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Terms and Conditions for the Application for Money Transfer to Accounts between Banks via Bulk Payment System (SMART) 
 

 
These are the terms and conditions between the customer who applies for the service (the “Applicant”) and Sumitomo Mitsui Trust Bank 
(Thai) Public Company Limited (the “Bank”) for money transfer to accounts between banks via bulk payment system, by which the Applicant accepts 
and agrees upon all of these following terms and conditions. 
 
1. GENERAL  

1.1 The Applicant has deposit account(s) with the Bank and authorizes the Bank to deduct funds from the Applicant’s deposit account(s) to pay 
into the beneficiary’s deposit account(s) maintained with any other banks which are members of bulk payment system for credit transfer. The 
Applicant can submit an application for the service in the type of either DC2 – SMART Credit Same Day (The Bank sends an instruction to the 
bulk payment system provider within the same business day as the Effective Date) or DC3 – SMART Credit Next Day (The Bank sends an 
instruction to the bulk payment system provider on a business day before the Effective Date).  

1.2 The Applicant shall submit one duly completed application for each transfer and the Bank will proceed with the transfer in accordance with the 
details specified in this application. Therefore, the Applicant 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 Applicant shall submit this duly completed application to the Bank within the Bank’s specified time period during its working hours and on 

its business day. The transfer of funds shall be made by direct debit from the Applicant’s deposit account maintained with the Bank. 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, the bulk payment system provider and/or the 
relevant authority.   

2.2 The Applicant acknowledges and agrees that all funds transfer applications for the beneficiary to receive the funds within the Effective Date 
shall be subject to the Bank’s or the relevant correspondence bank’s local working hours and/or the Bank’s or the relevant correspondence 
bank’s cut-off time for the funds transfer.  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 Effective Date specified on the application is not a business day or not within the Bank’s working hours, 
the transfer shall be effected on the following business day.  

2.3 In the event that the bulk payment system encounters technical difficulties or fails to operate by reason of a force majeure event, which results 
in the Bank cannot proceed with the funds transfer to the beneficiary, the Bank shall proceed with the transfer as soon as the bulk payment 
system returns to normal operation or such force majeure event has ceased.  

2.4 The Bank may reject any application and/or any funds transfer due to any of the following circumstances: (1) the Bank suspects that the funds 
transfer requested may be a transaction related to illegal activities, money laundering or financing of wrong-doing/terrorism activities or not in 
compliance with the applicable laws or regulations; (2) the Bank is of opinion that the information furnished to the Bank by the Applicant is not 
accurate, true and complete; or (3) the Bank has any other reasonable ground. 

 The Bank shall reject the application and/or funds transfer in the event the Bank has learned that the Applicant or the beneficiary is a person 
who has been designated as a terrorist. 

 In the event that the Bank has rejected the application and/or funds transfer due to any aforesaid circumstance, the Applicant and the beneficiary 
shall not be entitled to claim any damages from the Bank and the Applicant shall be fully responsible for any claims that maybe made by the 
beneficiary. 

2.5 The Applicant will receive evidence of funds transfer upon the completion of each transfer.  
2.6 Upon the submission of the application to the Bank, the Applicant cannot cancel or stop 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 deposit account which the Applicant opens and maintains with the Bank. In any event, the Bank will proceed 
with the transfer only upon it has received the applicable transfer fees, charges and/or expenses in full.  
If it appears after the completion of transfer that there are additional fees, charges or expenses, the Bank reserves its right to claim such additional 
fees, charges or expenses from the Applicant.  
In the event the amount remaining in any deposit account of the Applicant is insufficient for the transferred amount, the applicable transfer fees, 
charges and/or any payable expenses, the Bank will suspend the said transfer to all beneficiaries. In such case, the Applicant shall not be entitled to 
claim any damages from the Bank and the Applicant shall be responsible for all claims that may be made by the beneficiary. 

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 or the non - transfer of funds, except in the event that the Bank fails to proceed with the transfer of funds in 
accordance with this application, resulting in the beneficiary being unable to receive the funds within a specified time unless (a) such failure to 
transfer was due to events specified in these terms and conditions;  or (b) such loss, damage, delay, deficiency or error is due to insufficient 
funds in the Applicant’s deposit account; or (c) the Applicant does not maintain credit line with the Bank, or such credit line has been revoked; 
or (d) the transfer will result in the balance in the Applicant’s deposit account 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 terms/conditions specified herein; or (h) it was due to force majeure event. 

4.2 The Bank shall not be held responsible for any loss, damage, delay, defect or error which is caused by the bulk payment system and/or the 
bulk payment system provider, rules or regulations of the correspondent bank or the compliance with the applicable laws, rules or regulations.    

4.3 In any event, the Bank’s liability shall not exceed the amount equal to the funds transferred under this application.   
5. In the event that the bulk payment system provider returns the data to the Bank due to failure to transfer the amount required, the Bank will refund 

the amount requested to be transferred after deducting the transfer fees, charges and/or any expenses to the Applicant’s deposit account no later 
than the day the Bank receives such returned data. 

6. The Applicant agrees and consents the Bank and/or the bulk payment system provider to disclose/ use the information in this application as it deems 
necessary and appropriate without any prior notification to the Applicant. 

7. 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 any other expenses as the Bank deems appropriate. In such event, the Bank will notify the 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 such amendment.  

8. In the event where there is any conflict or discrepancy between the content of terms and conditions hereunder in Thai and in English, the content of 
terms and conditions in Thai shall prevail. 

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต ์(ไทย) จาํกัด (มหาชน)     

No. 98, Sathorn Square Office Tower, 32nd Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500   
เลขทีÉ 98 อาคารสาทร สแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัÊน 32 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

https://www.smtb.jp/smtbthai/
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ข้อกาํหนดและเงืÉอนไขในการใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยระหว่างธนาคารโดยผ่านระบบการโอนเงินรายย่อย (SMART)  
 

ขอ้ตกลงนี Êเป็นขอ้กาํหนดและเงืÉอนไข ระหว่างผูข้อโอนเงิน (“ผู้โอน”) กบั ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรสัต ์(ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สาํหรบัการใชบ้ริการโอนเงินเขา้บญัชีรายย่อยระหว่าง
ธนาคารโดยผ่านระบบการโอนเงินรายย่อย ซึÉงผูโ้อนยอมรบัและตกลง กบัธนาคารตามขอ้ตกลงนี Êทกุประการ 
1. บททัÉวไป  

1.1 ผูโ้อนมีบญัชีเงินฝากของตนอยู่กบัธนาคาร และตกลงใหธ้นาคารหกัเงินออกจากบญัชีเงินฝากดงักล่าว เพืÉอโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูร้บัโอนทีÉมีอยู่กบัธนาคารอืÉนซึÉงเป็นสมาชิกทีÉรว่มใช้
บริการระบบการโอนเงินรายย่อย สาํหรบัการบริการ Credit Transfer ทัÊงนี Ê ผูโ้อนสามารถยืÉนคาํขอโอนเงินประเภท  DC2 - SMART Credit Same Day (ธนาคารส่งคาํสัÉงโอนเงินไปยงัผู้
ใหบ้ริการระบบการโอนเงินรายย่อยภายในวนัทาํการเดียวกนักบัวนัโอนทีÉระบุในใบคาํขอ) หรือ  DC3 - SMART Credit Next Day (ธนาคารส่งคาํสัÉงโอนเงินไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบการโอน
เงินรายย่อยในวนัทาํการก่อนวนัโอนทีÉระบุในใบคาํขอ) ก็ได ้ 

1.2 ผูโ้อนจะตอ้งยืÉนใบคาํขอหนึÉงชดุต่อการโอนเงินหนึÉงครัÊง โดยธนาคารจะดาํเนินการโอนเงินตามรายละเอียดทีÉผูโ้อนระบุไวใ้นคาํขอทกุประการ ผูโ้อนจึงมีหนา้ทีÉตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของ
คาํขอใหถ้กูตอ้ง กรณีมีการทาํรายการผิดพลาดในการโอนเงินอนัเนืÉองมาจากเหตทุีÉธนาคารตอ้งรบัผิดชอบ ผูโ้อนจะตอ้งนาํขอ้มูลเกีÉยวกบัวนัและ/หรือเวลาทีÉทาํรายการ สถานทีÉทาํรายการ 
เลขทีÉบญัชีทีÉเกีÉยวขอ้งของผูโ้อนและผูอ้ืÉนทีÉเกีÉยวขอ้ง ประเภทของรายการและจาํนวนเงินทีÉโอน มาติดต่อ ณ สถานทีÉทาํการของธนาคารทนัที ทัÊงนี Ê ธนาคารจะดาํเนินการตรวจสอบ
ขอ้ผิดพลาดดงักล่าว พรอ้มทัÊงดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้สร็จสิ Êนภายใน śŘ วนันบัแต่วนัทีÉธนาคารไดร้บัแจง้  

2. การโอนเงิน  
2.1 ผูโ้อนจะตอ้งยืÉนใบคาํขอฉบบันี ÊทีÉกรอกขอ้มลูครบถว้น ต่อธนาคาร ณ สถานทีÉทาํการของธนาคาร ภายในระยะเวลาทีÉธนาคารกาํหนดและภายในเวลาและวนัทาํการปกติของธนาคาร  ทัÊงนี Ê

การโอนเงินจะทาํไดด้ว้ยการหกับญัชีเงินฝากของผูโ้อนทีÉมีอยู่กบัธนาคาร โดยจาํนวนเงินสงูสดุสาํหรบัการขอโอนเงินในแต่ละครัÊงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ และเงืÉอนไขทีÉ
เกีÉยวขอ้งของธนาคาร ธนาคารผูร้บัโอน ธนาคารแห่งประเทศไทย ผูใ้หบ้ริการระบบการโอนเงินรายย่อย และ/หรือหน่วยงานราชการอืÉนใดทีÉเกีÉยวขอ้ง  

2.2 ผูโ้อนรบัทราบและตกลงว่า การโอนเงินเพืÉอใหผู้ร้บัโอนไดร้บัเงินภายในวนัโอนทีÉระบุในใบคาํขอ อาจมีขอ้จาํกดัเรืÉองเวลาทาํการ หรือเวลาเปิด-ปิดรบัโอนเงินของธนาคาร และธนาคารทีÉรบั
โอนเงินดว้ย หากธนาคารไดร้บัคาํขอโอนเงินหลังเวลาปิดรบัโอนเงิน ธนาคารจะดาํเนินการในวนัทาํการถดัไป หรือหากวนัโอนทีÉระบุในใบคาํขอเป็นวนัหยดุทาํการ หรือนอกเวลาทาํการของ
ธนาคารทีÉไดร้บัโอนเงิน การโอนเงินนัÊนจะมีผลในวนัทาํการและเวลาทาํการถดัไป 

2.3 ในกรณีทีÉระบบการโอนเงินรายย่อย เกิดเหตขุดัขอ้งหรือมีเหตสุดุวิสยั ทาํใหธ้นาคารไม่สามารถดาํเนินการโอนเงินใหผู้ร้บัโอนได ้ ธนาคารจะดาํเนินการโอนทนัทีทีÉระบบการโอนเงินรายย่อย 
กลบัมาใชก้ารไดเ้ป็นปกติ หรือเหตสุดุวิสยัไดส้ิ Êนสดุลง 

2.4 ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินได ้ ในกรณีดงันี Ê (1) หากมีกรณีสงสยัไดว่้า การโอนเงินนี Êอาจเป็นธุรกรรมทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดาํเนินการทีÉผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนบัสนนุทาง
การเงินแก่ผูก้ระทาํความผิด หรือการก่อการรา้ย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ีÉเกีÉยวขอ้ง (Ś) ธนาคารเห็นว่า ขอ้มูลทีÉผูโ้อนใหแ้ก่ธนาคารไม่ถกูตอ้ง เป็นจริง และครบถว้น หรือ 
(ś) ธนาคารมีเหตผุลอนัสมควรอืÉนใด ทัÊงนี Ê ธนาคารจะปฏิเสธการโอนเงิน ในกรณีทีÉธนาคารทราบว่าผูโ้อนหรือผูร้บัโอนเป็นบุคคลทีÉถกูกาํหนดใหเ้ป็นผูท้ีÉมีการกระทาํอนัเป็นการก่อการรา้ย ใน
กรณีทีÉธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามกรณีใดดงักล่าว ผูโ้อนและผูร้บัโอนไม่มีสิทธิเรียกรอ้งใด ๆ จากธนาคาร และผูโ้อนตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อผูร้บัโอนทกุประการหากผูร้บัโอนมีขอ้
เรียกรอ้งใดๆ 

2.5 ผูโ้อนจะไดร้บัหลกัฐานการโอนเงินเมืÉอธุรกรรมการโอนนัÊนเสร็จสมบูรณ ์
2.6 เมืÉอผูโ้อนไดย้ืÉนใบคาํขอต่อธนาคารแลว้ ผูโ้อนไม่สามารถขอยกเลิกหรือระงบัการโอนเงินตามใบคาํขอดงักล่าวได ้เวน้แต่ผูโ้อนจะไดร้บัการยินยอมจากธนาคาร 

3. ค่าธรรมเนียม  
ผูโ้อนตกลงชาํระค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ ตามทีÉธนาคารกาํหนดทกุประการ รวมถึง ค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีÉอาจมีการเรียกเก็บกบัผูร้บั
โอน โดยหากผูโ้อนไม่ชาํระค่าโอนเงินใหค้รบถว้น ผูโ้อนตกลงใหธ้นาคารหกัค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีÉเกิดขึ Êนจากการโอนเงินตามคาํขอฉบับนี Ê จากบญัชีเงินฝากใด 
ๆ ทีÉผูโ้อนมีอยู่กบัธนาคาร ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมหรือบอกกล่าวล่วงหนา้ต่อผูโ้อน ทัÊงนี Ê ธนาคารจะดาํเนินการโอนเงินใหต้ามคาํสัÉงของผูโ้อนต่อเมืÉอธนาคารไดร้บัชาํระค่าโอนเงิน 
ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอืÉน ๆ ครบจาํนวนแลว้เท่านัÊน อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีÉธนาคารไดด้าํเนินการโอนเงินจนสาํเร็จแลว้ หากภายหลงัปรากฏว่า มีค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใชจ้่ายใด ๆ เพิÉมเติม ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิÉมกบัผูโ้อน ทัÊงนี Ê หากเงินในบญัชีเงินฝากใด ๆ ของผูโ้อนมีจาํนวนไม่เพียงพอ
ตามจาํนวนเงินทีÉตอ้งโอนรวมกบัค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีÉตอ้งชาํระ ธนาคารจะระงบัการนาํเงินเขา้บัญชีเงินฝากของผูร้บัโอนทกุราย ซึÉงในกรณีดงักล่าว ผูโ้อนไม่
มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร และผูโ้อนตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบต่อผูร้บัโอนทกุประการหากผูร้บัโอนมีขอ้เรียกรอ้งใดๆ 

4. ความรับผิด 
4.1 ผูโ้อนตกลงว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ ความขาดตกบกพรอ่ง หรือความผิดพลาดจากการโอนเงินหรือไม่โอนเงิน เวน้แต่เป็นกรณีทีÉธนาคารละ

เวน้การปฏิบตัิตามคาํสัÉงโอนเงิน จนเป็นเหตใุหผู้ร้บัเงินไม่ไดร้บัเงินจากการโอนเงินภายในเวลาทีÉกาํหนด เวน้แต่ (ก) การละเวน้การโอนดงักล่าวเกิดจากกรณีตามทีÉระบุไวใ้นขอ้ตกลงและ
เงืÉอนไขฉบบันี Ê หรือ (ข) ความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ ความขาดตกบกพรอ่ง หรือความผิดพลาดนัÊนเกิดจากผูโ้อนมีเงินในบญัชีไม่พอ หรือ (ค) ผูโ้อนไม่มีหรือถกูระงบัการใชว้งเงิน
สินเชืÉอกบัธนาคาร หรือ (ง) การโอนเงินจะเป็นผลใหย้อดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเชืÉอทีÉตกลงไวก้บัธนาคาร หรือ (จ) ผูโ้อนอยู่ในระหว่างถกูดาํเนินการทางกฎหมาย หรือ (ฉ) ธนาคารได้
แจง้ใหผู้โ้อนทราบถึงความขดัขอ้งของการโอนเงินอยู่ก่อน หรือในขณะทาํรายการโอนเงิน หรือ (ช) ผูโ้อนปฏิบตัิผิดเงืÉอนไขหรือขอ้ตกลงกบัธนาคาร หรือ (ซ) เกิดจากเหตสุดุวิสยั 

4.2 ธนาคาร ไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ ความขาดตกบกพรอ่ง หรือความผิดพลาดใด ๆ ทีÉเกิดจากการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการของระบบการโอนเงิน
รายย่อย และ/หรือผูใ้หบ้ริการระบบการโอนเงินรายย่อย ระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือขัÊนตอนของธนาคารทีÉรบัโอนเงิน หรือการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบทีÉเกีÉยวขอ้ง 

4.3 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรบัผิดของธนาคารตามใบคาํขอโอนฉบับนี Êจะไม่เกินจาํนวนเงินทีÉปรากฏในคาํขอโอนเงิน 
5. ในกรณีทีÉผูใ้หบ้ริการระบบการโอนเงินรายย่อยส่งขอ้มลูคืนใหแ้ก่ธนาคาร เนืÉองจากการโอนเงินไม่สามารถดาํเนินการได ้ธนาคารจะคืนเงินตามจาํนวนทีÉขอโอนภายหลงัหกัค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม 

และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ เขา้บญัชีเงินฝากของผูโ้อนภายในวนัทีÉธนาคารไดร้บัขอ้มลูส่งคืน  
6. ผูโ้อนตกลงยินยอมใหธ้นาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการระบบการโอนเงินรายย่อย เปิดเผย/ใชข้อ้มลูในใบคาํขอฉบบันี Êไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้โ้อนทราบล่วงหนา้ 
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปลีÉยนแปลงเงืÉอนไขของการโอนเงินตามขอ้ตกลงและเงืÉอนไขฉบบันี Ê รวมตลอดไปถึงการเรียกเก็บค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอืÉนใดไดต้ามแต่จะ

เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้โ้อนเงินทราบผ่านทาง https://www.smtb.jp/smtbthai/ หรือปิดประกาศในทีÉเปิดเผย ณ ทีÉทาํการของธนาคารล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
8. ในกรณีทีÉขอ้ความภายใตข้อ้กาํหนดและเงืÉอนไขฉบบันี ÊทีÉเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษขดักนั ใหใ้ชข้อ้กาํหนดและเงืÉอนไขภาษาไทย บงัคบั 

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

