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Regulatory Compliance Statement   (the “Statement”)

1. Disclosure of Information
The Group ("we", "us" or "our") needs to use and share client information to operate effectively including in connection
with our provision of products and services to you and for the purposes of client servicing.

We will keep information provided by or relating to you confidential, except that we may disclose such information (i) to
any Bank Member; (ii) to any Bank Member’s professional advisor, insurer, insurance broker or provider of services to
facilitate the Group’s operations and provision of products and services across multiple countries (such as operational,
administrative, data processing and technological service providers) who are under a duty of confidentiality; or (iii) as
required by Law or any Authority.

"Affiliate" means, in relation to a company, any of its subsidiaries, holding companies or any other subsidiary of any such
holding company and (where applicable) any representative and branch office in any jurisdiction.

"Authority" means, government, quasi-government, administrative, regulatory or supervisory body or authority or court
or tribunal having jurisdiction over any Bank Member.

"Bank Member" means Standard Chartered PLC or any of its Affiliates and "Group" means all Bank Members.

"Law" means any law, regulation, rule, directive, order, request, guideline, sanction, embargo and restriction of or
agreement with any Authority.

2. Privacy
To comply with applicable Laws and in the course of providing products and services to you, we will need to collect, hold,
use and share Personal Information of your Data Subjects.

Our Privacy Statement (  https://www.sc.com/en/privacy-policy.html  ) outlines how the Group processes Personal
Information. You agree to make your Data Subjects aware of our Privacy Statement.

"Data Subjects" means all individuals whose Personal Information we receive in the course of our banking relationship
with you, including your direct and indirect beneficial owners, directors, officers and authorized persons.

"Personal Information" means any information relating to Data Subjects.

3. Compliance with Laws and Financial Crime Compliance
The Group is committed to complying with Laws (including applicable financial crime compliance laws and regulations such
as those related to anti money laundering, anti-bribery and corruption) in all jurisdictions in which the Group operates.

As the Group’s ability to comply with Laws is directly linked to the conduct of our clients, we require you to comply with
all applicable Laws, and conduct your business in a manner which will not place yourself or the Group in breach of all
applicable Laws.

If you become aware of any breach, or any action, investigation or proceeding brought against you or your subsidiaries
with respect to any breach of any applicable Law in connection with our provision of products and services to you or matter
set out in this Statement, you will notify us promptly (unless prohibited by Law to do so).

4. Sanctions
The Group is obliged to comply with sanctions Laws including those of the United States, European Union or any of its
member states ("Sanctions"). Any breach of Sanctions may have a serious impact on our reputation, franchise, regulatory
relationships and could impair the Group’s ability to provide products and services to and enter into transactions with clients.

As the Group’s ability to comply with Sanctions is directly linked to the conduct of our clients, you confirm and will ensure
that (i) you and your subsidiaries are not targets or the subject of Sanctions; and (ii) no product, service or transaction
(or proceeds of the same) involving a Bank Member has or will be utilised for the benefit of any person that is a target or
subject of Sanctions or in any manner that would result in you or your subsidiaries or any Bank Member being in breach
of any applicable Sanctions or becoming a target or subject of Sanctions. We reserve the right to not provide any product
or service or process any transaction if by doing so it may cause us to breach the Group’s Sanctions policy.

5. Tax Information Compliance
The Group has obligations under various tax information reporting Laws (such as the Foreign Account Tax Compliance
Act) to collect information from our clients, report information to Authorities and withhold tax from payments to clients in
certain circumstances.

We may require you or your Data Subjects to provide documents and information for the purposes of establishing your tax
status and that of your Data Subjects. You will promptly inform us of any changes to such documents and information or
change in circumstances that may indicate a change in your tax status or that of your Data Subjects.
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If you or your Data Subjects do not provide documents or information when we request it, we may make our own decision
about your tax status and treat you accordingly.

We may be required to withhold taxes from payments made to you for onward remittance to applicable Authorities.

6. Client Classification
From time to time, we may request and obtain information from you and/or third-party or public sources, to determine
your regulatory classifications (or that of the funds that you manage) under applicable Laws. These classifications will be
notified to you and used by us to comply with our obligations including reporting, business conduct, margin and collateral,
and other requirements under applicable Laws.

You will inform us immediately and in any event prior to entering into any transaction with us if any regulatory classification
that we have previously notified you of or information (including contact details) that we have about you and/or the funds
that you manage is known by you to be inaccurate or incomplete. Unless we receive notification otherwise, you shall be
deemed to have (i) confirmed such regulatory classifications and that the information that we have about you and/or the
funds that you manage is complete and accurate; and (ii) agreed and consented to the Group reporting your derivative
transactions with us to any Authority (including trade repository(ies)).

7. Provision of Information
You agree to (or will procure that your Affiliates and Data Subjects) provide such documents and information as we
may reasonably request in relation to matters covered by this Statement. You will promptly inform us of any changes to
documents and information provided to us so that they are up to date, accurate and complete.

8. No Breach
We are not obliged to do anything or omit to do anything if by doing so it would or might cause us to breach any applicable
Law.

9. Termination and Suspension
We may suspend a transaction or service or terminate a transaction, service or our relationship with you if (i) you breach
any applicable Law or any matter set out in this Statement or (ii) by executing the transaction, providing the service or
continuing our relationship with you, it will cause us to breach any applicable Law.

10. Product Documents
This Statement shall form part of any specific legal documentation governing a product, service or transaction that you
have or may enter into with us ("Product Documents").

The relevant terms of such Product Documents will prevail to the extent they are in addition to or inconsistent with this
Statement.

11. Language
This Statement has been written in Thai and English. In the event of any inconsistency, the English version prevails.

12. Availability and Updates
The most current version of this Statement (including translations) is available on our website ( www.sc.com/en/rcs/ ).

We reserve the right to amend this Statement from time to time and will make such updates available to you including,
without limitation, by way of letter, email or on our website ( www.sc.com/en/rcs/ ). These updates shall apply to our
relationship going forward and automatically.
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ํคาประกาศเ ีกยว ักบการป ิฏ ับ ิตตามกฎหมาย (“ ํคาประกาศฯ”)

1. การเปิดเผยข้อมูล
ก ุล่มธนาคารฯ ํจาเป็น ้ตองใ ้ช ้ขอ ูมลเ ีกยว ักบลูก ้คาร่วม ักนเ ืพอการ ํดาเนินงาน ีทมีประสิทธิภาพ

รวมถึงใ ้ชในส่วน ีทเ ีกยว ้ของ ักบการ ัจดหาผลิต ัภณ ์ฑและบริการใ ้ห ักบท่าน และเ ืพอ ัวตถุประสง ์คในการใ ้หบริการแก่ลูก ้คา

ก ุล่มธนาคารฯ จะเ ็กบรักษา ้ขอ ูมล ีทท่านใ ้หไ ้วหรือ ีทเ ีกยว ้ของ ักบท่านไ ้วเป็นความ ัลบ อ ่ยางไร ็กดี ก ุล่มธนาคารฯ อาจเปิดเผย ้ขอ ูมล ัดงกล่าวใ ้หแก่ (i)

สมาชิกในก ุล่มธนาคารฯ (ii) ี ทปรึกษา ู ้ผเ ีชยวชาญของสมาชิกในก ุล่มธนาคารฯ ู ้ผรับประ ักน ัภย ัตวแทนนายห ้นา ู ้ผรับประ ักน ัภย หรือ ู ้ผ ัจดหาบริการต่าง ๆ

เ ืพอ ํอานวยความสะดวกแก่ก ุล่มธนาคารฯ ในการ ํดาเนินงานและการ ัจดหาผลิต ัภณ ์ฑและบริการในนานาประเทศ (เช่น ู ้ผใ ้หบริการเ ีกยว ักบการปฏิ ับติงาน

การบริหาร การประมวลผล ้ขอ ูมล และ ู ้ผใ ้หบริการ ้ดานเทคโนโล ีย) ึซงเป็น ู ้ผมีห ้นา ีท ้ตองเ ็กบรักษาความ ัลบ หรืออาจเปิดเผย ้ขอ ูมล ัดงกล่าว (iii)
ตาม ีทกฎหมายหรือหน่วยงาน ีทมี ํอานาจ ํกาหนด

“บริ ัษทในเครือ” ในส่วน ีทเ ีกยว ักบบริ ัษทใดบริ ัษทห ึนง หมายถึง บริ ัษท ่ยอยของบริ ัษท ัดงกล่าว บริ ัษท ีทถือ ุ ้หนของบริ ัษท ัดงกล่าว

หรือบริ ัษท ่ยอยของบริ ัษท ีทถือ ุ ้หนของบริ ัษท ัดงกล่าว และ (ในกรณี ีทเ ีกยว ้ของ) ู ้ผแทนและ ํสา ันกงานสาขาในเขต ํอานาจใด ๆ ็กตาม

“หน่วยงาน ีท ีม ํอานาจ” หมายถึง หน่วยงานของรัฐ อง ์คกร ึกงรัฐ หน่วยงาน ้ดานการปกครอง หน่วยงาน ีทมี ํอานาจ ํกา ักบดูแล หรือ ศาล

หรือหน่วยงาน ้ดานการ ุยติธรรม ึซงมีเขต ํอานาจเหนือสมาชิกในก ุล่มธนาคารฯ

“สมาชิกในก ุล่มธนาคารฯ” หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ํจา ักด (มหาชน) หรือ บริ ัษทในเครือ และ”ก ุล่มธนาคารฯ” หมายถึง

สมาชิก ัทงหมดในก ุล่มธนาคารฯ

“กฎหมาย” หมายถึง ้ขอกฎหมาย กฎเกณ ์ฑ ห ัลกเกณ ์ฑ ํคา ัสง ระเบียบ ้ขอเรียกร้อง แนวปฏิ ับติ การลงโทษ การ ัสง ้หาม และ ้ขอ ํจา ักดของหน่วยงาน ีทมี ํอานาจ

หรือ ้ขอตกลง ักบหน่วยงาน ีทมี ํอานาจ

2. ความเป็นส่วน ัตว
ในการปฏิ ับติตามกฎหมาย ีทใ ้ช ับง ัคบและในการ ัจดหาผลิต ัภณ ์ฑและบริการใ ้ห ักบท่าน ันน ก ุล่มธนาคารฯ ํจาเป็น ้ตองมีการรวบรวม เ ็กบรักษา ใ ้ช

และแบ่งปัน ้ขอ ูมลส่วนบุคคลของบุคคล ีทเ ีกยว ้ของ ักบ ้ขอ ูมลของท่าน ้ดวย

ใน ํคาประกาศเ ีกยว ักบความเป็นส่วน ัตวของก ุล่มธนาคารฯ (  https://www.sc.com/en/privacy-policy.html  ) ระบุไ ้ว ่วาก ุล่มธนาคารฯ

จะ ํนา ้ขอ ูมลส่วนบุคคลไปใ ้ชในประการใด ้บาง ท่านตกลง ีทจะ ํดาเนินการใ ้หบุคคล ีทเ ีกยว ้ของ ักบ ้ขอ ูมลของท่านทราบถึงนโยบ ายความเป็นส่วน ัตวของธนาคารฯ

้ดวย

“บุคคล ีทเ ี กยวข้อง ักบข้อมูล” หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ีทเป็นเ ้จาของ ้ขอ ูมลส่วนบุคคล ีทธนาคารฯ ไ ้ดรับระห ่วางการใ ้หบริการทางธนาคารแก่ท่าน

ึซงรวมถึงเ ้จาของ ู ้ผรับประโยช ์น ัทงโดยทางตรงและทาง ้ออม กรรมการ เ ้จาห ้นา ีท และบุคคล ีทมี ํอานาจของท่าน

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ้ขอ ูมลใด ๆ ็กตามเ ีกยว ักบบุคคล ีทเ ีกยว ้ของ ักบ ้ขอมูล

3. การป ิฏ ับ ิตตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยอาชญากรรม ทางการเ ิงน
ก ุล่มธนาคารฯ มีห ้นา ีท ้ตองปฏิ ับติตามกฎหมาย (รวม ัทงกฎหมายและกฎเกณ ์ฑเ ีกยว ักบอาชญากรรมทางการเงิน ีท ับง ัคบใ ้ชอ ู่ย เช่น

กฎหมายและกฎเกณ ์ฑเ ีกยว ักบการป้อง ักนการฟอกเงิน การต่อ ้ตานการทุจริตและคอร์รัป ัชน) ในทุกเขต ํอานาจ ีทก ุล่มธนาคารฯ มีการ ํดาเนินกิจการอ ู่ย

การ ีทก ุล่มธนาคารฯ จะสามารถปฏิ ับติตามกฎหมายไ ้ด ันน ่ยอมเ ีกยว ้ของโดยตรง ักบการประพฤติปฏิ ับติของลูก ้คาของก ุล่มธนาคารฯ ้ดวย ัดง ันน ก ุล่มธนาคารฯ

จึง ํจาเป็น ้ตองขอใ ้หท่านปฏิ ับติตามกฎหมาย ัทงปวง ีทใ ้ช ับง ัคบและเ ีกยว ้ของ และ ํดาเนินธุรกิจใน ัอน ีทจะไม่เป็นการ ํทาใ ้หท่านหรือก ุล่มธนาคารฯ

กระ ํทาการฝ่าฝืนกฎหมาย ัทงปวง ีทใ ้ช ับง ัคบและเ ีกยว ้ของ

หากท่านทราบ ้ขอ ูมลเ ีกยว ักบการประพฤติ ิผด หรือการกระ ํทา การสอบสวน หรือการ ํดาเนินการใด ๆ ีทมีต่อท่าน

หรือบริ ัษท ่ยอยของท่าน ัอนเ ีกยว ้ของ ักบการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ีทใ ้ช ับง ัคบในส่วน ีทเ ีกยว ้ของ ักบการ ัจดหาผลิต ัภณ ์ฑและบริการต่าง ๆ ของก ุล่มธนาคารฯ

ใ ้ห ักบท่าน หรือ ีทเ ีกยว ้ของ ักบสาระใด ๆ ีทระบุไ ้วใน ํคาประกาศฯ ีน ท่านจะแ ้จงใ ้หก ุล่มธนาคารฯ ทราบ ัทนที (ยกเ ้วนกรณี ีทกฎหมาย ้หามมิใ ้หกระ ํทาการ ัดงกล่าว)

4. มาตรการ ับง ัคบ
ก ุล่มธนาคารฯ มีห ้นา ีท ้ตองปฏิ ับติตามกฎหมาย ีทเ ีกยว ักบมาตรการ ับง ัคบต่าง ๆ ึซงรวมถึงมาตรการ ับง ัคบ ีท ํกาหนดโดยประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพ ุยโรป

หรือประเทศสมาชิกของสหภาพ ุยโรป (“มาตรการ ับง ัคบ”) การฝ่าฝืนมาตรการ ับง ัคบใด ๆ อาจมีผลกระทบอ ่ยางร้ายแรงต่อ ืชอเสียงของก ุล่มธนาคารฯ

แฟรนไชส์ ความ ัสม ัพนธ์ ักบหน่วยงาน ู ้ผควบคุมดูแล และอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของก ุล่มธนาคารฯ ในการ ัจดหาผลิต ัภณ ์ฑและบริการใ ้ห ักบลูก ้คา

รวม ัทงการเ ้ขา ํทาธุรกรรมต่าง ๆ ักบลูก ้คา ้ดวย

การ ีทก ุล่มธนาคารฯ จะสามารถปฏิ ับติตามมาตรการ ับง ัคบไ ้ด ันน ่ยอมเ ีกยว ้ของโดยตรง ักบการประพฤติปฏิ ับติของลูก ้คาของก ุล่มธนาคารฯ

้ดวย ท่านใ ้ห ํคา ืยน ัยนและจะตรวจสอบใ ้ห ัมนใจไ ้ด ่วา (i) ท่านและบริ ัษท ่ยอยของท่านมิใช่เป้าหมายหรือเป็น ู ้ผถูกใ ้ชมาตรการ ับง ัคบ และ

(ii) ผลิต ัภณ ์ฑ บริการ หรือธุรกรรม (หรือรายไ ้ดจากผลิต ัภณ ์ฑ บริการ หรือธุรกรรม ัดงกล่าว) ีทเ ีกยว ้ของ ักบสมาชิกในก ุล่มธนาคารฯ

มิไ ้ดหรือจะไม่ถูก ํนาไปใ ้ชเ ืพอประโยช ์นของบุคคลใด ๆ ีทตกเป็นเป้าหมายหรือถูกใ ้ชมาตรการ ับง ัคบ หรือใน ัลกษณะใด ัอนจะส่งผลใ ้หท่านหรือบริ ัษท ่ยอยของท่าน
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หรือสมาชิกในก ุล่มธนาคารฯ กระ ํทาการฝ่าฝืนมาตรการ ับง ัคบ ีทใ ้ช ับง ัคบอ ู่ย หรือตกเป็นเป้าหมายหรือถูกใ ้ชมาตรการ ับง ัคบ ก ุล่มธนาคารฯ

สงวนสิทธิ ีทจะไม่ ัจดหาผลิต ัภณ ์ฑหรือบริการ หรือ ํดาเนินธุรกรรมใด ๆ หากการกระ ํทา ัดงกล่าวอาจเป็นการส่งผลใ ้หก ุล่มธนาคารฯ

ฝ่าฝืนนโยบายของก ุล่มธนาคารฯ ีทเ ีกยว ักบมาตรการ ับง ัคบ

5. การป ิฏ ับ ิตตามกฎหมายเ ีกยว ักบรายงานข้อมูลด้านภา ีษ
ก ุล่มธนาคารฯ มีภาระห ้นา ีทภายใ ้ต ับง ัคบของกฎหมายต่าง ๆ เ ีกยว ักบการรายงาน ้ขอ ูมล ้ดานภาษี (เช่น

กฎหมายเ ีกยว ักบการปฏิ ับติตามระเบียบ ่วา ้ดวยการภาษี ํสาหรับ ับญชีเงินฝาก ต่างประเทศ) โดยมีห ้นา ีท ้ตองรวบรวม ้ขอ ูมลจากลูก ้คาของก ุล่มธนาคารฯ

ส่งรายงาน ้ขอ ูมล ัดงกล่าวใ ้ห ักบหน่วยงาน ีทมี ํอานาจ และ ํทาการ ัหกภาษี ณ ีทจ่ายเ ืมอจ่าย ํชาระเงินใ ้ห ักบลูก ้คาในกรณีต่าง ๆ

ก ุล่มธนาคารฯ อาจขอใ ้หท่านหรือบุคคล ีทเ ีกยว ้ของ ักบ ้ขอ ูมลของท่าน ัจดส่งเอกสารและ ้ขอ ูมล ต่าง ๆ เ ืพอใ ้หธนาคารฯ

สามารถ ํกาหนดสถานะทางภาษีของท่านและบุคคล ีทเ ีกยว ้ของ ักบ ้ขอ ูมลของท่ าน ท่านจะแ ้จงใ ้หก ุล่มธนาคารฯ

ทราบ ัทนที ีทมีการเป ีลยนแปลง ้ขอ ูมลเ ีกยว ักบเอกสารและ ้ขอ ูมล ัดงกล่าว หรือการเป ีลยนแปลงแ ้กไข ีทอาจบ่ง ีชการเป ีลยนแปลงสถานะทางภาษีของท่า

นหรือบุคคล ีทเ ีกยว ้ของ ักบ ้ขอ ูมลของท่าน

หากท่านหรือบุคคล ีทเ ีกยว ้ของ ักบ ้ขอ ูมลของท่าน มิไ ้ด ัจดส่งเอกสารหรือ ้ขอ ูมลเ ืมอก ุล่มธนาคารฯ ร้องขอ ก ุล่มธนาคารฯ

มีสิทธิ ัตดสินใจ ํกาหนดสถานะทางภาษีของท่าน ้ดวยตนเอง และปฏิ ับติต่อท่านโดย ึยดถือตามสถานะ ัดงกล่าว

ก ุล่มธนาคารฯ อาจ ้ตอง ํทาการ ัหกภาษี ณ ีทจ่ายจาก ํจานวนเงิน ีทจ่าย ํชาระใ ้ห ักบท่าน เ ืพอ ํนาส่งใ ้ห ักบหน่วยงาน ีทมี ํอานาจ ีทเ ีกยว ้ของต่อไป

6. การ ํกาหนดสถานภาพลูกค้า
ก ุล่มธนาคารฯ อาจร้องขอและรับ ้ขอ ูมลจากท่าน และ/หรือบุคคลภายนอกหรือแหล่ง ้ขอ ูมลสาธารณะเป็นค ัรงคราวเ ืพอ ํกาหนดสถานภาพทางกฎหมายของท่าน

(หรือประเภทของเงิน ีทท่านเป็น ู ้ผบริหาร ัจดการ) ภายใ ้ตกฎหมาย ีทใ ้ช ับง ัคบ ก ุล่มธนาคารฯ จะแ ้จงใ ้หท่านทราบถึงการ ํกาหนดสถานภาพ ัดงกล่าว

และจะ ํนาไปใ ้ชเ ืพอเป็นการปฏิ ับติตามภาระห ้นา ีทของก ุล่มธนาคารฯ ึซงรวมถึง ้ขอ ํกาหนดต่าง ๆ เ ีกยว ักบการรายงาน การ ํดาเนินธุรกิจ เงินประ ักนและห ัลกประ ักน

และ ้ขอ ํกาหนด ือน ๆ ภายใ ้ตกฎหมาย ีทใ ้ช ับง ัคบ

ท่านจะแ ้จงใ ้หก ุล่มธนาคารฯ ทราบ ัทนทีและในทุกกรณีก่อนการเ ้ขา ํทาธุรกรรมใด ๆ ักบก ุล่มธนาคารฯ

หากท่านทราบ ่วา ้ขอ ูมลการ ํกาหนดสถานภาพทางกฎหมายตาม ีทก ุล่มธนาคารฯ ไ ้ดแ ้จงใ ้หท่านทราบ หรือ ้ขอ ูมล (รวม ัทง ้ขอ ูมล ํสาหรับติดต่อ)

ีทก ุล่มธนาคารฯ มีอ ู่ยเ ี กยว ักบ ัตวท่าน และ/หรือเงิน ีทท่าน บริหาร ัจดการ) ันนไม่ถูก ้ตองหรือไม่ครบ ้ถวนสมบูรณ์

หากก ุล่มธนาคารฯ มิไ ้ดรับการแ ้จงใ ้หทราบเป็นประการ ือนจะถือ ่วา (i) ท่าน ืยน ัยนการ ํกาหนดสถานภาพทางกฎหมาย ัดงกล่าว

และ ืยน ัยน ่วา ้ขอ ูมล ีทก ุล่มธนาคารฯ มีอ ู่ยเ ี กยว ักบ ัตวท่าน และ/หรือเงิน ีทท่านบริหาร ัจดการ ันนมีความสมบูรณ์ครบ ้ถวนและถูก ้ตอง และ (ii)
ท่านตกลงและ ิยนยอมใ ้หก ุล่มธนาคารฯ รายงานการ ํทาธุรกรรมตราสารอนุ ัพนธ์ของท่าน ีท ํทาไ ้ว ักบก ุล่มธนาคารฯ ใ ้หแก่หน่วยงาน ีทมี ํอานาจทราบ

( ึซงรวมถึง ูศน ์ย ้ขอ ูมลกลาง ํสาหรับการ ้คาตราสารอนุ ัพนธ์ ้ดวย)

7. การ ัจดส่งข้อมูล
ท่านตกลง ีทจะ (หรือจะ ํดาเนินการใ ้หบริ ัษทในเครือและบุคคล ีทเป็นเ ้จาของ ้ขอ ูมลของท่าน)

ัจดส่งเอกสารและ ้ขอ ูมล ัดงกล่าว ีทเ ีกยว ักบเ ื นอหาสาระ ีทกล่าวถึงใน ํคาประกาศ ฯ ีนใ ้ห ักบก ุล่มธนาคารฯ ตาม ีทก ุล่มธนาคารฯ

ร้องขอ ้ดวยเหตุผล ัอนควร หากมีการเป ีลยนแปลงเ ีกยว ักบเอกสารและ ้ขอ ูมล ีทท่าน ัจดส่งใ ้หก ุล่มธนาคารฯ ท่านจะแ ้จงใ ้หก ุล่มธนาคารฯ

ทราบ ัทนทีเ ืพอใ ้หเอกสารและ ้ขอ ูมล ัดงกล่าวมีเ ื นอหาเป็นปัจจุ ับน ถูก ้ตองและสมบูรณ์ครบ ้ถวน

8. การไม่ฝ่าฝืนข้อ ับง ัคบของกฎหมาย
ก ุล่มธนาคารฯ ไม่มีภาระห ้นา ีทในการกระ ํทา ิสงใด หรือละเ ้วนการกระ ํทา ิสงใด หากการกระ ํทาเช่น ่วา ัจกหรืออาจส่งผลใ ้หก ุล่มธนาคารฯ

กระ ํทาการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ีทใ ้ช ับง ัคบ

9. การยกเ ิลกและการระ ังบบริการ

ก ุล่มธนาคารฯ อาจระ ังบการ ํทาธุรกรรมหรือบริการ หรือยกเลิกบริการหรือความ ัสม ัพนธ์ ักบท่านในกรณี ีท (i) ท่านฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ีทใ ้ช ับง ัคบ

หรือสาระใด ๆ ีทระบุไ ้วใน ํคาประกาศฯ ีน หรือ (ii) หากก ุล่มธนาคารฯ ํดาเนินธุรกรรม ใ ้หบริการ หรือ ํดารงความ ัสม ัพนธ์ ักบท่าน จะส่งผลใ ้หก ุล่มธนาคารฯ

กระ ํทาการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ีทใ ้ช ับง ัคบ

10. เอกสารเ ีกยว ักบผ ิลต ัภณฑ์
ํคาประกาศฯ ีน ถือเป็นส่วนห ึนงของเอกสาร ํจาเพาะทางกฎหมายใด ๆ ีทใ ้ช ับง ัคบ ักบผลิต ัภณ ์ฑ บริการ หรือธุรกรรม ีทท่านมีอ ู่ยหรืออาจจะเ ้ขา ํทา ักบก ุล่มธนาคารฯ

(“เอกสารเ ีกยว ักบผ ิลต ัภณฑ์”)
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้ขอ ํกาหนด ีทเ ีกยว ้ของ ักบเอกสารเ ีกยว ักบผลิต ัภณ ์ฑ ัดงกล่าวจะใ ้ช ับง ัคบไ ้ดในขอบเขตเพียงเท่า ีท ้ขอ ํกาหนด ันน ๆ เป็นส่วนเ ิพมเติมหรือไม่สอดค ้ลอง ักบ ํคาประกาศฯ

ีน

11. ภาษา
ํคาประกาศฯ ีน ัจด ํทา ึขน ัทงในฉ ับบภาษาไทยและภาษา ัองกฤษ กรณี ีทมี ้ขอ ัขดแ ้ยง ักนระห ่วาง ้ขอ ัสญญาต่าง ๆ

ใ ้หใ ้ช ับง ัคบตามฉ ับบภาษา ัองกฤษในส่วน ีทไม่สอดค ้ลอง ักน ันน

12. การเข้า ึถงข้อมูลและการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

ํคาประกาศฯ ฉ ับบล่าสุด (รวม ัทง ํคาแปล) จะมีประกาศไ ้วบนเ ็วบไซ ์ตของก ุล่มธนาคารฯ (  www.sc.com/en/rcs/  )

ก ุล่มธนาคารฯ สงวนสิทธิในการปรับปรุงแ ้กไข ํคาประกาศฯ ีนไ ้ดเป็นค ัรงคราวและจะแ ้จง ้ขอ ูมล ัดงกล่าวใ ้หท่านทราบ

ึซงรวมถึงโดยไม่ ํจา ักดเพียงการส่งเป็นจดหมาย อีเมล หรือประกาศไ ้วบนเ ็วบไซ ์ตของก ุล่มธนาคารฯ (  www.sc.com/en/rcs/  )
การแ ้กไขปรับปรุง ้ขอ ูมลเหล่า ีนใ ้หใ ้ช ับง ัคบ ักบความ ัสม ัพนธ์ระห ่วางก ุล่มธนาคารฯ ักบท่านไ ้ดต่อไปในอนาคตและเป็นการ ํดาเนินการโดย ัอตโน ัมติ


