Instructions Transmission Agreement
(ข้ อตกลงการส่ งคาสั่งด้ วยอุปกรณ์ สื่อสาร)
วันที่…………………………………
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………...……...…………………..ต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูข้ อใช้บริ การ”)
โดย ……………………………………………………………………………………………………..………………...………………………
ในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ขอให้คารับรองต่อธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรี ยกว่าธนาคาร) ผูข้ อใช้บริ การมีความ
ประสงค์จะให้ธนาคารรับคาสั่งและข้อมูลเป็ นครั้งคราว (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “คาสั่ง”) จากผูข้ อใช้บริ การผ่านทางเครื่ องโทรสาร หรื อทาง
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ เพื่อการส่ งและ/หรื อนาส่ งข้อมูลไปยังธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอส่ งคาสั่ง
e-mail (โปรดระบุ e-mail address)

เครื่ องโทรสารหมายเลข
หมายเหตุ:

โดยได้รับทราบ และตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. ผูข้ อใช้บริ การตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ได้รับจากผูข้ อใช้บริ การ ซึ่งส่ งผ่านทางเครื่ องโทรสาร หรื อทางอุปกรณ์
หรื อเครื่ องมืออื่นๆ เพื่อการส่ ง และ/หรื อนาส่ งข้อมูล โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ และธนาคารอาจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคาสั่งดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ธนาคารปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคาสั่งดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งให้ผขู้ อใช้บริ การทราบ
โดยเร็ ว
2. ผูข้ อใช้บริ การตกลงและรับทราบว่าคาสั่งและข้อมูลต้นฉบับที่ได้ทาการจัดส่ งผ่านเครื่ องโทรสาร หรื อทางอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ
มายังธนาคาร จะได้รับการจัดเก็บในสภาพสมบูรณ์ ในกรณี ที่ธนาคารร้องขอผูข้ อใช้บริ การยินยอมที่จะแสดงคาสั่งและข้อมูลที่เป็ น
ต้นฉบับโดยไม่มีเงื่อนไข หากไม่สามารถแสดงคาสั่งและข้อมูลต้นฉบับได้ ผูข้ อใช้บริ การจะรับผิดชอบหากเกิดความเสี ยหายหรื อการ
ฟ้ องร้องใดๆ
3. ผูข้ อใช้บริ การตกลงกับธนาคารดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ที่เป็ นคาสั่งที่ธนาคารได้รับสาเนาผ่านเครื่ องโทรสาร ธนาคารจะยึดถือตามสาเนาคาสั่งนั้นๆ ที่ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ตามตัวอย่างลายมือชื่อซึ่งผูข้ อใช้บริ การได้มอบให้ไว้แก่ธนาคาร และต้องมาจากหมายเลขโทรสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น และ/หรื อ
หมายเลข โทรสารที่ผขู้ อใช้บริ การได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อธนาคารเป็ นครั้งคราว

(ข) ในกรณี ที่เป็ นคาสั่งที่ธนาคารได้รับสาเนาผ่าน e-mail address ธนาคารจะยึดถือตามสาเนาคาสั่งนั้นๆ ที่ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ตามตัวอย่างลายมือชื่อซึ่งผูข้ อใช้บริ การได้มอบให้ไว้แก่ธนาคาร และต้องมาจาก e-mail address ที่ผขู้ อใช้บริ การได้ระบุไว้ขา้ งต้น
หรื อที่ผขู้ อใช้บริ การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็ นครั้งคราว
ทั้งนี้ เมื่อธนาคารได้ดาเนินการตามสาเนาคาสั่งที่รับผ่านเครื่ องโทรสาร และ/หรื อ e-mail address ก่อนได้รับต้นฉบับของคาสั่งจากผูข้ อใช้
บริ การในภายหลัง ผูข้ อใช้บริ การตกลงว่าสาเนาคาสั่งดังกล่าวมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริ การเสมือนหนึ่งต้นฉบับของคาสั่ง
4. การกระทาโดยสุ จริ ตใดๆ ของธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทนอื่นใดที่ได้ปฏิบ ัติตามคาสั่งดังกล่าวมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริ การทุก
ประการ และธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทนอื่นใดไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลจากการกระทานั้นๆ ทั้งสิ้น
5. (ก) ผูข้ อใช้บริ การตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สิน หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องหรื อการไม่สามารถปฏิบตั ิหรื อ ดาเนินการ
ตามคาสั่งต่างๆ ให้เสร็ จสิ้ น อันเกิดจากสาเหตุที่อยูเ่ หนือการควบคุมของธนาคาร
(ข) ผูข้ อใช้บริ การตกลงไม่เรี ยกร้องต่อธนาคาร และยินดีชดเชยความเสี ยหายแก่ธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทนอื่นใดในหนี้สินการ
สู ญเสี ย ความเสี ยหาย ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการทาคดีความ การฟ้ องร้อง ต้นทุน ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่พึงมี หรื อบังคับใช้ต่อธนาคาร ธนาคาร
ตัวแทน หรื อตัวแทนอื่นใด อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูข้ อใช้บริ การทุกประการ
(ค) ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆหากธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทนอื่นใด กระทาการอันประมาทเลินเล่อ ประพฤติผดิ กระทาการผิดพลาด
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง อันเป็ นการกระทาที่นอกเหนือจากอานาจที่ทางธนาคารได้รับมอบหมาย และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการ
ล้มละลายของธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทน รวมถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่วา่ ทางตรงและทางอ้อม ความเสี ยหายจาเพาะ หรื อผล
เสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ โดยธนาคารตัวแทน หรื อตัวแทนอื่นใดนั้นจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นเอง
6. ธนาคารอาจใช้ดุลยพินิจของทางธนาคารเพียงผูเ้ ดียวในการใช้วธิ ีการใดๆ เพื่อดาเนินการตามคาสั่งของผูข้ อใช้บริ การ โดยจะแจ้งให้ผขู้ อใช้
บริ การทราบโดยเร็ ว หากผูข้ อใช้บริ การประสงค์ที่จะยกเลิกการคาสั่งที่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบแล้วธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ
ยับยั้งการทาธุรกรรมไปแล้วกลับมา หากธนาคารไม่สามารถยับยั้งธุรกรรมดังกล่าวได้ ให้ถือว่าผูข้ อใช้บริ การยอมรับการทาธุรกรรมตาม
คาสั่งนั้น และธนาคาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผขู้ อใช้บริ การ
7. ผูข้ อใช้บริ การตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการที่ธนาคารจะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ได้รับจากผูข้ อใช้บริ การให้แก่ธนาคารใน
อัตราตามที่ธนาคารกาหนด และผูข้ อใช้บริ การตกลงยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีใดๆ ของผูข้ อใช้บริ การที่มีอยูก่ บั ธนาคาร ตามจานวนซึ่งผู้
ขอใช้บริ การต้องชาระหรื อชดเชยแก่ธนาคาร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อใช้บริ การทราบล่วงหน้า
8. หากคู่สัญญาฝ่ ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ ายนั้นๆ จะต้องแจ้งให้ค่สู ัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
9. ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็ นข้อกาหนดเพิ่มเติม ข้อกาหนดและเงื่อนไขเดิมที่ใช้บงั คับระหว่างธนาคารกับผูข้ อใช้บริ การ และข้อตกลงฉบับนี้อยู่
ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายไทย โดยผูข้ อใช้บริ การได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ทุกข้อแล้ว
10. ผูข้ อใช้บริ การยินดีให้ธนาคารใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อการพิจารณา และดาเนินการเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ และข้อเสนอพิเศษอื่น
ให้แก่ผขู้ อใช้บริ การ และ/หรื อเพื่อการอื่นได้
ประทับตรา

ลงชื่อ ................................................................................................................................

บริ ษทั ..............................................................................................................................

