขอ้ง ทัง้นี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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   2.6.2 ธนำคำร และ/หรอื ธนำคำรตวัแทน (หำกม)ี ไม่จ ำเป็นต้องรบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี ควำมเสยีหำย 
ควำมล่ำชำ้ใดๆ ทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืขัน้ตอนของธนำคำรผูร้บัเงนิ หรอืของประเทศ  
ทีธ่นำคำรผูร้บัเงนิตัง้อยู่ 
   2.6.3 ค ำขอโอนเงนิที่ให้มีผลเป็นกำรโอนในวันเดียวกนักับวนัที่ท ำกำรโอนนัน้ จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข 
เรื่องเวลำท ำกำร หรือเวลำเปิด-ปิดรบัเงินโอนของธนำคำร ธนำคำรตัวแทน (หำกมี) และธนำคำรผู้รบัเงินด้วย โดยหำกธนำคำรได้รบั  
ค ำขอโอนเงนิหลงัเวลำปิดรบัโอนเงนิ ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนในวนัท ำกำรของธนำคำรในวนัถดัไป 
   2.6.4 จ ำนวนเงนิที่โอนไปต่ำงประเทศ ณ วนัที่ท ำธุรกรรมจะต้องไม่เกินวงเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนด (หำกม)ี 
   2.6.5 ในกรณีที่มีกำรคืนเงินเนื่องจำกไม่สำมำรถโอนเงินได้ ธนำคำรจะคืนเงินให้ผู้ขอใช้บริกำรโดยใช้ 
อตัรำแลกเปลีย่นรบัซือ้ของธนำคำร ณ วนัทีธ่นำคำรคนืให ้
   2.6.6 หำกกำรโอนเงนิตำมค ำขอครัง้ใด ถูกหำ้มมใิหก้ระท ำกำร หรอืทรพัยส์นิ หรอืเงนิในบญัชใีดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรโอนเงนินัน้ ถูกระงบัมใิหม้กีำรเคลื่อนไหว รบิ ยดึ หรอือำยดั โดยผูท้ีม่อี ำนำจของประเทศใดกต็ำมทีม่ไิดอ้ยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุม
ของธนำคำร  ธนำคำร พนักงำนธนำคำร กรรมกำร หรอืตวัแทนของธนำคำรทีเ่กีย่วขอ้งไม่ต้องรบัผดิชดใชค้่ำเสยีหำยใดๆ และ/หรอื คนืเงนิ
หรอืทรพัยส์นิดงักล่ำวแก่ผูข้อใชบ้รกิำรหรอืบุคคลอื่นใดทัง้สิน้ 
 3.   ข้อก ำหนดและเง่ือนไขเฉพำะด้ำนส่งออก (Export) 
  3.1   กรณีขอใชบ้รกิำรแจง้ Letter of Credit / Domestic Letter of Credit  
   3.1.1 เมื่อธนำคำรดำ้นผูซ้ือ้ท ำกำรเปิด หรอืแกไ้ข เครดติ และแจง้มำยงัธนำคำร ธนำคำรจะท ำกำรตรวจสอบ
และรบัรองควำมแทจ้รงิของเครดติ  และแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ ตำมวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด  
   3.1.2 ผู้ขอใช้บรกิำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลของเครดิตดงักล่ำวได้ตำมวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ก ำหนด  
โดยธนำคำร ทัง้นี้ ในกำรขอรบัต้นฉบบัเครดติ ผูข้อใชบ้รกิำรต้องเขำ้มำตดิต่อขอรบัจำกธนำคำรดว้ยตนเอง ณ สถำนที ่วนัและเวลำทีธ่นำคำร
ก ำหนด 
  3.2   กรณีขอใชบ้รกิำรยนืยนักำรช ำระเงนิตำม Letter of Credit (“L/C”) 
   3.2.1 ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องส่งค ำขอหรอืขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขอให้ธนำคำรยนืยนักำรช ำระเงนิตำม L/C 
ตำมวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ธนำคำรก ำหนด พร้อมทัง้แนบไฟล์ภำพของ L/C ให้แก่ธนำคำร หำกขอ้มูลที่ส่งมำมคีวำมครบถ้วนถูกต้อง 
ธนำคำรจะด ำเนินกำรตำมค ำขอดังกล่ำว โดยธนำคำรจะแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ทีธ่นำคำรก ำหนด  
   3.2.2 ผู้ขอใช้บรกิำรยอมรบัว่ำ ธนำคำรสำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอที่ได้รบัทำงอเิลก็ทรอนิกสไ์ปได้ทนัท ี  
โดยไม่จ ำตอ้งรอตน้ฉบบัของ L/C และผูข้อใชบ้รกิำรตกลงยนิยอมผกูพนักบักำรใด ๆ ทีธ่นำคำรไดด้ ำเนินกำรไปทัง้สิน้ 
  3.3   กรณีขอใชบ้รกิำรโอน L/C 
   ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำ หำกกำรช ำระเงนิ กำรโอนเงนิ หรอืบรกิำรใดภำยใต้ค ำขอใหโ้อน L/C ของผู้ขอใชบ้รกิำร 
ไม่ว่ำครัง้ใดครำวใด ถูกสัง่หำ้ม หรอืสนิคำ้ หรอืเงนิใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหรอืทีต่อ้งช ำระตำม L/C ถูกรบิ อำยดั ยดึ หรอืถูกควบคุม โดยผูม้อี ำนำจ
ของประเทศใดๆ โดยเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร ท ำให้ธนำคำรไม่สำมำรถช ำระเงิน โอนเงิน หรือให้บริกำร  
ภำยใต้ค ำขอให้โอน L/C ของผู้ขอใช้บรกิำร ได้ หรอืไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ธนำคำรไม่ต้องรบัผิดในควำมเสยีหำย ควำมสูญเสยี  
หรอืค่ำใช้จ่ำยใดที่ผู้ขอใช้บรกิำร หรอืผู้รบัประโยชน์รำยอื่น (Second Beneficiary) ได้รบัจำกกำรดงักล่ำว และธนำคำรไม่จ ำต้องหกัเงนิคนื  



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
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หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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คืนหรือช ำระค่ำสินค้ำ หรือเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรดังกล่ำวให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร หรือผู้ร ับประโยชน์รำยอื่น (Second Beneficiary) ไม่ว่ำ 
ในกรณีใด 
  3.4   กรณีขอใชบ้รกิำรโอนสทิธกิำรรบัเงนิภำยใต ้L/C 
   3.4.1 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรจะช ำระเงินตำมรำยกำรกำรใช้บริกำรของผู้ขอใช้บริกำรให้แก่  
ผู้รบัโอนสิทธิแต่ละรำย ก็ต่อเมื่อธนำคำรได้รับเงินจำกกำรเรยีกเก็บแล้วตำมจรงิ และเป็นเงินที่ใช้ได้จริงในขณะนัน้ (Good Fund) และ 
มจี ำนวนทีเ่พยีงพอกบัจ ำนวนเงนิทีผู่ร้บัโอนสทิธไิดร้บัโอน 
   3.4.2 ในกรณีที่มีกำรโอนสิทธิกำรรับเงินบำงส่วน หรือโอนสิทธิกำรรับเงินให้แก่ผู้รบัโอนสิทธิหลำยรำย  
ภำยใต้ L/C ฉบบัเดียวกนั ธนำคำรจะช ำระเงนิให้แก่ผู้รบัโอนสทิธิแต่ละรำยในแต่ละครัง้เป็นจ ำนวนเท่ำกบัสดัส่วนของจ ำนวนเงนิที่โอน  
ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรกำรใชบ้รกิำรส ำหรบัผูร้บัโอนสทิธนิัน้ ๆ ต่อจ ำนวนเงนิทีร่ะบุบน L/C ฉบบัดงักล่ำว 
   3.4.3 ผูข้อใชบ้รกิำรรบัรองและยนืยนัว่ำ ผู้ขอใชบ้รกิำรไม่ไดโ้อน และจะไม่โอน ซึ่งสทิธใินกำรไดร้บัเงนิตำม 
L/C ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน ไม่ว่ำโดยวธิีกำรรบัซื้อดร๊ำฟ ตัว๋ L/C หรอืวิธกีำรอื่นใด ให้แก่บุคคลอื่นใด และไม่ได้มีค ำสัง่หรอืให้กำร
อนุญำตใหม้กีำรช ำระเงนิตำม L/C ใหแ้ก่บุคคลอื่นใด และจะไม่ท ำค ำสัง่หรอืใหก้ำรอนุญำตในลกัษณะดงักล่ำว 
   3.4.4 ธนำคำรอำจแจง้ใหผู้ร้บัโอนสทิธทิรำบถงึ กำรยอมรบัของธนำคำรในกำรโอนสทิธกิำรรบัเงนิตำมค ำขอ
ของผูข้อใชบ้รกิำร และผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำค ำขอโอนสทิธกิำรรบัเงนิของผูข้อใชบ้รกิำรไม่สำมำรถยกเลกิเพกิถอนได้ 
  3.5   กรณีขอใชบ้รกิำรเรยีกเกบ็เงนิตำมเอกสำร ทีอ่อกภำยใต ้L/C และ/หรอื ภำยใต ้Bill for Collection (“B/C”)  
   3.5.1 เมื่อมีเงนิโอนมำจำกต่ำงประเทศ เพื่อช ำระค่ำสนิค้ำ หรือเมื่อได้รบัแจ้งจำกธนำคำรผู้เปิด L/C หรือ 
ธนำคำรดำ้นผูซ้ือ้ ถงึขอ้ผดิพลำดในเอกสำรกำรคำ้ทีส่ง่ไปเรยีกเกบ็ ธนำคำรจะท ำกำรแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบดว้ยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์
ทีธ่นำคำรก ำหนด 
   3.5.2 ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งสง่ค ำสัง่แจง้ธนำคำรใหด้ ำเนินกำรน ำเงนิเขำ้บญัช ีตำมทีผู่ข้อใชบ้รกิำรก ำหนด หรอื
ขอใหธ้นำคำรด ำเนินกำรอื่นใดเกีย่วกบัขอ้ผดิพลำดของเอกสำรกำรคำ้ทีส่ง่ไปเรยีกเกบ็ ด้วยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด 
   3.5.3 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำในกำรใช้บรกิำรเรยีกเกบ็เงนิตำมเอกสำรที่ออกภำยใต้ L/C ให้อยู่ภำยใต้บงัคบั
ของ the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (“UCP”) ของ International Chamber of Commerce Publication 
ฉบับที่ระบุอยู่บน L/C นัน้ หรือหำกไม่มีกำรระบุไว้ ให้ใช้ฉบับแก้ไขล่ำสุดที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ที่ผู้ขอใช้บริกำรจัดท ำค ำขอใช้บริกำร  
เรยีกเก็บเงิน และในกำรใช้บรกิำรเรยีกเกบ็เงนิตำมเอกสำรที่ออกภำยใต้ B/C ให้อยู่ภำยใต้บงัคบัของ the Uniform Rules for Collection 
(“URC”) ของ International Chamber of Commerce Publication ฉบับแก้ไขล่ำสุดที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ที่ผู้ขอใช้บริกำรจัดท ำค ำขอใช้ 
บรกิำรเรยีกเกบ็เงนิ 
   3.5.4 ผูข้อใช้บรกิำรตกลงที่จะผูกพนัรบัผดิแก่ธนำคำรเตม็จ ำนวนเพื่อกำรชดใชค้่ำใชจ้่ำย ควำมสญูเสยี และ
ค่ำเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ และ/หรอื ทีอ่ำจเกดิขึน้ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จำกกำรเรยีกเกบ็ดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรอื่นใด และจะช ำระเตม็จ ำนวน
ทนัททีีธ่นำคำรเรยีกรอ้ง 
   3.5.5 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่จ ำต้องรับผิดในกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรผิดสัญญำ  
กำรหยุดด ำเนินกิจกำรชัว่ครำว กำรมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือกำรล้มละลำยของบุคคล หรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ ที่ ดร๊ำฟ และ/หรือ  
เอกสำรนัน้ ๆ ระบุถึง หรอืควำมล่ำชำ้ในกำรจดัส่ง ควำมสญูเสยีจำกอตัรำแลกเปลีย่น หรอืในระหว่ำงกำรจดัส่งหรอืระหว่ำงกำรเรยีกเกบ็นั ้น 
สนิคำ้หรอืผลประโยชน์ทีเ่กดิจำกสนิคำ้ เสยีหำย สญูหำย เสือ่มค่ำหรอืเสือ่มรำคำ   
  3.6   กรณีขอใชบ้รกิำรรบัซือ้/ซือ้ลด ดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรอื่นใดทีอ่อก ภำยใต ้L/C และ/หรอื ภำยใต ้B/C  
   3.6.1 กำรรบัซื้อ/ซื้อลด ดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรอื่นใดที่ได้ออกภำยใต้ B/C (ไม่ว่ำจะเป็นกรณีกำรส่งมอบ
เอกสำรแลกเปลี่ยนกับกำรช ำระเงิน หรอืกำรส่งมอบเอกสำรแลกเปลี่ยนกับกำรรบัรอง) ให้อยู่ภำยใต้บงัคับของ the Uniform Rules for 
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หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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Collection (“URC”) ของ International Chamber of Commerce Publication ฉบบัล่ำสุดที่ใช้บังคบัอยู่ในวนัที่ที่ผู้ขอใช้บรกิำรจดัท ำค ำขอ 
ใหธ้นำคำรรบัซือ้/ซือ้ลด ดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรนัน้ 
   3.6.2 กำรรับซื้อ/ซื้อลด ดร๊ำฟ และ/หรือ เอกสำรอื่นใดที่ได้ออกภำยใต้ L/C ให้อยู่ภำยใต้บังคับของ  
the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (“UCP”) ของ International Chamber of Commerce Publication ฉบับที่
ระบุอยู่บน L/C นัน้ หรอืหำกไม่มกีำรระบุไว ้ให้ใช้ฉบบัแก้ไขล่ำสุดที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่ทีผู่้ขอใช้บรกิำรจดัท ำค ำขอใหธ้นำคำรรบัซื้อ/ซื้อลด 
ดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรนัน้ 
   3.6.3 กำรรบัซือ้/ซือ้ลด ดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรอื่นใดตำมขอ้ก ำหนดนี้ เป็นกำรรบัซือ้/ซือ้ลด ในแบบทีธ่นำคำร
มสีทิธไิล่เบีย้กบัผูข้อใชบ้รกิำรในทุกกรณี  ดงันัน้  หำกไม่มกีำรช ำระเงนิ ช ำระเงนิล่ำชำ้ และ/หรอื ไม่รบัรองดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรดงักล่ำว 
ไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดกต็ำม ผูข้อใชบ้รกิำรผกูพนัทีจ่ะตอ้งช ำระเงนิคนืใหแ้ก่ธนำคำรเป็นจ ำนวนเงนิ (ไม่ว่ ำจะอยู่ในสกุลใด) ตำมดร๊ำฟ และ/หรอื 
เอกสำรดงักล่ำวพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำสงูสดุ นบัจำกวนัทีธ่นำคำรไดร้บัซือ้ไปจนถงึวนัทีม่กีำรช ำระเงนิเตม็จ ำนวน (กรณีทีธ่นำคำรรบัซื้อดร๊ำฟ 
และ/หรอื เอกสำร) หรอื นับจำกวนัที่ดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรดงักล่ำวครบก ำหนดช ำระ (กรณีที่ธนำคำรรบัซื้อลดดร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำร)  
ในกำรนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหธ้นำคำรมสีทิธหิกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิำรได้ 
   3.6.4 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพันรบัผิดแก่ธนำคำรเต็มจ ำนวนเพื่อกำรชดใช้ค่ำใช้จ่ำย ควำมสูญเสยี และ
ค่ำเสียหำยใดๆ ที่ เกิดขึ้น และ/หรือ  ที่อำจเกิดขึ้น ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จำกกำรรับซื้อ/ซื้อลดดร๊ำฟ และ/หรือ เอกสำรอื่นใด และ  
จะช ำระเตม็จ ำนวนทนัททีีธ่นำคำรเรยีกรอ้ง 
   3.6.5 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่จ ำต้องรับผิดในกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรผิดสัญญำ  
กำรหยุดด ำเนินกจิกำรชัว่ครำว กำรมหีนี้สนิลน้พน้ตวั หรอืกำรลม้ละลำยของบุคคล หรอืตวัแทนของบุคคลใดๆ ทีด่ร๊ำฟ และ/หรอื เอกสำรนัน้ๆ 
ระบุถึง หรอืควำมล่ำช้ำในกำรจดัส่ง ควำมสูญเสยีจำกอตัรำแลกเปลี่ยน หรอืในระหว่ำงกำรจดัส่งหรอืระหว่ำงกำรเรยีกเก็บนัน้ สนิค้ำหรอื
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจำกสนิคำ้ เสยีหำย สญูหำย เสื่อมค่ำหรอืเสือ่มรำคำ  
  3.7    กรณีขอใชส้นิเชื่อเพื่อกำรสง่ออก (“P/C”)  
   3.7.1 ผูข้อใชบ้รกิำรขอใหธ้นำคำรน ำสนิเชื่อ P/C ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรขอเบกิจำกธนำคำรเขำ้บญัชทีีผู่ข้อใชบ้รกิำร
ก ำหนด (“บญัชีรบัเงินสินเช่ือ”) ซึง่เมื่อธนำคำรน ำสนิเชื่อ P/C เขำ้บญัชรีบัเงนิสนิเชื่อแลว้ ให้ถอืว่ำผูข้อใชบ้รกิำรได้รบัสนิเชื่อ P/C ไปจำก
ธนำคำรครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยผู้ขอใช้บรกิำรไม่ต้องจดัท ำหรอืลงนำมในเอกสำรใด ๆ อีก และให้ถือว่ำ เช็ค สลปิน ำเงนิเขำ้บญัชี หรอื
เอกสำรหลกัฐำนใด ๆ ทีธ่นำคำรไดม้กีำรจดัท ำขึน้ในแต่ละครัง้ เพื่อกำรดงักล่ำวเป็นหลกัฐำนกำรรบัเงนิสนิเชื่อของผูข้อใชบ้รกิำรดว้ย 
   3.7.2 ธนำคำรมสีทิธเิรยีกให้ผู้ขอใช้บรกิำรช ำระหนี้สนิเชื่อ P/C ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ก่อนวนัช ำระหนี้ 
ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรตกลงกบัธนำคำรได ้(“วนัช ำระหน้ี”) โดยผูข้อใชบ้รกิำรจะไม่โตแ้ยง้และขอสละเงื่อนเวลำของวนัช ำระหนี้  
   3.7.3 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรเป็นผู้เรียกเก็บเงินตำมเอกสำรกำรส่งอ อกแทนผู้ขอใช้บริกำร  
โดยผูข้อใชบ้รกิำรจะจดัสง่เอกสำรกำรสง่ออกใหแ้ก่ธนำคำรก่อนวนัช ำระหนี้ และธนำคำรจะใชส้ทิธหิกัเงนิทีเ่รยีกเกบ็นัน้ เพื่อช ำระหนี้ทันทกีไ็ด ้
   3.7.4 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจัดส่งข้อมูล หรือเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งสินค้ำออกภำยใต้กำรขอ  
สนิเชื่อ P/C ในแต่ละครัง้ ใหแ้ก่ธนำคำร ตลอดจนใหค้วำมสะดวกแก่ธนำคำรในกำรตรวจดสูนิคำ้ดงักล่ำว ตำมทีธ่นำคำรรอ้งขอ 
   3.7.5 ไม่ว่ำจะดว้ยเหตุใดกต็ำม หำกปรำกฏว่ำ  
    (1) ไม่มีเงินโอนจำกผู้ซื้อตำมเอกสำรประกอบในกำรขอสินเชื่อในครัง้ใดให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร 
ภำยใน 60 วนั นับจำกวนัช ำระหนี้ของสนิเชื่อ P/C ทีข่อเบกิใชใ้นครัง้นัน้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระเงนิเพิม่เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบัสว่นต่ำงของ
ดอกเบี้ยของหนี้ต้นเงินของสินเชื่อ P/C ที่คิดค ำนวณในอตัรำ MLR กับ อตัรำดอกเบี้ยที่ระบุในค ำขอสินเชื่อ นับแต่วนัที่ผู้ขอใช้บริกำร 
ไดร้บัสนิเชื่อในครัง้นัน้จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระหนี้นัน้เสรจ็สิน้ และช ำระค่ำปรบัในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ของจ ำนวนเงนิสกุลต่ำงประเทศตำมทีร่ะบุ
ในเอกสำรประกอบกำรขอสนิเชื่อในครัง้นัน้ใหแ้ก่ธนำคำรอกีสว่นหนึ่งดว้ย โดยช ำระภำยในเวลำทีธ่นำคำรก ำหนด หรอื  
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    (2) มีเงินโอนจำกผู้ซื้อตำมเอกสำรประกอบกำรขอสินเชื่อในครัง้นั ้นให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร  
แต่กำรโอนเงนิไม่ได้กระท ำผ่ำนธนำคำร ผู้ขอใชบ้รกิำรตกลงช ำระค่ำปรบัในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ตำมขอ้ (1) ให้แก่ธนำคำร โดยช ำระภำยใน 
เวลำทีธ่นำคำรก ำหนด  
    (3) ส ำหรบักรณีในข้อ (1) ถ้ำสนิเชื่อที่ได้รบัเป็นเงนิสกุลต่ำงประเทศ ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงช ำระ
เฉพำะเงนิเพิม่ใหแ้ก่ธนำคำรเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบัสว่นต่ำงของดอกเบีย้ของหนี้ตน้เงนิของสนิเชื่อ P/C ทีค่ดิค ำนวณในอตัรำดอกเบีย้ P/C กบั 
อตัรำดอกเบีย้ทีร่ะบุในค ำขอสนิเชื่อนบัแต่วนัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไดร้บัสนิเชื่อ จนถงึวนัที่ไดม้กีำรช ำระหนี้เสรจ็สิน้ 
  3.8   กรณีขอใชบ้รกิำรเงนิโอนต่ำงประเทศขำเขำ้ 
   (1)   ธนำคำรจะท ำกำรแจง้ใหผู้้ขอใชบ้รกิำรทรำบว่ำมเีงนิโอนจำกต่ำงประเทศใหแ้ก่ผู้ขอใช้บรกิำร ตำมวธิกีำร  
ทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด 
   (2)   ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องมีค ำสัง่แจ้งธนำคำร เพื่อให้ธนำคำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัเงนิโอนดงักล่ำว ตำมวธิกีำร 
ทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นำคำรก ำหนด 
 4.   ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรใช้บริกำรซ้ือขำยอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(FX Online) 
  ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงใช้บรกิำรซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศที่มีก ำหนดส่งมอบในวนัเดียวกนั (foreign exchange valued 
same day transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (foreign exchange forward transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศที่มีก ำหนดส่งมอบในวนัรุ่งขึ้น (foreign exchange valued tomorrow transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศที่มี
ก ำหนดสง่มอบทนัท ี(foreign exchange spot transactions) และ/หรอื ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศประเภทอื่นใดตำมทีธ่นำคำรจะไดป้ระกำศ
ก ำหนด (รวมเรยีกว่ำ “ธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ”) กบัธนำคำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ตำมรำยละเอียดบรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด  
โดยตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขตำมทีก่ล่ำวต่อไปนี้ 
  4.1   ข้อก ำหนดทัว่ไป  
   4.1.1 ขอบเขตของขอ้ก ำหนดส ำหรบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ขอ้ก ำหนดนี้ ใช้บงัคบักบัธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศทัง้หมดทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำบนระบบอเิล็กทรอนิกส ์ ทัง้นี้ ขอ้ก ำหนดนี้เป็นกำรตกลงเพิม่เตมิ และไม่เป็นกำรจ ำกดับทบญัญตัิ
ของสญัญำกำรหกักลบลบหนี้ (master netting agreement) ใดๆ ที่ใช้บงัคบักบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ และสญัญำที่เกี่ยวขอ้งอื่นใด  
(ถ้ำม)ี ระหว่ำงผูข้อใชบ้รกิำรกบัธนำคำร (รวมเรยีกว่ำ “สญัญำอ่ืนๆ”) ในกรณีทีม่คีวำมขดัหรอืแยง้กนัระหว่ำงขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะ
ฉบบันี้กบัขอ้ก ำหนดของสญัญำอื่นๆ ให้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะฉบบันี้มผีลใช้บงัคบัเพื่อประโยชน์ของธุรกรรม เงนิตรำต่ำงประเทศที่
เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นเรื่องเหตุผดินัด กำรบอกเลกิสญัญำ  กำรเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และกำรหกักลบลบหนี้ (close – out netting) 
ใหข้อ้ตกลงในสญัญำอื่นๆ มผีลใชบ้งัคบั เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 
    อย่ำงไรกต็ำม ขอ้ก ำหนดที่ระบุไว้ในขอ้ก ำหนดนี้ไม่กระทบต่อกรณีที่ผู้ขอใช้บรกิำรจะเข้ำท ำธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรทำงโทรศพัทห์รอืวธิกีำรอื่นใด 
   4.1.2 รำคำที่ปรำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ธนำคำรจะประกำศรำคำอตัรำแลกเปลีย่นที่ธนำคำรอำจเขำ้ท ำ
ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำรไวบ้นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยรำคำอตัรำแลกเปลีย่นทีป่รำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นเพยีง
รำคำชีแ้นะเท่ำนัน้ และอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ มใิหถ้อืว่ำรำคำดงักล่ำวเป็นค ำเสนอ ค ำชกัชวน หรอืขอ้ตกลงทีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศแต่อย่ำงใด  
   4.1.3 วงเงนิ กำรซือ้ขำยทัง้หมดผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ภำยใต้เงื่อนไขวงเงนิ (ถ้ำม)ี ทีต่กลงกนัระหว่ำง
ธนำคำรกบัผูข้อใชบ้รกิำร   โดยธนำคำรอำจเปลีย่นแปลงวงเงนิดงักล่ำวไดแ้ลว้แต่ดุลยพนิิจของธนำคำร  
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   4.1.4 กำรยืนยันธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ เมื่อผู้ขอใช้บริกำรเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศผ่ำน 
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผู้ขอใชบ้รกิำรอำจตรวจสอบรำยละเอยีดของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศอกีครัง้แลว้จงึยนืยนัรำยละเอยีดของธุรกรรม
ดงักล่ำวโดยวธิกีำรใดๆ ตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 
    ในกำรนี้ กำรทีธ่นำคำรไม่สง่ค ำยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ   หรอืกำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไม่ไดย้นืยนั
รำยละเอยีดของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใด ๆ  ย่อมไม่กระทบต่อกำรมผีลใชบ้งัคบัได้ ควำมสมบูรณ์ และผลผูกพนัของธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศนัน้ๆ  ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมต่ีอธนำคำร 
   4.1.5 ค ำรบัรองของผู้ขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรขอรบัรองต่อธนำคำรดังต่อไปนี้   (โดยเป็นกำรรบัรอง 
อย่ำงต่อเนื่ อง  และให้ถือว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ให้ค ำรับรองเหล่ำนี้ในทุกครัง้ที่มีกำรเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศผ่ำนทำงระบบ
อเิลก็ทรอนิกส)์  
    (1)   ผูข้อใชบ้รกิำรกระท ำกำรเพื่อตนเอง และไดต้ดัสนิใจอย่ำงอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจของตนเองในกำร
เขำ้ท ำขอ้ก ำหนดนี้ และไดร้บัค ำปรกึษำจำกทีป่รกึษำตำมที่ผูข้อใช้บริกำรเหน็สมควร ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิำรมไิดถ้อืเอำขอ้มูลใดๆ จำกธนำคำร 
(ไม่ว่ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืวำจำ) เป็นค ำแนะน ำในกำรลงทุนหรอืค ำแนะน ำใหเ้ขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ กบัธนำคำร โดยขอ้มูล
ใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไดร้บัจำกธนำคำร (ไม่ว่ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืโดยวำจำ) ไม่ถอืเป็นกำรรบัรองหรอืกำรรบัประกนัผลทีค่ำดหมำยได้
ของ ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ และธนำคำรไม่ไดท้ ำหน้ำที่เป็นผู้รกัษำผลประโยชน์หรอืทีป่รกึษำของผูข้อใชบ้รกิำรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกั บ
ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ   
    (2)   เวน้แต่กฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำธุรกรรม
เงินตรำต่ำงประเทศเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสนิทรพัย์หรือหน้ีสินของตน หรือควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน โดย 
ไม่ไดท้ ำเพื่อกำรเกง็ก ำไร  
    (3)   ภำระผูกพนัของผูข้อใชบ้รกิำรภำยใต้ขอ้ก ำหนดนี้เป็นภำระผูกพนัทีช่อบดว้ยกฎหมำย สมบูรณ์ มี
ผลผกูพนั และใชบ้งัคบัได ้(ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยลม้ละลำย หรอืกฎหมำยอื่นใดในท ำนองเดยีวกนัซึง่มผีลกระทบต่อสทิธขิองเจำ้หนี้) 
    (4)   ผู้ขอใช้บรกิำรเข้ำท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ในฐำนะตัวกำร และมิได้ด ำเนินกำรในฐำนะ
ตวัแทนของบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นใด 
   4.1.6 กำรเปิดเผยควำมเสีย่ง ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถประเมนิควำมเสีย่ง (ดว้ยตนเองหรอืโดยไดร้บัค ำปรกึษำ
จำกผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอิสระ) รวมทัง้มีควำมเข้ำใจและยอมรบัข้อก ำหนด เงื่อนไขและควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินต รำ
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ผู้ขอใชบ้รกิำรตกลงทีจ่ะยอมรบัควำมเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบั ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ทัง้นี้ ผูข้อใช้บรกิำรรับทรำบ
ควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
    (1)   ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ  
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริกำรอำจมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงควำมบกพร่องของฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ควำมลม้เหลวของระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ซึ่งอำจส่งผลให้ค ำสัง่ของผู้ขอใช้บรกิำรไม่ได้รบักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่บำงค ำสัง่ 
หรอืไม่ไดร้บักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ใดๆ 
    (2)   ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนอำจส่งผลกระทบต่อโอกำส  
ที่จะได้รบัผลก ำไรหรือขำดทุนจำกธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศของผู้ขอใช้บรกิำร ทัง้นี้ ธนำคำรไม่จ ำต้องรบัผิดหรือรบัผิดชอบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นดงักล่ำว หรอืต่อขอ้มูลหรอืควำมเหน็เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวทีธ่นำคำรได้เผยเเพร่ให้แก่ผูข้อใช้
บรกิำร  
    (3)   ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศภำยใต้ขอ้ก ำหนดนี้เป็นธุรกรรมที่ไม่มี
สภำพคล่อง และผูข้อใช้บรกิำรอำจไม่สำมำรถโอนหน้ำที่ภำยใต้ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศไดท้นัท ีทัง้นี้ ธนำคำรไม่รบัรองว่ำผู้คำ้ในตลำด



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
บริกำร SCB Trade Net-Export (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-ส่งออก) 

บริกำร SCB Trade Integration (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผำ่นระบบหรอืโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีกำรเช่ือมต่อ 
หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   

 

TradeNet_v01, Rev. 03-07-2017 SCB Transaction Banking – Specific Terms & Conditions หนา้ 11 / 15 

 

พร้อมตกลงเข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวกับผู้ขอใช้บริกำร และอำจไม่มีข้อมูลที่เหมำะสมในกำรก ำหนดมูลค่ำปจัจุบันของธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศ อน่ึง ผูข้อใชบ้รกิำรอำจไม่สำมำรถลำ้งฐำนะธรุกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศก่อนครบก ำหนดได ้เน่ืองจำกธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ
มลีกัษณะเฉพำะและไม่สำมำรถทดแทนได ้กำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูค้ำ้รำยอื่นเพื่อลำ้งฐำนะกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรปิดฐำนะภำยใตธุ้รกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศเหล่ำนัน้โดยอตัโนมตั ิและไม่จ ำเป็นตอ้งมผีลเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งอย่ำง
สมบรูณ์ 
    (4)   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ กำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรจะไดร้บัช ำระเงนิใดๆ ทีถ่งึก ำหนดตำมธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศจำกธนำคำรนัน้ขึน้อยู่กบัควำมเสีย่งดำ้นเครดติของธนำคำร ในกรณีทีธ่นำคำรมหีนี้สนิลน้พน้ตวั ผูข้อใชบ้รกิำรจะถูกจดัล ำดบัเป็น
เจำ้หนี้สำมญัทีไ่ม่มปีระกนัของธนำคำร  
    (5)   ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบี้ย ผลก ำไรหรือขำดทุนของผู้ขอใช้บริกำรภำยใต้ธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศนัน้ขึน้อยู่กบักำรเปลีย่นแปลงสภำพทำงกำรเงนิของตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้  
    (6)   กำรรบัทรำบควำมเสี่ยง ผู้ขอใช้บริกำรรบัทรำบว่ำข้อมูลด้ำนควำมเสี่ยงโดยสงัเขปข้ำงต้นนี้  
ไม่สำมำรถเปิดเผยควำมเสีย่งและรำยละเอยีดที่มนีัยส ำคญัอื่นๆ ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศไดท้ัง้หมด ดงันัน้ ผูข้อใชบ้รกิำรควรศกึษ ำ
ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศอย่ำงละเอยีดรอบคอบก่อนทีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ 
   4.1.7 “วนัท ำกำร” หมำยควำมถงึ วนัที่ธนำคำรพำณิชย์ในกรุงเทพมหำนครเปิดท ำกำร (ซึ่งรวมถึงกำรเปิด  
ท ำกำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ) 
  4.2   ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรใช้บริกำรธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
   4.2.1 ข้อก ำหนดในกำรให้บริกำรธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ   เมื่อผู้ขอใช้บริกำรตรวจสอบรำคำ 
อตัรำแลกเปลีย่นที่ธนำคำรอำจเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผู้ขอใช้บรกิำรที่ปรำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ล้ว ผู้ขอใชบ้รกิำรจะ
สำมำรถสง่ค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกับธนำคำรไดใ้นวนัท ำกำรใดๆ ภำยในระยะเวลำทีธ่นำคำรก ำหนด โดยกำรเลอืกประเภท
ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศที่ผู้ขอใชบ้รกิำรประสงค์จะเขำ้ท ำจำกรำยกำรที่แสดงอยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และระบุจ ำนวนเงนิต้นของ
ธุรกรรม (notional amount) โดยวธิกีำรส่งค ำขอทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมรูปแบบทีธ่นำคำรก ำหนด ทัง้นี้ เมื่อธนำคำรไดร้บัค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศจำกผูข้อใชบ้รกิำรแลว้ ธนำคำรมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจโดยเดด็ขำดทีจ่ะแจง้กำรรบัทรำบค ำขอของผูข้อใชบ้รกิำร พรอ้มทัง้อัตรำ
แลกเปลี่ยนเพื่อกำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ขอใช้บรกิำร (ซึง่อำจแตกต่ำงไปจำกรำคำทีป่รำกฏบนหน้ำแรกของ
ระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ หรอือำจปฏเิสธค ำขอของผูข้อใชบ้รกิำรกไ็ด ้ทัง้นี้ ก่อนทีผู่ข้อใชบ้รกิำรจะไดร้บักำรแจง้รบัทรำบ
หรอืกำรปฏเิสธค ำขอของผูข้อใชบ้รกิำรจำกธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรอำจเพกิถอนค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรโดยวธิกีำร
ถอนค ำสัง่ทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมรปูแบบและภำยใตเ้งื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด เพื่อกำรน้ี ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำ กำรรบัทรำบค ำขอ
เขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรถอืเป็น “ค ำเสนอ” ของธนำคำรทีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำร ซึง่ค ำ
เสนอของธนำคำรนี้อำจอยู่ภำยใต้เงื่อนไขก ำหนดเวลำยื่นค ำเสนอ (good-for period) โดยธนำคำรอำจใช้ดุลยพนิิจขยำยก ำหนดเวลำยื่นค ำ
เสนอ (good-for period) ได ้เมื่อผูข้อใชบ้รกิำรไดร้บัแจง้กำรรบัทรำบค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรและผูข้อใชบ้รกิำร
ตอ้งกำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวกบัธนำคำรในอตัรำแลกเปลีย่นทีร่ะบุในค ำเสนอของธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรต้องตอบรบัค ำ
เสนอของธนำคำรโดยวธิกีำรตกลงทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมรปูแบบทีธ่นำคำรก ำหนด ภำยในระยะเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดตำมทีแ่สดงอยู่บนระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์กำรตอบรบัที่ผู้ขอใช้บรกิำรส่งถึงธนำคำรน้ีถือว่ำเป็น “ค ำสนอง” ของผู้ขอใช้บรกิำรในกำรตอบรบักำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศกบัธนำคำร หำกผูข้อใชบ้รกิำรไม่ประสงคท์ีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรตำมอตัรำแลกเปลีย่นที่ ระบุไวใ้นค ำ
เสนอของธนำคำรอกีต่อไป  ผู้ขอใช้บรกิำรอำจปฏเิสธค ำเสนอของธนำคำรได้โดยวธิกีำรปฏเิสธทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมรูปแบบและภำยใต้
เงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด 



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
บริกำร SCB Trade Net-Export (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-ส่งออก) 

บริกำร SCB Trade Integration (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผำ่นระบบหรอืโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีกำรเช่ือมต่อ 
หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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   4.2.2 กำรมีผลบังคับใช้ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ภำยใต้เงื่อนไขว่ำผู้ขอใช้บรกิำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมทีร่ะบุในขอ้ก ำหนดน้ี ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ จะมผี ล
ผกูพนัและมผีลใชบ้งัคบัไดน้ับแต่เวลำทีธ่นำคำรไดร้บัค ำสนองจำกผูข้อใชบ้รกิำรทีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำร โดยใหถ้ือ
ว่ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวท ำขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมำย  มผีลผกูพนัและมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบูรณ์กบัผูข้อใชบ้รกิำร โดยทีผู่ข้อ
ใชบ้รกิำรไม่ตอ้งท ำ และ/หรอื ลงนำมเอกสำรอื่นใดอกี เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 
   4.2.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ เมื่อธนำคำรได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 
เป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ ผู้ขอใช้บริกำรมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดบำงประกำรของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่เข้ำท ำ  
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  รำยละเอียดของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่ผู้ขอใช้บริก ำรสำมำรถร้องขอให้แก้ไขเพิ่ม เติม 
ผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดน้ัน้ ไดแ้ก่ วนัก ำหนดช ำระเงนิ และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นกำรช ำระเงนิ โดยไม่ค ำนึงว่ำกำรแกไ้ขดงักล่ำวจะสง่ผล
ให้ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องท ำกำรช ำระผลก ำไร/ขำดทุนสุทธใิห้กบัธนำคำรในวนัก ำหนดช ำระเงนิเดมิหรอืไม่กต็ำม ทัง้นี้ หำกผู้ขอใชบ้รกิำรรอ้ง
ขอใหร้่นวนัก ำหนดช ำระเงนิเดมิส ำหรบัจ ำนวนเงนิต้น (notional amount) บำงสว่นหรอืทัง้จ ำนวน ใหถ้อืว่ำผูข้อใชบ้รกิำรไดข้อเขำ้ท ำธุรกรรม 
“Taken Up” กบัธนำคำร ทัง้นี้ อตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ช ้ส ำหรบัธุรกรรม Taken Up จะเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในกำรช ำระเงนิเดมิซึ่งผู้ขอใช้
บรกิำรไดต้กลงไวก้บัธนำคำร หรอือตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำรจะตกลงกบัผูข้อใชบ้รกิำรเป็นครัง้ครำวไปกไ็ด้ 
    กำรร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดบำงประกำรข้ำงต้นดังกล่ำวจำกผู้ขอใช้บริกำรให้ถือว่ำเป็น   
“ค ำเสนอ” โดยผู้ขอใช้บริกำรยอมรับและตกลงว่ำธนำคำรมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะตกลงเข้ำท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของ  
ผูข้อใชบ้รกิำรหรอืไม่กไ็ด้ รวมถงึสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ส ำหรบักำรตกลงเขำ้ท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของผู้ขอใช้บรกิำรได้ ในกรณีที่
ธนำคำรตกลงเข้ำท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของผู้ขอใช้บริกำร ธนำคำรจะส่ง “ค ำสนอง” ไปให้กับผู้ขอใช้บรกิำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์  
โดยในทนัททีี่ธนำคำรส่งค ำสนองไปยงัผู้ขอใช้บรกิำร ให้วนัก ำหนดช ำระเงนิและอตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในกำรช ำระเงนิของธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้รบักำรแก้ไขตำมค ำสนองที่ธนำคำรจดัส่งไป และมผีลผูกพนัผู้ขอใช้บรกิำรและมผีลใช้บงัคบัได้โดยสมบูรณ์กบั 
ผูข้อใชบ้รกิำร โดยผูข้อใชบ้รกิำรไม่ตอ้งท ำ และ/หรอื ลงนำมเอกสำรอื่นใดอกี เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 
  4.3   ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรยืนยนัธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 

       ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรยืนยันธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นไปตำมวิธีกำรที่ธนำคำรก ำหนด ทัง้นี้  
กำรที่ธนำคำรไม่ส่งหนังสอืยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ (confirmation) หรอืกำรที่ผู้ขอใช้บรกิำรไม่ไดย้นืยนัรำยละเอยีดของธุรกรรม
เงินตรำต่ำงประเทศ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อกำรมีผลใช้บังคับได้ ควำมสมบูรณ์ และผลผูกพันของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศนัน้ๆ  
ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมต่ีอธนำคำร  

4.4   ข้อควำมปฏิเสธควำมรบัผิด  
        ธนำคำรไม่ไดใ้หค้ ำรบัรองหรอืค ำรบัประกนัประเภทใดก็ตำมทีเ่กีย่วกบัควำมถูกต้องหรอืควำมสมบรูณ์ของขอ้มลูใดๆ 

ที่อยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ซึ่งรวมถึง ควำมถูกต้องหรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศที่มกีำรซื้อขำยกนั   
และธนำคำรไม่มหีน้ำทีท่ีจ่ะตอ้งปรบัปรุงเน้ือหำใด ๆ ของระบบฯ ใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ 
 5.   กำรใช้บริกำรในกรณีไม่สำมำรถใช้บริกำรผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ 
       ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยั หรอืเหตุอื่นใดอนัอยู่นอกเหนือกำรควบคุม ซึง่เป็นอุปสรรคต่อกำรใชบ้รกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื
เป็นเหตุใหร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสข์ดัขอ้ง หรอืธนำคำรเหน็ว่ำมเีหตุอื่นใดทีท่ ำใหผู้ข้อใชบ้รกิำรไม่สำมำรถใชบ้รกิำรผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์หรอื
ธนำคำรไม่สำมำรถให้บริกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ขอใช้บริกำรได้ ธนำคำรตกลงยินยอมให้ผู้ขอใช้บริกำรขอใช้บริกำรหรือ 
ขอสนิเชื่อทำงกำรคำ้ โดยไม่ผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตำมเงื่อนไขและรำยละเอยีดดงันี้ 
  5.1 ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องท ำค ำขอใช้สนิเชื่อ/บรกิำร ตำมแบบและวธิกีำรที่ธนำคำรก ำหนด ในรูปแบบของกระดำษ 
(Paper) และต้องมีกำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้ขอใช้บริกำรให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้แนบเอกสำรประกอบตำมที่  



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
บริกำร SCB Trade Net-Export (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-ส่งออก) 

บริกำร SCB Trade Integration (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผำ่นระบบหรอืโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีกำรเช่ือมต่อ 
หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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ธนำคำรก ำหนด โดยจัดส่งให้แก่ธนำคำรด้วยตนเองตำมวิธีกำรปกติ หรือทำงโทรสำร หรือทำง อีเมลด้วยวิธีกำรสแกน (Scan)  
เอกสำรดังกล่ำวทัง้หมด และจัดเก็บในรูปของไฟล์ PDF หรือไฟล์ภำพอื่นใดตำมที่ธนำคำรก ำหนดก็ได้ (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่ตัง้  
ศูนย์ธุรกิจต่ำงประเทศของธนำคำร หรือหมำยเลขโทรสำร หรือ E-mail Address (แล้วแต่กรณี) ที่ธนำคำรก ำหนด หรือส่งไปยัง 
หน่วยงำนอื่นใดของธนำคำร หรอืดว้ยวธิกีำรอื่นใดตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 
  5.2 ในกรณีทีผู่้ขอใชบ้รกิำรส่งค ำขอใช้สนิเชื่อ/บรกิำรใหแ้ก่ธนำคำร ทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล ผูข้อใช้บรกิำรตกลง
ดงันี้ 
   5.2.1 ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้ขอใช้บริกำรในกำรที่จะติดตำมผลของกำรส่งค ำขอใช้สินเชื่อ/บริ กำรเอง  
โดยธนำคำรไม่จ ำต้องตอบรบัหรอืยนืยนักำรรบัเอกสำรดงักล่ำวแต่อย่ำงใด โดยธนำคำรสำมำรถด ำเนินกำรใด ๆ ตำมค ำขอใชส้นิเชื่อ/บรกิำร  
ที่ได้รบัทำงโทรสำร หรือทำง E-mail ไปได้ทันที โดยไม่จ ำต้องรอต้นฉบับของเอกสำรดังกล่ำว และผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมผูกพัน  
กบักำรใด ๆ ทีธ่นำคำรไดด้ ำเนินกำรไปนัน้ทัง้สิน้ ทัง้นี้ แมป้รำกฏในภำยหลงัว่ำ ธนำคำรไม่ไดร้บัตน้ฉบบัของค ำขอใชส้นิเชื่อ/บรกิำรนัน้กต็ำม 
    ทัง้นี้  ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องจัดส่งต้นฉบับของค ำขอใช้สินเชื่อ/บริกำรให้แก่ธนำคำร ภำยใน 3 วัน  
นบัแต่วนัทีส่ง่เอกสำรดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรทำงโทรสำร หรอื ทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี) 
   5.2.2 หำกธนำคำรไดด้ ำเนินกำรใด ๆ ตำมค ำขอใช้สนิเชื่อ/บรกิำรแลว้ ผู้ขอใชบ้รกิำรตกลงใหถ้ือว่ำ ค ำขอใช้
สนิเชื่อ/บรกิำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสง่ใหแ้ก่ธนำคำรทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี) นัน้ เป็นเอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำ ผูข้อใชบ้รกิำรได้
ขอใช้บริกำร หรือขอสินเชื่อ (แล้วแต่กรณี) ตำมข้อตกลงนี้จำกธนำคำร โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมผูกพันรับผิดตำมค ำขอใช้  
สนิเชื่อ/บรกิำรนัน้ทุกประกำร รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นำคำรใชเ้อกสำรดงักล่ำวนัน้เป็นหลกัฐำนในกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดแีละใชย้นัต่อผูข้อใชบ้รกิำร
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
   5.2.3 ผูข้อใช้บรกิำรตกลงว่ำ ธนำคำรทรงไวซ้ึ่งสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลพนิิจไม่ด ำเนินกำรตำมค ำขอใชส้นิเชื่อ/บรกิำร  
ทีธ่นำคำรไดร้บัทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี) ไม่ว่ำจะเป็นครัง้ใดครำวใด กไ็ด ้
   5.2.4 ธนำคำรไม่ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จริงของค ำขอใช้สนิเชื่อ/บริกำรรวมทัง้ลำยมือชื่อว่ำเป็น 
ลำยมอืชื่อของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนทีแ่ทจ้รงิหรอืไม่ รวมทัง้ไม่จ ำตอ้งตรวจสอบหรอืพสิจูน์ว่ำ ผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนทีล่งลำยมอืชื่อได้
กระท ำกำรดังกล่ำวด้วยควำมสมัครใจ หรือควำมส ำคัญผิดในข้อเท็จจริงใด ๆ  หรือผู้มีอ ำนำจดังกล่ำวเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือ 
เสมอืนไรค้วำมสำมำรถ หรอืยงัคงเป็นผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยอยู่หรอืไม่ 
   5.2.5 ธนำคำรไม่ต้องรบัผิดชอบต่อควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเกิดจำกกำรขอใช้บรกิำร หรือขอเบิกใช้สนิเชื่อ  
ทำงโทรสำร หรอืทำง E-mail (แล้วแต่กรณี) ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสยีหำยที่เกดิขึน้จำกควำมผดิพลำด ควำมจงใจ หรอืควำมประมำทเลนิเล่อ  
ของผู้ขอใช้บรกิำร พนักงำนหรอืตวัแทนของผู้ขอใช้บรกิำร หรอืบุคคลอื่นใด และไม่ว่ำจะเป็นควำมเสยีหำยที่เกดิขึ้นจำกกำรลงลำยมอืชื่อ  
ทีป่รำศจำกอ ำนำจของตวัแทนผูข้อใชบ้รกิำร หรอืจำกกรณีอื่นใดกต็ำม 

5.3 ในกรณีของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ผูข้อใชบ้รกิำรอำจขอท ำ และ/หรอื ยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใดๆ 
ดว้ยกำรตดิต่อกบัหอ้งคำ้ของธนำคำรผ่ำนทำงโทรศพัท ์ในกรณีดงักล่ำว ธนำคำรมดีุลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรพจิำรณำเขำ้ท ำหรอืไม่เขำ้
ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำรกไ็ด ้แลว้แต่ธนำคำรเหน็สมควร 
 6.   กำรผิดนัด 
      ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรตกเป็นผู้ผิดนัดตำมที่ระบุในข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร SCB Transaction Banking และ/หรือ 
ข้อก ำหนดนี้ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ถือว่ำเป็นกำรผิดนัดในจ ำนวนหนี้ทัง้หมดที่มีอยู่กบัธนำคำร และนอกจำกธนำคำรจะมีสทิธิ
ด ำเนินกำรตำมทีร่ะบุในขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking แลว้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงดงันี้ 
  6.1 ใหธ้นำคำรมสีทิธริะงบักำรใหส้นิเชื่อหรอืกำรจ่ำยเงนิจ ำนวนใด ๆ ทัง้หมดหรอืบำงสว่นไดท้นัท ีโดยผูข้อใชบ้รกิำร
ยนิยอมใหถ้อืว่ำผูข้อใชบ้รกิำรไม่มสีทิธขิอใชส้นิเชื่อทัง้หมดอกีต่อไป 



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
บริกำร SCB Trade Net-Export (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-ส่งออก) 

บริกำร SCB Trade Integration (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผำ่นระบบหรอืโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีกำรเช่ือมต่อ 
หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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  6.2 ให้บรรดำหนี้สนิตำมค ำขอสนิเชื่อและข้อก ำหนดนี้  รวมทัง้หนี้ตำมตัว๋เงนิทุกฉบบัที่ผู้ขอใช้บริกำรออกให้แก่
ธนำคำรตำมข้อก ำหนดนี้  (แม้ตัว๋เงินดังกล่ำว (ถ้ำมี) จะยังไม่ถึงก ำหนดใช้เงินก็ตำม) เป็นอันถึงก ำหนดช ำระทันที โดยไม่จ ำเป็น 
ตอ้งมคี ำบอกกล่ำว เรยีกรอ้ง ทวงถำมแต่อย่ำงใด 
  6.3 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระหนี้สนิตำมค ำขอสนิเชื่อ และขอ้ก ำหนดนี้คนืใหแ้ก่ธนำคำรทนัท ี 
  6.4 หำกมหีนี้คำ้งช ำระเป็นสกุลต่ำงประเทศ   ผูข้อใชบ้รกิำรยนิยอมใหธ้นำคำรใชดุ้ลพนิิจเปลีย่น (convert) สกุลเงนิ
ของหนี้นัน้มำเป็นเงินสกุลบำทได้ นับตัง้แต่วันที่ผู้ขอใช้บริกำรตกเป็นผู้ผิดนัด   โดยธนำคำรจะท ำกำรเปลี่ยน ( convert) สกุลเงินใน 
วนัและเวลำใดๆ กไ็ด ้ตำมแต่ธนำคำรจะเหน็สมควร โดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำรก ำหนด 
  6.5 กรณีทีธ่นำคำรยงัมภีำระผกูพนัต่อบุคคลใด ๆ อนัเนื่องมำจำกกำรใหบ้รกิำรนี้ เช่น ภำระในกำรเปิดเครดติ เป็นต้น  
ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงจะน ำเงนิเป็นจ ำนวนเท่ำกบัผลรวมของภำระผกูพนั และควำมรบัผดิทัง้หมดทีธ่นำคำรมอียู่กบับุคคลดงักล่ำว  มำมอบใหแ้ก่
ธนำคำรทนัทใีนวนัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรตกเป็นผูผ้ดินดั เพื่อใหธ้นำคำรยดึถอืไวแ้ละน ำไปช ำระหนี้ ตำมภำระผกูพนัดงักล่ำวในวนัทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิ 
และ/หรอื ในวนัทีถู่กเรยีกรอ้งใหร้บัผดิ และ/หรอื ตกลงใหธ้นำคำรใชดุ้ลพนิิจกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและ/หรอื ด ำเนินกำรตำมควำมในขอ้  7.2 
กไ็ด ้แลว้แต่ดุลพนิิจของธนำคำร  ทัง้นี้ เวน้แต่ผูข้อใชบ้รกิำรจะสำมำรถแสดงเอกสำรหลกัฐำนใหธ้นำคำรเหน็ไดอ้ย่ำงชดัเจนว่ำ ภำระผูกพนั
ของธนำคำรทีม่อียู่กบับุคคลดงักล่ำวไดส้ิน้สดุลงโดยสิน้เชงิแลว้ 
  6.6 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรคิดดอกเบี้ยในต้นเงินที่ผู้ขอใช้บริกำรค้ำงช ำระทัง้หมดในอัตรำสูงสุด 
ผดิเงื่อนไข นบัตัง้แต่วนัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรตกเป็นผูผ้ดินดั จนกว่ำจะช ำระหนี้ทัง้หมดเสรจ็สิน้ 
 7.   เบด็เตลด็ 
  7.1 บรรดำค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียม ค่ำเบี้ยประกนัภัย รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร ค่ำเสยีหำยใด ๆ  
อนัเกดิขึน้จำกกำรด ำเนินกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบ (ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำจ ำนวนเงนิดงักล่ำวที่
เรยีกเกบ็จำกผูข้อใชบ้รกิำรเป็นจ ำนวนทีถู่กต้อง) รวมทัง้ยอมให้ธนำคำรมสีทิธใิช้ดุลพนิิจทดรองจ่ำยเงนิดงักล่ำว โดยไม่จ ำต้องแจง้ให้ ทรำบ
ล่วงหน้ำ ทัง้นี้  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงชดใช้เงินดังกล่ำวทัง้หมดคืนให้แก่ธนำคำรจนครบ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดผิดเงื่อนไข  
นับแต่วนัที่ธนำคำรได้จ่ำยเงนิไป จนกว่ำผูข้อใช้บรกิำรจะช ำระเงนิให้แก่ธนำคำรเสรจ็สิน้  ตลอดจนยนิยอมให้ธนำคำรด ำเนินกำรตำมควำม  
ในขอ้ 6. กไ็ด ้แลว้แต่ดุลพนิิจของธนำคำร  
  7.2 ผู้ขอใช้บรกิำรยินยอมให้ธนำคำรใช้ดุลพนิิจหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำก หรอืเงนิอื่นใดกต็ำมที่ผู้ขอใช้บรกิำรมอียู่  
กบัธนำคำร หรอืทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัคนืจำกธนำคำร รวมทัง้เงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเป็นเจำ้ของหรอืเป็นเจำ้หนี้ธนำคำร เพื่อช ำระหนี้ 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บริกำร และ/หรือ สินเชื่อตำมข้อก ำหนดนี้ ให้แก่ธนำคำรได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 
ทัง้นี้  ในกรณีทีไ่ม่มเีงนิดงักล่ำวใหห้กัหรอืมแีต่ไม่พอ ผูข้อใชบ้รกิำรยนิยอมใหธ้นำคำรใชดุ้ลพนิิจน ำหนี้ทัง้หมด ไปลงจ่ำยในบญัชีเดนิสะพดัที ่
ผูข้อใชบ้รกิำรมอียู่กบัธนำคำร เพื่อใหผู้ข้อใชบ้รกิำรเป็นหนี้เบกิเงนิเกนิบญัชต่ีอไป  
  7.3 ในกรณีที่ไม่มอีตัรำดอกเบี้ยที่จะใช้ในกำรคดิค ำนวณดอกเบี้ยตำมขอ้ก ำหนดนี้ รวมทัง้ในหลกัฐำน เอกสำรนิติ
กรรมสญัญำใด ๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้วยเหตุใด ๆ ผู้ขอใชบ้รกิำรตกลงให้ธนำคำรใชอ้ตัรำดอกเบี้ยทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืมลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 
ตำมทีธ่นำคำรประกำศก ำหนดในขณะนัน้ ๆ 
  7.4 ผูข้อใช้บรกิำรยอมรบัว่ำ กำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ย และ/หรอื กำรท ำขอ้ตกลงต่ำงๆ ตำมขอ้ก ำหนดนี้ เป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำย และของหน่วยงำนรำช กำรที่ เกี่ยวข้อง ที่ ใช้บังคับอยู่ ในขณะนี้  ดังนั ้น  
หำกในภำยหน้ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดดงักล่ำว และธนำคำรมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย  
และ/หรอื ขอ้ตกลงใดๆ ในขอ้ก ำหนดนี้  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดดงักล่ำว ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืว่ำกำรเปลีย่นแปลงนัน้
มผีลใชบ้งัคบัได ้โดยไม่ต้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และผูข้อใชบ้รกิำรตกลงปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์และขอ้ก ำหนดทีม่กีำรเปลีย่นแปลงใหม่นั ้น 
ทุกประกำร 



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Trade Net-Import (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-น ำเข้ำ) 
บริกำร SCB Trade Net-Export (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศออนไลน์-ส่งออก) 

บริกำร SCB Trade Integration (บริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศผำ่นระบบหรอืโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีกำรเช่ือมต่อ 
หรอืเช่ือมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพิวเตอรข์องธนำคำร)   
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  7.5 ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงยอมรบัผลกำรพิจำรณำของธนำคำร โดยจะไม่ถือว่ำกำรกระท ำของธนำคำรได้ก่อให้เกิด 
ควำมเสยีหำยต่อผูข้อใชบ้รกิำร ทัง้ยอมสละสทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใด ๆ จำกธนำคำรดว้ย  
  7.6 ธนำคำรมสีทิธทิีจ่ะทบทวนหรอื เปลีย่นแปลง ยกเลกิ และ/หรอื ระงบั และ/หรอื ก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ของสนิเชื่อ
ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไดร้บัจำกธนำคำรไดต้ำมควำมจ ำเป็น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ ทัง้นี้ เวน้แต่จะมขีอ้ตกลงเป็นหนังสอืระหว่ำงกนั
อย่ำงชดัเจนเป็นอย่ำงอื่น 
  7.7 ผู้ขอใช้บริกำรยินยอมให้ธนำคำรเปิดเผย ให้ และ/หรือ ตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริกำร  
(ยกเว้นข้อมูลเครดิตซึ่งจะมีกำรตกลงกนัต่ำงหำก) ไม่ว่ำที่มีอยู่ก่อน ในขณะหรอืภำยหลงัวนัที่ท ำค ำขอใช้บริกำร  กบับุคคลอื่นใด  เพื่อ
ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์  พิจำรณำอนุมัติสนิเชื่อ  ตำมค ำขอสนิเชื่อของผู้ขอใช้บริกำร   รวมทัง้เพื่อประโยชน์ในกำรทบทวนสนิเชื่อ   
กำรต่ออำยุสญัญำสนิเชื่อ และ/หรอื  เพื่อประโยชน์ใด ๆ ในหรอืเกี่ยวกบักำรประกอบกจิกำรของธนำคำร โดยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  
ในแต่ละครัง้ ธนำคำรไม่ตอ้งขอควำมยนิยอมจำกผูข้อใชบ้รกิำรอกี และใหค้วำมยนิยอมนี้มผีลอยู่ตลอดไป 
  7.8 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำหำกกำรให้บริกำรหรือกำรใช้บริกำรทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ หรือบริกำรธุ รกรรม 
กำรโอนเงินระหว่ำงประเทศของธนำคำร (รวมถึงกำรรบัซื้อ/ซื้อลด เรียกเก็บตำมค ำขอของผู้ขอใช้บริกำร ไม่ว่ำครัง้ใดครำวใด) หรือ  
บรกิำรธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ถูกสัง่หำ้ม หรอืทรพัยส์นิหรอืเงนิตรำอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคำ้และบรกิำรดงักล่ำวถูกรบิ อำยดั ยดึ หรอื
ถูกควบคุมโดยผูม้อี ำนำจของประเทศใด ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร  ธนำคำรไม่ต้องรบัผดิส ำหรบัควำมเสยีหำย ควำมสญูเสยี 
และค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บรกิำรอำจได้รบัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรกระท ำดงักล่ำว และธนำคำรไม่ต้องคืนเงนิ หรอืคืนทรพัย์สนินัน้ให้แก่  
ผูข้อใชบ้รกิำรไม่ว่ำในกรณีใด ๆ  
  7.9 กรณีที่ผู้ขอใช้บรกิำรขอให้ธนำคำรด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวขอ้งหรอืผ่ำนทำงสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์นอกเหนือไปจำก
บรกิำรทีร่ะบุในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืประสงคท์ี่จะใชผ้ลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิำรอื่นใดนอกเหนือไปจำกทีร่ะบุในขอ้ก ำหนดนี้ เกีย่วขอ้งหรอื ผ่ำน
ทำงสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์  ผู้ขอใชบ้รกิำรตกลงให้ขอ้ก ำหนดนี้มผีลบงัคบัใชก้บักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  หรอืผลติภณัฑ์ หรอืบรกิำรอื่นนั ้นดว้ย  
และกรณีทีม่กีำรจดัท ำขอ้ตกลงในกำรใชผ้ลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิำรดงักล่ำวเพิม่เตมิในภำยหน้ำ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืว่ำขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำ
ขึน้เพิม่เตมิในภำยหน้ำนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก ำหนดน้ีดว้ยทุกประกำร และใหถ้อืว่ำสญัญำทำงอเิลก็ทรอนิกส ์และแบบค ำขอใชบ้รกิำรเป็น
สว่นหนึ่งของขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำขึน้เพิม่เตมิดว้ย  
  7.10 ข้อก ำหนดนี้ เอกสำรหรอืหลกัฐำนที่เกี่ยวข้องกบักำรขอใช้บริกำร และ/หรอื  ขอรบัและเบิกใช้สนิเชื่อ รวมทัง้
เอกสำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดนี้ย่อมมผีลใชบ้งัคบัโดยสมบรูณ์ตำมกฎหมำย และมผีลผูกพนัต่อภำระหนี้ของผูข้อใชบ้รกิำร ซึง่สำมำรถ
บงัคบัไดต้ำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดนี้ หรอืเอกสำรหลกัฐำนใด ๆ ดงักล่ำวนัน้ทุกประกำร 
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