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ใบสมัครใช้บริการ Joint Exchange Development Initiation  

 

ท ำท่ี ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ / สำขำ.....................  

วนัท่ี ………………………………………..  

 ด้วยข้ำพเจ้ำ (“ผู้ขอใช้บริการ”) มีควำมประสงค์จะขอใช้บริกำร Joint Exchange Development Initiation 
(“JEDI”) กบัธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (“ธนาคาร”) โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เนต (Internet Banking) และ/หรือ
ระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและ/หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด จึงขอให้ข้อมูลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตให้
ข้ำพเจ้ำใช้บริกำรดงักลำ่ว ดงันี ้

    
 1. ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ 
  กรณีบุคคลธรรมดา 
  ช่ือ – นำมสกลุ (ภำษำไทย)................................................................................................................... 
             (ภำษำองักฤษ)..............................................................................................................  
  เลขประจ ำตวัประชำชน........................................................................................................................ 
  โทรศพัท์มือถือท่ีใช้รับ OTP................................................... Email...................................................... 
 
  กรณีนิตบุิคคล  

  ช่ือนิติบคุคล (ภำษำไทย).................................................................................................................... 
                                           (ภำษำองักฤษ)................................................................................................................ 
  เลขทะเบียนนิตบิคุคล ……………………………………………………….…………………..…………… 
  ท่ีตัง้ส ำนกังำน ................................................................................................................................... 

โทรศพัท์...................................................................... Email............................................................. 
  ผู้ มีสิทธิใช้งำนระบบ JEDI แทนและในนำมนิตบิคุคล   

  ช่ือ-สกลุ (ภำษำไทย)............................................................................................................................ 
                                      (ภำษำองักฤษ)…………………………………………………………………………..….………. 
  เลขประจ ำตวัประชำชน........................................................................................................................
  โทรศพัท์มือถือท่ีใช้รับ OTP................................................... Email...................................................... 
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2. ข้อมูลบัญชีส าหรับท ารายการ  

                 (ต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยและ ช่ือบัญชีเดียวกับผู้ขอใช้บริการเท่านัน้) 

2.1 บัญชีเงนิบาท    เลขท่ีบญัชี ……………………………………… 

2.2 บัญชีสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ  เลขท่ีบญัชี ……………………………………… 

2.3 บัญชีหลักทรัพย์   เลขท่ีบญัชี ……………………………………… ภำยใต้ บริษัท

หลักทรัพย์ ………………………………………  (บัญชีหลักทรัพย์ท่ีใช้ในกำรซือ้สัญญำซือ้ขำย

เงินตรำลว่งหน้ำเพ่ือจะมำท ำธุรกรรมแลก USD Futures ตำมค ำขอนี)้  

 

ผู้ขอใช้บริกำรได้ทรำบและเข้ำใจข้อตกลงและเง่ือนไขกำรใช้บริกำร Joint Exchange Development Initiation ตำมท่ีแนบ
ท้ำยค ำขอนีแ้ล้ว และตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติำมข้อตกลงและเง่ือนไขดงักลำ่ว รวมทัง้ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีธนำคำร
จะได้แก้ไขเพิ่มเตมิในภำยหน้ำทกุประกำร  
                                             
 
                                              ลำยมือช่ือ    ..............................................................   ผู้ขอใช้บริกำร / ผู้ มีอ ำนำจลงนำม 
                                                                  (...........................................................)                          
  

         
 
 
 
 

  

ประทบัตรำ 
นิติบคุคล 
(หำกมี) 

ส ำหรบัเจ้ำหนำ้ทีธ่นำคำร 

ลงช่ือผู้ตรวจเอกสำร................................. 

CIF ลกูค้ำ............................................... 

 



 Version 2020.01                                               ใบสมัครใช้บริการ Joint-Exchange Development Initiation 
 

Page 3               

ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Joint Exchange Development Initiation 

Joint Exchange Development Initiation (“JEDI”) เป็นกำรให้บริกำรผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) และ/หรือระบบ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ/หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมท่ี ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ธนาคาร”) ก ำหนดเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำของธนำคำร (ซึง่ตอ่ไปนี ้จะเรียกวำ่ “ผู้ขอใช้บริการ”) ซึง่สำมำรถใช้บริกำรน ำสญัญำซือ้หรือขำย USD ล่วงหน้ำ
ในตลำด TFEX (USD Futures) ก่อนครบก ำหนด  มำแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อให้เงินบำทหรือเงินสกลุต่ำงประเทศ (แล้วแต่กรณี)  เข้ำผ่ำน
บญัชีเงินบำท และ/หรือ บญัชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้บัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศจะต้องเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่ำ “ธุรกรรมแลก USD Futures”) โดยผู้ ขอใช้บริกำรตกลง
ยินยอมผกูพนัตำมข้อตกลงและเง่ือนไขกำรใช้บริกำร JEDI ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “ข้อตกลง” ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเก็บรักษำ รหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และรหสัผำ่น (Password) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัว่ำ“รหัส
ประจ าตวั”) เพื่อใช้บริกำรธุรกรรมแลก USD Futures ผำ่นระบบ JDEI ไม่วำ่จะเป็นรหสัท่ีระบบ JEDI ก ำหนดให้ หรือเป็นรหสั
ท่ีผู้ ขอใช้บริกำร (กรณีผู้ ขอใช้บริกำรเป็นบุคคลธรรมดำ)  หรือผู้ มีสิทธิใช้งำนระบบตำมท่ีระบุไว้ข้ำงต้น (หรือตำมท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรหรือตำมช่องทำงท่ีธนำคำรก ำหนด) (กรณีผู้ขอใช้บริกำรเป็นนิติ
บุคคล) เป็นผู้ก ำหนดขึน้เองภำยใต้ระบบ JEDI (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ผู้ใช้งาน (User)”) ไว้เป็นควำมลบัและไม่แจ้งให้ผู้ ใด
ทรำบ รวมทัง้ จะต้องด ำเนินกำรให้ผู้ ใช้งำน (User) และ/หรือบุคคลใดๆ ท่ีอยู่ในควำมควบคุมของผู้ขอใช้บริกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไขข้อนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรยอมรับวำ่ควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยใด  ๆท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรใช้บริกำร JDEI เป็น
ควำมรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริกำรเองทัง้สิน้ ไม่วำ่จะโดยวิธีกำร ชอ่งทำงกำรสื่อสำร หรืออปุกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้อง และไม่
วำ่ควำมลำ่ช้ำ ควำมผิดพลำด หรือ กำรสญูหำย หรือถกูปลอม หรือถกูแก้ไขเปลี่ยนแปลงของรำยกำรหรือข้อมลูหรือเอกสำรก็
ตำม โดยไม่ถือเป็นควำมรับผิดชอบหรือควำมผิดของธนำคำร และยอมรับวำ่เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริกำร
ท่ีจะต้องเก็บรักษำและดแูลควำมปลอดภยัของวิธีกำร หรือช่องทำงกำรสื่อสำรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรมแลก USD 
Futures โดยธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมผิดพลำดหรือควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองจำกกำรใช้วิธีกำร หรือ
ช่องทำงกำรสื่อสำร หรืออุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ รวมทัง้ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจำกควำมผิดพลำด บกพร่องหรือควำมไม่ปลอดภยั
ของวิธีกำรหรือชอ่งทำงสื่อสำรหรืออปุกรณ์หรือเคร่ืองมือดงักลำ่วไม่วำ่ด้วยเหตใุดๆ ทัง้สิน้ 

2.  ในกำรเข้ำสู่ระบบ JEDI หำกผู้ ใช้งำน (User) ใส่รหสัประจ ำตวัผิดเกินกว่ำจ ำนวนครัง้ท่ีธนำคำรก ำหนด ธนำคำรมีสิทธิระงบั
กำรให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำรได้จนกว่ำผู้ขอใช้บริกำรจะมำติดต่อกบัธนำคำรตำมช่องทำงท่ีธนำคำรก ำหนด เพื่อยกเลิกกำร
ระงบั หรือ ด ำเนินกำรขอออกรหสัประจ ำตวัใหม่ ทัง้นี ้ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้จำก
กำรระงบักำรใช้งำนดงักลำ่ว  

3. ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัได้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีธนำคำรก ำหนด ในกรณีท่ีรหสัประจ ำตวัสูญหำย 
หรือถกูโจรกรรม ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทนัที ทัง้นี ้ตำมช่องทำงและหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรตำมท่ี
ธนำคำรก ำหนด  

4. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำวิธีกำรด ำเนินกำรใดๆ โดยผ่ำนระบบ JEDI ท่ีธนำคำรก ำหนดขึน้ตำมข้อตกลงเป็นวิธีกำรท่ี
น่ำเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรและธนำคำร รวมทัง้รับรองว่ำเอกสำรและ/หรือข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
ข้อมลูใดๆ ท่ีธนำคำรได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำรด้วยวิธีกำรดงักล่ำวเป็นเอกสำรและ/หรือข้อมลูท่ีน่ำเชื่อถือได้และถกูต้องแท้จริง
เสมือนเอกสำรท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทกุประกำร และใช้บงัคบักนัได้ระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรธนำคำร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และตก
ลงยอมรับว่ำกำรกระท ำใดๆ ผ่ำนระบบJEDI หำกได้กระท ำโดยใช้รหัสประจ ำตวัตำมข้อตกลงฉบับนีแ้ล้ว ให้ถือว่ำถูกต้อง
สมบูรณ์ผกูพนัผู้ขอใช้บริกำร โดยถือว่ำเป็นกำรลงลำยมือชื่อและ/หรือประทบัตรำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้
บริกำรตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยชอบด้วยกฎหมำยทกุประกำรแล้ว ทัง้นี ้ โดยไม่จ ำต้องลงลำยมือชื่อ
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และ/หรือประทบัตรำในเอกสำรใดๆ ทัง้สิน้ และผู้ขอใช้บริกำรตกลงรับผิดชอบกำรกระท ำดงักล่ำวเสมือนหนึ่งว่ำผู้ขอใช้บริกำร
เป็นผู้กระท ำด้วยตนเอง ทัง้นี ้ไม่วำ่จะเกิดขึน้โดยผู้ขอใช้บริกำรหรือบคุคลใด และไม่วำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม 

5. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบติัตำมคูมื่อ ระเบียบและวิธีปฏิบติัของธนำคำรและเอกสำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรใช้บริกำร JEDI ซึ่งธนำคำรได้ส่งหรือประกำศ หรือแจ้งไปยงัผู้ขอใช้บริกำรตำมช่องทำงต่ำงๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ ณ ขณะนีแ้ละท่ี
ธนำคำรจะได้เพิ่มเติมตอ่ไป นอกจำกนี ้คู่มือหรือเอกสำรใดๆ เก่ียวกบักำรใช้บริกำร JEDI  ท่ีธนำคำรจะส่ง หรือประกำศ หรือ
แจ้งเพิ่มเติมตอ่ไปในภำยหน้ำ  ให้ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบบันีด้้วย ตลอดจนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ค ำสัง่ ประกำศ 
หรือข้อบงัคบั ของหน่วยงำนของรัฐท่ีมีอ ำนำจควบคมุซึง่เก่ียวข้องกบักำรท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ
ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำธุรกรรมแลก USD Futures กบัธนำคำรได้ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด แต่ทัง้นี ้จะไม่เกินกว่ำวงเงินสงูสดุ
ตอ่วนัและ/หรือไม่เกินวงเงินสินเช่ือส ำหรับกำรท ำธุรกรรมแลก USD Futures ท่ีผู้ขอใช้บริกำรมีอยูก่บัธนำคำร  

6. ธนำคำรเป็นผู้ ให้บริกำรเก่ียวกับกำรซือ้ขำยเพื่อส่งมอบสินค้ำก่อนระยะเวลำส่งมอบสินค้ำหรือช ำระรำคำ (Exchange of 
Futures for Physicals: EFP)  ผำ่นระบบ JEDI ซึง่กำรท ำธุรกรรม EFP ดงักลำ่ว อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของตลำดสญัญำซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ลว่งหน้ำและ/หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ำมี)   โดยหำกผู้ขอใช้บริกำรส่งค ำสัง่ท ำรำยกำรผ่ำนระบบ JEDI 
อตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรเข้ำธุรกรรมซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศกบัผู้ขอใช้บริกำร ซึ่งเป็นอตัรำท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรม EFP  
จะเป็นอัตรำท่ีก ำหนดภำยใต้ระบบ JEDI  โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงและยินยอมผูกพนัตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำง
ตำมท่ีตลำดสญัญำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ลว่งหน้ำและ/หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ำมี) ดงักล่ำวก ำหนด รวมทัง้ (แต่ไม่จ ำกดั
เพียง) อตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับกำรเข้ำธุรกรรมซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศท่ีสง่ค ำสัง่ผำ่นระบบ JEDI ด้วย  

7. ผู้ขอใช้บริกำรขอรับรองตอ่ธนำคำรดงัตอ่ไปนี ้
7.1 ผู้ขอใช้บริกำรเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสญัญำซือ้หรือขำย USD ล่วงหน้ำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ

แลกเปลี่ยน เป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเท่ำนัน้ มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรเก็งก ำไร
แตอ่ยำ่งใด รวมทัง้มีแหลง่เงินได้ท่ีจะท ำให้ได้รับหรือมีภำระผกูพนัท่ีจะต้องช ำระเงินตรำต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำ
กวำ่จ ำนวนเงินท่ีท ำธุรกรรมดงักลำ่ว โดยตกลงจะสง่มอบเอกสำรแสดงแหลง่เงินได้หรือภำระผกูพนัดงักล่ำวให้แก่ธนำคำร
ภำยในระยะเวลำท่ีธนำคำรก ำหนด มิฉะนัน้ ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกรำยกำร และผู้ขอใช้บริกำรจะต้องรับผิดชอบควำม
เสียหำยท่ีเกิดขึน้  

7.2 ผู้ขอใช้บริกำรได้ใช้ดุลพินิจของตนเองในกำรเข้ำท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศตำมข้อ 7.1 เอง  โดยผู้ขอใช้บริกำรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ เช่น  ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่อง เป็นต้น โดยธนำคำรไม่ได้ให้ค ำแนะน ำใดๆหรือรับประกันผลก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในกำรเข้ำท ำ
ธุรกรรมเงินตรำตำ่งประเทศใดๆ ไม่วำ่จะเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวำจำ 

7.3 ผู้ขอใช้บริกำรขอรับรองว่ำผู้ ใช้งำน (User) ตำมท่ีระบุในใบสมัครใช้บริกำรรวมถึงท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหน้ำ เป็นผู้ มี
อ ำนำจในกำรเข้ำท ำธุรกรรมแลก USD Futures ในนำมของผู้ขอใช้บริกำร 

8. เม่ือผู้ขอใช้บริกำรเข้ำสูร่ะบบ JEDI แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศได้ตำมวิธีกำรท่ีธนำคำร
ก ำหนดในกำรใช้บริกำร JEDI  และผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระเงินให้แก่ธนำคำรภำยในก ำหนดวนัเวลำ ตำมเง่ือนไขท่ีผู้ขอใช้
บริกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศผ่ำนระบบ JEDI รวมทัง้ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ควำมร่วมมือกบัธนำคำรในกำร
จดัท ำและ/หรือจดัสง่เอกสำรตำ่งๆ ให้แก่ธนำคำร ตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด  

9. ภำยหลงัจำกท่ีผู้ขอใช้บริกำรท ำรำยกำรธุรกรรมแลก USD Futures ผ่ำนระบบ  JEDI แล้ว ระบบจะท ำกำรส่งข้อควำมและ/หรือ
รำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือช่องทำงอ่ืนตำมท่ีธนำคำรก ำหนด โดยธนำคำรจะให้สิทธิ
ลกูค้ำในกำรเลือกชอ่งทำงกำรรับ  ซึง่จะจดัส่งไปให้ผู้ขอใช้บริกำรทนัทีหรือภำยในระยะเวลำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐำนต่อไป โดยหำกผู้ ขอใช้บริกำรเห็นว่ำไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันที  มิฉะนัน้ จะไม่อำจโต้แย้งใดๆ กับ
ธนำคำรในภำยหลงัได้ทัง้สิน้      
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10. บรรดำกำรกระท ำใดๆ ท่ีธนำคำรได้กระท ำไปตำมข้อตกลงฉบบันี ้และ/หรือตำมข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้แจ้งไว้ต่อธนำคำร
และ/หรือตำมค ำขอของผู้ขอใช้บริกำร และ/หรือตำมข้อตกลงและเง่ือนไขในกำรใช้บริกำร JEDI ไม่ว่ำท่ีมีอยู่แล้วในขณะนีห้รือ
ท่ีจะมีขึน้ในภำยหลงั ให้มีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริกำรทกุประกำร และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ อนัเกิดขึน้แก่
ผู้ขอใช้บริกำร และ/หรือบคุคลภำยนอก ไม่วำ่จะเกิดขึน้โดยท่ีธนำคำรได้ด ำเนินกำรไปตำมข้อตกลงและ/หรือข้อมลูท่ีได้รับจำก
ผู้ขอใช้บริกำร เว้นแตเ่ป็นควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้เน่ืองจำกธนำคำรจงใจหรือประมำทเลินเลอ่อยำ่งร้ำยแรงของธนำคำร  

11. ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริกำรพบว่ำมีข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรใช้บริกำร JEDI เกิดขึน้ ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ
โดยเร็ว โดยธนำคำรและผู้ขอใช้บริกำรจะร่วมมือกันด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบสำเหตขุองข้อผิดพลำด 
รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลำดโดยหน่วยงำนของธนำคำร และแจ้งผลกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบตำมวิธีกำรและ
ชอ่งทำงท่ีผู้ขอใช้บริกำรเลือกขอให้ธนำคำรด ำเนินกำร หรือตำมชอ่งทำงท่ีธนำคำรก ำหนด 

12. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตอ่ืุนใดอนัอยู่นอกเหนือกำรควบคมุ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้บริกำร JEDI ตำมข้อตกลงฉบบันี ้
หรือเป็นเหตใุห้กำรใช้บริกำร หรือกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงฉบบันีเ้กิดขดัข้อง หรือข้อมลูผิดพลำด หรือไม่สำมำรถใช้บริกำร
หรือให้บริกำรได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนำคำร หรือระบบสื่อสำรขัดข้องหรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ชั่วครำวเพรำะ
กระแสไฟฟ้ำขดัข้อง หรือปัญหำทำงด้ำนพลงังำน ภยัพิบติัธรรมชำติ กำรกระท ำของบุคคลภำยนอก กำรกระท ำของหน่วยงำน
ของรัฐ ไฟไหม้ กำรประท้วง กำรนดัหยดุงำน กำรขนสง่ติดขดั กำรจรำจล สงครำม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูท่ีเป็นอนัตรำย
ตำ่งๆ (Harmful Data) หรือธนำคำรด ำเนินกำรปรับปรุงหรือพฒันำหรือบ ำรุงรักษำระบบ ฯลฯ ผู้ขอใช้บริกำร  ตกลงท่ีจะไม่ยก
เอำเหตดุงักลำ่วเป็นข้อเรียกร้องให้ธนำคำรรับผิดแตป่ระกำรใดทัง้สิน้ โดยธนำคำรจะใช้ควำมพยำยำมสงูสดุในกำรให้บริกำรท่ี
ดีและสม ่ำเสมอตอ่ผู้ขอใช้บริกำร 

13. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมลูส่วนบุคคล ข้อมลูทำงกำรเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้
บริกำรท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนำคำรหรือท่ีธนำคำรได้รับหรือเข้ำถึงได้จำกแหล่งอ่ืน หรือข้อมูลอ่ืนใดตำมท่ีหน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยประกำศก ำหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ข้อมูล” รวมทัง้ให้ธนำคำรส่ง โอน และ/หรือ
เปิดเผยข้อมลูของผู้ขอใช้บริกำร ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของธนำคำรเปิดเผยข้อมูลท่ีผู้ ขอให้บริกำรมีอยู่กับตนให้แก่ธนำคำร เพื่อวตัถุประสงค์ใดๆ ตำมข้อนีด้้วย) หรือนิติ
บุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร  พนัธมิตรทำงธุรกิจ  ผู้ ให้บริกำรภำยนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ รับโอนสิทธิ
เรียกร้อง หน่วยงำน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสญัญำกบัธนำคำร  หน่วยงำนรำชกำร และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ท่ีธนำคำรเป็น
คู่สญัญำหรือมีควำมสมัพนัธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกำ รบริหำรจดักำรธุรกิจของ
ธนำคำร กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรให้และ/หรือปรับปรุงบริกำร หรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของธนำคำร  กำรท่ีธนำคำรจ้ำงหรือ
มอบหมำยให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ไม่ว่ำงำนเก่ียวกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่อสื่อสำร  งำนติดตำมทวงถำม หรือ
งำนอ่ืนใด ไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น  รวมถึงเพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใช้บงัคบักบัธนำคำร โดย
ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบวำ่ ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถติดตอ่ธนำคำรผำ่นช่องทำง ........................................ ทัง้นี ้ช่องทำงติดต่อ
ธนำคำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ในอนำคต โดยธนำคำรจะได้แจ้งให้ทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆท่ีธนำคำร
ก ำหนด 
ทัง้นี ้ ธนำคำรมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/ข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้บริกำรให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ซือ้
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำล่วงหน้ำและได้มำท ำธุรกรรมแลก USD Futures ผ่ำนระบบ JEDI (ตำมท่ีระบุข้ำงต้นของค ำขอข้ำงต้น
และตำมท่ีได้แจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในภำยหน้ำตำมช่องทำงและหลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ีธนำคำรก ำหนด ) 
ทัง้นี ้เพื่อกำรท ำธุรกรรมและ/หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องดงักลำ่วด้วย     

14. ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะด ำเนินกำรโดยไม่จ ำเป็นต้องให้เหตผุลหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ส ำหรับ (ก) กำรแก้ไข
และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้รับจำกบริกำร JEDI เพื่อให้ถกูต้องตรงตำมควำมเป็นจริง และ/หรือ (ข) กำร
ระงบักำรให้บริกำรในกรณีท่ีธนำคำรมีกำรเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ ธนำคำรจะต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 
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วนั หรือมีควำมจ ำเป็นไม่อำจให้บริกำรชัว่ครำวซึง่เกิดจำกเหตสุดุวิสยั ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ทนัที และ/หรือ (ค) ยกเลกิกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศผ่ำนสื่อหรือบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือใดก็
ได้ และผู้ ขอใช้บริกำรยินยอมสละสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆจำกธนำคำรทัง้สิน้  ทัง้นี ้กำรยกเลิกกำร
ให้บริกำรตำม (ค) ดงักล่ำวหรือไม่ว่ำด้วยข้อใดก็ตำม  ไม่กระทบถึงหนีใ้ดๆ ท่ีผู้ ขอใช้บริกำรยังคงค้ำงช ำระอยู่กับธนำคำร 
รวมทัง้ไม่เป็นกำรลบล้ำงสิทธิ และ/หรือหน้ำท่ีท่ีธนำคำรและผู้ขอใช้บริกำรมีอยู่ต่อกนั อนัเน่ืองมำจำกกำรใดๆ อนัได้กระท ำไป
ก่อนท่ีกำรใช้บริกำรตำมข้อตกลงฉบบันีจ้ะเป็นอันสิน้ผล อนึ่ง  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรมีสิทธิระงบัและ/หรือ
ยกเลิกกำรให้บริกำรได้ทนัที ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรปฏิบติัผิดข้อตกลงฉบบันี ้หรือมีเหตกุำรณ์ท่ีท ำให้ธนำคำรเชื่อโดยมีเหตผุล
อนัสมควรวำ่ผู้ขอใช้บริกำรใช้บริกำร JEDI โดยมีแนวโน้มท่ีจะมีเจตนำทจุริต และ/หรือท ำให้บุคคลอ่ืนได้รับควำมเสียหำย หรือ
ผู้ ขอใช้บริกำรท ำและ/หรือใช้เอกสำรปลอมเพื่อใช้ประกอบกำรย่ืนค ำขอใช้บริกำร JEDIหรือในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอนัเน่ืองมำจำกกำรประกำศใช้กฎหมำยท่ีออกใหม่ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรบงัคบัใช้กฎหมำยใด หรือในกำรตีควำมกฎหมำย ค ำสัง่ ระเบียบ หรือข้อก ำหนดใดผิดไปจำกเดิม หรือกำรท่ีทำงรำชกำร
หรือธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกค ำสัง่ ระเบียบ หรือข้อก ำหนดใดขึน้ใหม่ อนัมีผลท ำให้ธนำคำรต้องยกเลิกระงบัและ/หรือ
ยกเลิกกำรให้บริกำร ทนัที โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนำคำรต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใด  ๆท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

15. กรณีผู้ขอใช้บริกำรประสงค์จะยกเลิกกำรใช้บริกำร JEDI ไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ทัง้นี ้ธนำคำรยงัคงมีสิทธิเรียกเก็บภำระหนี ้ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด
จำกบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรท่ีค้ำงอยู ่ณ วนัท่ีกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรมีผลบงัคบั 

16. ธนำคำรมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้ไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นได้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอ
ควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกผู้ ขอใช้บริกำรแต่อย่ำงใดในกรณีท่ีเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอันเกิดจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลหรือ
หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย และในกรณีท่ีเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีมีนัยส ำคัญธนำคำรจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ
ลว่งหน้ำในระยะเวลำท่ีเหมำะสม  

17. เอกสำรหรือหนงัสือหรือข้อมลูใดๆ ท่ีธนำคำรส่งไปยงัผู้ขอใช้บริกำรตำมท่ีตัง้ส ำนกังำนตำมท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้แจ้งไว้ หรือแจ้ง
ไปยงัผู้ ใช้งำน (User) หรือค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู (ถ้ำมี) แล้ว โดยไม่ว่ำแจ้งผ่ำนระบบ JEDI หรือ E-mail address ท่ีให้ไว้
กบัธนำคำร หรือด้วยวิธีกำรใดก็ตำมตำมท่ีลกูค้ำได้แจ้งควำมประสงค์ซึ่งเป็นไปตำมท่ีธนำคำรก ำหนด  ให้ถือว่ำผู้ขอใช้บริกำร
ได้ทรำบข้อควำมในเอกสำร หนังสือหรือข้อมลูนัน้ๆ แล้ว เม่ือผู้ขอใช้บริกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ ส ำนกังำน เลขหมำยโทรศพัท์ 
โทรสำร หรือ E-mail address ของผู้ขอใช้บริกำร หรือผู้ใช้งำน (User) ของผู้ขอใช้บริกำรจำกท่ีได้ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี ้หรือ
ค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูท่ีย่ืนตอ่ธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำร
ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

18. ข้อตกลงฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทยและให้ศำลไทยเป็นศำลท่ีมีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำข้อพิพำทท่ี
เกิดขึน้ตำมข้อตกลงฉบบันี ้

 


