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ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดนี้  ให้มคีวำมหมำยตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking เว้นแต่ 
จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำมศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่น 
ในขอ้ก ำหนดนี้ 

ผู้ขอใช้บริกำรตกลงใช้บริกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศที่มีก ำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (foreign exchange valued same day 
transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (foreign exchange forward transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ที่มกี ำหนดส่งมอบในวนัรุ่งขึน้ (foreign exchange valued tomorrow transactions) ธุรกรรมซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศที่มกี ำหนดส่งมอบ
ทันที (foreign exchange spot transactions) และ/หรือ ธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศประเภทอื่นใดตำมที่ธนำคำรจะได้ประกำศก ำหนด  
(รวมเรียกว่ำ “ธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ ”) กับธนำคำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ได้แก่ https://fxonline.scb.co.th และ/หรือ
https:/www.scbbusinessnet.com และ/หรอื เวบ็เพจอื่นใดตำมที่ธนำคำรก ำหนด) (“FX Online”) ตำมรำยละเอยีดบรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด 
โดยตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking และขอ้ก ำหนดตำมทีจ่ะกล่ำวต่อไปนี้ 

1. ข้อก ำหนดทัว่ไป  
1.1 ขอบเขตของขอ้ก ำหนดส ำหรบั FX Online ขอ้ก ำหนดน้ี ใชบ้งัคบักบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทัง้หมดทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำ

ผ่ำน FX Online  ทัง้นี้ ขอ้ก ำหนดนี้เป็นกำรตกลงเพิ่มเติม และไม่เป็นกำรจ ำกดับทบญัญัติของสญัญำกำรหกักลบลบหนี้ (master netting 
agreement) ใด ๆ ที่ใช้บังคับกับธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ และสญัญำที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ำมี) ระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกับธนำคำร  
(รวมเรยีกว่ำ “สญัญำอ่ืนๆ”) ในกรณีที่มคีวำมขดัหรอืแยง้กนัระหว่ำงขอ้ก ำหนดนี้กบัขอ้ก ำหนดของสญัญำอื่นๆ ให้ขอ้ตกลงในขอ้ก ำหนดนี้  
มผีลใช้บงัคบัเพื่อประโยชน์ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเรื่ องเหตุผดินัด กำรบอกเลกิสญัญำ กำรเลกิ
สญัญำก่อนก ำหนด และกำรหกักลบลบหนี้ (close – out netting) ให้ข้อตกลงในสญัญำอื่นๆ มีผลใช้บังคบั เว้นแต่ธนำคำรจะก ำหนดไว้ 
เป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

อย่ำงไรกต็ำม ขอ้ก ำหนดที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดนี้ไม่กระทบต่อกรณีที่ผู้ขอใช้บรกิำรจะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบั
ธนำคำรทำงโทรศพัทห์รอืวธิกีำรอื่นใด 

1.2 รำคำที่ปรำกฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนำคำรจะประกำศรำคำอัตรำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรอำจเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศกบัผู้ขอใช้บรกิำรไว้บนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยรำคำอตัรำแลกเปลีย่นที่ปรำกฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นเพยีงรำคำชี้แนะ
เท่ำนัน้ และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี้  มิให้ถือว่ำรำคำดังกล่ำวเป็นค ำเสนอ ค ำชักชวน หรือข้อตกลงที่จะเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำรแต่อย่ำงใด  

1.3 วงเงนิ กำรซือ้ขำยทัง้หมดผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ภำยใตเ้งื่อนไขวงเงนิ (ถำ้ม)ี ทีต่กลงกนัระหว่ำงธนำคำรกบัผูข้อใชบ้รกิำร 
โดยธนำคำรอำจเปลีย่นแปลงวงเงนิดงักล่ำวไดแ้ลว้แต่ดุลยพนิิจของธนำคำร 

1.4 กำรยืนยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ เมื่อผู้ขอใช้บรกิำรเข้ำท ำ FX Online ผู้ขอใช้บรกิำรอำจตรวจสอบรำยละเอียดของ
ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศอกีครัง้แล้วจงึยนืยนัรำยละเอยีดของธุรกรรมดงักล่ำวโดยผ่ำนบรกิำร  FX Confirmation Online หรอืโดยวธิกีำร 
อื่นใด 

 ทัง้นี้ หำกผูข้อใชบ้รกิำรมคีวำมประสงคท์ีจ่ะใชบ้รกิำรยนืยนัธุรกรรมโดยอตัโนมตั ิผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำก
ธนำคำรเสยีก่อน และต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร โดยเมื่อผูข้อใช้บรกิำรไดร้บัควำมยนิยอมในกำรใช้บรกิำรดงักล่ำวจำกธนำคำร
แลว้ ผู้ขอใชบ้รกิำรจะต้องลงนำมในค ำขอใช้บรกิำรยนืยนัธุรกรรมโดยอตัโนมตัติำมแบบฟอรม์ที่ธนำคำรก ำหนด และน ำส่งเอกสำรดงักล่ำว
ใหแ้ก่ธนำคำร 

 ในกำรนี้ กำรทีธ่นำคำรไม่สง่ค ำยนืยนัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ  หรอืกำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไม่ไดย้นืยนัรำยละเอยีดของธุรกรรม
เงนิตรำต่ำงประเทศใดๆ ย่อมไม่กระทบต่อกำรมผีลใชบ้งัคบัได ้ควำมสมบูรณ์ และผลผูกพนัของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้  ๆ ทีผู่ข้อใช้
บรกิำรมต่ีอธนำคำร 

1.5 ค ำรบัรองของผู้ขอใช้บรกิำร ผู้ขอใช้บรกิำรขอรบัรองต่อธนำคำรดงัต่อไปนี้ (โดยเป็นกำรรบัรองอย่ำงต่อ เนื่อง และให้ถือว่ำ 
ผูข้อใชบ้รกิำรไดใ้หค้ ำรบัรองเหล่ำน้ีในทุกครัง้ทีม่กีำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศผ่ำนทำงระบบอเิลก็ทรอนิกส)์  

1.5.1 ผูข้อใชบ้รกิำรกระท ำกำรเพื่อตนเอง และไดต้ดัสนิใจอย่ำงอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจของตนเองในกำรเขำ้ท ำขอ้ก ำหนดนี้ 
และไดร้บัค ำปรกึษำจำกทีป่รกึษำตำมทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเหน็สมควร ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิำรมไิดถ้อืเอำขอ้มลูใดๆ จำกธนำคำร (ไม่ว่ำเป็นลำยลกัษณ์

https://fxonline.scb.co.th/
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อกัษรหรอืวำจำ) เป็นค ำแนะน ำในกำรลงทุนหรอืค ำแนะน ำใหเ้ขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ กบัธนำคำร โดยขอ้มูลใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำร
ไดร้บัจำกธนำคำร (ไม่ว่ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืโดยวำจำ) ไม่ถอืเป็นกำรรบัรองหรอืกำรรบัประกนัผลทีค่ำดหมำยไดข้อง ธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ และธนำคำรไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็นผู้รกัษำผลประโยชน์หรือที่ปรกึษำของผู้ขอใช้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ   

1.5.2 เวน้แต่กฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิของตน หรอืควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของตน โดยไม่ไดท้ ำเพื่อกำรเกง็ก ำไร  

1.5.3 ภำระผูกพนัของผู้ขอใช้บรกิำรภำยใต้ข้อก ำหนดนี้เป็นภำระผูกพันที่ชอบด้วยกฎหมำย สมบูรณ์ มีผลผูกพนั และ 
ใชบ้งัคบัได ้(ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยลม้ละลำย หรอืกฎหมำยอื่นใดในท ำนองเดยีวกนัซึง่มผีลกระทบต่อสทิธขิองเจำ้หนี้) 

1.5.4 ผูข้อใชบ้รกิำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ ในฐำนะตวักำร และมไิดด้ ำเนินกำรในฐำนะตวัแทนของบุคคลหรอื
นิตบิุคคลอื่นใด 

1.6 กำรเปิดเผยควำมเสีย่ง ผู้ขอใช้บรกิำรสำมำรถประเมนิควำมเสีย่ง (ด้วยตนเองหรอืโดยไดร้บัค ำปรกึษำจำกผูเ้ชี่ยวชำญทีเ่ป็น
อสิระ) รวมทัง้มคีวำมเขำ้ใจและยอมรบัขอ้ก ำหนด เงื่อนไขและควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ผูข้อใช้
บรกิำรตกลงทีจ่ะยอมรบัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ  ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิำรรบัทรำบควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 

1.6.1  ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ขำยทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ในกำรท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผูข้อใช้
บรกิำรอำจมคีวำมเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งรวมถึงควำมบกพร่องของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ควำมล้มเหลวของระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ซึ่งอำจส่งผลให้ค ำสัง่ของผูข้อใชบ้รกิำรไม่ไดร้บักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่บำงค ำสัง่ หรอืไม่ ไดร้บักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่
ใดๆ  

1.6.2 ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น  ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นอำจสง่ผลกระทบต่อโอกำสทีจ่ะไดร้บัผลก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศของผู้ขอใช้บริกำร ทัง้นี้ ธนำคำรไม่จ ำต้องรบัผิดหรือรบัผิดชอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอตัร ำ
แลกเปลีย่นดงักล่ำว หรอืต่อขอ้มลูหรอืควำมเหน็ทีเ่กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวทีธ่นำคำรไดเ้ผยเเพร่ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร  

1.6.3 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศภำยใตข้อ้ก ำหนดนี้เป็นธุรกรรมทีไ่ม่มสีภำพคล่อง และผูข้อใช้
บรกิำรอำจไม่สำมำรถโอนหน้ำทีภ่ำยใตธุ้รกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศไดท้นัท ีทัง้นี้ ธนำคำรไม่รบัรองว่ำผูค้ำ้ในตลำดพรอ้มตกลงเขำ้ท ำธุรกรรม
ดงักล่ำวกบัผูข้อใชบ้รกิำร และอำจไม่มขีอ้มูลทีเ่หมำะสมในกำรก ำหนดมูลค่ำปจัจุบนัของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ อน่ึง ผูข้อใชบ้รกิำรอำจ
ไม่สำมำรถลำ้งฐำนะธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศก่อนครบก ำหนดได้ เน่ืองจำกธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศมลีกัษณะเฉพำะและไม่สำมำรถ
ทดแทนได ้กำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัผูค้ำ้รำยอื่นเพื่อลำ้งฐำนะกบัธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรปิดฐำนะ
ภำยใตธุ้รกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศเหล่ำนัน้โดยอตัโนมตั ิและไม่จ ำเป็นตอ้งมผีลเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งอย่ำงสมบรูณ์ 

1.6.4 ควำมเสีย่งด้ำนเครดติ กำรที่ผู้ขอใช้บรกิำรจะได้รบัช ำระเงนิใดๆ ที่ถึงก ำหนดตำมธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศจำก
ธนำคำรนัน้ขึน้อยู่กบัควำมเสีย่งด้ำนเครดติของธนำคำร ในกรณีที่ธนำคำรมหีนี้สนิลน้พ้นตวั ผูข้อใช้บรกิำรจะถูกจดัล ำดบัเป็นเจำ้หนี้ส ำมญั 
ทีไ่ม่มปีระกนัของธนำคำร 

1.6.5 ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ ผลก ำไรหรอืขำดทุนของผูข้อใชบ้รกิำรภำยใต้ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศนัน้ขึน้อยู่กบั
กำรเปลีย่นแปลงสภำพทำงกำรเงนิของตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ 

1.6.6 กำรรบัทรำบควำมเสี่ยง ผู้ขอใช้บริกำรรบัทรำบว่ำข้อมูลด้ำนควำมเสี่ยงโดยสงัเขปข้ำงต้นนี้ไม่สำมำรถเปิดเผย 
ควำมเสีย่งและรำยละเอยีดที่มนีัยส ำคญัอื่นๆ ของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศได้ทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ขอใช้บรกิำรควรศกึษำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศอย่ำงละเอยีดรอบคอบก่อนทีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศ 

1.7 “วนัท ำกำร” หมำยควำมถึง วนัที่ธนำคำรพำณิชย์ในกรุงเทพมหำนครเปิดท ำกำร (ซึ่งรวมถึงกำรเปิดท ำกำรซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ) 

2. ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บริกำร FX Online 
2.1 ขอ้ก ำหนดในกำรให้บรกิำร FX Online เมื่อผู้ขอใช้บรกิำรลงชื่อเขำ้สู่ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(log-on) และตรวจสอบรำคำอตัรำ

แลกเปลี่ยนที่ธนำคำรอำจเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศกับผู้ขอใช้บริกำรที่ปรำกฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ขอใช้บริกำร  
จะสำมำรถส่งค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรได้ในวนัท ำกำรใดๆ ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด โดยกำรเลือก



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 
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ประเภทของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่ผู้ขอใช้บรกิำรประสงค์จะเข้ำท ำจำกรำยกำรที่แสดงอยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และระบุจ ำนวน 
เงนิตน้ของธุรกรรม (notional amount) แลว้กดปุม่ “Submit” หรอืโดยวธิกีำรสง่ค ำขอทำงอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบอื่น ทัง้นี้ เมื่อธนำคำรไดร้บั
ค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศจำกผูข้อใชบ้รกิำรแลว้ ธนำคำรมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจโดยเดด็ขำดทีจ่ะแจง้กำรรบัทรำบค ำขอของผูข้อใช้
บรกิำร พร้อมทัง้อตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อกำรเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ขอใช้บริกำร (ซึ่งอำจแตกต่ำงไปจำกรำคำ  
ทีป่รำกฏบนหน้ำแรกของระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ หรอือำจปฏเิสธค ำขอของผูข้อใชบ้รกิำรกไ็ด ้ทัง้นี้ ก่อนทีผู่ข้อใชบ้รกิำร
จะได้รบักำรแจ้งรบัทรำบหรอืกำรปฏิเสธค ำขอของผู้ขอใช้บริกำรจำกธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรอำจเพิกถอนค ำขอเข้ำท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศกบัธนำคำรไดโ้ดยกดปุ่ม “Withdraw” หรอืโดยวธิกีำรถอนค ำสัง่ทำงอเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบอื่น เพื่อกำรนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลง
และยอมรบัว่ำ กำรรบัทรำบค ำขอเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรถือเป็น “ค ำเสนอ” ของธนำคำรที่จะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำร ซึง่ค ำเสนอของธนำคำรนี้อำจอยู่ภำยใต้เงื่อนไขก ำหนดเวลำยื่นค ำเสนอ (good-for period) โดยธนำคำรอำจใช้
ดุลยพินิจขยำยก ำหนดเวลำยื่นค ำเสนอ (good-for period) ได้ เมื่อผู้ขอใช้บริกำรได้รับแจ้งกำรรบัทรำบค ำขอเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำ
ต่ำงประเทศของธนำคำร และผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งกำรเขำ้ท ำธรุกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวกบัธนำคำรในอตัรำแลกเปลีย่นทีร่ะบุในค ำเสนอ
ของธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรต้องตอบรบัค ำเสนอของธนำคำรโดยกดปุม่ “Accept Order” หรอืโดยวธิกีำรตกลงทำงอเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบอื่น 
ภำยในระยะเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดตำมทีแ่สดงอยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์กำรตอบรบัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสง่ถงึธนำคำรนี้ถอืว่ำเป็น “ค ำสนอง” ของ
ผู้ขอใช้บรกิำรในกำรตอบรบักำรเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำร หำกผู้ขอใช้บรกิำรไม่ประสงค์ที่จะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศกบัธนำคำรตำมอตัรำแลกเปลีย่นทีร่ะบุไวใ้นค ำเสนอของธนำคำรอกีต่อไป  ผูข้อใชบ้รกิำรอำจปฏเิสธค ำเสนอของธนำคำรไดโ้ดย
กดปุม่ “Reject Order” หรอืโดยวธิกีำรปฏเิสธทำงอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบอื่น  

2.2 กำรมผีลบงัคบัใชข้องธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศผ่ำนบรกิำร FX Online ภำยใต้เงื่อนไขว่ำผูข้อใชบ้รกิำรไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมที่
ระบุในขอ้ก ำหนดนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศใดๆ ทีผู่ข้อใช้บรกิำรเขำ้ท ำผ่ำนบรกิำร FX Online นัน้ จะมผีลผูกพนั
และมผีลใชบ้งัคบัได้นับแต่เวลำที่ธนำคำรได้รบัค ำสนองจำกผู้ขอใชบ้รกิำรที่จะเขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำร โดยให้ถือว่ำ
ธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวท ำขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมำย  มผีลผูกพนัและมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบูรณ์กบัผูข้อใชบ้รกิำร โดยทีผู่ข้อใช้
บรกิำรไม่ตอ้งท ำ และ/หรอื ลงนำมเอกสำรอื่นใดอกี เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 

2.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศผ่ำนบรกิำร  FX Online เมื่อธนำคำรได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิำรทรำบล่วงหน้ำ 
เป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ ผู้ขอใช้บริกำรมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดบำงประกำรของธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศที่เข้ำท ำ  
ผ่ำน FX Online ได ้รำยละเอยีดของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศที่ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถรอ้งขอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้
นัน้ ไดแ้ก่ วนัก ำหนดช ำระเงนิ และอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นกำรช ำระเงนิ โดยไม่ค ำนึงว่ำกำรแกไ้ขดงักล่ำวจะส่งผลใหผู้ข้อใชบ้รกิำรจะต้องท ำ
กำรช ำระผลก ำไร/ขำดทุนสุทธิให้กบัธนำคำรในวนัก ำหนดช ำระเงนิเดิมหรอืไม่ก็ตำม ทัง้นี้ หำกผู้ขอใช้บรกิำรร้ องขอให้ขยำยวนัก ำหนด 
ช ำระเงนิเดมิส ำหรบัจ ำนวนเงนิต้น (notional amount) บำงส่วน หรอืทัง้จ ำนวน   ใหถ้อืว่ำผูข้อใช้บรกิำรไดข้อเขำ้ท ำธุรกรรม “Rollover” กบั
ธนำคำร   โดยอตัรำแลกเปลีย่นส ำหรบัธุรกรรม Rollover อำจเป็นอตัรำแลกเปลีย่นที่ใชใ้นกำรช ำระเงนิเดมิซึ่งผู้ขอใช้บรกิำรได้ตกลงไว้กบั
ธนำคำร หรอือตัรำแลกเปลีย่นตำมรำคำตลำดขณะนัน้ หรอือตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำรจะตกลงกบัผูข้อใชบ้รกิำรเป็นครัง้ครำว  อย่ำงไรกต็ำม 
หำกผู้ขอใช้บรกิำรร้องขอให้ร่นวนัก ำหนดช ำระเงนิเดมิส ำหรบัจ ำนวนเงนิต้น (notional amount) บำงส่วนหรอืทัง้จ ำนวน ให้ถือว่ำผู้ขอใช้
บรกิำรได้ขอเข้ำท ำธุรกรรม “Taken Up” กบัธนำคำร ทัง้นี้ อตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ ส ำหรบัธุรกรรม Taken Up จะเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ 
ในกำรช ำระเงนิเดมิซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรไดต้กลงไวก้บัธนำคำร หรอือตัรำแลกเปลีย่นทีธ่นำคำรจะตกลงกบัผูข้อใชบ้รกิำรเป็นครัง้ครำวไปกไ็ด ้

 กำรรอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิรำยละเอยีดบำงประกำรขำ้งต้นดงักล่ำวจำกผูข้อใชบ้รกิำรให้ถอืว่ำเป็น “ค ำเสนอ” โดยผูข้อใชบ้รกิำร
ยอมรับและตกลงว่ำธนำคำรมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะตกลงเข้ำท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของผู้ขอใช้บริกำรหรือไม่ก็ได ้  
รวมถงึสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขใดๆ ส ำหรบักำรตกลงเขำ้ท ำธุรกรรมตำมค ำเสนอของผูข้อใชบ้รกิำรได ้ในกรณีทีธ่นำคำรตกลงเขำ้ท ำธุรกรรม
ตำมค ำเสนอของผู้ขอใช้บรกิำร ธนำคำรจะส่ง “ค ำสนอง” ไปใหก้บัผูข้อใช้บรกิำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยในทนัททีี่ธนำคำรส่งค ำสนอง 
ไปยงัผูข้อใชบ้รกิำร ใหว้นัก ำหนดช ำระเงนิและอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นกำรช ำระเงนิของธุรกรรมเงนิตรำต่ำงประเทศทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บักำรแกไ้ข
ตำมค ำสนองทีธ่นำคำรจดัส่งไป และมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิำรและมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบรูณ์กบัผูข้อใชบ้รกิำร โดยผูข้อใชบ้รกิำรไม่ต้องท ำ 
และ/หรอื ลงนำมเอกสำรอื่นใดอกี เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ 
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3. กำรด ำเนินกำรเมื่อมีควำมขดัข้องในกำรส่ือสำร 
 ในกรณีที่มคีวำมขดัขอ้งของบรกิำรซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผู้ขอใช้บรกิำรอำจขอท ำ และ/หรอื ยืนยนัธุรกรรมเงนิตรำ

ต่ำงประเทศใดๆ ดว้ยกำรตดิต่อกบัห้องคำ้ของธนำคำรผ่ำนทำงโทรศพัท์ ในกรณีดงักล่ำว ธนำคำรอำจเขำ้ท ำหรอืไม่เขำ้ท ำธุรกรรมเงนิตรำ
ต่ำงประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิำรกไ็ด ้แลว้แต่ธนำคำรเหน็สมควร 
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