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ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบับรกิำรโอนเงนิระหวำ่งประเทศ 

1. ผูข้อโอนเงนิตกลงวา่หากพบวา่มขีอ้บกพรอ่งจากการใชบ้รกิาร หรอืมปัีญหาใด ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัท ีพรอ้มดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้วนัและเวลาที่

ท ารายการ, ชือ่และเลขทีบ่ญัชหีลกั, เลขทีบ่ญัชทีีโ่อนเงนิออก และเลขทีบ่ญัชทีีโ่อนเงนิเขา้, ประเภทของบรกิาร, จ านวนเงนิทีโ่อนเขา้หรอืออกจากบญัช,ี ชือ่สถานที่

ตดิตอ่ของผูข้อใชบ้รกิารและผูแ้จง้, ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้, ขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่ห็นสมควรโดยธนาคารจะด าเนนิการสอบสวนใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลา 30 

(สามสบิ) วนั นับแตว่นัทีไ่ดร้ับค ารอ้งเรยีน และแจง้ขอใหผู้ข้อโอนเงนิทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับแตว่นัทีท่ราบผลการสอบสวน  

2. ผูข้อโอนรับทราบวา่การใชบ้รกิารโอนเงนิระหวา่งประเทศตามเอกสารฉบบันี ้ธนาคารมคีวามรับผดิตอ่ผูข้อโอนเงนิจากการทีธ่นาคารปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัติามค าสัง่

โอนเงนิจนเป็นเหตใุหผู้ข้อโอนเงนิ และ/หรอื ผูร้ับประโยชนไ์มไ่ดร้ับเงนิจากการโอนตามเอกสารฉบบันี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ไดแ้ก ่หากปรากฏวา่การใหบ้รกิารของ

ธนาคารขดัตอ่กฎระเบยีบค าสัง่ และ/หรอื บทบญัญัตขิองกฎหมาย และ/หรอื ขดัตอ่หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิานของธนาคาร และ/หรอื ผูข้อโอนเงนิมเีงนิในบญัชไีม่

เพยีงพอตอ่การท าธรุกรรม และ/หรอื ผูข้อโอนเงนิอยูร่ะหวา่งถกูด าเนนิการทางกฎหมาย และ/หรอื ธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อโอนเงนิทราบถงึความขดัขอ้งของการใหบ้รกิาร

ลว่งหนา้แลว้หรอืไดแ้จง้ขณะทีใ่หบ้รกิาร และ/หรอื ผูข้อโอนเงนิปฏบิตัผิดิเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงของธนาคาร และ/หรอื เป็นเหตสุดุวสิยัหรอืเกดิกรณทีีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ

อนัสมควรของธนาคารซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเหตไุฟไหม ้แผน่ดนิไหว น ้าทว่ม ฟ้าแลบ จลาจล การประทว้ง การปิดกจิการ การด าเนนิการของรัฐบาล สงคราม การ

หยดุชะงกัของไฟฟ้าหรอืแหลง่จา่ยไฟ เครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณร์ะบบโทรคมนาคม เครอืขา่ย และ/หรอื โปรแกรมระบบอนิเตอรเ์น็ตช ารดุขดัขอ้งหรอือยูร่ะหวา่งการ

ซอ่มแซมหรอืบ ารงุรักษา 

3. กรณีผูร้ับผลประโยชนเ์ป็นผูร้ับภาระคา่ธรรมเนยีมนอกประเทศไทย ผูข้อโอนยนิยอมช าระคา่ธรรมเนยีม และ/หรอื คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ภายในประเทศตามทีธ่นาคารก าหนด

ทกุประการ ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้า่ยการโอนเงนิไดต้ามทีธ่นาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อโอนทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยเป็น

เวลา 30 (สามสบิ) วนั โดยผูข้อโอนตกลงช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีก่ลา่วขา้งตน้ในอตัราทีธ่นาคารไดแ้จง้เปลีย่นแปลงใหมด่งักลา่วนัน้ทกุคราวไป 

4. กรณีผูข้อโอนเป็นผูร้ับภาระคา่ธรรมเนยีมนอกประเทศไทย หากธนาคารเรยีกเก็บเงนิไวไ้มพ่อช าระใหก้บัธนาคารตา่งประเทศ ธนาคารจะเรยีกเก็บเพิม่เตมิตามยอดทีถ่กู

เรยีกเก็บจรงิ  

5. ค าขอโอนเงนิทีใ่หม้ผีลเป็นการโอนวนัเดยีวกนักบัวนัทีท่ าการโอนนัน้ จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขเรือ่งเวลาท าการหรอืเวลาเปิด-ปิด รับโอนเงนิของธนาคารหรอืธนาคาร

ปลายทางของผูร้ับผลประโยชน ์ 

6. การลงนามในใบค าขอโอนเงนิระหวา่งประเทศนัน้ใหถ้อืวา่ ไดล้งนามในเอกสารประกอบการขอโอนเงนิในฉบบันัน้ ๆ ดว้ยเชน่กนั 

7. ในกรณีทีผู่ข้อโอน ขอใหธ้นาคารโอนเงนิใหก้บัผูร้ับประโยชนโ์ดยทีผู่ข้อโอนยังมไิดท้ าการสง่มอบเงนิทีต่อ้งการโอนใหก้บัธนาคาร (คอืใหธ้นาคารทดรองจา่ยเงนิใหก้บั

ผูร้ับประโยชนไ์ปกอ่น) ผูข้อโอนตกลงช าระเงนิตามจ านวนทีธ่นาคารไดท้ดรองจา่ยใหแ้กผู่ร้ับประโยชนค์นืใหแ้กธ่นาคารจนครบถว้นภายในวนัเดยีวกนักบัทีธ่นาคารท าการ

โอนเงนิ หากผูข้อโอนผดิขอ้ตกลงผูข้อโอนยนิยอมเสยีดอกเบีย้ใหแ้กธ่นาคารในอตัรารอ้ยละ 15 (สบิหา้) ตอ่ปี ของจ านวนเงนิทีธ่นาคารไดท้ดรองจา่ยใหแ้กผู่ร้ับประโยชน์

นับแตว่นัทีธ่นาคารโอนเงนิตามใบค าขอใหผู้ร้ับประโยชนจ์นถงึวันทีผู่ข้อโอนไดช้ าระเงนิคนืใหแ้กธ่นาคารครบถว้นเสร็จสิน้ 

8. ธนาคารจะสง่มอบหลกัฐานการโอนเงนิใหก้บัผูข้อโอนเงนิเมือ่การโอนเงนิเสร็จสิน้ ซึง่หลกัฐานการโอนเงนิดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แจง้ผลการท ารายการตาม

ขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้เทา่นัน้ ธนาคารจะไมร่ับผดิชอบหากผลของการรายงานดงักลา่วเป็นผลการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากค าสัง่ของผูข้อโอนเงนิในการท ารายการโอนเงนิ  

9. ธนาคาร ซไีอเอ็มบไีทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ (“ธนาคาร”) เป็นบรษัิทลกูของ CIMB Bank Berhad (“ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีมาเลเซยี”) และเป็นสมาชกิ
ของกลุม่บรษัิท CIMB Group SDN BHD ซึง่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของธนาคาร Negara Malaysia หรอืธนาคารแหง่ประเทศมาเลเซยี ธนาคารจงึตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทยและธนาคารแหง่ประเทศมาเลเซยี ซึง่รวมถงึกฎ/หลกัเกณฑแ์ละระเบยีบตา่งๆ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่ง
ภายในองคก์รของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีมาเลเซยี ในการนีธ้นาคารจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งน าสง่ขอ้มลูของลกูคา้ของธนาคารใหแ้กธ่นาคารแหง่ประเทศมาเลเซยี รวมถงึธนาคาร
ซไีอเอ็มบ ีมาเลเซยี และบรษัิทอืน่ๆ ในกลุม่ CIMB Group SDN BHD ฉะนัน้โดยหนังสอืฉบบันี ้ผูข้อโอนจงึตกลงยนิยอมใหธ้นาคาร (ก) ท าการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และ
ใชข้อ้มลูสว่นตวัหรอืสว่นบคุคล และ/หรอื ขอ้มลูเครดติหรอืขอ้มลูใดๆ ของผูข้อโอน/ผูกู้ร้ว่ม/ผูค้ ้าประกนั/เจา้ของหลกัประกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ดร้ับจากบรษัิทขอ้มลู
เครดติ หรอื (ข) เปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัหรอืสว่นบคุคล และ/หรอื ขอ้มลูเครดติ และ/หรอื ขอ้มลูอืน่ใดทีม่อียูก่บัธนาคารใหแ้ก ่บรษัิทขอ้มลูเครดติ บรษัิทประมวลผล ขอ้มลู
เครดติอืน่ๆ ธนาคารพาณชิย ์สถาบนัการเงนิ และนติบิคุคลอืน่ๆ ทีเ่ป็นสมาชกิบรษัิทขอ้มลูเครดติ บรษัิทประมวลผลขอ้มลูเครดติอืน่ๆ และบรษัิทแมห่รอืบรษัิทในเครอืของ
ธนาคาร เพือ่ประโยชนข์องธนาคารในการพจิารณาใหส้นิเชือ่หรอืวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆตามทีก่ฎหมายก าหนดไดต้ลอดไป แมว้า่ผูข้อโอน/ผูกู้ร้ว่ม/ผูค้ ้าประกนั/เจา้ของ
หลกัประกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะไดปิ้ดบญัชหีรอืยกเลกิการท าธรุกรรมใดๆกบัธนาคารไปแลว้ก็ตาม ทัง้นีไ้มว่า่นติบิคุคลหรอืสถาบนัดงักลา่วจะตัง้อยูใ่นประเทศไทยหรอื
ตา่งประเทศก็ตาม ผูข้อโอนตกลงยนิยอมและอนญุาตใหธ้นาคารเก็บ รวบรวม ใชข้อ้มลูใดๆ ของผูข้อโอนรวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเผยขอ้มลูใดๆทีผู่ข้อโอนรวมทัง้ผูท้ ี่
เกีย่วขอ้งไดใ้หไ้วแ้กธ่นาคารตอ่ (ก) บรษัิทแมข่องธนาคาร บรษัิทในเครอื บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึส านักงานสาขา ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีร้วมเรยีกวา่ “กลุม่ธนาคารซี

ไอเอ็มบ”ี รวมถงึกรรมการ ลกูจา้ง ผูร้ับจา้ง ผูแ้ทน ตวัแทน และผูป้ระกอบวชิาชพีในการใหค้ าปรกึษาดา้นตา่งๆของกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ ี(ข) หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานก ากบัดแูลซึง่มขีอบเขตอ านาจเหนอืหน่วยงานใดๆในกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ ี(รวมถงึธนาคารแหง่ประเทศมาเลเซยี) พนักงานเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืศาล (ค) 
บคุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ใด หรอื (ง) ผูร้บัโอนสทิธหิรอืผูท้ีจ่ะรับโอนสทิธขิองธนาคารเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิาร และ/หรอื ก ากบัดแูลความเสีย่งตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูข้อ
โอนรวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการตรวจสอบ การวเิคราะห ์การอ านวยสนิเชือ่ การทบทวนสนิเชือ่ การตอ่อายสุญัญาสนิเชือ่หรอืการจัดการสนิเชือ่ การส ารวจและประเมนิ
หลกัประกนั การจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื การท าประกนัภยั การโอนสทิธ ิการเรยีกเก็บหนี ้และการป้องกนัความเสีย่งส าหรับบญัชสีนิเชือ่ทัง้หมดเป็นครัง้คราวในภายหนา้ 
รวมถงึการจัดท าฐานขอ้มลู การรวบรวมสถติ ิการเสนอบรกิารของธนาคาร เพือ่ใชใ้นการสง่เสรมิการขาย หรอืการขายผลติภัณฑอ์ืน่ๆ หรอืท าการตลาดผลติภัณฑแ์ละบรกิาร
ใดๆของกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ ีหรอืเพือ่ใชบ้รกิารจากบคุคลภายนอกในการด าเนนิการใหบ้รกิารของกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ ีหรอืตอ้งเปิดเผยตามค าสัง่หรอืหมายเรยีกของ
พนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืศาล หรอืกระบวนการของศาลทีม่เีขตอ านาจ หรอืตอ้งเปิดเผยโดยประการอืน่ตามกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ตามที่
ธนาคารเห็นสมควร ไมว่า่ผูร้ับขอ้มลูดงักลา่วจะมสีถานทีป่ระกอบการอยูใ่นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม อนึง่ใหถ้อืวา่เอกสารคูฉ่บบัและส าเนา ส าเนาภาพถา่ย ขอ้มลู
อเิล็กทรอนกิสห์รอืโทรสารทัง้หลายซึง่ท าซ า้ขึน้มาจากหนังสอืยนิยอมฉบบันีไ้มว่า่โดยการท าส าเนา ถา่ยส าเนาหรอืบนัทกึในรปูแบบใดๆก็ตาม เป็นหลกัฐานทีแ่สดงถงึการ
ใหค้วามยนิยอมของผูข้อโอนดว้ย ขอ้มลูทีป่ระมวลผลตามขอ้สญัญานีไ้มร่วมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีน่ยิามไวใ้นพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 กฎ
และขอ้บงัคบัอืน่ๆทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญัตดิงักลา่ว 

10. โดยการลงนามดา้นลา่งนีผู้ข้อโอนตกลงรับทราบ (ก) ประกาศความเป็นสว่นตวัของธนาคาร ซึง่ธนาคารไดม้กีารแจง้ใหท้ราบถงึประกาศดงักลา่วแลว้ และ (ข) ธนาคาร
อาจเก็บรวบรวมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตห้รอืเกีย่วกบัใบค าขอโอนเงนิระหวา่งประเทศฉบบันีเ้พือ่วตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวัของ
ธนาคารหรอืตามทีก่ าหนดในประกาศดงักลา่ว ในกรณีทีผู่ข้อโอนใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลธรรมดาใดๆตามทีก่ าหนดในใบค าขอโอนเงนิระหวา่งประเทศฉบบันีห้รอืตาม
กฎหมายหรอืกฎระเบยีบใด ผูข้อโอนรบัรองวา่ (1) ผูข้อโอนไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใชห้รอืเปิดเผย (แลว้แตก่รณี) ขอ้มลูดงักลา่วใหบ้คุคล
ธรรมดานัน้ทราบแลว้ตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดแ้จง้ใหบ้คุคลดงักลา่วทราบถงึประกาศความเป็นสว่นตวัของธนาคารแลว้ และ (2) ผูข้อโอนมสีทิธโิดยชอบดว้ย
กฎหมาย หรอืไดร้ับความยนิยอม หรอืไดร้ับมอบหมายจากบคุคลธรรมดาดงักลา่วใหเ้ป็นตวัแทนในการใหค้วามยนิยอมในนามของบคุคลนัน้ส าหรับการเก็บรวบรวม 
ประมวลผล ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักลา่วโดยธนาคาร ทัง้นีต้ามทีก่ าหนดในประกาศความเป็นสว่นตวัของธนาคาร เมือ่ธนาคารรอ้งขอ ผูข้อโอนจะให ้
ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแกธ่นาคารในการใชเ้ก็บรวบรวม ประมวลผล หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองสว่นบคุคลในรปูแบบและเนือ้หาที่
ธนาคารพอใจ และ/หรอื จะด าเนนิการใหบ้คุคลธรรมดาซึง่ธนาคารไดใ้ช ้เก็บรวบรวม ประมวลผล หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักลา่วตาม หรอืเนือ่งจากใบค า
ขอโอนเงนิระหวา่งประเทศนีใ้หค้วามยนิยอมเชน่เดยีวกนัดว้ย ทัง้นี ้ความยนิยอมดงักลา่วตอ้งเป็นความยนิยอมทีใ่หโ้ดยอสิระของผูข้อโอนหรอืบคุคลดงักลา่ว 

11.ผูข้อโอนเงนิรับทราบเงือ่นไขขอ้ตกลง ส าหรับการท าธรุกรรมทีต่อ้งสงสยัหรอืเขา้ขา่ยวตัถปุระสงคท์ีต่อ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงาน (Negative List) ผูโ้อนจะตอ้ง

ไดร้ับอนุญาตจากธปท. กอ่นการด าเนนิการ เชน่ การโอนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธรุกรรมการซือ้ขาย แลกเปลีย่น ใหกู้ย้มื FX/THB หรอืโอนเงนิเพือ่ท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัครปิโตเคอรเ์รนซิเ่ป็นตน้  

12. ผูข้อโอนเงนิรับทราบเงือ่นไขขอ้ตกลงส าหรับการท าธรุกรรมการสง่เงนิใหเ้ปลา่แกบ่คุคลในตา่งประเทศ โดยผูโ้อนสามารถด าเนนิการท าธรุกรรมดงักลา่วเมือ่นับรวมทกุ

สถาบนัการเงนิ เป็นจ านวนรวมไมเ่กนิปีละ 50,000 ดอลลารส์หรัฐอเมรกิาตอ่รายผูโ้อนตอ่ปี 

13. ผูข้อโอนเงนิรับทราบเงือ่นไขและตกลงผกูพนัตนตามบนัทกึขอ้ตกลงรับรองความเสยีหาย ส าหรับการสง่ค าสัง่ผา่นเครือ่งโทรสาร และหรอื ทางอเีมล ์(E-Mail) และหรอื

ทางอปุกรณ์หรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ  

 

 



ACC001V2 version 21 February 2023 

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. For the avoidance of doubt, the information processed in accordance with this clause does not include 
personal data as defined in the Thailand Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) and other rules and regulations issued thereunder. 

10. In the event that the Remitter provides personal data of any individual pursuant to the Application for International Remittance or as required by law 
or regulations, to the extent required by law, the Remitter warrants that: (i) it has notified the relevant individual of the purposes for which data will be 
collected, processed, used or disclosed (as the case may be) and has informed such person of Bank’s privacy notice; and (ii) it has the lawful right and 
lawful basis to, or has obtained such individual's consent for, or otherwise is authorized to consent on behalf of such individual for, the collection, 
processing, use and disclosure of his/her personal data by the Bank in each case, in accordance with or for the purposes as set forth in accordance with 
the privacy notice of Bank. The Remitter, upon request of the Bank, shall and/or shall procure any individuals whose personal information are used, 
collected, processed or disclosed by the Bank pursuant to or in relation to the Application for International Remittance provide written consent to the 
Bank in the form and substance satisfactory to the Bank in accordance with personal data protection law, provided that such consent is freely-given by 
the Remitter or the relevant individual. 

11. The Remitter acknowledges and agrees that, for suspicious transactions or negative list, the Remitter must obtain permission from the Bank of 

Thailand before proceedings such as FX/THB trading, FX/THB exchange, FX/THB lending, or transactions related to Cryptocurrency, etc.  

12. The Remitter agrees and acknowledges, for transfers of gifts or grants to any person abroad, the Remitter is allowed to transfer such gifts or grants 

up to USD 50,000 per person per calendar year per all financial. 

13. The Remitter acknowledges and agrees to be bound by all clauses in the letter of indemnity for any Order made via via facsimile and/or by e-mail 

and/or other equipment or tools. 
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