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Terms and Conditions for the Application for SWIFT/BAHTNET Fund Transfer 

 
 

1. GENERAL 
1.1 Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited (the “Bank”) agrees to provide fund transfer service through SWIFT and 

BAHTNET systems upon receiving this application for SWIFT/BAHTNET Fund Transfer (this “Application”) submitted by the transferor (the 
“Transferor”) during normal working hours of the Bank and at the Bank’s office. 

1.2 The Transferor shall submit one duly completed Application for each of transfer and the Bank will proceed with the transfer in accordance 
with the details specified in this Application. The Transferor shall be obliged to verify and confirm the accuracy of details specified in this 
Application. If there is any error with respect to the transfer of funds that is attributable to the Bank, the Applicant shall immediately contact 
the Bank and provide to the Bank with the information in relation to the date and/or time of transaction, place of transaction, account number 
of the Applicant and of other relevant persons, type of transaction, and transferred amount. The Bank will investigate and rectify such error 
within 30 days from and including the date on which the Bank is notified of such error. 

2. TRANSFER 
2.1 The transfer of funds can be made by direct debit from the Applicant’s account, cheque or other types of financial instruments. The 

maximum transferred amount shall be in accordance with relevant laws, rules, regulations, notifications, and conditions which are 
applicable to the Bank or the relevant correspondence bank and those prescribed by the Bank of Thailand and/or the relevant authority. 

2.2 The Applicant agrees to comply with all terms and conditions applicable to the outward transfer of funds as may be prescribed by relevant 
laws, rules, regulations, and notifications of the Bank of Thailand or any other relevant authority. If the Applicant fails to comply with such 
laws, rules, regulations or notifications, the Bank reserves the right to reject this Application for fund transfer. 

2.3 The Applicant acknowledges and agrees that all applications for a same-day transfer shall be subject to the Bank’s local working hours 
and/or the Bank or the relevant correspondence bank’s cut-off time for the fund transfers. If the Bank receives this Application after the 
relevant cut-off time, the Bank shall effect such transfer on the following business day or if the date on which the Applicant prefers the 
transfer to be effective is not a business day, the transfer shall be effected on the following business day. 

2.4 In the event that the SWIFT or BAHTNET system (as the case may be) encounters technical difficulties or fails to operate by reason of a 
force majeure event, which results in the fund not being able to be transferred on the date specified on this Application, the Bank shall 
inform the Applicant and proceed with the transfer as soon as the SWIFT or BAHTNET system returns to normal operation or such force 
majeure event has ceased. 

2.5 The Bank may reject any Application that it suspects to be related to illegal activities, money laundering or financing of terrorism activities 
and the Bank shall inform the Applicant and reimburse the Applicant following to the condition provided in Section 5. 
2.6 The Applicant will receive evidence of fund transfer upon the completion of each transfer. 
2.7 Upon the submission of the application to the Bank, the Applicant cannot amend, cancel or suspend the funds transfer pursuant to such 
application; except the consent from the Bank has been granted to the Applicant.  
 

3. FEE 
The Applicant agrees to pay transfer fees, charges and/or expenses as prescribed by the Bank, including transfer fees, charges and/or expenses 
that may be charged to the transferee. If the Applicant fails to pay such fees, charges and/or expenses in full, the Applicant acknowledges and 
agrees that the Bank may deduct, without prior consent of or notification to the Applicant, any such fee, charge or expense incurred from the transfer 
of funds under this Application from any bank account which the Applicant opens and maintains with the Bank. In any event, the Bank will only 
proceed with the transfer once it has received the applicable transfer fees, charges and/or reimbursed expenses in full. If it appears after the 
completion of transfer that there are addition fees, charges or expenses, the Bank reserves its right to claim such additional fees, charges or 
expenses from the Applicant. 

4. LIABILITY 
4.1 The Applicant acknowledges and agrees that the Bank shall have no liability or responsibility for any loss, damage, delay, defect, or error 

incurred from the transfer of funds, except in the event that: 
(1) The Bank fails to proceed with the transfer of funds in accordance with this Application, resulting in the transferee being unable to 
receive the fund within a specified time unless (a) such failure to transfer was due to events specified in Clause 2 of this Application; or 
(b) such loss, damage, delay, deficiency or error is due to insufficient funds in the Applicant’s account; or (c) the Applicant does not 
maintain credit line with the Bank; or (d) such credit line has been revoked; or the transfer will result in the Applicant exceeding its credit 
line; or (e) this Applicant becomes the subject of a legal proceeding; or (f) the Bank has notified the applicant of the disruption of the 
transfer prior to or during the transfer; (g) or the Applicant fails to comply with any of the conditions specified herein; or (h) it was due to 
force majeure event; and 
(2) The Bank fails to comply with the Applicant’s written instructions, to hold the transfer process in the event that such instructions were 
given with appropriate advance notice and for the avoidance of doubt, the Bank shall not be liable for the transfer if the instruction has 
been given in delay. 

4.2 The Bank and/or its correspondent bank and/or its agents shall not be held responsible for any loss, damage, delay, defect or error which 
is caused by the clearing system, fluctuations in exchange rate, rules or regulations of the correspondent bank or rules or regulations 
relevant to the jurisdiction where the correspondent bank is located. 

4.3 In any event, the Bank’s liability shall not exceed the amount equal to the funds transferred under this Application. 
5. If the Bank has to reimburse the Applicant under any circumstance, the Bank will reimburse such amount in the same currency as the Bank 

received from the Applicant. If the Bank, at its sole discretion, deems that it is more appropriate to reimburse the Applicant in Thai Baht, the Applicant 
agrees that the Bank may apply the then prevailing exchange rate as at the date of the reimbursement. In the event that the reimbursement is 
occurred from the incorrect detail in the application provided by the Applicant, the Applicant agrees and consents the Bank to deduct the any costs 
and expenses related to such reimbursement from the reimbursed amount.  

6. The Bank reserves its rights to amend the terms and conditions set out in this Application including the terms and conditions in relation to the 
collection of transfer fees, charges and other expenses as the Bank deems appropriate. In such event, the Bank will notify the amendment or 
announce such amendment to the Applicant in https://www.smtb.jp/smtbthai/  or at a public place within the Bank’s premises at least 30 days prior 
to the amendment becoming effective. 
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เงืÉอนไขการให้บริการโอนเงินทาง SWIFT / BAHTNET 
 

1.บททัÉวไป 
1.1 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรสัต ์(ไทย) จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตกลงใหบ้ริการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT และระบบ BAHTNET เมืÉอผูป้ระสงคจ์ะโอนเงิน (“ผูโ้อน”) 
ไดย้ืÉนใบคาํขอฉบบันี Êต่อธนาคาร ณ สถานทีÉทาํการของธนาคาร ภายในเวลาและวนัทาํการปกติของธนาคาร 
1.2 ผูโ้อนจะตอ้งยืÉนใบคาํขอหนึÉงชดุต่อการโอนเงินหนึÉงครัÊง โดยธนาคารจะดาํเนนิการโอนเงินตามรายละเอียดทีÉผูโ้อนระบไุวใ้นคาํขอทกุประการ 
ผูโ้อนจึงมีหนา้ทีÉตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของคาํขอใหถ้กูตอ้ง กรณีมีการทาํรายการผิดพลาดในการโอนเงินอนัเนืÉองมาจากเหตทุีÉ ธนาคารตอ้งรบัผิดชอบ 
ผูโ้อนจะตอ้งนาํขอ้มลูเกีÉยวกบัวนัและ/หรือเวลาทีÉทาํรายการ สถานทีÉทาํรายการ เลขทีÉบญัชีทีÉเกีÉยวขอ้งของผูโ้อนและผูอ้ืÉนทีÉเกีÉยวขอ้ง ประเภทของรายการและจาํนวนเงินทีÉโอน มาติดตอ่ ณ 
สาขาของธนาคารทนัที ทัÊงนี Ê ธนาคารจะดาํเนนิการตรวจสอบ ขอ้ผิดพลาดดงักล่าว พรอ้มทัÊงดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้สร็จสิ Êนภายใน śŘ วนันบัแต่วนัทีÉธนาคารไดร้บัแจง้ 
 

2.การโอนเงิน 
2.1 การโอนเงินอาจทาํไดด้ว้ยการหกับญัชี เช็ค หรือตราสารทางการเงิน โดยจาํนวนเงินสงูสดุสาํหรบัการขอโอนเงินในแต่ละครัÊงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ 
และเงืÉอนไขทีÉเกีÉยวขอ้งของธนาคาร ธนาคารผูร้บัโอน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานราชการ อืÉนใดทีÉเกีÉยวขอ้ง 
2.2 ผูโ้อนตกลงและยอมรบัทีÉจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด และ/หรือเงืÉอนไขทีÉเกีÉยวกบัการโอนเงินไปต่างประเทศตามทีÉกาํหนดไวใ้นกฎหมาย กฎ ประกาศ และระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรือหน่วยงานอืÉนใดทีÉเกีÉยวขอ้ง หากผูโ้อนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ประกาศ และ ระเบียบดงักล่าว หรือปฏิบตัิโดยไม่ถกูตอ้ง ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนเงิน 
2.3 ผูโ้อนรบัทราบและตกลงว่า การโอนเงินเพืÉอใหส้าํเร็จภายในวนัเดียวอาจมีขอ้จาํกดัเรืÉองเวลาทาํการ หรือเวลาเปิด-ปิดรบัโอนเงนิของธนาคารและธนาคารทีÉรบัโอนเงินดว้ย 
หากธนาคารไดร้บัคาํขอโอนเงินหลงัเวลาปิดรบัโอนเงิน ธนาคารจะดาํเนินการโอนในวนัทาํการถดัไป หรือ หากวนัทีÉประสงคใ์หม้ีการโอนมีผลเป็นวนัหยดุทาํการ 
หรือนอกเวลาทาํการของธนาคารทีÉไดร้บัโอนเงนิ การโอนเงินนัÊนจะมีผลในวนัทาํการและเวลาทาํการถดัไป 
2.4 ในกรณีทีÉระบบการโอนเงิน SWIFT หรือ BAHTNET (แลว้แต่กรณี) เกิดเหตขุดัขอ้งหรือมีเหตสุดุวิสยั ทาํใหธ้นาคารไม่สามารถดาํเนินการโอนเงินใหผู้ร้บัโอนไดใ้นวนัทีÉผูโ้อนเงนิยืÉนคาํขอ 
ธนาคารจะแจง้ใหผู้โ้อนทราบ และจะดาํเนินการโอนทนัทีทีÉระบบการโอนเงิน SWIFT หรือ BAHTNET กลบัมาใชก้ารได ้เป็นปกติ หรือเหตสุดุวิสยัไดส้ิ Êนสดุลง 
2.5 ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินได ้หากมีกรณีสงสยัไดว้่า การโอนเงินนี Êอาจเป็นธุรกรรมทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดาํเนินการทีÉผิดกฎหมาย การฟอกเงิน 
หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่ผูก้ระทาํความผิด หรือการก่อการรา้ย โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้โ้อนทราบ และดาํเนนิการคืนเงินตามเงืÉอนไขทีÉกาํหนดไวใ้นขอ้ ŝ  
2.6 ผูโ้อนจะไดร้บัหลกัฐานการโอนเงินเมืÉอธุรกรรมการโอนนัÊนเสร็จสมบรูณ ์
2.7. เมืÉอผูโ้อนไดย้ืÉนใบคาํขอต่อธนาคารแลว้ ผูโ้อนไม่สามารถขอแกไ้ข ยกเลิก หรือระงบัการโอนเงินตามใบคาํขอดงักล่าวได ้เวน้แต่ผูโ้อนจะไดร้คัวามยินยอมจากธนาคาร  
 

3. ค่าธรรมเนียม  
ผูโ้อนตกลงชาํระค่าโอนเงนิ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ ตามทีÉธนาคารกาํหนดทกุประการ รวมถึงค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ 
ทีÉอาจมีการเรียกเก็บจากผูร้บัเงินในต่างประเทศ โดยหากผูโ้อนไม่ชาํระค่าโอนเงินใหค้รบถว้น ผูโ้อนตกลงใหธ้นาคารหกัค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายใดๆ 
ทีÉเกิดขึ Êนจากการโอนเงินตามคาํขอฉบบันี Êจากบญัชีเงินฝากใด ๆ ทีÉผูโ้อนมีอยู่กบัธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมหรือบอกกล่าวล่วงหนา้ต่อผูโ้อน ทัÊงนี Ê 
ธนาคารจะดาํเนินการโอนเงินใหต้ามคาํสัÉงของผูโ้อนต่อเมืÉอธนาคารไดร้บัชาํระค่าโอนเงิน คา่ธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอืÉน ๆ ครบจาํนวนแลว้เท่านัÊน อย่างไรก็ตาม หากภายหลงัปรากฏว่า 
มีค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีÉธนาคารถกูเรียกเก็บเพิÉมเติม ธนาคารขอสงวนสิทธิมาเรียกเก็บจากผูโ้อนเพิÉมเติมตามยอดทีÉถกูเรียกเก็บจริง 

4.ความรับผิด 
4.1 ผูโ้อนตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ ความขาดตกบกพรอ่ง หรือความผิดพลาดจากการโอนเงิน เวน้แต่เป็นกรณีใดกรณีหนึÉงดงัต่อไปนี Ê 

(1) ธนาคารละเวน้การปฏิบตัิตามคาํสัÉงโอนเงนิ จนเป็นเหตใุหผู้ร้บัเงินไม่ไดร้บัเงินจากการโอนเงินภายในเวลาทีÉกาํหนด เวน้แต่ (ก) การละเวน้การโอนดงักล่าวเกิดจากกรณีตามทีÉระบไุวใ้นขอ้ 
Ś ของเงืÉอนไขฉบบันี Ê หรือ (ข) ความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ ความขาดตกบกพรอ่ง หรือความผิดพลาดนัÊนเกิดจากผูโ้อนมีเงินในบญัชีไม่พอ หรือ (ค) 
ผูโ้อนไม่มีหรือถกูระงบัการใชว้งเงินสินเชืÉอกบัธนาคาร หรือ (ง) การโอนเงินจะเป็นผลใหย้อดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเชืÉอทีÉตกลงไวก้บัธนาคาร หรือ (จ) ผูโ้อนอยู่ในระหว่างดาํเนินการ 
ทางกฎหมาย หรือ (ฉ) ธนาคารไดแ้จง้ใหผู้โ้อนทราบถึงความขดัขอ้งของการโอนเงินอยู่ก่อน หรือในขณะทาํรายการโอนเงิน หรือ (ช) ผูโ้อนปฏิบตัิผิดเงืÉอนไขหรือขอ้ตกลงกบัธนาคาร หรอื (ซ) 
เกิดจากเหตสุดุวสิยั 
(2) ธนาคารมิไดป้ฏิบตัิตามคาํสัÉงใหร้ะงบัการโอนเงิน ซึÉงผูโ้อนไดแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อธนาคารล่วงหนา้ตามสมควรแลว้ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินขึ Êน ทัÊงนี Ê 
เวน้แต่ธนาคารไดโ้อนเงินไปแลว้เนืÉองจากไดร้บัคาํสัÉงใหร้ะงบัการโอนเงินล่าชา้เกินสมควร 

4.2 ธนาคาร และ/หรือธนาคารตวัแทน และ/หรือตวัแทนไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ ความขาดตกบกพรอ่ง หรือความผิดพลาดใดๆ 
ทีÉเกิดจากการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการของระบบหกับัญชี ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีÉยน เงินตรา ระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือขัÊนตอนของธนาคารทีÉรบัโอนเงิน 
หรือของประเทศทีÉธนาคารทีÉรบัโอนตัÊงอยู ่

4.3 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรบัผิดของธนาคารตามใบคาํขอโอนฉบบันี Êจะไม่เกินจาํนวนเงินทีÉปรากฏในคาํขอโอนเงิน 
5.ในกรณีทีÉหากธนาคารจะตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ผูโ้อนเนืÉองจากสาเหตใุดก็ตาม ธนาคารจะคืนเงนิในสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินทีÉไดร้บัจากผูโ้อน ในกรณีทีÉธนาคารเห็นสมควรคืนเป็นเงินสกลุบาท 
ผูโ้อนตกลงใหธ้นาคารใชอ้ตัราแลกเปลีÉยนของธนาคารในการซื Êอเงินสกลุตา่งประเทศทีÉระบไุวข้า้งตน้ของใบคาํขอนี Ê ณ วนัทีÉธนาคารคืนเงินจาํนวนดงักล่าวใหก้บัผูโ้อน และหากการโอนเงนิคืนเกิดจาก
การทีÉผูโ้อนระบรุายละเอียดในคาํขอไม่ถกูตอ้งอนัเกิดจากความผิดพลาดของผูโ้อนเอง ผูโ้อนยินยอมใหธ้นาคารจะหกัค่าดาํเนินการทีÉเกิดจากการโอนเงินคืนจากจาํนวนเงนิทีÉจะโอนคนืก่อน และโอนเงิน
ส่วนทีÉเหลือคืนใหแ้ก่ผูโ้อน 

6.ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปลีÉยนแปลงเงืÉอนไขของการโอนเงินตามเงืÉอนไขฉบบันี Ê รวมตลอดไปถึงการเรียกเก็บค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอืÉนใดไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 
โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้โ้อนเงินทราบผา่นทาง https://www.smtb.jp/smtbthai/ หรือปิดประกาศในทีÉเปิดเผย ณ ทีÉทาํการของธนาคารล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

https://www.smtb.jp/smtbthai/

