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      เงือ่นไขใบค ำขอโอนเงนิระหวำ่งประเทศ 

1.ผูข้อโอนเงนิตกลงวา่ หากพบวา่มขีอ้บกพร่องจากการใชบ้รกิาร หรอืมปัีญหาใด ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบในทันท ีพรอ้มดว้ยขอ้มูลดังต่อไปนี้ วันและเวลาทีท่ ารายการ, ชือ่และเลขที่
บัญชหีลัก, เลขทีบ่ัญชทีีโ่อนเงนิออก และเลขทีบ่ัญชทีีโ่อนเงนิเขา้, ประเภทของบรกิาร, จ านวนเงนิทีโ่อนเขา้หรอืออกจากบัญช.ี ชือ่ สถานทีต่ดิต่อของผูข้อใชบ้รกิารและผูแ้จง้, ความผดิพลาดที่

เกดิขึน้, ขอ้มูลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่ห็นสมควร โดยธนาคารจะด าเนนิการสอบสวนใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลา 30(สามสบิ) วัน นับแต่วันทีไ่ดร้ับค ารอ้งเรยีน และแจง้ขอใหผู้ข้อโอนเงนิทราบภายใน 7 
(เจ็ด) วนั นับแตว่นัทีท่ราบผลการสอบสวน 
2. ผูข้อโอนรับทราบวา่การใชบ้รกิารโอนเงนิระหวา่งประเทศตามเอกสารฉบับนี ้ธนาคารมคีวามรับผดิตอ่ผูข้อโอนเงนิจากการทีธ่นาคารปฏบิัตหิรอืละเวน้การปฏบิัตติามค าสัง่โอนเงนิจนเป็นเหตใุหผู้ข้อ

โอนเงนิและ/หรอืผูร้ับประโยชนไ์มไ่ดร้ับเงนิจากการโอนตามเอกสารฉบับนี ้ เวน้แตเ่ป็นกรณีดังตอ่ไปนี ้ไดแ้ก ่หากปรากฏวา่การใหบ้รกิารของธนาคารขัดตอ่กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ และ/หรอืบทบัญญัตขิอง
กฎหมาย และ/หรอืขัดตอ่หลักเกณฑใ์นการปฏบิัตงิานของธนาคาร และ / หรอื ผูข้อโอนเงนิมเีงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอตอ่การท าธรุกรรม และ / หรอื ผูข้อโอนเงนิอยูร่ะหวา่งถกูด าเนนิการทางกฎหมาย 

และ / หรอื ธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อโอนเงนิทราบถงึความขัดขอ้งของการใหบ้รกิารลว่งหนา้แลว้ หรอืไดแ้จง้ขณะทีใ่หบ้รกิาร และ/หรอื ผูข้อโอนเงนิปฏบิตผิดิเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงของธนาคาร และ/
หรือ เป็นเหตุสุดวสิัย หรือเกดิกรณีทีอ่ยู่เหนือการควบคุมอันสมควรของธนาคารซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเหตุ ไฟไหม ้แผ่นดนิไหว น ้าท่วม ฟ้าแลบ จลาจล การประทว้ง การปิดกจิการ การ
ด าเนนิการของรัฐบาล สงคราม การหยดุชะงักของไฟฟ้าหรอืแหลง่จา่ยไฟ เครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณ์ระบบโรคมนาคม เครอืขา่ย และ/หรอื โปรแกรมระบบอนิเตอรเ์น็ตช ารุด ขัดขอ้ง หรอือยูร่ะหวา่ง

การซอ่มแซม หรอืบ ารงุรักษา 
3. กรณีผูรั้บผลประโยชนเ์ป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนยีมนอกประเทศไทย ผูข้อโอนยนิยอมชําระค่าธรรมเนยีม และ/หรอืค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในประเทศตามทีธ่นาคารกําหนดทกุประการ ธนาคารอาจ
เปลีย่นแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายนการโอนเงนิไดต้ามทีธ่นาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อโอนทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยเป็นเวลา 30 (สามสบิ) วัน โดยผูข้อโอนตกลงช าระ
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีก่ลา่วขา้งตน้ในอัตราทีธ่นาคารไดแ้จง้เปลีย่นแปลงใหมด่ังกลา่วนัน้ทกุคราวไป 
4. กรณีผูข้อโอนเป็นผูร้ับภาระคา่ธรรมเนยีมนอกประเทศไทย หากธนาคารเรยีกเก็บเงนิไวไ้มพ่อช าระใหก้ับธนาคารตา่งประเทศ ธนาคารจะเรยีกเก็บเพิม่เตมิตามยอดทีถ่กูเรยีกเก็บจรงิ

5. คําขอโอนเงนิทีใ่ห ้มผีลเป็นการโอนวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ําการโอนนัน้ จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่นไขเรือ่งเวลาทําการหรอืเวลาเปิด-ปิด รับโอนเงนิของธนาคารหรอืธนาคารปลายทางของผูรั้บผลประโยชน์
6. การลงนามในใบค าขอโอนเงนิระหวา่งประเทศนัน้ ใหถ้อืวา่ ไดล้งนามในเอกสารประกอบการขอโอนเงนิในฉบับนัน้ ๆ ดว้ยเชน่กัน

7. ในกรณีทีผู่ข้อโอนขอใหธ้นาคารโอนเงนิใหก้ับผูร้ับประโยชนโ์ดยทีผู่ข้อโอนยังมไิดท้ าการสง่มอบเงนิทีต่อ้งการโอนใหก้ับธนาคาร (คอืใหธ้นาคารทดรองจ่ายเงนิใหก้ับผูร้ับประโยชนไ์ปกอ่น) ผูข้อ
โอนตกลงช าระเงนิตามจ านวนทีธ่นาคารไดท้ดรองจา่ยใหแ้กผู่ร้ับประโยชน์คนืใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นภายในวันเดยีวกันกับทีธ่นาคารท าการโอนเงนิ หากผูข้อโอนผดิขอ้ตกลงผูข้อโอนยนิยอมเสยี

ดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารในอัตรารอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี ของจ านวนเงนิทีธ่นาคารไดท้ดรองจ่ายใหแ้ก่ผูร้ับประโยชน์นับแต่วันทีธ่นาคารโอนเงนิตามใบค าขอใหผู้ร้ับประโยชน์จนถงึวันทีผู่ข้อโอนได ้
ช าระเงนิคนืใหแ้กธ่นาคารครบถว้นเสร็จสิน้ 
8. ธนาคารจะสง่มอบหลักฐานการโอนเงนิใหก้ับผูข้อโอนเงนิเมือ่การโอนเงนิเสร็จสิน้ ซึง่หลักฐานการโอนเงนิดังกล่าวมวีัตถปุระสงคเ์พือ่แจง้ผลการท ารายการตามขอ้เท็จจรงิทิก่ดิขึน้เท่านัน้ ธนาคาร

จะไมร่ับผดิชอบหากผลของการรายงานดังกลา่วเป็นผลการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากค าสัง่ของผูข้อโอนเงนิในการท ารายการโอนเงนิ 
9. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ (“ธนาคาร”) เป็นบรษัิทลกูของ CIMB Bank Berhad (“ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีมาเลเซยี”) และเป็นสมาชกิของกลุม่บรษัิท CIMB Group

SDN BHD ซึง่อยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของธนาคาร Negara Malaysia หรอืธนาคารแหง่ประเทศมาเลเซยี ธนาคารจงึตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทยและธนาคารแหง่ประเทศ
มาเลเซยี ซึง่รวมถงึกฎ /หลักเกณฑแ์ละระเบยีบต่าง ๆ รวมทัง้ตอ้งปฏบิัตติามกรอบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีมาเลเซยี ในการนี้ธนาคารจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งน าสง่
ขอ้มูลของลูกคา้ของธนาคารใหแ้ก่ธนาคารแห่งประเทศมาเลเซยี รวมถงึธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีมาเลเซยี และบรษัิทอืน่ ๆ ในกลุ่ม CIMB Group SDN BHD ฉะนัน้โดยหนังสอืฉบับนี้ ผูข้อโอนจงึตกลง

ยนิยอมใหธ้นาคาร (ก)  ท าการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และใชข้อ้มูลสว่นตัวหรอืสว่นบุคคล และ/หรอืขอ้มูลเครดติหรอืขอ้มลูใดๆของผูข้อโอน/ ผูกู้ร้่วม/ ผูค้ ้าประกัน / เจา้ของหลักประกัน หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ทีไ่ดร้ับจากบรษัิทขอ้มลูเครดติ  หรอื (ข)  เปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวหรอืสว่นบคุคล และ/หรอืขอ้มลูเครดติ และ/หรอื ขอ้มลูอืน่ใดทีม่อียูก่ับธนาคารใหแ้ก ่บรษัิทขอ้มลูเครดติ บรษัิทประมวลผล

ขอ้มูลเครดติอนื ๆ ธนาคารพาณิชย ์สถาบันการเงนิ และนติบิุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ป็นสมาชกิบรษัิทขอ้มูลเครดติ บรษัิทประมวลผลขอ้มูลเครดติอื่น ๆ และบรษัิทแม่หรอืบรษัิทในเครือของธนาคาร เพือ่
ประโยชนข์องธนาคารในการพจิารณาใหส้นิเชือ่หรอืวตัถุประสงคอ์ืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดต้ลอดไปแมว้า่ผูข้อโอน / ผูกู้ร้ว่ม / ผูค้ ้าประกัน / เจา้ของหลักประกัน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะไดปิ้ดบัญชี

หรอืยกเลกิการท าธรุกรรมใด ๆ กับธนาคารไปแลว้ก็ตาม  ทัง้นี้ไม่วา่นติบิุคคลหรอืสถาบันดังกล่าวจะตัง้อยู่ ในประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม ผูข้อโอนตกลงยนิยอมและอนุญาตใหธ้นาคารเก็บ

รวบรวม  ใชข้อ้มลูใด ๆ ของผูข้อโอนรวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ทีผู่ข้อโอนรวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้หไ้วแ้กธ่นาคาร ตอ่ (ก)  บรษัิทแมข่องธนาคาร บรษัิทในเครอื  บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง  
ซึง่รวมถงึส านักงานสาขา ซึง่ต่ไปในสัญญานี้รวมเรยีกวา่ “กลุ่มธนาคารซไีอเอ็มบ”ี  รวมถงึกรรมการ ลูกจา้ง ผูร้ับจา้ง ผูแ้ทน ตัวแทน และผูป้ระกอบวชิาชพีในการใหค้ าปรกึษาดา้นต่าง ๆ ของกลุม่

ธนาคารซไีอเอ็มบ ี  (ข)  หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก ากับดูแลซึง่มขีอบเขตอ านาจเหนอืหน่วยงานใด ๆ ในกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ ี(รวมถงึธนาคารแหง่ประเทศมาเลเซยี) พนักงานเจา้หนา้ทีข่อง
รัฐ หรอืศาล (ค)  บคุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ใด หรอื (ง)  ผูร้ับโอนสทิธหิรอผูท้ีจ่ะรับโอนสทิธขิองธนาคาร เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารและ / หรอืก ากับดแูลความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับผูข้อโอน

รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการตรวจสอบ การวเิคราะห ์ การอ านวยสนิเชือ่ การทบทวนสนิเชือ่  การตอ่อายสุญัญาสนิเชือ่หรอื การจัดการสนิเชือ่ แรส ารวจและประเมนิหลักประกันการจัดอันดับความ
น่าเชือ่ถอื การท าประกันภัย การโอนสทิธ ิการเรยีกเก็บหนี้ และการป้องกันความเสีย่งส าหรับบัญชสีนิเชือ่ทัง้หมดเป็นครัง้คราวในภายหนา้ รวมถงึการจัดท าฐานขอ้มูล การรวบรวมสถติ ิ การเสนอ
บรกิารของธนาคาร เพือ่ใชใ้นการสง่เสรมิการขาย หรอืการขายผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ หรอืท าการตลาดผลติภัณฑแ์ละบรกิารใด ๆ ของกลุ่มธนาคารซไีอเอ็มบ ีหรอื เพือ่ใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอกในการ

ด าเนนิการใหบ้รกิารของกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ ีหรอืตอ้งเปิดเผยตามค าสั่งหรอืหมายเรยีกของพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืศาล หรอืกระบวนการของศาลทีม่เีขตอ านาจ หรอืตอ้งเปิดเผย โดยประการอืน่
ตามกฎหมายขอประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเพือ่วัตถุประสงคอ์ืน่ตามทีธ่นาคารเห็นสมควร  ไม่วา่ผูร้ับขอ้มูลดังกล่าวจะมสีถานทีป่รปะกอบการอยู่ในประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม อนึง่  ใหถ้อืวา่

เอกสารคูฉ่บับและส าเนา  ส าเนาภาพถา่ย  ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสห์รอืโทรสารทัง้หลายซึง่ท าซ ้าขึน้มาจากหนังสอืยนิยอมฉบับนี ้ไมว่า่โดยการท าส าเนา ถา่ยส าเนาหรอืบันทกึในรปุแบบใด ๆ ก็ตาม เป็น
หลักฐานทีแ่สดงถงึการใหค้วามยนิยอมของผูข้อโอนดว้ย 

Terms and Conditions for International Remittance 

1. The Remitter agrees that in the event there is any occurrence of a failure in services or irregularity, the Remitter will promptly notify the Bank and provide the Bank with the
following information; date and time of remittance, name and account number of the main account, account number of the remittance account and account number of the 

receiving account, type of service, amount of transfer to/ from the account, name and address of the Remitter and the informer, failure occurred, any other information deems 
appropriate. The Bank will complete an examination within 30 (thirty) days from the receipt of such complaint and notify to the Remitter of the result within 7 (seven) days from 
the date of getting the result for investigation 

2. The Remitter agrees and acknowledges that, with respect to the use of international remittance services under this document, the Bank will be liable to the Remitter for the
Bank’ s performance or omission of performance according to the remittance order causing the Remitter and/or the beneficiary not receive the transferred money under this 

document, unless in any of the following cases; it appears that the service of the Bank is considered contrary to any rule, regulation, order and/or legal provision, and/or contrary 
to the principle of conduct of the Bank and/or there is insufficient money in the Remitter’ s account to proceed with the transaction and/or the Remitter is under any legal 
proceeding and/or the Bank has already notified the Remitter of such obstruction prior to or at the time of service and/or the Remitter is in breach of any condition or agreement 

of the Bank and/or there is any force majeure event or any circumstances beyond reasonable control of the Bank including without limitation to fire, earthquake, flood, lighting, 
riot, protest, cessation of business, any actions by the government, war, error on electricity or electricity generator, the computer, equipment, telecommunication system, network, 

and/or internet system is damaged, out of order, or in the repairing or maintaining. 
3. In case of all charges outside Thailand are borne by the beneficiary, the Remitter agrees to pay fees and/or all expenses inside Thailand specified by the Bank in all aspects.

The Bank may change the rate of fee and expenses of remittance as the Bank deems it is appropriate by notifying the Remitter at least 30 ( thirty)  days in advance.  In this 
regards, the Remitter agrees to pay, at all time, the new rate of fee and expenses as specified by the Bank. 
4. In case of all charges outside Thailand are borne by the Remitter, the Bank is entitled to claim for the shortfall amount from the Remitter if the foreign bank charges the Bank

exceeded the afore collected amount. 
5. Application for International Fund Transfer which is effective on the same day as transferred date, is subject to the local business hours or cut-off times of the correspondence

banks of beneficiary’s bank. 
6. The signing of signature on the Application for International Remittance shall be deemed as signing all documents relating to such Application.
7. In the event that the Remitter requests the Bank to transfer money to the beneficiary but the Remitter has not delivered such amount of money to the Bank (the Bank has to

make advance payment to the beneficiary), the Remitter agrees that the amount advanced by the Bank shall be reimbursed by the Remitter in full on the same day that the Bank 
has advanced such amount.  If the Remitter fails to pay the amount advanced by the Bank, the Bank shall be entitled to claim for such advance payment together with default 

interest at the rate of 15 ( fifteen)  percent per annum out of the amount advanced by the Bank commencing from the date that the Bank has advanced such amount to the 
beneficiary up until such advance payment is paid in full by the Remitter. 
8. The Bank will deliver the remittance evidence to the Remitter upon completion of the remittance in order to notify the Remitter of the remittance result based only on the

factual transaction information. The Bank will not be liable if the remittance result comes out that a loss is incurred from the remittance order of the Remitter. 
9. CIMB Thai Bank Public Company Limited (hereinafter referred to as “the Bank”), is a subsidiary of CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) and a member of CIMB Group SDN BHD,

which are regulated by Bank Negara Malaysia or the Central Bank of Malaysia (“BNM”). The Bank is required to comply with the rule issued by the Bank of Thailand and BNM as 
well as other rules/ criteria and regulations and internal risk management framework of CIMB Bank.  In this regard, it will be necessary for the Bank to share its customer 

information with BNM, CIMB Bank and other companies in CIMB Group SDN BHD. By this letter, the Remitter hereby agrees and authorizes the Bank to (a) collect, examine and 
use its personal information and/or its credit information or other information of the Remitter / co-borrower / guarantor / collateral owner or related persons received from the 
credit bureau company or (b) disclose its personal information and/or its credit information and/or other information possessed by the Bank to the credit bureau company, any 

credit data company, bank, financial institutions and other juristic entity that is a member of the credit bureau company, any credit data company and the Bank’s parent company 
or affiliates for the benefit of the Bank to consider granting loan or other purposes as stipulated by the law at all times even though the Remitter/  co-borrower /  guarantor / 

collateral owner or related persons have closed its account or have cancelled any transactions made with the Bank, whether or not such juristic entity or agency is located inside 
or outside Thailand. The Remitter agrees and authorizes the Bank to collect, use and disclose any information of the Remitter and related persons, which the Remitter and related 
persons provided to the Bank to (a)  the Bank’ s parent company, holding companies, affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as “CIMB Group” )  including 

directors, employees, contractors, representatives, agents and professional advisers, the solicitors or auditors of CIMB Group, (b)  any government and regulatory authorities 
having jurisdiction over any entity in CIMB Group (including BNM), government officers or courts, (c) any other individuals or juristic persons, or (d) any potential transferee or 

assignee to whom be the Bank is negotiating for the transfer, assignment and novation of the rights or obligations under or by reference to this letter of consent, the facility 
agreement or the security document for the purpose of managing and/or supervising risks associated with the Remitter and related persons, including examining, analyzing, 
facilitating credits, credit reviewing, renewal of facility agreement or credit management, collateral survey and appraisal, rating, insurance, right assignment, debt collection and 

protection on an occasional basis hereafter for all credit facility accounts, setting up databases, compiling statistics, offering of services of the Bank; for promotion or cross selling 
or marketing of any CIMB Group’s products and services; for outsourcing any part of CIMB Group’s services operations; or for disclosure pursuant to any subpoena or other legal 

process or in connection with any legal action, suit or proceedings to the courts of its jurisdiction; or for compliance with the law, or any other purpose deemed appropriate by 
the Bank notwithstanding that such recipient’  s principal place of business is in or outside Thailand .The duplicates and all copies, photocopies, electronic data or the facsimiles 
as copied from this letter of consent by way of copying,photocopying or recording in any form whatsoever shall be considered as evidence of our grant of consent likewise.  In 

witness hereof, the Remitter has signed and affixed the company seal (if any) in the presence of witnesses on the date, month and year as indicated above. 

ACC001V1         
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