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คำขอใชบริการโอนเงิน

Application for the Use of Funds Transfer Service
ผูข อใชบริการประสงคจะใชบริการ

The Applicant requests to use the service of

โอนเงินไปตางประเทศ

International Funds Transfer

โอนเงินบาทภายในประเทศ

วันที่

Domestic Funds Transfer Thai Baht Currency Only Date

Date

Month

Year
DD/MM/YYYY

ชื�อผูขอใชบริการ

Name of Applicant

อีเมล

โทรศัพท

ชื�อผูติดตอ

E-mail Address

Tel. No.

Applicant Contact Person
ผูรับเงิน / Beneficiary

บัญชีผูรับเงิน / Beneficiary’s Account
เลขที่บัญชี
Account No. / IBAN No.
ชื�อธนาคาร

ชื�อผูรับเงิน
Name of
Beneficiary

Name of
Beneficiary
Bank

ที่อยู

Address of
Beneficiary

สาขาและทีอ่ ยู
ธนาคาร
Branch & Bank
Address

อีเมลผูรับเงินเพื�อรับแจงการโอนเงิน (กรณีประสงคขอใชบริการ)

Beneficiary’s Email Address for Notification of Funds Transfer (If Needed)

รหัสธนาคาร
Bank Code

i.e. SWIFT Code / FEDWIRE / SORT Code / BSB / CNAPS / CIPS

รายละเอียดการโอนเงิน / Details of Funds Transfer
วัตถุประสงค / Purpose
สกุลเงิน / Currency
จำนวนเงินตัวเลข / Amount in Figure วันที่โอนเงิน / Value Date
Date

-----Select Currency-----

Month

Year
DD/MM/YYYY

จำนวนเงินตัวอักษร / Amount in Word

การจองอัตราแลกเปลีย่ น
Exchange Rate Booking
จองแลว ไมไดจอง
Booked

คาธรรมเนียม/คาใชจายที่เรียกเก็บโดยธนาคาร
ตางประเทศ ใหเรียกเก็บจาก

Fees/expenses charged by foreign bank shall be
collected from

ผูร บั เงิน

Beneficiary

วิธีการชำระเงิน / Method of Payment
เงินสด
หักบัญชีเลขที่
Cash

สินเชือ� จากธนาคารตามสัญญาทรัสตรซี ที

Debit Account No.

Credit facility amount from the Bank
pursuant to Trust Receipt Agreement

เช็คธนาคาร

Cheque Bank

เลขที่

Cheque No.

ลงวันที่ / Dated

สาขา

Date

Branch

Month

Year

Not Booked

ผูข อใชบริการ

Applicant (Charge OUR)

และใหหกั คาธรรมเนียม และ / หรือ คาใชจา ย
ในการโอนเงินตามคำขอนีจ้ ากบัญชีเลขที่

And authorize to debit any fees and / or
expenses in relation to funds transfer pursuant
to this Application from Account No.

อืน� ๆ

Others

โดยผูขอใชบริการตกลงซื้อเงินตราตางประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนดขางทายนี้ / ผูขอใชบริการขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ ตามที่ผูขอใชบริการระบุไวดังกลาวขางตน
ถูกตอง ครบถวน และเปนจริงทุกประการ / ผูขอใชบริการไดอาน รับทราบ และตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื�อนไขการใชบริการโอนเงินที่ระบุในคำขอนี้ทุกประการ
Whereby the Application agrees to purchase foreign currency pursuant to the foreign exchange rate specified below. / The Applicant represents and warrants
that any information specified by the Application above is accurate, complete and true in all respects. / The Applicant has read, acknowledged and agrees to
be bound by and comply with the Terms and Conditions for the Use of Funds Transfer Service as prescribed in this Application in all respects.
โปรดอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของธนาคารอยางละเอียด เพื�อเขาใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานและสิทธิของทานที่เว็บไซตของธนาคาร www.scb.co.th
Please further read the Bank's Privacy Notice carefully to understand how the Bank collects, uses and discloses your personal data and your rights posted on the Bank's website www.scb.co.th.

สำหรับธนาคาร / For Bank Use Only
รับรองลายมือชือ� ลูกคา

Customer Signature verified

ลายมือชือ� ผูร บั มอบอำนาจ
Authorized Signature

Currency

Amount

Exchange Rate

Baht

Forward Contract No.
CBS Hub (ITSC)

ลายมือชือ� ผูข อใชบริการ
Signature of Applicant

ขอกำหนดและเงื�อนไขการใชบริการโอนเงิน / Terms and Conditions for the Use of Funds Transfer Service

ประทับตรานิตบิ คุ คล (ถามี)

Corporate’s Seal Affixed (if any)

[1] ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะดำเนินการโอนเงินตามทีร่ ะบุในคำขอใชบริการโอนเงิน (“คำขอ”) เมือ� ธนาคารไดรบั เงิน หักเงินจากบัญชีเงินฝากทีร่ ะบุในคำขอ และ/หรือไดรบั ชำระเงินโดยสินเชือ� ตามจำนวนเงินทีข่ อโอนรวมทัง้ คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ใด ๆ ครบถวนแลวเทานั้น โดยใหถือวาคำขอเปนคำสั่งใหหักเงิน หรือใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไวดังกลาว และในกรณีการชำระเงินโดยสินเชื�อ ใหถือวาผูขอใชบริการไดรับเงินสินเชื�อตามจำนวนเงินที่ขอโอนจากธนาคารครบถวนแลว โดยใหถือวาคำขอเปนหลักฐานการรับ
เงินสินเชื�อ ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวของใหแกธนาคาร [2] ธนาคารจะยึดถือเลขที่บัญชีผูรับเงินที่ระบุในคำขอเปนสำคัญ โดยไมจำเปนตองคำนึงถึงชือ� ผูร บั เงิน และ/หรือ ตรวจสอบชือ� บัญชีหรือขอมูลใด ๆ เพิม่ เติม [3] คำขอทีม่ ผี ลใน
วันที่โอนเงินตามที่ระบุไว จะตองอยูภายใตเงื�อนไขเรื�องวันและเวลาทำการ หรือเวลารับโอนเงินของธนาคารและธนาคารผูรับเงินดวย โดยหากไมอยูภายในระยะเวลาดังกลาว ธนาคารจะดำเนินการในวันทำการถัดไป [4] ธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนเงินได หากธนาคารสงสัย
วาการโอนเงินนี้เปนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยผูขอใชบริการตกลงจะไมเรียกคาเสียหายใด ๆ จากธนาคารในกรณีดังกลาว [5] ในกรณีที่ไมสามารถโอนเงิน และ/หรือตองคืนเงิน ธนาคาร
จะคืนเงินใหแกผูขอใชบริการหลังจากหักคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายที่เกี่ยวของเทานั้น โดยธนาคารจะนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูข อใชบริการ และ/หรือ ติดตอใหมารับเงินคืนจากธนาคาร ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร โดยใชอตั ราแลกเปลีย่ นรับซือ้ ของธนาคาร ณ วันทีธ่ นาคาร
คืนเงินดังกลาว [6] ธนาคารไมตอ งรับผิดในความเสียหาย ความลาชา ความผิดพลาดในการโอนเงิน เวนแตเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร โดยธนาคารจะไมรับผิดเกินกวาจำนวนเงินที่ขอโอน นอกจากนี้ ธนาคารไมตองรับผิดในความ
เสียหาย ความลาชา หรือคาใชจา ยใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติการณพเิ ศษ เหตุสดุ วิสยั ความบกพรองทางเทคนิคของคอมพิวเตอรหรือระบบสือ� สาร ความผิดพลาดของขอมูลทีธ่ นาคารไดรบั จากผูข อใชบริการ ความผิดพลาดของธนาคารผูร บั โอน หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตรา หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑของธนาคารผูร บั เงิน หรือของประเทศทีธ่ นาคารผูร บั เงินนัน้ ตัง้ อยู หรือจากการระงับหรืออายัดโดยหน�วยงานหรือบุคคลผูม อี ำนาจของประเทศใด ๆ ก็ตาม [7] คำขอนีอ้ ยูภ ายใตการบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีมขี อ พิพาทเกีย่ วกับ
คำขอนี้ ใหอยูในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย [8] ธนาคารจะมีการเปดเผย และ/หรือ สงขอมูลของผูขอใชบริการที่จำเปน ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ ชื�อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท และเลขที่บัญชี ใหแกผู ใหบริการระบบการชำระเงินระหวางประเทศที่อยูในประเทศไทย
และ/หรือ ในตางประเทศ ผู ใหบริการสวิตชชง่ิ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทย และ/หรือ ในตางประเทศ และ/หรือ ธนาคารในประเทศไทย และ/หรือ ธนาคารในตางประเทศ และ/หรือ ผูร บั โอนเงิน เพือ� วัตถุประสงคในการโอนเงิน • [1] The Siam Commercial Bank Public Company Limited
(the “Bank”) will proceed the funds transfer pursuant to the Application for the Use of Funds Transfer Service (the “Application”) when the Bank fully receives funds, debits funds from deposit account specified in the Application and/or receives
funds under the Applicant’s credit facility in the amount equal to the transfer amount, including any and all fees and expenses. It shall be deemed that the Application is the instruction for debiting funds or withdrawal slip from specified
deposit account. In case of funds received under the Applicant’s credit facility, it shall be deemed that the Applicant has fully received the credit facility in the amount equal to the transfer amount from the Bank and the Application is an
evidence of credit facility receipt. In this regard,the Applicant agrees to pay fees and related expenses to the Bank. [2] The Bank will strict to the account no. specified in the Application without having to consider the name of beneficiary
and/or to verify the account name or any other information. [3] The Application which will be effective on specified value date shall fall under the conditions of business day and hour or cut-off time of the Bank and beneficiary bank. If it does
not fall under such period, the Bank will proceed with the Application on the next business day. [4] The Bank shall have the right to refuse to proceed with any funds transfer if the Bank suspects that the transaction may be illegal or may
relate to any money laundering or financing of terrorism activity. In such event, the Applicant agrees not to claim against the Bank for any damages. [5] In the event that funds transfer cannot be made and/or the refund has to be made,
the Bank will refund the funds to the Applicant after deducting the relevant fees and/or expenses. The Bank shall refund by crediting such funds to the Applicants’ account and/or contacting the Applicant อานขอกำหนดและ
to receive funds from the Bank as the Bank deems appropriate by using the Bank’s foreign currency exchange at the buying rate on the date of such refund. [6] The Bank shall not be responsible for
any damage, delay, error in funds transfer, except that it arises from the Bank’s willful misconduct or gross negligence and in such event, the Bank shall not be liable for more than the transfer amount. เงื�อนไขดวยตัวอักษร
In addition, the Bank shall not be responsible for any damages, delay and expenses incurred from special circumstance, force majeure, technical problem of computer or communication system, ขนาดใหญ ผาน QR
incorrect information received from the Applicant, beneficiary bank’s mistake, or exchange rate fluctuation, or by laws or regulation of the beneficiary bank or the country where such beneficiary Read Terms and
bank is located, or from the suspension or seize by competent authority or person of any country. [7] This Application shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand. Conditions with
Any dispute arising under this Application shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Thailand. [8] The Bank will disclose and/or send any necessary Applicant's data
including but not limited to name, surname, phone number and account number to overseas remittance system service provider located in Thailand and/or in foreign country, switching system service larger font size via
QR
OR. ENTH. 20210126_PDPA
providers located in Thailand and/or in foreign country and/or any bank located in Thailand and/or any foreign banks and/or beneficiaries for the purpose of funds transfer.

