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1. ค าหรอืขอ้ความในขอ้ก าหนดน้ี ใหม้คีวามหมายตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร SCB Transaction Banking เวน้แต่
จะไดก้ าหนดความหมายหรอืใหค้ านิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้ก าหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื่น
ในขอ้ก าหนดนี้ 

2. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงใช้บรกิาร Multi-Bank Historical Statement (บรกิารรายการเดินบัญชีต่างธนาคารย้อนหลงั) เพื่อให้ผู้ขอใช้
บรกิารสามารถเขา้เรยีกดูรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงัในบญัชเีงนิฝากใดๆ ของผู้ขอใช้บรกิาร และ/หรอื บรษิทัในเครอืของผู้ขอใช้บรกิาร (“บริษทัใน
เครือ”) ทีม่อียู่กบัธนาคารพาณิชย ์และ/หรอื สถาบนัการเงนิใดๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารได ้โดยผ่านช่องทาง SCB Business Net 
หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี้ ตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้ก าหนดนี้ทุกประการ 

3. ในการใช้บรกิารนี้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องสมคัรใช้บรกิาร MT 940 และ/หรอื ด าเนินการให้บรษิัทในเครอืซึ่งเป็นเจ้าของบญัชเีงนิฝาก
สมคัรใชบ้รกิาร MT 940 (แล้วแต่กรณี) กบัธนาคารพาณิชย์ และ/หรอื สถาบนัการเงนิที่มบีญัชเีงนิฝากอยู่ (“ธนำคำรผู้ส่งข้อมูล”) เพื่อให้
ธนาคารผูส้่งขอ้มูล เปิดเผย ส่งและโอนขอ้มูลใด ๆ ทัง้หมดเกี่ยวกบัรายงานเดนิบญัชขีองผูข้อใช้บรกิาร และ/หรอื บรษิทัในเครอื ( “ข้อมูล”) 
ผ่านบรกิาร MT 940 มายงัธนาคารโดยทาง S.W.I.F.T. เพื่อให้ธนาคารเปิดเผยและส่งต่อขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ผูข้อใช้บรกิารได้ โดยผู้ขอใช้
บรกิารตอ้งจดัสง่เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัรใชบ้รกิาร MT 940 ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารผูส้ง่ขอ้มูลตามเงื่อนไขและวธิกีารทีธ่นาคาร
ผูส้ง่ขอ้มลูก าหนด ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูข้อใชบ้รกิารเองทัง้สิน้ 

 ผู้ขอใช้บริการต้องด าเนินการให้บริษัทในเครือท าหนังสือให้ความยินยอมแบบเพิกถอนไม่ได้ เพื่อให้ธนาคารมีสทิธิที่จะได้รบั 
ขอ้มูลดงักล่าวจากธนาคารผู้ส่งขอ้มูล และมสีทิธเิปิดเผยและส่งต่อขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บรกิารได้ โดยจดัส่งหนังสอืให้ความยิ นยอม
ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารตามเงื่อนไขและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูข้อใชบ้รกิารเอง 

4. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่า กรณีทีธ่นาคารผูส้่งขอ้มูลไดส้่งขอ้มูลใหแ้ก่ธนาคารภายในเวลาทีธ่นาคารก าหนด ผูข้อใช้บรกิารสามารถ
เรยีกดขูอ้มลูไดท้นัท ีแต่หากธนาคารผูส้่งขอ้มลูไดส้ง่ขอ้มลูใหแ้ก่ธนาคารภายหลงัเวลาดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได้
ในวนัท าการถัดไป ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิารสามารถเรยีกดูขอ้มูลย้อนหลงัด้วยตนเองผ่าน SCB BUSINESS NET หรอื ช่องทางอื่นที่ธนาคาร
ก าหนด รวมถงึสามารถท าการบนัทกึ (Download) และ/หรอื สัง่พมิพ ์(Print Out) ขอ้มลูดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด 

 อน่ึง ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า การใหบ้รกิารนี้ เพื่อใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถเรยีกดูรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงัส าหรบับญัชเีงนิฝากได้
เท่านัน้ ผูข้อใชบ้รกิารไม่มสีทิธทิ าการฝาก ถอน โอนเงนิ หรอืท ารายการใด ๆ เกีย่วกบับญัชเีงนิฝากดงักล่าวผ่านบรกิารนี้ 

5. ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่า การให้บรกิารนี้ ธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ธนาคารได้รบัมีความถูกต้องครบถ้วนหรอืไม่  
แต่อย่างใด 

6. ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองและยนืยนัว่าผูข้อใชบ้รกิารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และ/หรอื ค าสัง่ของทางการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
รกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร ธนาคาร บรษิทัในเครอื และธนาคารผูส้ง่ขอ้มลู  

7. ในการใหบ้รกิารนี้ ธนาคารไม่มหีน้าทีจ่ดัเตรยีมอุปกรณ์ เครื่องมอื (ไม่ว่า hardware หรอื software) การอบรมพนักงานของผูข้อใช้
บรกิาร บรษิทัในเครอื หรอืธนาคารผูส้ง่ขอ้มลู หรอืการอบรมใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

8. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและเขา้ใจดวี่า เน่ืองจากมคีวามแตกต่างในเรื่องเวลาของแต่ละประเทศ จงึอาจสง่ผลใหธ้นาคารไดร้บัขอ้มูลใน
ช่วงเวลาปิดท าการของธนาคาร ดงันัน้ ผูข้อใช้บรกิารยอมรบัว่าการแสดงขอ้มูลดงักล่าวอาจจะเกดิความล่าช้าได้ และตกลงจะไม่ยกเอาเหตุ
ดงักล่าวเป็นขอ้เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่ประการใดทัง้สิน้ 

9. ธนาคาร รวมทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลูกจา้ง หรอืตวัแทนไม่ต้องรบัผดิชอบส าหรบัความสูญหาย ค่าเสยีหาย ความรบัผดิ 
หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ทีเ่กดิขึน้กบัหรอืที่ผู้ขอใชบ้รกิารไดร้บั อนัเป็นผลมาจากการรบัขอ้มูล การจดัเกบ็ขอ้มูล การเปิดเผย หรอื การส่ง
ขอ้มลู โดยไม่สมบรูณ์ ไม่ถูกตอ้ง หรอืล่าชา้ หรอืมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ 

10. ผูข้อใช้บรกิารยอมรบัว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการเจรจาท าความตกลง และ/หรอื รบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กิดขึน้กบับรษิทัในเครอื 
ธนาคารผูส้่งขอ้มูล และ/หรอื บุคคลใด ๆ ดงักล่าวแต่ผู้เดยีว ตลอดจนหากมขีอ้พพิาทหรอืการฟ้องร้องธนาคารหรอืให้ธนาคารเขา้ร่วมเป็น
คู่ความในคดไีม่ว่าดว้ยเหตุใด ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ความร่วมมอืกบัธนาคาร และ/หรอื จดัหาที่ปรกึษากฎหมายดว้ยค่าใช้ จ่ายของผูข้อใช้
บรกิารเองเพื่อยุตขิอ้พพิาท และ/หรอื เพื่อด าเนินการต่อสูค้ดตีามทีธ่นาคารรอ้งขอ 

11. ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะยกเลกิการใชบ้รกิารนี้เมื่อใดกไ็ด ้โดยไม่ตอ้งชีแ้จงหรอืใหเ้หตุผล และไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผูข้อใชบ้รกิาร 



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร Multi-Bank Historical Statement (บรกิารรายการเดนิบญัชตี่างธนาคารยอ้นหลงั) 

MultibankHistoricalStatement_V01, Rev. 03-07-2017 SCB Transaction Banking – Specific Terms & Conditions หนา้ 2 / 2 

12. กรณีทีม่กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ การใชบ้รกิาร MT 940 หรอืหนงัสอืใหค้วามยนิยอมตามขอ้ 3. ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มทัง้เอกสารประกอบเกีย่วกบัเหตุดงักล่าวโดยทนัที 
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