Terms and Conditions For Opening Foreign Currency Deposit Account
ข้ อกําหนดและเงือนไขสําหรั บการเปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
I/We (the “Depositor”), the owner of the foreign currency deposit account (“FCD Account”) as indicated in the
application form, agree to abide the Terms and Conditions regulated by THANACHART BANK Public Company Limited (the
“Bank”) concerning my/our opening a FCD Account with the Bank as specified below:

ข้ าพเจ้ า (“ผู้ฝาก”) เจ้ าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (“บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ”) ตามที!ระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชี ตกลงที!จะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและ
เงื!อนไขที!ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กําหนด อันเกี!ยวกับการเปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของข้ าพเจ้ ากับธนาคาร ดังรายละเอียดต่อไปนี 0ทุกประการ
1. I/We agree to deposit the foreign currency in any currency, which is acceptable to the Bank subject to the terms and
conditions as specified herein. The foreign currencies to be deposited must be as follows:

ข้ าพเจ้ าตกลงฝากเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินใดๆ ได้ ตามที!ธนาคารกําหนด และอยูภ่ ายใต้ เงื!อนไขและข้ อกําหนดที!ระบุต่อไปนี 0 โดยเงินตราต่างประเทศที!ฝากจะต้ องเป็ น
เงินดังต่อไปนี 0
1.1 Foreign currencies originated from abroad
Foreign currencies originated from abroad can be deposited in an amount as requested by Depositors.

เงินอันเกิดจากแหล่ งเงินได้ ในต่ างประเทศ
โดยผู้ฝากสามารถฝากได้ ตามจํานวนที!ขอนําฝาก
1.2 Foreign currencies that residents of Thailand purchase, exchange, or borrow from an authorized juristic person
and deposit such foreign currencies with an authorized juristic person, the following practices shall be complied
with:

เงินทีผู้ฝ ากเป็ นบุ คคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศซื อ, แลกเปลี ยน หรื อกู้ ยืมเงินตราต่ างประเทศจากนิ ติบุคคลรั บอนุ ญ าต และฝากไว้ กับ นิ ติ บุคคลรั บ
อนุญาต ดังนี 0
1.2.1 In the Case “with obligations”, the Depositors must submit documents indicating the obligations to pay in foreign
currencies to persons abroad or authorized juristic persons and can deposit in an amount not exceeding the
obligations to pay in foreign currencies. The total outstanding balance in all foreign currency accounts shall not
exceed the amount as required by laws .The obligations to pay in foreign currencies shall include those belong to
such persons and their subsidiaries. In case of the obligations belong to the subsidiaries, the evidence of being
subsidiaries shall be submitted.

กรณีมีภาระผูกพัน ผู้ฝากจะต้ องยื!นเอกสารหลักฐานที!แสดงว่ามีภาระผูกพัน ที!จะต้ องชําระเงินตราต่างประเทศให้ แก่บุคคลในต่างประเทศหรื อนิติบุคคลรับ
อนุญาต และให้ ฝากได้ ไม่เกินจํานวนตามภาระผูกพันที!ต้องชําระเป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยให้ มียอดเงินฝากคงเหลือรวมทุกสกุลและทุกบัญชีไม่เกินจํานวน
ที!กฎหมายกํ าหนด ทัง0 นี 0 ภาระผูกพันที!จะต้ องชําระเงินตราต่างประเทศให้ หมายรวมถึงภาระผูกพันของตนและของธุรกิ จในเครื อ และให้ ผ้ ูฝากยื!นเอกสาร
หลักฐานการเป็ นธุรกิจในเครื อด้ วยในกรณีที!เป็ นภาระผูกพันของธุรกิจในเครื อ
1.2.2 In the case “without obligations” or “the Depositors can not submit documents showing obligations in clause 1.2.1”,
the Depositors are allowed to deposit foreign currencies in a separate account and the total outstanding balance
in all foreign currency accounts shall not exceed USD 5 million or its equivalent at market rate.

กรณีไม่ มีภาระผูกพัน หรื อ ผู้ฝากไม่สามารถยื!นเอกสารแสดงภาระผูกพันตามข้ อ 1.2.1 ได้ ให้ ฝากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้ โดยแยกเปิ ดเป็ นบัญชีเฉพาะ
และให้ มียอดเงินฝากคงเหลือรวมทุกสกุลและทุกบัญชีไม่เกิน 5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่าตามอัตราตลาด

2. When the Depositor has received the foreign currency transferred from abroad , the Depositor shall sell such foreign
currency to an authorized juristic person or deposit such foreign currency with an authorized juristic person in Thailand within
360 days from the date on which the Depositor being notified by the Bank . In case that the Depositor does not sell such
foreign currency to or deposit with an authorized juristic person within the due date, the Bank shall convert the foreign
currency into Thai Baht amount with the exchange rate specified by the Bank, and credit it to any Depositor’s cash Thai Baht
account opening with the Bank without prior notice to the Depositor.

กรณีผ้ ฝู ากเงินได้ รับโอนเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ ผู้ฝากเงินจะต้ องขายหรื อฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบคุ คลรับอนุญาตภายใน 360 วัน นับจากวันที!ผ้ ฝู ากได้ รับ
แจ้ งจากธนาคาร ในกรณีที!ผ้ ฝู ากไม่ขายหรื อฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบคุ คลรับอนุญาตภายในเวลาที!กําหนด ธนาคารจะแปลงเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาทด้ วยอัตรา
แลกเปลี!ยนที!ธนาคารกําหนดเข้ าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทของผู้ฝากบัญชีใดบัญชีหนึ!งที!มีกบั ธนาคาร โดยไม่จําต้ องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
3. The foreign currencies deposited by any person in Thailand can purchase, exchange, or borrow from an authorized juristic
person and deposit such foreign currencies with an authorized juristic person, in the case “with obligations” upon the
maturity date, the Depositor has not yet to transfer the remaining amount from the FCD Account, the Bank shall convert the
foreign currency into Thai Baht amount with the exchange rate specified by the Bank, and credit it to any Depositor’s cash
Thai Baht account with the Bank on the maturity date without prior notice.

กรณีเงินที!ผ้ ฝู ากเป็ นบุคคลที!มีถิ!นที!อยูใ่ นประเทศสามารถซื 0อ แลกเปลี!ยน หรื อกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากนิติบคุ คลรับอนุญาต และฝากไว้ กบั นิติบคุ คลรับอนุญาต โดยกรณีที!
มีภาระผูกพัน ถ้ าครบกําหนดตามภาระผูกพันแล้ ว ผู้ฝากไม่ได้ โอนออกตามภาระจริ ง ธนาคารจะแปลงเงินตราต่างประเทศจํานวนที!ค้างเป็ นเงินบาทด้ วยอัตราแลกเปลี!ยนที!
ธนาคารกําหนดเข้ าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทของผู้ฝากบัญชีใดบัญชีหนึ!งที!มีกบั ธนาคาร ในวันที!ครบกําหนดโดยไม่จําต้ องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
4. The Depositor can deposit the foreign currency not more than the amounts express in the Documents. In case the fund from
foreign inward remittance is greater than amount in the Documents, the Depositor is allowed to deposit only the actual
amount as shown in the Documents. The Bank shall hold the rest amount until 7 days starting from the date on which the
Bank received the payment instruction waiting for further document. Unless the Depositor can show additional document by

the specified date, the Bank shall convert the foreign currency into Thai Baht amount with the exchange rate fixed by the
Bank, and credit it to any Depositor’s cash Thai Baht account with the Bank on the seventh day without prior notice.

ผู้ฝากสามารถฝากเงินได้ ไม่เกินจํานวนที!ระบุในเอกสารแสดงภาระผูกพันนัน0 กรณีที!เงินโอนจากต่างประเทศมียอดเกินกว่าเอกสารแสดง ธนาคารจะเข้ าบัญชีให้ ตามจํานวนที!
แสดงในเอกสาร ส่วนจํานวนที!เกินผู้ฝากยังไม่สามารถนํ าฝากได้ หากครบ 7 วันนับตังแต่
0 วนั ที!ธนาคารได้ รับคําสัง! จ่ายเงินแล้ วผู้ฝากไม่มีเอกสารเพิ!มเติม ธนาคารจะแปลง
เงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ด้ วยอัตราแลกเปลี!ยนที!ธนาคารกําหนดเข้ าบัญชีเงินฝากสกุลบาทของผู้ฝากบัญชีใดบัญชีหนึ!งที!มีกับธนาคารในวันที! 7 โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
5. Upon receipt of any foreign currency deposit, the Bank shall issue a credit advice, or statement, or a certificate of deposit
depending on the type of deposit. Such a credit advice or a certificate of deposit is not transferable.

เมื!อธนาคารได้ รับฝากเงินตราต่างประเทศแล้ ว ธนาคารจะออกใบเข้ าบัญชี,ออกรายการเดินบัญชี (Statement) หรื อหนังสือรับรองการฝากเงินขึน0 อยู่กับประเภทของการฝาก
หลักฐานการฝากเงินดังกล่าวไม่สามารถที!จะโอนได้
6. The Depositor can deposit-withdraw, request a statement or perform other transactions in relation to FCD Account only at the
branch where the Depositor opens such FCD Account with the Bank.

ผู้ฝากสามารถติดต่อทํารายการฝาก-ถอน, ขอรายการเดินบัญชีหรื อทําธุรกรรมอื!นๆ ที!เกี!ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ เฉพาะสาขาที!ผ้ ูฝากเปิ ดบัญชีดงั กล่าวกับ
ธนาคารเท่านัน0

7. All electronic fund transfers or negotiable instruments (the “Instrument” or “Instruments”) or other methods as acceptable by
the Bank, for deposit in to the FCD Account, shall be credited and available for withdrawal only when the Bank shall have
received the proceeds thereof. All bank charges, fees and expenses incurred by the Bank in connection with the collection of
payment of any Instruments or the fund transfer regardless of whether or not the payment of such instruments can be
collected, shall be borne solely by the Depositor.

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตราสารที!โอนเปลี!ยนมือได้ (“ตราสาร”) หรื อวิธีการอื!นใด ตามที!ธนาคารยอมรับให้ ฝากได้ นัน0 ผู้ฝากสามารถถอนได้ เมื!อธนาคารได้ รับเงิน
ดังกล่าวแล้ วเท่านัน0 ค่าธรรมเนี ยมต่างๆของธนาคารตลอดจนค่าใช้ จ่ายต่างๆที!เกี! ยวกับการเรี ยกเก็บเงินตามวิธีการโอนเงินหรื อตามตราสารดังกล่าว โดยไม่ต้องคํานึงว่า
ธนาคารจะสามารถเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ หรื อไม่ก็ตาม ผู้ฝากจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยนันเองทั
0
งสิ
0 0น
7.1 Upon the Depositor’s request, the Bank has credited the amount of any Instrument as specified in Clause 6.into the FCD
Account prior to the receipt of the proceeds thereof and if such Instrument is returned unpaid for reason of false
endorsement, fraud or any reason whatsoever for the collection on the due date, the Depositor agrees to pay the Bank
for the amount of such Instrument including all bank charges, fees and expenses incurred by the Bank in connection
with the collection and/or payment in respect thereof together with interest thereon at the maximum interest rate that the
commercial bank may charge to its borrower as permitted by the Bank of Thailand or any law or regulation for a
commercial bank to charge to its borrowers calculated from the date of the Bank credit such amount into the FCD
Account until all amounts shall have been fully paid.

ในกรณีที!ผ้ ฝู ากขอให้ ธนาคารนําเงินตามตราสารดังกล่าวในข้ อ 7.เข้ าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้ฝากล่วงหน้ าก่อนวันครบกําหนดจ่ายเงินตามตราสารนัน0
และเมื!อมีการเรี ยกเก็บเงินตามตราสารและถูกปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะความผิดพลาดจากการสลักหลัง การปลอมแปลง หรื อด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงและ
ยินยอมที!จะชําระเงินที!ธนาคารนําเข้ าบัญชีของผู้ฝากคืน พร้ อมดอกเบี 0ย รวมถึงค่าภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียมตลอดจนค่าใช้ จ่ายต่างๆที!เกิดขึน0 ให้ กับธนาคาร ทังนี
0 ใ0 ห้ คิด
ดอกเบี 0ยในอัตราสูงสุดตามที!ธนาคารพาณิชย์สามารถเรี ยกเก็บจากผู้ก้ ยู ืมได้ ตามที!ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายใดๆกําหนด โดยคํานวณนับแต่วนั ที!ธนาคารได้
นําเงินเข้ าบัญชีผ้ ฝู ากเป็ นต้ นไปจนกว่าธนาคารจะได้ รับเงินคืนเสร็ จสิ 0นครบถ้ วน
7.2 The Depositor agrees that the Bank may set off any matured obligation due from the Depositor under this Application or
the other agreements and/or FCD Account (to the extent beneficially owned by the Bank) against any obligation
(whether matured or not) owed by the Bank to the Depositor, regardless of the place of payment, booking branch or
currency of either obligation and without notice to the Depositor. If the obligations are in different currencies, the Bank
may convert either obligation at a market rate of exchange in its usual course of business for the purpose of the set-off
and/or may debit any amount from any accounts which it has with the Bank in order to apply such amount as payment
for any matured obligation specified above without notice to the Depositor.

ผู้ฝ ากตกลงและรั บ ทราบว่า ธนาคารมี สิท ธิ หักกลบลบหนี ใ0 นหนี ใ0 ดๆที! ถึงกํ าหนดชํา ระของผู้ฝ ากภายใต้ คํา ขอนี ห0 รื อสัญ ญาอื! นใด และ/หรื อบัญ ชี เงิน ฝากเงิน ตรา
ต่างประเทศ (เพื!อประโยชน์ใดๆ ของธนาคาร) กับหนีใ0 ดๆที!ธนาคารจะต้ องชําระแก่ผ้ ูฝาก ไม่ว่าจะถึงกําหนดชําระหรื อไม่ก็ตาม โดยไม่จําต้ องคํานึงถึงสถานที!ชําระเงิน
สาขาที!ผ้ ฝู ากมีบญ
ั ชีอยู่ หรื อสกุลเงินของหนี 0นัน0 และไม่จําต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูฝากทราบ ในกรณีที!เป็ นหนีเ0 งินที!ต้องชําระในสกุลเงินตราต่างกัน ธนาคารมีสิทธิ แปลงหนีน0 ัน0 ให้
เป็ นสกุลเงินตราเดียวกันด้ วยอัตราแลกเปลี!ยนในอัตราตลาดในธุรกิจปกติจะพึงกระทําในการหักกลบลบหนีต0 ามวัตถุประสงค์นัน0 และ/หรื อมีสิทธิ หกั บัญชีตามจํานวน
เงินที!จําต้ องชําระ จากบัญชีเงินฝากใดๆที!ผ้ ฝู ากมีอยูก่ บั ธนาคาร เพื!อชําระหนี 0ดังกล่าว โดยไม่จําต้ องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบ
8. If the Bank has inadvertently made any incorrect transaction to the FCD Account and/or Depositor’s account, the Depositor
agrees that the Bank may rectify such transaction and if such a rectification shall require any withdrawal or debit from the
FCD Account and/or Depositor’s account, the Depositor hereby authorizes the Bank to withdraw or debit the relevant amount
from the account without notice to the Depositor.

กรณีที!มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ 0นกับรายการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและ/หรื อบัญชีเงินฝากของผู้ฝากโดยธนาคาร ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะแก้ ไขรายการ
ดังกล่าว และหากการแก้ ไขรายการนัน0 จํ าเป็ นต้ องมีการถอนหรื อตัดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและ/หรื อบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ผู้ฝ ากให้ อํานาจแก่ธนาคารเพื! อ
ดําเนินการถอนหรื อตัดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่จําต้ องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบ
9. The Bank may refuse the withdrawal and/or depository and/or disposal of the amount in the FCD Account and/or Depositor’s
account, provided it appears to the Bank that

ธนาคารอาจปฏิเสธรายการถอน และ/หรื อ ฝากเงิน และ/หรื อดําเนินการใดๆ ในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และ/หรื อบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก เมื!อปรากฏแก่ธนาคารว่า
9.1 The Depositor’s signature and/or the company seal (if any) on any document for withdrawal is different from the
specimen signature and/or the company seal (if any) given to the Bank,

ลายมือชื!อและ/หรื อตราประทับ(ถ้ ามี)ของผู้ฝากในเอกสารต่างๆเพื!อการถอนนันไม่
0 ตรงตามตัวอย่างลายมือชื!อและ/หรื อตราประทับ(ถ้ ามี)ที!ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
9.2 The instruction for withdrawal is unclear,

คําสัง! เพื!อการถอนเงินไม่ชดั เจน
9.3 The balance in the FCD Account and/or the Depositor’s account is insufficiently in credit to cover the amount drawn
after the Bank’s charges fees and expenses (if any) or

ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศและ/หรื อบัญชีเงินฝากของผู้ฝากมีไม่เพียงพอตามจํานวนเงินที!จะถอนหลังจากหักชําระค่าภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จา่ ยของธนาคาร (ถ้ ามี) แล้ ว หรื อ

9.4 The deposits/withdrawal is not made in accordance with laws and the Bank’s rules and regulations with respect to the
relevant deposits/withdrawal.

การฝากเงิน/ถอนเงินนันไม่
0 เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของธนาคารที!เกี!ยวข้ องกับการฝากเงิน/ถอนเงิน
Therefore, if there is any event as mentioned above the Bank shall not be responsible for any loss or damage
resulting from such refusal.

ดังนัน0 หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที!มีผลมาจากการปฏิเสธตามเหตุดงั กล่าว
10. The Depositor agrees that the Bank does not allow the Depositor to withdraw from and/or deposit in foreign currency
banknotes in the FCD Account.

ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าธนาคารไม่อนุญาตให้ ผ้ ฝู ากถอนและ/หรื อฝากเงินเป็ นธนบัตรต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
11. For fixed deposit account, interest shall be payable only once upon maturity at the Bank’s prevailing rate on the date of
deposit. If the fixed deposit is not withdrawn on maturity, the principal amount of the deposit shall be re-deposited together
with accrued interest (if any) for a further period equals to the original deposit period unless otherwise instructed in writing
by the Depositor.The fixed deposit withdrawn prior to or on the maturity date shall be subject to and in accordance with the
foreign currency deposit interest rate as announced and prescribed by the Bank.

ในกรณีการฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากประจํา ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 0ยครัง0 เดียวทังจํ
0 านวนในวันที!ครบกําหนด ในอัตราที!ตกลงกันไว้ นับแต่วนั ที!รับฝากเป็ นต้ นไป ถ้ าการ
ฝากประจํานันไม่
0 มีการถอนในวันที!ครบกําหนด ธนาคารจะฝากยอดเงินต้ นจํานวนนัน0 พร้ อมด้ วยดอกเบี 0ยสะสม (ถ้ ามี) ต่อไปอีกตามระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที!ฝากครัง0
แรก เว้ นแต่ธนาคารจะได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากผู้ฝากเป็ นอย่างอื!น ทังนี
0 0 การจ่ายดอกเบี 0ยทังกรณี
0
ถอนเมื!อครบกําหนดและถอนก่อนครบกําหนดให้ เป็ นไปตามประกาศอัตรา
ดอกเบี 0ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศที!ธนาคารประกาศกําหนด
12. Any Bank charges and fees relating to the foreign currency deposit account shall be subject to and in accordance with the
foreign currency deposit charges and fees as announced and prescribed by the Bank.

การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆที!เกี!ยวข้ องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศให้ เป็ นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที!ธนาคารประกาศ
กําหนด
13. When closing the account, the Bank shall pay or remit only the balance in the account after deduct all bank charges, fees
and expenses (if any) to the Depositor.

เมื!อมีการปิ ดบัญชี ธนาคารจะจ่ายหรื อโอนยอดคงเหลือในบัญชีหลังจากหักค่าภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียมของธนาคาร และค่าใช้ จา่ ยใด ๆ (หากมี) แล้ วให้ กบั ผู้ฝาก
14. In the case of savings account and current account, if the Bank deduct money in the account to pay the minimum average
balance fee and there is no remaining money in the account or there is no remaining money in the account for not less than
1 (one) month, the Bank shall be entitled to close such account immediately without prior notice to the Depositor.

กรณี บญ
ั ชีเงินฝากออมทรั พย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หากธนาคารเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี!ยตํ!ากว่าที!ธนาคารกํ าหนดแล้ วทําให้ ไม่มีเงิน
คงเหลือในบัญชี หรื อกรณีไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีดงั กล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
15. The Bank shall be entitled to cancel, supplement, amend, alter or modify the terms and conditions set out above or any of
them at any time at its absolute discretion without prior written notice to the Depositor. Should such change results in
disadvantage to the Depositor, the Depositor agrees to accept such change upon announcement or notification of the
change by the Bank at least 30 days in advance.

ธนาคารมีสิทธิ ยกเลิกหรื อปรับปรุ งแก้ ไขหรื อเปลี!ยนแปลงหรื อเพิ!มเติมข้ อกําหนดและเงื!อนไขดังกล่าวข้ างต้ นในขณะใดขณะหนึ!งได้ โดยมิต้องบอกกล่าวให้ ผ้ ูฝากทราบ
ล่วงหน้ าเว้ นแต่จะทําให้ ผ้ ฝู ากเสียประโยชน์ ผู้ฝากตกลงยอมรับการแก้ ไข หรื อเปลี!ยนแปลงหรื อเพิ!มเติมดังกล่าว เมื!อธนาคารได้ ประกาศหรื อแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
30 วัน
16. At all time, the Depositor hereby agrees to abide by and strictly conform to the terms and conditions in this agreement and
any law and regulation with regard to the money exchange control of the Kingdom of Thailand.

ผู้ฝากตกลงและยินยอมที!จะปฏิบตั ิตามเงื!อนไขและข้ อตกลงที!ระบุไว้ ในหนังสือนี 0 รวมทังกฎหมายและกฎระเบี
0
ยบเกี!ยวกับการควบคุมการแลกเปลี!ยนเงินตราของประเทศไทย
โดยเคร่งครัดตลอดเวลา
17. The Depositor agrees to check the outstanding balance of deposit of each currency and account as required by the Bank
and laws.

ผู้ฝากขอรับรองว่าจะเป็ นผู้ตรวจสอบยอดคงค้ างทุกสกุลและทุกบัญชีของตนเองให้ เป็ นไปตามที!ธนาคารและกฎหมายกําหนด
18. Foreign Currency Deposit Account is not insured by Deposit Insurance Agency under Deposit Protection Agency Act
B.E.2551

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจะไม่ได้ รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
19. The Depositor agrees and consents that the Bank is entitled to keep, collect, inspect, use, make enquiry on or disclose any
Depositor’s information for the purpose of applying for and/or receiving credit facility and/or using the Bank’s services or for
developing or improving the Bank’s services, or for disclosing of the information to the business alliance for co-brand or for
the purposes other than marketing, for example, collection of debt as the Bank deems appropriate and subject to the laws,
including in the case where the Bank uses service from a third party (outsourcing) for supporting the service of the Bank,
the Depositor agrees and consents that the Bank may disclose any the Depositor’s information to the third party
(outsourcing); provided that, the Bank will procure that the third party (outsourcing) keeps the Depositor’s information
confidential according to the requirement of the law.

ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ใช้ ติดต่อสอบถาม หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆของผู้ฝาก เพื!อประโยชน์ ในการที!ผ้ ูฝากขอรับและ/หรื อได้ รับสินเชื!อ และ/
หรื อใช้ บริ การต่างๆ จากธนาคาร หรื อเพื!อการพัฒนาและปรับปรุ งการให้ บริ การของธนาคาร หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลให้ พนั ธมิตรทางธุรกิจที!ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand)
หรื อเพื!อวัตถุประสงค์อื!นใดที!มิใช่การตลาด เช่น เพื!อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี 0ได้ ตามที!ธนาคารเห็นสมควรและภายใต้ กฎหมายที!เกี!ยวข้ องกําหนด รวมทัง0 ในกรณี
ที!ธนาคารได้ ใช้ บริ การจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื!อสนับสนุนการให้ บริ การของธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ฝากแก่บคุ คลภายนอก
(Outsourcing) ได้ โดยธนาคารจะควบคุมดูแลบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ฝากตามที!กฎหมายกําหนด
20. In case the Bank provides product or financial service to the Depositor, either available currently or in the future, and either
through electronic channel or any other channel, the Depositor agrees that any act or order made to the Bank by means of
specifying code or data which is able to identify the Depositor; such as, Personal Password, identification numbers, juristic
person registration numbers, tax identification numbers, fingerprints, customer codes, account numbers, contract numbers
or any other reference of the Depositor in accordance with the rules and conditions as specified by the Bank, either through
the e-mail address or the telephone number informed by the Depositor to the Bank, the website or application of the Bank,
or any electronic channel or any other channel in accordance with the rules and conditions as prescribed by the Bank, shall
be a mean to verify identification of the Depositor which is reliable and agreeable between the Depositor and the Bank and
shall be deemed as the Depositor has affixed an electronic signature for the Bank. Also, the Depositor agrees that such
acts and orders are made by the Depositor and Depositor shall be responsible therefor. Besides, the Depositor warrants
that any document and/or information received by the Bank from the Depositor through the mean aforesaid shall be the
document and/or information which are enforceable between the Depositor and the Bank with no need to sign in any
document whatsoever.

ในกรณีที!ธนาคารให้ บริ การผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินแก่ผ้ ฝู ากไม่วา่ เป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินที!มีอยูแ่ ล้ วในขณะนี 0หรื อที!จะมีขึ 0นต่อไปในภายหน้ าและไม่วา่
กระทําโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อช่องทางอื!นใด ผู้ฝากตกลงว่าการกระทําหรื อการส่งคําสัง! ใดๆให้ ธนาคารโดยระบุรหัสหรื อข้ อมูลที!สามารถระบุหรื อบ่งชี 0ตัวตนของ
ผู้ฝากได้ เช่น รหัสประจําตัว เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ลายพิมพ์นิว0 มือ รหัสลูกค้ า เลขที!บญ
ั ชี เลขที!สญ
ั ญา หรื อข้ อมูล
อ้ างอิงประเภทอื!นของผู้ฝากตามหลักเกณฑ์และเงื!อนไขที!ธนาคารกําหนดไม่วา่ โดยผ่านทาง E-mail address หรื อหมายเลขโทรศัพท์ที!ผ้ ูฝากแจ้ งไว้ กับธนาคาร เว็บไซต์หรื อ
แอพพลิเคชั!นของธนาคาร หรื อช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ใดๆหรื อช่องทางอื!นใดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที!ธนาคารกําหนด เป็ นวิธีการแสดงตนของผู้ฝากที!น่าเชื!อถือและ
ยอมรับได้ ระหว่างผู้ฝากและธนาคาร รวมทังให้
0 ถือว่าเป็ นการที!ผ้ ฝู ากได้ ลงลายมือชื!ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคาร และผู้ฝากตกลงรับผิดชอบการกระทําและคําสัง! ดังกล่าว
ว่า ผู้ฝากเป็ นผู้กระทําด้ วยตนเองรวมทัง0 ผู้ฝากรับรองว่าเอกสารและ/หรื อข้ อมูลใดๆที!ธนาคารได้ รับจากผู้ฝากด้ วยวิธีการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นเอกสาร และ/หรื อข้ อมูลที!ใช้
บังคับได้ ระหว่างผู้ฝากและธนาคาร โดยผู้ฝากไม่ต้องลงลายมือชื!อในเอกสารใดๆทังสิ
0 0น
For the purposes herein, the term “Personal Password” means Username, Password, PIN (Personal Identification
Number)Fingerprint/ Touch ID, Face ID, including alphabets, numbers, voice or any other symbols created in an electronic
form, regardless of what it is called, for identifying the Depositor when accessing the electronic services, whether such
Personal Password is given by the Bank or created or changed by the Depositor according to the procedures as specified
by the Bank for each service.

ทังนี
0 0 คําว่า “รหัสประจําตัว” หมายถึง ชื!อผู้ใช้ งาน (Username), รหัสผ่าน(Password), รหัสประจําบัตร, PIN (Personal Identification Number), การสแกนลายนิว0 มือ
(Fingerprint/Touch ID), การสแกนใบหน้ า (Face ID) รวมถึงอักษร ตัวเลข เสียงหรื อสัญลักษณ์อื!นใดที!สร้ างขึน0 ให้ อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรี ยกด้ วยชื!อใดๆที!ใช้
แสดงตนของผู้ฝากในการเข้ าใช้ บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
0 0 ไม่วา่ จะเป็ นรหัสประจําตัวที!ธนาคารมอบให้ หรื อเป็ นรหัสประจําตัวที!ผ้ ฝู ากกําหนดหรื อเปลี!ยนแปลงด้ วยตนเอง
ตามวิธีการที!ธนาคารกําหนดสําหรับแต่ละบริ การ
21. In case the Depositor takes action or submits any order to the Bank together with identification in accordance with Clause
20, the Depositor consents that the Bank may verify the information, identification document and fingerprint of the
Depositor through the system of the relevant governmental unit in order to verify the Depositor identification.

ในกรณีที!ผ้ ฝู ากกระทําการหรื อส่งคําสัง! ใดๆให้ ธนาคารพร้ อมแสดงตนตามที!ระบุในข้ อ20. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารตรวจสอบข้ อมูล เอกสารแสดงตน และลายพิมพ์นิ 0วมือของ
ผู้ฝากทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของหน่วยงานภาครัฐที!เกี!ยวข้ องเพื!อพิสจู น์ตวั ตนของผู้ฝาก

