
ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร Outward Remittance (บริกำรเงินโอนต่ำงประเทศขำออก)  
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1. ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดนี้ ใหม้คีวำมหมำยตำมทีไ่ดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking เวน้แต่
จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำมศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่น
ในขอ้ก ำหนดนี้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใช้บรกิำร Outward Remittance (บรกิำรเงนิโอนต่ำงประเทศขำออก) โดยใหธ้นำคำรโอนเงนิตำมรำยละเอยีด
กำรให้บริกำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพันปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร SCB Transaction Banking และ
ขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร  

3. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำรธุรกรรมซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศทีม่กี ำหนดสง่มอบในวนัเดยีวกนั (foreign exchange valued same 
day transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (foreign exchange forward transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศที่มีก ำหนดส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (foreign exchange valued tomorrow transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศที่มี
ก ำหนดสง่มอบทนัท ี(foreign exchange spot transactions) และ/หรอื ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศประเภทอื่นใดตำมทีธ่นำคำรจะไดป้ระกำศ
ก ำหนด (รวมเรยีกว่ำ “ธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ”) กบัธนำคำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตำมรำยละเอยีดบรกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยตกลง
ผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking และขอ้ก ำหนดตำมทีจ่ะกล่ำวต่อไปนี้  

3.1 ข้อก ำหนดทัว่ไป  
3.1.1 ขอบเขตของขอ้ก ำหนดส ำหรบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ข้อก ำหนดนี้ ใช้บงัคบักบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ

ทัง้หมดที่ผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้นี้ ขอ้ก ำหนดนี้เป็นกำรตกลงเพิม่เตมิ และไม่เป็นกำรจ ำกดับทบญัญตัขิองสญัญำ 
กำรหกักลบลบหนี้ (master netting agreement)  ใด ๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ และสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใด (ถำ้ม)ี ระหว่ำง
ผูข้อใชบ้รกิำรกบัธนำคำร (รวมเรยีกว่ำ “สญัญำอ่ืน ๆ”) ในกรณีทีม่คีวำมขดัหรอืแยง้กนัระหว่ำงขอ้ก ำหนดนี้กบัขอ้ก ำหนดของสญัญำอื่นๆ  
ให้ข้อตกลงในข้อก ำหนดนี้มีผลใช้บงัคบัเพื่อประโยชน์ของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่ เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเหตุผิดนัด  
กำรบอกเลกิสญัญำ  กำรเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และกำรหกักลบลบหนี้ (close – out netting) ใหข้อ้ตกลงในสญัญำอื่นๆ มผีลใชบ้งัคบั เวน้แต่
ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

 อย่ำงไรก็ตำม ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดนี้ ไม่กระทบต่อกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรจะเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศกบัธนำคำรทำงโทรศพัทห์รอืวธิกีำรอื่นใด 

3.1.2 รำคำทีป่รำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ธนำคำรจะประกำศรำคำอตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำรอำจเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศกบัผู้ขอใช้บรกิำรไว้บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยรำคำอตัรำแลกเปลีย่นที่ปรำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นเพยีงรำคำชี้แนะ
เท่ำนัน้ และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี้ มิให้ถือว่ำรำคำดังกล่ำวเป็นค ำเสนอ ค ำชักชวน หรือข้อตกลงที่จะเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กบัผูข้อใชบ้รกิำร 

3.1.3 วงเงนิ กำรซือ้ขำยทัง้หมดผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ภำยใตเ้งื่อนไขวงเงนิ (ถ้ำม)ี ทีต่กลงกนัระหว่ำงธนำคำรกบัผูข้อใช้
บรกิำร โดยธนำคำรอำจเปลีย่นแปลงวงเงนิดงักล่ำวไดแ้ลว้แต่ดุลยพนิิจของธนำคำร 

3.1.4 กำรยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ เมื่อผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
ผูข้อใชบ้รกิำรอำจตรวจสอบรำยละเอยีดของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศอกีครัง้แลว้จงึยนืยนัรำยละเอยีดของธุรกรรมดงักล่ำวโดยวธิกีำรใดๆ 
ตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 

 ในกำรนี้ กำรทีธ่นำคำรไม่ส่งค ำยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ หรอืกำรทีผู่้ขอใชบ้รกิำรไม่ได้ยนืยนั รำยละเอยีด
ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใด ๆ ย่อมไม่กระทบต่อกำรมผีลใชบ้งัคบั ควำมสมบูรณ์ และผลผูกพนัของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้ๆ  
ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมต่ีอธนำคำร 

3.1.5 ค ำรบัรองของผูข้อใชบ้รกิำร ผูข้อใชบ้รกิำรขอรบัรองต่อธนำคำรดงัต่อไปนี้ (โดยเป็นกำรรบัรองอย่ำงต่อเน่ือง และให้
ถอืว่ำผูข้อใชบ้รกิำรไดใ้หค้ ำรบัรองเหล่ำน้ีในทุกครัง้ทีม่กีำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศผ่ำนทำงระบบอเิลก็ทรอนิกส)์  

(1) ผูข้อใชบ้รกิำรกระท ำกำรเพื่อตนเอง และไดต้ดัสนิใจอย่ำงอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจในกำรเขำ้ท ำขอ้ก ำหนดนี้ และ
ไดร้บัค ำปรกึษำจำกที่ปรกึษำตำมทีผู่้ขอใช้บรกิำรเหน็สมควร ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิำรมไิด้ถอืเอำขอ้มูลใดๆ จำกธนำคำร (ไม่ว่ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรหรอืวำจำ) เป็นค ำแนะน ำในกำรลงทุนหรอืค ำแนะน ำใหเ้ขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ กบัธนำคำร โดยขอ้มูลใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำร
ได้รบัจำกธนำคำร (ไม่ว่ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืวำจำ) ไม่ถือเป็นกำรรบัรองหรอืกำรรบัประกนัผลที่คำดหมำยได้ของธุรกรรมเงินตรำ



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
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ต่ำงประเทศ และธนำคำรไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็นผู้รกัษำผลประโยชน์หรือที่ปรกึษำของผู้ขอใช้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ   

(2) เว้นแต่กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ผู้ขอใช้บรกิำรเข้ำท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิของตน หรอืควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของตน โดยไม่ได้ท ำเพื่อกำร
เกง็ก ำไร  

(3) ภำระผกูพนัของผูข้อใชบ้รกิำรภำยใต้ขอ้ก ำหนดนี้เป็นภำระผูกพนัทีช่อบดว้ยกฎหมำย สมบรูณ์ มผีลผกูพนั และ
ใชบ้งัคบัได ้(ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยลม้ละลำย หรอืกฎหมำยอื่นใดในท ำนองเดยีวกนัซึง่มผีลกระทบต่อสทิธขิองเจำ้หนี้) 

(4) ผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ในฐำนะตวักำร และมไิดด้ ำเนินกำรในฐำนะตวัแทนของบุคคล
หรอืนิตบิุคคลอื่นใด 

3.1.6 กำรเปิดเผยควำมเสีย่ง ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถประเมนิควำมเสีย่ง (ดว้ยตนเองหรอืโดยไดร้บัค ำปรกึษำจำกผูเ้ชีย่วชำญ
ทีเ่ป็นอสิระ) รวมทัง้มคีวำมเขำ้ใจและยอมรบัขอ้ก ำหนด เงื่อนไขและควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตรำ ต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ 
ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงทีจ่ะยอมรบัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิำรรบัทรำบควำมเสีย่งต่ำง ดงัต่อไปนี้ 

(1)  ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรท ำธุรกรรมเงินตรำต่ ำงประเทศผ่ำนระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บรกิำรอำจมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงควำมบกพร่องของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์  
ควำมล้มเหลวของระบบอิเลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ซึ่งอำจส่งผลให้ค ำสัง่ของผู้ขอใช้บรกิำรไม่ได้รบักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่บำงค ำสัง่ หรอืไม่ได้  
รบักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ใดๆ เลยทัง้สิน้ 

(2) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนอำจส่งผลกระทบต่อโอกำสที่จะได้รบั  
ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศของผูข้อใชบ้รกิำร ธนำคำรไม่จ ำต้องรบัผดิหรอืรบัผดิชอบต่อกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำ
แลกเปลีย่นดงักล่ำว หรอืต่อขอ้มลูหรอืควำมเหน็ทีเ่กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวทีธ่นำคำรไดเ้ผยเเพร่ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร  

(3) ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศภำยใต้ขอ้ก ำหนดนี้เป็นธุรกรรมทีไ่ม่มสีภำพคล่อง 
และผูข้อใชบ้รกิำรอำจไม่สำมำรถโอนหน้ำที่ภำยใต้ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศได้ทนัท ีทัง้นี้ ธนำคำรไม่รบัรองว่ำผูค้้ำในตลำดพรอ้มตกลง  
เขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัผู้ขอใช้บรกิำร และอำจไม่มขีอ้มูลที่เหมำะสมในกำรก ำหนดมูลค่ำปจัจุบนัของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ อน่ึง  
ผูข้อใชบ้รกิำรอำจไม่สำมำรถลำ้งฐำนะธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศก่อนครบก ำหนดได ้เนื่องจำกธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศมลีกัษณะเฉพำะ
และไม่สำมำรถทดแทนได ้กำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูค้ำ้รำยอื่นเพื่อลำ้งฐำนะกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะไม่เป็น
กำรปิดฐำนะภำยใตธุ้รกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศเหล่ำนัน้โดยอตัโนมตั ิและไม่จ ำเป็นตอ้งมผีลเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งอย่ำงสมบรูณ์ 

(4) ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ กำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรจะไดร้บัช ำระเงนิใด ๆ ที่ถงึก ำหนดตำมธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ
จำกธนำคำรนัน้ขึน้อยู่กบัควำมเสีย่งด้ำนเครดติของธนำคำร  ในกรณีที่ธนำคำรมหีนี้สนิล้นพ้นตวั ผู้ขอใช้บรกิำรจะถูกจดัล ำดบัเป็นเจ้ำหนี้
สำมญัทีไ่ม่มปีระกนัของธนำคำร  

(5) ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบี้ย ผลก ำไรหรอืขำดทุนของผู้ขอใช้บรกิำรภำยใต้ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้
ขึน้อยู่กบักำรเปลีย่นแปลงสภำพทำงกำรเงนิของตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ 

(6) กำรรบัทรำบควำมเสีย่ง ผูข้อใช้บรกิำรรบัทรำบว่ำขอ้มูลดำ้นควำมเสีย่งโดยสงัเขปขำ้งต้นนี้ไม่สำมำรถเปิดเผย
ควำมเสีย่งและรำยละเอยีดที่มนีัยส ำคญัอื่นๆ ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศได้ทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ขอใช้บรกิำรควรศกึษำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศอย่ำงละเอยีดรอบคอบก่อนทีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ 

3.1.7 “วนัท ำกำร” หมำยควำมถงึ วนัที่ธนำคำรพำณิชยใ์นกรุงเทพมหำนครเปิดท ำกำร (ซึ่งรวมถึงกำรเปิดท ำกำรซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศ) 

3.2 ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรใช้บริกำรธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
3.2.1 ขอ้ก ำหนดในกำรใหบ้รกิำรธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ  เมื่อผูข้อใชบ้รกิำรตรวจสอบรำคำอตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำร

อำจเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำรทีป่รำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถส่งค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรไดใ้นวนัท ำกำรใดๆ ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด โดยกำรเลอืกประเภทของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ
ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรประสงคจ์ะเขำ้ท ำจำกรำยกำรทีแ่สดงอยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และระบุจ ำนวนเงนิต้นของธุรกรรม (notional amount) โดย
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วธิกีำรส่งค ำขอทำงอเิลก็ทรอนิกส์ตำมรูปแบบทีธ่นำคำรก ำหนด ทัง้นี้ เมื่อธนำคำรไดร้บัค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศจำกผู้ขอใช้
บรกิำรแล้ว ธนำคำรมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจโดยเดด็ขำดที่จะแจง้กำรรบัทรำบค ำขอของผู้ขอใชบ้รกิำร  พรอ้มทัง้อตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูข้อใชบ้รกิำร (ซึง่อำจแตกต่ำงไปจำกรำคำที่ปรำกฏบนหน้ำแรกของระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ ใหผู้ข้อ
ใชบ้รกิำรทรำบ หรอือำจปฏเิสธค ำขอของผูข้อใชบ้รกิำรกไ็ด ้ส ำหรบัผูข้อใชบ้รกิำรนัน้ ก่อนทีผู่ข้อใชบ้รกิำรจะไดร้บักำรแจง้รบัทรำบหรือกำร
ปฏเิสธค ำขอของผูข้อใชบ้รกิำรจำกธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรอำจเพกิถอนค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรโดยวธิกีำรถอน
ค ำสัง่ทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมรูปแบบและภำยใตเ้งื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด เพื่อกำรนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำ กำรรบัทรำบค ำขอเขำ้
ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรถอืเป็น “ค ำเสนอ” ของธนำคำรทีจ่ะเขำ้ท ำธรุกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำร ซึง่ค ำเสนอ
ของธนำคำรนี้อำจอยู่ภำยใต้เงื่อนไขก ำหนดเวลำยื่นค ำเสนอ (good-for period) โดยธนำคำรอำจใช้ดุลยพนิิจขยำยก ำหนดเวลำยื่นค ำเสนอ 
(good-for period) ได้ เมื่อผู้ขอใช้บริกำรได้รบัแจ้งกำรรบัทรำบค ำขอเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรและ ผู้ขอใช้บริกำร
ต้องกำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวกบัธนำคำรในอตัรำแลกเปลีย่นทีร่ะบุในค ำเสนอของธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรต้อง  
ตอบรบัค ำเสนอของธนำคำรโดยวธิกีำรตกลงทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมรปูแบบทีธ่นำคำรก ำหนด ภำยในระยะเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดตำมทีแ่สดง
อยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์กำรตอบรบัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสง่ถงึธนำคำรนี้ถอืว่ำเป็น “ค ำสนอง” ของผูข้อใชบ้รกิำรในกำรตอบรบักำรเขำ้ท ำธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำร หำกผูข้อใชบ้รกิำรไม่ประสงคท์ีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรตำมอตัรำแลกเปลีย่นทีร่ะบุไว้
ในค ำเสนอของธนำคำรอกีต่อไป  ผูข้อใชบ้รกิำรอำจปฏเิสธค ำเสนอของธนำคำรไดโ้ดยวธิกีำรปฏเิสธทำงอเิลก็ทรอนิกส์ตำมรปูแบบและภำยใต้
เงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด  

3.2.2 กำรมีผลบังคับใช้ของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ ภำยใต้เงื่อนไขว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระบุ 
ในขอ้ก ำหนดน้ี ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะมผีลผกูพนัและมีผล
ใช้บงัคบัได้นับแต่เวลำที่ธนำคำรได้รบัค ำสนองจำกผู้ขอใช้บรกิำรที่จะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำร โดยให้ถือว่ำธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวท ำขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมำย  มผีลผูกพนัและมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบูรณ์กบัผูข้อใชบ้รกิำร โดยทีผู่ข้อใชบ้รกิำ ร 
ไม่ตอ้งท ำ และ/หรอื ลงนำมเอกสำรอื่นใดอกี เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

3.2.3 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ เมื่อธนำคำรไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ว่ำ ผู้ขอใช้บริกำรมีสทิธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดบำงประกำรของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่เข้ำท ำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิก ส์ได ้ 
รำยละเอยีดของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสำมำรถรอ้งขอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดน้ัน้ ไดแ้ก่วนัก ำหนด
ช ำระเงนิ และอตัรำแลกเปลีย่นที่ใช้ในกำรช ำระเงนิ โดยไม่ค ำนึงว่ำกำรแก้ไขดงักล่ำวจะส่งผลให้ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องท ำกำรช ำระผลก ำไร/
ขำดทุนสทุธใิหก้บัธนำคำรในวนัก ำหนดช ำระเงนิเดมิหรอืไม่กต็ำม ทัง้นี้ หำกผูข้อใชบ้รกิำรรอ้งขอใหร้่นวนัก ำหนดช ำระเงนิเดมิส ำหรบัจ ำนวน
เงินต้น (notional amount) บำงส่วนหรือทัง้จ ำนวน ให้ถือว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ขอเข้ำท ำธุรกรรม “Taken Up” กับธนำคำร ทัง้นี้  อัตรำ
แลกเปลีย่นทีใ่ช ้ส ำหรบัธุรกรรม Taken Up จะเป็นอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นกำรช ำระเงนิเดมิซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรไดต้กลงไวก้บัธนำคำร หรอือตัรำ
แลกเปลีย่นทีธ่นำคำรจะตกลงกบัผูข้อใชบ้รกิำรเป็นครัง้ครำวไปกไ็ด้ 

 กำรรอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิรำยละเอยีดบำงประกำรขำ้งตน้ดงักล่ำวจำกผูข้อใช้บรกิำรใหถ้อืว่ำเป็น “ค ำเสนอ” โดยผูข้อใช้
บรกิำรยอมรบัและตกลงว่ำธนำคำรมีสทิธใิช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดยีวที่จะตกลงเขำ้ท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของผู้ขอใช้บรกิำรหรอืไม่ก็ได ้
รวมถงึสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ส ำหรบักำรตกลงเขำ้ท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของผูข้อใชบ้รกิำรได ้ในกรณีทีธ่นำคำรตกลงเขำ้ท ำธุรกรรม
ตำมค ำเสนอของผูข้อใชบ้รกิำร ธนำคำรจะสง่ “ค ำสนอง” ไปใหก้บัผูข้อใชบ้รกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยในทนัททีีธ่นำคำรสง่ค ำสนองไป
ยงัผูข้อใชบ้รกิำร ใหว้นัก ำหนดช ำระเงนิและอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นกำรช ำระเงนิของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีเ่ กีย่วขอ้งไดร้บักำรแกไ้ข
ตำมค ำสนองทีธ่นำคำรจดัส่งไป และมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิำรและมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบรูณ์กบัผูข้อใชบ้รกิำร โดยผูข้อใชบ้รกิำรไม่ต้องท ำ 
และ/หรอื ลงนำมเอกสำรอื่นใดอกี เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

3.3 ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรยืนยนัธรุกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในกำรยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด ทัง้นี้ กำรทีธ่นำคำรไม่

สง่หนงัสอืยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ (confirmation) หรอืกำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไม่ไดย้นืยนัรำยละเอยีดของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ 
ย่อมไม่มผีลกระทบต่อกำรมผีลใชบ้งัคบัได ้ควำมสมบรูณ์ และผลผกูพนัของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมต่ีอธนำคำร 

 



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร Outward Remittance (บริกำรเงินโอนต่ำงประเทศขำออก)  

OR_V01, Rev. 03-07-2017 SCB Transaction Banking – Specific Terms & Conditions หนา้ 4 / 5 

3.4 ข้อควำมปฏิเสธควำมรบัผิด  
ธนำคำรไม่ไดใ้หค้ ำรบัรองหรอืค ำรบัประกนัประเภทใดกต็ำมทีเ่กีย่วกบัควำมถูกตอ้งหรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ทีอ่ยู่บน

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่รวมถงึ ควำมถูกตอ้งหรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีม่กีำรซือ้ขำยและธนำคำรไม่มี
หน้ำทีท่ีจ่ะตอ้งปรบัปรุงเน้ือหำใดๆ ของระบบใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ  

4. ธนำคำรไม่ต้องรบัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี ควำมเสยีหำย ควำมล่ำช้ำ ควำมขำดตกบกพร่อง หรอืควำมผดิพลำดจำกกำรตคีวำมที่
เกดิขึน้จำกขอ้มูลทีไ่ดร้บัจำกผูข้อใชบ้รกิำร รวมทัง้ไม่ต้องรบัผดิชอบต่อกำรกระท ำ กำรงดเวน้กำรกระท ำ หรอืควำมล่ำชำ้ใด ๆ ทีเ่กดิขึ้นจำก
ระบบบญัชขีองประเทศทีร่บัโอนเงนิ หรอืธนำคำรผูร้บัเงนิ หรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกพฤตกิำรณ์พเิศษหรอืควำมบกพร่องทำงเทคนิคของ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรอืจำกสิง่ใดๆ หรอืระบบใดๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในควำมควบคุมของธนำคำร เช่น ระบบไฟฟ้ำหรอืระบบกำรติดต่อสื่อสำร
ขดัขอ้ง ทัง้นี้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5. ธนำคำร และ/หรอื ธนำคำรตวัแทน (หำกม)ี ไม่จ ำเป็นตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี ควำมเสยีหำย ควำมล่ำชำ้ใดๆ ทีเ่กดิจำกควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืขัน้ตอนของธนำคำรผูร้บัเงนิ หรอืของประเทศทีธ่นำคำรผูร้บัเงนิตัง้อยู่ 

6. ค ำขอโอนเงนิทีใ่หม้ผีลเป็นกำรโอนในวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ ำกำรโอนนัน้ จะต้องอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขเรื่องเวลำท ำกำร หรอืเวลำเปิด-ปิด
รบัเงินโอนของธนำคำร ธนำคำรตัวแทน (หำกมี) และธนำคำรผู้รบัเงินด้วย โดยหำกธนำคำรได้รบัค ำขอโอนเงนิหลงัเวลำปิดรบัโอนเงิน 
ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนในวนัท ำกำรถดัไป 

7. จ ำนวนเงนิทีโ่อนไปต่ำงประเทศ ณ วนัทีท่ ำธุรกรรมจะตอ้งไม่เกนิวงเงนิทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด (หำกม)ี 
8. ในกรณีทีม่กีำรคนืเงนิเนื่องจำกไม่สำมำรถโอนเงนิได ้ธนำคำรจะคนืเงนิใหผู้ข้อใชบ้รกิำรโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นรบัซือ้ของธนำคำร ณ 

วนัทีธ่นำคำรคนืให ้
9. หำกกำรโอนเงนิตำมค ำขอครัง้ใด ถูกหำ้มมใิหก้ระท ำกำร หรอืทรพัยส์นิ หรอืเงนิในบญัชใีดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรโอนเงนินัน้ ถูกระงับ

มิให้มีกำรเคลื่อนไหว ริบ ยึด หรืออำยดั โดยผู้ที่มีอ ำนำจของประเทศใดก็ตำมที่มิได้อยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุมของธนำคำร ธนำคำร 
พนักงำนธนำคำร กรรมกำร หรอืตัวแทนของธนำคำรที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรบัผิดชดใช้ค่ำเสยีหำย หรอืค่ำใช้จ่ำยใดๆ และ/หรอื คืนเงนิหรือ
ทรพัยส์นิดงักล่ำวแก่ผูข้อใชบ้รกิำรหรอืบุคคลอื่นใดทัง้สิน้ 

10. ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถใชบ้รกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดเ้น่ืองจำกเหตุสุดวสิยั หรอืธนำคำรเหน็ว่ำมเีหตุอื่นใดทีท่ ำใหผู้ข้อใช้บรกิำร
ไม่สำมำรถใชบ้รกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืธนำคำรไม่สำมำรถให้บรกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูข้อใชบ้รกิำรได ้ธนำคำรตกลง
ยนิยอมใหผู้ข้อใชบ้รกิำรขอใชบ้รกิำร โดยไม่ผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตำมเงื่อนไขและรำยละเอยีดดงันี้ 

10.1 ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องท ำค ำขอใชบ้รกิำรตำมแบบและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด ในรปูแบบของกระดำษ (Paper) และตอ้งมกีำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนผูข้อใชบ้รกิำรใหถู้กต้องครบถ้วน รวมทัง้แนบเอกสำรประกอบตำมทีธ่นำคำรก ำหนด โดยจดัส่งใหแ้ก่ธนำคำร
ดว้ยตนเองตำมวธิกีำรปกต ิหรอืทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมลดว้ยวธิกีำรสแกน (Scan) เอกสำรดงักล่ำวทัง้หมด และจดัเกบ็ในรปูของไฟล ์PDF 
หรอืไฟลภ์ำพอื่นใดตำมทีธ่นำคำรก ำหนดกไ็ด ้(แลว้แต่กรณี) ไปยงัทีต่ัง้ศนูยธ์ุรกจิต่ำงประเทศของธนำคำร หรอืหมำยเลขโทรสำร หรอื E-mail 
Address (แลว้แต่กรณี) ทีธ่นำคำรก ำหนด หรอืสง่ไปยงัหน่วยงำนอื่นใดของธนำคำร หรอืดว้ยวธิกีำรอื่นใดตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 

10.2 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสง่ค ำขอใชบ้รกิำรใหแ้ก่ธนำคำร ทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงดงันี้ 
10.2.1 ใหถ้อืเป็นหน้ำทีข่องผูข้อใชบ้รกิำรในกำรทีจ่ะตดิตำมผลของกำรส่งค ำขอใชบ้รกิำรเอง โดยธนำคำรไม่จ ำต้องตอบรบั

หรอืยนืยนักำรรบัเอกสำรดงักล่ำวแต่อย่ำงใด โดยธนำคำรสำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ตำมค ำขอใชบ้รกิำรทีไ่ดร้บัทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมลไปได้
ทนัท ีโดยไม่จ ำต้องรอต้นฉบบัของเอกสำรดงักล่ำว และผู้ขอใช้บรกิำรตกลงยนิยอมผูกพนักบักำรใดๆ ที่ธนำคำรได้ด ำเนินกำรไปนัน้ทัง้สิน้ 
ทัง้นี้ แมป้รำกฏในภำยหลงัว่ำ ธนำคำรไม่ไดร้บัตน้ฉบบัของค ำขอใชบ้รกิำรนัน้กต็ำม 

 ทัง้นี้  ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องจดัส่งต้นฉบบัของค ำขอใช้บรกิำรให้แก่ธนำคำร ภำยใน 3 วนั นับแต่วนัที่ส่งเอกสำร
ดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรทำงโทรสำร หรอื ทำงอเีมล  (แลว้แต่กรณี) 

10.2.2 หำกธนำคำรไดด้ ำเนินกำรใด ๆ ตำมค ำขอใชบ้รกิำรแลว้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืว่ำ ค ำขอใชบ้รกิำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำร
สง่ใหแ้ก่ธนำคำรทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี) นัน้ เป็นเอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำ ผูข้อใชบ้รกิำรไดข้อใชบ้รกิำรตำมขอ้ตกลงนี้จำก
ธนำคำร โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงยนิยอมผูกพนัรบัผดิตำมค ำขอใชบ้รกิำรนัน้ทุกประกำร รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นำคำรใชเ้อกสำรดงักล่ำวนัน้เป็น
หลกัฐำนในกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดแีละใชย้นัต่อผูข้อใชบ้รกิำรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 



ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
  (ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร Outward Remittance (บริกำรเงินโอนต่ำงประเทศขำออก)  
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10.2.3 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำ ธนำคำรมดีุลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรทีจ่ะด ำเนินกำร หรอืไม่ด ำเนินกำรตำมค ำขอใชบ้รกิำร
ทีธ่นำคำรไดร้บัทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี)  

10.2.4 ธนำคำรไม่ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จรงิของค ำขอใช้บรกิำรรวมทัง้ลำยมอืชื่อว่ำเป็นลำยมอืชื่อของผู้มอี ำนำจ
กระท ำกำรแทนทีแ่ทจ้รงิหรอืไม่  

10.2.5 ธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเกดิจำกกำรขอใชบ้รกิำรทำงโทรสำร หรอืทำงอเีมล (แลว้แต่กรณี) 
ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสยีหำยที่เกดิขึน้จำกควำมผดิพลำด ควำมจงใจ หรอืควำมประมำทเลนิเล่อของผู้ขอใช้บรกิำร พนักงำนหรอืตวัแทนของ  
ผูข้อใชบ้รกิำร หรอืบุคคลอื่นใด และไม่ว่ำจะเป็นควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงลำยมอืชื่อทีป่รำศจำกอ ำนำจของตวัแทนผูข้อใชบ้รกิำร หรอื
จำกกรณีอื่นใดกต็ำม 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


