
ลายมือชือ่ (SIGNATURE) …………………………………………………….. 

ประทบัตราบริษัท (ถา้มี) COMPANY’S SEAL AFFIXED (IF ANY)

For Bank only

ลายมือชือ่เจา้หนา้ทีผู่ท้าํรายการ …………………………..……..

50 : รายละเอียดของผู้โอนเงิน / DETAILS OF APPLICATION 

ช่ือผูข้อใชบ้ริการ 
APPLICANT’S NAME    ………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….....………….………........…
ท่ีอยูผู่ข้อใชบ้รกิาร 
APPLICANT’S ADDRESS   ..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….......................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….……………………………………………
เลขท่ีบตัรประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 
ID CARD NO. / PASSPORT NO. / JURISTIC REGISTRATION NO.         ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศพัท์
TELEPHONE NO…………………………………………………

อีเมล
E-MAIL ADDRESS …………………………………………………………….

อาชีพ (สาํหรบัธุรกรรมเงินสด)
OCCUPATION (CASH ONLY)  ….…………………………

57 : ธนาคารของผู้รับเงิน / BENEFICIARY’S BANK 

ช่ือธนาคารผูร้บัเงิน
BENEFICIARY’S BANK NAME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
สาขาและท่ีอยูธ่นาคาร  
BRANCH & BANK’S ADDRESS   ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………. COUNTRY …………………………………………….………………………
รหสัธนาคาร รหสัธนาคาร
(SWIFT CODE / BIC) ………………………………………..  (FEDWIRE / ROUTING / SORT CODE / BSB / TRANSIT / CNAP / IFSC / Others) ……………………………………………………
ธนาคารตวักลาง (ถา้มี)
INTERMEDIARY’S BANK (IF ANY) ……………………………………………………………………………………….................................................…………………………………………….

59 : รายละเอียดของผู้รับเงิน / DETAILS OF BENEFICIARY 

ช่ือบญัชีผูร้บัเงิน
BENEFICIARY’S ACCOUNT NAME ...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ท่ีอยูผู่ร้บัเงิน
BENEFICIARY’S ADDRESS  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

ประเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………. COUNTRY …………………………………………….………….…………
เลขท่ีบญัชีผูร้บัเงิน
BENEFICIARY’S ACCOUNT NO. / IBAN NO. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

70 : วัตถุประสงคก์ารโอนเงิน / PURPOSE OF PAYMENT  

 ค่าสนิคา้ (COST OF GOODS)  รายไดส้ง่กลบั (INCOME REPATRIATION)  ค่าใชจ้่ายเดินทาง-ท่องเท่ียว (TRAVELING EXPENSES)  ค่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษา (EDUCATION EXPENSE)

 ค่าบริการ (SERVICE)  วตัถปุระสงคอ์ื่นๆ (โปรดระบ)ุ / OTHERS (PLEASE SPECIFY) ……………………………….........................................………………………………………

รายละเอียดการโอนเงิน (Details of Payment)  …………………………………………………………………..………………………………………………………………………..….……………

71 : ค่าใช้จา่ยของธนาคารต่างประเทศ / FOREIGN BANK CHARGE 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากธนาคารต่างประเทศใหเ้รียกเก็บจาก / FOREIGN BANK CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF

 ผูร้บัเงิน / BENEFICIARY (CHARGE BEN/SHA)  ผูข้อใชบ้ริการ / APPLICANT (CHARGE OUR)***
*** ในบางกรณี ยอดเงินท่ีโอนอาจมีการหกัคา่ธรรมเนียมเพ่ิมเติมก่อนการนาํเงินเขา้บญัชีผูร้บัเงิน ตามเง่ือนไขของธนาคารในแตล่ะประเทศ
*** The Correspondent bank may deduct a fee from the transfer amount before credit money to beneficiary’s account. It may vary in different country depending on bank’s policy.

สกลุเงินท่ีตอ้งการโอน (CURRENCY) จาํนวนเงินโอน (ตวัเลข) (AMOUNT IN NUMBER) จาํนวนเงินโอน (ตวัอกัษร) (AMOUNT IN  WORDS) วนัท่ีตอ้งการโอนเงิน (VALUE DATE)

กรณีตอ้งการระบจุาํนวนเงินเป็นอยา่งอ่ืน (to specify the amount in another currency) .......................................................................................................................................................

วิธีการชาํระเงิน / Method of Payment 

 เงินสด (Cash) จาํนวนเงิน (Amount)  ....................................................................................................................................................................................................................

 หกับญัชีของผูใ้ชบ้ริการเลขท่ี (Debit From Applicant’s Account No) .............................................................  จาํนวนเงิน (Amount) ........................................................................

 เช็คธนาคารกรุงไทย / Krungthai Bank Cheque เลขท่ี / No .........................................................................จาํนวนเงิน  (Amount)  .......................................................................... 

 สินเช่ือทรสัตร์ีซีท/สินเช่ือเพ่ือการชาํระค่าสินคา้ (T/R ,IMF) ลงวนัท่ี / Dates ………………………………….…….  และ (And)

หกัค่าธรรมเนียมโอนเงินบญัชีเลขท่ี (Debit Remittance Fee From Account No.)........................................................................................................................................................

Forward Contract / Reference Number Amount EX. Rate Forward Contract / Reference Number Amount EX. Rate

ใบคาํขอทาํธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศ
APPLICATION FOR FOREIGN CURRENCY TRANSACTION

วนัท่ีย่ืนเอกสาร (DATE)

สาขา BRANCH   
ผูข้อใชบ้ริการขอทาํธุรกรรมดา้น โอนเงินไปต่างประเทศ ซือ้ดราฟต์
APPLICANT REQUESTS FOR INTERNATIONAL FUNDS TRANSFER     DRAFT

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่ / PLEASE FILL IN THE DETAILS IN ENGLISH BY CAPITAL LETTER

Please use ‘Adobe Reader XI’ or higher to view this form. You can Download Adobe Reader free of charge. 

_ _ / _ _ / _ _ _ _

PRE - ADVICE _ _ / _ _ / _ _ _ _

หมายเหต ุผูข้อใชบ้ริการ ตอ้งย่ืนแบบทาํธรุกรรมเงินตราตา่งประเทศและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบและหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด
REMARK : THE APPLICANT SHALL SUBMIT FOREIGN CURRENCY TRANSACTION FORM AND RELATED DOCUMENT(S) PURSUANT TO THE FORM AND REGULATIONS PRESCRIBED BY THE CENTRAL BANK OF THAILAND.

ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองวา่ขอ้มลูรายละเอียดท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้และขอ้มลูตามเอกสารประกอบใดๆท่ีมอบใหแ้ก่ธนาคารเพ่ือประกอบคาํขอนีเ้ป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและเป็นความจริงทุกประการนอกจากนีผู้ข้อใชบ้ริการไดอ้่านและ

เขา้ใจขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามเอกสารแนบทา้ยคาํขอนีโ้ดยตลอดแลว้ ดงันั้นผูข้อใชบ้ริการจึงตกลงยินยอมผกูพันตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงักล่าวรวมถึงขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีธนาคารจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือ

เปล่ียนแปลงในภายหนา้ดว้ยทกุประการ  โดยใหถื้อวา่เป็นสว่นหนึ่งของคาํขอฉบบันี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานผูข้อใชบ้ริการไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบไุวข้า้งตน้
THE APPLICANT CERTIFIES THAT ALL THE ABOVE INFORMATION AND ANY DOCUMENTS SUBMITTED BY THE APPLICANT TO THE BANK ARE CORRECT AND TRUE. IN ADDITION, THE APPLICANT HAS THOROUGHLY READ AND 

UNDERSTOOD THE ATTACHED TERMS AND CONDITIONS OF THIS APPLICATION, AND AGREES TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH SUCH TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS AMENDED 

AND/OR CHANGED IN THE FUTURE BY THE BANK, WHICH FORM PART OF THIS APPLICATION. IN WITNESS WHEREOF, THE APPLICANT HAS DULY SIGNED HERE BELOW ON THE DATE, MONTH, AND YEAR FIRST ABOVE 

WRITTEN.
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กรุณาสแกนเพือ่อ่าน
Terms & Conditions

CONFIDENTIAL



ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ 

Terms and Conditions for Foreign Currency Transaction 

ผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ซ่ึงลงลายมือช่ือในคําขอทาํธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (“คาํขอ”) ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเก่ียวกับธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย(“ธนาคาร”) กาํหนดดังมีข้อความต่อไปน้ี 

1. ในการขอใชบ้ริการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผูข้อใชบ้ริการตอ้งกรอกขอ้ความหรือคาํสั่งจ่ายเงินพรอ้มทั้งลงลายมือช่ือในคาํขอใหถ้กูตอ้งครบถว้น หากมีการแกไ้ขขอ้ความใดๆ ในคาํขอ ผูข้อใช้
บริการตอ้งลงลายมือช่ือกาํกบัการแกไ้ขทกุครัง้ โดยธนาคารจะถือวา่ขอ้ความท่ีปรากฎในคาํขอเป็นความประสงคท่ี์ถกูตอ้งแทจ้ริงของผูข้อใชบ้ริการ ธนาคารจะไมร่บัผิดชอบต่อความผิดพลาดของขอ้ความ
ท่ีผูข้อใชบ้ริการไดก้รอกไวใ้นคาํขอ ธนาคารจะตรวจสอบเพียงลายมือช่ือของผูข้อใชบ้ริการเท่านัน้

2. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ใหแ้ก่ธนาคารตามอตัราคา่ธรรมเนียมท่ีธนาคารประกาศกาํหนด
3. ธนาคารจะดาํเนินการตามคาํสั่งของผูข้อใชบ้ริการ เมื่อธนาคารไดร้บัชาํระเงินค่าโอน ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ครบถว้นแลว้ และในกรณีการใชบ้ริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชาํระ

เงินดว้ยวิธีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหักเงินตามจาํนวนเงินท่ีขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใดๆ จากบญัชีเงินฝากท่ีผูข้อใชบ้ริการระบไุวใ้นคาํขอและใหถื้อ
วา่คาํขอดังกล่าวเป็นคาํสั่งของผูข้อใชบ้ริการท่ียินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินและ/หรือ เบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวได ้กรณีผูข้อใชบ้ริการประสงคใ์หธ้นาคารทาํรายการส่งคาํสั่งโอนเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหนา้ (Pre-Advice) ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งมีวงเงินตามท่ีธนาคารกาํหนด หากลกูคา้ไมม่ีวงเงินหรือมีวงเงินไมเ่พียงพอสาํหรบัทาํรายการ ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารกนัเงินฝากใน
บญัชี (Hold) ตามเลขท่ีบญัชีท่ีระบุไวบ้นเอกสารคาํขอใชบ้ริการหรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีผูข้อใชบ้ริการมีอยู่กับธนาคาร ตามภาระท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งชาํระใหธ้นาคาร และกรณีการใชส้ินเช่ือทรสัตร์ีซีท/
สินเช่ือเพ่ือการชาํระค่าสินคา้ (TR,IMF)  ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ีเพียงพอในการโอนไปยงัต่างประเทศ มิฉะนั้น ธนาคารมีสิทธิไม่ดาํเนินการได ้และการใชว้งเงินสินเช่ือดังกล่าวให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีผูข้อใชบ้ริการมีอยูก่บัธนาคาร 

4. สาํหรบักรณีการใชบ้ริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชาํระเงินดว้ยวิธีการสั่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียรเ์ช็ค ของธนาคารอ่ืน เช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คดงักลา่วจะตอ้งเป็นเช็ค หรือ แคชเชียรเ์ช็ค ท่ีเรียก
เก็บเงินไดแ้ลว้เท่านัน้ ธนาคารจึงจะทาํรายการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามคาํขอนีใ้หแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ 

5. หากธนาคารในต่างประเทศหรือธนาคารของผูร้บัเงินเรียกรอ้งใหธ้นาคารชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายใดๆ ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีไดร้บัแจง้
จากธนาคาร ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีท่ีระบไุวใ้นคาํขอเพ่ือชาํระเงินท่ีขอโอน ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีดงักลา่ว เพ่ือชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบลว่งหนา้ 

6. ในการทาํธุรกรรมโอนเงินไปยงัต่างประเทศ หรือ ธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึง่เป็นธุรกรรมท่ีตอ้งย่ืนเอกสารหลกัฐานประกอบตามวตัถปุระสงคแ์ละกฎเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด ผู้
ขอใชบ้ริการขอรบัรองว่าเอกสารใดๆ ท่ีย่ืนไวใ้หก้ับธนาคาร ถือเป็นเอกสารหลกัฐานท่ีถกูตอ้งและเป็นจริง ซึ่งหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้กับธนาคาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด อันเน่ืองมาจากเอกสาร
หลกัฐานของผูข้อใชบ้ริการดงักลา่ว ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมรบัผิดต่อธนาคาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดในความเสียหายดงักลา่ว 

7. ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและเขา้ใจขอ้กฎหมายและกฎเกณฑเ์ก่ียวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และรบัรองวา่จาํนวนเงินท่ีโอน ณ วนัท่ีทาํธุรกรรมตอ้งไมเ่กินกว่าวงเงินตามท่ีกฎหมายและกฏเกณฑท่ี์
เก่ียวกบัการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงินกาํหนด (หากมี) และ ตกลงยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายดงักลา่วกาํหนดทกุประการ 

8. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่า ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดต่อผูข้อใชบ้ริการในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีความเสียหายนั้นเกิดขึน้จากการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของ
ธนาคาร แต่ทัง้นีค้วามรบัผิดของธนาคารจะตอ้งไมเ่กินกวา่จาํนวนเงินท่ีโอนตามคาํสั่งของผูข้อใชบ้ริการไมว่า่กรณีใดๆ รวมทัง้ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดในความเสียหาย ความลา่ชา้ หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้
จากพฤติการณพิ์เศษ เหตสุดุวิสยั ความบกพรอ่งทางเทคนิค ของคอมพิวเตอรห์รือระบบสื่อสาร ความผิดพลาดของขอ้มลูท่ีธนาคารไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการ ความผิดพลาดของธนาคารผูร้บัโอน หรือความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องธนาคารผูร้บัโอน หรือของประเทศท่ีธนาคารผูร้บัโอนนัน้ตัง้อยู ่

9. ในกรณีท่ีไมส่ามารถโอนเงินใหแ้ก่ผูร้บัโอนไดไ้มว่า่เกิดจากสาเหตุใดๆก็ตามและตอ้งคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินหลงัจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น
คาํขอเท่านัน้ และผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนรบัซือ้ของธนาคาร ณ วนัท่ีธนาคารคืนเงิน โดยธนาคารจะนาํเงินเขา้บญัชีของผูข้อใชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร และ/หรือติดตอ่ใหผู้ข้อ
ใชบ้ริการมารบัเงินคืนจากธนาคาร ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร และหากเหตุดงักลา่วไมไ่ดเ้กิดจากการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างรา้ยแรงของธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

10. ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชดใชธ้นาคารในความสูญเสีย ความเสียหาย ความรบัผิด การเรียกรอ้ง และค่าใชจ้่ายต่างๆซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่าํกัดเฉพาะ ค่าบริการทางกฎหมาย     ท่ีเกิดขึน้กับธนาคาร อัน
เน่ืองมาจากการใหบ้ริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศใดๆ ตามคาํขอนี ้การยกเลิกการโอนเงินหรือการจ่ายเงินตามดราฟต ์การปลอมแปลง การฉอ้ฉล การจา่ยซํา้ หรือขอ้ผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินหรือ
การจ่ายตามดราฟตใ์หแ้ก่ผูร้บัเงินในต่างประเทศ 

11. การจา่ยเงินตามดราฟตแ์ละการโอนเงินต่างประเทศภายใตค้าํขอฉบบันี ้ เป็นไปตามกฎเกณฑ ์ระเบียบ และการปฏิบติัโดยทั่วไปของประเทศท่ีทาํการจ่ายเงิน ธนาคารหรือธนาคารตวัแทน หรือ ตวัแทน ไม่
จาํเป็นตอ้งรบัผิดชอบต่อความลา่ชา้หรือสญูเสียใด ๆ ท่ีเกิดจากกฎเกณฑ ์ระเบียบ และการปฏิบติัโดยทั่วไปนัน้

12. ธนาคารมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนเงินได ้หากธนาคารสงสยัวา่การโอนเงินนีเ้ป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการท่ีผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย โดยผูข้อใช้
บริการตกลงจะไมเ่รียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในกรณีดงักลา่ว 

13. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัวา่ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไมใ่หบ้ริการโอนเงินแก่ผูข้อใชบ้ริการสาํหรบัการใชบ้ริการคราวหนึ่งคราวใด หรือระงบัการใหบ้ริการเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกการใหบ้ริการแก่ผูข้อใชบ้ริการ
เม่ือใดก็ได ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งใหเ้หตผุลหรือแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบลว่งหนา้แต่อยา่งใด โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงสละสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้

14. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัวา่ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะกาํหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการ รวมทัง้อตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ในการใชบ้ริการนีเ้มื่อใดก็ไดต้ามแต่
ธนาคารจะเห็นสมควร โดยหากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วทาํใหเ้กิดภาระหรือความเสี่ยงเพ่ิมขึน้ต่อผูข้อใชบ้ริการ  ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบลว่งหนา้ผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารกาํหนด 

15. ผูข้อใชบ้ริการตกลงวา่หากการโอนเงินตามคาํขอนีถ้กูหา้มมิใหก้ระทาํการ หรือทรพัยส์ิน หรือเงินในบญัชีใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนเงินเช่นวา่นัน้ ถกูระงบัมิใหม้ีการเคลื่อนไหว ริบยดึ หรืออายดั โดยบคุคล
ผูมี้อาํนาจใดๆ ของประเทศใดก็ตาม โดยท่ีบุคคลดังกล่าวมิไดอ้ยู่ภายใต้อาํนาจการควบคุมของธนาคาร ธนาคาร พนักงานธนาคาร กรรมการ หรือตัวแทนของธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ และ/หรือ คืนเงินหรือทรพัยส์ินดงักลา่วแก่ผูข้อใชบ้ริการหรือบคุคลอ่ืนใดทัง้สิน้

16. ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาํหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรือธุรกรรมการเงินของผูข้อใชบ้ริการ หรือลกูคา้ของผูข้อใชบ้ริการรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อ
เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรฐั เมื่อธนาคารไดร้บัการรอ้งขอผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือจดัทาํรายการเก่ียวกับการทาํธุรกรรมทางการเงินของผูข้อใชบ้ริการต่อเจา้หนา้ท่ี
หรือหน่วยงานของรฐัไดท้กุประการ 

17. กรณีโอนเงินผ่านระบบ Krungthai WARP (ลกูคา้บุคคลธรรมดา) และ Krungthai Business WARP (ลกูคา้นิติบุคคล) จะใหบ้ริการเฉพาะสกลุเงินท่ีธนาคารกาํหนดและสาํหรบัการโอนเงินแบบผูร้บัโอน
ปลายทางรบัเต็มจาํนวน (Charge OUR) เท่านัน้

18. เมื่อผูข้อใชบ้ริการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดใหแ้ก่ธนาคาร 
(ก) ผูข้อใชบ้ริการรบัรองและรบัประกนัวา่ไดต้รวจสอบความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องขอ้มลูส่วนบุคคลอ่ืนท่ีผูข้อใชบ้ริการใหแ้ก่ธนาคาร และจะแจง้ธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอ้มลู

สว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีไดใ้หไ้ว ้(หากมี) 
(ข) ผูข้อใชบ้ริการรบัรองและรบัประกนัวา่ผูข้อใชบ้ริการไดร้บัความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนสาํหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักล่าว

ตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
(ค) ผูข้อใชบ้ริการรบัรองและรบัประกนัวา่ผูข้อใชบ้ริการไดแ้จง้นโยบายความเป็นสว่นตวัท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารแก่บคุคลอ่ืนดงักลา่วแลว้ และ 
(ง) ผูข้อใชบ้ริการรบัรองและรบัประกนัวา่ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลวตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารซึง่อาจมี

การแกไ้ขเป็นครัง้คราว ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงคท์ัง้หมดท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี ้ 
19. ผูข้อใชบ้ริการตกลงและยอมรบัว่าธนาคารมีสิทธิโอน และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มลูทางการเงิน และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผูข้อใชบ้ริการท่ีไดใ้หไ้วห้รือมีอยู่กับธนาคารหรือท่ีธนาคารไดร้บัหรือ

เขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน หรือขอ้มลูอ่ืนใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายประกาศกาํหนด ใหแ้ก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร   หรือ นิติบุคคลนอกกลุม่ธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร  พนัธมิตรทางธุรกิจ  ผูใ้หบ้ริการภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง หน่วยงาน/องคก์ร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสญัญากับธนาคาร  หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบุคคล
ใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ดว้ย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะหข์อ้มลู การใหแ้ละ/หรือปรบัปรุงบริการ 
หรือผลิตภณัฑต์่างๆของธนาคาร  การท่ีธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนดาํเนินการแทน ไมว่า่งานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอ่สื่อสาร งานติดตามทวงถาม ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน 
รวมถึงเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใชบ้งัคบักบัธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการรบัทราบวา่ ผูข้อใชบ้ริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Call Center โทร. 02-111-
1111 หรือสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึน้หรือลดลงไดใ้นอนาคต โดยธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบทาง website ของธนาคาร 
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ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ 

Terms and Conditions for Foreign Currency Transaction 

I/We ( the “Applicant” ) , having executed an Application for Foreign Currency Transaction ( the “Application” ) , acknowledge and agree to comply with the terms and conditions for 
foreign currency transaction service prescribed by Krung Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”) as follows: 

1. In applying for Foreign Currency Transaction Service, the Applicant shall fill in and execute the Application.  Any change or alteration to the Application shall be accompanied by the 
Applicant’ s signature.  The Bank shall deem that all given information in the Application are correct and in accordance with the purpose of the Applicant and the Bank shall not be 
responsible for the correctness and completeness of such information. The Bank shall verify only the true signature of the Applicant. 

2. The Applicant agrees to pay service fees to the Bank at the rate as announced by the Bank. 
3. The Bank will proceed with the foreign currency transaction as prescribed by the Applicant when the Bank has received payment together with the required fees and expenses in full.

In the event that the foreign currency transaction service paid by debiting the Applicant’s account prescribed in the Application, the Applicant authorizes and consents the Bank to debit 
the amount transferred and the amount of any fee, charge and expense due from the Applicant’ s account as specified in this Application and it shall be deemed that this Application 
shall be an instruction for debit and/ or withdrawal from such account.  The Bank will proceed on pre- advice instruction when limit approved in place, else, the applicant consents the 
Bank to hold such amount of money in the Applicant’ s account prescribed in the application or other account held with the Bank in the amount to be paid to the Bank.  In case of 
proceeding any transaction with respect to TR (Trust Receipt) /IMF (Import Financing), the Applicant  must have sufficient credit line/limit balance with the Bank in order for using such
credit line/limit balance to transfer to overseas, otherwise the Bank shall have right to refuse to proceed for such transaction. In addition, the using of such credit facility shall be subject
to relevant terms and conditions as agreed between the Applicant and the Bank. 

4. In the event that the foreign currency transaction service paid by cheque or cashier cheque of the other commercial banks, the Bank will proceed with the foreign currency transaction
as prescribed by the Applicant if only such cheque or cashier cheque is completely collected. 

5. In the event that a foreign bank or a beneficiary bank claims the Bank for any fees and/ or expenses, the Applicant agrees to immediately pay to the Bank such fees and/ or expenses
upon the Bank’s demand fees 

6. Where the outward remittance transaction or any transaction in relation to the foreign currency transaction required relevant documents to be submitted pursuant to the purpose and the
applicable laws, the Applicant represents that all such documents are true, accurate and complete. If there is any losses or damages to the Bank and/or any person incurred as a result
of or in connection with such documents, the Applicant agrees to indemnify and hold harmless the Bank and/or any person for any and all losses and damages. 

7. The Applicant recognizes and understands the law and regulations in relation to the foreign exchange control and represents that the transferred amount on the date of transaction shall
not exceed the limit amount prescribed by the applicable law and regulations in relation to the foreign exchange control ( if any) , and the Applicant agrees to comply with such law and
regulations in all respects. 

8. The Applicant agrees and acknowledges that the Bank shall not be liable to the Applicant for any losses or damages, except where it is incurred by willful misconduct or gross negligence
of the Bank, however, in the any event, the Bank’s liability shall not exceed the sums ordered to be remitted. Also, the Bank shall not liable for any losses, damages, delay, or expenses
incurred by any special circumstances, force majeure, technical failure of computer or communication system, incorrect details received from the Applicant, beneficiary bank’s mistake
, or exchange rate fluctuation, or by laws or regulation of the beneficiary bank or the country where such beneficiary bank is located. 

9. In the event that the foreign currency transaction cannot be proceeded by whatsoever reasons and the refund has to be made, the Bank will return the sums after deducting the relevant
fees and/ or expenses to the Applicant.  In such event, the Applicant agrees that the Bank shall apply T/ T buying rate of exchange announced by the Bank at date of such refund.  The
Bank shall refund by crediting such sums to any account of the Applicant maintained with the Bank, or delivering cash to the Applicant over the counter at its branch as the Bank may
deem appropriate.  In case where such circumstance has not been occurred as a result of  willful misconduct or gross negligence of the Bank, the Applicant shall be liable for any and
all damages incurred by the Bank. 

10. The Applicant agrees to indemnify and hold harmless to the Bank for any and all losses, damages, liabilities, claims, demands and expenses ( including attorney’s fee) which the Bank
may sustain or incur as a result of process the foreign currency transaction service under this Application, but also, any legal the cancellation of the outward remittance and/or issuance
of demand draft, forgery, fraud, double payment or any error in remitting any proceeds or making payment under demand draft issued, including any transaction related to foreign
currency transaction under this Application arising from willful or negligent misconduct of the Applicant. 

11. Encashment of the draft or payment of outward remittance under this Application is subject to any rules and regulations and customary practices of the country where the draft is to be 
encashed or payment is to be made.  Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be liable for any delay or loss caused by any such rules and regulations and customary 
practices. 

12. The Bank shall have right to refuse to process any remittance if the Bank suspects that the transaction may be illegal or may relate to any money laundering or financing of terrorism
activity. In such event, the Applicant agrees not to claim against the Bank for any damages. 

13. The Applicant agrees and acknowledges that the Bank may deny or reject any one of the remittance transaction, or temporarily suspend or cancel the remittance service at any time as 
the Bank may deem appropriate without having to give any reason or prior notice to the Applicant.  In such event the Applicant waives all of its right to claim for any damages it may 
incur in connection therewith. 

14. The Applicant agrees and acknowledges that at any time as the Bank may deem appropriate, the Bank shall have right to determine or amend the terms and conditions for remittance
service, including the rate of fees, service charges and costs or expenses. If the amendment may incur more burden or risk to the Applicant, the Bank shall notify the Applicant by giving
prior notice to the Applicant of such amendment through a channel as the Bank may deem appropriate. 

15. The Applicant agrees that should the remittance pursuant to this Application be prohibited, or any asset or money relating to such remittance be frozen, confiscated, seized or attached 
by any competent authority of any country over which the Bank has no control, the Bank including its employees, directors, or representatives involving therewith shall not be liable for 
any damages and/or refund or return such asset or money to the Applicant or any person whatsoever. 

16. In case there is a law, announcement or rules of governmental authorities that requires the Bank to disclose information or financial transactions of the Applicant or of one or more
customers of the Applicant to an official or governmental authorities, upon receipt of such demand by the Bank, the Applicant agrees and consents to the Bank to disclose such
information and/or provide such financial transaction of the user(s) to the official or governmental authorities. 

17. Krungthai WARP (Individual) and Krungthai Business WAPR (Juristic) services is only for currencies as specified by the Bank and for the condition of CHARGE OUR only. 
18. Where I have provided the Bank personal data of any person(s): 

(a) I hereby undertake to verify the accuracy and completeness of personal date provided by me to the Bank, and to update the Bank of any changes to the personal data provided; 
(b) I have obtained consent or warrant that I can rely on other legal basis for the collection, use, disclosure and/or transfer of their personal information in compliance with applicable laws;
(c) I hereby warrant that I have Informed them of the Bank’s Privacy Policy as applicable to them; and 
( d) I hereby warrant that the Bank can lawfully collect, use, disclose and/ or transfer their personal data further to the purpose as set out in your Privacy Policy as may be amended form

time to time, including all purposes as set out in this document. 
19. The Applicant hereby agrees and the acknowledge that the Bank shall be entitled to transfer and/ or disclose the Applicant’ s personal information, financial information and/ or other

information maintained by the Bank or received by the Bank accessed from other sources or any information under control of any government authorities or legal committees to companies 
within and outside the Bank’s financial conglomerate, business partner, service provider, data processor, assignee, any contracting party with the Bank, government agency and/or any
juristic person entering into contracts with the Bank, whether in Thailand or foreign countries; and for the purpose of banking business management, data analysis, providing and/ or 
improvement of services or products of the Bank, any service providers of the Bank on technology, communication, collection of outstanding debts, whether in whole or in part, inclusive 
of complying with laws or regulations enforceable against the Bank. The Applicant acknowledges that the Applicant can contact the Bank via Krungthai Call Center Tel. 02-111-1111 or 
the Bank branch. The contact channel of the Bank shall be changed, added or decrease in the future, by prior announcement via the Bank’s website. 
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