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1. ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดน้ี ใหม้คีวำมหมำยตำมทีไ่ดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking เวน้แต่
จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำมศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่น
ในขอ้ก ำหนดนี้ 

2. ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงใช้บรกิำร SCB Liquidity Management System (บรกิำรบรหิำรสภำพคล่อง)  (“บริกำรระบบ LMS”) โดยให้
ธนำคำรท ำกำรโอนเงนิระหว่ำงบญัช ีตำมรำยละเอยีดคู่บญัชโีอนและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในค ำขอใชบ้รกิำร และตำมรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรที่
ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพันปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร SCB Transaction Banking และข้อก ำหนดนี้ 
ทุกประกำร นอกจำกนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืเอำเงื่อนไขค ำขอเปิดบญัชี และเงื่อนไขกำรใชบ้ญัชทีีก่ ำหนดใชบ้รกิำรระบบ LMS ดงักล่ำว 
เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย  

3. ขอ้ก ำหนดกำรโอนเงนิของบรกิำรระบบ LMS  
3.1 “คู่บญัชีโอน” หมำยควำมถงึ บญัชทีีก่ ำหนดใหท้ ำรำยกำรโอนเงนิระหว่ำงกนัในกำรใชบ้รกิำรระบบ LMS ไดแ้ก่ ระหว่ำงบญัช ี

Top Most กบับญัช ีConcentration, ระหว่ำงบญัช ีConcentration กบับญัชีใน Tier 1, ระหว่ำงบญัชใีน Tier 1 กบับญัชใีน Tier 2, ระหว่ำง
บญัชใีน Tier 2 กบับญัชใีน Tier 3, ระหว่ำงบญัชใีน Tier 3  กบับญัชใีน Tier 4, ระหว่ำงบญัชใีน Tier 4  กบับญัชใีน Tier 5, ระหว่ำงบญัชใีน 
Tier 5 กับบัญชีใน Tier 6, ระหว่ำงบัญชีใน Tier 6  กับบัญชีใน Tier 7, ระหว่ำงบัญชีใน Tier 7  กับบัญชีใน Tier 8, ระหว่ำงบัญช ี
ใน Tier 8 กบับญัชใีน Tier ล ำดบัทีถ่ดัลงไปทีจ่ะมกีำรเพิม่เตมิ(ถำ้ม)ี (“บญัชีใน Tier ท่ีเพ่ิมเติม”) 

3.2 กำรโอนเงนิระหว่ำงคู่บญัชโีอนเมื่อสิน้เวลำปฏบิตังิำนของแต่ละวนั (เวลำ 00.00 น.) 
3.2.1 เมื่อสิน้เวลำปฏบิตังิำนของแต่ละวนั ระบบ LMS จะท ำกำรโอนเงนิระหว่ำงคู่บญัชโีอน โดยเริม่จำกคู่บญัชีโอนในล ำดบั

ทำ้ยสุดขึน้มำเป็นทอด ๆ ตำมล ำดบั คอื ระหว่ำงบญัชีใน Tier ทีเ่พิม่เตมิกบับญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 8, ระหว่ำงบญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 8 กบับญัชทีีอ่ยู่ใน 
Tier 7, ระหว่ำงบญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 7 กบับญัชทีี่อยู่ใน Tier 6, ระหว่ำงบญัชทีี่อยู่ใน Tier 6 กบับญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 5, ระหว่ำงบญัชทีี่อยู่ใน Tier 5 
กบับญัชทีี่อยู่ใน Tier 4, ระหว่ำงบญัชทีี่อยู่ใน Tier 4 กบับญัชทีี่อยู่ใน Tier 3, ระหว่ำงบญัชทีี่อยู่ใน Tier 3 กบับญัชทีี่อยู่ใน Tier 2, ระหว่ำง
บญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 2 กบับญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 1, ระหว่ำงบญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 1 กบับญัช ีConcentration, และระหว่ำงบญัช ีConcentration กบับญัช ี
Top Most เพื่อใหผู้ข้อใชบ้รกิำรมสีทิธไิดร้บัดอกเบีย้ในบญัช ีTop Most 

3.2.2 เมื่อยอดเงนิคงเหลอืในบญัชใีน Tier ทีเ่พิม่เตมิ และ/หรอื บญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 8 และ/หรอื Tier 7 และ/หรอื Tier 6 และ/หรอื 
Tier 5 และ/หรือ Tier 4 และ/หรือ Tier 3 และ/หรือ Tier 2 และ/หรือ Tier 1 และ/หรือ บัญชี Concentration (แล้วแต่กรณี) (“บัญชีลูก”)  
มจี ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนเงนิทีใ่หค้งเหลอืสงูสุดของแต่ละบญัช ีระบบจะท ำกำรโอนเงนิตำมยอดเงนิส่วนทีเ่กนิจำกบญัชีลกูดงักล่ำวไปใหบ้ญัชี
ใน Tier ทีเ่พิม่เตมิทีถ่ดัขึน้ไป (ถ้ำม)ี และ/หรอื บญัชทีีอ่ยู่ใน Tier 8 และ/หรอื  Tier 7 และ/หรอื Tier 6 และ/หรอื Tier 5 และ/หรอื Tier 4 และ/หรอื 
Tier 3 และ /หรอื Tier 2 และ/หรอื Tier 1 และ/หรอื บญัช ีConcentration และ/หรอื บญัช ีTop Most (แลว้แต่กรณี) (“บญัชีแม่”) ซึง่เป็นคู่บญัชี
โอน เป็นทอด ๆ ตำมล ำดบั หรอืเมื่อยอดเงนิคงเหลอืในบญัชลีกูมจี ำนวนน้อยกว่ำจ ำนวนเงนิทีก่ ำหนดใหค้งเหลอืต ่ำสุด ระบบจะโอนเงนิจำก
บญัชแีม่มำยงับญัชลีูกดงักล่ำวเป็นทอด ๆ ตำมล ำดบั ตำมจ ำนวนเงนิที่ขำด แต่ทัง้นี้ ระบบจะโอนเงนิจำกบญัชแีม่มำยงับญัชลีูกเพยีงเท่ำที่ 
ไม่เป็นผลใหย้อดเงนิของบญัชแีม่เหลอืต ่ำกว่ำยอดเงนิคงเหลอืต ่ำสดุเท่ำนัน้ 

3.3 กำรโอนเงนิของบญัชี Top Most ในเช้ำวนัรุ่งขึ้น (Morning Transfer) (ภำยในเวลำ 06.00 น. ของแต่ละวนั) ผู้ขอใช้บรกิำร
สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรโอนเงนิเป็นแบบใดแบบหนึ่งดงันี้ 

3.3.1 แบบ No Morning Transfer หมำยถึง ไม่ต้องท ำกำรโอนเงินจำกบัญชี Top Most ไปยังบัญชี Concentration  
ในเวลำดงักล่ำว 

3.3.2 แบบ Morning to Concentration หมำยถงึ ใหท้ ำกำรโอนเงนิจำกบญัช ีTop Most ไปยงับญัช ีConcentration ทุกวนั 
ตำมจ ำนวนเงนิในบญัช ีTop Most เท่ำทีส่ำมำรถเบกิถอนได ้(Available balance) ณ เวลำทีร่ะบบจะท ำกำรโอนนัน้ 

3.3.3 แบบ Morning to Child หมำยถงึ ใหท้ ำกำรโอนเงนิจำกบญัช ีTop Most คนืไปยงับญัช ีConcentration และ คนืต่อไป
ยงับัญชีที่เป็นคู่บัญชีโอนของแต่ละบญัชีดงักล่ำวเป็นทอด ๆ ตำมล ำดับ ทุกวนั เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบัจ ำนวนเงนิที่ระบบได้โอนมำจำก  
แต่ละบญัชดีงักล่ำว เมื่อสิน้วนัก่อนหน้ำนัน้ 
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3.3.4 แบบ Specified Morning หมำยถงึ ใหท้ ำกำรโอนเงนิจำกบญัช ีTop Most ไปยงับญัช ีConcentration และโอนต่อไป
ยงับญัชีที่เป็นคู่บัญชโีอนของแต่ละบญัชีดงักล่ำวเป็นทอด ๆ ตำมล ำดบั ทุกวนั เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบัจ ำนวนเงนิที่ผู้ขอใช้บรกิำรระบุไว้  
ในค ำขอใชบ้รกิำร และ/หรอื ทีม่กีำรแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลง 

4. ในกำรหักเงิน และ/หรือ โอนเงินจำกบัญชี ธนำคำรไม่ต้องแจ้งกำรหักเงิน และ/หรือ โอนเงินดังกล่ำวแก่ผู้ขอใช้บริกำรแต่อย่ำงใด 
เนื่องจำกผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถรบัทรำบรำยกำรหักเงิน และ/หรอื โอนเงนิดงักล่ำวได้จำกสมุดเงินฝำก และ/หรอื เอกสำรแจ้งยอดบญัช ี
(Statement) อยู่แลว้ 

5. ผูข้อใชบ้รกิำรทุกรำยยอมรบัว่ำ ผูข้อใชบ้รกิำรรำยหนึ่งรำยใดมสีทิธทิีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลู และ/หรอื รำยละเอยีด ของบญัชเีงนิฝำกที่
ก ำหนดใช้บรกิำรตำมค ำขอใช้บรกิำร และ/หรอื รำยละเอยีดใดๆ ของตน และ/หรอื ด ำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกบักำรขอใช้บรกิำรตำมค ำขอใช้
บรกิำรในสว่นทีเ่กีย่วกบัผูข้อใชบ้รกิำรรำยนัน้ ๆ ไดโ้ดยล ำพงั (เวน้แต่เป็นกรณีตำมทีจ่ะกล่ำวต่อไปในขอ้ 6.) โดยผูข้อใชบ้รกิำรทุกรำยยอมรบั
ว่ำกำรทีธ่นำคำรไดด้ ำเนินกำรใดๆ ไปตำมควำมประสงคข์องผูข้อใชบ้รกิำรรำยนัน้  ย่อมมผีลผูกพนัและบงัคบักบัผูข้อใชบ้รกิำรทุกรำย โดยผู้
ขอใชบ้รกิำรทุกรำยจะไม่ยกขอ้ต่อสูใ้ดๆ ขึน้โตแ้ยง้กบัธนำคำรแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

6. กำรด ำเนินกำรใดในกรณีต่อไปนี้ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ขอใช้บริกำรทุกรำย โดยผู้ขอใช้บริกำรทุกรำยต้องท ำค ำขอ
เปลีย่นแปลงขอ้มูลกำรใชบ้รกิำรตำมแบบของธนำคำรร่วมกนั และยื่นต่อธนำคำรพรอ้มกบัแจง้รำยละเอยีดขอ้มูลใดๆ ตำมทีธ่นำคำรก ำหนด  
เวน้แต่ผูข้อใชบ้รกิำรรำยทีไ่ดก้ ำหนดใหผู้ข้อใชบ้รกิำรหรอืบุคคลอื่น รำยหนึ่งหรอืหลำยรำย เป็นผูม้อี ำนำจท ำกำรแทน (“ผูท้ ำกำรแทน”) โดย
ระบุไวใ้นค ำขอใชบ้รกิำรหรอืค ำขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูบรกิำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรรำยนัน้ท ำใหไ้วก้บัธนำคำร 

6.1 กำรเพิ่มหรือยกเลิกเพิกถอนบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรรำยหนึ่งรำยใดจำกกำรใช้บริกำรตำมค ำขอใช้บริกำร ไม่ว่ำ 
บญัชใีดบญัชหีนึ่งหรอืหลำยบญัชกีต็ำม  

6.2 กำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขกำรโอนตำมค ำขอใชบ้รกิำร 
6.3 กำรเพิม่ผูข้อใชบ้รกิำรรำยใหม่ โดยผูข้อใชบ้รกิำรรำยใหม่นัน้ตอ้งลงนำมในค ำขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูกำรใชบ้รกิำรร่วมกบัผูข้อใช้

บรกิำรทุกรำยหรอืผูท้ ำกำรแทน (แลว้แต่กรณี) โดยถอืว่ำผูข้อใชบ้รกิำรรำยใหม่นัน้ยอมรบัผูกพนัในกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข
กำรใชบ้รกิำรนี้ 

7. ผูข้อใชบ้รกิำรทุกรำยยอมรบัว่ำ เจ้ำของบญัชเีงนิฝำกทีก่ ำหนดใชบ้รกิำรตำมค ำขอใชบ้รกิำรบญัชหีนึ่งหรอืหลำยบัญชอีำจก ำหนด 
ใหบ้ญัชเีงนิฝำกบญัชใีดบญัชหีนึ่งหรอืหลำยบญัชขีองตนเป็นบญัชทีีม่วีงเงนิกูเ้บกิเงนิเกนิบญัชตีำมระเบยีบหรอืขอ้ก ำหนดของธนำคำรได ้และ
ผูข้อใชบ้รกิำรทุกรำยตกลงยนิยอมรบัผดิร่วมกนัอย่ำงลกูหนี้ร่วมในหนี้เงนิกูเ้บกิเงนิเกนิบญัชใีนบญัชดีงักล่ำวนัน้ทุกประกำร โดยผูข้อใชบ้รกิำร
ทุกรำยตกลงใหถ้อืว่ำสญัญำกำรใชบ้รกิำรเป็นสว่นหนึ่งของสญัญำกูเ้บกิเงนิเกนิบญัชดีงักล่ำวดว้ย 

8. ผูข้อใชบ้รกิำรทุกรำยยอมรบัว่ำ ในกำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรขอใหธ้นำคำรด ำเนินกำรตำมควำมในค ำขอใชบ้รกิำร ผูข้อใชบ้รกิำรทุกรำยมี
ควำมผูกพนัร่วมกนัทีจ่ะต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด เงื่อนไขและวธิกีำรในกำรใชบ้รกิำร รวมทัง้รบัผดิร่วมกนัอย่ำงลูกหนี้ร่วมในบรรดำหนี้สนิ 
และ/หรือ ภำระผูกพันใดๆ ของผู้ขอใช้บริกำรรำยหนึ่งรำยใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักำรใช้บริกำร และ/หรือ บญัชีเงนิฝำกที่ก ำหนดใช้บริกำร  
ตำมค ำขอใชบ้รกิำร ไม่ว่ำจะเป็นบญัชใีดและไม่ว่ำในกรณีใดๆ โดยธนำคำรอำจใชส้ทิธเิรยีกรอ้งเอำจำกผูข้อใชบ้รกิำรรำยใดรำยหนึ่งหรอืหลำย
รำย โดยสิน้เชงิหรอืแต่เพยีงสว่นใดสว่นหนึ่งกไ็ด ้โดยทีผู่ข้อใชบ้รกิำรทุกรำยยงัคงตอ้งผกูพนัตอ้งรบัผดิอยู่ตลอดไปจนกว่ำผูข้อใชบ้ริกำรจะได้
ปฏบิตัิให้ถูกต้องครบถ้วน และ/หรอื ช ำระหนี้เสรจ็สิน้แล้ว ทัง้นี้ แมว้่ำผูข้อใช้บรกิำรรำยหนึ่งรำยใดจะไดย้กเลกิกำรใช้บรกิำรไปแลว้ไม่ว่ำใน
เวลำใดๆ และ/หรอื กำรใหบ้รกิำรตำมค ำขอใชบ้รกิำรไดส้ิน้สดุลงไปแลว้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดๆ กต็ำม 
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