เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี

ใบคาขอใช้บริ การ TMB Business CLICK
1. วัตถุประสงค์ของการบันทึกใบคาขอ

วันทีก่ รอกใบคาขอ

ใหม่ (โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการในใบคาขอ)
ยกเลิกบริการ (โปรดแจ้งข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ ยืนยันความถูกต้องและเซ็นรับรองเอกสาร)
ั
เพิม่ /แก้ไข (สาหรับลูกค้าปจจุบนั ทีต่ อ้ งการเพิม่ , ยกเลิก, หรือแก้ไขรายละเอียดบางส่วน โปรดแจ้งข้อมูลพืน้ ฐานและรายละเอียดเฉพาะทีต่ อ้ งการแก้ไข) โดยรายละเอียดเบือ้ งต้นของการแก้ไข

มีดงั นี้

2. ข้อมูลพืน้ ฐาน
กรณีทธ่ี นาคารมีขอ้ มูลต่างจากข้อมูลทีแ่ จ้งด้านล่าง ข้าพเจ้า

มีความประสงค์ให้ธนาคารปรับปรุงข้อมูลตามเอกสารฉบับนี้

ข้อมูลทั ่วไป/ข้อมูลการจดทะเบียนของธุรกิจ
ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชือ่ บริษทั ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสาหรับติดต่อ - ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั /สถานทีต่ งั ้ สานักงาน (ทีต่ ดิ ต่อได้) ชือ่ สถานประกอบการ
ทีอ่ ยูบ่ ริษทั (ภาษาไทย)

Address (English)
ชื่อและข้อมูลผู้ติดต่อ (โปรดระบุตามตารางด้านล่าง)
เพือ่ ให้ธนาคารติดต่อบุคคลตามรายชือ่ ด้านล่าง รวมถึงเซ็นรับเอกสารต่างๆทีท่ างธนาคารจัดส่งให้
เพือ่ มอบอานาจให้บคุ คลตามรายชือ่ ด้านล่างลงนามแทนในกรณีแจ้งเพิม่ หรือเปลีย่ นรายละเอียดผูใ้ ช้งาน (ในข้อ 4)
ชื่อ/สกุล ของผูต้ ิ ดต่อ

E-Mail

ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

โทรศัพท์ (Phone No.)

1)
2)

3. รายละเอียดรายการบัญชีสาหรับบริ การ
ข้อมูลบัญชี
1. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

เงือ่ นไขการใช้งาน

ผูม้ อี านาจสั ่งจ่ายลงนาม
(ลายเซ็นทีเ่ ปิดบัญชีไว้กบั ธนาคาร)

ตราประทับนิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงนามเจ้าหน้าทีธ่ นาคารผู้
ตรวจสอบลายมือชือ่

สาหรับเจ้าหน้าทีข่ ายแจ้ง
รหัสผลิตภัณฑ์

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A1)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A2)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

2. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

3. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A3)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A4)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A5)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

4. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

5. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

ั บนั แก้ไขคือการปรับปรุงข้อมูลเดิมด้วยรายละเอียดใหม่ตามทีร่ ะบุ
+ เพิม่ คือกรณีทล่ี กู ค้าไม่เคยแจ้งข้อมูลตามทีร่ ะบุมาก่อน ยกเลิกคือการยกเลิกข้อมูลตามทีร่ ะบุจากบริการทีล่ กู ค้าใช้อยู่ปจจุ
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หมายเหตุ - กรณีทม่ี รี ายการบัญชีสาหรับบริการ เพิม่ เติม โปรดระบุในเอกสาร "รายละเอียดรายการบัญชีสาหรับบริการ - Account List (เพิม่ เติม)" จานวน_______ฉบับ
- กรณีสมัครสินเชือ่ ธุรกิจ L/G, P/N, Loan หากไม่ระบุเลขบัญชี ธนาคารจะเปิดสิทธิให้ทุกกบัญชีทใ่ี ช้งานอยู่ ณ วันสมัคร และถ้ามีการเพิม่ บัญชีสนิ เชือ่ ภายหลังลูกค้าสามารถเพิม่ ได้

4. รายละเอียดผูใ้ ช้งาน (กรุณากรอกรายละเอียดผูท้ าและผูอ้ นุมตั ริ ายการในการทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ลกู ค้าธุรกิจ)
อนุ มตั โิ ดยผูส้ ร้างรายการ และไม่จากัดวงเงิน

อนุมตั ริ ายการโดยผูอ้ นุมตั ริ ายการ 1 ท่าน และไม่จากัดวงเงิน

อนุมตั ริ ายการโดยผูอ้ นุมตั ริ ายการ 2 ท่าน และไม่จากัดวงเงิน

* โอนเงินภายใน TMB ประกอบด้วย โอนเงินระหว่างบัญชีบริษทั , โอนเงินอัตโนมัตภิ ายใน TMB, ชาระภาษี, ชาระค่าสินค้าและบริการ
* โอนเงินต่างธนาคาร ประกอบด้วย โอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร(Smart Credit) และโอนเงินระบบบาทเนต(BAHTNET)
* รายงานรับชาระเงิน ประกอบด้วย บริการเรียกเก็บเช็ค, บริการรับขนเงินสด และบริการแสดงสถานะการรับชาระบิลเรียกเก็บ (Bill Payment)

สาหรับเจ้าหน้ าที่ธนาคาร

ผูอ้ นุมตั ิ รายการ (Approver Profile)
1. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน

ดูรายการ

ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

ทารายการ

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

ตรวจสอบรายการ

อีเมลล์
โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

ID/Passport No.
อีเมลล์
โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

ตัวอย่างลายเซ็น(Signature)

ID/Passport No.
อีเมลล์

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน

ดูรายการ

ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

ทารายการ

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

ตรวจสอบรายการ

ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

ID/Passport No.
อีเมลล์
โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

สินเชือ่ ธุรกิจ

ธุรกรรมต่างประเทศ & FX

รายงานรับชาระเงิ น

โอนจ่ายเงิ นเดือนผู้บริ หาร

Email

User ID :

ดูรายการ

ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

ทารายการ

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

ตรวจสอบรายการ

ตัวอย่างลายเซ็น(Signature)

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน

ดูรายการ

ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

ทารายการ

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

ตรวจสอบรายการ

Email

User ID :

SMS

Email

User ID :

Administrator
รับแจ้งสถานะรายการ

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน

ดูรายการ

ยกเลิกผูใ้ ช้งาน

ทารายการ

เปลีย่ นแปลง/แก้ไข

ตรวจสอบรายการ

ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

SMS

Administrator
รับแจ้งสถานะรายการ

ตัวอย่างลายเซ็น(Signature)

Token :

Administrator

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

3. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล

Token :
SMS

อนุ มตั ริ ายการ
ตัวอย่างลายเซ็น(Signature)

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

2. Name /Surname

User ID :

Administrator

รับแจ้งสถานะรายการ

ผูท้ ารายการและผูต้ รวจสอบรายการ (User Profile)
1. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล

ORG. ID

อนุ มตั ริ ายการ
รับแจ้งสถานะรายการ

2. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล

โอนจ่ายเงิ นเดือน

บทบาท

โอนเงิ นต่างธนาคาร

เงือ่ นไขการใช้งาน

ข้อมูลบัญชี

ผูใ้ ช้งานระบบ

โอนเงิ นภายใน TMB

สิทธิและบทบาทในการใช้บริการ

SMS

Email

User ID :

Administrator
รับแจ้งสถานะรายการ

SMS

Email

หมายเหตุ 1. กรณีทม่ี ผี ใู้ ช้งานมากกว่าตารางข้างต้น สามารถระบุในเอกสาร "รายละเอียดผูใ้ ช้งาน - User Profile (เพิม่ เติม)" ทีแ่ นบมา จานวน_______ฉบับ
2. กรณีตอ้ งการกาหนดสิทธิ ์ผูใ้ ช้งาน/กาหนดอานาจอนุมตั แิ ละวงเงินอนุมตั แิ ตกต่างจากข้างต้น โปรดแจ้งเพิม่ ใน "เอกสารแนบเพิม่ เติมสาหรับการสมัครใช้บริการ TMB Business CLICK"
3. สาหรับบริการเรียกเก็บเช็คแบบมีรายงาน(Cheque Collection), บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการ(Bill Payment-Biller), บริการเข้าเงินเดือนอัตโนมัตแิ บบมีประกัน (Payroll PA)
จะเปิดสิทธิ ์การใช้งานเมือ่ มีเอกสาร "Value Added Products" แนบประกอบการสมัคร
4. Administrator มีสทิ ธิ ์ในการเพิม่ ลดข้อมูลคู่คา้ และเพิม่ ลดข้อมูลการแจ้งสถานะรายการผ่านทาง SMS และ Email (ยกเว้นบริการโอนต่างธนาคาร และออกเช็ค)
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5. บัญชีหกั ค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การ TMB Business CLICK (TMB Business CLICK Fees)
เพือ่ หักค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าธรรมเนียมการใช้เครือ่ งสร้างรหัส (Token) ค่าธรรมเนียมกรณีเครือ่ งสร้างรหัสชารุด หรือขอเพิม่ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายใดๆ
อันเกีย่ วกับการใช้บริการ TMB Business CLICK จาก บัญชีเลขที่
- กรณีทไ่ี ม่กาหนดเลขทีบ่ ญ
ั ชีในการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ ธนาคารจะหักจากบัญชีทาธุรกรรมบัญชีแรกทีร่ ะบุในข้อ 3

6. ยืนยันการสมัครใช้บริ การ TMB Business CLICK
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ตามคาขอใช้บริการและตามเอกสารประกอบทุกฉบับถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รบั ทราบและตกลงปฎิบตั ติ าม (ก) จดหมายแจ้ง
อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (ข) ข้อกาหนดและเงือ่ นไขการขอใช้บริการ TMB Business CLICK แนบท้ายของแบบคาขอใช้บริการ TMB Business CLICK (ค) เอกสารประกอบต่างๆ ที่
เกีย่ วเนื่องกับคาขอใช้บริการฉบับนี้ซง่ึ ยื่นไว้ต่อธนาคาร(ง) เงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริการทีธ่ นาคารดาเนินการปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมในภายหน้า รวมทัง้ ตกลงว่าธุรกรรมต่างๆ ทีท่ าผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
ตามข้อ (ข) เป็นการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามพรบ.ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เงือ่ นไขการใช้บริ การ”)
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 เพือ่ ชาระค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายทุกชนิดอันเกีย่ วกับการใช้บริการของข้าพเจ้าให้แก่ธนาคารตามอัตราและระยะเวลาที่
ธนาคารกาหนดได้จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งเปลีย่ นแปลง หรือเพิกถอนเป็นลายลักษณ์อกั ษรแก่ธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ลงนาม / Signature
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

1.)

ชื่อ / Name

(

2.)

)

(

)

(

)

วันที่ / Date
ลงนาม / Signature
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

3.)

ชื่อ / Name

(

4.)

)

วันที่ / Date
ลงนามเจ้าหน้ าที่ผต้ ู รวจสอบรายมือชื่อ
(For Bank Use Only)

ตรายางกิ จการ
Company Seal

เอกสารประกอบการสมัครใหม่ใช้บริ การ TMB Business CLICK
 สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนต่างด้าวในกรณีทเ่ี ป็นบุคคลต่างด้าวของกรรมการผูม้ อี านาจของนิตบิ คุ คล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ คุ คล อายุไม่เกิน 3 เดือนหรือ สาเนาหนังสือรับรองของสานักทะเบียนหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล (กรณีหา้ งหุน้ ส่วน) หรือ สาเนาใบสาคัญจดทะเบียนพาณิชย์
ระบุชอ่ื ผูข้ อจดทะเบียน (กรณีรา้ นค้า)พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจตามหนังสือรับรองฯ พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
+ ในกรณีผสู้ มัครใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทาง
ในกรณี ที่มีการมอบอานาจ
+ หนังสือมอบอานาจลงนามโดยกรรมการผูม้ อี านาจ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนต่างด้าวในกรณีทเ่ี ป็นบุคคลต่างด้าวของผูร้ บั มอบอานาจ และผูม้ อบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
+ สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนต่างด้าวในกรณีทเ่ี ป็นบุคคลต่างด้าวของผูร้ บั มอบอานาจ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
วันทีร่ บั เอกสารใบคาขอ

RM Code ของลูกค้า:

เจ้าหน้ าที่ขาย

เลขทีพ่ นักงาน
เบอร์ตดิ ต่อ
เจ้าหน้ าที่สนับสนุนงานติ ดตัง้ ระบบลูกค้าธุรกิ จ

Revision 1/2560 (Feb 2017)

Org ID:

ผูจ้ ดั การเขต (หรือเที ยบเท่า)

เลขทีพ่ นักงาน
รหัสลายเซ็น
หัวหน้ างานสนับสนุนงานติ ดตัง้ ระบบ /
ติ ดตัง้ ระบบโซลูชนลู
ั ่ กค้าธุรกิ จ

ผูจ้ ดั การภาค (หรือเที ยบเท่า)

เลขทีพ่ นักงาน
รหัสลายเซ็น
เจ้าหน้ าที่ปฏิ บตั ิ การชาระเงิ นทางอีเล็กทรอนิ กส์
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จดหมายแจ้งอัตราค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การ TMB Business CLICK
รายการผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
5000 บาท/การสมัคร
1000 บาท/เดือน

1. ค่าธรรมเนียมของช่องทางการใช้บริการ TMB Business CLICK
2. ค่าธรรมเนียมเครือ่ ง Token

500 บาท/อุปกรณ์

บริ การการจัดการทางการเงิ นและโอนเงิ นภายในประเทศ (Domestics Payment)
1. บริการดูรายงานสรุปยอดบัญชี (Account Statement)

ไม่คดิ ค่าบริการ

2. บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบริษทั (Own Account Transfer)

ไม่คดิ ค่าบริการ

3. บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

15 บาท/รายการ

4. บริการโอนเงินอัตโนมัตภิ ายใน TMB (Direct Credit)

15 บาท/รายการ

5. บริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET

บริการโอนเงินจากธนาคารผูส้ ่งไปยังบัญชีเงินฝาก
ของผูร้ บั โอนทีเ่ ปิดอยู่กบั ธนาคารผูร้ บั

* หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมโอน หมืน่ ละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

การโอน

ผูส้ ั ่งโอน

ผูร้ บั โอน
(ธนาคารปลายทางเรียกเก็บ)

ธนาคารผูส้ ่ง

ธนาคารผูร้ บั โอน

กรุงเทพฯ
ปริมณฑล

กรุงเทพฯ
ปริมณฑล

150 บาท
ต่อรายการ

100 บาทต่อรายการ

กรุงเทพฯ
ปริมณฑล

ภูมภิ าค

150 บาท
ต่อรายการ

100 บาทต่อรายการ
+ ค่าธรรมเนียมโอน*

ภูมภิ าค

กรุงเทพฯ
ปริมณฑล

150 บาทต่อรายการ
+ ค่าธรรมเนียมโอน*

100 บาทต่อรายการ

ภูมภิ าค

ภูมภิ าค

150 บาท
ต่อรายการ

100 บาทต่อรายการ
+ ค่าธรรมเนียมโอน*

6. บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART)
บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร Smart Credit Next Day
วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร Smart Credit Same Day
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 100,000 – 500,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 500,000 – 2,000,000 บาท
7. บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานทีม่ บี ญ
ั ชีเงินฝากกับ TMB(Payroll
Staff)

12 บาท/รายการ

20 บาท/รายการ
75 บาท/รายการ
200 บาท/รายการ
ตามประกาศธนาคาร

บริ การด้านธุรกิ จการค้าระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน (Trade Finance and Foreign Exchange)
1. บริการด้านการนาเข้า (Import)

ตามประกาศธนาคาร

2. บริการด้านการส่งออก (Export)

ตามประกาศธนาคาร

3. บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (Remittance)

ตามประกาศธนาคาร

4. รายงานข้อมูลธุรกรรมอัตราแลกเปลีย่ น (FX online report)

ตามประกาศธนาคาร

5. การยืนยันรายการสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลีย่ นผ่านระบบ

ตามประกาศธนาคาร

บริ การด้านสิ นเชื่อธุรกิ จ (Commercial Lending Facility)
1. บริการส่งคาขอออนไลน์ (Credit Application)

ไม่คดิ ค่าบริการ

2. บริการชาระคืนสินเชือ่ (Credit Repayment)

ไม่คดิ ค่าบริการ

3. บริการแสดงสถานะวงเงินสินเชือ่ (Credit Lines & Bills)

ไม่คดิ ค่าบริการ

* อัตราค่าธรรมเนียมจะตัดบัญชีทใ่ี ช้บริการธุรกรรม
** อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษเพิม่ เติมให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของประเภทผลิตภัณฑ์ตามประกาศของธนาคาร โดยถือตามประเภทผลิตภัณฑ์ทแ่ี จ้งในตารางแจ้งรายละเอียดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง

หมายเหตุ เฉพาะลูกค้าทีส่ มัครภายใน 31 ธันวาคม 2560
- ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (จากปกติ 5,000 บาท)
- พิเศษ ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 2,000 บาท/ปี (จากปกติ 1,000 บาท/เดือน)
Revision 1/2560 (Feb 2017)
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้ ริการช่องทางการทาธุรกรรมการเงิน สาหร ับลูกค้าธุรกิจ
เงือ
่ นไขการใชบ
บริการธุรกรรมทุกประเภท
1. ในกรณีทเี่ งือ
่ นไขของบริการธุรกรรมแต่ละประเภทมีข ้อความแย ้งกันกับเงือ
่ นไขทั่วไปของบริการทุกประเภทในหมวดนี้ ให ้ยึดถือตามเงือ
่ นไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทนั น
้ ๆ มี
ผลบังคับเหนือเงือ
่ นไขทั่วไปในหมวดนี้
ิ ธิเพิม
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่า บรรดาเอกสารและ/หรือคูม
่ อ
ื วิธป
ี ฎิบัตงิ านเกีย
่ วกับการให ้บริการแต่ละประเภท ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของคาขอใช ้บริการ และธนาคารมีสท
่ เติม ยกเลิกบริการ
อย่างใดอย่างหนึง่ เปลีย
่ นแปลงบริการ และ/หรือเงือ
่ นไขใดๆ ของบริการแต่ละประเภท ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ได ้ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร แต่ถ ้าการเปลีย
่ นแปลง
เงือ
่ นไขนั น
้ ทาให ้ผู ้ขอใช ้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน และ/หรือปิ ดประกาศ ณ สาขาต่างๆ ของธนาคาร และ/หรือแจ ้งผ่านเว็ป
ไซด์ของธนาคาร และผู ้ขอใช ้บริการตกลงปฎิบัตต
ิ ามนั น
้ โดยธนาคารไม่จาต ้องขอความยินยอมหรือให ้ผู ้ขอใช ้บริการลงนามในเอกสารใดๆ อีก
3. บริการรับรองต่อธนาคารว่า การทาธุรกรรมทางการเงินแต่ละประเภทไม่ขัดต่อกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ประกาศ ระเบียบของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเฉพาะ
พรบ.ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พรบ.ควบคุมการแลกเปลีย
่ นเงิน พ.ศ.2485 ฯลฯ หากธนาคารจาเป็ นต ้องขอข ้อมูลของผู ้ขอใช ้บริการเพือ
่ จัดทารายงานตาม
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ความร่วมมือกับธนาคารในการจัดส่งเอกสารประกอบหรือให ้ข ้อมูลตามทีธ่ นาคารร ้องขอ
4. หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน
้ แก่ธนาคารจากการให ้บริการแต่ละประเภทตามคาขอฉบับนี้ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหายให ้แก่ธนาคาร โดยผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้
ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากใดๆ ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการเปิ ดไว ้กับธนาคารเพือ
่ ชาระภาระหนี้ทก
ุ อย่างทีเ่ กิดจากการใช ้บริการแต่ละประเภท ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการเลือกใช ้บริการจากธนาคาร
รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเฉพาะค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ฯลฯ หากเงินในบัญชีมไี ม่พอชาระและปรากฎว่าผู ้ขอใช ้บริการมีวงเงินกู ้เบิกเงินเกินบัญชีอยูก
่ ับธนาคาร ผู ้ขอใช ้
บริการยินยอมให ้นาภาระหนี้ดังกล่าวไปบันทึกเป็ นภาระหนี้ของวงเงินกู ้เบิกเงินเกินบัญชีได ้ และยินยอมเสียดอกเบีย
้ ในจานวนดังกล่าวนั บแต่วน
ั ทีธ่ นาคารลงบัญชีเพิม
่ ยอดหนี้ในอัตรา
่ ระหว่างผู ้ขอใช ้บริการกับธนาคารในขณะนั น
ดอกเบีย
้ ทีร่ ะบุไว ้ในสัญญาสินเชือ
้ หากผู ้ขอใช ้บริการไม่มวี งเงินกู ้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร และเงินในบัญชีกระแสรายวันของผู ้ขอใช ้
บริการมีไม่เพียงพอ ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารลงยอดหนี้ดังกล่าวเป็ นภาระหนี้ในบัญชีกระแสรายวัและเสียดอกเบีย
้ อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดทีธ่ นาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกค ้าที่
ผิดนั ดชาระหนี้หรือผิดเงือ
่ นไข (“อัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด”) โดยยินยอมให ้ธนาคารคานวณดอกเบีย
้ ทบต ้นเป็ นรายเดือนได ้ตามธรรมเนียมและประเพณีของธนาคารพาณิชย์จนกว่าจะชาระ
้ และธนาคารไม่จาต ้องแจ ้งหรือได ้รับความยินยอมจากผู ้ขอใช ้บริการแต่อย่างใดและ/หรือหักบัญชีประเภทอืน
หนี้เสร็จสิน
่ ใดทีไ่ ม่ใช่บัญชีกระแสรายวันได ้ โดยคานวณภาระหนี้บวกด ้วย
อัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด โดยธนาคารไม่จาต ้องแจ ้งหรือได ้รับความยินยอมจากผู ้ขอใช ้บริการแต่อย่างใด ทัง้ นี้ อัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ดอาจเปลีย
่ นแปลงเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงได ้ตามทีธ
่ นาคารจะ
ได ้ประกาศเป็ นคราวๆ ไป โดยผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้อัตราดอกเบีย
้ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปมีผลใช ้บังคับได ้ทันทีนับแต่มก
ี ารประกาศเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว โดยไม่จาต ้องได ้รับความยินยอม
จากผู ้ขอใช ้บริการก่อน
5. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าในกรณีทเี่ งินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการมีไม่เพียงพอให ้ธนาคารดาเนินการตามคาขอได ้ และ/หรือธนาคารยังไม่ได ้รับเอกสารหลักฐานประกอบการ
ิ ธิไม่ดาเนินการได ้ โดยผู ้ขอใช ้บริการจะไม่เรียกร ้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
ให ้บริการต่างๆ และ/หรือการใช ้บริการมีจานวนเงินหรือวงเงินสูงกว่าทีก
่ ฎหมายกาหนด ธนาคารมีสท
6. ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าบริการธุรกรรมทางการเงินแต่ละประเภททีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการเลือกใช ้บริการจากธนาคารเป็ นไปเพือ
่ อานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการ โดยธนาคารไม่
จาต ้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของธนาคารและ/หรือธนาคารตัวแทน รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเฉพาะ ความผิดพลาด ล่าช ้า หรือชารุดบกพร่องของระบบ
่ สาร ไวรัสคอมพิวเตอร์ กล่องรับข ้อความผ่าน e-mail หรือโทรศัพท์เคลือ
คอมพิวเตอร์ ระบบติดต่อสือ
่ นทีข
่ องผู ้ขอใช ้บริการเต็ม การเปลีย
่ นหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีซ
่ งึ่ ผู ้ขอใช ้
ั ญา การใช ้มาตรฐานกีดกันทางการค ้า หรือทางเศรษฐกิจขององค์การ
บริการกาหนดไว ้กับทางธนาคารโดยไม่แจ ้งให ้ธนาคารทราบล่วงหน ้า ธุรกรรมนั น
้ ๆ ขัดต่อกฎหมายสนธิสญ
สหประชาชาติ หรือ กฎหมาย ข ้อบังคับทีร่ ัฐบาลในประเทศทีธ่ นาคารตัวแทน/ธนาคารต่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องตัง้ อยู่ ประกาศใช ้บังคับ เช่น U.S. Sanctions หรือ E.U Sanctions เป็ น
ั อืน
ต ้น ไฟไหม ้ การประท ้วง หรือเหตุสด
ุ วิสย
่ ใด ฯลฯ และผู ้ขอใช ้บริการจะไม่เรียกร ้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
7. ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารติดต่อ สอบถาม ให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับการให ้บริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร หรือเปิ ดเผยรายละเอียด หรือข ้อมูลบางประการเกีย
่ วกับผู ้
ขอใช ้บริการทีธ
่ นาคารรับทราบมาแก่บริษัทข ้อมูลเครดิต ธนาคารตัวแทนในการทาธุรกรรมตามคาขอฉบับนี้ บุคคลใดทีธ่ นาคารเห็นว่าจาเป็ น หรือตามคาสัง่ ของเจ ้าพนั กงานผู ้มีอานาจ
ตามกฎหมาย โดยไม่ต ้องขออนุญาตหรือแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบก่อน
8. ธนาคารจะจัดให ้มีวธิ ป
ี ฏิบัตท
ิ เี่ หมาะสม เพือ
่ สนองตอบข ้อร ้องเรียน หรือการร ้องขอใด ๆ ของผู ้ขอใช ้บริการ โดยธนาคารจะดาเนินการให ้ข ้อร ้องเรียนหรือข ้อเรียกร ้องของผู ้ขอใช ้
บริการได ้รับการตอบสนองเบือ
้ งต ้นภายใน 24 ชั่วโมงนั บแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับเรือ
่ งดังกล่าว และแจ ้งความคืบหน ้าของการแก ้ไขข ้อร ้องเรียนของผู ้ขอใช ้บริการภายใน 7 วันนั บจากวันทีไ่ ด ้รับ
เรือ
่ ง
ิ ธิบอกเลิกการบริการตามคาขอฉบับนี้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน โดยแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ ายหนึง่ ล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 (สามสิบ)
9. ผู ้ขอใช ้บริการหรือธนาคารมีสท
วัน ทัง้ นี้ การบอกกล่าวยกเลิกการใช ้บริการไม่กระทบถึงสิทธิและ/หรือหน ้าทีซ
่ งึ่ ผู ้ขอใช ้บริการและธนาคารมีตอ
่ กันก่อนหน ้านั น
้
10. การติดต่อ บอกกล่าว ทวงถาม ทีไ่ ด ้ส่งไปตามทีอ
่ ยู่ หรือเบอร์โทรสาร หรือทีอ
่ ยูจ
่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู ้ติดต่อทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้ให ้ไว ้แก่ธนาคาร หรือทีไ่ ด ้แจ ้ง
เปลีย
่ นแปลงในภายหลัง ให ้ถือว่าผู ้ขอใช ้บริการได ้ทราบข ้อมูลนั น
้ แล ้ว และหากส่งไม่ได ้เพราะมีการเปลีย
่ นแปลงทีอ
่ ยูด
่ ังกล่าว โดยไม่มก
ี ารแจ ้งเป็ นหนั งสือให ้ธนาคารทราบ หรือส่ง
ไม่ได ้เพราะไม่พบทีอ
่ ยูด
่ ังกล่าว ก็ให ้ถือว่าผู ้ขอใช ้บริการได ้ทราบถึงเรือ
่ งทีต
่ ด
ิ ต่อ บอกกล่าว ทวงถามนั น
้ แล ้ว

เงือ
่ นไขเฉพาะของบริการช่องทางการธุรกรรมทางการเงิน
บริการช่องทางการทาธุรกรรมผ่านระบบ TMB Business CLICK
1. ผู ้ขอใช ้บริการจะเก็บรักษารหัสประจาตัว (Login ID) รหัส SMS OTP ผ่านทางโทรศัพท์มอ
ื ถือทีไ่ ด ้ทาการลงทะเบียน (เพือ
่ ใช ้ในการเข ้าระบบหรือเพือ
่ การอนุมัตธิ รุ กรรมต่างๆ บน
ระบบ TMB Business CLICK) รหัสผ่าน (Password) รหัสโทเค็น (Token Password) และเครือ
่ งโทเค็น (Token) ทีไ่ ด ้รับมอบจากธนาคารไว ้เป็ นความลับเฉพาะตัว โดยเก็บรักษาไว ้
ในทีป
่ ลอดภัยจากการถูกโจรกรรม และจะไม่เปิ ดเผยแก่บค
ุ คลภายนอกซึง่ ไม่ได ้รับอนุญาตให ้ใช ้บริการผ่านระบบ TMB Business CLICK แทนหรือในนามของผู ้ขอใช ้บริการ
2. ผู ้ขอใช ้บริการสามารถเปลีย
่ นแปลงรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส SMS OTP และ/หรือ รหัสโทเค็น (Token Password) เวลาใดก็ได ้ตามวิธก
ี ารทีธ่ นาคารกาหนด หากมีข ้อ
สงสัยว่าอาจมีบค
ุ คลอืน
่ ล่วงรู ้รหัสผ่าน (Password) ผู ้ขอใช ้บริการควรจะต ้องทาการเปลีย
่ นแปลงรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส SMS OTP และ/หรือ รหัสโทเค็น (Token
Password) นั น
้ ทันที ทัง้ นี้ธนาคารอาจกาหนดเวลาให ้ผู ้ขอใช ้บริการต ้องเปลีย
่ นแปลงรหัสผ่าน (Password) ตามเวลาอันสมควร เพือ
่ ป้ องกันความปลอดภัยของการใช ้บริการ
3. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่า การทาธุรกรรมใด ๆ กับธนาคาร ผ่านระบบ TMB Business CLICK โดยใช ้ รหัสประจาตัว (Login ID) รหัส SMS OTP รหัสผ่าน (Password) รหัสโทเค็น
(Token Password) และ เครือ
่ งโทเค็น (Token) ของผู ้ขอใช ้บริการหรือทีม
่ ก
ี ารอนุมัตผ
ิ า่ นระบบตามขัน
้ ตอนโดยถูกต ้องตามระเบียบและเงือ
่ นไขการทาธุรกรรมดังกล่าว มีผลสมบูรณ์
่ ของผู ้ขอใช ้บริการในเอกสารใด ๆ เพือ
ผูกพันผู ้ขอใช ้บริการ โดยไม่จาเป็ นต ้องมีลายมือชือ
่ เป็ นหลักฐานแห่งการนั น
้ อีก เว ้นแต่การทาธุรกรรมบางลักษณะ ทีธ่ นาคารอาจกาหนดไว ้เป็ น
อย่างอืน
่ โดยแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ และผู ้ขอใช ้บริการยินยอมรับผิดชอบในการทาธุรกรรมดังกล่าว ไม่วา่ จะเกิดจากความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม
4. ธนาคารจะระงับการให ้บริการ TMB Business CLICK แก่ผู ้ขอใช ้บริการชัว่ คราวทันที หากมีการเข ้าใช ้บริการผ่านระบบ TMB Business CLICK โดยใส่รหัสผ่าน (password) และ/
หรือ รหัส SMS OTP และ/หรือรหัสโทเค็น (Token Password) และ/หรือข ้อมูลจากเครือ
่ งโทเค็น (Token) ไม่ถก
ู ต ้องเกินจานวนครัง้ ทีธ่ นาคารกาหนดและผู ้ขอใช ้บริการไม่อาจใช ้
รหัสประจาตัวเดิมได ้อีกต่อไป และต ้องติดต่อกับธนาคารเพือ
่ ให ้ธนาคารออกรหัสประจาตัวใหม่กอ
่ นจะใช ้ระบบ TMB Business CLICK ได ้ต่อไป
่ ถือได ้ระหว่างผู ้ขอใช ้
5. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่า บันทึก รายงานแสดงการใช ้บริการ เอกสารใดๆ ทีพ
่ ม
ิ พ์ออกมาจากระบบ TMB Business CLICK สามารถใช ้เป็ นพยานหลักฐานทีเ่ ชือ
บริการกับธนาคาร และต่อบุคคลภายนอกทีเ่ กีย
่ วข ้อง
6. ธนาคารทรงไว ้ซึง่ สิทธิทจ
ี่ ะแจ ้งหรือไม่แจ ้งการหักเงิน หรือโอนเงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการทราบ เนื่องจากผู ้ขอใช ้บริการสามารถตรวจสอบสถานะและผลการหักเงิน หรือโอนเงินได ้
ด ้วยตนเองจากสมุดคูฝ
่ ากหรือทางระบบ TMB Business CLICK
7. ผู ้ขอใช ้บริการมีหน ้าทีต
่ ้องตรวจสอบข ้อมูลทีไ่ ด ้รับแจ ้งผ่านบริการ e-mail และ/หรือ SMS Notification ว่าถูกต ้องหรือไม่ ถ ้าผู ้ขอใช ้บริการเห็นว่าข ้อมูลดังกล่าวไม่ถก
ู ต ้อง ผู ้ขอใช ้
บริการจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบภายใน 1 วันทาการ นั บแต่วน
ั ทีธ
่ นาคารส่งข ้อมูลผ่าน e-mail และ/หรือ SMS Notification มิฉะนั น
้ ให ้ถือว่าข ้อมูลดังกล่าวครบถ ้วน ถูกต ้องมีผล
สมบูรณ์ผก
ู พันผู ้ขอใช ้บริการ
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เงือ
่ นไขเฉพาะของบริการธุรกรรมทางการเงินแยกตามรายการผลิตภ ัณฑ์
A. บริการโอนเงินอ ัตโนม ัติ (DIRECT CREDIT)
1. เพือ
่ ให ้ธนาคารสามารถให ้บริการโอนเงินอัตโนมัต ิ (DIRECT CREDIT) ได ้ ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ และนาเงินเข ้าบัญชีของผู ้รับ
เงินทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคารทุกสาขาภายในประเทศเท่านั น
้ โดยให ้หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการทีม
่ อ
ี ยูก
่ ับธนาคารตามทีร่ ะบุในคาขอใช ้บริการนี้หรือจากบัญชีเงินฝากอืน
่ ใด
ของผู ้ขอใช ้บริการทีไ่ ด ้แจ ้งเพิม
่ เติมหรือเปลีย
่ นแปลงในภายหลังได ้โดยธนาคารไม่ต ้องขอความยินยอมจากผู ้ขอใช ้บริการอีก ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชีเงินฝาก" และผู ้ขอใช ้บริการ
จะจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากให ้มีจานวนเพียงพอกับจานวนเงินรวมตามข ้อมูลคาสัง่ ทีก
่ ล่าวไว ้ในข ้อ 2. พร ้อมด ้วยค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดจาก
การให ้บริการโอนเงินอัตโนมัต ิ (DIRECT CREDIT) อนึง่ ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าในกรณีทธ
ี่ นาคารไม่ได ้รับข ้อมูลคาสัง่ และ/หรือ มีความผิดพลาดในการรับข ้อมูลคาสัง่ ไม่วา่ จะเกิด
จากเหตุใดก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารไม่ได ้รับเงินจากผู ้ขอใช ้บริการ และ/หรือ เงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการไม่มห
ี รือมีไม่พอให ้ดาเนินการได ้
แล ้ว ธนาคารไม่มห
ี น ้าทีจ
่ ะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อมูลคาสัง่ นั น
้ แต่ทงั ้ นี้ให ้เป็ นดุลยพินจ
ิ ของธนาคารแต่ผู ้เดียวทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามข ้อมูลคาสัง่ ดังกล่าวก็ได ้
2. ผู ้ขอใช ้บริการจะเป็ นผู ้จัดส่งข ้อมูลรายละเอียดคาสัง่ ทีจ
่ ะใช ้บริการโอนเงินอัตโนมัต ิ (DIRECT CREDIT) ในลักษณะทีธ่ นาคารกาหนด ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข ้อมูลคาสัง่ " ใน
่ ของผู ้รับเงิน, จานวนเงินทีส
รูปแบบและเนื้อหาตามทีธ
่ นาคารได ้กาหนดไว ้ อาทิ มีรายละเอียดเกีย
่ วกับเลขทีบ
่ ัญชีเงินฝากของผู ้รับเงิน, รายชือ
่ งั่ โอน, รายละเอียดข ้อมูลในหนั งสือ
รับรองหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย, วันทีร่ ายการมีผล เป็ นต ้น ผู ้ขอใช ้บริการขอรับรองว่าข ้อมูลคาสัง่ ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการจะได ้จัดส่งให ้แก่ธนาคารทุกครัง้ ผู ้ขอใช ้บริการได ้ตรวจสอบแล ้วว่ามีข ้อมูล
และรายละเอียดทีถ
่ ก
ู ต ้องและครบถ ้วนตรงตามความประสงค์ของผู ้ขอใช ้บริการทุกประการแล ้ว ธนาคารไม่มห
ี น ้าทีต
่ รวจสอบข ้อมูลทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด
3. ผู ้ขอใช ้บริการจะจัดส่งข ้อมูลคาสัง่ ผ่าน TMB Business CLICK ของธนาคารหรือระบบอืน
่ ใดทีธ่ นาคารจะจัดให ้มีเพิม
่ เติมต่อไปในภายหน ้า หรือนาส่งข ้อมูลคาสัง่ ให ้ธนาคารผ่าน
่ ข ้อมูลทางคอมพิวเตอร์ตามแบบทีธ่ นาคารกาหนด โดยนาส่งข ้อมูลคาสัง่ ให ้ธนาคารล่วงหน ้าตามวันและเวลาทีธ่ นาคารกาหนด ก่อนวันกาหนดโอนเงิน
สือ
4. ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าบริการ และหรือ ค่าใช ้จ่ายใดๆ อันเกีย
่ วกับการให ้บริการโอนเงินอัตโนมัต ิ (DIRECT CREDIT) ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมให ้ธนาคารหัก
เงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการเพือ
่ ชาระให ้แก่ธนาคารล่วงหน ้าตามวัน และเวลาทีธ่ นาคารกาหนดก่อนวันทีร่ ายการมีผลตามข ้อมูลคาสัง่
่ ของผู ้ขอใช ้บริการ และ/หรือลายมือชือ
่ ของ
5. ในกรณีทข
ี่ ้อมูลคาสัง่ กาหนดให ้ธนาคารจัดทาหนั งสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยด ้วยผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารสแกนลายมือชือ
่ ของเจ ้าหน ้าทีต
เจ ้าหน ้าทีต
่ ัวแทนของผู ้ขอใช ้บริการ และ/หรือ ลายมือชือ
่ ้วแทนของธนาคารลงในหนั งสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยแทนผู ้ขอใช ้บริการได ้ และให ้ถือเสมือนว่าการจัดทา
หนั งสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยตามข ้อมูลคาสัง่ เป็ นการกระทาของผู ้ขอใช ้บริการเอง
6. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการขอให ้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการใช ้บริการโอนเงินอัตโนมัต ิ (DIRECT CREDIT) จากผู ้รับเงินนั น
้ ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าผู ้ขอใช ้บริการได ้ดาเนินการแจ ้ง
และได ้รับความยินยอมจากผู ้รับเงินอย่างถูกต ้องแล ้วหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน
้ แก่ธนาคารจากการให ้บริการดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหายต่างๆ ให ้แก่
ธนาคารทุกประการ
่ บัญชีเงินฝากนั น
7. ธนาคารจะถือว่าข ้อมูลเลขทีบ
่ ัญชีเงินฝากทีไ่ ด ้รับจากผู ้ขอใช ้บริการเป็ นสาระสาคัญในการโอนเงินเข ้าบัญชี โดยธนาคารไม่จาเป็ นต ้องคานึงถึงชือ
้ ๆ หากการโอนเงิน
ไม่สามารถดาเนินการได ้ ธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ

B. บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART)
1. เพือ
่ ให ้ธนาคารสามารถให ้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) ได ้ ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการและนาเงินเข ้าบัญชีของ
ผู ้รับเงินทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคาร และ/หรือธนาคารอืน
่ (โอนเงินเครดิต) ซึง่ อยูใ่ นระบบ SMART โดยให ้หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการทีม
่ อ
ี ยูก
่ ับธนาคาร ตามทีร่ ะบุไว ้ในใบคา
ขอใช ้บริการนี้ หรือจากบัญชีเงินฝากอืน
่ ใดของผู ้ขอใช ้บริการทีไ่ ด ้แจ ้งเพิม
่ เติมหรือเปลีย
่ นแปลงในภายหลังได ้ โดยธนาคารไม่ต ้องขอความยินยอมจากผู ้ขอใช ้บริการอีก ซึง่ ต่อไปนี้จะ
เรียกว่า "บัญชีเงินฝาก" และผู ้ขอใช ้บริการจะจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากให ้มีจานวนเพียงพอกับจานวนเงินรวม ตามข ้อมูลคาสัง่ ทีก
่ ล่าวไว ้ในข ้อ 2 พร ้อมด ้วยค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดจากการให ้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) ทัง้ นี้จานวนเงินสูงสุดทีโ่ อนได ้ในแต่ละรายการจะต ้องไม่เกินจานวนทีธ่ นาคารกาหนด
ไว ้ อนึง่ ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าในกรณีทธ
ี่ นาคารไม่ได ้รับข ้อมูลคาสัง่ และ/หรือ มีความผิดพลาดในการรับข ้อมูลคาสัง่ ไม่วา่ จะเกิดจากเหตุใดก็ตามโดยมิใช่ความผิดของธนาคาร
และ/หรือ เงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการไม่มห
ี รือมีไม่พอให ้ดาเนินการได ้แล ้ว ธนาคารไม่มห
ี น ้าทีจ
่ ะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อมูลคาสัง่ นั น
้ แต่ทงั ้ นี้ให ้เป็ นดุลยพินจ
ิ ของธนาคารแต่ผู ้
เดียวทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามข ้อมูลคาสัง่ ดังกล่าวก็ได ้
2. ผู ้ขอใช ้บริการจะเป็ นผู ้จัดส่งข ้อมูลรายละเอียดคาสัง่ ทีจ
่ ะใช ้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) ในลักษณะทีธ
่ นาคารกาหนด ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข ้อมูลคาสัง่ " ใน
่ ผู ้รับเงิน, จานวนเงินทีส
รูปแบบและเนื้อหาตามทีธ
่ นาคารได ้กาหนดไว ้ อาทิมรี ายละเอียดเกีย
่ วกับ เลขทีบ
่ ัญชีเงินฝากของผู ้รับเงิน, รายชือ
่ งั่ โอน, รายละเอียดข ้อมูลในหนั งสือรับรอง
หักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยวันทีร่ ายการมีผล เป็ นต ้น ผู ้ขอใช ้บริการขอรับรองว่าข ้อมูลคาสัง่ ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการจะได ้จัดส่งให ้แก่ธนาคารทุกครัง้ ผู ้ขอใช ้บริการได ้ตรวจสอบแล ้วว่ามีข ้อมูลและ
รายละเอียดทีถ
่ ก
ู ต ้องและครบถ ้วนตรงตามความประสงค์ของผู ้ขอใช ้บริการทุกประการแล ้ว ธนาคารไม่มห
ี น ้าทีต
่ รวจสอบข ้อมูลทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด
3. ผู ้ขอใช ้บริการจะจัดส่งข ้อมูลคาสัง่ ผ่านบริการ TMB Business CLICK ของธนาคารหรือระบบอืน
่ ใดทีธ
่ นาคารจะจัดให ้มีเพิม
่ เติมต่อไปในภายหน ้า หรือนาส่งข ้อมูลคาสัง่ ให ้ธนาคาร
่ ข ้อมูลทางคอมพิวเตอร์ตามแบบทีธ
่ ข ้อมูลอืน
่ ข ้อมูล" โดยนาส่งข ้อมูลคาสัง่
ผ่านสือ
่ นาคารกาหนดซึง่ ได ้แก่ DISKETTE ขนาด 3.5 นิว้ , CD หรือสือ
่ ๆ เป็ นต ้น ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สือ
ให ้ธนาคารล่วงหน ้า ตามวันและเวลาทีธ่ นาคารกาหนด
4. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการมีความประสงค์จะขอยกเลิก หรือแก ้ไขข ้อมูลคาสัง่ ใด จะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรก่อนธนาคารดาเนินการส่งข ้อมูลคาสัง่ ไปยัง
ธนาคารปลายทอง ทัง้ นี้การขอยกเลิกคาสัง่ โอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได ้
5. ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช ้จ่ายใดๆ อันเกีย
่ วกับการให ้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมให ้
ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการเพือ
่ ชาระให ้แก่ธนาคารล่วงหน ้า ตามวันและเวลาทีธ่ นาคารกาหนด
่ ของผู ้ขอใช ้บริการ และ/หรือ
6. ในกรณีทข
ี่ ้อมูลคาสัง่ กาหนดให ้ธนาคารจัดทาหนั งสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยด ้วยผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมให ้ธนาคารถ่ายภาพ (Scan) ลายมือชือ
่ ของเจ ้าหน ้าทีต
่ ของเจ ้าหน ้าทีต
ลายมือชือ
่ ัวแทนของผู ้ขอใช ้บริการ และ/หรือ ลายมือชือ
่ ัวแทนของธนาคารลงในหนั งสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยแทนผู ้ขอใช ้บริการได ้ และให ้ถือ
เสมือนว่าการจัดทาหนั งสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยดังกล่าวเป็ นการกระทาของผู ้ขอใช ้บริการเอง
7. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการขอให ้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการใช ้บริการโอนรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) จากผู ้รับเงินนั น
้ ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าผู ้ขอใช ้บริการได ้ดาเนินการแจ ้ง
และได ้รับความยินยอมจากผู ้รับเงินอย่างถูกต ้องแล ้วหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน
้ แก่ธนาคารจากการให ้บริการดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหายต่างๆ ให ้แก่
ธนาคารทุกประการ
่ บัญชีเงินฝากนั น
8. ธนาคารจะถือว่าข ้อมูลเลขทีบ
่ ัญชีเงินฝากทีไ่ ด ้รับจากผู ้ขอใช ้บริการเป็ นสาระสาคัญในการโอนเงินเข ้าบัญชี โดยธนาคารไม่จาเป็ นต ้องคานึงถึงชือ
้ ๆ หากมีข ้อมูล
ส่งคืนจากศูนย์หก
ั บัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการโอนเงินไม่สามารถดาเนินการได ้ ธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ และถ ้าข ้อมูลโอนเป็ นการโอนเงินเครดิต ธนาคารจะคืนเงิน
เข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการภายในวันทีไ่ ด ้รับข ้อมูลส่งคืนจากศูนย์หก
ั บัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์
9. หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน
้ แก่ธนาคารจากการให ้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) ไม่วา่ ด ้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช ้ค่าเสียหาย
ต่างๆ ให ้แก่ธนาคารทุกประการ

C. บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (BAHTNET)
1. ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ตามคาขอโอนเงินภายหลังได ้รับชาระเงินหรือมีเงินเพียงพอให ้หักบัญชี ครบตามจานวนเงินทีข
่ อโอน รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ (ถ ้ามี) ธนาคารไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูลทีแ
่ จ ้งขอใช ้บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (BAHTNET)การยกเลิก แก ้ไข คาขอโอนเงิน ไม่วา่ ก่อนหรือ
หลังดาเนินการ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายต ้องเรียกเก็บเพิม
่ จากผู ้ขอโอนเงิน
2. หากธนาคารไม่สามารถดาเนินการตามคาขอโอนเงินให ้ได ้ไม่วา่ จะด ้วยเหตุใดๆทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของธนาคาร ผู ้ขอโอนเงินจะได ้รับแจ ้งจากธนาคารโดยไม่ชักช ้าและ
ธนาคารจะคืนเงินเฉพาะจานวนเงินทีข
่ อโอนไม่เกินวันทาการถัดไปของธนาคาร ทัง้ นี้ความรับผิดของธนาคารทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้ขอโอนเงินจะไม่เกินจานวนเงินทีข
่ อโอน
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D. บริการโอนเงินเข้าบ ัญชีเงินเดือน (PAYROLL)
1. การให ้บริการโอนเงินเข ้าบัญชีเงินเดือน (PAYROLL) ธนาคารจะทาการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคาร และนาเงินเข ้าบัญชีของผู ้รับเงินทีเ่ ปิ ดไว ้กับ
ธนาคารทุกสาขาภายในประเทศ โดยผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการทีม
่ อ
ี ยูก
่ ับธนาคาร
2. ผู ้ขอใช ้บริการจะจัดส่งข ้อมูลรายละเอียดคาสัง่ ทีจ
่ ะใช ้บริการโอนเงินเข ้าบัญชีเงินเดือน(PAYROLL) ในรูปแบบและเนื้อหาตามทีธ่ นาคารกาหนดซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข ้อมูลคาสัง่ "
่ ของผู ้รับเงิน เลขทีบ
โดยมีรายละเอียด อาทิ จานวนผู ้รับเงิน พร ้อมรายชือ
่ ัญชีเงินฝากของผู ้รับเงิน จานวนเงินทีส
่ งั่ โอน จานวนเงินภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย วันทีร่ ายการมีผล เป็ นต ้น เพือ
่ ให ้
ธนาคารหักเงินในบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการและฝากเข ้าบัญชีของผู ้รับเงินด ้วยวิธก
ี ารของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู ้ขอใช ้บริการรับรองว่าข ้อมูลคาสัง่ ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการจะได ้จัดส่งให ้แก่
ธนาคารทุกครัง้ ผู ้ขอใช ้บริการได ้ตรวจสอบแล ้วว่ามีข ้อมูล และรายละเอียดทีถ
่ ก
ู ต ้อง และครบถ ้วนตรงตามความประสงค์ของผู ้ขอใช ้บริการทุกประการแล ้ว ธนาคารไม่มห
ี น ้าที่
ตรวจสอบข ้อมูลทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด
3. ผู ้ขอใช ้บริการจะจัดส่งข ้อมูลคาสัง่ ผ่าน TMB Business CLICK ของธนาคารหรือระบบอืน
่ ใดทีธ่ นาคารจะจัดให ้มีเพิม
่ เติมต่อไปในภายหน ้า หรือนาส่งข ้อมูลคาสัง่ ให ้ธนาคารผ่าน
่ ข ้อมูลทางคอมพิวเตอร์ตามแบบทีธ่ นาคารกาหนดโดยนาส่งข ้อมูลคาสัง่ ให ้ธนาคารล่วงหน ้าเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 1 (หนึง่ ) วันทาการธนาคารก่อนวันทีก
สือ
่ าหนดในข ้อมูลคาสัง่
4. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการมีความประสงค์จะขอยกเลิก หรือแก ้ไขข ้อมูลคาสัง่ ใดจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรก่อนวันทีร่ ายการมีผลตามข ้อมูลคาสัง่ ไม่
น ้อยกว่า 1 (หนึง่ ) วันทาการ (ก่อนเวลา 15.00 น.) ทัง้ นี้ การขอยกเลิกคาสัง่ โอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได ้
่ บัญชีเงินฝากนั น
5. ธนาคารจะยึดถือข ้อมูลเลขทีบ
่ ัญชีเงินฝากทีไ่ ด ้รับจากผู ้ขอใช ้บริการเป็ นสาระสาคัญในการโอนเงินเข ้าบัญชี โดยธนาคารไม่จาเป็ นต ้องคานึงถึงชือ
้ ๆ หากการโอน
เงินไม่สามารถดาเนินการได ้ ธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ
6. ธนาคารจะดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือ
่ โอนเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับเงิน ตามข ้อมูลคาสัง่ ทีไ่ ด ้รับจากผู ้ขอใช ้บริการ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
และค่าใช ้จ่ายอืน
่ (ถ ้ามี) ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการต ้องชาระตามวัน เวลาทีธ
่ นาคารกาหนด ซึง่ อาจเกิดก่อนวันทีร่ ายการมีผลก็ได ้
7. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการขอให ้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการใช ้บริการนี้จากผู ้รับเงินนั น
้ ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าผู ้ขอใช ้บริการได ้ดาเนินการแจ ้งและได ้รับความยินยอมจากผู ้รับเงิน
อย่างถูกต ้องแล ้ว หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน
้ แก่ธนาคารจากการดาเนินการดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหายต่างๆ ให ้แก่ธนาคารทุกประการ
8. ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมเพิม
่ เติมเพือ
่ ขอรับความคุ ้มครองอุบัตเิ หตุให ้พนั กงานของผู ้ขอใช ้บริการ ทัง้ แบบการประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล และ การประกันอุบัตเิ หตุ
ส่วนบุคคลแบบมีคา่ รักษาพยาบาลนั น
้ ธนาคารมอบความคุ ้มครองให ้โดยไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมเพิม
่ โดยผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ธนาคารเป็ นผู ้ดาเนินการให ้มีการประกันอุบัตเิ หตุดังกล่าว
ไว ้กับบริษัทประกันภัยทีธ
่ นาคารเห็นว่าเหมาะสม และตกลงให ้ธนาคารเป็ นผู ้ดาเนินการแจ ้งทาประกันภัย ต่ออายุกรมธรรม์ เพิม
่ หรือลดทุนประกัน เปลีย
่ นแปลง แก ้ไข ยกเลิก
เงือ
่ นไขสัญญาต่างๆอันเกีย
่ วกับการประกันภัยแทนผู ้ขอใช ้บริการได ้ โดยถือว่าผู ้ขอใช ้บริการรับทราบเงือ
่ นไขการเอาประกันภัยของบริษัททีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการประสงค์และธนาคารเห็นว่า
เหมาะสม ทัง้ นี้ผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะเป็ นผู ้เรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัตเิ หตุกับพนั กงานของผู ้ขอใช ้บริการจากบริษัทประกันภัยโดยตรง โดยธนาคารมีหน ้าทีใ่ นการ
่ พนั กงานของผู ้ขอใช ้บริการทีใ่ ช ้บริการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารให ้บริษัทประกันทราบเท่านั น
ประสานงานในการแจ ้งรายชือ
้
9. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการให ้ผู ้รับเงินเป็ นผู ้รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมเพิม
่ เติมดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าผู ้ขอใช ้บริการได ้ดาเนินการแจ ้ง และได ้รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู ้รับเงินอย่างถูกต ้องแล ้วในการตกลงให ้ธนาคารเป็ นผู ้ดาเนินการให ้มีการทาประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล และ/หรือ การประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลแบบมีคา่
รักษาพยาบาล ไว ้กับบริษัทประกันภัยทีธ
่ นาคารเห็นว่าเหมาะสมและตกลงให ้ธนาคารเป็ นผู ้ดาเนินการแจ ้งทาประกันภัย ต่ออายุกรมธรรม์ เพิม
่ หรือลดทุนประกัน เปลีย
่ นแปลง แก ้ไข
ยกเลิกเงือ
่ นไขสัญญาต่างๆอันเกีย
่ วกับการประกันภัยแทนผู ้รับเงินได ้ โดยดาเนินการให ้ผู ้รับเงินรับทราบเงือ
่ นไขการเอาประกันภัยของบริษัททีธ่ นาคารเลือกใช ้บริการ ทัง้ นี้ผู ้ขอใช ้
บริการได ้ดาเนินการให ้ผู ้รับเงินตกลงจะเป็ นผู ้เรียกร ้องสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัตเิ หตุกับผู ้รับเงินจากบริษัทประกันภัยโดยตรง โดยธนาคารมีหน ้าทีใ่ นการประสานงานในการแจ ้ง
่ พนั กงานบริษัททีใ่ ช ้บริการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารให ้บริษัทประกันทราบเท่านั น
รายชือ
้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน
้ แก่ธนาคารจากการให ้บริการดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับ
ผิดชดใช ้ค่าเสียหายต่างๆ ให ้แก่ธนาคารทุกประการ

E. บริการร ับชาระเงินค่าสินค้าและบริการ (BILL PAYMENT SERVICE)
้ สินค ้า/ใช ้บริการของผู ้
1. การให ้บริการรับชาระเงินค่าสินค ้าและบริการ ( BILL PAYMENT SERVICE) เป็ นบริการทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการมีความประสงค์ทข
ี่ อให ้ธนาคารให ้บริการแก่ลก
ู ค ้าผู ้ซือ
ขอใช ้บริการ ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู ้ชาระเงิน” ในการรับชาระเงินค่าสินค ้า/บริการให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, INTERNET, MOBILE BANKING, PHONE
BANKING และช่องทางอืน
่ ทีธ
่ นาคารจะให ้บริการในภายหน ้า
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยอมรับว่ามีหน ้าทีจ
่ ัดพิมพ์ใบแจ ้งการชาระเงิน หรือจัดทาบัตรประจาตัวของผู ้ชาระเงิน โดยมีข ้อความและรายละเอียดตามทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการและธนาคารร่วมกัน
้ จงวิธก
กาหนดเพือ
่ ใช ้ในการชาระเงินค่าสินค ้าและบริการ โดยผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่าย และมีหน ้าทีจ
่ ัดส่งให ้แก่ผู ้ชาระเงิน พร ้อมทัง้ ชีแ
ี ารใช ้บริการผ่านธนาคารตามข ้อตกลงนี้
ให ้ผู ้ชาระเงินทราบ
3. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยอมรับเป็ นผู ้แนะนาให ้ผู ้ชาระเงินตรวจสอบและเก็บรักษาใบรับชาระค่าสินค ้า/บริการจากธนาคาร เมือ
่ นาเงินมาชาระผ่านธนาคารทุกช่องทางและ/หรือทีม
่ ก
ี ารนา
้ จงให ้ผู ้ชาระเงินทราบว่าใบรับชาระและใบแจ ้งการชาระเงินของผู ้
เงินเข ้าบัญชีผู ้ขอใช ้บริการ ซึง่ ผู ้ขอใช ้บริการจะถือว่าเป็ นหลักฐานในการชาระเงิน อีกทัง้ ผู ้ขอใช ้บริการมีหน ้าทีต
่ ้องชีแ
ขอใช ้บริการดังกล่าวไม่ใช่ใบเสร็ จรับชาระเงิน และธนาคารไม่จาต ้องคืนเงินทีไ่ ด ้รับชาระโดยวิธก
ี ารทีถ
่ ก
ู ต ้องให ้แก่ผู ้ชาระเงิน ไม่วา่ กรณีใดๆ
4. ในการจัดพิมพ์ใบแจ ้งการชาระเงิน, บัตรประจาตัวของผู ้ชาระเงิน, ใบรับชาระค่าสินค ้า/บริการ ตลอดจนใบเสร็ จรับเงิน ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องหรือมีพันธะ
้
ผูกพันใดๆ กับผู ้ขอใช ้บริการ/ผู ้ชาระเงินแต่อย่างใดทัง้ สิน
5. ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมและตกลงว่าการให ้บริการรับชาระเงินค่าสินค ้าและบริการ ธนาคารจะรับชาระด ้วยเงินสด หรือเช็ค หรือโดยวิธก
ี ารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ชาระเงินทีม
่ อ
ี ยู่
กับธนาคาร (กรณีชาระด ้วยเช็ค จะถือว่าการชาระมีผลสมบูรณ์ตอ
่ เมือ
่ ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้ และธนาคารจะรับเช็คเฉพาะทีอ
่ ยูใ่ นเขตสานั กหักบัญชีเดียวกันเท่านั น
้ )
และผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าเป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้ขอใช ้บริการทีจ
่ ะต ้องแจ ้งให ้ผู ้ชาระเงินทราบถึงข ้อตกลงดังกล่าวนี้ด ้วย
6. ในกรณีทข
ี่ ้อมูลในรายงาน (REPORT) แสดงรายละเอียดการชาระเงินของผู ้ชาระเงินทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้รับจากธนาคาร ปรากฏว่ารหัสประจาตัวหรือข ้อมูลอืน
่ ใดของผู ้ชาระเงินไม่
ถูกต ้องไม่วา่ จะด ้วยเหตุใดๆ อันเป็ นผลให ้ผู ้ขอใช ้บริการไม่สามารถทราบได ้ในทันทีวา่ ผู ้ชาระเงินรายใดเป็ นผู ้ชาระเงิน ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่ากรณีดังกล่าวอาจจะเกิดขึน
้ ได ้ และไม่ถอ
ื
้ และผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาเรียกร ้องให ้ธนาคารต ้องรับผิดชอบหรือ
ว่าธนาคารได ้กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน ้าทีแ
่ ต่อย่างใดทัง้ สิน
ชดใช ้ค่าเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ แต่ทงั ้ นี้ ธนาคารจะให ้ความร่วมมือในการดาเนินการตรวจสอบเพือ
่ หาข ้อมูลเกีย
่ วกับผู ้ชาระเงิน และแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบเมือ
่ ตรวจสอบพบภายใน
เวลาอันสมควร
7. ธนาคารจะนาเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการตามหมายเลขบัญชีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการได ้แจ ้งไว ้ต่อธนาคาร ให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการภายในวันเดียวกับทีธ่ นาคารรับชาระเงินค่าสินค ้า/
บริการจากผู ้ชาระเงิน กรณีทบ
ี่ ัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการได ้เปลีย
่ นแปลงไปไม่วา่ ด ้วยเหตุใดก็ตาม ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้บริการรับชาระเงินค่าสินค ้าและบริการมีผลใช ้บังคับ
สาหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีไ่ ด ้เปลีย
่ นแปลงนั น
้ ๆ ด ้วย
8. ธนาคารตกลงจะส่งรายงานข ้อมูลการชาระเงิน (REPORT) แสดงรายการนาเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการตามทีป
่ รากฏในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ ให ้แก่ผู ้ขอใช ้
่ ข ้อมูล
บริการตามทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการต ้องการ โดยวิธก
ี ารรับข ้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ DOWNLOAD / E-MAIL และ/หรือผ่านบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และ/หรือสือ
อิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ตามรูปแบบและวิธก
ี ารทีธ
่ นาคารเห็นสมควร
9. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้ชาระเงินค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว ้ในคาขอใช ้บริการรับชาระเงินค่าสินค ้าและบริการ ( BILL PAYMENT SERVICE) ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็ นรายเดือนโดยให ้ธนาคารรวบรวมจานวนเงินค่าบริการในแต่ละเดือนและนามาหักจากบัญชีเงินฝากภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนทีใ่ ช ้บริการ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้
บริการเห็นว่าการคิดและเก็บค่าบริการรายการใดรายการหนึง่ ไม่ถก
ู ต ้อง ผู ้ขอใช ้บริการจะแจ ้งให ้ธนาคารทราบภายใน 60 วัน นั บจากวันทีธ
่ นาคารหักบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ
เพือ
่ ชาระค่าบริการรายการดังกล่าว หากพ ้นกาหนดเวลาแล ้วผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ถือว่าไม่มข
ี ้อโต ้แย ้งใด ๆ เกีย
่ วกับการคิดและเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคาร
10. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าในกรณีธนาคารนาเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการผิดพลาดไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ผู ้ขอใช ้บริการจะคืนเงินดังกล่าวให ้กับธนาคาร โดย
ิ ธิหก
้ อย่างไรก็ตาม
ยินยอมให ้ธนาคารมีสท
ั เงินจานวนดังกล่าวออกจากบัญชีเงินฝากตามข ้อตกลงนี้ได ้ทันที โดยไม่จาเป็ นต ้องขอความยินยอมจากผู ้ขอใช ้บริการก่อนแต่อย่างใดทัง้ สิน
เมือ
่ ได ้มีการแก ้ไขปรับปรุงรายการนั น
้ ๆแล ้วธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบในรูปแบบข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอืน
่ ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร และในกรณีทผ
ี่ ู ้ชาระเงินได ้
ชาระค่าสินค ้า/บริการ โดยนาเงินเข ้าบัญชีอน
ื่ ซึง่ มิใช่บัญชีผู ้ขอใช ้บริการไม่วา่ ด ้วยเหตุใดก็ตาม ผู ้ขอใช ้บริการจะแจ ้งให ้ธนาคารทราบเพือ
่ แก ้ไขข ้อผิดพลาดดังกล่าวตามทีธ
่ นาคารได ้
พิจารณาแล ้วเห็นสมควร หรือต่อเมือ
่ ได ้รับความยินยอมจากเจ ้าของบัญชีทผ
ี่ ู ้ชาระเงินนาเงินเข ้าเท่านั น
้ และหากธนาคารไม่สามารถแก ้ไขข ้อผิดพลาดดังกล่าวได ้ ผู ้ขอใช ้บริการ
จะต ้องแจ ้งให ้ผู ้ชาระเงินทราบ เพือ
่ ดาเนินการเรียกร ้องเอาเงินดังกล่าวคืนด ้วยตนเอง โดยทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการ และ/หรือผู ้ชาระเงินจะไม่เรียกร ้องให ้ธนาคารชดใช ้ค่าเสียหายและ/หรือคืน
้
ค่าธรรมเนียมและ/หรือ ค่าใช ้จ่ายต่างๆ และ/หรือเงินอืน
่ ใด (หากมี) แต่อย่างใดทัง้ สิน
11. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการขอให ้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการใช ้บริการนี้จากผู ้ชาระเงินนั น
้ ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าผู ้ขอใช ้บริการได ้ดาเนินการแจ ้งและได ้รับความยินยอมจากผู ้ชาระ
เงินอย่างถูกต ้องแล ้ว หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน
้ แก่ธนาคารจากการดาเนินการดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหายต่างๆ ให ้แก่ธนาคารทุกประการ
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F. การให้บริการเช็ คเรียกเก็บ (CHEQUE COLLECTION)
1. การให ้บริการเช็คเรียกเก็บ (CHEQUE COLLECTION) เป็ นการให ้บริการเรียกเก็บเงิน สาหรับ “ตั๋วเงิน” ได ้แก่ เช็คขีดคร่อมเข ้าบัญชี และ ดราฟท์เข ้าบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการหรือ
ตั๋วแลกเงินหรือ ตั๋วสัญญาใช ้เงิน (ต ้องเป็ นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช ้เงินทีม
่ ก
ี ารรับรองหรืออาวัลโดยธนาคารพาณิชย์) ซึง่ เป็ นตั๋วเงินทีอ
่ อกหรือสัง่ จ่ายเพือ
่ เรียกเก็บเงินจากการขาย
และ/หรือการชาระหนี้ในธุรกิจของผู ้ขอใช ้บริการเท่านั น
้ โดยไม่ครอบคลุมหรือขยายความรวมถึงเช็คเงินสดหรือเช็คอืน
่ ใดทีค
่ ล ้ายคลึง ตลอดจนการออกหรือสัง่ จ่ายตั๋วเงินเพือ
่ ให ้มีการ
ชาระเงินหรือการรับเงินโดยปราศจากมูลหนี้ตามกฎหมายไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม
2. การนาฝากตั๋วเงินเพือ
่ ให ้ธนาคารเรียกเก็บ ผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องจัดทา “ใบนาส่งตั๋วเงิน/เช็ค” (pay-in slip) ประกอบการส่งมอบตั๋วเงินทุกครัง้ และให ้ธนาคารนาตั๋วเงินนั น
้ เรียกเก็บ
เข ้าบัญชีเงินฝากให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการภายในวันทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้
3. สิทธิและหน ้าทีต
่ า่ ง ๆ ของผู ้ขอใช ้บริการเป็ นสิทธิสว่ นบุคคลทีไ่ ม่อาจโอนได ้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
ิ ธิทจ
4. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยอมรับว่าธนาคารมีสท
ี่ ะโอนสิทธิ หน ้าที่ และผลประโยชน์ในการให ้บริการเช็คเรียกเก็บ(CHEQUE COLLECTION) ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนให ้แก่บค
ุ คล
และ/หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใด ๆ ก็ได ้ โดยผู ้ขอใช ้บริการตกลงยอมรับเอาการบริการทัง้ หมดหรือบางส่วนทีไ่ ด ้กระทาผ่านผู ้รับโอนและ/หรือตัวแทนซึง่ ได ้รับการแต่งตัง้ ตามดุลพินจ
ิ ของธนาคาร
ว่า เป็ นการให ้บริการเช็คเรียกเก็บ(CHEQUE COLLECTION)
5. ในกรณีทธ
ี่ นาคารพบว่า ผู ้ขอใช ้บริการนาตั๋วเงินทีไ่ ม่อยูใ่ นเงือ
่ นไขของการให ้บริการเช็คเรียกเก็บ(CHEQUE COLLECTION) ตามทีก
่ ล่าวไว ้ในข ้อ 1. มาให ้ธนาคารเรียกเก็บธนาคาร
ิ ธิทจ
มีสท
ี่ ะบอกเลิกการให ้บริการเช็คเรียกเก็บ (CHEQUE COLLECTION) ได ้ทันทีโดยไม่ต ้องบอกกล่าวล่วงหน ้าให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ

้ ริการเกีย
่ , ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศ สาหร ับลูกค้าธุรกิจ
เงือ
่ นไขในการใชบ
่ วก ับสินเชือ
่ (CREDIT)
G. บริการเกีย
่ วก ับสินเชือ
่
เงือ
่ นไขทว่ ั ไปเฉพาะบริการเกีย
่ วก ับสินเชือ
่ ประกอบด ้วย บริการเรียกดูข ้อมูลสินเชือ
่ การส่งคาขอเบิกใช ้สินเชือ
่ รับใบแจ ้งหนี้ ชาระคืนสินเชือ
่ ซึง่ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงและยอมรับว่าการ
1. การให ้บริการเกีย
่ วกับข ้อมูลสินเชือ
่ ก็ด ี การชาระเงินค่าธรรมเนียมเกีย
่ ก็ด ี การชาระดอกเบีย
เบิกใช ้สินเชือ
่ วกับการเบิกใช ้สินเชือ
้ ก็ด ี หรือการชาระคืนหนี้ต ้นเงินก็ด ี ผู ้ขอใช ้บริการผูกพันต ้องปฏิบัตต
ิ ามทีก
่ าหนดไว ้ใน
่ ดังกล่าว
เอกสารสัญญาเกีย
่ วกับสินเชือ
2. ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าจานวนเงินภาระหนี้ของผู ้ขอใช ้บริการทีแ
่ สดงอยูห
่ รือพิมพ์ได ้มาจากระบบ TMB Business CLICK เป็ นข ้อมูลเบือ
้ งต ้น ซึง่ ไม่มผ
ี ลผูกพันเป็ นการรับรองความ
ถูกต ้องของธนาคารตามกฎหมาย โดยการรับรองความถูกต ้องของจานวนเงินภาระหนี้ทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการมีอยูก
่ ับธนาคาร จะต ้องออกและรับรองโดยธนาคารเท่านั น
้
3. ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าหากผู ้ขอใช ้บริการตกเป็ นลูกหนี้ผด
ิ นั ดของธนาคารผู ้ขอใช ้บริการอาจถูกระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช ้บริการตามบันทึกข ้อตกลงนี้ได ้อีกต่อไป

ิ เชือ
่ L/G
บริการคาขอเบิกใช้สน
1. ในกรณีทธ
ี่ นาคารถูกเรียกร ้องให ้ชาระเงินตามภาระทีธ่ นาคารได ้ออกหนั งสือค้าประกันตามคาขอฉบับนี้ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของธนาคารทีจ
่ ะจ่ายโดยไม่จาเป็ นต ้องแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการ
้ ผลบังคับ หรือ
ทราบและไม่จาต ้องได ้รับความยินยอมจากผู ้ขอใช ้บริการก่อน แม ้ว่าภาระความรับผิดระหว่างผู ้ขอใช ้บริการกับเจ ้าหนี้จะตกเป็ นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได ้ หรือสิน
้ ไปด ้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือในกรณีตั๋วเงินถึงกาหนดใช ้เงินและธนาคารต ้องใช ้เงินตามตั๋วในฐานะผู ้รับรอง/
ภาระความรับผิดของผู ้ขอใช ้บริการต่อผู ้รับประโยชน์เป็ นอันไม่ม ี หรือระงับสิน
รับอาวัลตั๋วเงินไปเป็ นจานวนเท่าใด ผู ้ขอใช ้บริการรับว่าจะนาเงินตามจานวนทีธ่ นาคารได ้จ่ายไปพร ้อมดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดขึน
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด มาชดใช ้ให ้แก่ธนาคารภายใน 7 วัน
นั บแต่วน
ั ได ้รับแจ ้งจากธนาคาร และ/หรือ ยินยอมให ้ธนาคารหักเงินจานวนดังกล่าวรวมค่าใช ้จ่ายและบรรดาอุปกรณ์แห่งหนี้ทธี่ นาคารได ้จ่ายไปในฐานะผู ้ค้าประกัน /รับรอง/รับอาวัลตั๋ว
เงิน จากเงินทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้วางไว ้เป็ นประกันต่อธนาคาร หรือจากบัญชีเบิกเงินเกินบัญชี หรือจากบัญชีเงินฝากทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้ฝากไว ้ทุกประเภทและทุกทีท
่ าการของธนาคาร
้ เชิงแล ้ว ผู ้ขอใช ้บริการจะนา
ได ้ทันทีโดยไม่จาเป็ นต ้องแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ และหากเงินในบัญชีดังกล่าวของผู ้ขอใช ้บริการมีจานวนไม่เพียงพอทีจ
่ ะชาระให ้แก่ธนาคารโดยสิน
เงินมาชาระให ้แก่ธนาคารจนครบในทันทีทไี่ ด ้รับแจ ้งจากธนาคารโดยผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารคิดดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด นั บตัง้ แต่วน
ั ทีธ่ นาคารได ้ใช ้เงินแทนไปจนถึง
วันทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้ชดใช ้คืนให ้แก่ธนาคารจนครบถ ้วน
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงและยอมรับให ้การคานวณดอกเบีย
้ ตามคาขอฉบับนี้เป็ นไปตามธรรมเนียมวิธป
ี ฎิบัตข
ิ องธนาคารทุกประการ โดยผู ้ขอใช ้บริการจะไม่โต ้แย ้งวิธก
ี ารคานวณ
ดอกเบีย
้ ของธนาคารแต่ประการใด
3. ในกรณีทเี่ ป็ นการขอให ้ธนาคารออกหนั งสือค้าประกันให ้ เมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาค้าประกันตามคาขอฉบับนี้ผู ้ขอใช ้บริการจะนาต ้นฉบับหนั งสือค้าประกันทีธ่ นาคารได ้ออกให ้ส่งคืน
ธนาคารภายใน 15 วัน นั บแต่วน
ั ครบกาหนด หากพ ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล ้ว ผู ้ขอใช ้บริการมิได ้นาต ้นฉบับหนั งสือค้าประกันส่งคืนธนาคาร ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมได ้อีกเป็ นคราวๆ ไป จนกว่าธนาคารจะได ้รับต ้นฉบับหนั งสือค้าประกันคืน
ิ ใดๆ ทีผ
ิ ประเภทอืน
4. หากผู ้ขอใช ้บริการมีทรัพย์สน
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้จานอง จานา หรือให ้ไว ้แก่ธนาคารเป็ นประกันหนี้สน
่ ของผู ้ขอใช ้บริการเอง หรือเป็ นประกันการชาระหนี้ของบุคคล
ิ นั น
ิ ทัง้ หมดทีผ
อืน
่ ใดก็ตาม ไม่วา่ ทรัพย์สน
้ จะอยู่ ณ สานั กงานแห่งใดของธนาคาร ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้การจานอง หรือจานา หรือหลักประกันประเภทอืน
่ ใดนั น
้ เป็ นประกันหนี้สน
่ ู ้ขอ
ิ นั น
้ และผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารใช ้สิทธิยด
ใช ้บริการมีอยูก
่ ับธนาคาร และยินยอมให ้ธนาคารนาทรัพย์สน
้ มาชาระหนี้ทจ
ี่ ะต ้องชาระตามคาขอฉบับนี้ได ้ทัง้ สิน
ึ หน่วง หรือยับยัง้ มิ
ิ เหล่านั น
ให ้ผู ้ขอใช ้บริการไถ่ถอนจานอง จานา ทรัพย์สน
้ ออกไป ถ ้าธนาคารเห็นว่าการกระทาเช่นนั น
้ ของผู ้ขอใช ้บริการจะนามาซึง่ ความเสียหายหรือจะทาให ้ธนาคารไม่ได ้รับชาระหนี้
ตามคาขอฉบับนี้ได ้
5. บรรดาค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช ้จ่ายทุกประเภททีเ่ กิดขึน
้ เนื่องจากการออกหนั งสือค้าประกัน/รับรอง/รับอาวัลตั๋วเงินตามคาขอฉบับนี้ก็ด ี ตลอดจน
้ และหากธนาคารได ้ทดรองจ่ายแทนผู ้ขอใช ้บริการไป
ค่าใช ้จ่ายทุกประเภททีธ่ นาคารต ้องเสียไปในการฟ้ องร ้องบังคับชาระหนี้ตามคาขอฉบับนี้ ผู ้ขอใช ้บริการจะเป็ นผู ้ชาระเองทัง้ สิน
้ นอกจากนี้ผู ้ขอใช ้
ก่อน ผู ้ขอใช ้บริการจะชาระคืนให ้แก่ธนาคารจนครบถ ้วน พร ้อมด ้วยดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ดนั บแต่วน
ั ทีธ่ นาคารได ้ทดรองจ่ายแทนไป จนกว่าจะชาระเสร็ จสิน
บริการตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ให ้แก่ธนาคาร
6. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ความยินยอมล่วงหน ้าในการทีธ่ นาคารจะจาหน่าย หรือโอนหนี้ หรือโอนสิทธิเรียกร ้องในคาขอฉบับนี้ หรือโอนสิทธิจานอง จานา ค้าประกัน หรือสิทธิใน
หลักประกันอืน
่ ใดไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนให ้แก่บค
ุ คล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลเมือ
่ ใดก็ได ้ ทัง้ นี้ธนาคารจะมีการบอกกล่าวให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ

H. บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศ
เงือ
่ นไขทว่ ั ไปเฉพาะบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศ
1.
ผู ้ขอใช ้บริการจะรับผิดชอบบรรดาตั๋วเงินทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้สัง่ จ่าย อันเป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกรรมทางการเงินบางประเภทในส่วนนี้ โดยจะชาระเงินเมือ
่ ถึงกาหนดใช ้เงิน พร ้อม
้
ด ้วยดอกเบีย
้ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยไม่มข
ี ้อโต ้แย ้งใด ๆ ทัง้ สิน
2.
ผู ้ขอใช ้บริการรับรองว่าเอกสารไมว่าจะเป็ นต ้นฉบับหรือสาเนาหรือข ้อมูลใดๆ ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการส่งให ้แก่ธนาคารผ่านระบบ TMB Business CLICK ถูกต ้องตามความเป็ นจริงโดย
ธนาคารไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องตรวจสอบความถูกต ้องแท ้จริงของรายการดังกล่าว
3.
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการผิดนั ดชาระหนี้ตามธุรกรรมด ้านธุรกิจการค ้าระหว่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระหนี้คน
ื ให ้แก่ธนาคารตามจานวนเงินต ้น
ิ ธิเปลีย
ทีค
่ ้างชาระบวกด ้วยอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด โดยธนาคารมีสท
่ นแปลงได ้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเปลีย
่ นแปลงอัตราดอกเบีย
้ และส่วนลดสาหรับการให ้
่ ของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ในกรณีทธี่ นาคารประกาศเปลีย
สินเชือ
่ นแปลงอัตราดอกเบีย
้ ดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารมีอานาจทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงอัตราดอกเบีย
้ ได ้ทันทีโดยไม่
จาต ้องได ้รับความยินยอมจากผู ้ขอใช ้บริการก่อน นอกจากนี้ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชดใช ้ค่าใช ้จ่ายในการเตือน เรียกร ้อง ทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่ วยการ
้ บังคับคดี และค่าใช ้จ่ายทุกประเภททีธ่ นาคารต ้องเสียไปในการฟ้ องร ้องบังคับชาระหนี้ ผู ้ขอใช ้บริการจะเป็ นผู ้ชาระเองทัง้ สิน
้ และหากธนาคารได ้ทดรองจ่ายแทนผู ้ขอ
ค่าใช ้จ่ายในชัน
ใช ้บริการไปก่อน ผู ้ขอใช ้บริการจะชาระคืนให ้แก่ธนาคารจนครบถ ้วน พร ้อมด ้วยดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ดนั บแต่วน
ั ทีธ่ นาคารได ้ทดรองจ่ายแทนไป
4.
ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับปฏิบัตต
ิ ามกฎเกณฑ์สากล ทีใ่ ช ้บังคับกับบริการธุรกรรมต่างประเทศ (เครดิตทีม
่ เี อกสารประกอบ) ได ้แก่ ประมวลธรรมเนียมปฏิบัตส
ิ าหรับเครดิตชนิดมี
เอกสารประกอบ (แก ้ไขปี 2550) และ/หรือ I.C.C Uniform Rules for Collection (“URC 522”) ของหอการค ้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 600 หรือ URC 522 ทีอ
่ าจมีการแก ้ไข
เปลีย
่ นแปลงในภายหน ้า สาหรับบังคับใช ้กับเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึง่ ผู ้ขอใช ้บริการได ้ทราบและเข ้าใจดีแล ้ว และให ้นากฎหมายไทยมาใช ้บังคับในส่วนของบริการประเภทอืน
่ ๆ
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่ ธุรกรรมต่างประเทศ ในกรณีทย
5.
ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ให ้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือ
่ ชาระหนี้ตามสินเชือ
ี่ อดเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่พอชาระหนี้
ดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้นาหนี้ดังกล่าวไปเพิม
่ เป็ นยอดหนี้ในวงเงินกู ้เบิกเงินเกินบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการ หากผู ้ขอใช ้บริการไม่มวี งเงินกู ้เบิกเงินเกินบัญชีอยูก
่ ับธนาคาร
ิ ธิเพิม
ธนาคารมีสท
่ ภาระหนี้ดังกล่าวในบัญชีกระแสรายวันโดยให ้ถือว่าเป็ นหนี้เบิกเงินเกินบัญชี โดยยินยอมเสียดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ดและยินยอมให ้ธนาคารคิดดอกเบีย
้ โดย
้ ครบถ ้วน
วิธค
ี านวณดอกเบีย
้ ทบต ้นเป็ นรายเดือนได ้ตามธรรมเนียมและประเพณีของธนาคารพาณิชย์จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิน

บริการด้านการนาเข้า
เลตเตอร์ออฟเครดิต
่ งจากการมีอยู่ คุณสมบัต ิ ลักษณะ คุณภาพ ปริมาณ เงือ
1. ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต ้องรับผิดชอบ หรือรับความเสีย
่ นไข การบรรจุ มูลค่า การขนส่ง หรือในเรือ
่ ง
้ ผ่านธนาคาร และหากมีการตกลงราคาซือ
้ ขายสินค ้าเป็ น FOB หรือ CFR ฯลฯ ทีไ่ ม่รวมการประกันภัยสินค ้า ผู ้ขอใช ้บริการจะ
ใด ๆ เกีย
่ วกับสินค ้าทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการสัง่ ซือ
้ และระบุธนาคารเป็ นผู ้รับประโยชน์ตาม
รับผิดชอบจัดให ้มีการประกันภัยคุ ้มครองสินค ้านั น
้ เต็มมูลค่าตามทีธ
่ นาคารกาหนด โดยจะรับผิดชอบชาระค่าเบีย
้ ประกันภัยเองทัง้ สิน
กรมธรรม์ พร ้อมกับส่งมอบต ้นฉบับกรมธรรม์ให ้ธนาคารเป็ นผู ้เก็บรักษา
2. ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต ้องรับผิดชอบในความสมบูรณ์แท ้จริง หรือความครบถ ้วน ถูกต ้องของเอกสาร ความคลาดเคลือ
่ นของเอกสารการส่งสินค ้า กับ เลต
เตอร์ ออฟเครดิต หรือเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องอืน
่ ใด ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของเลตเตอร์ออฟเครดิต ผ่านบริการ TMB Business CLICK โดยหากมีความผิดพลาด ล่าช ้า หรือสินค ้า
่ ม หรือกรณีอน
ั ) ทีอ
ิ ค ้าดังกล่าว ในขัน
สูญหาย ถูกทาลาย เสือ
ื่ ใด (รวมทัง้ เหตุสด
ุ วิสย
่ าจเกิดขึน
้ แก่สน
้ ตอนการส่งสินค ้าก็ด ี หรือการตีความ หรือการสูญหายของเอกสาร
่ งภัยในกรณีดังกล่าวทัง้ สิน
้
ประกอบการส่งสินค ้าก็ดไี ม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ธนาคารและตัวแทนของธนาคารจะไม่ต ้องรับผิดชอบหรือรับความเสีย
ิ ธิยด
3. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงส่งมอบและให ้ธนาคารยึดถือเอกสารประกอบสาหรับการใช ้บริการผ่านบริการ TMB Business CLICK รวมทัง้ ให ้ธนาคารมีสท
ึ หรือริบสินค ้าทีผ
่ ู ้ขอใช ้
้ โดยใช ้บริการทางการเงินของธนาคาร เป็ นประกันการชาระเงินของผู ้ขอใช ้บริการ และให ้ธนาคารมีสท
ิ ธิขายสินค ้าดังกล่าวแก่ผู ้ซือ
้ เฉพาะเจาะจง หรือบุคคลทั่วไป
บริการสัง่ ซือ
โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ และภายหลังหักค่าใช ้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล ้ว เงินทีไ่ ด ้จากการขายสินค ้าจะถูกนามาชาระหนี้ทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการมีอยูก
่ บ
ั ธนาคาร
ทัง้ หมด

ี
ทร ัสต์รซ
ี ท
เพือ
่ เป็ นหลักฐานยืนยันการทีธ
่ นาคารได ้ส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินค ้าให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการและชาระเงินค่าสินค ้าให ้แก่ผู ้ขายแทนผู ้ขอใช ้บริการไปแล ้ว โดยทีผ
่ ู ้ขอใช ้
บริการยังไม่ได ้ชาระเงินให ้แก่ธนาคาร ผู ้ขอใช ้บริการขอให ้สัญญาต่อธนาคารดังต่อไปนี้
ี ไป
1. ผู ้ขอใช ้บริการได ้รับมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินค ้าซึง่ ได ้ระบุไว ้ในรายละเอียดของสินค ้าและจานวนเงินตามรายละเอียดของสินค ้าและจานวนเงินตามหนี้ทรัสต์รซ
ี ท
้ ไว ้แล ้ว โดยทีย
จากธนาคาร เพือ
่ นาไปออกสินค ้าทีไ่ ด ้สัง่ ซือ
่ ังมิได ้ชาระเงินค่าสินค ้าตามจานวนทีร่ ะบุไว ้ในเอกสารทีส
่ ง่ ผ่านระบบ TMB Business Click ให ้แก่ธนาคาร โดย
เอกสารแสดงสิทธิดังกล่าวถือว่าเป็ นเอกสารทีธ
่ นาคารใช ้เป็ นพยานหลักฐานการชาระเงินตามดราฟต์ทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการได ้รับรองแล ้ว หรือตามใบเรียกเก็บเงิน สัง่ จ่ายเงินให ้แก่
ธนาคาร ผู ้ขอใช ้บริการรับรองว่ากรรมสิทธิใ์ นสินค ้าตามเอกสารแสดงสิทธิดังกล่าวเป็ นของธนาคารแต่เพียงผู ้เดียว และการทีธ
่ นาคารได ้ยินยอมให ้ผู ้ขอใช ้บริการ ได ้ยึดถือ
ี ให ้แก่ธนาคาร โดยผู ้ขอใช ้บริการตกลงทีจ
ครอบครองเอกสารแสดงสิทธิในสินค ้านั น
้ เป็ นการกระทาเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ขอใช ้บริการในการชาระหนี้ทรัสต์รซ
ี ท
่ ะนาสินค ้า ลงจาก
ิ ของธนาคารซึง่ ธนาคารมีอส
เรือ เก็บรักษาและยึดถือสินค ้าดังกล่าวไว ้ในฐานะตัวแทนของธนาคารโดยถือเป็ นทรัพย์สน
ิ ระทีจ
่ ะขายสินค ้าดังกล่าวเพือ
่ นาเงินเข ้าบัญชี หรือรับไว ้
เป็ นเงินสด ทัง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริการตกลง จะชาระคืนเงินทีธ
่ นาคารได ้ชาระให ้แก่ผู ้ขายไปแล ้ว คืนให ้แก่ธนาคารเป็ นสกุลเงินเดียวกับทีธ
่ นาคารได ้ชาระให ้แก่ผู ้ขายไป แล ้วหรือเป็ น
สกุลเงินบาท ตามทีต
่ กลงไว ้กับธนาคาร และธนาคารได ้แจ ้งยืนยันข ้อมูลต่อผู ้ขอใช ้บริการเกีย
่ วกับสกุลเงินทีข
่ อให ้ผู ้ขอใช ้บริการชาระเงินคืน อัตราแลกเปลีย
่ นทีใ่ ช ้ ในกรณี
ชาระคืนเป็ นเงินบาท กาหนดเวลาชาระ อัตราดอกเบีย
่ วันครบกาหนดชาระดอกเบีย
้ (ซึง่ เรียกว่า “Payment Advice”) ผ่านช่องทางการให ้บริการต่างๆ รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเฉพาะ
โทรศัพท์เคลือ
่ นที,่ โทรสาร, E-mail, SMS Alert ฯลฯ โดยผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารใช ้ข ้อมูล Payment Advice ทีพ
่ ม
ิ พ์ออกมาจากระบบจัดเก็บข ้อมูลของธนาคาร เป็ น
พยานหลักฐานทีถ
่ ก
ู ต ้องและเป็ นทีย
่ ต
ุ ใิ ช ้ยันต่อผู ้ขอใช ้บริการได ้ โดยธนาคารไม่จาต ้องให ้ผู ้ขอใช ้บริการลงนามในเอกสารใดๆ เพิม
่ เติม ผู ้ขอใช ้บริการจะขายสินค ้าและชาระ
เงินทีไ่ ด ้รับทัง้ หมดให ้ธนาคารทันทีเพือ
่ เป็ นการปลดภาระและความรับผิดของผู ้ขอใช ้บริการ ตามทีก
่ ล่าวถึงในทีน
่ ี้ และทีม
่ อ
ี ยูก
่ บ
ั ธนาคาร โดยจะให ้รายละเอียดแก่ธนาคาร
เกีย
่ วกับการขายแต่ละครัง้ เมือ
่ มีการส่งเงินทีไ่ ด ้รับ หรือนามาและฝากไว ้ทีโ่ รงเก็บสินค ้าธนาคารทีม
่ ใี บประทวนสินค ้าในนามของธนาคาร เพือ
่ ใช ้แทนบรรดาเอกสารทีผ
่ ู ้ขอใช ้
บริการได ้รับจากธนาคาร และเพือ
่ เป็ นหลักประกันต่อเนื่องในภาระและความรับผิดดังกล่าว
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงทีจ
่ ะส่งมอบเงินทีไ่ ด ้รับให ้แก่ธนาคารในทันทีในกรณีขายสินค ้า เพือ
่ ชาระหนี้อน
ื่ ใดทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการมีอยูก
่ บ
ั ธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้
้ เงินตราต่างประเทศดังกล่าวจากธนาคาร โดยใช ้อัตรา
บริการและธนาคารตกลงกันให ้ผู ้ขอใช ้บริการชาระหนี้คน
ื เป็ นสกุลเงินบาท ผู ้ขอใช ้บริการจะนาเงินตราไทยมาซือ
แลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยตามทีต
่ กลงไว ้กับธนาคารใน Payment Advice หรือตามอัตราธนาคารกาหนด ณ วันทีค
่ รบกาหนดตาม Payment Advice
พร ้อมทัง้ ดอกเบีย
้ ของเงินจานวนดังกล่าวในอัตราตามทีไ่ ด ้รับแจ ้งจากธนาคาร
3. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการผิดนั ดชาระเงินคืนให ้แก่ธนาคารภายในกาหนดเวลาตามข ้อ 1 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชาระดอกเบีย
้ ในอัตราผิดนั ดสูงสุด ทีธ
่ นาคารจะประกาศ
เป็ นครัง้ คราวภายใต ้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ
่ งการกาหนดให ้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัตเิ กีย
่ วกับอัตราดอกเบีย
้ และส่วนลด คาณวนจากยอดคงค ้างทีร่ ะบุใน
Payment Advice นั บจากวันถัดจากวันครบกาหนดทีร่ ะบุใน Payment Advice จนถึงวันทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการชาระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้คน
ื ธนาคารจนครบถ ้วน รวมทัง้ ยินยอมเสีย
ี ตามสัญญานี้ทก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายใดๆ อันเกีย
่ วกับหนี้ทรัสต์รซ
ี ท
ุ ประการ นอกจากนี้ ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารแปลงภาระหนี้ทเี่ ป็ นสกุลเงินต่างประเทศเป็ นสกุล
เงินบาท โดยใช ้อตราแลกเปลีย
่ นทีธ
่ นาคารกาหนด ณ วันแปลงภาระหนี้ดังกล่าวเป็ นสกุลเงินบาท
4. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงด ้วยว่า จะเก็บรักษาสินค ้านั น
้ ผลผลิต หรือเงินทีไ่ ด ้จากสิง่ ดังกล่าว ไม่วา่ ในรูปเงินสด ตั๋วสัง่ จ่ายเงิน หรือบัญชี โดยแยกต่างหากให ้เห็นได ้ชัดว่าเป็ น
ิ ของธนาคาร และผู ้ขอใช ้บริการยอมเสียค่าเช่าโกดัง ค่าเก็บรักษาสินค ้า ค่าใช ้จ่ายในการออกสินค ้า และค่าอากรขาเข ้าของสินค ้าทัง้ สิน
้ โดยผู ้ขอใช ้บริการยอมรับ
ทรัพย์สน
มอบไว ้ในฐานะผู ้รับฝากจากธนาคารและจะเก็บรักษาไว ้เพือ
่ ประโยชน์ของธนาคาร โดยไม่เรียกร ้องค่าตอบแทนใดๆจากธนาคาร ผู ้ขอใช ้บริการตกลงทีจ
่ ะเอาประกันภัยสินค ้า
ดังกล่าวเต็มมูลค่าสินค ้า และเป็ นผู ้เสียค่าเบีย
้ ประกันภัยทัง้ หมด โดยระบุในกรมธรรม์ประกันภัยให ้ธนาคารเป็ น ผู ้รับประโยชน์แต่ผู ้เดียวและผู ้ขอใช ้บริการจะส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให ้ธนาคารเก็บไว ้ทันทีทท
ี่ าสัญญาประกันภัยเสร็จเรียบร ้อย
5. ในกรณีทเี่ อกสารส่งสินค ้ามีข ้อกาหนดเงือ
่ นไขไม่ตรงกับข ้อกาหนด และ/หรือเงือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือเอกสารใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือในกรณีทเี่ อกสาร
่ มค่าเสือ
่ มราคา หรือไม่วา่ จะเกิดจากเหตุใดๆ
การส่งสินค ้า และ/หรือสินค ้าเกิดความเสียหาย หรือสูญหายทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน ไม่วา่ จะเป็ นเพราะการทาลาย, ทาให ้เสือ
ั ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมชาระเงินค่าสินค ้าให ้กับธนาคารจนครบถ ้วน
(รวมถึงเหตุสด
ุ วิสย
6. ธนาคารอาจจะยกเลิกสัญญานี้กอ
่ นครบกาหนดระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้และเข ้ายึดเอาสินค ้า หรือค่าตอบแทนทีไ่ ด ้จากสินค ้ากรณีทม
ี่ ก
ี ารขายสินค ้า หรือเงินทีไ่ ด ้ค ้นพบ หรือใน
กรณีทม
ี่ เี หตุสงสัยใดๆ หรือการทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการไม่ได ้โอนสิทธิ์ หรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามสัญญาข ้อหนึง่ ข ้อใดหรือไม่ชาระเงินเมือ
่ ถึงกาหนดจากการรับรองใดๆ ทีร่ ะบุถงึ ในทีน
่ ี้ หรือ
ภายใต ้เครดิตทีธ
่ นาคารกาหนดให ้ในบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการ หรือในหนี้ใดๆ ของผู ้ขอใช ้บริการทีม
่ อ
ี ยูก
่ บ
ั ธนาคารจากความผูกพัน การรับรองหนี้ และความรับผิดทัง้ หมดของผู ้
ขอใช ้บริการทีม
่ อ
ี ยู่ (ไม่วา่ ธนาคารจะแจ ้งให ้ทราบหรือไม่ก็ตาม) โดยให ้ถึงกาหนดชาระทันที
ิ ใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้จะไม่สน
ิ้ สุดลงหรือมีการเปลีย
7. ความรับผิดของผู ้ขอใช ้บริการในการชาระเงินเมือ
่ ถึงกาหนดจากดราฟต์ทไี่ ด ้รับรองใดๆตั๋วแลกเงินหรือหนี้สน
่ นแปลง
(1) เนื่องจากสินค ้าทีป
่ รากฏในเอกสารทีธ
่ นาคารส่งมอบในทีน
่ ี้ ไม่ได ้รับการแจ ้ง ไม่ได ้ส่งมอบ หรือไม่ได ้มีการผ่านพิธก
ี ารศุลกากร
(2) เนื่องจากมีเหตุทเี่ กิดขึน
้ ล่วงหน ้า สงคราม หรือข ้อจากัดในการใช ้ หรือความสับสนในการขนส่ง หรือการบังคับจาหน่ายออกโดยฝ่ ายบริหาร หรือด ้วยสาเหตุทางการเมือง
หรือจากผลของการออกกฎหมายหรือกฎข ้อบังคับใหม่ของรัฐทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
(3) เนื่องจากไม่มก
ี ารขนส่ง หรือจากการบังคับเอาโดยรัฐไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศอันส่งผลให ้มีการยึดหรือทาลาย หรือทาให ้ได ้รับความเสียหายจากการกระทานั น
้ ไม่
ว่าจะมีการประกันสาเหตุเหล่านั น
้ ไว ้หรือไม่
ี นี้ หรือ ต่อสินค ้า
(4) เนื่องจากกฎหมาย และ/หรือระเบียบใดๆ ของรัฐทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอันส่งผลต่อทรัสต์รซ
ี ท
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ิ ใดๆ การไม่มก
8. ผู ้ขอใช ้บริการจะแจ ้งธนาคารในทันทีในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเฉลีย
่ ค่าเสียหายในทรัพย์สน
ี ารขนส่ง สินค ้าขาดจานวน ไม่มก
ี ารส่งมอบ หรือสินค ้าถูกยึด, อายัด หรือ
เหตุอน
ื่ ๆทีเ่ กิดขึน
้ อันไม่ใช่เหตุปกติ และไม่ใช่วธิ ก
ี ารทั่วไปทางธุรกิจ
9. ผู ้ขอใช ้บริการจะไม่ถอ
ื ว่าธนาคารได ้สละสิทธิใ์ ดๆในทีน
่ ี้ทเี่ กีย
่ วกับเลตเตอร์ออฟเครดิต ดราฟต์ หรือเอกสารอืน
่ ใด เว ้นแต่ธนาคารจะได ้ทาเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
ิ ธิทบทวน เปลีย
ี ใหม่ได ้ตามทีจ
10. ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารมีสท
่ นแปลง เพิม
่ ลด หรือกาหนดเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับทรัสต์รซ
ี ท
่ าเป็ นโดยไม่จาต ้องได ้รับความยินยอม
ล่วงหน ้าจากผู ้ขอใช ้บริการ
่ นิตบ
11. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมให ้ธนาคารมีอานาจในเวลาใด ๆ ทีจ
่ ะเปิ ดเผยข ้อมูลเครดิตของผู ้ขอใช ้บริการให ้แก่บริษัท ข ้อมูลเครดิต จากัด หรือในชือ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดที่
จัดตัง้ ขึน
้ ตามกฎหมายว่าด ้วยการประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับข ้อมูลเครดิต (“บริษัทข ้อมูลเครดิต") เพือ
่ ให ้บริษัทข ้อมูลเครดิตเปิ ดเผยให ้แก่สมาชิก สถาบันการเงิน หรือ นิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่
่ และเพือ
เพือ
่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์การอานวยสินเชือ
่ สอบทานแก ้ไขข ้อมูลเครดิตของผู ้ขอใช ้บริการให ้ถูกต ้อง ทัง้ นี้ โดยผู ้ขอใช ้บริการจะไม่เรียกร ้องค่าตอบแทนใด ๆ
หรือค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดจากการกระทาดังกล่าวของธนาคาร และ/หรือ บริษัทข ้อมูลเครดิต

บริการด้านการส่งออก (EXPORT)
Application for L/C Confirmation
ผู ้ขอใช ้บริการร ้องขอให ้ธนาคารเพิม
่ การรับรองภายใต ้เลตเตอร์ออฟเครดิตตามคาสัง่ ของ Issuing Bank ภายใต ้เงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทค
ี่ า่ ธรรมเนียมการรับรองชาระโดยผู ้ขอเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต การรับรองของธนาคารให ้มีผลบังคับเมือ
่ ธนาคารได ้รับชาระค่าธรรมเนียมการรับรองแล ้ว ในกรณีท ี่
ผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้ชาระค่าธรรมเนียมเอง ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมการรับรองการชาระเงินตามอัตราทีธ
่ นาคารแจ ้งโดยชาระเป็ นเงินสดหรือขอให ้ธนาคารหัก
ชาระจากบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการ
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยืน
่ การขอแก ้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตหลังจากนั น
้ ต่อธนาคาร และตกลงให ้เป็ นดุลพินจ
ิ ของธนาคารทีจ
่ ะพิจารณาว่าให ้การรับรองของธนาคารครอบคลุม
ไปถึงการแก ้ไขครัง้ หลังด ้วยหรือไม่

Packing Credit
่ แก่ผู ้ขอใช ้บริการเพือ
้ สินค ้ามาแสดง (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “หลักฐานการ
ตามทีธ
่ นาคารได ้ให ้สินเชือ
่ ผลิตสินค ้าส่งมอบให ้แก่ลก
ู ค ้าของผู ้ขอใช ้บริการ โดยมีเอกสารการสัง่ ซือ
้ สินค ้า”)
สัง่ ซือ
้ สินค ้า (ในกรณีทไี่ ด ้รับความยินยอมจากธนาคารให ้ส่งเป็ นสาเนาเอกสารได ้) ให ้อยูใ่ นความครอบครองของ
1. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงมอบต ้นฉบับหรือสาเนาหลักฐานการสัง่ ซือ
้ สินค ้ากับลูกค ้า โดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ธนาคาร และจะไม่ตกลงแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกหลักฐานการสัง่ ซือ
ั ษรจากธนาคาร
2. ผู ้ขอใช ้บริการสัญญาว่า จะนาเงินทีไ่ ด ้รับจากธนาคารไปใช ้ และตกลงส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ ประกอบการพิจารณาตามทีธ
่ นาคารจะได ้แจ ้งให ้ทราบ
้ ตามเอกสารการส่งสินค ้าแทนผู ้ขอใช ้บริการ โดยผู ้ขอใช ้บริการจะนาเอกสาร
และภายในเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด ทัง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ธนาคารเป็ นผู ้เรียกเก็บเงินจากผู ้ซือ
เช่น ตั๋วแลกเงิน ใบตราส่ง ใบกากับสินค ้า กรมธรรม์ประกันภัย (ถ ้ามี) และเอกสารอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้องต่อไปนี้รวมเรียกว่า “เอกสารการส่งสินค ้า” มามอบให ้ธนาคารในวันทีต
่ ั๋วเงิน
้ สินค ้า และ/หรือ เอกสารการส่งสินค ้า ดังกล่าวเป็ นเอกสารทีถ
ถึงกาหนดชาระ ทัง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริการขอรับรองว่า ต ้นฉบับ หรือ สาเนาของหลักฐานการสัง่ ซือ
่ ก
ู ต ้องแท ้จริงทุก
้ ชาระเงินค่าสินค ้าให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการก่อนวันครบกาหนดตามตั๋วสัญญาใช ้เงิน ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารนาเงินดังกล่าวทีโ่ อนเข ้าบัญชีของผู ้ขอ
ประการ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ซือ
ใช ้บริการมาชาระหนี้ได ้ก่อนวันถึงกาหนดตามตั๋วสัญญาใช ้เงิน
้ ผ่านธนาคารภายใน 60 วันนั บแต่วันครบกาหนดชาระตามตั๋วสัญญาใช ้เงินไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใด รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเฉพาะกรณีทผ
3. ในกรณีทไี่ ม่มเี งินโอนจากผู ้ซือ
ี่ ู ้ขอใช ้
้ โอนเงินไปเข ้าบัญชีทเี่ ปิ ดไว ้ธนาคารแห่งอืน
บริการขอให ้ผู ้ซือ
่ ฯลฯ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระค่าปรับให ้แก่ธนาคารในอัตราร ้อยละ 0.25 ของจานวนเงินทีร่ ะบุไว ้ในตั๋วสัญญาใช ้
เงิน โดยชาระภายในเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด
4. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้วงเงินแพ็กกิง้ เครดิตทีไ่ ด ้รับนั น
้ อยูใ่ นเงือ
่ นไขว่า หากเงินดังกล่าวนี้ได ้ถูกใช ้ไปเพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ นอกจากทีก
่ าหนดไว ้ข ้างต ้น หรือเมือ
่ ไม่มก
ี ารส่ง
สินค ้า หรือหากผู ้ขอใช ้บริการผิดนั ดไม่สง่ มอบ ดราฟต์และเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตราสารดังกล่าวให ้แก่ธนาคาร หรือเมือ
่ ไม่มก
ี ารชาระเงินตามดราฟต์ดังกล่าวโดยผู ้จ่ายหรือ
โดยธนาคารผู ้เปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือ ผู ้ขอใช ้บริการผิดนั ดผิดสัญญาไม่ชาระต ้นเงิน ดอกเบีย
้ ส่วนต่าง ค่าเบีย
้ ปรับ ค่าปรับ ค่าใช ้จ่าย หรือเงินจานวนใดๆ ตามสัญญานี้
้ สินค ้า รวมทัง้ เอกสารการส่งสินค ้าเป็ นเอกสารปลอมหรือไม่มผ
่ อืน
หรือหลักฐานการสัง่ ซือ
ี ลบังคับตามกฎหมาย และ/หรือ ผู ้ขอใช ้บริการผิดนั ดผิดสัญญาสินเชือ
่ ใดทีม
่ อ
ี ยูก
่ บ
ั
ธนาคาร ให ้ถือว่าผู ้ขอใช ้บริการตกเป็ นผู ้ผิดนั ดผิดสัญญากับธนาคาร และยินยอมให ้ธนาคารแปลงภาระหนี้คงค ้างเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาทได ้ตามวันและเวลาใดๆ ที่
ธนาคารเห็นสมควร บวกด ้วยอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด
5. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงทีจ
่ ะชาระจานวนเงินทีถ
่ งึ กาหนดชาระทัง้ หมดคืนให ้แก่ธนาคารพร ้อมทัง้ ดอกเบีย
้ ของเงินจานวนดังกล่าวในอัตราตามทีร่ ะบุไว ้ในตั๋วสัญญาใช ้เงินทีผ
่ ู้
ขอใช ้บริการออกให ้แก่ธนาคารตามวงเงินนี้ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการตกเป็ นผู ้ผิดนั ดผิดสัญญา ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมรับผิดชาระดอกเบีย
้ ให ้แก่ธนาคารในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด
หรือในอัตราสูงสุดใดหรืออัตราอืน
่ ๆ ทีธ
่ นาคารจะประกาศเป็ นครัง้ คราวภายใต ้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ
่ งการกาหนดให ้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัตเิ กีย
่ วกับอัตรา
ดอกเบีย
้ และส่วนลด รวมทัง้ ชาระค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าธรรมเนียมเรียกเก็บและค่าใช ้จ่ายใดๆ โดยการชาระดอกเบีย
้ จะชาระเมือ
่ ครบกาหนด ณ วันทีแ
่ พ็ กกิง้ เครดิตถึง
กาหนดชาระ
6. ผู ้ขอใช ้บริการขอรับรองว่าจะปกป้ องธนาคารจากความสูญเสียใดๆ และจะชดใช ้ค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการถูกเรียกร ้องหรือผลกระทบอืน
่ ๆทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการที่
่ แก่ผู ้ขอใช ้บริการ รวมทัง้ ค่าใช ้จ่ายในการเตือน เรียกร ้องทวงถาม ค่าทนาย ค่าฤชาธรรมเนียม ตลอดจนค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงในการบังคับชาระหนี้จากผู ้ขอใช ้
ธนาคารได ้ให ้สินเชือ
บริการ

Request for Negotiation/Discount of Export Bills drawn under Letter of Credit
้ เอกสารส่งออก ผู ้ขอใช ้บริการตกลงดังต่อไปนี้
เพือ
่ เป็ นการตอบแทนการรับซือ
1. ในกรณีทช
ี่ าระล่าช ้าและ/หรือการรับรองว่าจะชาระตามดราฟท์และ/หรือเอกสารล่าช ้า ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระดอกเบีย
้ ในอัตราสูงสุดตามทีธ
่ นาคารกาหนดจากจานวน
เงินทีร่ ะบุในดราฟท์และ/หรือเอกสาร
้ ดราฟท์และ/หรือเอกสารเป็ นแบบไล่เบีย
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าการรับซือ
้ ได ้ ดังนั น
้ ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ารชาระและ/หรือรับรองว่าจะชาระเงินตามดราฟท์และ/หรือเอกสาร ไม่
ว่าจะมาจากเหตุทธ
ี่ นาคารผู ้ออกอ ้างว่าเอกสารคลาดเคลือ
่ นหรือจากเหตุผลอืน
่ ใด ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระเงินคืนเป็ นเงินตราต่างประเทศตามจานวนทีร่ ะบุไว ้ในดราฟท์และ/
้ ธนาคารไม่ต ้องรับผิดชอบในเหตุ
หรือเอกสาร พร ้อมด ้วยดอกเบีย
้ ในอัตราสูงสุดทีธ
่ นาคารกาหนดนั บแต่วันทีธ
่ นาคารชาระเงินให ้จนถึงวันทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการชาระคืนจนเสร็จสิน
ใดๆ ทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของธนาคาร รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเฉพาะ การปกปิ ด การผิดนั ด การระงับ การล ้มละลาย ของธนาคารผู ้ติดต่อ หรือตัวแทน ความล่าช ้าในการโอน
เงิน หรือมาตรการห ้ามหรือจากัดสิทธิใดๆ ของสหประชาชาติ หรือมาตรการกีดกันทางการค ้าของสหภาพยุโรบ ญีป
่ น
ุ่ อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริการหรือรัฐบาลของประเทศต่างๆ
้ เอกสารแก่ธนาคารทันทีทไี่ ด ้รับหนั งสือทวงถามจากธนาคาร
3. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหาย ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ เนื่องจากการรับซือ
้ ของธนาคารอยูภ
4. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าการรับซือ
่ ายใต ้ Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (2007 Revision) International Chamber of
Commerce, Publication No.600

Collection Instruction for Purchase/Discount/Collection of Open Account
้ เอกสารส่งออก ผู ้ขอใช ้บริการตกลงดังต่อไปนี้
เพือ
่ เป็ นการตอบแทนการรับซือ
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้ เอกสารการซือ
้ ขาย ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหายใดๆ ให ้แก่ธนาคารจากการทีผ
้ ไม่ชาระเงิน และผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระหนี้
1. ในการทีธ
่ นาคารยอมรับซือ
่ ู ้ซือ
้ ขาย รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธ
้ ไม่
คืนธนาคารเป็ นเงินตราต่างประเทศตามจานวนทีร่ ะบุไว ้ในเอกสารการซือ
่ นาคารต่างประเทศเรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใด ทันทีทผ
ี่ ู ้ซือ
้ ขายเป็ นสกุลเงินบาท รวมทัง้
ชาระ และผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการเพือ
่ ชาระหนี้ในจานวนเทียบเท่ากับเอกสารการซือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธ
่ นาคารต่างประเทศเรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใด พร ้อมด ้วยดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด ซึง่ ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค ้าทีผ
่ ด
ิ นั ดผิดสัญญา นั บแต่วัน
้ ขายจนถึงวันทีธ
ครบกาหนดชาระตามเอกสารการซือ
่ นาคารได ้รับชาระหนี้เต็มจานวน ตลอดจนต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใด
้ ขายเงินตราต่างประเทศระหว่างผู ้ขอใช ้บริการกับธนาคาร และจ่ายเงินเข ้าบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการที่
2. เมือ
่ ชาระเงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการ ให ้ใช ้อัตราแลกเปลีย
่ นตามสัญญาซือ
เปิ ดไว ้กับธนาคารหลังจากชาระหนี้ตามธุรกรรมนี้
้ เอกสารการซือขาย ผู ้ขอใช ้บริการตกลงโอนสิทธิการรับชาระเงินจากผู ้ซือ
้ ตามเอกสารการซือ
้ ขายให ้แก่ธนาคารโดยผู ้ขอใช ้บริการจะส่ง
3. เพือ
่ ตอบแทนการทีธ
่ นาคารรับซือ
้ ทราบภายใน 7 วัน โดยผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่าย
หนั งสือบอกกล่าวแจ ้งการโอนสิทธิให ้ผู ้ซือ
4. การเรียกเก็บนี้อยูภ
่ ายใต ้ Uniform Rules for Collection (1995 Revision) International Chamber of Commerce (Publication No.522)

Application for Export Invoice Financing on Open Account
้ เอกสาร ผู ้ขอใช ้บริการตกลงดังต่อไปนี้
เพือ
่ เป็ นการตอบแทนทีธ
่ นาคารรับซือ
้ ไม่ชาระหนี้ตามใบแจ ้งหนี้ ณ วันทีร่ ะบุไว ้ หรือมีการโอนสิทธิการรรับเงินให ้แก่บค
1. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าถ ้าผู ้ซือ
ุ คลอืน
่ ใดนอกเหนือจากธนาคาร ผู ้ขอใช ้บริการรับรองว่าต่อ
่ จากสถาบันการเงินแห่งอืน
้ ขายตามใบแจ ้งหนี้เป็ นธุรกรรมทีถ
ธนาคารว่าไม่ได ้นาธุรกรรมตามใบแจ ้งหนี้ดังกล่าวไปขอสินเชือ
่ และรับรองว่าธุรกรรมการซือ
่ ก
ู ต ้องแท ้จริง
2. ตามมาตรการห ้ามหรือกีดกันทีม
่ ผ
ี ลใช ้บังคับอยูใ่ นขณะนี้หรือทีจ
่ ะมีขน
ึ้ ในภายหน ้าทีอ
่ อกมาใช ้บังคับโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรบ สหประชาชาติ และหรือหน่วยงานรัฐ
้ ลด หรือดาเนินการอืน
อืน
่ ใด ธนาคารจะไม่พจ
ิ ารณา ยอมรับ ปฎิเสธ รับซือ
่ ใดกับเอกสาร การส่งสินค ้า สินค ้า การชาระ และ/หรือธุรกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อม
ั ญา ทีถ
กับประเทศ บุคคล หรือคูส
่ ญ
่ ก
ู บังคับใช ้มาตรการดังกล่าว ดังนั น
้ การยืน
่ เอกสารใดๆ ทีข
่ ัดกับมาตรการบังคับดังกล่าวอาจถูกธนาคารใช ้ดุลพินจ
ิ ปฎิเสธได ้โดยไม่มค
ี วาม
รับผิดใดๆ
้ เป็ นแบบไล่เบีย
้ คืน พร ้อมด ้วยดอกเบีย
3. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าการรับซือ
้ ได ้ ดังนั น
้ ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ารชาระหนี้ตามใบแจ ้งหนี้ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระเงินทีธ
่ นาคารรับซือ
้ ใน
อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดตามทีธ
่ นาคารกาหนด นั บตัง้ แต่วันทีโ่ อนสิทธิการรับชาระดังกล่าวข ้างต ้นจนถึงวันทีธ
่ นาคารได ้รับชาระหนี้คน
ื ครบถ ้วน
้ ลดเอกสารดังกล่าวข ้างต ้น ให ้แก่ธนาคารทันทีทไี่ ด ้รับหนั งสือทวงถามจากธนาคาร
4. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหาย ค่าใช ้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดจากการทีธ
่ นาคารรับซือ
ิ ธิหก
5. ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารมีสท
ั บัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ ในจานวนเท่ากับจานวนเงินทีร่ ะบุในใบแจ ้งหนี้เป็ นสกุลเงินบาทโดยใช ้อัตราแลกเปลีย
่ นเท่ากับ
้ ชาระเงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการก่อนวันครบกาหนดชาระตามตั๋วสัญญาใช ้เงิน ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้
อัตราขายของธนาคาร รวมทัง้ ดอกเบีย
้ และต ้นทุนค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ถ ้าผู ้ซือ
ธนาคารหักเงินดังกล่าวจากบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการเพือ
่ ชาระหนี้ได ้
้ ไม่ได ้ชาระเงินให ้แก่ธนาคารภายใน 60 วันนั บแต่วันครบกาหนดชาระตามตั๋วสัญญาใช ้เงิน รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเฉพาะกรณีทผ
้ ชาระเงินเข ้าบัญชีของผู ้ขอ
6. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ซือ
ี่ ู ้ซือ
ใช ้บริการทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคารอืน
่ ตามคาสัง่ ของผู ้ขอใช ้บริการ ฯลฯ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระเบีย
้ ปรับในอัตราร ้อยละ 0.25 ของต ้นเงินทีร่ ะบุไว ้ในตั๋วสัญญาใช ้เงินให ้แก่ธนาคาร

Application for Negotiated/Purchased/Discounted of Export Bills
้ เอกสารส่งออก ผู ้ขอใช ้บริการตกลงดังต่อไปนี้
เพือ
่ เป็ นการตอบแทนการรับซือ
1. ในกรณีทช
ี่ าระล่าช ้าและ/หรือการรับรองการชาระตามดราฟท์และ/หรือเอกสาร ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ดสูงสุดตามทีธ
่ นาคารกาหนดจาก
จานวนเงินทีร่ ะบุในดราฟท์และ/หรือเอกสาร
้ ดราฟท์และ/หรือเอกสารเป็ นแบบไล่เบีย
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าการรับซือ
้ ได ้ ดังนั น
้ ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ารชาระและ/หรือการรับรองว่าจะชาระเงินตามดราฟท์และ/หรือเอกสาร
ไม่วา่ จะมาจากเหตุทธ
ี่ นาคารผู ้ออกอ ้างว่าเอกสารคลาดเคลือ
่ นหรือเหตุผลอืน
่ ใด ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระเงินคืนเป็ นเงินตราต่างประเทศตามจานวนทีร่ ะบุไว ้ในดราฟท์และ/
้ ธนาคารไม่ต ้องรับผิดชอบในเหตุ
หรือเอกสาร พร ้อมด ้วยดอกเบีย
้ ในอัตราสูงสุดทีธ
่ นาคารกาหนดนั บแต่วันทีธ
่ นาคารชาระเงินให ้จนถึงวันทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการชาระคืนจนเสร็จสิน
ใดๆ ทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของธนาคาร รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเฉพาะ การปกปิ ด ผิดนั ด การระงับ การล ้มละลาย ของธนาคารผู ้ติดต่อ หรือตัวแทน ความล่าช ้าในการโอนเงิน
หรือมาตรการห ้ามหรือกีดกันใดๆ ของสหประชาชาติ หรือมาตรการจากัดสิทธิทางการค ้าของสหภาพยุโรบ ญีป
่ น
ุ่ อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริการหรือรัฐบาลของประเทศต่างๆ
้ เอกสารแก่ธนาคารทันทีทไี่ ด ้รับหนั งสือทวงถามจากธนาคาร
3. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าเสียหาย ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ เนื่องจากการรับซือ
4. ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารหักบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการเพือ
่ ชาระหนี้ตามดราฟท์และ/หรือเอกสารในสกุลเงินบาทโดยใช ้อัตราแลกเปลีย
่ นเท่ากับอัตราขายของธนาคาร
รวมทัง้ ดอกเบีย
้ ต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใด
้ ถูกยกเลิกไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมในกรณีไม่มก
5. ในกรณีทต
ี่ ั๋วเงินทีธ
่ นาคารรับซือ
ี ารชาระเงินตามตั๋วและค่าใช ้จ่ายต่างๆจากการเรียก
เก็บเงินตามเอกสารให ้แก่ธนาคารตามอัตราทีก
่ าหนดไว ้ในประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ซึง่ อาจถูกเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขได ้เป็ นครัง้ คราว ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระเบีย
้ ปรับให ้แก่
ธนาคารในอัตราร ้อยละ 0.25 ของจานวนเงินทีร่ ะบุไว ้ในตั๋วสัญญาใช ้เงินภายในระยะเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด
้ ของธนาคารอยูภ
6. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าการรับซือ
่ ายใต ้ Uniform Customs and Practice for Documentary Credit) International Chamber of Commerce, Publication
No. ตามทีร่ ะบุไว ้ในลเตเตอร์ออฟเครดิต
้ เอกสารเพือ
7. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าการรับซือ
่ เรียกเก็บ (DP, DA) อยูภ
่ ายใต ้ the Uniform Rules for Collection, International Chamber of Commerce Publication ล่าสุด

การโอนสิทธิร ับเงิน (Assignment of Proceeds)
้ /ซือ
้ ลด/เรียกเก็บเอกสารการส่งออก ผู ้ขอใช ้บริการตกลงโอนสิทธิการรับเงินทัง้ หมดทีพ
ในการใช ้บริการรับซือ
่ งึ ได ้รับตามเอกสารการส่งออกดังกล่าวให ้แก่ธนาคารโดย
ั ญาของผู ้ขอใช ้บริการภายใน 7 วัน หลังจากที่
เด็ดขาดและเพิกถอนไม่ได ้ โดยข ้าพเจ ้าจะทาหนั งสือแจ ้งการโอนสิทธิรับเงินตามแบบฟอร์มทีธ
่ นาคารกาหนดไปยังคูส
่ ญ
้
ธนาคารตกลงให ้บริการดังกล่าว ด ้วยค่าใช ้จ่ายของผู ้ขอใช ้บริการทัง้ สิน

Application for Purchase/Discount without Recourse under Letter of Credit
้ /รับซือ
้ ลดเอกสารทีผ
เพือ
่ ตอบแทนการทีธ
่ นาคารรับซือ
่ ู ้ขอใช ้บริการนามายืน
่ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงดังต่อไปนี้
้ เอกสารทีผ
1. เป็ นดุลพิจของธนาคารแต่เพียงผู ้เดียวว่าจะรับซือ
่ ู ้ขอใช ้บริการนามายืน
่ หรือไม่
2. ผู ้ขอใช ้บริการรับรองว่าเป็ นผู ้รับประโยชน์ตามเอกสารทีน
่ ามายืน
่ และเป็ นผู ้มีกรรมสิทธิใ์ นเอกสารทีน
่ ามายืน
่ และรับรองว่าสินค ้าเป็ นของแท ้จริงถูกต ้อง มีผลทางกฎหมาย
ครบถ ้วนสมบูรณ์ และเป็ นไปตามการค ้าโดยสุจริตของผู ้ขอใช ้บริการ
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่ สารอิเล็คทรอนิกส์อน
ิ ธืไล่
3. เมือ
่ ได ้รับคาร ้องขอจากผู ้ขอใช ้บริการทางโทรศัพท์ หรือตามช่องทางสือ
ื่ ใด ผู ้ขอใช ้บริการจะขายลดเอกสารทีน
่ ามายืน
่ ต่อธนาคารแบบไม่มส
ี ท
้ เอกสารดังกล่าว ทัง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริการโอนสิทธิและผลประโยชน์ทัง้ หลายในเอกสารทีน
เบีย
้ และธนาคารตกลงซือ
่ ามายืน
่ ให ้แก่ธนาคาร เว ้นแต่กรณีทธ
ี่ นาคารผู ้ออกเลตเตอร์
ออฟเครดิตปฎิเสธไม่ยอมรับเอกสารหรือปฎิเสธการชาระเงิน เนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้
(1)

เอกสารทีน
่ ามายืน
่ ต่อธนาคารมีการฉ ้อฉลหรือเป็ นเท็จหรือทาให ้สาคัญผิด หรือ

(2)

มีการแก ้ไขเงือ
่ นไขในเอกสารทีน
่ ามายืน
่ ต่อธนาคารโดยไม่ได ้รับความยินยอมล่วงหน ้าเป็ นหนั งสือจากธนาคาร

ให ้เอกสารดังกล่าวกลับกลายเป็ นไล่เบีย
่ จากผู ้ขอใช ้บริการได ้ในลักษณะทีว่ า่ ผู ้ขอใช ้บริการต ้องชาระเงินตามเอกสารทีน
่ ามายืน
่ ต่อธนาคารตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้สาหรับ
ธุรกรรมนี้
4. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงรับผิดชดใช ้ค่าธรรมเนียม เสียหายให ้แก่ธนาคาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ตลอดจนค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ จากการผิดเงือ
่ นไขในข ้อ 2 และ 3 ให ้แก่
ธนาคาร พร ้อมด ้วยดอกเบีย
้ ในอัตราผิดนั ดตามทีธ
่ นาคารประกาศ นั บตัง้ แต่วันทีธ
่ นาคารชาระเงินไปจนถึงวันทีธ
่ นาคารได ้รับชาระหนี้คน
ื จนครบถ ้วน
้ ของธนาคารตามเอกสารทีย
5. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าการรับซือ
่ น
ื่ ข ้างต ้น ซึง่ ขอขึน
้ เงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ให ้อยูภ
่ ายใต ้บังคับของ the Uniform Customs and Practice
for Documentary Credit, International Chamber of Commerce Publication ตามทีร่ ะบุไว ้ใน Letter of Credit

I. บริการโอนเงินหรือร ับเงินโอน (REMITTANCE)
1. ผู ้ขอใช ้บริการรับรองว่าข ้อมูลทุกอย่างทีใ่ ห ้แก่ธนาคารถูกต ้องตรงตามความเป็ นจริง และจะเป็ นผู ้รับผิดชอบในข ้อมูลทัง้ ปวงทีส
่ ง่ มอบให ้แก่ธนาคาร หากเกิดความเสียหาย
้
ใดๆแก่ผู ้ขอใช ้บริการจากสาเหตุทธ
ี่ นาคารได ้ทาตามข ้อมูลทีผ
่ ู ้ใช ้บริการให ้ไว ้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
2. ผู ้ขอใช ้บริการรับทราบว่าการขอโอนเงินแบบ SINGLE TRANSACTION ทีจ
่ ะให ้มีผลเป็ นการโอนในวันทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการส่งคาขอ ผู ้ขอใช ้บริการต ้องส่งคาขอภายในเวลาทา
การหรือในเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด หากผู ้ขอใช ้บริการส่งคาขอหลังเวลาทาการ หรือเลยเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด ธนาคารจะปฏิเสธและไม่ดาเนินการตามคาขอของผู ้ใช ้บริการ
ธนาคารอาจจะปฏิเสธ หรือ โอนเงินตามคาขอของผู ้ขอใช ้บริการในวันทาการถัดไป และให ้มีผลในวันทาการถัดไป หรือวันทีผ
่ ุ ้ขอใช ้บริการกาหนดเป็ นวันทีท
่ ม
ี่ ผ
ี ลล่วงหน ้า
3. ผู ้ขอใช ้บริการรับทราบว่าการขอโอนเงินแบบ MULTIPLE TRANSACTION ทีจ
่ ะให ้มีผลเป็ นการโอนในวันทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการส่งคาขอ ผู ้ขอใช ้บริการต ้องส่ง คาขอภายในเวลา
ทาการ หรือในเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด หากผู ้ขอใช ้บริการส่งคาขอหลังเวลาทาการ หรือเลยเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด ธนาคารจะปฏิเสธและไม่ดาเนินการตาม คาขอของ
ผู ้ใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการประสงค์จะให ้ธนาคารโอนเงินให ้ในวันทาการถัดไป ผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องส่งคาขอเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง้

้ ขายเงินตราต่างประเทศ
J. บริการซือ
้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้าทีธ
1. หนั งสือยืนยันธุรกรรมซือ
่ นาคารส่งถึงผู ้ขอใช ้บริการ ("หนั งสือยืนยัน") ทัง้ นี้ หนั งสือยืนยันฉบับนี้อยูภ
่ ายใต ้และถือเป็ นส่วนหนึง่ ของ
่ ระหว่างธนาคารกับผู ้ขอใช ้บริการ ตามทีไ่ ด ้มีการแก ้ไขเพิม
่ ") (ถ ้ามี) ในกรณีทข
สัญญาสินเชือ
่ เติมเป็ นครัง้ คราว ("สัญญาสินเชือ
ี่ ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของหนั งสือยืนยันขัดหรือ
่ ให ้ข ้อกาหนดและเงือ
แย ้งกับสัญญาสินเชือ
่ นไขตามทีก
่ าหนดในหนั งสือยืนยันฉบับนี้ทเี่ กีย
่ วข ้องกับธุรกรรมมีผลใช ้บังคับ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศให ้กับธนาคาร หรือรับมอบเงินตราต่างประเทศทีธ
่ นาคารส่งมอบให ้ ณ วันครบกาหนดตามหนั งสือยืนยันฉบับ
นี้ หรือในกรณีทม
ี่ ก
ี ารผิดนั ด เหตุผด
ิ นั ด หรือเงือ
่ นไขหรือเหตุการณ์อน
ื่ ในทานองเดียวกัน (ไม่วา่ จะเรียกอย่างไรก็ตาม) ในส่วนของผู ้ขอใช ้บริการ ภายใต ้สัญญาหรือตราสาร
หนึง่ หรือหลายฉบับทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาระผูกพันใดๆ (ไม่วา่ จะเป็ นภาระผูกพันในปั จจุบันหรือภาระผูกพันในอนาคต ภาระผูกพันทีม
่ เี งือ
่ นไขหรือภาระผูกพันโดยประการอืน
่ ใด และ
ิ ธิ ทีจ
ไม่วา่ ในฐานะตัวการ หรือผู ้ค้าประกัน หรือฐานะอืน
่ ใด) ธนาคารมีสท
่ ะบอกเลิกธุรกรรมได ้ ถ ้าธนาคารใช ้สิทธิบอกเลิกธุรกรรม ผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะชาระเงินให ้แก่
ธนาคารทันทีเป็ นจานวนเทียบเท่ากับส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องในวันแรกทีธ
่ นาคารสามารถใช ้สิทธิบอกเลิกธุรกรรมก่อนกาหนด ตามที่
ธนาคารจะพิจารณากาหนดตามความเหมาะสม กับอัตราแลกเปลีย
่ นล่วงหน ้าทีก
่ าหนดไว ้ในหนั งสือยืนยันฉบับนี้ คูณด ้วยจานวนเงินทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการไม่สง่ มอบให ้แก่ธนาคาร
่ งหรือฐานะซือ
้ ขายทีเ่ กีย
หรือไม่รับมอบภายใต ้ธุรกรรมนี้ พร ้อมทัง้ ความเสียหายและค่าธรรมเนียมใดๆ อันเนื่องมาจากการบอกเลิกหรือยกเลิกการป้ องกันความเสีย
่ วข ้อง ซึง่
ธนาคารมีหรืออาจมีเกีย
่ วเนื่องกับการบอกเลิกธุรกรรมนี้ ทัง้ นี้ ธนาคารมีดล
ุ ยพินจ
ิ เด็ดขาดแต่เพียงผู ้เดียวในการคานวณจานวนเงินทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการต ้องชาระแก่ธนาคาร ภายใต ้
เงือ
่ นไขตาม ข ้อ 4 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการผิดนั ดชาระเงินจานวนใดภายใต ้หนั งสือยืนยันฉบับนี้ ผู ้ขอใช ้บริการจะชาระดอกเบีย
้ ผิดนั ดในอัตราดอกเบีย
้ ผิด
นั ดทีธ
่ นาคารประกาศรียกเก็บจากลูกหนี้ผด
ิ นั ดชาระหนี้หรือปฎิบัตผ
ิ ด
ิ เงือ
่ นไขของสัญญา (“อัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด”) ซึง่ อัตราดังกล่าวอาจเปลีย
่ นแปลงได ้เป็ นครัง้ คราวตาม
ประกาศของธนาคาร ภายใต ้ประกาศทีเ่ กีย
่ วข ้องของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยไม่จาต ้องแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบล่วงหน ้าหรือได ้รับความยินยอมจากผู ้ขอใช ้บริการ
ดอกเบีย
้ จะคานวณตามจานวนของวันทีเ่ กิดขึน
้ จริงโดยให ้ถือว่าหนึง่ ปี มี 365 วัน และให ้คานวณนั บจากวันทีถ
่ งึ กาหนดชาระจนถึงวันทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการทาการชาระเงินจริง
ิ ธิหก
3. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงด ้วยว่านอกเหนือไปจากสิทธิหก
ั กลบลบหนี้ทธ
ี่ นาคารอาจมีอยูต
่ ามกฎหมายหรือโดยประการอืน
่ ธนาคารจะมีสท
ั กลบลบหนี้ภาระผูกพันใดๆ ที่
ธนาคารมีตอ
่ ผู ้ขอใช ้บริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบล่วงหน ้าแต่อย่างใด (ไม่วา่ จะเป็ นภาระผูกพันทีเ่ กิดขึน
้ ภายใต ้ธุรกรรมนี้หรือไม่ หรือเป็ นภาระผูกพันถึง
กาหนดชาระแล ้วหรือไม่ หรือเป็ นภาระผูกพันทีม
่ เี งือ
่ นไขหรือไม่ และโดยไม่คานึงถึงสกุลเงิน สถานทีช
่ าระเงินหรือสานั กงานทีล
่ งบัญชี (booking office) ของภาระผูกพันนั น
้ )
กับภาระผูกพันใด ๆ ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการมีกบ
ั ธนาคาร (ไม่วา่ จะเป็ นภาระผูกพันทีเ่ กิดขึน
้ ภายใต ้ธุรกรรมนี้หรือไม่ หรือเป็ นภาระผูกพันถึงกาหนดชาระแล ้วหรือไม่ หรือเป็ นภาระ
ผูกพันทีม
่ เี งือ
่ นไขหรือไม่ และโดยไม่คานึงถึงสกุลเงิน สถานทีช
่ าระเงินหรือสานั กงานทีล
่ งบัญชี (booking office) ของภาระผูกพันนั น
้ ) โดยธนาคารอาจแปลงภาระผูกพันใดๆ
ดังกล่าวเป็ นสกุลเงินอืน
่ ตามอัตราแลกเปลีย
่ นในตลาดทีธ
่ นาคารจะเลือกเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการหักกลบลบหนี้ก็ได ้ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าธนาคารอาจหักกลบลบหนี้กบ
ั บัญชี
เงินฝากใดๆ ของผู ้ขอใช ้บริการทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคาร
4. เมือ
่ ธนาคารใช ้สิทธิหก
ั กลบลบหนี้ หากยังคงมีจานวนเงินทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการค ้างชาระต่อธนาคารอีกภายใต ้หนั งสือยืนยันฉบับนี้หรือโดยประการอืน
่ ใด ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่า
ถ ้าผู ้ขอใช ้บริการไม่ชาระจานวนเงินค ้างชาระดังกล่าวให ้แก่ธนาคารทันที ภายในระยะเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด และถ ้าไม่มเี งินในบัญชีหรือเงินในบัญชีมไี ม่พอให ้หักชาระหนี้ตาม
ิ ธิเพิม
หนั งสือยืนยันธุรกรรมฉบับนี้ ธนาคารมีสท
่ ยอดหนี้ลงในบัญชีกระแสรายวันของผู ้ขอใช ้บริการ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการมีวงเงินกู ้เบิกเงินเกินบัญชีอยูก
่ บ
ั ธนาคาร ผู ้ขอใช ้
่ ในกรณีทภ
บริการต ้องชาระดอกเบีย
้ ตามอัตราทีก
่ าหนดไว ้สาหรับวงเงินสินเชือ
ี่ าระหนี้ดังกล่าวเกินกว่าวงเงินกู ้เบิกเงินเกินบัญชี ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระดอกเบีย
้ ให ้แก่ธนาคาร
ิ ธิเพิม
ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ด หากผู ้ขอใช ้บริการไม่มวี งเงินกู ้เบิกเงินเกินบัญชีอยูก
่ บ
ั ธนาคาร ธนาคารมีสท
่ ภาระหนี้ดังกล่าวในบัญชีกระแสรายวันโดยให ้ถือว่าเป็ นหนี้เบิกเงิน
เกินบัญชี โดยยินยอมเสียดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ผิดนั ดและยินยอมให ้ธนาคารคิดดอกเบีย
้ โดยวิธค
ี านวณดอกเบีย
้ ทบต ้นเป็ นรายเดือนได ้ตามธรรมเนียมและประเพณีของ
้ ครบถ ้วน
ธนาคารพาณิชย์จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิน
้ ผลใช ้บังคับ ผู ้ขอใช ้บริการเข ้าทาธุรกรรมตามธุรกิจปกติโดยมีวัตถุประสงค์เพือ
5. ผู ้ขอใช ้บริการขอรับรองต่อธนาคารว่า ในวันทีเ่ ริม
่ ต ้นและตลอดเวลาจนกว่าธุรกรรมจะสิน
่
่ งทางเศรษฐกิจอันเกิดขึน
ป้ องกันหรือบรรเทาความเสีย
้ จากสินทรัพย์ ความรับผิด ข ้อผูกพันหรือกิจกรรมต่างๆ ของผู ้ขอใช ้บริการ ตามทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการมีอยูใ่ นขณะนี้อน
ั
เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นในตลาด และไม่มวี ัตถุประสงค์เพือ
่ การเก็งกาไร
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Account List ฉบับที่ : __________
จำนวนฉบับทั้งหมด : __________

ใบคาขอใช้บริ การ TMB Business CLICK
รายละเอียดรายการบัญชีสาหรับบริ การ - Account List (เพิ่ มเติ ม)

(วันที่บนั ทึก ____/_____/_____)

+ เพิม่ คือกรณีทล่ี กู ค้าไม่เคยแจ้งข้อมูลตามทีร่ ะบุมาก่อน ยกเลิกคือการยกเลิกข้อมูลตามทีร่ ะบุจากบริการทีล่ กู ค้าใช้อยู่ปจั จุบนั แก้ไขคือการปรับปรุงข้อมูลเดิมด้วยรายละเอียดใหม่ตามทีร่ ะบุ

ชื่อบริ ษทั

เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี
ข้อมูลบัญชี

1. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

เงือ่ นไขการใช้งาน

ผูม้ อี านาจสั ่งจ่าย
ลงนาม

ตราประทับนิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงนามเจ้าหน้าทีผ่ ู้
ตรวจสอบลายมือชือ่

สาหรับ เจ้าหน้าทีข่ ายแจ้ง
รหัสผลิตภัณฑ์

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A1)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A2)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A3)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A4)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A5)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A6)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A7)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A8)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A9)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A10)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A11)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

เพิม่ บัญชี

บัญชี OBOA

ชือ่ บัญชี

ยกเลิกบัญชี

บัญชีสนิ เชือ่

(A12)

แก้ไขบัญชี

บัญชีอ่นื ๆ

2. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

3. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

4. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

5. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

6. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

7. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

8. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

9. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

10. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

11. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

12. เลขทีบ่ ญ
ั ชี

User Profile ฉบับที่ : __________
จำนวนฉบับทั้งหมด : __________

ใบคาขอใช้บริ การ TMB Business CLICK
รายละเอียดผูใ้ ช้งาน - User Profile (เพิ่ มเติ ม)
ชื่อบริ ษทั

(วันที่บนั ทึก ____/_____/_____)
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี

อนุมตั โิ ดยผูส้ ร้างรายการ และไม่จากัดวงเงิน

อนุมตั ริ ายการโดยผูอ้ นุมตั ริ ายการ 1 ท่าน และไม่จากัดวงเงิน

อนุมตั ริ ายการโดยผูอ้ นุมตั ริ ายการ 2 ท่าน และไม่จากัดวงเงิน

ผูอ้ นุมตั ิ รายการ (Approver Profile)
1. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)
เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

3. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

4. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

ผูท้ ารายการ (User Profile)
1. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

2. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

3. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

4. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์
โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน
เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
ตัวอย่างลายเซ็น (Signature)

Email

SMS

Email

Administrator

สิ นเชื่อธุรกิจ

User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________
Token :
User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________
Token :
User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________
Token :
User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________
Token :
User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________

ดูรายการ
ทารายการ

Administrator
SMS

Email

User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________

ดูรายการ
ทารายการ

Administrator
SMS

Email

User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________

ดูรายการ
ทารายการ

Administrator
SMS

Email

User ID CLICK I :
____________________
User ID CLICK II :
____________________

ดูรายการ
ทารายการ

Administrator
รับแจ้งสถานะรายการ

ธุรกรรม ตปท & FX

รายงานรับชาระเงิ น

โอนจ่ายเงิ นเดือน

SMS

ดูรายการ
ทารายการ
อนุ มตั ริ ายการ

รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

Email

Administrator

รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

SMS

ดูรายการ
ทารายการ
อนุ มตั ริ ายการ

รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

Email

Administrator

รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

SMS

ดูรายการ
ทารายการ
อนุ มตั ริ ายการ

รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

ORG. ID

Administrator

รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

สาหรับเจ้าหน้ าที่ธนาคาร

ดูรายการ
ทารายการ
อนุ มตั ริ ายการ
รับแจ้งสถานะรายการ

โทรศัพท์มอื ถือ (TH)

2. Name /Surname
ชือ่ -นามสกุล
ID/Passport No.
อีเมลล์

บทบาท

โอนเงิ นต่างธนาคาร

เงือ่ นไขการใช้งาน

โอนเงิ นภายใน TMB

ผูใ้ ช้งานระบบ

ข้อมูลบัญชี

* โอนเงินภายใน TMB ประกอบด้วย โอนเงินระหว่างบัญชีบริษทั , โอนเงินอัตโนมัตภิ ายใน TMB, ชาระภาษี, ชาระค่าสินค้าและบริการ
* โอนเงินระหว่างธนาคาร ประกอบด้วย โอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร(Smart Credit) และ โอนเงินระบบบาทเนต(BAHTNET)
* รายงานรับชาระเงิน ประกอบด้วย บริการเรียกเก็บเช็ค , บริการรับขนเงินสด และบริการแสดงสถานะการรับชาระเงินผ่านช่องทาง Bill Payment
สิทธิและบทบาทในการใช้บริการ

SMS

Email

