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หมวด ก ขอ้กําหนดและเงื�อนไขทั�วไป
1. บทนํา
2. ความหมายของคําศพัท์
3. การยอมรับและตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะลกูคา้
4. บรกิาร
5. คําแนะนําและการใหข้อ้มลู
6. คา่ใชจ้า่ยและภาษี
7. การสื�อสารและการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร
8. ความลบั ขอ้มลูสว่นบคุคล และบนัทกึ
9. การแกไ้ขเพิ�มเตมิ
10. การบอกเลกิขอ้ตกลง
11. เหตผุดิสญัญา
12. เหตสุดุวสิยั
13. ขอ้จํากดัความรับผดิและการชดใชค้า่เสยีหาย
14. การรับรองและการรับประกนั
15. การรับทราบความเสี�ยงและความยนิยอมของลกูคา้
16. กฎหมายและกฎระเบยีบที�บงัคบัใช ้
17. ความเป็นเอกเทศของสญัญา
18. การไมใ่ชส้ทิธิ
19. การโอนสทิธิ
20. ภาษา
21. ผูแ้นะนํา
22. การยนืยนัตวัตน
23. การแปลงสกลุเงนิ
24. เบ็ดเตล็ด

หมวด ข เงนิของลกูคา้และบญัชขีองลกูคา้
1. เงนิของลกูคา้
2. สทิธยิดึหน่วง
3. การหกักลบลบหนี�
4. บญัชขีองลกูคา้
5. การระงับบญัชขีองลกูคา้ชั�วคราว
6. บญัชขีองลกูคา้ที�ไมไ่ดใ้ชง้านและไมม่กีารเคลื�อนไหว
7. การฝากเงนิเขา้และการถอนเงนิออกจากบญัชขีองลกูคา้

หมวด ค แพลตฟอรม์การซื�อขาย
1. ปัญหาทางเทคนคิ
2. ขอ้หา้มในการใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขาย
3. ความปลอดภยัของขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชี
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4. ทรัพยส์นิทางปัญญา

หมวด ง เงื�อนไขการซื�อขาย
1. การดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย
2. การปฏเิสธคําสั�งซื�อขาย คําขอ และคําสั�งของลกูคา้
3. ขอ้กําหนดมารจ์ิ�น
4. คําสั�ง Trailing Stop, ระบบเทรดอตัโนมตัิ (EA) และคําสั�ง Stop Loss

5. รายการยนืยนัการซื�อขายและรายงานการซื�อขาย

หมวด จ เงื�อนไขการซื�อขาย CFD

1. การดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย CFD

2. Quotes

3. เลเวอเรจ
4. คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ
5. คา่สว็อปและบญัชทีี�ไมม่คีา่สว็อป
6. ล็อต
7. ขอ้กําหนดอื�นๆ

หมวด ฉ ระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตัิ (Social Trading)
1. บทนํา
2. นักลงทนุ
3. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์
4. การรับทราบความเสี�ยงและการยนิยอมของลกูคา้ในการใชง้าน Social Trading

หมวด ช การจัดการพอรท์การลงทนุ (Portfolio Management)

1. บทนํา
2. ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM
3. นักลงทนุ PM

4. ผลติภณัฑก์ารจัดการพอรท์การลงทนุ

5. ลกูคา้แนะนํา

6. การรับทราบความเสี�ยงและการยนิยอมของลกูคา้ในการจัดการพอรท์การลงทนุ
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หมวด ก ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขท ั�วไป

1. บทนํา

1.1 ขอ้ตกลงฉบบันี�ทําขึ�นระหวา่ง EXNESS (VG) LTD ("บรษัิท") ฝ่ายหนึ�ง กบั ลกูคา้ (ซึ�งอาจเป็นนติบิคุคลหรอื
บคุคลธรรมดา) ที�ไดก้รอกใบสมคัรขอเปิดบญัชเีป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ (ตอ่ไปในขอ้ตกลงนี�เรยีกวา่ "ลกูคา้") อกีฝ่ายหนึ�ง

1.2 บรษัิทไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบรกิารดา้นการเงนิ โดยมหีมายเลขใบอนุญาตธรุกจิการลงทนุเลขที�
SIBA/L/20/1133

1.3 ขอ้ตกลงของลกูคา้ฉบบันี�และเอกสารอื�นๆ บนเว็บไซตข์องบรษัิท (ไดแ้ก่ "เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" "ขอ้ตกลงของ
พารท์เนอร"์ "เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเสี�ยงและคําเตอืน" "การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้" และ "ขอ้กําหนดและ
เงื�อนไขการใชโ้บนัส") ซึ�งมกีารปรับปรงุแกไ้ขเป็นครั �งคราว (เอกสารทั �งหมดนี�เรยีกรวมกนัวา่ "ขอ้ตกลง") ตลอดจน
เอกสารอื�นใดที�อาจใชส้ื�อสารกบัลกูคา้ในการเขา้รว่มแคมเปญและ/หรอืโปรแกรมลอยลัตี�ของบรษัิท ประกอบขึ�นเป็น
เงื�อนไขของบรษัิทในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ และใชเ้ป็นกฎเกณฑค์วบคมุกจิกรรมการซื�อขาย CFD ทั �งหมดของลกูคา้
ที�มกีบับรษัิทในชว่งระยะเวลาที�ทําขอ้ตกลงรว่มกนั

1.4 ขอ้ตกลงฉบบันี�มผีลเหนอืขอ้ตกลง ความตกลง ถอ้ยแถลงที�ระบโุดยชดัแจง้หรอืโดยนัยอื�นใดที�บรษัิทหรอืตวัแทน
ทําขึ�น

2. ความหมายของคําศพัท์

2.1 ในเอกสารฉบบันี� (ขอ้ตกลงของลกูคา้)

"ขอ้มลูเขา้ถงึ" หมายถงึ ชื�อและรหสัผา่นที�ลกูคา้ใชเ้ขา้สูร่ะบบเพื�อเปิดคําสั�งซื�อขาย CFD กบับรษัิทบนแพลตฟอรม์
การซื�อขาย และหมายรวมถงึรหสัผา่นนักลงทนุซึ�งเป็นความลบัอื�นๆ รหสัผา่นโทรศพัท์ หรอืรหสัผา่นอื�นที�มลีกัษณะ
ใกลเ้คยีง ซึ�งใชเ้ขา้ถงึพื�นที�สว่นบคุคลเพื�อดําเนนิกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย

"ใบสมคัรขอเปิดบญัช"ี หมายถงึ ใบสมคัรหรอืแบบสอบถามที�ลกูคา้กรอกขอ้มลูทางออนไลนบ์นเว็บไซตข์องบรษัิท
และ/หรอืบนแอปมอืถอื และ/หรอืบนเอกสารฉบบัพมิพ์ เพื�อสมคัรขอใชบ้รกิารของบรษัิทภายใตข้อ้ตกลงและเพื�อ
เปิดบญัชขีองลกูคา้ โดยบรษัิทจะไดรั้บขอ้มลูตา่งๆ ของลกูคา้จากใบสมคัรหรอืแบบสอบถาม เชน่ ขอ้มลูยนืยนัตวัตน
และขอ้มลูเพื�อการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของลกูคา้ ขอ้มลูทางการเงนิ และความเหมาะสมตามกฎเกณฑท์ี�
เกี�ยวขอ้ง

"บรษิทัในเครอื" หมายถงึ องคก์รใดกต็ามที�เกี�ยวขอ้งสมัพันธก์บับรษัิท โดยเป็นองคก์รที�ควบคมุบรษัิทหรอืถกูบรษัิท
ควบคมุไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืองคก์รใดๆ ที�อยูภ่ายใตอํ้านาจควบคมุเดยีวกนักบับรษัิทไมว่า่โดยตรงหรอืโดย
ออ้ม ทั �งนี� "การควบคมุ" หมายถงึ อํานาจสั�งการหรอืบทบาทหนา้ที�บรหิารกจิการของบรษัิทหรอืองคก์ร

"ขอ้ตกลง" หมายถงึ เอกสารฉบบันี� (ขอ้ตกลงของลกูคา้) และเอกสารตา่งๆ บนเว็บไซตข์องบรษัิท ไดแ้ก่ "เงื�อนไข
ธรุกจิทั�วไป" "ขอ้ตกลงของพารท์เนอร"์ "เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเสี�ยงและคําเตอืน" "ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการ
ใชโ้บนัส" "การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้" ซึ�งมกีารปรับปรงุแกไ้ขเป็นครั �งคราว รวมทั �งภาคผนวกหรอืสว่นตอ่ทา้ย
เอกสารเหลา่นี�
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"กฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช"้ หมายถงึ (ก) กฎระเบยีบของหน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งมอํีานาจเหนอืบรษัิท (ข) กฎ
ระเบยีบของตลาดที�เกี�ยวขอ้ง และ (ค) กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื�นๆ ทั �งหมดของหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิและ/
หรอืในเขตอํานาจศาลอื�นที�มผีลบงัคบัใช ้

"ราคาเสนอขาย / ราคา Ask" หมายถงึ ราคาที�สงูกวา่ในโควตราคา ซึ�งเป็นราคาที�ลกูคา้อาจเปิดคําสั�งซื�อ

"บาลานซ"์ หมายถงึ หมายถงึ ยอดเงนิทั �งหมดในบญัชขีองลกูคา้ หลงัจากการทําธรุกรรมและทํารายการฝากถอนลา่
สดุเสร็จสมบรูณแ์ลว้

"สกลุเงนิหลกั" หมายถงึ สกลุเงนิแรกในคูส่กลุเงนิ ซึ�งลกูคา้ใชซ้ื�อหรอืขายเทยีบกบัสกลุเงนิรอง

"ราคาเสนอซื�อ / ราคา Bid" หมายถงึ ราคาที�ตํ�ากวา่ในโควตราคา ซึ�งเป็นราคาที�ลกูคา้อาจเปิดคําสั�งขาย

“ระยะเวลาการเรยีกเก็บเงนิ” หมายถงึ ก) ชว่งเวลาเริ�มตั �งแตก่ารสรา้งกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ไปจนถงึเวลา
23.59.59 น. (UTC+0) ของวนัศกุรส์ดุทา้ยของเดอืนปฏทินินั�น หรอื ข) ชว่งเวลาถดัไปแตล่ะชว่งที�ส ิ�นสดุในวนัศกุร์
สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน เวลา 23:59:59 UTC+0 หรอื ค) ชว่งเวลาอื�นใดที�กลา่วถงึบนเว็บไซต์ และ/หรอืแอปพลเิคชั�น
มอืถอืที�เกี�ยวขอ้ง หรอืดว้ยวธิอีื�น ๆ ที�บรษัิทจะสื�อสารโดยตรงกบัลกูคา้ที�เกี�ยวขอ้ง

"วนัทาํการ" หมายถงึ วนัธรรมดา ยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทติย์ วนัที� 25 ธนัวาคม วนัที� 1 มกราคม และวนัหยดุสากลอื�นๆ
ที�ประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิท

"บญัชขีองลกูคา้" หมายถงึ บญัชเีฉพาะบคุคลของลกูคา้ ซึ�งประกอบดว้ยรายการธรุกรรมทั �งหมดที�เสร็จสมบรูณแ์ลว้
สถานะและคําสั�งซื�อที�ยงัเปิดอยูใ่นแพลตฟอรม์การซื�อขาย ยอดเงนิคงเหลอืของลกูคา้ และรายการฝากถอนเงนิของ
ลกูคา้

"เทอรม์นิลัของลกูคา้" หมายถงึ โปรแกรม MetaTrader เวอรช์ั�น 4 หรอื 5 หรอืแพลตฟอรม์การซื�อขายในรปูแบบ
อื�นๆ ซึ�งรวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพยีง) เว็บไซตแ์ละโทรศพัทม์อืถอื ซึ�งลกูคา้ใชเ้พื�อรับขอ้มลูแบบเรยีลไทมข์องตลาด
อา้งองิ ทําธรุกรรม เปิดหรอืยกเลกิคําสั�งซื�อขาย รวมไปถงึเพื�อรับขอ้ความแจง้จากบรษัิทและเกบ็บนัทกึรายการ
ธรุกรรม

"สถานะปิด" หมายถงึสถานะตรงขา้มกบัสถานะเปิด

"ธรุกรรมสมบรูณ"์ หมายถงึ การเปิดและปิดสถานะที�มขีนาดเทา่กนัและเป็นเครื�องมอืทางการเงนิเดยีวกนัในการ
ซื�อขาย CFD ซึ�งกค็อืการซื�อกอ่นแลว้คอ่ยขาย หรอืการขายกอ่นแลว้คอ่ยซื�อ

"สญัญาซื�อขายสว่นตา่ง" ("CFD") หมายถงึ สญัญาระหวา่ง 2 ฝ่าย ซึ�งโดยทั�วไปเรยีกวา่ "ผูซ้ื�อ" และ "ผูข้าย" โดย
กําหนดใหผู้ซ้ ื�อตอ้งชาํระสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ปัจจบุนัของราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ และมลูคา่ของราคาสนิทรัพยด์งั
กลา่ว ณ เวลาของสญัญา (หากสว่นตา่งตดิลบ ผูข้ายจะตอ้งเป็นฝ่ายชาํระสว่นตา่งใหก้บัผูซ้ ื�อ) CFD เป็นเครื�องมอื
ทางการเงนิ

"ขอ้กาํหนดเฉพาะของสญัญา" หมายถงึ ขอ้กําหนดหลกัตา่งๆ ในการซื�อขาย CFD (ตวัอยา่งเชน่ สเปรด,
คา่ธรรมเนยีมการซื�อขาย, สว็อป, ขนาดล็อต, มารจ์ิ�นขั �นตน้, มารจ์ิ�นที�จําเป็น, มารจ์ิ�นของคําสั�ง hedge (Hedged
Margin), ระดบัตํ�าสดุสําหรับการตั �งคําสั�ง Stop Loss, Take Profit และคําสั�ง Limit, คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ, คา่สว็อป,
คา่ธรรมเนยีมอื�นๆ และคา่คอมมชิชั�นของพารท์เนอรห์รอืบคุคลที�สาม) สําหรับ CFD แตล่ะชนดิตามที�บรษัิทกําหนด
เป็นครั �งคราว
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"สกลุเงนิของบญัชขีองลกูคา้" หมายถงึ สกลุเงนิที�ใชแ้สดงคา่เงนิในบญัชขีองลกูคา้ โดยบรษัิทเป็นผูกํ้าหนดวา่
สกลุเงนิใดบา้งใชเ้ป็นสกลุเงนิของบญัชไีด ้และอาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นครั �งคราว

"คูส่กลุเงนิ" หมายถงึ โควตราคาของสกลุเงนิที�ตา่งกนั 2 สกลุเงนิ โดยที�มลูคา่ของสกลุเงนิหนึ�งจะถกูโควตออกมาใน
หน่วยของอกีสกลุเงนิหนึ�งในธรุกรรม CFD คูส่กลุเงนิประกอบดว้ยสองสกลุเงนิ (สกลุเงนิหลกัและสกลุเงนิรอง) โดย
แสดงจํานวนสกลุเงนิรองที�ตอ้งใชเ้พื�อซื�อสกลุเงนิหลกัหนึ�งหน่วย

"อคิวติ ี�" หมายถงึ ยอดบาลานซบ์วกหรอืลบกําไรลอยตวัหรอืขาดทนุลอยตวัที�มาจากสถานะที�เปิดอยู่ อคิวติี�คํานวณ
ไดด้งันี�

A. อคิวติี� = บาลานซ์ + (กําไรลอยตวั - ขาดทนุลอยตวั) และ/หรอื
B. อคิวติี� = ฟรมีารจ์ิ�น + มารจ์ิ�น

"ราคาผดิพลาด (สไปก)์" หมายถงึ ราคาที�ผดิพลาดที�มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี�

A. ชอ่งวา่งของราคาที�มากผดิปกติ และ

B. ภายในระยะเวลาสั �นๆ ราคาดดีตวักลบัโดยมชีอ่งวา่งของราคา และ

C. กอ่นหนา้ที�จะเกดิชอ่งวา่งราคา ไมไ่ดเ้กดิการเคลื�อนไหวของราคาอยา่งรวดเร็ว

D. กอ่นจะเกดิชอ่งวา่งราคาและทนัทหีลงัเกดิชอ่งวา่งราคา ไมไ่ดม้กีารเผยแพรด่ชันชีี�วดัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค
และ/หรอืรายงานทางเศรษฐกจิที�สําคญั

"เหตผุดิสญัญา" อา้งองิตามความหมายในขอ้ 11.1 ของหมวด ก ของเอกสารนี� (ขอ้ตกลงของลกูคา้)

"ระบบเทรดอตัโนมตั ิ (EA)" หมายถงึ ระบบซื�อขายออนไลนอ์ตัโนมตัทิี�ออกแบบมาเพื�อใหก้จิกรรมการซื�อขายเป็น
ไปโดยอตัโนมตับินแพลตฟอรม์การเทรดอเิล็กทรอนกิส์ ระบบสามารถตั �งคา่ใหแ้จง้เตอืนลกูคา้ใหท้ราบโอกาสในการ
ซื�อขาย และยงัสามารถซื�อขายในบญัชขีองลกูคา้ไดโ้ดยอตัโนมตัิ โดยบรหิารจัดการกจิกรรมการซื�อขายไดท้กุแงม่มุ
ตั �งแตก่ารสง่คําสั�งซื�อขายโดยตรงไปยงัแพลตฟอรม์การซื�อขาย จนถงึการปรับระดบั Stop Loss, Trailing Stop และ
Take Profit โดยอตัโนมตัิ

"เครื�องมอืทางการเงนิ" หมายถงึ สญัญาซื�อขายสว่นตา่ง (CFD)

"กาํไร/ขาดทนุลอยตวั" หมายถงึ กําไร/ขาดทนุปัจจบุนัในสถานะที�เปิดอยู่ โดยคํานวณจากราคาปัจจบุนั (รวมคา่
คอมมชิชั�นหรอืคา่ธรรมเนยีมการซื�อขาย ถา้ม)ี ในการซื�อขาย CFD

"เหตสุดุวสิยั" ใหอ้า้งองิตามความหมายในขอ้ 12.1 ของหมวด ก ของเอกสารนี� (ขอ้ตกลงของลกูคา้)

"ฟรมีารจ์ ิ�น" หมายถงึ จํานวนเงนิที�มใีนบญัชขีองลกูคา้ ซึ�งอาจใชเ้พื�อเปิดสถานะหรอืรักษาสถานะใหย้งัคงเปิดอยู่ ฟรี
มารจ์ิ�นคํานวณจากอคิวติี�ลบมารจ์ิ�นที�จําเป็น [ฟรมีารจ์ิ�น = อคิวติี� - มารจ์ิ�นที�จําเป็น]

"กองทนุ" หมายถงึ พอรท์การลงทนุที�สรา้งและจัดการโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุ เพื�อรวบรวมและจัดการการลงทนุ
ในกองทนุจากนักลงทนุ PM โดยแตล่ะกองทนุไดรั้บการสนับสนุนโดยบญัชซีื�อขายหลกัที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุใช ้
แตล่ะกองทนุจะมบีางโปรไฟลแ์ละพารามเิตอรท์ี�กําหนดโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุ และสถติบิางอยา่งที�บรษัิท
กําหนดโดยใชอ้ลักอรทิมึและขอ้มลูอื�นๆ ตามที�บรษัิทตดัสนิใจเป็นครั �งคราว



Exness (VG) Ltd (หมายเลขใบอนุญาตจากคณะกรรมการบรกิารดา้นการเงนิ SIBA/L/20/1133)
Trinity Chambers, PO Box 4301, โรดทาวน,์ ทอรโ์ทลา, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ
เว็บไซต:์ www.exness.com อเีมล: support@exness.com

"การลงทนุ PM" หมายถงึ เงนิที�นักลงทนุ PM ลงทนุในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM นักลงทนุ PM อาจมกีารลงทนุ PM
ตั �งแตห่นึ�งขึ�นไปหรอือยา่งนอ้ยหนึ�งกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM

"มารจ์ ิ�นที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (Hedged Margin)" หมายถงึ มารจ์ิ�นที�จําเป็นตามที�บรษัิทกําหนด เพื�อเปิดและ
รักษาสถานะการป้องกนัความเสี�ยงในการซื�อขาย CFD

"สถานะการป้องกนัความเสี�ยง (Hedged Positions)" หมายถงึ สถานะ Long และสถานะ Short ที�มขีนาดเทา่กนั
ในเครื�องมอืทางการเงนิเดยีวกนั ซึ�งเปิดในบญัชซีื�อขายเดยีวกนั

"ราคาชี�นํา (Indicative Quote)" หมายถงึ ราคาซึ�งบรษัิทมสีทิธไิมย่อมรับคําสั�งหรอืไมดํ่าเนนิการคําสั�งซื�อขายใหใ้น
การซื�อขาย CFD

"มารจ์ ิ�นข ั�นตน้" หมายถงึ มารจ์ิ�นที�จําเป็นตามที�บรษัิทกําหนดเพื�อเปิดสถานะในการซื�อขาย CFD

"การดาํเนนิการทนัท"ี หมายถงึ วธิกีารดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย ซึ�งคําสั�งซื�อขายของลกูคา้จะไดรั้บการดําเนนิการใน
ราคาที�ลกูคา้สง่เขา้ระบบ หรอือาจไมไ่ดรั้บการดําเนนิการโดยสิ�นเชงิ ในกรณีที�ราคามกีารเปลี�ยนแปลงระหวา่งขั �นตอน
การสง่คําขอ ลกูคา้จะไดรั้บรโีควต รโีควตเป็นสิ�งที�แจง้ใหล้กูคา้ทราบวา่ ราคาที�ลกูคา้ตอ้งการไมม่ใีนตลาดแลว้ และ
ลกูคา้มเีวลา 3 วนิาทเีพื�อยอมรับหรอืปฏเิสธราคาใหม่ หากลกูคา้ยอมรับราคาใหม่ คําสั�งซื�อขายของลกูคา้จะไดรั้บการ
ดําเนนิการที�ราคาใหม่ หากลกูคา้ปฏเิสธราคาใหม่ หรอืไมต่อบสนองตอ่รโีควต คําสั�งซื�อขายดงักลา่วจะไมไ่ดรั้บการ
ดําเนนิการโดยสิ�นเชงิ

"บญัชกีารลงทนุ" หมายถงึ บญัชเีฉพาะบคุคลที�นักลงทนุใชเ้ทรดในระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตัิ (Social Trading)

"นกัลงทนุ" หมายถงึ ลกูคา้ที�ใชบ้รกิารระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตัิ (Social Trading) ของบรษัิท โดยการคดัลอก
กลยทุธข์องเทรดเดอร์

"เลเวอเรจ" หมายถงึ อตัราสว่นของขนาดธรุกรรมตอ่มารจ์ิ�นขั �นตน้ในการซื�อขาย CFD อตัราสว่น 1:100 หมายถงึ
สามารถเปิดสถานะไดด้ว้ยมารจ์ิ�นขั �นตน้นอ้ยกวา่ขนาดธรุกรรมหนึ�งรอ้ยเทา่

"สถานะ Long" หมายถงึ คําสั�ง Buy ที�มลูคา่จะเพิ�มขึ�น หากราคาตลาดอา้งองิเพิ�มขึ�นในการซื�อขาย CFD เชน่ ในแง่
ของการซื�อขายคูส่กลุเงนิ จะหมายถงึการซื�อสกลุเงนิหลกัโดยใชส้กลุเงนิรอง

"ล็อต" หมายถงึ หน่วยวดัขนาดของธรุกรรมที�ระบสํุาหรับสนิทรัพยอ์า้งองิแตล่ะประเภทของ CFD

"ขนาดล็อต" หมายถงึ จํานวนสนิทรัพยอ์า้งองิในหนึ�งล็อตของ CFD

"มารจ์ ิ�น" หมายถงึ เงนิหลกัประกนัที�จําเป็นตอ้งใชเ้พื�อเปิดสถานะหรอืรักษาสถานะใหย้งัคงเปิดอยูใ่นธรุกรรม CFD

"การแจง้เตอืนระดบัมารจ์ ิ�น (Margin Call)" หมายถงึ สถานการณท์ี�บรษัิทแจง้ลกูคา้วา่ ลกูคา้ไมม่มีารจ์ิ�นเพยีงพอที�
จะเปิดคําสั�งซื�อขายหรอืรักษาสถานะที�เปิดไวแ้ลว้

"ระดบัมารจ์ ิ�น (Маrgin Level)" หมายถงึ เปอรเ์ซน็ตข์องอตัราสว่นระหวา่งอคิวติี�กบัมารจ์ิ�นที�จําเป็นตอ้งใชใ้นการ
ซื�อขาย CFD คํานวณจาก ระดบัมารจ์ิ�น = (อคิวติี�/มารจ์ิ�นที�จําเป็น) x 100%

"การดาํเนนิการดว้ยราคาตลาด (Market Execution)" หมายถงึ คําสั�งซื�อขายจากลกูคา้ จะไดรั้บการดําเนนิการที�
ราคาตลาดปัจจบุนั ณ ขณะที�กําลงัดําเนนิการคําสั�งซื�อขายนั�น
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"คาํส ั�งซื�อขายทนัที (Market Order)" หมายถงึ คําสั�งซื�อขายที�เปิดโดยลกูคา้ เพื�อซื�อหรอืขายหลกัทรัพยท์ี�
ราคาตลาดในทนัที ซึ�งสามารถอธบิายไดว้า่ เป็นคําสั�งซื�อขาย/คําสั�งของลกูคา้ที�สง่มายงับรษัิทเพื�อดําเนนิการ
คําสั�งซื�อขายในทนัที ณ ราคาปัจจบุนัของสนิทรัพยด์งักลา่วในตลาด

"คา่เบี�ยงเบนสงูสดุ (Maximum deviation)" หมายถงึ คา่ความแตกตา่งของราคาที�จะดําเนนิการคําสั�งกบัราคาที�
ลกูคา้ขอ ซึ�งลกูคา้เป็นผูกํ้าหนดเองในเทอรม์นัิลของลกูคา้ (ในหน่วยปิ� ป) เพื�อใหเ้ปิดหรอืปิดสถานะนั�นได ้แมว้า่ราคา
จะตา่งไปจากราคาที�ลกูคา้ขอ

"มารจ์ ิ�นที�จาํเป็น" หมายถงึ มารจ์ิ�นที�จําเป็นตามที�บรษัิทกําหนดเพื�อรักษาสถานะที�เปิดไวใ้นการซื�อขาย CFD

"สถานะที�เปิดอยู"่ หมายถงึ สถานะใดกต็ามที�ยงัไมปิ่ด สถานะ Long หรอื สถานะ Short ซึ�งยงัไมถ่อืเป็นคําสั�ง
ซื�อขายที�สมบรูณ์

"คาํส ั�งซื�อขาย" หมายถงึ คําสั�งซื�อขายเครื�องมอืทางการเงนิจากลกูคา้

"คูส่ญัญา" หมายถงึ คูส่ญัญาของขอ้ตกลงนี� ซ ึ�งกค็อืบรษัิทและลกูคา้

"คา่ธรรมเนยีมผลงาน" หมายถงึ หมายถงึ คา่ธรรมเนยีมที�แสดงเป็นเปอรเ์ซน็ตซ์ ึ�งกําหนดโดยผูด้แูลพอรท์การ
ลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM สําหรับแตล่ะกองทนุและกลยทุธ์ PM

"คาํส ั�งซื�อขายลว่งหนา้ (Pending Order)" หมายถงึ คําสั�งซื�อขายที�เปิดโดยลกูคา้ เพื�อซื�อหรอืขาย CFD ในอนาคต
ตามเงื�อนไขที�ไดต้ั �งไว ้หมายถงึ คําสั�งซื�อขายของลกูคา้เพื�อเปิดสถานะเมื�อราคาของสนิทรัพยอ์ยูท่ี�ระดบัที�กําหนดไว ้

"พื�นที�สว่นบคุคล" หมายถงึ หนา้สว่นบคุคลของลกูคา้บนเว็บไซตข์องบรษัิท

"คา่ธรรมเนยีมผลงานสว่นบคุคล" หมายถงึ จํานวนคา่ธรรมเนยีมผลงานที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุไดรั้บในระยะเวลา
การเรยีกเกบ็เงนิแตล่ะรอบหลงัจากหกัคา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่ที�ชาํระใหก้บัลกูคา้แนะนํา ซึ�งจะคํานวณดงันี�

คา่ธรรมเนยีมผลงานสว่นบคุคล = จํานวนคา่ธรรมเนยีมผลงานทั �งหมดจากทกุการลงทนุในกองทนุ - คา่ธรรมเนยีมสว่น
แบง่

"นกัลงทนุ PM" หมายถงึ ลกูคา้ที�ใชแ้พลตฟอรม์การจัดการพอรท์การลงทนุของบรษัิท โดยลงทนุในกองทนุที�มกีาร
ลงทนุในกองทนุ

"กลยทุธ์PM" หมายถงึ บญัชทีี�เปิดโดยผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เพื�อดําเนนิธรุกรรมตา่งๆ เพื�อวตัถปุระสงคข์อง
ผลติภณัฑก์ารคดัลอกพอรท์การลงทนุภายใตบ้รกิารการจัดการพอรท์การลงทนุที�มใีหบ้รกิารแกนั่กลงทนุ PM เพื�อคดั
ลอกและลงทนุ

“ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์PM” หมายถงึ ลกูคา้ที�ใชผ้ลติภณัฑก์ารคดัลอกพอรท์การลงทนุภายใตบ้รกิารการจัดการพอรท์
การลงทนุโดยการสรา้งกลยทุธ์ PM และปฏบิตัติามขั �นตอนการเปิดกลยทุธ์ PM ของบรษัิท

"บคุคลที�เก ี�ยวขอ้งกบัการเมอืง" หมายถงึ

A. บคุคลที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�ในตําแหน่งระดบัสงูของรัฐ และสมาชกิในครอบครัวที�ใกลช้ดิของบคุคลดงั
กลา่ว หรอืบคุคลที�ทราบวา่เป็นผูใ้กลช้ดิกบับคุคลดงักลา่ว เพื�อขยายความคําจํากดัความนี� บคุคลที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการเมอืงอาจเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี�
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B. ภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ และโดยทั�วไปจะประกอบดว้ยบคุคลที�เป็นผูนํ้าของรัฐ/รัฐบาล รัฐมนตรี ผู ้
พพิากษา (รวมถงึเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองซึ�งใชส้ทิธหิลายเขตอํานาจศาล) เจา้หนา้ที�พรรคการเมอืงอาวโุส
และเจา้หนา้ที�พรรคการเมอืงระดบัตํ�ากวา่ที�มคีวามสมัพันธท์ี�มอีทิธพิลในแวดวงรัฐบาลระดบัสงู ผูนํ้าทางการ
ทหารและผูบ้ญัชาการตํารวจและการรักษาความปลอดภยัแหง่ชาติ ขา้ราชการอาวโุส และผูอํ้านวยการฝ่าย
สาธารณูปโภค/องคก์ร สมาชกิของพระบรมวงศานุวงศช์นชั �นปกครอง ตวัแทนอาวโุสขององคก์รศาสนาซึ�ง
มหีนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัความรับผดิชอบทางการเมอืง อํานาจศาล การรักษาความปลอดภยั หรอืการบรหิาร
สมาชกิในครอบครัวของบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง ซึ�งรวมถงึบคุคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบับคุคลที�
เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง ทั �งรว่มสายโลหติเดยีวกนัและมคีวามสมัพันธท์ี�เกดิจากการสมรส

C. บคุคลผูใ้กลช้ดิกบับคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง ซึ�งประกอบดว้ยที�ปรกึษาสว่นบคุคล เพื�อนรว่มงานทาง
ธรุกจิที�ใกลช้ดิ และเพื�อนที�อาจมผีลประโยชนจ์ากการคบคา้สมาคมกบับคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง รวมถงึ
องคก์รการกศุลและองคก์รที�ไมแ่สวงหากําไรอื�นๆ ที�ไดรั้บการสนับสนุนจากบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง

"การจดัการพอรท์การลงทนุ" หรอื "PM" หมายถงึ แพลตฟอรม์ที�บรษัิทจัดหาใหผ้า่นทางเว็บไซต์ และ/หรอืแอป
พลเิคชั�นมอืถอืที�เกี�ยวขอ้ง ทําใหล้กูคา้สามารถเป็นผูด้แูลพอรท์การลงทนุ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และ/หรอื
นักลงทนุ PM โดย PM ประกอบไปดว้ยผลติภณัฑก์ารจัดการพอรท์การลงทนุและผลติภณัฑก์ารคดัลอกพอรท์การ
ลงทนุที�นําเสนอโดยบรษัิท

"ผูด้แูลพอรท์การลงทนุ" หมายถงึ ลกูคา้ที�ใชแ้พลตฟอรม์การจัดการพอรท์การลงทนุที�บรษัิทจัดหาให ้โดยการ
สรา้งและจัดการกองทนุ และเชญินักลงทนุ PM มาลงทนุในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ของลกูคา้ และปฏบิตัติรงตาม
ขอ้กําหนดการในการเตรยีมความพรอ้มทั �งหมดของบรษัิท ผูด้แูลพอรท์การลงทนุจะไดรั้บคา่ธรรมเนยีมผลงานสําหรับ
การบรกิารจากนักลงทนุ PM

"บญัชขีองผูด้แูลพอรท์การลงทนุ" หมายถงึ บญัชซีื�อขายที�สรา้งขึ�นเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการรับคา่ธรรมเนยีมผลงาน

"ชอ่งวา่งของราคา" หมายถงึ ความแตกตา่งใดๆ ระหวา่งราคา 2 ราคาที�มากกวา่การเปลี�ยนแปลงราคาขั �นตํ�าหนึ�ง
รายการ (หนึ�งจดุ)

"โควตราคา" หมายถงึ ขอ้มลูของราคาปัจจบุนัของสนิทรัพยอ์า้งองิหนึ�ง ในรปูแบบของราคา Bid และราคา Ask

"สกลุเงนิรอง" หมายถงึ สกลุเงนิที�สองในคูส่กลุเงนิ ซึ�งลกูคา้สามารถซื�อหรอืขายเพื�อแลกเปลี�ยนเป็นสกลุเงนิหลกั

"ฐานขอ้มลูราคา" หมายถงึ ขอ้มลูกระแสราคาที�จัดเกบ็ไวใ้นเซริฟ์เวอรท์ี�ใชใ้นการซื�อขายในการเทรด CFD

"โฟลวร์าคา" หมายถงึ กระแสราคาเรยีลไทมท์ี�แสดงขึ�นมาในแพลตฟอรม์การซื�อขายสําหรับแตล่ะ CFD

"เซริฟ์เวอรท์ ี�ใชใ้นการซื�อขาย" หมายถงึ เซริฟ์เวอรซ์อฟตแ์วรข์องแพลตฟอรม์การซื�อขาย นอกเหนอืจาก
แพลตฟอรม์ใดๆ ที�อํานวยความสะดวกในการซื�อขาย รวมทั �ง (แตไ่มจํ่ากดัเพยีง) ทางเว็บไซตแ์ละโทรศพัทม์อื
ถอื เซริฟ์เวอรก์ารซื�อขายใชเ้พื�อเตรยีมการสําหรับดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย หรอืคําสั�ง หรอืคําขอของลกูคา้
เพื�อใหข้อ้มลูดา้นการซื�อขายในรปูแบบเรยีลไทมแ์ละใหข้อ้มลูประวตักิจิกรรมการซื�อขายของลกูคา้ (เนื�อหาเป็น
ไปตามที�บรษัิทกําหนด) โดยที�บรษัิทและลกูคา้มภีาระรับผดิชอบรว่มกนั

"บรกิาร" หมายถงึ บรกิารที�บรษัิทเสนอใหแ้กล่กูคา้ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ที� 4 ของหมวด ก ภายใตข้อ้ตกลงนี�
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"สถานะ Short" หมายถงึ คําสั�ง Sell ที�มลูคา่จะเพิ�มขึ�น หากราคาตลาดอา้งองิลดลงในการซื�อขาย CFD เชน่ ในแง่
ของการซื�อขายคูส่กลุเงนิ จะหมายถงึการขายสกลุเงนิหลกัเพื�อใหไ้ดรั้บสกลุเงนิรอง สถานะ Short ตรงขา้มกบัสถานะ
Long

"ราคาคลาดเคลื�อน (Slippage)" หมายถงึ ความแตกตา่งระหวา่งราคาที�ลกูคา้สง่คําขอของธรุกรรม CFD กบัราคาที�
ธรุกรรมนั�นดําเนนิการจรงิ Slippage มกัจะเกดิขึ�นในชว่งเวลาที�ความผันผวนของราคาสงูขึ�น (เชน่ ในชว่งที�มกีาร
ประกาศขา่ว) ทําใหก้ารเปิดคําสั�งในบางราคาไมส่ามารถดําเนนิการได ้ เมื�อตอ้งการเปิดคําสั�งซื�อขายทนัทแีละคําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้ รวมไปถงึเมื�อจะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายขนาดใหญ่ อาจมสีภาพคลอ่งไมม่ากพอในระดบัราคาที�
ตอ้งการเพื�อใหส้ถานะเปิดที�ราคานั�น โดย Slippage มกัเกดิขึ�นในการดําเนนิการดว้ยราคาตลาด และอาจเกดิขึ�นใน
การดําเนนิการทนัทเีมื�อมกีารกําหนดคา่เอาไวท้ี�คา่เบี�ยงเบนสงูสดุ

"ระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตั ิ (Social Trading)" หมายถงึ บรกิารที�บรษัิทเสนอใหท้างเว็บไซตแ์ละ/หรอืแอปพลิ
เคชั�นในโทรศพัทม์อืถอื เพื�อใหล้กูคา้เลอืกไดว้า่ตอ้งการลงทะเบยีนเป็นนักลงทนุและเริ�มคดัลอกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิาร
กลยทุธ์ หรอืเลอืกที�จะเป็นผูใ้หบ้รกิารกลยทุธแ์ละสรา้งกลยทุธก์ารลงทนุของตนขึ�นและดงึดดูนักลงทนุใหค้ดัลอก
กลยทุธด์งักลา่ว

"ชว่งเวลาการซื�อขาย Social Trading" หมายถงึ
a) ก) ชว่งเวลาเริ�มตั �งแตก่ารสรา้งกลยทุธไ์ปจนถงึเวลา 23.59.59 น. (UTC+0) ของวนัศกุรส์ดุทา้ยของ

เดอืนปฏทินินั�น ซึ�งนับเป็นเวลาสิ�นสดุชว่งการซื�อขาย หรอื
b) ข) ทกุชว่งเวลาถดัจากชว่งเวลาที�ระบใุนขอ้แรก ซึ�งจะสิ�นสดุรอบในเวลา เวลา 23:59:59 UTC+0 ของ

ทกุวนัศกุรส์ดุทา้ยตามเดอืนปฏทินิ และจากนั�นจะเริ�มรอบใหม่

"สเปรด" หมายถงึ ความแตกตา่งระหวา่งราคา Ask กบัราคา Bid

"กลยทุธ"์ หมายถงึ บญัชทีี�ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์ปิดขึ�นเพื�อทําธรุกรรมการซื�อขายดว้ยระบบ Social Trading ซึ�งมไีว ้
สําหรับใหนั้กลงทนุทําการคดัลอกและลงทนุ

"ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ"์ หมายถงึ ลกูคา้ที�ใชบ้รกิารระบบ Social Trading โดยสรา้งกลยทุธก์ารเทรดของตนขึ�นอยา่งถกู
ตอ้งตามขั �นตอนการสรา้งกลยทุธท์ี�บรษัิทกําหนด

"สว็อป หรอื โรลโอเวอร"์ หมายถงึ ดอกเบี�ยที�จะไดรั้บหรอืถกูหกัออก จากการถอืครองสถานะขา้มคนืในการซื�อขาย
CFD

"คา่คอมมชิช ั�นการเทรด" หมายถงึ คา่ธรรมเนยีมที�เรยีกเกบ็จากการใหบ้รกิาร

"แพลตฟอรม์การซื�อขาย" หมายถงึ ระบบการซื�อขายออนไลนข์องบรษัิทซึ�งรวมถงึอปุกรณค์อมพวิเตอร์ ซอฟตแ์วร์
ฐานขอ้มลู ฮารด์แวรโ์ทรคมนาคม โปรแกรมและสิ�งอํานวยความสะดวกทางเทคนคิทั �งหมดที�ใหร้าคาแบบเรยีลไทม์
ซึ�งชว่ยใหล้กูคา้ไดรั้บขอ้มลูของตลาดแบบเรยีลไทม์ วเิคราะหท์างเทคนคิในตลาด เขา้ทําธรุกรรม เปิดและลบคําสั�ง
ซื�อขาย รับการแจง้เตอืนจากบรษัิทและเกบ็บนัทกึรายการการทําธรุกรรม และการคํานวณภาระผกูพันทั �งหมดระหวา่ง
ลกูคา้กบับรษัิท แพลตฟอรม์การซื�อขายประกอบดว้ยเซริฟ์เวอรก์ารซื�อขายและเทอรม์นัิลของลกูคา้

"Trailing Stop" หมายถงึ เครื�องมอืในเทอรม์นัิล MetaQuotes MT4 หรอื MT5 Trailing Stop จะทํางานกบัสถานะที�
เปิดเสมอและสามารถตั �งคา่ใหทํ้างานไดใ้นเทอรม์นัิลของลกูคา้ สามารถตั �ง Trailing Stop ไดเ้พยีงหนึ�งคําสั�งตอ่หนึ�ง
สถานะที�เปิดเทา่นั�น หลงัจากตั �ง Trailing Stop เรยีบรอ้ยแลว้ เมื�อราคามกีารเปลี�ยนแปลง เทอรม์นัิลของลกูคา้จะตรวจ
สอบวา่สถานะที�เปิดอยูทํ่ากําไรหรอืไม่ เมื�อกําไรในหน่วยปิ� ปมคีา่เทา่กบัหรอืมากกวา่ระดบัที�ระบเุอาไว ้จะมกีารกําหนด
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คําสั�ง Stop Loss โดยอตัโนมตัิ โดยระยะหา่งของระดบัของคําสั�งซื�อขายกบัราคาปัจจบุนัจะถกูตั �งคา่ตามที�กําหนด
เมื�อราคามกีารเปลี�ยนแปลงในทศิทางที�สง่ผลใหคํ้าสั�งซื�อขายมกํีาไรเพิ�มขึ�น Trailing Stop จะทํางาน ซึ�งจะทําให ้
ระดบั Stop Loss ขยบัตามราคาโดยอตัโนมตัิ อยา่งไรกต็าม หากอตัราทํากําไรของสถานะลดลง จะไมม่กีารปรับระดบั
ของ Stop Loss หลงัจากที�มกีารปรับระดบั Stop Loss โดยอตัโนมตัใินทกุครั �ง จะมกีารบนัทกึประวตัใินบนัทกึภายใน
เทอรม์นัิลของลกูคา้

"ธรุกรรม" หมายถงึ คําสั�งซื�อขาย CFD ใดๆ ที�ไดรั้บการดําเนนิการในนามของลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงนี�

"ขนาดของธรุกรรม" หมายถงึ ขนาดล็อตคณูดว้ยจํานวนล็อตในการซื�อขาย CFD

"สนิทรพัยอ์า้งองิ (Underlying Asset)" หมายถงึ สนิทรัพยอ์า้งองิใน CFD ซึ�งอาจเป็นคูส่กลุเงนิ โลหะ ฟิวเจอรส์
คอมโมดติี� ดชันี หุน้ Cryptocurrency หรอืสนิทรัพยอ์ื�นๆ ตามที�บรษัิทนําเสนอ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงเป็นครั �งคราว

"ตลาดอา้งองิ (Underlying Market)" หมายถงึ ตลาดที�เกี�ยวขอ้งที�มกีารซื�อขายสนิทรัพยอ์า้งองิของ CFD

"กระเป๋าเงนิ" หมายถงึ บญัชสีว่นตวัของนักลงทนุ PM ภายใตก้ารจัดการพอรท์การลงทนุ

"เว็บไซต"์ หมายถงึ เว็บไซตข์องบรษัิทที� https://www.exness.com หรอืเว็บไซตอ์ื�นๆ ตามที�บรษัิทอาจมขีึ�นเป็นครั �ง
คราว

"การประกาศเป็นลายลกัษณอ์กัษร" หมายถงึ การประกาศหรอืการสื�อสารใดๆ ที�สง่ไปทางอเีมลภายในแพลตฟอรม์
การซื�อขาย อเีมล โทรสาร ไปรษณีย์ บรกิารจัดสง่สนิคา้ ไปรษณียท์างอากาศ เว็บไซตข์องบรษัิท รวมไปถงึพื�นที�สว่น
บคุคลของลกูคา้

2.2 ในขอ้ตกลงนี� ถอ้ยคําที�หมายถงึบคุคล ใหห้มายรวมถงึบรษัิท ผูเ้ป็นพารท์เนอรข์องบรษัิท คณะบคุคลอื�นๆ และ
นติบิคุคลอื�นๆ ทั �งหมด และในทํานองเดยีวกนั ใหถ้อ้ยคําที�หมายถงึบรษัิท ผูเ้ป็นพารท์เนอรข์องบรษัิท คณะบคุคลอื�นๆ
และนติบิคุคลอื�นๆ ทั �งหมด หมายรวมถงึบคุคลดว้ย

2.3 ยอ่หนา้ของหวัขอ้ตา่งๆ ในขอ้ตกลงมขีึ�นเพื�อความสะดวกในการอา้งองิเทา่นั�น

2.4 ในขอ้ตกลงนี� การอา้งองิกฎหมายและ/หรอืขอ้บงัคบัใดๆ ยอ่มหมายถงึกฎหมายและ/หรอืขอ้บงัคบัของกฎหมาย
ฉบบัที�มกีารแกไ้ข ปรับปรงุ เพิ�มเตมิ รวบรวม หรอืบงัคบัใชใ้หมเ่ป็นครั �งคราว รวมถงึหลกัปฏบิตั ิ กฎหมายรอง ระเบยีบ
วธิี หรอืคําสั�ง ที�กําหนดขึ�นตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืบทบญัญัตแิหง่กฎหมายนั�นดว้ย

3. การยอมรับและตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะลกูคา้

3.1 เป็นที�เขา้ใจตรงกนัวา่บรษัิทอาจไมย่อมรับบคุคลใดบคุคลหนึ�งเป็นลกูคา้ และไมเ่ปิดบญัชขีองลกูคา้ให ้และ/หรอื
ไมรั่บเงนิจากบคุคลนั�น และ/หรอืไมอ่นุญาตใหเ้ริ�มกจิกรรมการซื�อขาย จนกวา่บคุคลนั�นจะกรอกใบสมคัรเปิดบญัชใีห ้
ถกูตอ้งครบถว้น และสง่ใบสมคัรดงักลา่วพรอ้มเอกสารยนืยนัตวัตนทั �งหมดที�บรษัิทรอ้งขอ รวมทั �งตอ้งผา่นการตรวจ
สอบภายในทั �งหมดของบรษัิท (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การตรวจสอบป้องกนัการฟอกเงนิ แบบทดสอบความ
เหมาะสม และขั �นตอนการยนืยนัตวัตน) จนครบถว้นสมบรูณ์ นอกจากนี� ในระหวา่งการดําเนนิธรุกจิรว่มกนั บรษัิทมสีทิธิ
ในการขอเอกสารและ/หรอืขอ้มลูอื�นใดจากลกูคา้ไดท้กุเมื�อตามที�บรษัิทเห็นสมควร โดยถอืเป็นสว่นหนึ�งของมาตรการ
ตรวจสอบกจิกรรมของลกูคา้ บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการบงัคบัใชข้อ้กําหนดเพิ�มเตมิในการสอบทานธรุกจิกอ่นรับลกูคา้
ซึ�งอาศยัอยูใ่นบางประเทศ
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3.2 หากลกูคา้ยอมรับเอกสารบนเว็บไซตบ์รษัิท ซึ�งระบเุงื�อนไขการใหบ้รกิารของบรษัิท ลกูคา้จะสามารถเลอืกฝาก
เงนิเป็นจํานวนเงนิและสกลุเงนิใดกไ็ด ้ซึ�งกําหนดและยอมรับโดยบรษัิทตามแตก่รณี และสามารถเริ�มซื�อขายได ้
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพนิจิของบรษัิทเมื�อใดกต็าม ในการกําหนดจํานวนเงนิขั �นตํ�าและสงูสดุของเงนิฝาก
ตลอดจนถงึระยะเวลาที�ลกูคา้ตอ้งสง่เอกสารยนืยนัตวัตนใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนดของบรษัิท และคําขอเฉพาะกจิ
อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ในสว่นนี�ลกูคา้จะไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ในกรณีที�ลกูคา้มไิดส้ง่เอกสารยนืยนัตวัตนให ้
ครบถว้นตามขอ้กําหนดของบรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิฝากกลบัไปยงัแหลง่ที�มาของเงนิ และบรษัิทจะ
กําหนดขอ้จํากดัในการใชง้านบญัชขีองลกูคา้ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การจํากดัการฝากเงนิเพิ�ม และ/หรอืยตุคิวาม
สมัพันธท์างธรุกจิกบัลกูคา้และปิดบญัชขีองลกูคา้ทนัที และ/หรอืดําเนนิการอื�นๆ ตามที�จําเป็น

4. บรกิาร

4.1 บรษัิทอาจพจิารณาใหบ้รกิารตอ่ไปนี�แกล่กูคา้ตามดลุยพนิจิของบรษัิท โดยที�ลกูคา้ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ผกูมดั
ของสญัญานี�

A. การรับและสง่คําสั�งซื�อขายของลกูคา้ใน CFD

B. การดําเนนิการคําสั�งซื�อขายของลกูคา้ใน CFD

C. ใหบ้รกิารคุม้ครองและจัดการเครื�องมอืทางการเงนิสําหรับบญัชขีองลกูคา้ (ตามที�ม)ี ซึ�งรวมถงึการเกบ็รักษาเงนิ
ฝากและบรกิารที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ เชน่ การบรหิารเงนิสดหรอืหลกัประกนั

D. ใหบ้รกิารสกลุเงนิตา่งประเทศ ในกรณีที�บรกิารนั�นเกี�ยวขอ้งกบับรกิารรับและสง่คําสั�งซื�อขายตามที�ระบใุนขอ้ 4.1
(ก) และ (ข) ในหมวด ก ของเอกสารนี�

5. คําแนะนําและการใหข้อ้มลู

5.1 บรษัิทจะไมใ่หคํ้าแนะนําลกูคา้เกี�ยวกบัขอ้ดขีองธรุกรรมใดธรุกรรมหนึ�ง หรอืใหคํ้าแนะนําดา้นการลงทนุไมว่า่ในรปู
แบบใด โดยลกูคา้รับทราบวา่บรกิารนี�ไมร่วมการใหคํ้าแนะนําดา้นการลงทนุใน CFD หรอืตลาดอา้งองิ ลกูคา้จะเป็นผู ้
ดําเนนิการธรุกรรมแตเ่พยีงผูเ้ดยีว และจะเป็นผูต้ดัสนิใจในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งตามวจิารณญาณของตน การขอใหบ้รษัิท
ดําเนนิการธรุกรรมใดๆ กต็าม ลกูคา้รับรองวา่ตนเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมนิและตรวจสอบความเสี�ยงของธรุกรรมนั�น
ดว้ยตนเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ลกูคา้รับรองวา่ตนมคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญในตลาด รวมทั �งคําแนะนําและประสบการณ์
อยา่งมอือาชพีมากเพยีงพอในการประเมนิขอ้ดแีละความเสี�ยงของธรุกรรมใดๆ ดว้ยตนเอง บรษัิทไมรั่บประกนัความ
เหมาะสมของผลติภณัฑท์ี�ซื�อขายภายใตส้ญัญานี� และบรษัิทไมม่ฐีานะเป็นผูด้แูลผลประโยชนใ์หแ้กล่กูคา้

5.2 บรษัิทไมม่หีนา้ที�ใหคํ้าแนะนําใดๆ แกล่กูคา้ ไมว่า่ดา้นกฎหมาย ภาษี หรอืดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกรรมใดของ
ลกูคา้ ลกูคา้ควรขอคําแนะนําจากผูเ้ชี�ยวชาญ หากมขีอ้สงสยัวา่จะมภีาระทางภาษีใดๆ เกดิขึ�นหรอืไม่ ขอแจง้เตอืนให ้
ลกูคา้ทราบ ณ ที�นี�วา่กฎหมายภาษีอาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นครั �งคราว

5.3 บรษัิทอาจใหข้อ้มลู สื�อการเรยีนรู ้ขา่วสาร บทวเิคราะหต์ลาด หรอืขอ้มลูอื�นๆ แกล่กูคา้เป็นครั �งคราว ขึ�นอยูก่บั
ดลุยพนิจิของบรษัิท (หรอืในจดหมายขา่ว ซึ�งอาจประกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท หรอืใหแ้กส่มาชกิผา่นเว็บไซตห์รอื
แพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอือื�นๆ) โดยการใหข้อ้มลูเหลา่นี�ไมถ่อืเป็นบรกิารของบรษัิท หากมกีารใหข้อ้มลูที�กลา่วมา
ขา้งตน้

A. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้มลูดงักลา่ว
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B. บรษัิทไมรั่บรอง รับประกนั หรอืคํ�าประกนัความเที�ยงตรง ความถกูตอ้ง หรอืความครบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว
หรอืผลทางภาษีหรอืทางกฎหมายที�เกดิจากคําสั�งซื�อขายและ/หรอืธรุกรรมใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

C. ขอ้มลูนี�นําเสนอเพยีงเพื�อวตัถปุระสงคท์างการใหข้อ้มลู เพื�อชว่ยใหล้กูคา้ใชใ้นการตดัสนิใจในการลงทนุดว้ยตน
เอง และไมถ่อืเป็นคําแนะนําในการลงทนุหรอืสื�อสง่เสรมิทางการเงนิที�บรษัิทใหแ้กล่กูคา้

D. หากเอกสารมขีอ้จํากดัวา่บคุคลใดหรอืประเภทของบคุคลใดไมค่วรเป็นผูรั้บเอกสารหรอืเอกสารนั�นไมค่วร
เผยแพรถ่งึ ลกูคา้ตกลงยนิยอมที�จะไมส่ง่เอกสารตอ่ใหแ้กบ่คุคลหรอืประเภทของบคุคลนั�น

E. ลกูคา้ตกลงยนิยอมวา่กอ่นที�บรษัิทจะสง่ขอ้มลูนั�นใหล้กูคา้ บรษัิทอาจดําเนนิการขอ้มลูเพื�อใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลูนั�น บรษัิทไมรั่บรองเรื�องระยะเวลาที�ลกูคา้จะไดรั้บขอ้มลู และไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่ลกูคา้จะไดรั้บ
ขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มกบัลกูคา้รายอื�นๆ

5.4 เป็นที�เขา้ใจวา่สื�อการเรยีนรู ้บทวเิคราะหต์ลาด ขา่วสาร หรอืขอ้มลูอื�นๆ ที�บรษัิทจัดหาหรอืนําเสนอให ้สามารถ
เปลี�ยนแปลงไดแ้ละอาจถกูยกเลกิไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

6. คา่ใชจ้า่ยและภาษี

6.1 การใหบ้รกิารและการดําเนนิกจิกรรมการซื�อขายและกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายภายใตข้อ้ตกลงนี� ลกูคา้จะตอ้ง
ชาํระคา่บรกิารใหแ้กบ่รษัิท ("คา่ใชจ้า่ย") คา่ใชจ้า่ยที�ตอ้งชาํระใหบ้รษัิทกําหนดไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทและ/หรอืบน
พื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้ และ/หรอืมกีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบผา่นชอ่งทางอื�นๆ คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนนิการ
ซื�อขายภายใตข้อ้ตกลง อาจมกีารเรยีกชาํระเมื�อเปิด และ/หรอืระหวา่งถอืสถานะ และ/หรอืเมื�อปิดการดําเนนิการ
ซื�อขายดงักลา่ว

6.2 เมื�อเปิดคําสั�งซื�อขาย CFD คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งอาจปรากฏในรปูแบบตา่งๆ ซึ�งแสดงถงึมลูคา่ของ CFD ดงันั�น
ลกูคา้มหีนา้ที�ที�จะตอ้งทําความเขา้ใจวธิกีารคํานวณคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�

6.3 บรษัิทอาจปรับเปลี�ยนคา่ใชจ้า่ยไดเ้ป็นครั �งคราว บรษัิทจะสง่ประกาศเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัลกูคา้เพื�อแจง้
การเปลี�ยนแปลงใดๆ กอ่นที�จะมผีลบงัคบัใช ้และลกูคา้จะสามารถยกเลกิสญัญาไดใ้นทนัที ในกรณีที�การเปลี�ยนแปลง
ดงักลา่วเกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยหรอืภาระภาษีหรอืในกรณีที�มเีหตผุลอนัสมเหตสุมผล บรษัิทมี
สทิธเิปลี�ยนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ โดยที�บรษัิทจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยเร็วที�สดุและ
ลกูคา้สามารถยกเลกิสญัญาไดท้นัที

6.4 ในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ บรษัิทอาจจา่ยหรอืไดรั้บคา่ธรรมเนยีม คา่คอมมชิชั�น หรอืผลประโยชนอ์ื�นใดที�เป็น
ตวัเงนิหรอืมใิชต่วัเงนิไปยงั/จากบคุคลที�สามตามที�ไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช ้บรษัิทจะใหข้อ้มลูเกี�ยว
กบัผลประโยชนด์งักลา่วแกล่กูคา้หากมกีารกําหนดภายใตก้ฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช ้

6.5 บรษัิทไมม่หีนา้ที�เป็นตวัแทนในการทําภาษีใหแ้กล่กูคา้ ลกูคา้มหีนา้ที�รับผดิชอบในการยื�นภาษี ทําแบบแสดง
รายการภาษี และรายงานเกี�ยวกบัธรุกรรมใดๆ ที�ตอ้งยื�นใหแ้กห่น่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ไมว่า่หน่วยงานภาครัฐหรอืหน่วย
งานอื�นๆ และมหีนา้ที�ชาํระภาษีเองทั �งหมด (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงภาษีการโอนหรอืภาษีมลูคา่เพิ�ม) ที�เกดิขึ�นจาก
หรอืเกี�ยวขอ้งกบัธรุกรรมใดๆ

6.6 ลกูคา้ตกลงที�จะจา่ยคา่อากรแสตมป์ทั �งหมดที�ตอ้งใชใ้นขอ้ตกลงนี�และในเอกสารใดๆ ที�อาจตอ้งใชใ้นการดําเนนิ
การธรุกรรมภายใตข้อ้ตกลงนี�
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6.7 บรษัิทอาจเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยจากลกูคา้ในการดําเนนิการเพื�อฝาก/ถอนเงนิ คา่ใชจ้า่ยสําหรับการฝากหรอืถอนเงนิ
ขึ�นอยูก่บัปัจจัยตา่งๆ เชน่ ขนาดของธรุกรรม ประเภทของธรุกรรม สกลุเงนิในการทําธรุกรรม ระบบชาํระเงนิ อื�นๆ

6.8 คา่ธรรมเนยีมการเทรด และ/หรอืสเปรด และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ จากการซื�อขายในบญัชผีูด้แูลสภาพคลอ่ง จะ
แสดงไวบ้นเว็บไซตท์างการของบรษัิทในสว่นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา และ/หรอืเทอรม์นัิลของลกูคา้ และ/หรอื
แพลตฟอรม์การซื�อขาย

7. การสื�อสารและการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

7.1 เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอื�นอยา่งชดัแจง้ในขอ้ตกลงนี� เรื�องแจง้ใหท้ราบ คําสั�ง คําขอ หรอืการสื�อสารอื�นใดที�บรษัิทได ้
รับจากลกูคา้ตามขอ้ตกลงนี� จะตอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรและสง่ไปยงัที�อยูข่องบรษัิทที�ระบไุวด้า้นลา่ง (หรอืไปยงัที�
อยูอ่ื�นซึ�งบรษัิทอาจแจง้เป็นครั �งคราวแกล่กูคา้เพื�อจดุประสงคน์ี�) โดยทางอเีมล โทรสาร ไปรษณียห์ากสง่ภายในหมู่
เกาะบรติชิเวอรจ์นิ หรอืไปรษณียท์างอากาศหากสง่นอกหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ หรอืโดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่สนิคา้
พาณชิย์ และจะถอืวา่ไดส้ง่เรยีบรอ้ยแลว้กต็อ่เมื�อบรษัิทตามที�อยูด่า้นลา่งนี�ไดรั้บไว ้

EXNESS (VG) LTD

ที�อยูจ่ดัสง่: Trinity Chambers, PO Box 4301, โรดทาวน,์ ทอรโ์ทลา, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ

อเีมล: support@exness.com

7.2 ในการสื�อสารกบัลกูคา้ บรษัิทอาจใชว้ธิใีดวธิหีนึ�งดงันี� ตามดลุยพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

A. อเีมลภายในแพลตฟอรม์การซื�อขายและ/หรอืเทอรม์นัิลของลกูคา้

B. อเีมล

C. โทรสาร

D. โทรศพัท์

E. ไปรษณีย์

F. ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่สนิคา้พาณชิย์

G. ไปรษณียท์างอากาศ

H. เว็บไซตบ์รษัิท

I. พื�นที�สว่นบคุคล

J. วดิโีอคอล

mailto:support@exness.com
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7.3 การสื�อสารใดๆ ที�สง่ไปยงัลกูคา้ (เอกสาร ประกาศ ขอ้ความยนืยนั รายการบญัชี เป็นตน้) จะถอืวา่ไดรั้บแลว้เมื�อ

A. หากสง่ทางเมลภายในแพลตฟอรม์การซื�อขายและ/หรอืเทอรม์นัิลของลกูคา้ ถอืวา่ไดรั้บทนัททีี�สง่

B. หากสง่ทางอเีมล ภายในหนึ�งชั�วโมงหลงัจากสง่

C. หากสง่ทางโทรสาร เมื�อผูส้ง่ไดรั้บรายงานการสง่จากเครื�องโทรสาร ซึ�งยนืยนัวา่เครื�องโทรสารของผูรั้บไดรั้บ
ขอ้ความแลว้ในระหวา่งชว่งเวลาทําการของพื�นที�ปลายทาง

D. หากสง่ทางโทรศพัท์ เมื�อจบการสนทนาทางโทรศพัท์

E. หากสง่ทางไปรษณีย์ เจ็ด (7) วนัตามปฏทินิหลงัการสง่

F. หากสง่ทางผูใ้หบ้รกิารจัดสง่สนิคา้ ณ วนัที�ลงชื�อรับเอกสาร

G. หากสง่ทางไปรษณียท์างอากาศ หา้ (5) วนัทําการหลงัจากวนัจัดสง่

H. หากประกาศลงบนเว็บเพจของบรษัิท ภายในหนึ�งชั�วโมงหลงัประกาศ

I. หากประกาศบนพื�นที�สว่นบคุคล ทนัททีี�ประกาศ

7.4 ในการตดิตอ่สื�อสารกบัลกูคา้ บรษัิทจะใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่ที�ลกูคา้ใหไ้วข้ณะเปิดบญัชขีองลกูคา้หรอืขอ้มลูที�
ไดรั้บการปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนัในภายหลงั ดงันั�นลกูคา้มหีนา้ที�แจง้ใหบ้รษัิททราบทนัทหีากมกีารเปลี�ยนแปลงราย
ละเอยีดใดๆ ในการตดิตอ่ลกูคา้

7.5 เอกสารที�บรษัิทไดรั้บทางโทรสารอาจถกูสแกนเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส์ และเอกสารที�สแกนไวน้ี�ถอืเป็น
หลกัฐานยนืยนัการดําเนนิการคําสั�งที�ไดส้ง่เขา้มาทางโทรสาร

7.6 การสนทนาทางโทรศพัท์ และการยนืยนัตวัตนดว้ยวดิโีอคอลระหวา่งลกูคา้กบับรษัิทอาจถกูบนัทกึไวแ้ละบนัทกึ
นั�นถอืเป็นทรัพยส์นิของบรษัิทแตผู่เ้ดยีว ลกูคา้ยอมรับวา่บนัทกึดงักลา่วเป็นหลกัฐานชี�ขาดซึ�งไมอ่าจแยง้ไดข้องคําสั�ง
ซื�อขาย/คําสั�ง/คําขอหรอืบทสนทนา หรอืการโทรที�บนัทกึไว ้

7.7 ลกูคา้ตกลงยนิยอมวา่บรษัิทสามารถตดิตอ่ลกูคา้ไดโ้ดยตรง เป็นครั �งคราว เพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามเงื�อนไข
ของขอ้ตกลงนี� โดยใชว้ธิตีดิตอ่วธิใีดวธิหีนึ�งที�ระบไุวใ้นขอ้ 7.2 ขา้งตน้ของหมวด ก ของเอกสารนี�

8. ความลบั ขอ้มลูสว่นบคุคล และบนัทกึ

8.1 บรษัิทอาจรวบรวมขอ้มลูของลกูคา้จากลกูคา้ไดโ้ดยตรง (จากใบสมคัรขอเปิดบญัชทีี�ลกูคา้กรอกขอ้มลูหรอืจาก
แหลง่อื�น) หรอืจากบคุคลอื�น ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง หน่วยงานตรวจสอบเครดติ หน่วยงานป้องกนัการฉอ้โกง ผูใ้ห ้
บรกิารตรวจสอบขอ้มลูที�เป็นองคก์รภายนอก สถาบนัการเงนิอื�น และผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูลงทะเบยีนอื�นๆ

8.2 บรษัิทจะตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมนํ่าไปใชเ้พื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นนอกเหนอืจากที�
เกี�ยวขอ้งกบัขอ้กําหนด การบรหิาร และการปรับปรงุบรกิาร เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นการศกึษาคน้ควา้และทางสถติิ และ
เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นการตลาด และตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 8.3 ในหมวด ก ของเอกสารนี� บริษทัอาจใชข้อ้มลูบางอยา่ง (รวมถึงขอ้มลู
ส่วนบุคคล) เพื�อวนิิจฉยัหรือแกไ้ขปัญหาดา้นเทคโนโลยี ปัญหาดา้นความปลอดภยัและช่องโหว่ และเปิดเผยต่อบุคคลที�สามขอ้มลูที�เป็นขอ้มลูสาธารณะหรอื
ขอ้มลูที�บรษัิทมอียูแ่ลว้โดยไมต่อ้งรักษาเป็นความลบั จะไมถ่อืเป็นขอ้มลูความลบั
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8.3 ลกูคา้ตกลงยนิยอมวา่บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ (รวมถงึขอ้มลูที�บนัทกึไวแ้ละเอกสารที�มลีกัษณะ
เป็นความลบั รายละเอยีดบนบตัร รายละเอยีดสว่นบคุคล) ในขอบเขตที�จําเป็น ในกรณีตอ่ไปนี�

A. ตามที�กฎหมายหรอืศาลที�มเีขตอํานาจกําหนด

B. เมื�อไดรั้บการรอ้งขอจากธนาคาร ผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ หน่วยงานที�มหีนา้ที�ควบคมุ/กํากบัดแูล หรอืหน่วยงานอื�นๆ
ที�มอํีานาจควบคมุหรอืมอํีานาจตดัสนิเหนอืบรษัิทหรอืลกูคา้หรอืบรษัิทรว่ม หรอืหน่วยงานในอาณาเขตที�บรษัิทมี
ลกูคา้อยู่

C. ใหแ้กห่น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อสอบสวนเหตอุนัน่าสงสยั หรอืป้องกนัการทจุรติ การฟอกเงนิ หรอืกจิกรรมที�ผดิก
ฎหมายอื�นๆ

D. ใหแ้กส่ถานที�ดําเนนิการซื�อขายหรอืบคุคลที�สามตามที�จําเป็นตอ้งใชเ้พื�อดําเนนิการตามคําสั�งหรอืคําสั�งซื�อขาย
ของลกูคา้ และเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการชว่ยอํานวยความสะดวกดา้นการบรกิาร

E. ใหแ้กห่น่วยงานตรวจสอบเครดติและป้องกนัการฉอ้โกง ผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบขอ้มลูที�เป็นองคก์รภายนอก และ
สถาบนัการเงนิอื�นๆ/โบรกเกอร์ เพื�อตรวจสอบเครดติ ป้องกนัการฉอ้โกง ตอ่ตา้นการฟอกเงนิ ยนืยนัตวัตน หรอื
ตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของลกูคา้ เพื�อตรวจสอบขอ้มลูดงักลา่ว หน่วยงาน/องคก์รเหลา่นี�อาจตรวจสอบราย
ละเอยีดที�ลกูคา้ใหไ้ว ้ เทยีบกบัรายการใดๆ ในฐานขอ้มลู (สาธารณะหรอืไมส่าธารณะ) ที�หน่วยงาน/องคก์รนั�น
เขา้ถงึได ้และในอนาคตหน่วยงาน/องคก์รเหลา่นี�อาจใชร้ายละเอยีดของลกูคา้เพื�อชว่ยเหลอืบรษัิทอื�นๆ ในการ
ตรวจยนืยนัตอ่ไป บรษัิทจะเป็นผูเ้กบ็บนัทกึการคน้หาขอ้มลู

F. ใหแ้กท่ี�ปรกึษาทางวชิาชพีของบรษัิท โดยที�ในแตล่ะกรณีที�ปรกึษาผูนั้ �นไดรั้บแจง้ใหท้ราบวา่ขอ้มลูดงักลา่วเป็น
ขอ้มลูความลบั และปฏบิตัติามขอ้ผกูพันในการรักษาความลบันี�ดว้ย

G. จะเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเทา่ที�จําเป็น ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารรายอื�นที�ทําหนา้ที�สรา้ง รักษา หรอืประมวลผลฐานขอ้มลู
(ไมว่า่ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทางอื�น) ใหบ้รกิารเกบ็บนัทกึขอ้มลู บรกิารสง่อเีมล บรกิารสง่ขอ้ความหรอืบรกิารที�
คลา้ยคลงึกนั ซึ�งมุง่หมายเพื�อชว่ยบรษัิทรวบรวม จัดเกบ็ ประมวลผล และใชข้อ้มลูของลกูคา้ หรอืตดิตอ่กบั
ลกูคา้หรอืปรับปรงุการใหบ้รกิารภายใตข้อ้ตกลงนี�

H. จะเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเทา่ที�จําเป็น ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารรายอื�นเพื�อวตัถปุระสงคท์างสถติเิพื�อพัฒนาการตลาดของ
บรษัิท ในกรณีนี�ขอ้มลูที�ใหจ้ะเป็นขอ้มลูมวลรวมเทา่นั�น

I. ใหแ้กศ่นูยบ์รกิารขอ้มลูวจัิยการตลาด ซึ�งเป็นผูใ้หบ้รกิารการสํารวจทางโทรศพัทห์รอือเีมลเพื�อวตัถปุระสงคใ์น
การปรับปรงุบรกิารของบรษัิท

J. ในสว่นที�เกี�ยวกบัโครงการเปิดเผยชอ่งโหวข่องบรษัิท

K. ในกรณีที�จําเป็น เพื�อใหบ้รษัิทใชส้ทิธป้ิองกนัหรอืใชส้ทิธติามกฎหมายได ้

L. ตามคําขอของลกูคา้ หรอืดว้ยความยนิยอมของลกูคา้

M. ใหบ้รษัิทในเครอืของบรษัิท

N. ใหแ้กผู่ส้บืทอด หรอืผูรั้บโอนสทิธิ� หรอืผูรั้บโอน หรอืผูซ้ ื�อ โดยมหีนังสอืบอกกลา่วลว่งหนา้หา้ (5) วนัทําการให ้
แกล่กูคา้ เพื�อวตัถปุระสงคต์ามขอ้ 19.2 ในหมวด ก ของเอกสารนี�
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9. การแกไ้ขเพิ�มเตมิ

9.1 บรษัิทอาจอปัเกรดพื�นที�สว่นบคุคลและ/หรอืบญัชขีองลกูคา้ และ/หรอืแพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอืปรับปรงุบรกิาร
ที�เสนอใหแ้กล่กูคา้ หากพจิารณาอยา่งสมเหตสุมผลแลว้วา่เป็นไปเพื�อประโยชนข์องลกูคา้ และไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ
แกล่กูคา้อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลง

9.2 เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอื�นในสว่นใดสว่นหนึ�งของเอกสารนี� บรษัิทมสีทิธทิี�จะแกไ้ขเงื�อนไขของขอ้ตกลงของ
ลกูคา้เมื�อใดกไ็ด ้โดยจะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหา้ (5) วนัทําการกอ่นที�จะมกีาร
เปลี�ยนแปลงดงักลา่ว การแกไ้ขดงักลา่วจะมผีลในวนัที�ระบไุวใ้นประกาศ ลกูคา้ยอมรับวา่การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขที�เกดิ
ขึ�นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรอืกฎเกณฑอ์าจมผีลบงัคบัใชใ้นทนัทตีามจําเป็น โดยไมม่กีาร
แจง้ใหท้ราบ

9.3 เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอื�น บรษัิทอาจเปลี�ยนแปลงเอกสารใดๆ ที�เป็นสว่นหนึ�งของขอ้ตกลง ยกเวน้เอกสารฉบบั
นี� โดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้

10. การบอกเลกิขอ้ตกลง

10.1 คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายอาจบอกเลกิขอ้ตกลงนี�ไดโ้ดยการทําหนังสอืบอกกลา่วถงึคูส่ญัญาอกีฝ่ายลว่งหนา้อยา่งนอ้ย
หา้ (5) วนัทําการ

10.2 บรษัิทอาจยตุขิอ้ตกลงนี�โดยมผีลทนัที โดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ดว้ยเหตผุลใด เชน่ หากเกดิเหตุ
ลกูคา้ผดิสญัญาตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 11.1 ของหมวด ก ของเอกสารนี�

10.3 การบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะไมม่ผีลตอ่ภาระผกูพันใดๆ ที�เกดิขึ�นแลว้ของทั �งสองฝ่าย ในสว่นที�เกี�ยวขอ้ง
กบัสถานะที�เปิดขึ�นแลว้หรอืสทิธติามกฎหมายหรอืขอ้ผกูพันใดๆ ที�อาจเกดิขึ�นภายใตข้อ้ตกลง หรอืธรุกรรม และการ
ดําเนนิการฝากถอนที�ทําภายใตข้อ้ตกลงนี�

10.4 เมื�อขอ้ตกลงนี�ส ิ�นสดุลง จํานวนเงนิทั �งหมดที�ลกูคา้จะตอ้งจา่ยใหแ้กบ่รษัิท จะถอืเป็นยอดที�ครบกําหนดชาํระ ซึ�ง
รวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพยีง)

A. คา่ใชจ้า่ยที�คา้งชาํระและคา่ใชจ้า่ยอื�นใดทั �งหมดที�ตอ้งชาํระใหบ้รษัิท

B. คา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เกดิขึ�นโดยการบอกเลกิขอ้ตกลงและคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากการโอนเงนิลงทนุของลกูคา้ไปยงั
บรษัิทลงทนุอื�น

C. ผลขาดทนุ และคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เกดิขึ�นจากการปิดธรุกรรมใดๆ หรอืการชาํระหนี�ที�คา้งอยู่ ซ ึ�งเกดิขึ�นโดยบรษัิทใน
นามของลกูคา้

D. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นหรอืจะเกดิขึ�นกบับรษัิทอนัเนื�องมาจากการบอกเลกิขอ้ตกลง

E. คา่เสยีหายใดๆ ที�เกดิขึ�นระหวา่งการเตรยีมการหรอืการชาํระหนี�สนิคงคา้ง

10.5 เมื�อไดส้ง่หนังสอืบอกเลกิขอ้ตกลงฉบบันี�หรอืเมื�อยตุขิอ้ตกลงแลว้ ใหป้ฏบิตัดิงันี�

A. ลกูคา้จะมภีาระผกูพันในการปิดสถานะที�เปิดไวท้ั �งหมด หากลกูคา้ไมดํ่าเนนิการดงักลา่ว เมื�อสิ�นสดุขอ้ตกลงแลว้
บรษัิทจะปิดสถานะที�ยงัเปิดอยูด่ว้ยราคาปัจจบุนั
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B. บรษัิทมสีทิธทิี�จะระงับมใิหล้กูคา้เขา้ถงึแพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอือาจจํากดัการใชง้านของลกูคา้บน
แพลตฟอรม์การซื�อขายนั�น

C. บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการเปิดสถานะใหมใ่หแ้กล่กูคา้

D. บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธไมใ่หล้กูคา้ถอนเงนิออกจากบญัชขีองลกูคา้ และบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็เงนิทนุของ
ลกูคา้ไวเ้ทา่ที�จําเป็นตอ้งใชเ้พื�อปิดสถานะที�เปิดไวก้อ่นหนา้ และ/หรอืเพื�อชาํระหนี�คงคา้งของลกูคา้ตามขอ้
ตกลงนี�

10.6 เมื�อยตุขิอ้ตกลงแลว้ ใหป้ฏบิตัติามขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืทกุขอ้ตอ่ไปนี�

A. บรษัิทมสีทิธทิี�จะรวมบญัชใีดๆ ของลกูคา้ เพื�อรวมยอดเงนิทั �งหมดในบญัชนัี�นของลกูคา้และหกัลบกบัหนี�ที�ลกูคา้
ตอ้งชาํระคนืใหบ้รษัิท

B. บรษัิทมสีทิธิ�ที�จะปิดบญัชขีองลกูคา้

C. บรษัิทมสีทิธทิี�จะแปลงสกลุเงนิใดๆ

D. บรษัิทมสีทิธิ�ที�จะปิดสถานะที�เปิดไวข้องลกูคา้ที�ราคาปัจจบุนั

E. ในกรณีที�ไมม่กีจิกรรมที�ผดิกฎหมาย ฉอ้ฉล หรอืการละเมดิ หรอืกจิกรรมที�สงสยัวา่ผดิกฎหมายของลกูคา้หรอื
คําสั�งจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง หากมยีอดเงนิที�บรษัิทตอ้งชาํระคนืแกล่กูคา้ (ภายหลงัหกัจํานวนเงนิที�บรษัิทได ้
พจิารณาตามดลุยพนิจิของบรษัิทแลว้เห็นวา่เป็นจํานวนที�เหมาะสมในแงก่ารชาํระหนี�ในอนาคตที�ลกูคา้มตีอ่
บรษัิท) บรษัิทจะจา่ยเงนิดงักลา่วคนืแกล่กูคา้โดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ และจะสง่รายการเดนิ
บญัชแีจง้ใหล้กูคา้ทราบวา่ยอดเงนินั�นไดม้าอยา่งไร และสั�งใหผู้ท้ี�ไดรั้บการแตง่ตั �งและ/หรอืผูด้แูลทรัพยส์นิจา่ย
เงนิตามจํานวนที�ตอ้งจา่ยคนืใหแ้กล่กูคา้ดว้ย เงนิดงักลา่วจะสง่คนืลกูคา้ตามคําสั�งของลกูคา้ เป็นที�เขา้ใจวา่
บรษัิทจะดําเนนิการชาํระเงนิไปยงับญัชใีนนามของลกูคา้เทา่นั�น บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการชาํระเงนิไปยงั
บคุคลที�สาม โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิท

11. เหตผุดิสญัญา

11.1 เหตตุอ่ไปนี�ถอืเป็น "เหตผุดิสญัญา"

A. บญัชขีองลกูคา้ไมม่เีงนิเพยีงพอเป็นคา่มารจ์ิ�นขั �นตน้และ/หรอืมารจ์ิ�นที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (Hedged
Margin) หรอืจํานวนอื�นที�ตอ้งใหแ้กบ่รษัิทตามขอ้ตกลง

B. ลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพันใดๆ ที�มหีนา้ที�ตอ้งทําแกบ่รษัิท รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้ผกูพันที�ลกูคา้ตอ้งสง่
เอกสารยนืยนัตวัตนและ/หรอืขอ้มลูอื�นๆ ตามที�บรษัิทกําหนด และ/หรอืปฏบิตัติามคําขออื�นใดสําหรับการตรวจ
สอบการยนืยนัตวัตน รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการยนืยนัตวัตนดว้ยวดิโีอคอลที�กําหนดตามแตด่ลุยพขิองบรษัิท
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว

C. ในกรณีที�เป็นลกูคา้บคุคล ลกูคา้ถกูฟ้องใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายภายใตก้ฎหมายลม้ละลายของหมูเ่กาะบรติชิ
เวอรจ์นิ หรอืกฎหมายอื�นที�เทยีบเทา่ในเขตอํานาจศาลอื�น หรอืในกรณีที�ลกูคา้เป็นพารท์เนอร์ พารท์เนอรห์นึ�งคน
หรอืหลายคนถกูฟ้องลม้ละลาย หรอืในกรณีที�เป็นลกูคา้บรษัิท มกีารแตง่ตั �งผูพ้ทิกัษ์ทรัพย์ ผูจั้ดการดแูล
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ทรัพยส์นิ ผูบ้งัคบัหลกัประกนั หรอืเจา้พนักงานอื�นที�เทยีบเทา่ หรอืในกรณีที�ลกูคา้ขอนัดหมายชาํระหนี�หรอืขอ
ประนอมหนี�กบัเจา้หนี� หรอืกระบวนการอื�นใดของลกูคา้ที�เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนักบัทั �งหมดที�กลา่วมาขา้งตน้

D. ลกูคา้ไมส่ามารถชาํระหนี�ของลกูคา้ไดเ้มื�อครบกําหนด

E. ลกูคา้ (หากเป็นลกูคา้บคุคล) เสยีชวีติ หรอืถกูศาลสั�งใหเ้ป็นคนสาบสญูหรอืกลายเป็นคนวกิลจรติ

F. เมื�อพบวา่การรับรองหรอืการรับประกนัใดๆ โดยลกูคา้ตามขอ้ 14 ในหมวด ก ของเอกสารฉบบันี�เป็นเท็จ

G. กรณีอื�นใดที�ทําใหบ้รษัิทมเีหตอุนัควรที�จะเชื�อไดว้า่จําเป็นหรอืสมควรที�จะดําเนนิการใดๆ ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 11.2
ของหมวด ก ของเอกสารฉบบันี�

H. การดําเนนิการที�ระบไุวใ้นขอ้ 11.2 ของหมวด ก ของเอกสารนี� จําเป็นตอ้งทําโดยหน่วยงานกํากบัดแูล หรอืองคก์ร
หรอืศาลผูม้อํีานาจหนา้ที�

I. ลกูคา้ทําใหบ้รษัิทเขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการฉอ้โกงหรอืความไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรอืทําใหบ้รษัิทสุม่เสี�ยง
ที�จะมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการฉอ้โกงหรอืความไมช่อบดว้ยกฎหมายในรปูแบบใดๆ กต็าม ซึ�งบรษัิทพจิารณาโดย
สจุรติแลว้เห็นวา่มคีวามเสี�ยงเชน่นั�น

J. ในกรณีที�ลกูคา้ละเมดิขอ้ตกลง ซึ�งมขีอ้กําหนดที�จัดทําขึ�นตามกฎหมายของหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิหรอืประเทศ
อื�นๆ ซึ�งบรษัิทพจิารณาโดยสจุรติแลว้เห็นวา่เกดิการละเมดินั�น

K. หากบรษัิทสงสยัวา่ลกูคา้มสีว่นรว่มในกจิกรรมการฟอกเงนิ และ/หรอืการจัดหาเงนิทนุใหแ้กผู่ก้อ่การรา้ย และ/
หรอือาชญากรรมอื�นๆ หรอืในกรณีอื�นใดกต็ามที�ลกูคา้ทําใหบ้รษัิทเขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการฉอ้โกงหรอืความ
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย และ/หรอืการดําเนนิการใดๆ ที�บรษัิทพจิารณาวา่น่าสงสยั

L. หากบรษัิทสงสยัวา่ลกูคา้มสีว่นรว่มในกจิกรรมที�ฉอ้ฉลและ/หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายและ/หรอืผดิปกติ หรอืการ
ดําเนนิงานอนัเป็นที�น่าสงสยัตามที�ระบไุวเ้พิ�มเตมิในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป และ/หรอืการดําเนนิการใดๆ ที�บรษัิท
พจิารณาวา่น่าสงสยั

M. หากบรษัิทมเีหตอุนัสงสยัไดว้า่ลกูคา้มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการทจุรติประเภทใดๆ เกี�ยวกบับตัรเครดติ/เดบติ รวมถงึ
กรณีที�ผูใ้หบ้รกิารและ/หรอืวธิกีารชาํระเงนิใดกต็ามไดรั้บขอ้เรยีกรอ้ง ขอ้พพิาท และ/หรอืการปฏเิสธการชาํระเงนิ
ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม

N. หากลกูคา้ฝ่าฝืนและ/หรอืละเมดินโยบายหรอืระเบยีบการภายในของบรษัิทที�เกี�ยวกบัเหตผุดิสญัญาใดๆ

O. หากบรษัิทสงสยัวา่ลกูคา้ไดทํ้าการซื�อขายโดย

(a) มลีกัษณะเป็นการทํากําไรเกนิควรโดยมหีรอืไมม่เีจตนาอนัไมช่อบธรรมและ/หรอืมเีจตนาที�ไมส่จุรติ เพื�อที�
จะไดกํ้าไรโดยรับความเสี�ยงนอ้ยที�สดุหรอืไมม่เีลย

(b) อาศยัจังหวะที�เกดิความหน่วงของราคาหรอือารบ์ทิราจหรอืราคาที�ไมม่ปีระสทิธภิาพ

(c) ตามการพจิารณาดว้ยดลุยพนิจิของบรษัิท ถอืไดว้า่เป็นการทําใหต้ลาดเกดิความผดิปกติ และ/หรอืการปั�น
ตลาด และ/หรอืกจิกรรมที�ฉอ้ฉลและ/หรอืขอ้มลูภายในและ/หรอืเทคนคิการซื�อขายตอ้งหา้ม

(d) เกดิขึ�นระหวา่งที�สภาวะตลาดหรอืการซื�อขายไมป่กติ
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P. กรณีอื�นใดที�ทําใหบ้รษัิทมเีหตอุนัควรที�จะเชื�อไดว้า่จําเป็นหรอืสมควรที�จะดําเนนิการใดๆ ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 11.2
ดา้นลา่งในขอ้ตกลงนี� เพื�อปกป้องบรษัิทหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืทั �งหมดของลกูคา้

11.2 หากเกดิเหตผุดิสญัญาขึ�น บรษัิทอาจดําเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ตอ่ไปนี� ทั �งนี�เป็นไปตามดลุยพนิจิของ
บรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ซึ�งจะดําเนนิการไดท้กุเมื�อโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

A. ระงับบญัชขีองลกูคา้และ/หรอืบญัชขีองลกูคา้รายอื�นชั�วคราว ซึ�งบรษัิทพจิารณาวา่ลกูคา้รายนั�นมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมที�น่าสงสยั จนกวา่บรษัิทจะตดัสนิไดว้า่เกดิเหตผุดิสญัญาหรอืไม่ ในกรณีที�มกีารตรวจสอบเหตผุดิสญัญา
บรษัิทอาจขอเอกสารตา่งๆ จากลกูคา้และลกูคา้มหีนา้ที�ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารดงักลา่วเพื�อสง่ใหบ้รษัิท

B. บรษัิทมสีทิธทิี�จะรวมบญัชใีดๆ ของลกูคา้ เพื�อรวมยอดเงนิทั �งหมดในบญัชนัี�นของลกูคา้และหกัลบกบัหนี�ที�ลกูคา้
ตอ้งชาํระคนืใหบ้รษัิท

C. บรษัิทมสีทิธิ�ที�จะปิดบญัชขีองลกูคา้

D. บรษัิทมสีทิธทิี�จะแปลงสกลุเงนิใดๆ

E. บรษัิทมสีทิธิ�ที�จะปิดสถานะที�เปิดไวข้องลกูคา้ที�ราคาปัจจบุนั

F. ยตุขิอ้ตกลงนี�โดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ

G. ควบคมุและ/หรอืจํากดัและ/หรอืแบนวธิกีารชาํระเงนิใดๆที�มใีหบ้รกิารสําหรับลกูคา้เป็นครั �งคราว

12. เหตสุดุวสิยั

12.1 เหตสุดุวสิยัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงรายการตอ่ไปนี�

A. การกระทําของรัฐบาล การเกดิสงครามหรอืความเป็นปฏปัิกษ์ ภยัสงคราม การกอ่การรา้ย ภาวะฉุกเฉนิระดบัชาติ
การจลาจล การกอ่ความไมส่งบ การกอ่วนิาศกรรม การเรยีกรอ้ง ภยัพบิตัสิากล หรอืวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ
หรอืการเมอืง ซึ�งบรษัิทเห็นวา่เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถรักษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในตลาด ซึ�งมกีารซื�อขาย
เครื�องมอืทางการเงนิบนแพลตฟอรม์การซื�อขายได ้

B. ปรากฏการณธ์รรมชาติ แผน่ดนิไหว คลื�นยกัษ์สนึามิ พายเุฮอรเิคน พายไุตฝุ้่ น อบุตัเิหตุ พายุ นํ�าทว่ม เพลงิไหม ้
โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตอิื�นๆ ที�ทําใหบ้รษัิทไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้

C. ขอ้พพิาทแรงงานและการปิดงานซึ�งสง่ผลตอ่การดําเนนิงานของบรษัิท

D. การระงับการซื�อขายในตลาดอา้งองิ หรอืการกําหนดราคาตํ�าสดุหรอืสงูสดุสําหรับการซื�อขายในตลาด การสั�ง
หา้มทํากจิกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง (เวน้แตบ่รษัิทเป็นผูส้ั�งหา้มเอง) การตดัสนิใจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วย
งานปกครองขององคก์รที�กํากบัดแูลตนเอง การตดัสนิใจของหน่วยงานปกครองของแพลตฟอรม์การซื�อขาย

E. การระงับบรกิารทางการเงนิชั�วคราว ซึ�งประกาศโดยหน่วยงานกํากบัดแูลที�เหมาะสม หรอืการกระทําหรอื
กฎขอ้บงัคบัอื�นใดของหน่วยงานหรอืองคก์รกํากบัดแูล หน่วยงานภาครัฐ หรอืองคก์รนานาชาติ
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F. การชาํรดุเสยีหาย การหยดุทํางาน หรอืการทํางานผดิปกตขิองอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์ เครอืขา่ย และสายการ
สื�อสาร (ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากเจตนาไมบ่รสิทุธิ�หรอืการกระทําโดยตั �งใจของบรษัิท) และการโจมตโีดยปฏเิสธการให ้
บรกิารแบบกระจาย (DDoS attack)

G. เหตกุารณ์ การกระทํา หรอืสถานการณใ์ดๆ ซึ�งอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทและผลจากเหตกุารณท์ี�เกดิขึ�น
ทําใหบ้รษัิทไมอ่ยูใ่นฐานะที�จะรับผดิชอบหรอืดําเนนิการแกไ้ขใดๆ ได ้

H. การระงับ การเลกิกจิการ การปิดตลาด หรอืการเกดิเหตกุารณใ์ดๆ ที�ทําใหบ้รษัิทไมไ่ดรั้บราคา หรอืการตั �งขอ้
จํากดั หรอืเงื�อนไขพเิศษหรอืเงื�อนไขที�ไมป่กตใินการซื�อขายในตลาดหรอืในขั �นตอนที�บรษัิทจะไดรั้บราคา

I. การเกดิความเคลื�อนไหวที�มากเกนิไปในระดบัราคาของธรุกรรมใดๆ และ/หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิหรอืตลาดอา้งองิ
หรอืการคาดการณข์องบรษัิท (โดยมเีหตอุนัสมควร) ในการเกดิความเคลื�อนไหวดงักลา่ว

J. ความไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพัน ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด ของผูใ้หบ้รกิารรายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โบรกเก
อรต์วักลางสถาบนัการเงนิ ผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่ง ตวัแทนหรอืประธานบรษัิท ผูด้แูลรักษาหลกัทรัพย์ ตวัแทน
เกบ็รักษาทรัพยส์นิ ผูค้า้ บรษัิทรับแลกเปลี�ยน สํานักงานหกับญัชี องคก์รกํากบัดแูล หรอืองคก์รกํากบัดแูลตนเอง

12.2 หากบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่เกดิเหตสุดุวสิยัขึ�น บรษัิทอาจดําเนนิการตามขั �นตอนขอ้ใดขอ้หนึ�ง หรอืหลายขอ้
หรอืทกุขอ้ตอ่ไปนี� โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โดยการดําเนนิการนั�นไมก่ระทบถงึสทิธอิื�นๆ ภายใตข้อ้ตกลงนี�)

A. เพิ�มขอ้กําหนดของมารจ์ิ�นโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

B. ปิดสถานะใดสถานะหนึ�งหรอืทกุสถานะที�เปิดอยู่ ดว้ยราคาที�บรษัิทพจิารณาโดยเจตนาบรสิทุธิ�แลว้วา่เป็นราคาที�
เหมาะสม

C. ปฏเิสธการรับคําสั�งซื�อขายจากลกูคา้

ระงับหรอืแกไ้ขการบงัคบัใชเ้งื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืทกุขอ้ของขอ้ตกลงนี� เมื�อเหตสุดุวสิยันั�นเป็นเหตใุห ้
บรษัิทไมส่ามารถหรอืเป็นไปไมไ่ดท้ี�จะปฏบิตัติามเงื�อนไขนั�น

D. การเพิ�มสเปรด และ/หรอื คา่คอมมชิชั�นจากการเทรด

E. ลดเลเวอเรจ

F. ปิดแพลตฟอรม์การซื�อขายในกรณีที�เกดิการทํางานผดิพลาด เพื�อบํารงุรักษาหรอืหลกีเลี�ยงความเสยีหาย

G. ระงับการใชบ้ญัชขีองลกูคา้

H. ยกเลกิคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้

I. ปฏเิสธคําขอฝากเงนิ

J. ดําเนนิการหรอืไมดํ่าเนนิการใดตามที�บรษัิทเห็นสมควรในสถานการณนั์�น โดยคํานงึถงึสถานะของบรษัิท ลกูคา้
และลกูคา้รายอื�น
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12.3 เวน้แตจ่ะมกีารระบไุวใ้นขอ้ตกลงนี�อยา่งชดัแจง้ บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืเสยีหายใดๆ ที�เกดิ
ขึ�นจากความไมส่ามารถ การชะงัก หรอืความลา่ชา้ในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพันภายใตข้อ้ตกลงนี� หากความไมส่ามารถ
การชะงัก หรอืความลา่ชา้ดงักลา่วเกดิขึ�นเนื�องจากเหตสุดุวสิยั

13. ขอ้จํากดัความรับผดิและการชดใชค้า่เสยีหาย

13.1 ในกรณีที�บรษัิทใหข้อ้มลู คําแนะนํา ขา่วสาร ขอ้มลูเกี�ยวกบัการทําธรุกรรม บทวเิคราะหห์รอืการวจัิยตลาดแก่
ลกูคา้ (หรอืในจดหมายขา่ว ซึ�งอาจประกาศไวบ้นเว็บไซต์ หรอืใหบ้รกิารแกส่มาชกิผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทหรอื
อื�นๆ) ซึ�งมใิชก่ารกระทําโดยทจุรติหรอืโดยประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของบรษัิท บรษัิทไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่การ
ขาดทนุ ตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ ที�เกดิจากความไมถ่กูตอ้งหรอืความผดิพลาดของขอ้มลูใดที�ใหไ้ว ้ภาย
ใตส้ทิธขิองบรษัิทที�จะยกเลกิหรอืปิดธรุกรรมใดๆ ในสถานการณเ์ฉพาะตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ตกลง ธรุกรรมใดๆ ที�เกดิ
จากความไมถ่กูตอ้งหรอืความผดิพลาดนั�นจะยงัคงมผีลและผกูพันตอ่ทั �งบรษัิทและลกูคา้ในทกุๆ ดา้น

13.2 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยี ความเสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นกบัลกูคา้ ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัหรอื
เกดิขึ�นจากเหตตุอ่ไปนี� ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ซึ�งไมจํ่ากดัเพยีง

A. ขอ้ผดิพลาดหรอืความลม้เหลวใดๆ ในการทํางานของแพลตฟอรม์การซื�อขาย

B. ขอ้ผดิพลาดในการตั �งคา่ในเทอรม์นัิลของลกูคา้ การอปัเดตเทอรม์นัิลของลกูคา้ไมเ่รยีบรอ้ย ความลา่ชา้ใดๆ ที�
เกดิจากเทอรม์นัิลของลกูคา้ ลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําบนเทอรม์นัิลของลกูคา้

C. ขอ้บกพรอ่งของฮารด์แวร์ ซอฟตแ์วร์ หรอืการเชื�อมตอ่ใดๆ จากฝั�งลกูคา้

D. คําสั�งซื�อขายทกุคําสั�งที�เปิดขึ�นดว้ยขอ้มลูเขา้ถงึของลกูคา้

E. บรษัิทไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพันภายใตข้อ้ตกลงอนัเนื�องมาจากเหตสุดุวสิยั

F. การกระทํา การละเวน้การกระทํา หรอืความประมาทเลนิเลอ่ของบคุคลที�สาม

G. ความสามารถในการชาํระหนี� การกระทํา หรอืการละเวน้การกระทําใดๆ ของบคุคลที�สามที�อา้งถงึในขอ้ 1.6 ของ
หมวด ข ของเอกสารนี�

H. หากสถานการณท์ี�อา้งถงึในขอ้ 1.7 ของหมวด ข ของเอกสารนี�เกดิขึ�น

I. บคุคลใดกต็ามที�ไดรั้บขอ้มลูเขา้ถงึของลกูคา้ ซึ�งบรษัิทไดอ้อกใหแ้กล่กูคา้ กอ่นที�ลกูคา้จะรายงานใหบ้รษัิท
ทราบเรื�องการใชข้อ้มลูเขา้ถงึอยา่งไมถ่กูตอ้ง

J. การเขา้ถงึขอ้มลูโดยบคุคลที�สามซึ�งไมไ่ดรั้บอนุญาต รวมถงึการเขา้ถงึที�อยูอ่เิล็กทรอนกิส์ การสื�อสารทาง
อเิล็กทรอนกิส์ ขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูที�ใชเ้ขา้ถงึบญัชี เมื�อมกีารสง่ขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ระหวา่งคูส่ญัญา
สองฝ่ายหรอืบคุคลอื�น โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ตหรอืการสื�อสารผา่นเครอืขา่ยอื�นๆ ไปรษณีย์ โทรศพัท์ หรอืวธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิสอ์ื�นใด

K. การกระทําหรอืการดําเนนิการแทนของตวัแทน

L. การเกดิความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ
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M. การเกดิราคาคลาดเคลื�อน (Slippage)

N. ความเสี�ยงและคําเตอืนใดๆ ใน "เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเสี�ยงและคําเตอืน" บนเว็บไซตข์องบรษัิท เกดิขึ�น
จรงิ

O. การเปลี�ยนแปลงอตัราภาษี

P. ลกูคา้ใช ้Trailing Stop และ/หรอืระบบเทรดอตัโนมตัิ (EA)

Q. ลกูคา้อาศยัคําสั�ง Stop Loss

R. การกระทํา คําสั�งซื�อขาย คําสั�ง ธรุกรรมที�ลกูคา้ลงนามภายใตข้อ้ตกลงนี�

13.3 หากบรษัิททําใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ย ความเสยีหาย หนี� ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�อาจเกดิขึ�นจากการดําเนนิการหรอื
เป็นผลจากการดําเนนิตามขอ้ตกลงนี� และ/หรอืเกี�ยวกบัการใหบ้รกิาร และ/หรอืเกี�ยวกบัคําสั�งซื�อขายใดๆ เป็นที�เขา้ใจ
วา่บรษัิทไมม่หีนา้ที�ตอ้งจา่ย และเป็นความรับผดิชอบของลกูคา้ในการจา่ยคา่เสยีหายใหแ้กบ่รษัิทสําหรับเหตดุงักลา่ว

13.4 ไมว่า่กรณีใดๆ บรษัิทไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ลกูคา้ หากเกดิความเสยีหายสบืเนื�อง ความเสยีหายพเิศษ หรอืความ
เสยีหายโดยออ้ม การสญูเสยีกําไร การสญูเสยีโอกาส (รวมถงึที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนไหวของตลาดในภายหลงั)
ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยที�ลกูคา้อาจตอ้งจา่ยโดยเกี�ยวเนื�องกบัขอ้ตกลงนี�

14. การรับรองและการรับประกนั

14.1 ลกูคา้รับรองและรับประกนัตอ่บรษัิทดงัตอ่ไปนี�

A. ขอ้มลูที�ลกูคา้ใหไ้วแ้กบ่รษัิทในใบสมคัรขอเปิดบญัชแีละเมื�อใดกต็ามหลงัจากนั�น เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และ
ครบถว้น และเอกสารที�ลกูคา้สง่ใหบ้รษัิทเป็นเอกสารจรงิที�ยงัใชไ้ดต้ามกฎหมาย และลกูคา้ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท
ทราบหากมกีารเปลี�ยนแปลงใดๆ

B. ลกูคา้ไดอ้า่นและทําความเขา้ใจทั �งหมดและรับรองวา่จะปฏบิตัติามเงื�อนไขในเอกสารนี� (ขอ้ตกลงของลกูคา้)
และเอกสารตา่งๆ บนเว็บไซตข์องบรษัิท ไดแ้ก่ "เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" "ขอ้ตกลงของพารท์เนอร"์ "เอกสาร
เปิดเผยขอ้มลูความเสี�ยงและคําเตอืน" "การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้" "ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการใชโ้บนัส"
รวมทั �ง "ขอ้ตกลงของพารท์เนอร"์ หากเกี�ยวขอ้ง

C. ลกูคา้เป็นผูม้อํีานาจที�ถกูตอ้งที�จะลงนามในขอ้ตกลง ออกคําสั�งซื�อขาย คําสั�ง และคํารอ้ง และปฏบิตัติามขอ้
ผกูพันภายใตข้อ้ตกลง

D. ลกูคา้เป็นผูก้ระทําการดว้ยตนเองและมใิชต่วัแทน ผูแ้ทน ผูรั้บมอบหมาย หรอืผูป้กครอง ซึ�งกระทําการในนาม
ของบคุคลอื�น ลกูคา้อาจกระทําการในนามของบคุคลอื�นไดเ้ฉพาะในกรณีที� บรษัิทมหีนังสอืแจง้ใหค้วามยนิยอม
เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นการเฉพาะ และบรษัิทไดรั้บเอกสารทั �งหมดที�บรษัิทตอ้งการเพื�อวตัถปุระสงคน์ี�

E. ลกูคา้บคุคลคอืบคุคลที�ไดก้รอกใบสมคัรขอเปิดบญัชี หรอืหากเป็นลกูคา้ในนามบรษัิท คอืผูท้ี�กรอกใบสมคัรขอ
เปิดบญัชใีนนามของบรษัิท จะตอ้งเป็นผูม้อํีานาจกระทําการนั�นแทนบรษัิท

F. การกระทําทั �งหมดภายใตข้อ้ตกลงนี�จะตอ้งไมล่ะเมดิกฎหมายหรอืกฎที�บงัคบัใชก้บัลกูคา้หรอืเขตอํานาจศาลที�
ลกูคา้มถีิ�นพํานักอยู่ หรอืขอ้ตกลงใดๆ ที�ลกูคา้ผกูพันหรอืกระทบถงึทรัพยส์นิหรอืเงนิทนุใดๆ ของลกูคา้
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G. ลกูคา้ไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรขอเปิดบญัชี หากลกูคา้เป็นบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง และจะแจง้ใหบ้รษัิททราบ
ตอ่ไป หากลกูคา้กลายเป็นบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง ณ เวลาใดกต็ามภายในระยะเวลาของขอ้ตกลงนี�

H. เงนิทนุของลกูคา้มใิชเ่งนิที�ไดจ้ากกจิกรรมที�ผดิกฎหมายใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืมไิดใ้ชห้รอืจงใจนํา
ไปใชเ้พื�อสนับสนุนผูก้อ่การรา้ย

I. เงนิทนุของลกูคา้ปราศจากสทิธยิดึหน่วง คา่ธรรมเนยีม การมดัจํา หรอืภาระผกูพันอื�นๆ

J. ลกูคา้เลอืกประเภทของบรกิารและเครื�องมอืทางการเงนิใดๆ โดยพจิารณาจากสถานการณท์างการเงนิโดยรวม
ของตนแลว้เห็นวา่เหมาะสมภายใตส้ถานการณด์งักลา่ว

K. สญัชาตหิรอืศาสนาของลกูคา้ไมเ่ป็นขอ้จํากดัในการดําเนนิการคําสั�งของลกูคา้ในตลาดหรอืเครื�องมอืทางการ
เงนิใด

L. ลกูคา้จะพจิารณาขอ้มลูใดๆ ในสื�อโฆษณาของบรษัิท เฉพาะเมื�อบรกิารหรอืโปรโมชั�นที�โฆษณามคํีาอธบิายที�
ครบถว้นสมบรูณป์ระกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทเทา่นั�น

M. ลกูคา้มอีายุ 18 ปีบรบิรูณข์ึ�นไป

N. ลกูคา้จะไมใ่ชร้าคาเสนอซื�อของบรษัิทเพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นนอกเหนอืจากวตัถปุระสงคใ์นการซื�อขายของตนเอง
เทา่นั�น และลกูคา้ยนิยอมที�จะไมทํ่าการจัดสรรราคาเสนอซื�อใหมข่องเราใหก้บับคุคลอื�น ไมว่า่การจัดสรรราคา
ใหมด่งักลา่วจะเป็นไปเพื�อวตัถปุระสงคท์างการคา้หรอือื�นๆ เวน้แตจ่ะตกลงไวเ้ป็นอยา่งอื�นระหวา่งคูส่ญัญากอ่น
หนา้นี�

O. ลกูคา้จะใชบ้รกิารที�นําเสนอโดยบรษัิทตามขอ้ตกลงโดยสจุรติและเพื�อวตัถปุระสงคน์ี� ลกูคา้จะไมใ่ชอ้ปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส์ ซอฟตแ์วร์ อลักอรทิมึ กลยทุธก์ารซื�อขายหรอืแนวทางการเกง็กําไรใดๆ (เชน่ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง
การใชค้วามหน่วงในทางที�ผดิ การควบคมุราคา หรอืการปรับเวลา) ที�มจีดุมุง่หมายเพื�อจัดการหรอืใชป้ระโยชน์
จากวธิกีารที�บรษัิทสรา้ง จัดหา หรอืนําเสนอราคาเสนอซื�อ นอกจากนี�ลกูคา้ตกลงวา่การใชอ้ปุกรณ์ ซอฟตแ์วร์
อลักอรทิมึ กลยทุธ์ หรอืแนวทางปฏบิตัใิดๆ ในการตดิตอ่กบับรษัิทโดยที�ลกูคา้ไมต่อ้งอยูภ่ายใตค้วามเสี�ยงดา้น
ตลาดใดๆ จะเป็นหลกัฐานวา่ลกูคา้กําลงัใชป้ระโยชนจ์ากบรษัิทอยา่งไมถ่กูตอ้ง

15. การรับทราบความเสี�ยงและความยนิยอมของลกูคา้

15.1 ลกูคา้รับทราบและยอมรับขอ้ความตอ่ไปนี�โดยไมม่ขีอ้สงสยั

A. การซื�อขาย CFD อาจไมเ่หมาะสําหรับทกุคน และลกูคา้มคีวามเสี�ยงมากที�จะขาดทนุและเสยีหายอนัเนื�องมาจาก
การซื�อขาย CFD และลกูคา้ยอมรับและยนืยนัวา่ยนิดทีี�จะรับความเสี�ยงนี� ความเสยีหายอาจรวมถงึการสญูเสยีเงนิ
ทั �งหมดและคา่คอมมชิชั�นเพิ�มเตมิใดๆ และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ เพื�อรักษาสถานะที�เปิดไว ้

B. CFD มคีวามเสี�ยงสงู อตัราทดหรอืเลเวอเรจที�ไดจ้าก CFD เทา่กบัวา่เงนิฝากหรอืเงนิที�วางไวจํ้านวนไมม่ากอาจ
ทําใหเ้กดิการขาดทนุไดม้ากพอๆ กบักําไร ซึ�งยงัหมายความวา่การเคลื�อนไหวของราคาไมม่ากนักอาจนําไปสู่
ความแตกตา่งของมลูคา่ที�มากกวา่หลายเทา่เมื�อเทยีบเป็นสดัสว่น ซึ�งอาจสง่ผลตอ่ผูล้งทนุไดท้ั �งในแงบ่วกและ
แงล่บ

C. ธรุกรรม CFD มหีนี�สนิที�คาดวา่จะเกดิขึ�นและลกูคา้ควรตระหนักถงึเรื�องนี� โดยเฉพาะในเรื�องขอ้กําหนดมารจ์ิ�น
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D. การซื�อขายบนแพลตฟอรม์การซื�อขายอเิล็กทรอนกิสม์คีวามเสี�ยง

E. ความเสี�ยงและคําเตอืนใดๆ ใน "เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเสี�ยงและคําเตอืน" ดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท

15.2 ลกูคา้ยอมรับและเขา้ใจวา่

A. ลกูคา้ไมม่สีทิธสิง่มอบหรอืไมจํ่าเป็นตอ้งสง่มอบสนิทรัพยอ์า้งองิของ CFD และไมม่กีรรมสทิธิ�หรอืผลประโยชน์
อื�นใดในสนิทรัพยอ์า้งองินั�น

B. จะไมม่ดีอกเบี�ยเกดิขึ�นจากเงนิที�บรษัิทเกบ็ไวใ้นบญัชขีองลกูคา้

C. เมื�อทําการซื�อขาย CFD ลกูคา้จะซื�อขายตามการเคลื�อนไหวของราคาตลาดของสนิทรัพยอ์า้งองิ และการ
ซื�อขายนั�นไมเ่กดิขึ�นในตลาดที�มกีารควบคมุ แตเ่ป็นการซื�อขายกนัเองนอกระบบตลาด (Over-The-Counter:
OTC)

15.3 ลกูคา้ยนิยอมใหบ้รษัิทนําเสนอเนื�อหาของขอ้ตกลงนี�ผา่นทางเว็บไซต์

15.4 ลกูคา้ยนืยนัวา่ตนเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเป็นประจําและยนิยอมใหบ้รษัิทใหข้อ้มลูแกล่กูคา้ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เพยีงขอ้มลูเกี�ยวกบัการแกไ้ขขอ้กําหนดและเงื�อนไข คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนยีม ขอ้ตกลงนี� นโยบายและขอ้มลูเกี�ยวกบั
ลกัษณะและความเสี�ยงของการลงทนุ โดยการประกาศขอ้มลูดงักลา่วบนเว็บไซต์

16. กฎหมายและกฎระเบยีบที�บงัคบัใช ้

16.1 ขอ้ขดัแยง้และขอ้ถกเถยีงทั �งหมดที�เกดิขึ�นจากหรอืเกี�ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงนี�จะไดรั้บการตดัสนิในศาลที�หมูเ่กาะ
บรติชิเวอรจ์นิ

16.2 ขอ้ตกลงนี�อยูภ่ายใตก้ฎหมายของหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ

16.3 แมว้า่จะมขีอ้กําหนดอื�นใดในขอ้ตกลงนี�ที�ขดัแยง้กนั ในการใหบ้รกิารลกูคา้ บรษัิทมสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวที�จะ
ดําเนนิการใดๆ ตามดลุยพนิจิที�บรษัิทเห็นสมควร เพื�อใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบและ/หรอืขอ้ปฏบิตัขิอง
ตลาดที�เกี�ยวขอ้งและกฎหมายที�บงัคบัใชท้ั �งหมด

16.4 ธรุกรรมทั �งหมดในนามของลกูคา้จะตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช ้บรษัิทมสีทิธทิี�จะใชห้รอืไมใ่ชม้าตรการ
ใดๆ ตามที�บรษัิทเห็นวา่จําเป็นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑท์ี�มผีลบงัคบัใชใ้นขณะนั�น มาตรการใดๆ ที�บรษัิทอาจใช ้
และกฎเกณฑท์ี�มผีลบงัคบัใชจ้ะมผีลผกูพันลกูคา้

16.5 ลกูคา้อาจยื�นเรื�องรอ้งเรยีนตอ่บรษัิทไดต้ามที�ระบไุวใ้นเอกสาร "การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้" ที�ประกาศไว ้
บนเว็บไซต์

17. ความเป็นเอกเทศของสญัญา

17.1 หากศาลที�มเีขตอํานาจศาลใดชี�วา่สว่นใดสว่นหนึ�งของขอ้ตกลงนี�ไมม่ผีลบงัคบัใชห้รอืผดิกฎหมายหรอืขดักบั
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายของตลาดอา้งองิหรอืผูค้วบคมุใด ใหถ้อืวา่สว่นนั�นถกูแยกออกจากขอ้ตกลงฉบบันี�
ตั �งแตต่น้ และขอ้ตกลงนี�จะตคีวามและบงัคบัใชไ้ดเ้สมอืนวา่ไมม่สีว่นที�ถกูแยกออกนั�น และความชอบดว้ยกฎหมาย
หรอืความสามารถในการบงัคบัใชข้อ้กําหนดที�เหลอือยูข่องขอ้ตกลงนี� หรอืความชอบดว้ยกฎหมายหรอืความถกูตอ้ง



Exness (VG) Ltd (หมายเลขใบอนุญาตจากคณะกรรมการบรกิารดา้นการเงนิ SIBA/L/20/1133)
Trinity Chambers, PO Box 4301, โรดทาวน,์ ทอรโ์ทลา, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ
เว็บไซต:์ www.exness.com อเีมล: support@exness.com

สมบรูณห์รอืความสามารถในการบงัคบัใชข้อ้กําหนดนี�ตามกฎหมายและ/หรอืขอ้บงัคบัของเขตอํานาจศาลอื�นจะไมไ่ด ้
รับผลกระทบ

18. การไมใ่ชส้ทิธิ

18.1 การที�บรษัิทไมส่ามารถแกไ้ขบรรเทาเหตฝุ่าฝืน หรอืยนืยนัการปฏบิตัอิยา่งเขม้งวดตามเงื�อนไขหรอืขอ้กําหนด
ใดๆ ของขอ้ตกลงนี� หรอืการที�บรษัิทไมใ่ชส้ทิธหิรอืวธิกีารแกไ้ขใดๆ ที�บรษัิทมสีทิธทํิาไดภ้ายใตข้อ้ตกลงนี� จะไมถ่อื
เป็นการสละสทิธโิดยนัย

19. การโอนสทิธิ

19.1 บรษัิทอาจขาย โอน โอนสทิธิ� หรอืแปลงหนี�ไปใหแ้กบ่คุคลที�สาม ซึ�งสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืทั �งหมดของสทิธิ ผล
ประโยชน์ หรอืภาระผกูพันใดๆ ของตนภายใตข้อ้ตกลงนี�ไดต้ลอดเวลา หรอืการดําเนนิการตามขอ้ตกลงทั �งหมด โดย
แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหา้ (5) วนัทําการ ทั �งนี�อาจเกดิขึ�นในกรณีที� แตไ่มจํ่ากดั
เพยีง การควบรวมกจิการของบรษัิทกบับคุคลที�สาม การปรับโครงสรา้งของบรษัิท การเลกิกจิการของบรษัิทในอนาคต
หรอืการขายหรอืหรอืโอนกจิการหรอืทรัพยส์นิทั �งหมดหรอืบางสว่นของบรษัิทใหแ้กบ่คุคลที�สาม

19.2 เป็นที�ตกลงและเขา้ใจวา่ในกรณีที�มกีารถา่ยโอน โอนสทิธิ� หรอืแปลงหนี�ตามที�กลา่วในขอ้ 19.1 ขา้งตน้ บรษัิทมี
สทิธทิี�จะเปิดเผยและ/หรอืโอนขอ้มลูของลกูคา้ทั �งหมด (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้มลูสว่นบคุคล สิ�งที�บนัทกึ
ขอ้ความหรอืจดหมายที�สง่ระหวา่งกนั เอกสารการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะและเอกสารยนืยนัตวัตนของลกูคา้
ไฟลแ์ละบนัทกึตา่งๆ ประวตักิารซื�อขายของลกูคา้) และโอนบญัชขีองลกูคา้และเงนิของลกูคา้ตามที�จําเป็น โดยแจง้
เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหา้ (5) วนัทําการ

19.3 สทิธแิละภาระผกูพันของลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี� ลกูคา้ไมส่ามารถโอน โอนสทิธิ� คดิคา่ใชจ้า่ย หรอืแปลง
หนี� หรอือา้งสทิธอิื�นที�จะทําการเชน่นั�น โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิท

20. ภาษา

20.1 ภาษาทางการของบรษัิทคอืภาษาองักฤษ และลกูคา้ควรอา่นและอา้งองิเว็บไซตห์ลกัเสมอเพื�อรับทราบขอ้มลู
และเรื�องที�แจง้ใหท้ราบทั �งหมดเกี�ยวกบับรษัิทและกจิกรรมทั �งหมดของบรษัิท ขอ้ความแปลหรอืขอ้มลูที�ใหไ้วเ้ป็น
ภาษาอื�นที�ไมใ่ชภ่าษาองักฤษมวีตัถปุระสงคเ์พื�อใชเ้ป็นขอ้มลูเทา่นั�น โดยไมม่ผีลผกูพันบรษัิทหรอืผลทางกฎหมาย
ใดๆ บรษัิทไมม่หีนา้ที�รับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูนั�น

21. ผูแ้นะนํา

21.1 ในกรณีที�ลกูคา้ไดรั้บการแนะนําใหรู้จั้กบรษัิทผา่นทางบคุคลที�สาม ("ผูแ้นะนํา") ลกูคา้รับทราบวา่บรษัิทไมม่หีนา้
ที�รับผดิชอบตอ่การกระทําและ/หรอืการเป็นตวัแทนของผูแ้นะนํา และขอ้ตกลงอื�นใดระหวา่งลกูคา้กบัผูแ้นะนําไมม่ผีล
ผกูพันบรษัิท

21.2 ลกูคา้ยอมรับและยนืยนัวา่ขอ้ตกลงหรอืความสมัพันธข์องลกูคา้กบัผูแ้นะนําอาจทําใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ
เนื�องจากบรษัิทอาจมหีนา้ที�ตอ้งจา่ยคา่คอมมชิชั�นหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่แ้นะนํา
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22. การยนืยนัตวัตน

22.1 เพื�อป้องกนัการเขา้ถงึบญัชขีองลกูคา้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ลกูคา้ตอ้งยนืยนัตวัตนกอ่นเพื�อดําเนนิกจิกรรมที�ไมใ่ช่
การซื�อขายดงัตอ่ไปนี�

A. - เปลี�ยนรหสัผา่นเขา้สูพ่ื�นที�สว่นบคุคล

B. - เปลี�ยนประเภทความปลอดภยั

C. - กูค้นืรหสัผา่นพื�นที�สว่นบคุคล

D. - เปลี�ยนเอเจนทพ์ื�นที�สว่นบคุคล

E. - ถอนเงนิ

F. - เปลี�ยนรหสัผา่นการซื�อขาย

G. - เปลี�ยนรหสัผา่นนักลงทนุ

22.2 ชอ่งทางการยนืยนัตวัตนของลกูคา้ที�บรษัิทใช ้ (เชน่ อเีมลหรอื sms) และวธิกีารยนืยนัตวัตนของลกูคา้จะตอ้ง
ดําเนนิการตาม "เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" ที�อยูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท

22.3 เป็นที�เขา้ใจวา่บรษัิทมสีทิธทิี�จะระงับการดําเนนิการที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย หากขอ้มลูยนืยนัตวัตนของลกูคา้ใชไ้ม่
ไดห้รอืไมถ่กูตอ้ง จนกวา่ลกูคา้จะสง่ขอ้มลูยนืยนัตวัตนที�ถกูตอ้ง

23. การแปลงสกลุเงนิ

23.1 บรษัิทมสีทิธทิี�จะแปลงสกลุเงนิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ ตามที�เห็นวา่จําเป็นหรอืควรตอ้งทํา
เพื�อฝากเงนิเขา้บญัชขีองลกูคา้ดว้ยสกลุเงนิของบญัชี (ในกรณีที�ลกูคา้ฝากเงนิเขา้บญัชดีว้ยสกลุเงนิที�ตา่งจากสกลุ
เงนิของบญัชลีกูคา้) หรอืเพื�อปฏบิตัติามภาระผกูพันหรอืใชส้ทิธภิายใตข้อ้ตกลงนี� หรอืเพื�อทําธรุกรรมหรอืคําสั�ง
ซื�อขายใดๆ เป็นการเฉพาะ บรษัิทจะแปลงสกลุเงนิดงักลา่วโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�เหมาะสม ซึ�งบรษัิทเลอืกโดย
คํานงึถงึอตัราตลาดปัจจบุนั บรษัิทมสีทิธทิี�จะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที�เกดิจากการแปลงสกลุเงนิใหแ้กล่กูคา้ รวมถงึแตไ่ม่
จํากดัเพยีงคา่ธรรมเนยีมแกธ่นาคาร คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ และคา่ธรรมเนยีมแกค่นกลาง และอื�นๆ โดยจะเรยีกเกบ็
จากลกูคา้และรับจากบญัชขีองลกูคา้ หรอืหกัจากเงนิที�ฝากเขา้

23.2 ลกูคา้จะเป็นผูรั้บความเสี�ยงทั �งหมดจากการแลกเปลี�ยนสกลุเงนิตา่งประเทศ ที�เกดิจากธรุกรรมหรอืการใชส้ทิธิ
ของบรษัิทภายใตข้อ้ตกลงนี�หรอืกฎหมายอื�นใด

24. เบ็ดเตล็ด

24.1 การใชส้ทิธแิละการเยยีวยาทั �งหมดของบรษัิทภายใตข้อ้ตกลงนี�ไมม่ผีลใหบ้รษัิทเสยีสทิธหิรอืการเยยีวยาอื�นที�
บรษัิทมตีามกฎหมายหรอืตามความถกูตอ้ง

24.2 หากลกูคา้ประกอบดว้ยบคุคลสองคนขึ�นไป ลกูคา้มคีวามรับผดิและภาระผกูพันภายใตข้อ้ตกลงนี�รว่มกนัและ
แทนกนั คําเตอืนหรอืประกาศใดๆ ที�ใหแ้กบ่คุคลใดบคุคลหนึ�งที�ประกอบกนัขึ�นเป็นคณะลกูคา้ จะถอืวา่ไดใ้หแ้กบ่คุคล
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ทกุคนที�อยูใ่นคณะลกูคา้ คําสั�งใดๆ ที�ออกจากบคุคลใดบคุคลหนึ�งในคณะลกูคา้จะถอืวา่ออกจากบคุคลทกุคนในคณะ
ลกูคา้

24.3 หากบคุคลใดบคุคลหนึ�งในคณะลกูคา้เสยีชวีติหรอืมคีวามบกพรอ่งทางจติ เงนิทนุทั �งหมดที�ถอืโดยบรษัิทหรอืผู ้
ไดรั้บแตง่ตั �งจะเป็นไปเพื�อประโยชนแ์ละตามคําสั�งของผูร้อดชวีติ และภาระผกูพันและหนี�สนิทั �งหมดที�มตีอ่บรษัิทจะ
ตอ้งเป็นของผูร้อดชวีติดงักลา่ว

หมวด ข เงนิของลกูคา้และบญัชขีองลกูคา้

1. เงนิของลกูคา้

1.1 บรษัิทไมม่หีนา้ที�ใหผ้ลกําไรหรอืดอกเบี�ยแกเ่งนิของลกูคา้ (นอกเหนอืจากกําไรที�ไดจ้ากธรุกรรมการซื�อขายใน
บญัชขีองลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงนี�) และลกูคา้สละสทิธทิี�จะเรยีกรอ้งดอกเบี�ยใดๆ

1.2 บรษัิทอาจฝากเงนิของลกูคา้ดว้ยวธิกีารฝากแบบขา้มคนืและอาจไดรั้บดอกเบี�ยจากเงนิฝากนั�น

1.3 บรษัิทอาจถอืเงนิของลกูคา้และเงนิของลกูคา้รายอื�นไวใ้นบญัชเีดยีวกนั (บญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื�อ)

1.4 บรษัิทอาจฝากเงนิของลกูคา้กบับคุคลที�สาม (ซึ�งไดแ้ก่ คนกลาง ธนาคาร ตลาด บรษัิทตวัแทนการชาํระเงนิ สํานัก
งานหกับญัชี หรอืคูส่ญัญาที�ซื�อขายกนันอกตลาด หรอืผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ) ผูซ้ ึ�งอาจมสีทิธปิระโยชนท์ี�มหีลกัประกนั
สทิธยิดึหน่วง หรอืสทิธใินการหกัลบกลบหนี�ของเงนินั�น

1.5 เงนิของลกูคา้อาจถกูเกบ็รักษาในนามของลกูคา้โดยบคุคลที�สามตามที�ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 1.4 ขา้งตน้ ซึ�งอยูภ่ายใน
หรอืภายนอกหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ ระบอบการปกครองและระบอบกฎหมายที�ใชก้บับคุคลเหลา่นี�ที�อยูน่อกหมูเ่กาะ
บรติชิเวอรจ์นิ จะแตกตา่งจากผูท้ี�อยูใ่นหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ และในกรณีที�บคุคลนั�นถกูประกาศเป็นผูม้หีนี�สนิลน้พน้
ตวัหรอืบคุคลลม้ละลายหรอืสถานะอื�นที�เทยีบเทา่กนั เงนิของลกูคา้อาจมวีธิจัีดการที�แตกตา่งจากวธิทีี�จะใชห้ากเงนิ
นั�นอยูใ่นหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ หรอืหากเงนินั�นไดรั้บการรักษาโดยบรษัิทโดยตรง บรษัิทจะไมรั่บผดิตอ่การลม้ละลาย
การกระทํา หรอืการละเวน้การกระทําใดๆ ของบคุคลที�สามที�กลา่วถงึในขอ้นี�

1.6 บคุคลที�สามที�บรษัิทจะโอนเงนิไปใหอ้าจถอืเงนิไวใ้นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื�อ และอาจไมส่ามารถแยกเงนิของ
ลกูคา้ออกจากเงนิของบคุคลอื�นหรอืเงนิของบคุคลที�สามได ้ในกรณีที�บคุคลที�สามลม้ละลายหรอืดถกูดําเนนิการทาง
กฎหมายที�คลา้ยกนั บรษัิทอาจยื�นคําขอรับชาํระหนี�ไมม่ปีระกนัแกบ่คุคลที�สามในนามของลกูคา้ และลกูคา้จะตอ้งรับ
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ความเสี�ยงที�วา่เงนิที�บรษัิทไดรั้บจากบคุคลที�สามอาจไมเ่พยีงพอตอ่การชาํระใหแ้กล่กูคา้ บรษัิทไมรั่บผดิหรอื
รับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีใดๆ ที�เกดิขึ�น

1.7 เป็นที�เขา้ใจวา่กําไรหรอืขาดทนุจากการซื�อขายจะถกูฝากเขา้หรอืถอนออกจากบญัชขีองลกูคา้เมื�อปิดธรุกรรมนั�น

2. สทิธยิดึหน่วง

2.1 บรษัิทเป็นผูท้รงสทิธยิดึหน่วงในเงนิทนุทั �งหมดที�บรษัิทหรอืบรษัิทรว่มหรอืผูท้ี�ไดรั้บการแตง่ตั �งถอืไวใ้นนามของ
ลกูคา้ จนกวา่จะไดรั้บการชาํระหนี�ครบถว้น สทิธติามสทิธยิดึหน่วงนี�อาจขยายเวลาและบงัคบัใชเ้พื�อใหค้รอบคลมุการ
เรยีกรอ้งที�มผีลผกูพันตามกฎหมายซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้ ทั �งในปัจจบุนัหรอืในอนาคต ที�มาจากกฎหมายที�บงัคบัใช ้
กฎเกณฑท์ี�ตอ้งปฏบิตัติาม/บตัรธนาคาร/ธนาคารที�ใชบ้รกิาร/ผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ/ขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ
รวมทั �งที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้

3. การหกักลบลบหนี�

3.1 หากยอดรวมที�ลกูคา้ตอ้งชาํระเทา่กบัยอดรวมที�บรษัิทตอ้งชาํระ (ในการคํานวณยอดรวมที�ลกูคา้ตอ้งชาํระ ใหคํ้านงึ
ถงึคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�มผีลผกูพันลกูคา้ตามกฎหมาย ซึ�งเกดิจากอํานาจของกฎหมายที�บงัคบัใช ้กฎเกณฑท์ี�ตอ้งปฏบิตั ิ
ตาม/บตัรธนาคาร/ธนาคารที�ใหบ้รกิาร/ผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ/ขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ รวมทั �งที�หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกําหนดไว)้ ใหภ้าระผกูพันของทั �งสองฝ่ายหกัลา้งกนัและยกเลกิซึ�งกนัโดยอตัโนมตัิ

3.2 หากยอดรวมที�ฝ่ายหนึ�งจะตอ้งชาํระ (ในการคํานวณยอดรวมที�ลกูคา้ตอ้งชาํระ ใหคํ้านงึถงึคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�มผีล
ผกูพันลกูคา้ตามกฎหมาย ซึ�งเกดิจากอํานาจของกฎหมายที�บงัคบัใช ้กฎเกณฑท์ี�ตอ้งปฏบิตัติาม/บตัรธนาคาร/
ธนาคารที�ใหบ้รกิาร/ผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ/ขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ รวมทั �งที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว)้
มากเกนิกวา่ยอดรวมที�อกีฝ่ายหนึ�งจะตอ้งชาํระให ้ใหฝ่้ายที�มยีอดรวมตอ้งชาํระมากกวา่ ชาํระสว่นตา่งใหแ้กอ่กีฝ่าย
หนึ�ง และถอืวา่ภาระผกูพันของทั �งสองฝ่ายหกัลา้งกนัและยกเลกิซึ�งกนัโดยอตัโนมตัิ

3.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะรวมบญัชทีั �งหมดหรอืบญัชใีดๆ ของลกูคา้ ที�เปิดอยูใ่นชื�อลกูคา้ และรวมยอดเงนิในบญัชดีงั
กลา่วเพื�อหกักลบลบหนี� ในกรณีที�มกีารบอกเลกิขอ้ตกลง

4. บญัชขีองลกูคา้

4.1 เพื�ออํานวยความสะดวกในการซื�อขาย CFD บรษัิทจะเปิดบญัชขีองลกูคา้ใหแ้กล่กูคา้ ซึ�งบญัชนัี�นจะใชไ้ดเ้มื�อ
ลกูคา้ฝากเงนิเริ�มตน้ขั �นตํ�าเขา้บญัชตีามที�บรษัิทกําหนด เงนิฝากขั �นตํ�าขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทและอาจ
เปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นครั �งคราว เงนิฝากเริ�มตน้ขั �นตํ�าอาจแตกตา่งกนัตามประเภทบญัชขีองลกูคา้ ขอ้มลูนี�จะระบไุวบ้น
เว็บไซตข์องเรา

4.2 บรษัิทอาจเสนอบญัชปีระเภทตา่งๆ ซึ�งมลีกัษณะและขอ้กําหนดแตกตา่งกนัและใชว้ธิกีารดําเนนิการแตกตา่งกนั
ขอ้มลูเกี�ยวกบับญัชปีระเภทตา่งๆ ระบไุวบ้นเว็บไซต์

5. การระงับบญัชขีองลกูคา้ชั�วคราว

5.1 บรษัิทอาจระงับบญัชขีองลกูคา้ชั�วคราวดว้ยเหตผุลอนัสมควรโดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ ซึ�งรวมถงึ
เหตผุลขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัตอ่ไปนี�
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A. เมื�อเกดิเหตผุดิสญัญาของลกูคา้ตามขอ้ 11.2 (ก) ของหมวด ก ของเอกสารนี� และในชว่งเวลาอนัเหมาะสมที�
บรษัิทตอ้งใชใ้นการตรวจสอบวา่เกดิเหตผุดิสญัญาหรอืไม่

B. หลงัจากที�ลกูคา้รอ้งขอใหร้ะงับการใชง้านบญัชขีองลกูคา้ชั�วคราวตามขอ้ 5.5 ของหมวด ข ของขอ้ตกลงของ
ลกูคา้

C. บรษัิทไดรั้บแจง้จากแหลง่ที�เชื�อถอืไดว้า่บคุคลที�สามที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจไดรั้บขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชขีอง
ลกูคา้

D. บรษัิทไดรั้บแจง้จากแหลง่ที�เชื�อถอืไดว้า่อาจเกดิการกระทําที�ผดิกฎหมายหรอืการดําเนนิการที�น่าสงสยัของ
ลกูคา้ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 1.4 ของเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

E. เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัและภายในระยะเวลาที�เหตดุงักลา่วยงัคงดําเนนิอยู่

F. ขอ้ผดิพลาดของลกูคา้ในคําขอโอนเงนิไปยงับญัชอีื�น และสง่ผลใหบ้รษัิททําการฝากเงนิในบญัชซีื�อขายที�ไมถ่กู
ตอ้ง

5.2 โดยไมก่ระทบถงึสทิธขิอ้อื�นๆ ของบรษัิท ใหย้กเลกิการระงับบญัชขีองลกูคา้ในกรณีตอ่ไปนี�

A. เมื�อบรษัิทตดัสนิวา่มไิดเ้กดิเหตผุดิสญัญาขึ�น ซึ�งบญัชขีองลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (a) ของหมวด ข
ของขอ้ตกลงของลกูคา้นี� โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทฯ แตเ่พยีงผูเ้ดยีว

B. เมื�อลกูคา้รอ้งขอบรษัิทใหย้กเลกิการระงับบญัชลีกูคา้ตามขอ้ 5.6 ซึ�งบญัชขีองลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวตามขอ้ 5.1
(ข) ของหมวด ข ของขอ้ตกลงของลกูคา้นี�

C. เมื�อบรษัิทตดัสนิเรื�องความปลอดภยัของขอ้มลูเขา้ถงึแลว้ และ/หรอืบรษัิทออกขอ้มลูเขา้ถงึใหมใ่หแ้กล่กูคา้แลว้
ซึ�งบญัชขีองลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (c) ของขอ้ตกลงของลกูคา้นี�

D. เมื�อบรษัิทตดัสนิวา่ลกูคา้ไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งในพฤตกิรรมหรอืการดําเนนิการที�น่าสงสยัที�ระบไุวใ้นขอ้ 1.4 ของ
เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป ซึ�งบญัชขีองลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (ง) ของขอ้ตกลงของลกูคา้นี�

E. เมื�อสิ�นสดุการเกดิเหตสุดุวสิยั ซึ�งบญัชขีองลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (จ) ของหมวด ข ของขอ้ตกลงของ
ลกูคา้นี�

5.3 ในระหวา่งที�บญัชขีองลกูคา้ถกูระงับ บรษัิทจะตรวจสอบสถานการณ์ และตดัสนิใจวา่ควรเปิดใชบ้ญัชขีองลกูคา้อกี
ครั �งหรอืปิดบญัชขีองลกูคา้

5.4 ในกรณีที�มกีารปิดบญัชขีองลกูคา้ บรษัิทขอ สงวนสทิธิ�ในการหกัเงนิไวเ้ป็นจํานวนตามที�บรษัิทเห็นวา่เหมาะสม
และเป็นเวลานานเทา่ที�บรษัิทเห็นวา่เหมาะสม ภายใตส้ทิธยิดึหน่วงที�ระบไุวใ้นขอ้ 2 ของหมวด ข ของขอ้ตกลงของ
ลกูคา้ เพื�อชดเชยคา่ใชจ้า่ยหรอืคําขอที�มผีลผกูพันตามกฎหมายที�อาจเกดิขึ�นในอนาคต ที�มาจากกฎหมายที�บงัคบัใช ้
กฎเกณฑท์ี�ตอ้งปฏบิตัติาม/บตัรธนาคาร/ธนาคารที�ใชบ้รกิาร/ผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ/ขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ
รวมทั �งที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้

5.5 ลกูคา้มสีทิธขิอใหบ้รษัิทระงับบญัชขีองลกูคา้ชั�วคราวได ้โดยการสง่อเีมลมาที� support@exness.com และ/หรอื
โทรศพัทต์ดิตอ่บรษัิทเพื�อขอใหร้ะงับบญัชขีองลกูคา้ชั�วคราว โดยลกูคา้จะตอ้งระบรุหสัผา่นโทรศพัทข์องบญัชลีกูคา้
ไมว่า่ตดิตอ่ดว้ยชอ่งทางใดขา้งตน้ บรษัิทจะระงับบญัชภีายในยี�สบิสี� (24) ชั�วโมงหลงัจากไดรั้บคําขอดงักลา่ว
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5.6 เพื�อใหบ้รษัิทสามารถยกเลกิการระงับบญัชขีองลกูคา้ซึ�งถกูระงับตามคําขอของลกูคา้ ลกูคา้ตอ้งสง่อเีมลไปที�
support@exness.com และ/หรอืโทรศพัทต์ดิตอ่บรษัิทเพื�อขอใหย้กเลกิการระงับบญัชี โดยจะตอ้งแจง้รหสัผา่น
โทรศพัทข์องบญัชี บรษัิทจะยกเลกิการระงับบญัชขีองลกูคา้ภายในยี�สบิสี� (24) ชั�วโมงหลงัจากไดรั้บคําขอดงักลา่ว

6. บญัชขีองลกูคา้ที�ไมไ่ดใ้ชง้านและไมม่กีารเคลื�อนไหว

6.1 หากใน 90 (เกา้สบิ) วนัตามปฏทินิไมม่กีจิกรรมการซื�อขายหรอืการดําเนนิการที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย (รวมถงึการ
ดําเนนิการของตวัแทน) ในบญัชขีองลกูคา้ที�มยีอดคงเหลอืไมเ่กนิ 10 ดอลลาร์ (หรอืจํานวนที�เทา่กนั แลว้แตส่กลุเงนิ
ในบญัชขีองลกูคา้) บญัชนัี�นจะถกูเกบ็ถาวร

6.2 เมื�อบญัชขีองลกูคา้ถกูเกบ็ถาวร การซื�อขายทั �งหมดในบญัชจีะถกูเกบ็ถาวรดว้ยและไมส่ามารถกูค้นืได ้
อยา่งไรกต็าม เมื�อลกูคา้รอ้งขอ บรษัิทสามารถใหป้ระวตัขิองบญัชทีี�ขอได ้

6.3 คําสั�งซื�อขายสําหรับบญัชีMT4 จะถกูลบออกจากเซริฟ์เวอรห์ลงัจากผา่นไประยะหนึ�ง และระยะเวลาในการลบดงั
กลา่วจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะประเภทบญัชี

6.4 หากบญัชขีองลกูคา้ไมม่กีารเคลื�อนไหวเป็นเวลาหนึ�งปีขึ�นไป และหลงัจากบรษัิทไดแ้จง้ไปยงัที�อยูล่า่สดุของ
ลกูคา้ตามที�บรษัิททราบแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปิดบญัชขีองลกูคา้และใหส้ถานะเป็นบญัชทีี�ไมม่กีาร
เคลื�อนไหว

6.5 หากไมข่ดัตอ่ขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืภายในขอ้ตกลง บญัชทีี�ถกูจัดเกบ็เนื�องดว้ยเหตใุนขอ้ 6.1 ของหมวด ข
ภายในขอ้ตกลงของลกูคา้ สามารถกูค้นืไดต้ามคําขอของลกูคา้ เงนิในบญัชทีี�ถกูจัดเกบ็นั�นจะยงัคงเป็นเงนิของลกูคา้
และบรษัิทจะตอ้งจัดทําและเกบ็บนัทกึรายการและสง่เงนิดงักลา่วคนืแกล่กูคา้ตามที�ลกูคา้รอ้งขอเมื�อใดกไ็ด ้

6.6 ขอ้ 6.2และ 6.3 จะมผีลกบับญัชีMT4 เทา่นั�น

6.7 หากไมม่กีารซื�อขายและ/หรอืการดําเนนิการที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย (รวมถงึการดําเนนิการของเอเจนท)์ และ/หรอืบญัชี
ลกูคา้ที�ไมไ่ดใ้ชง้านในชว่งเวลาที�กําหนดตามแตด่ลุยพนิจิของบรษัิท บรษัิทอาจมกีารใชข้อ้จํากดับางสว่นหรอื
ทั �งหมดบนพื�นที�สว่นบคุคลและ/หรอืบญัชขีองลกูคา้ และ/หรอือาจยตุขิอ้ตกลงนี�โดยมผีลทนัทโีดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ ลกูคา้จะตอ้งดําเนนิการตามคําขอของบรษัิทเกี�ยวกบัเอกสารและ/หรอืขอ้มลูเพื�อขอรับสทิธกิารเขา้ถงึ
พื�นที�สว่นบคุคลและ/หรอืบญัชกีารซื�อขาย เพื�ออธบิายความใหช้ดัเจน ขอ้จํากดัขา้งตน้นี�จะไมส่ง่ผลตอ่สทิธใินการ
ถอนเงนิของลกูคา้

7. การฝากเงนิเขา้และการถอนเงนิออกจากบญัชขีองลกูคา้

7.1 ลกูคา้สามารถฝากและถอนเงนิในบญัชขีองลกูคา้เมื�อใดกไ็ดใ้นระยะเวลาของขอ้ตกลงนี� โดยใชว้ธิกีารชาํระเงนิที�มี
ในพื�นที�สว่นบคุคลเป็นครั �งคราว สามารถดขูอ้กําหนดจํานวนเงนิฝากขั �นตํ�าและคา่ธรรมเนยีมการถอนเงนิไดใ้นพื�นที�
สว่นบคุคล บรษัิทไมรั่บการฝากเงนิเขา้บญัชขีองลกูคา้โดยบคุคลที�สามหรอืผูฝ้ากที�ไมร่ะบชุื�อ

7.2 ลกูคา้เขา้ใจและยอมรับวา่ หากลกูคา้ใชว้ธิกีารชาํระเงนิหนึ�ง ลกูคา้จะใชว้ธิกีารชาํระเงนิเดยีวกนัในการถอนเงนิ
เวน้แตว่า่จะมกีารตดัสนิใจอยา่งสมเหตสุมผลตามดลุยพนิจิของบรษัิท หากมกีารใชว้ธิชีาํระเงนิหลายวธิี การคํานวณจะ
ตอ้งเป็นไปตามสดัสว่น บรษัิทจะตั �งขอ้กําหนดและลําดบัที�ตอ้งปฏบิตัติามในการถอนเงนิ
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7.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะขอขอ้มลูเพิ�มเตมิและ/หรอืเอกสารจากลกูคา้เพื�อยนืยนัตน้ทางและ/หรอืแหลง่ที�มาของเงนิที�ฝาก
ไวใ้นบญัชขีองลกูคา้ไดท้กุเมื�อ บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธการฝากหรอืถอนเงนิของลกูคา้ หากบรษัิทไมเ่ชื�อมั�นถงึขอ้มลูและ
/หรอืเอกสารที�ลกูคา้สง่ใหก้บับรษัิทและ/หรอืบรษัิทไดรั้บ

7.4 บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธการฝากเงนิของลกูคา้ หากลกูคา้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของการโอนเงนิที�ระบไุวใ้นพื�นที�
สว่นบคุคล

7.5 บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการฝากและการถอนเงนิ ในกรณีที�อเีมล หมายเลขโทรศพัท์ ขอ้มลูยนืยนัตวัตน ขอ้มลู
ยนืยนัที�อยู่ และ/หรอืขอ้มลูอื�นๆ ที�ลกูคา้สง่ใหก้บับรษัิทและ/หรอืที�บรษัิทไดรั้บ ยงัไมไ่ดรั้บการยนืยนัอยา่งครบถว้น
โดยบรษัิท หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั ตามขอ้กําหนดของการตรวจสอบดงักลา่ว ซึ�งขึ�นกบัดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผู ้
เดยีว

7.6 เมื�อลกูคา้ทําการฝากเงนิ บรษัิทจะนํายอดเงนิตามที�ไดรั้บมาจรงิเขา้บญัชทีี�ลกูคา้ตอ้งการฝากโดยเร็วที�สดุ
หลงัจากที�เงนินั�นเขา้บญัชขีองบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้

7.7 หากเงนิที�ลกูคา้โอนมาไมไ่ดถ้กูฝากเขา้บญัชขีองลกูคา้ในเวลาที�ควร ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบและขอให ้
บรษัิททําการตรวจสอบธรุกรรมการโอนเงนิ ลกูคา้ยนิยอมที�จะจา่ยคา่ธรรมเนยีมใดๆ ที�เกดิจากการตรวจสอบนั�น โดย
หกัออกจากบญัชขีองลกูคา้หรอืจา่ยโดยตรงกบับคุคลที�สามที�ดําเนนิการตรวจสอบ ลกูคา้เขา้ใจและยอมรับวา่เพื�อ
ดําเนนิการตรวจสอบ ลกูคา้จะตอ้งจัดสง่เอกสารและใบรับรองที�จําเป็นใหแ้กบ่รษัิท

7.8 โดยไมก่ระทบขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืของขอ้ตกลงนี� บรษัิทจะดําเนนิการถอนเงนิใหแ้กล่กูคา้ เมื�อบรษัิทไดรั้บคํา
ขอถอนเงนิที�ลกูคา้ยื�นผา่นพื�นที�สว่นบคุคล

7.9 เมื�อบรษัิทไดรั้บคําสั�งขอถอนเงนิออกจากบญัชขีองลกูคา้ บรษัิทจะตอ้งดําเนนิการธรุกรรมดงักลา่วไมใ่หล้า่ชา้
เกนิควร และหากเป็นไปได ้ไมค่วรลา่ชา้กวา่ 3 (สาม) วนัทําการ หากคําขอถอนเงนินั�นเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�

A. คําสั�งขอถอนเงนินั�นระบขุอ้มลูที�จําเป็นทั �งหมด

B. คําสั�งนั�นเป็นคําสั�งใหโ้อนเงนิไปยงับญัชตีน้ทาง ซึ�งเป็นชอ่งทางที�ใชฝ้ากเงนิเขา้บญัชขีองลกูคา้ หรอืหากเป็น
กรณีที�เป็นคําสั�งถอนเงนิเนื�องจากเกดิสถานการณข์ดัแยง้ใหโ้อนเงนินั�นกลบัไปยงับญัชธีนาคารของลกูคา้ (เมื�อมี
การแสดงหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง)

C. บญัชทีี�จะรับโอนตอ้งเป็นบญัชขีองลกูคา้

D. ในขณะที�จะโอนเงนิ ลกูคา้มเีงนิอยูใ่นบญัชขีองลกูคา้

E. ไมม่เีหตสุดุวสิยัใดๆ ที�ทําใหบ้รษัิทไมส่ามารถทําการถอนเงนิได ้

F. ลกูคา้ไดป้ฏบิตัติามคําขอของบรษัิทในการยนืยนัตวัตน และอื�นๆ อยา่งครบถว้น

G. เมื�อเกดิเหตผุดิสญัญา

7.10 เป็นที�ยอมรับและเขา้ใจวา่การถอนเงนิจะดําเนนิการใหแ้กล่กูคา้ไดเ้ทา่นั�น บรษัิทจะไมถ่อนเงนิไปยงับญัชขีอง
บคุคลที�สามและ/หรอืบญัชทีี�ไมร่ะบชุื�อ
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7.11 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปฏเิสธคําขอถอนเงนิของลกูคา้ที�ขอใหโ้อนเงนิดว้ยวธิกีารที�เฉพาะเจาะจง และบรษัิทมี
สทิธเิสนอวธิกีารอื�น

7.12 ลกูคา้อาจตอ้งชาํระคา่บรกิารและคา่ธรรมเนยีมการโอนทั �งหมด และบรษัิทจะตดัคา่ใชจ้า่ยเหลา่นี�จากเงนิในบญัชี
ของลกูคา้

7.13 ในกรณีที�มกีารปิดบญัชขีองลกูคา้ ยอดเงนิในบญัชจีะถกูถอนออกและจา่ยคนืไปยงับญัชทีี�ฝากเขา้ตามสดัสว่นที�
ไดฝ้ากเขา้

7.14 ในกรณีที�มกีารใชบ้ตัรธนาคารและ/หรอืบญัชธีนาคาร และ/หรอืวธิกีารฝากเงนิอื�นใดโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย จะ
ถอืเป็นกรณียกเวน้สําหรับขอ้ที�กลา่วมาขา้งตน้ ในกรณีที�มกีารกระทําโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย บรษัิทอาจคนืเงนิยอด
บาลานซต์ามที�พจิารณาแลว้วา่เหมาะสม หากเกดิการกระทําอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย อาจมกีารสง่ขอ้มลูทั �งหมดไปยงั
ธนาคารและ/หรอืสถาบนัเครดติ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ และ/หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถงึหน่วยงานที�
บงัคบัใชก้ฎหมาย

7.15 หากมกีารเปลี�ยนแปลงประเภทความปลอดภยั บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใหถ้อนเงนิไดห้ลงัผา่นไปสาม (3) วนัทําการ
นับจากเวลาที�ไดทํ้าการเปลี�ยนประเภทความปลอดภยั

7.16 โดยไมก่ระทบกบัขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืในขอ้ตกลงของลกูคา้ ในกรณีที�ลกูคา้ใชบ้ตัรธนาคารเป็นวธิกีารฝากเงนิ
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการกําหนดวงเงนิจํากดัสําหรับการถอนเงนิในระบบ สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวงเงนิจํากดั
ของการถอนเงนิ และขั �นตอนการถอนเงนิดงักลา่ว โปรดดทูี�พื�นที�สว่นบคุคลของคณุ บรษัิทจะดําเนนิการสง่เงนิเขา้
บญัชขีองลกูคา้ตามรายละเอยีดที�ระบไุวใ้นคําขอถอนเงนิ บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ระยะเวลาที�ใชใ้นการโอนเงนิ

7.17 เมื�อลกูคา้ฝากเงนิเขา้บญัชโีดยใชบ้ตัรธนาคาร หากไมม่กีารถอนเงนิออกจากบญัชซีื�อขายนี�นานเกนิกวา่เกา้สบิ
(90) วนันับจากวนัที�ฝาก ลกูคา้จะสามารถถอนเงนิได ้โดยถอนผา่นบตัรธนาคารเดยีวกนัของลกูคา้เทา่นั�น และ/หรอื
ดว้ยวธิกีารอื�นใดกต็ามที�บรษัิทพจิารณาวา่เหมาะสม

7.18 โดยไมก่ระทบกบัขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืซึ�งระบไุวใ้นขอ้ตกลงของลกูคา้ ลกูคา้สามารถขอถอนเงนิจากพื�นที�สว่น
บคุคล และบรษัิทจะดําเนนิการเพื�อโอนเงนิไปยงับญัชขีองลกูคา้ ตามรายละเอยีดที�ไดร้ะบเุอาไวใ้นคําขอถอนเงนิ
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ระยะเวลาที�ใชใ้นการโอนเงนิหลงัจากมกีารสง่คําขอถอนเงนิ

7.19 ลกูคา้สามารถขอโอนเงนิไปยงับญัชซีื�อขายอื�นได ้ในกรณีที�บญัชซีื�อขายนั�นรองรับวธิกีารฝาก/ถอนเงนิที�ใช ้การ
โอนเงนิภายในจะทําไดร้ะหวา่งบญัชปีระเภทเดยีวกนัเทา่นั�น หรอืระหวา่งบญัชคีนละประเภท หากจํานวนเงนิที�โอน
มากกวา่จํานวนเงนิฝากขั �นตํ�าที�กําหนด

7.20 บรษัิทจะดําเนนิการโอนเงนิเขา้บญัชซีื�อขายอื�นในสกลุเงนิของบญัชซีื�อขายนั�น

7.21 ในระหวา่งทํารายการโอนเงนิขา้มบญัชซีื�อขาย หากบรษัิทดําเนนิการผดิพลาด โดยการโอนเงนิเขา้ผดิบญัชี
บรษัิทจะคนืเงนิจํานวนนั�นใหแ้กล่กูคา้โดยที�บรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง

7.22 หากเกดิขอ้ผดิพลาดของลกูคา้ในคําขอโอนเงนิไปยงับญัชอีื�น ซึ�งเป็นผลใหบ้รษัิทฝากเงนิเขา้ผดิบญัชซีื�อขาย
ลกูคา้อาจไมส่ามารถขอเงนิจํานวนนั�นคนืได ้

7.23 บรษัิทอาจปฏเิสธการโอนเงนิภายในโดยไมต่อ้งใหเ้หตผุล โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว



Exness (VG) Ltd (หมายเลขใบอนุญาตจากคณะกรรมการบรกิารดา้นการเงนิ SIBA/L/20/1133)
Trinity Chambers, PO Box 4301, โรดทาวน,์ ทอรโ์ทลา, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ
เว็บไซต:์ www.exness.com อเีมล: support@exness.com

7.24 Danibrook Investments Ltd เป็นบรษัิทอยูภ่ายใตอํ้านาจควบคมุเดยีวกนักบับรษัิท และจดทะเบยีนใน
สาธารณรัฐไซปรัส เลขทะเบยีน HE417738 และตั �งอยูท่ี� 28 Octovriou, 243, อาคาร Christiana Sea View Court,
ชั �น 3, หอ้ง 301-302, 3035, ลมีาซอล ไซปรัส ทําหนา้ที�เป็นผูดํ้าเนนิการชาํระเงนิของบรษัิท

https://exness.myzygos.com/contacts/edit/204
https://exness.myzygos.com/contacts/edit/204
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หมวด ค แพลตฟอรม์การซื�อขาย

1. ปัญหาทางเทคนคิ

1.1 ลกูคา้เป็นผูรั้บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการจัดหาและ/หรอืบํารงุรักษาอปุกรณท์ี�ตอ้งใชใ้นการเขา้ถงึและใชง้าน
แพลตฟอรม์การซื�อขาย ซึ�งตอ้งเป็นอปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บัแพลตฟอรม์การซื�อขาย ประกอบดว้ยคอมพวิเตอรส์ว่น
บคุคล การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต สายโทรศพัท์ และ/หรอืสายการเชื�อมตอ่อื�นๆ เป็นอยา่งนอ้ย การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเป็น
ปัจจัยที�สําคญัอยา่งยิ�งและลกูคา้เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต เพื�อยนืยนัใหแ้น่ใจวา่ มกีาร
เชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1.2 ลกูคา้รับรองและรับประกนัวา่ไดต้ดิตั �งและใชว้ธิกีารป้องกนัที�เหมาะสมในแงค่วามปลอดภยัและความสมบรูณข์อง
คอมพวิเตอรข์องลกูคา้ และไดดํ้าเนนิการอยา่งเหมาะสมเพื�อป้องกนัระบบของตนจากไวรัสคอมพวิเตอร์ หรอืสื�อ
อปุกรณ์ หรอืขอ้มลูอื�นๆ ที�ไมเ่หมาะสมและอาจเป็นอนัตรายตอ่เว็บไซต์ แพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอืระบบอื�นๆ ของ
บรษัิท นอกจากนี�ลกูคา้มหีนา้ที�ป้องกนัการแพรห่รอืสง่ตอ่ไวรัสคอมพวิเตอร์ หรอืสื�อหรอือปุกรณอ์ื�นๆ ที�เป็นอนัตราย
หรอืไมเ่หมาะสม จากเครื�องคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลของลกูคา้มายงัแพลตฟอรม์การซื�อขายของบรษัิท

1.3 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ลกูคา้หากระบบคอมพวิเตอรข์องลกูคา้ขดัขอ้ง เสยีหาย ทําลาย และ/หรอืลา้งขอ้มลูและ
บนัทกึของลกูคา้ นอกจากนี�หากลกูคา้เกดิความลา่ชา้และปัญหาอื�นๆ ดา้นความสมบรูณข์องขอ้มลู อนัเป็นผลมาจาก
การกําหนดคา่ฮารด์แวรห์รอืการจัดการที�ไมด่ี บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

1.4 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่การหยดุชะงัก และ/หรอืความลา่ชา้ และ/หรอืปัญหาในการสื�อสารใดๆ ที�ลกูคา้ประสบ
เมื�อใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขาย

2. ขอ้หา้มในการใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขาย

2.1 ลกูคา้ตอ้งไมเ่ขา้ถงึหรอืพยายามเขา้ถงึโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ใชว้ธิวีศิวกรรมยอ้นกลบั หรอืหลกีเลี�ยงมาตรการ
การรักษาความปลอดภยัใดๆ ที�บรษัิทไดนํ้ามาใชก้บัแพลตฟอรม์การซื�อขายและ/หรอืระบบคอมพวิเตอร์

2.2 ลกูคา้จะใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขายเพื�อประโยชนข์องบญัชขีองลกูคา้เองเทา่นั�นและไมใ่ชใ้นนามของบคุคลอื�น

2.3 หา้มกระทําการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตอ่ไปนี�โดยเด็ดขาด

A. ใชซ้อฟตแ์วรใ์ดๆ ที�ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยปัญญาประดษิฐต์อ่ระบบของบรษัิทและ/หรอืแพลตฟอรม์การ
ซื�อขาย

B. ดกัจับ ตดิตาม กอ่ความเสยีหาย หรอืปรับเปลี�ยนขอ้มลูสื�อสารใดๆ ที�ไมไ่ดม้ขี ึ�นเพื�อลกูคา้

C. ใชแ้มงมมุ (spider) ไวรัส (virus) หนอนคอมพวิเตอร์ (worm) มา้โทรจัน (Trojan horse) ระเบดิเวลา (time bomb)
และ/หรอืรหสั และ/หรอืคําสั�งอื�นใดที�ออกแบบมาเพื�อบดิเบอืน ลบ กอ่ความเสยีหาย และ/หรอืแยกสว่น
แพลตฟอรม์การซื�อขาย และ/หรอืระบบการสื�อสาร หรอืระบบใดๆ ของบรษัิท

D. สง่การสื�อสารเชงิพาณชิยท์ี�ไมพ่งึประสงคใ์ดๆ ที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช ้

E. การกระทําที�จะทําใหห้รอือาจทําใหเ้กดิการละเมดิความถกูตอ้งสมบรูณข์องระบบคอมพวิเตอรข์องบรษัิทหรอื
แพลตฟอรม์การซื�อขายหรอืทําใหร้ะบบดงักลา่วทํางานผดิปกติ
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F. กระทําการใดๆ ที�อาจทําใหเ้ขา้ถงึแพลตฟอรม์การซื�อขายไดอ้ยา่งผดิวธิแีละ/หรอืโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

G. ใช ้ (หรอือนุญาตใหบ้คุคลอื�นใช)้ ซอฟตแ์วร์ โปรแกรม แอปพลเิคชนั หรอือปุกรณอ์ื�นใดไมว่า่โดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม ในการเขา้ถงึหรอืขอรับขอ้มลูผา่นทางแพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอืทําใหก้ระบวนการเขา้ถงึหรอืไดรั้บ
ขอ้มลูดงักลา่วเป็นไปโดยอตัโนมตัิ

H. ใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขายโดยไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงนี�

2.4 ความลา่ชา้ของอนิเทอรเ์น็ต การเชื�อมตอ่ และขอ้ผดิพลาดของการแสดงราคาอาจเป็นเหตใุหร้าคาที�แสดงบน
แพลตฟอรม์การซื�อขายมไิดส้ะทอ้นถงึราคาตลาดที�แทจ้รงิ กลยทุธก์ารซื�อขายที�มุง่ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ผดิพลาดของ
ราคา และ/หรอืการซื�อขายดว้ยราคาที�ไมใ่ชร่าคาตลาด หรอืการฉวยโอกาสจากความลา่ชา้ของอนิเทอรเ์น็ต เป็น
กลยทุธท์ี�ไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้นแพลตฟอรม์การซื�อขาย หากกลยทุธก์ารซื�อขายหรอืพฤตกิรรมอื�นๆ ของลกูคา้ ทําให ้
บรษัิทมเีหตเุพยีงพอใหส้งสยัไดว้า่ ลกูคา้มเีจตนาและ/หรอืมกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบในการใชห้รอืพยายามจะใช ้
ขอ้ผดิพลาดของราคาและ/หรอืราคาที�ไมม่ใีนตลาด สเปรด หรอืคา่คอมมชิชั�นบคุคลที�สามในทางที�ผดิเพื�อประโยชน์
ของลกูคา้ บรษัิทมสีทิธทิี�จะใชม้าตรการตอบโตข้อ้ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ดงันี�

A. จํากดัหรอืระงับการเขา้ถงึแพลตฟอรม์การซื�อขาย

B. ยกเลกิขอ้ตกลงนี�ทนัที

C. ปิดบญัชขีองลกูคา้โดยทนัที และ/หรอืปิดบญัชทีั �งหมดที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงบญัชอีื�นๆ ทั �งหมดที�
ถอืโดยเจา้ของบญัชคีนเดยีวกนัและ/หรอืบญัชขีองลกูคา้รายอื�น ซึ�งบรษัิทพจิารณาวา่มสีว่นรว่มในกจิกรรมขา้ง
ตน้โดยจะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยทนัที

D. ดําเนนิการตามกฎหมายจากเหตทุี�บรษัิทไดรั้บความสญูเสยี

E. ทําการแกไ้ขหรอืปรับเปลี�ยนที�จําเป็นในบญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการปรับสเปรด/คา่คอมมชิ
ชนัที�มใีหบ้รกิารสําหรับลกูคา้

F. จํากดัการเขา้ถงึบญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไปยงัการสตรมี ราคาที�สามารถซื�อขายไดท้นัที รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการให ้
ใบเสนอราคาดว้ยตนเองเทา่นั�น และสง่คําสั�งซื�อขายใดๆ เพื�อไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้จากบรษัิท

G. ยกเลกิกําไรการซื�อขายในอดตีจากบญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง ที�บรษัิทสามารถบนัทกึวา่ไดม้าจากการใชส้ภาพคลอ่งใน
ทางที�ผดิไดท้กุเมื�อในระหวา่งความสมัพันธก์บัลกูคา้

H. เอาออก/ยตุ/ิยกเลกิหรอืแกไ้ขมาตรฐานและ/หรอืเงื�อนไขการซื�อขายที�กําหนดเองหรอืสทิธปิระโยชนท์ี�มอบให ้
กบัลกูคา้ใดๆ ตามหมวด จ ขอ้ 7 หรอืจํากดัการเปิด/แกไ้ข/ปิดการซื�อขาย

I. ดําเนนิการอื�นใดที�จําเป็นตามดลุยพนิจิของบรษัิท

2.5 หากกลยทุธก์ารซื�อขายหรอืพฤตกิรรมอื�นๆ ของลกูคา้ ทําใหบ้รษัิทมเีหตเุพยีงพอใหส้งสยัไดว้า่ ลกูคา้มกีารใช ้
เทคนคิการซื�อขายตอ้งหา้มในรปูแบบใดๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการทํากําไรโดยปราศจากความเสี�ยง รวมถงึรปูแบบ
กจิกรรมการซื�อขายของลกูคา้ที�ระบวุา่ลกูคา้มุง่หวงัผลประโยชนท์างการเงนิเพยีงอยา่งเดยีวโดยไมไ่ดส้นใจการ
ซื�อขายในตลาดที�ถกูตอ้งและ/หรอืรับความเสี�ยงดา้นตลาด การป้องกนัความเสี�ยงภายในบญัชขีองลกูคา้และ/หรอืการ
ประสานงานกบับคุคลอื�น การใชป้ระโยชนจ์ากนโยบาย 'ไมม่ยีอดบาลานซท์ี�ตดิลบ' ของเรา การฉอ้โกง การควบคมุ
เงนิคนื/การเกง็กําไรจากโบนัส การซื�อขายโดยมวีตัถปุระสงคเ์พยีงอยา่งเดยีวในการสรา้งคา่คอมมชิชั�นจากบคุคลที�
สาม การซื�อขายเฉพาะและ/หรอืปรมิาณจํานวนมากในชว่งที�มสีภาพคลอ่งตํ�า การใช ้EA หรอืป้องกนัความเสี�ยงโดย
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ไมส่จุรติ การใชเ้ลเวอเรจมากเกนิไป การใชช้อ่งวา่งของราคาที�คาดหวงัในทางที�ผดิ การซื�อขายในราคานอกตลาด
การปั�น การโอเวอรโ์หลดระบบดว้ยคําสั�งซื�อขาย การดําเนนิการหลายบญัชซี ึ�งรวมถงึ (i) บญัชทีี�ดําเนนิการจากสถานที�
เดยีวกนั (ii) ใช/้ระบทุี�อยู่ IP / หมายเลข ID / หมายเลขโทรศพัท์ ฯลฯ เดยีวกนั (iii) หลายบญัชทีี�แสดงรปูแบบการฝาก
และถอนเงนิที�เหมอืนกนั (iv) บญัชทีี�แสดงรปูแบบการซื�อขายที�คลา้ยคลงึหรอืเหมอืนกนั หรอื (v) บญัชทีี�ใชอ้ปุกรณ์
เดยีวกนั หรอืกจิกรรมหลอกลวงหรอืฉอ้โกงในรปูแบบอื�นใด จะถอืวา่ธรุกรรมทั �งหมดที�ดําเนนิการและ/หรอืผลกําไร
หรอืขาดทนุที�ไดรั้บมานั�นไมถ่กูตอ้ง ในกรณีดงักลา่วบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปิด/ระงับ/บล็อก (ชั�วคราวหรอืถาวร)
บญัชขีองลกูคา้และ/หรอืยกเลกิธรุกรรมทั �งหมดและ/หรอืระงับ/ปิดการซื�อขายใด ๆ หรอืป้องกนัการแกไ้ข/เปิดและ/
หรอืบล็อกการโอนภายในใดๆและ/หรอืปิดใชง้านการถอนอตัโนมตัแิละ/หรอืเปลี�ยนแปลง/ลดเลเวอเรจและ/หรอืปิดใช ้
งาน EA และ/หรอืยกเลกิผลกําไรใดๆและ/หรอืนํามาตรฐานและ/หรอืเงื�อนไขหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบในการซื�อขายที�ปรับ
แตง่เองใดๆออกไปและ/หรอืการดําเนนิการใดที�บรษัิทเห็นสมควร

จากมมุมองขา้งตน้ ลกูคา้จะถกูหา้มไมใ่หเ้ปิดบญัชซีื�อขายใหมห่รอืการซื�อขายใดๆ กบับรษัิท อยา่งไรกต็าม ในกรณีที�
ลกูคา้สามารถเปิดบญัชแีละซื�อขายกบับรษัิทไดสํ้าเร็จเนื�องจากความผดิพลาดทางเทคนคิและ/หรอืมนุษย์ บรษัิทขอ
สงวนสทิธิ�ทกุประการในการปิดบญัชลีกูคา้ทนัทเีมื�อระบตุวัตน ยกเลกิกําไร/ขาดทนุที�เกดิขึ�นและคนืเงนิฝากตาม
จํานวนเดมิ โดยไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการฝากและถอนเงนิ

2.6 บรษัิทไดม้กีารพัฒนาและจะพัฒนาอยา่งตอ่เนื�องสําหรับเครื�องมอืใดๆ ที�จําเป็นในการตรวจจับการฉอ้ฉลและ/หรอื
การเขา้ถงึและการใชง้านแพลตฟอรม์การซื�อขายโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ขอ้พพิาทใดๆ ที�เกดิขึ�นจากการฉอ้ฉลและ/
หรอืกจิกรรมการซื�อขายที�ตอ้งหา้มดงักลา่วจะไดรั้บการแกไ้ขโดยบรษัิทตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีวใน
ลกัษณะที�ถอืวา่ยตุธิรรมที�สดุตอ่ทกุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งการตดัสนิใจนั�นจะถอืเป็นที�ส ิ�นสดุและ/หรอืมผีลผกูพันกบัผูเ้ขา้
รว่มทั �งหมด นอกจากนี�หา้มมใิหใ้ชซ้อฟตแ์วรใ์ดๆ ในลกัษณะที�มผีลเสยีอยา่งมากตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
เซริฟ์เวอรข์องบรษัิท และป้องกนัไมใ่หบ้รษัิทใหบ้รกิารที�ดทีี�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดแ้กล่กูคา้เกี�ยวกบัการดําเนนิการตาม
คําสั�งซื�อขาย

2.7 หากบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่ลกูคา้ไดใ้ชง้านหรอืกําลงัใชง้านซอฟตแ์วรใ์ดๆ เพื�อใชเ้ป็นวตัถปุระสงคใ์นวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยปัญญาประดษิฐต์อ่แพลตฟอรม์การซื�อขายและ/หรอืระบบของบรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีวใน
การมสีทิธทิี�จะใชม้าตรการตอบโตข้อ้ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ดงันี�

A. จํากดัและ/หรอืปิดกั �นการเขา้ถงึแพลตฟอรม์การซื�อขายของลกูคา้

B. ระงับและ/หรอืเพกิถอนขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชแีละ/หรอืรหสัการเขา้ถงึ

C. ยตุขิอ้ตกลงทนัที

D. ปิดบญัชขีองลกูคา้ทนัที

E. ปิดใชง้านการเปิดและ/หรอืปิดการซื�อขายและ/หรอืการแกไ้ข

F. ดําเนนิการตามกฎหมายจากเหตทุี�บรษัิทไดรั้บความสญูเสยี

G. เอาออก/ยกเลกิ/ยตุหิรอืปรับแตง่เงื�อนไขการซื�อขายหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบใดๆที�ใหบ้รกิารกบัลกูคา้
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ในสถานการณเ์หลา่นี� บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยดึกําไรและ/หรอืรายไดท้ี�ไดรั้บจากทางตรงหรอืทางออ้มจากการมี
สว่นรว่มในกจิกรรมการซื�อขายที�ตอ้งหา้มดงักลา่ว และ/หรอืเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพิ�มเตมิจากลกูคา้ในกรณีเหลา่นี�
นอกจากนี�บรษัิทมสีทิธทิี�จะแจง้ใหบ้คุคลภายนอกที�มสีว่นไดเ้สยีทราบถงึการละเมดิขอ้นี�

นอกจากนี�ลกูคา้รับทราบและตกลงวา่บรษัิทอาจชาํระคา่สญัญาหรอืสถานะที�คา้งชาํระใดๆ ที�ลกูคา้มกีบับรษัิทเมื�อ
บญัชขีองลกูคา้ถกูปิด จากผลขา้งตน้ลกูคา้จะถกูหา้มไมใ่หเ้ปิดบญัชซีื�อขายใหมห่รอืทําการซื�อขายใดๆกบับรษัิท
อยา่งไรกต็าม บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปิดบญัชขีองลกูคา้ทนัทเีมื�อระบตุวัตน ยกเลกิกําไร/ขาดทนุที�เกดิขึ�นและคนื
เงนิฝากตามจํานวนเดมิ โดยไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการฝากและถอนเงนิ ในกรณีที�ลกูคา้สามารถเปิดบญัชแีละซื�อขายกบั
บรษัิทไดสํ้าเร็จเนื�องจากความผดิพลาดทางเทคนคิและ/หรอืของมนุษย์

2.8 หากบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่ลกูคา้ใชป้ระโยชนใ์นครั �งเดยีวหรอืวางแผนเป็นระบบจากฟีดราคาหรอืคอมมชิชั�นที�
ไมม่ปีระสทิธภิาพหรอืลา่ชา้หรอืผดิพลาดหรอืใชค้วามรูว้งในเกี�ยวกบัวธิทีี�ราคาจะเคลื�อนไหว หรอืควบคมุราคาจากการ
ไดรั้บขอ้มลูเชงิลกึเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวกอ่นที�จะเกดิขึ�น โดยการซื�อขายบนราคาดงักลา่ว บรษัิทขอสงวนสทิธิ�เหนอื
สิ�งอื�นใดโดยไมจํ่ากดัเพยีงเพื�อ (a) ปรับราคาและ/หรอืสเปรดที�จัดหาใหก้บัลกูคา้ (b) ยนืยนัราคาและ/หรอืรโีควตราคา
ที�เสนอมคีวามลา่ชา้ (c) จํากดัการเขา้ถงึแพลตฟอรม์การซื�อขาย และ/หรอืใหเ้ฉพาะการเสนอราคาดว้ยตนเอง (d)
ยกเลกิกําไร/ขาดทนุที�เกดิขึ�นที�บรษัิทสามารถบนัทกึวา่ไดรั้บผลกําไรจากการซื�อขายดงักลา่วอนัเป็นผลมาจากราคาที�
ไมถ่กูตอ้งไดท้กุเมื�อในระหวา่งความสมัพันธก์บัลกูคา้ (e) ยตุคิวามสมัพันธก์บัลกูคา้ทนัทโีดยแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร (f) เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการซื�อขาย (g) จํากดัการเปิด/แกไ้ขหรอืปิดการซื�อขาย

3. ความปลอดภยัของขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชี

3.1 ลกูคา้มสีทิธใินขอ้มลูการเขา้ถงึ เพื�อเปิดคําสั�งซื�อขายจากบญัชขีองลกูคา้และดําเนนิการตา่งๆ ลกูคา้ยนิยอมที�จะ
รักษาความลบัและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชใีหผู้ใ้ดทราบ

3.2 ลกูคา้อาจเปลี�ยนขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชไีดใ้นพื�นที�สว่นบคุคล ยกเวน้ชื�อผูใ้ช ้ที�อยูอ่เีมล และรหสัผา่นโทรศพัท์

3.3 ลกูคา้ไมค่วรจดหรอืเขยีนขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชไีว ้หากลกูคา้ไดรั้บแจง้รหสัการเขา้ถงึโดยสง่เป็นหนังสอืหรอื
ลายลกัษณอ์กัษรจะตอ้งทําลายหนังสอืแจง้นั�นทนัที

3.4 ลกูคา้ยนิยอมที�จะแจง้ใหบ้รษัิททราบทนัที หากทราบหรอืสงสยัวา่ขอ้มลูการเขา้ถงึของลกูคา้ถกูเปิดเผยหรอือาจ
ถกูเปิดเผยแกบ่คุคลที�ไมไ่ดรั้บอนุญาต จากนั�นบรษัิทจะดําเนนิการเพื�อป้องกนัมใิหม้กีารใชข้อ้มลูเขา้ถงึดงักลา่วอกี
และจะออกขอ้มลูเขา้ถงึใหมแ่ทนใหแ้กล่กูคา้ ลกูคา้จะไมส่ามารถเปิดคําสั�งซื�อขายหรอืทํากจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย
ใดๆ ไดจ้นกวา่จะไดรั้บขอ้มลูการเขา้ถงึใหมแ่ทน

3.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเพิ�มขอ้กําหนดมารจ์ิ�นกอ่นปิดตลาดในชว่งกอ่นวนัหยดุสดุสปัดาหแ์ละวนัหยดุ
นักขตัฤกษ์ ขอ้มลูเกี�ยวกบักรอบเวลาที�ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นที�เพิ�มขึ�นมผีลระบไุวใ้นพื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้ และ/หรอื
เว็บไซตข์องบรษัิท

3.6 ลกูคา้รับทราบวา่บรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆ หากบคุคลที�สามที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตสามารถเขา้ถงึขอ้มลู รวมถงึที�
อยูอ่เิล็กทรอนกิส์ การสื�อสารทางอเิล็กทรอนกิส์ ขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูการเขา้ถงึเมื�อมกีารสง่ขอ้มลูดงักลา่วขา้ง
ตน้ระหวา่งคูส่ญัญาและ/หรอืบคุคลอื�น โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ตหรอืการสื�อสารผา่นเครอืขา่ยอื�นๆ ไปรษณีย์ โทรศพัท์ หรอื
วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสอ์ื�นๆ

3.7 เป็นที�ยอมรับและเขา้ใจวา่คําสั�งซื�อขายทั �งหมดผา่นแพลตฟอรม์การซื�อขายและการดําเนนิการที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย
ในพื�นที�สว่นบคุคลถอืวา่เป็นการกระทําโดยลกูคา้และมผีลผกูพันกบัลกูคา้
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4. ทรัพยส์นิทางปัญญา

4.1 ขอ้ตกลงนี�ไมไ่ดใ้หส้ทิธขิองแพลตฟอรม์การซื�อขายแกล่กูคา้ แตเ่พยีงใหส้ทิธใินการใชง้านแพลตฟอรม์การ
ซื�อขายโดยจํากดัและไมผ่กูขาด ตามเงื�อนไขของขอ้ตกลงนี�เทา่นั�น

4.2 ไมม่ขีอ้ความใดในขอ้ตกลงนี�ถอืเป็นการสละสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิทหรอืของบคุคลที�สาม

4.3 ลกูคา้ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดเกบ็ แสดง วเิคราะห์ แกไ้ข จัดรปูแบบใหม่ และพมิพข์อ้มลูที�เผยแพรใ่หแ้กล่กูคา้ผา่น
ทางเว็บไซตห์รอืแพลตฟอรม์การซื�อขาย ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ผยแพรแ่กส่าธารณะ สง่ตอ่ หรอืทําซํ�าขอ้มลูดงั
กลา่ว โดยสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืทั �งหมด ไมว่า่ในรปูแบบใดกต็าม ใหแ้กบ่คุคลที�สาม โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัแจง้จากบรษัิท ลกูคา้ตอ้งไมเ่ปลี�ยนแปลง ปิดบงั หรอืลบขอ้ความสงวนลขิสทิธิ�
เครื�องหมายการคา้ หรอืเครื�องหมายอื�นใดที�ใหไ้วโ้ดยเกี�ยวเนื�องกบัขอ้มลูนั�น

4.4 ลกูคา้ตกลงที�จะไมผ่ลติซํ�า ทําสําเนา คดัลอก แกไ้ข ซอ่มแซม พัฒนา หรอืขายตอ่ซึ�งสว่นใดสว่นหนึ�งของ
แพลตฟอรม์การซื�อขาย
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หมวด ง เงื�อนไขการซื�อขาย

1. การดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย

1.1 ขั �นตอนการซื�อขายของบรษัิท (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงประเภทของคําสั�งซื�อขายและวธิกีารการดําเนนิการคําสั�ง
ซื�อขาย) มรีายละเอยีดอยูใ่นเอกสาร "เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" บนเว็บไซตข์องบรษัิท

1.2 เป็นที�เขา้ใจกนัวา่ในการทําธรุกรรมแตล่ะรายการ ซึ�งขึ�นอยูก่บัประเภทบญัชทีี�ลกูคา้แตล่ะรายถอือยู่ บรษัิทจะ
ดําเนนิการคําสั�งซื�อขายในฐานะคูค่า้ ในกรณีที�ธรุกรรมนั�นดําเนนิการโดยบรษัิทเอง หรอืบรษัิทอาจสง่คําสั�งซื�อขายนั�น
ไปใหแ้กบ่คุคลที�สามดําเนนิการ (เรยีกวา่ วธิกีารซื�อขายบนเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิส์ หรอื STP) ในกรณีนี�บรษัิทไมอ่ยู่
ในฐานะคูค่า้ของลกูคา้ในธรุกรรมนี� และผูดํ้าเนนิการคําสั�งคอืบคุคลที�สาม

1.3 ลกูคา้ใชข้อ้มลูการเขา้ถงึบนแพลตฟอรม์การซื�อขายเพื�อเปิดคําสั�งซื�อขายกบับรษัิท ผา่นเครื�องคอมพวิเตอรส์ว่น
บคุคลที�ลกูคา้ใชเ้ชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต บรษัิทมสีทิธทิี�จะเชื�อถอืและดําเนนิการคําสั�งซื�อขายใดๆ ที�ไดรั้บบน
แพลตฟอรม์การซื�อขาย ซึ�งลกูคา้ใหไ้วโ้ดยใชข้อ้มลูเขา้ถงึ โดยบรษัิทไมต่อ้งสอบถามเพิ�มเตมิจากลกูคา้และคําสั�ง
ซื�อขายนั�นจะมผีลผกูพันลกูคา้

1.4 บรษัิทจะไมม่ภีาระผกูพันใดๆ เวน้แตต่กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื�นในขอ้ตกลง ในการตรวจตดิตามหรอืใหคํ้าแนะนําแก่
ลกูคา้เกี�ยวกบัสถานะของธรุกรรมใดๆ หรอืเพื�อปิดสถานะเปิดใดๆ ของลกูคา้ เป็นที�ยอมรับวา่หากบรษัิทตดัสนิใจที�จะ
ดําเนนิการดงักลา่ว การดําเนนิการนั�นเกดิจากดลุยพนิจิของบรษัิทและไมถ่อืเป็นภาระผกูพันใหบ้รษัิทมหีนา้ที�ตอ้ง
ดําเนนิการนั�นตอ่เนื�องไป เป็นความรับผดิชอบของลกูคา้ที�จะตอ้งรับทราบสถานะการซื�อขายของตนตลอดเวลา

1.5 ลกูคา้รับทราบและยอมรับวา่บรษัิทมสีทิธเิพยีงฝ่ายเดยีวและมผีลทนัทใีนการระงับหรอืยตุิ (เมื�อใดกไ็ด ้โดยมหีรอื
ไมม่สีาเหตหุรอืแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) ทั �งหมดหรอืบางสว่นในบรกิารใดๆ หรอืการเขา้ถงึเพื�อเปลี�ยนแปลงลกัษณะ
องคป์ระกอบ หรอืความพรอ้มใชง้านของบรกิาร หรอืกําหนดขอ้จํากดั รวมไปถงึเปลี�ยนแปลงขดีจํากดัที�ไดกํ้าหนดไว ้
ในการซื�อขายที�ดําเนนิการโดยลกูคา้ผา่นแพลตฟอรม์การซื�อขายในบญัชใีดๆ/ทั �งหมด

2. การปฏเิสธคําสั�งซื�อขาย คําขอ และคําสั�งของลกูคา้

2.1 โดยไมก่ระทบถงึขอ้กําหนดขอ้อื�นในเอกสารนี� บรษัิทมสีทิธทิี�จะไมย่อมรับหรอืปฏเิสธที�จะยอมรับและ/หรอืดําเนนิ
การหรอืสง่คําสั�งซื�อขายใดๆ ของลกูคา้ไปดําเนนิการใน CFD ดว้ยเหตผุลที�สมเหตสุมผล ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง
กรณีใดกรณีหนึ�งตอ่ไปนี�

A. หากคําสั�งซื�อขายเกดิขึ�นกอ่นราคาแรกในแพลตฟอรม์การซื�อขายเมื�อเปิดตลาด

B. ภายใตภ้าวะตลาดที�ผดิปกติ

C. หากลกูคา้ไดส้ง่จํานวนคําขอซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัจํานวนของธรุกรรม

D. หากฟรมีารจ์ิ�นของลกูคา้นอ้ยกวา่มารจ์ิ�นขั �นตน้หรอืมารจ์ิ�นที�จําเป็น หรอืไมม่ยีอดเงนิในบญัชเีพยีงพอเป็นคา่ใช ้
จา่ยในการเปิดคําสั�งซื�อขายนั�น



Exness (VG) Ltd (หมายเลขใบอนุญาตจากคณะกรรมการบรกิารดา้นการเงนิ SIBA/L/20/1133)
Trinity Chambers, PO Box 4301, โรดทาวน,์ ทอรโ์ทลา, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ
เว็บไซต:์ www.exness.com อเีมล: support@exness.com

E. ไมส่ามารถดําเนนิการกบัคําสั�งซื�อขายได ้เนื�องจากขนาดหรอืราคาของคําสั�งที�ลกูคา้ระบไุว ้ เชน่ คําสั�งนั�นมขีนาด
เล็กหรอืใหญเ่กนิไป ซึ�งบรษัิทไมต่อ้งการรับคําสั�งซื�อขายนั�นหรอืบรษัิทเชื�อวา่ไมส่ามารถจับคูคํ่าสั�งซื�อขายนั�นใน
ตลาดอา้งองิได ้หรอืบรษัิทเห็นวา่เป็นไปไมไ่ดท้ี�จะดําเนนิการคําสั�งในภาวะของตลาดอา้งองิดงักลา่วในขณะนั�น

F. ในกรณีที�บรษัิทสงสยัวา่ลกูคา้มสีว่นเกี�ยวขอ้งในกจิกรรมการฟอกเงนิ หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่
ผูก้อ่การรา้ย หรอือาชญากรรมอื�นๆ

G. เป็นผลจากคํารอ้งขอของหน่วยงานดา้นกฎระเบยีบและ/หรอืหน่วยงานกํากบัดแูลของหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิและ/
หรอืเป็นคําสั�งศาล

H. ความชอบดว้ยกฎหมายหรอืความแทจ้รงิของคําสั�งซื�อขายนั�นยงัเป็นที�สงสยั

I. ขาดรายละเอยีดสําคญัของคําสั�งซื�อขาย หรอืคําสั�งซื�อขายไมช่ดัเจน หรอืตคีวามไดม้ากกวา่หนึ�งความหมาย

J. ขนาดธรุกรรมตํ�ากวา่ขนาดขั �นตํ�าของ CFD ตามที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา

K. ราคานั�นไมใ่ชร่าคาที�ไดรั้บจากบรษัิท หรอืราคาที�ไดรั้บจากบรษัิทเป็นเพยีงราคาชี�นํา หรอืราคานั�นเป็นราคาที�ผดิ
พลาดอยา่งชดัแจง้ หรอืราคานั�นเป็นราคาผดิแบบสไปก์ (Spike)

L. การเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตหรอืการสื�อสารหยดุชะงัก

M. เกดิเหตสุดุวสิยั

N. เกดิเหตผุดิสญัญาของลกูคา้หรอืสงสยัวา่จะผดิสญัญา

O. บรษัิทไดแ้จง้บอกเลกิขอ้ตกลงไปยงัลกูคา้แลว้

P. ลกูคา้ไมดํ่าเนนิการตามการแจง้เตอืนระดบัมารจ์ิ�นของบรษัิท

Q. บญัชขีองลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวหรอืถกูเปลี�ยนสถานะเป็นบญัชทีี�ไมม่กีารเคลื�อนไหวหรอืถกูปิด

R. หากการกระทําและ/หรอืเทคนคิการซื�อขายตอ้งหา้มเกดิขึ�นบนแพลตฟอรม์การซื�อขาย ตามที�ไดอ้ธบิายเพิ�มเตมิ
ในหมวด ค ขอ้ 2 ขา้งตน้

3. ขอ้กําหนดมารจ์ิ�น

3.1 ลกูคา้ตอ้งฝากเงนิเพื�อรักษามารจ์ิ�นขั �นตน้และ/หรอืมารจ์ิ�นที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (Hedged Margin) ตาม
จํานวนที�บรษัิทกําหนดเมื�อตอ้งการเปิดสถานะ

3.2 เป็นหนา้ที�ของลกูคา้ที�จะตอ้งเขา้ใจวธิกีารคํานวณมารจ์ิ�น

3.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดมารจ์ิ�นไดโ้ดยตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ ในสถานการณเ์ชน่นี�
บรษัิทมสีทิธทิี�จะใชข้อ้กําหนดมารจ์ิ�นใหมใ่นสถานะใหมแ่ละสถานะที�เปิดอยูแ่ลว้

3.4 ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นที�ตํ�าลงสําหรับเครื�องทางการเงนิหนึ�ง จะใชก้บัทกุสถานะที�เปิดในเครื�องมอืทางการเงนินั�น
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3.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเพิ�มขนาดของขอ้กําหนดมารจ์ิ�นกอ่นปิดตลาดในชว่งกอ่นวนัหยดุสดุสปัดาหแ์ละวนั
หยดุนักขตัฤกษ์ ขอ้มลูเกี�ยวกบักรอบเวลาที�ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นที�เพิ�มขึ�นมผีลระบไุวใ้นพื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้ และ/
หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท

3.6 การเพิ�มปรมิาณการทํา Hedging ในบญัชผีูด้แูลสภาพคลอ่ง (และสําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิที�มมีารจ์ิ�นของคําสั�ง
Hedge) จะสง่ผลใหข้อ้กําหนดมารจ์ิ�นตํ�าลงสําหรับคําสั�งซื�อขายใหมท่ี�มกีารทํา Hedging

3.7 การปิดสถานะที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงในบญัชผีูด้แูลสภาพคลอ่ง (และสําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิที�มกีารใชม้ารจ์ิ�นข
องคําสั�ง Hedge) จะถอืเป็นการเปิดสถานะใหม่ และจะสง่ผลใหม้ารจ์ิ�นของสถานะที�เปิดกอ่นหนา้ในเครื�องมอืทางการ
เงนินั�นเปลี�ยนแปลงไปตามสดัสว่น ขึ�นอยูก่บัจํานวนของสถานะ

3.8 ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นสําหรับ CFD ตา่งๆ สามารถดไูดใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาบนเว็บไซตท์ี�
https://www.exness.com/contractspecifications/ ณ เวลาใดที�อคิวติี�ลดลงตํ�ากวา่ระดบัเปอรเ์ซน็ตข์องมารจ์ิ�นที�
จําเป็น ซึ�งระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาบนเว็บไซต์ บรษัิทมสีทิธทิี�จะปิดสถานะใดสถานะหนึ�งหรอืสถานะ
ทั �งหมดที�ลกูคา้เปิดไว ้โดยไมต่อ้งไดรั้บความยนิยอมจากลกูคา้หรอืไมต่อ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ เพื�อ
ตดัสนิวา่ลกูคา้ปฏบิตัติามขอ้นี�หรอืไม่ จํานวนเงนิใดๆ ที�อา้งถงึซึ�งไมไ่ดอ้ยูใ่นสกลุเงนิของบญัชี จะตอ้งทําใหอ้ยูใ่น
สกลุเงนิของบญัชี โดยการแปลงสกลุเงนิดว้ยอตัราแลกเปลี�ยนที�สมเหตสุมผล ซึ�งบรษัิทจะเลอืกจากอตัราตลาด
ปัจจบุนั

3.9 หากมกีารสง่การแจง้เตอืนระดบัมารจ์ิ�นไปที�เทอรม์นัิลของลกูคา้ ลกูคา้จะไมส่ามารถเปิดสถานะใหมไ่ด ้ยกเวน้
สถานะที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงเพื�อลดมารจ์ิ�น หากไดรั้บอนุญาตโดยบรษัิท หากลกูคา้ไมดํ่าเนนิการตามตอ่การแจง้
เตอืนระดบัมารจ์ิ�น สถานะที�ลกูคา้เปิดไวจ้ะถกูปิด โดยเริ�มจากสถานะที�ขาดทนุมากที�สดุหรอืไดกํ้าไรนอ้ยที�สดุ

3.10 ลกูคา้มหีนา้ที�แจง้ใหบ้รษัิททราบทนัททีี�ลกูคา้เชื�อวา่ไมส่ามารถฝากเงนิเพื�อเพิ�มระดบัมารจ์ิ�นไดต้ามเวลาที�
กําหนด

3.11 ตอ้งฝากเงนิเขา้เป็นสกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิของบญัชลีกูคา้ เพื�อเพิ�มระดบัมารจ์ิ�น

3.12 ลกูคา้ตกลงยนิยอมที�จะไมส่รา้งประกนัการชาํระหนี� หรอืมยีอดคา้งชาํระประกนัการชาํระหนี� และจะไมโ่อนหรอื
โอนสทิธิ�ในมารจ์ิ�นที�ไดใ้หไ้วแ้ลว้กบับรษัิท

4. คําสั�ง Trailing Stop, ระบบเทรดอตัโนมตัิ (EA) และคําสั�ง Stop Loss

4.1 ลกูคา้ยอมรับวา่การดําเนนิการซื�อขายโดยใชฟั้งกช์ั�นเพิ�มเตมิของเทอรม์นัิลการซื�อขาย เชน่ คําสั�ง Trailing Stop
และ/หรอืระบบเทรดอตัโนมตัิ (EA) และ/หรอืการดําเนนิการอตัโนมตัอิื�นๆ เป็นการดําเนนิการภายใตค้วามรับผดิชอบ
ของลกูคา้เอง เนื�องจากคําสั�งเหลา่นี�อยูภ่ายในเทอรม์นัิลการซื�อขายของลกูคา้โดยตรง และบรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบ
ใดๆ

4.2 ลกูคา้ยอมรับวา่การตั �งคําสั�ง Stop Loss ไมอ่าจจํากดัการสญูเสยีไวต้ามจํานวนที�กําหนดไดใ้นทกุกรณี เนื�องจาก
ภาวะตลาดอาจทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการคําสั�ง Stop Loss ที�ราคาที�กําหนดไวไ้ด ้และบรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆ
ทั �งนี�บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยอมรับหรอืปฏเิสธการใชฟั้งกช์นัเพิ�มเตมิของเทอรม์นัิลการซื�อขายของลกูคา้ตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิทเอง ในกรณีที�ฟังกช์นัเพิ�มเตมิเหลา่นี�สง่ผลกระทบตอ่ความน่าเชื�อถอืและ/หรอืการทํางานที�ราบรื�น
และ/หรอืความเสถยีรของแพลตฟอรม์การซื�อขายของบรษัิท บรษัิทจะดําเนนิการยตุโิดยทนัที โดยวธิกีารแจง้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรถงึความสมัพันธก์บัลกูคา้ และ/หรอืดําเนนิการใดๆ ตามที�เห็นสมคร
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5. รายการยนืยนัการซื�อขายและรายงานการซื�อขาย

5.1 บรษัิทจะใหล้กูคา้เขา้ถงึบญัชขีองลกูคา้ไดท้างออนไลนผ์า่นทางแพลตฟอรม์การซื�อขาย ซึ�งจะใหข้อ้มลูที�
เพยีงพอ รวมถงึขอ้มลูของสถานะของคําสั�งซื�อขาย สถานะของบญัชลีกูคา้ ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชขีองลกูคา้ และ
การยนืยนัการซื�อขายในคําสั�งซื�อขายแตล่ะคําสั�งที�ดําเนนิการไปแลว้

5.2 รายการยนืยนัการซื�อขายจะปรากฏขึ�นในแพลตฟอรม์การซื�อขาย กอ่นเวลาปิดสํานักงานในวนัทําการถดัจากวนัที�
ดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย

5.3 หากลกูคา้มเีหตใุหเ้ชื�อไดว้า่รายการยนืยนันั�นไมต่รงกบัคําสั�งซื�อขาย หรอืหากลกูคา้ไมไ่ดรั้บรายการยนืยนัใดๆ
(แมว้า่จะมกีารทําธรุกรรมแลว้) ใหล้กูคา้ตดิตอ่บรษัิท ในกรณีที�ไมม่ขีอ้ผดิพลาดอยา่งชดัแจง้ รายการยนืยนัการซื�อขาย
ถอืเป็นที�สดุ เวน้แตล่กูคา้จะแจง้ใหบ้รษัิททราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 2 (สอง) วนัทําการถดัจากวนัที�ไดรั้บ
รายการยนืยนัการซื�อขายดงักลา่ว

หมวด จ เงื�อนไขการซื�อขาย CFD

1. การดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย CFD

1.1 ลกูคา้สามารถเปิดและดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย และเปลี�ยนแปลงหรอืลบคําสั�งซื�อขาย (หากไดรั้บอนุญาต) ภายใน
ชั�วโมงการซื�อขายของแตล่ะ CFD ที�ปรากฏบนเว็บไซตข์องบรษัิท ซึ�งบรษัิทมกีารปรับปรงุแกไ้ขเป็นครั �งคราว และ
หากคําสั�งไมไ่ดรั้บการดําเนนิการ คําสั�งนั�นจะยงัมผีลจนถงึรอบการซื�อขายถดัไป (ตามที�ม)ี เมื�อถงึเวลาปิดตลาดอา้งองิ
สถานะสปอตทั �งหมดที�เปิดไวจ้ะยกยอดไปในวนัทําการถดัไป ทั �งนี�บรษัิทมสีทิธปิิดสถานะสปอตนั�นดว้ย เมื�อถงึเวลา
หมดอายสุญัญา สถานะฟอรเ์วริด์ใดๆ ที�เปิดไวจ้ะยกยอดไปในรอบการซื�อขายถดัไป ทั �งนี�บรษัิทมสีทิธปิิดสถานะ
ฟอรเ์วริด์นั�นดว้ย

1.2 บรษัิทไมม่หีนา้ที�จัดใหม้กีารดําเนนิการคําสั�งซื�อขายของลกูคา้ใน CFD ใดๆ นอกชว่งเวลาซื�อขายปกตซิึ�งปรากฏ
อยูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท

1.3 คําสั�งซื�อขายจะยงัมผีลตามประเภทและเวลาของคําสั�งซื�อขายนั�น ซึ�งลกูคา้กําหนดไว ้ถา้ไมไ่ดร้ะบอุายหุรอืชว่ง
เวลาที�คําสั�งซื�อขายยงัคงมผีล ใหคํ้าสั�งซื�อขายนั�นจะมอีายไุมจํ่ากดั อยา่งไรกต็าม บรษัิทอาจลบคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้
คําสั�งใดหรอืทกุคําสั�ง หากอคิวติี�บญัชขีองลกูคา้เป็นศนูย์ และ/หรอืหากมเีหตอุนัสมเหตสุมผลอื�นๆ

1.4 ไมส่ามารถเปลี�ยนหรอืลบคําสั�งซื�อขายออกไดห้ากมกีารสง่รายการยนืยนัการซื�อขายแลว้ หรอืคําสั�งนั�นดําเนนิการ
แลว้หรอืกําลงัดําเนนิการ หรอืเมื�อมกีารปิดตลาด ลกูคา้ไมม่สีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงหรอืลบคําสั�ง Sell Limit และ Take
Profit ได ้หากราคามาถงึระดบัที�จะดําเนนิการคําสั�งแลว้

1.5 ลกูคา้อาจเปลี�ยนวนัหมดอายขุองคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ได ้

2. Quotes

2.1 บรษัิทเสนอราคาใหโ้ดยคํานงึถงึราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ราคาที�บรษัิทใหน้ี�คดิเป็นจํานวน
เปอรเ์ซน็ตเ์ฉพาะจํานวนใดจํานวนหนึ�งของราคาสนิทรัพยอ์า้งองินั�น เมื�อตลาดอา้งองิที�เกี�ยวขอ้งปิด ราคาที�บรษัิท
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เสนอใหจ้ะเป็นราคาที�บรษัิทคดิวา่เป็นราคาเสนอซื�อ (ราคา Bid) และราคาเสนอขาย (ราคา Ask) ปัจจบุนัของสนิทรัพย์
อา้งองินั�น ลกูคา้ยอมรับวา่บรษัิทจะเป็นผูกํ้าหนดราคาดงักลา่วดว้ยดลุยพนิจิของบรษัิทเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

2.2 เป็นที�เขา้ใจวา่ราคาในเทอรม์นัิลของลกูคา้เป็นราคาชี�นําและอาจเกดิราคาคลาดเคลื�อนได ้

2.3 ในกรณีที�บรษัิทไมส่ามารถดําเนนิการตามคําสั�งซื�อขายใดได ้เนื�องจากราคาหรอืขนาดหรอืเหตผุลอื�น บรษัิทจะสง่
ราคาใหมใ่หก้บัลกูคา้ (รโีควต) ซึ�งเป็นราคาที�บรษัิทตอ้งการใหดํ้าเนนิการ

2.4 บรษัิทจะลบราคาผดิพลาด (สไปก)์ ออกจากฐานขอ้มลูราคาของเซริฟ์เวอรท์ี�ใชใ้นการซื�อขาย

2.5 บรษัิทมสีทิธทิี�จะไมใ่หโ้ควตราคาและไมดํ่าเนนิการคําสั�งซื�อขายในกรณีที�ราคาของสนิทรัพยอ์า้งองิตดิลบ

3. เลเวอเรจ

3.1 บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจของบญัชขีองลกูคา้ (ใหส้งูขึ�นหรอืตํ�าลง) โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ตามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทที� www.exness.com/leverage

3.2 การเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจโดยอตัโนมตัติามกฎที�บรษัิทกําหนด รวมทั �งการเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจโดยลกูคา้ผา่น
ทางพื�นที�สว่นบคุคล จะสง่ผลใหม้กีารคํานวณขอ้กําหนดมารจ์ิ�นใหมอ่กีครั �งสําหรับสถานะทั �งหมดของลกูคา้

3.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะ

A. กําหนดเลเวอเรจในบญัชซีื�อขายของลกูคา้ไมเ่กนิ 1:200 ในชว่ง 3 (สาม) ชั�วโมงกอ่นตลาดปิด กอ่นวนัหยดุสดุ
สปัดาหแ์ละวนัหยดุนักขตัฤกษ์ หากเลเวอเรจปัจจบุนัของบญัชซีื�อขายมากกวา่ 1:200 โดยการเปลี�ยนแปลงนี�จะ
มผีลกบัคําสั�งซื�อขายที�จะเปิดในชว่งเวลา 3 (สาม) ชั�วโมงที�กลา่วมา

B. จํากดัเลเวอเรจที�เสนอใหล้กูคา้ และ/หรอืเพิ�มขอ้กําหนดมารจ์ิ�นกอ่นการเกดิเหตกุารณท์างเศรษฐศาสตรม์หภาค
และ/หรอืการประกาศขา่วสําคญัที�สง่ผลกระทบตอ่ราคาของเครื�องมอืทางการเงนิ

3.4 ขอ้มลูเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจมรีะบไุวใ้นพื�นที�สว่นบคุคล หากขอ้มลูบนเว็บไซตไ์มต่รงกบัขอ้มลูใน
พื�นที�สว่นบคุคล ใหย้ดึตามขอ้มลูในพื�นที�สว่นบคุคล

4. คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ

4.1 การซื�อขาย CFD บางรายการกบับรษัิทอาจมคีา่ธรรมเนยีมรายวนั คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิสําหรับ CFD ประเภท
ตา่งๆ ระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา

5. คา่สว็อปและบญัชทีี�ไมม่คีา่สว็อป

5.1 คา่สว็อปจะคํานวณตามขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาบนเว็บไซตข์องบรษัิท ลกูคา้สามารถใช ้"เครื�องคดิเลขของเท
รดเดอร"์ บนเว็บไซตเ์พื�อคํานวณคา่สว็อปสําหรับการซื�อขายในธรุกรรมใดๆ

5.2 หากมกีารคดิคา่สว็อป การคดิคา่สว็อปจะดําเนนิการทกุวนัเวลา 22.00 น. ในฤดหูนาวและเวลา 21.00 น. ในฤดู
รอ้นตามเวลาของเทอรม์นัิลของลกูคา้ ยกเวน้วนัเสารแ์ละวนัอาทติย์ นอกจากนี�เวลา 22.00 น. ในฤดหูนาวและเวลา
21.00 น. ในฤดรูอ้นในวนัพธุหรอืวนัศกุร์ (ขึ�นอยูก่บัสนิทรัพยอ์า้งองิ) จะคดิคา่สว็อปเพิ�มเป็นสามเทา่ ซึ�งอาจเพิ�มเขา้
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หรอืหกัออกจากบญัชขีองลกูคา้ คา่สว็อปซึ�งนอ้ยกวา่ 0.01 หน่วยในสกลุเงนิบญัชขีองลกูคา้จะไมไ่ดรั้บการเพิ�มไปยงั
บญัชขีองลกูคา้

5.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงสว็อปไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ เป็นความรับผดิชอบของลกูคา้ใน
การตดิตามและควรทราบขอ้มลูปัจจบุนัของการคดิคา่สว็อป

5.4 บรษัิทอาจใหบ้รกิารบญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อปสําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิทั �งหมด และ/หรอืบญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่
สว็อปสําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิที�กําหนด จะไมม่กีารคดิคา่สว็อปสําหรับบญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อป และ/หรอืสําหรับ
สนิทรัพยอ์า้งองิที�ไมม่คีา่สว็อป บรษัิทอาจพจิารณาเปลี�ยนแปลงสนิทรัพยอ์า้งองิที�ใชอ้า้งองิบญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่
สว็อปของลกูคา้ได ้

5.5 ไมใ่ชท่กุประเภทบญัชทีี�สามารถเปิดใชง้านเป็นบญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อป เฉพาะประเภทบญัชแีละ/สนิทรัพย์
อา้งองิที�ระบไุวบ้นเว็บไซตเ์ป็นครั �งคราวเทา่นั�นที�สามารถเปิดใชส้ถานะบญัชไีมม่คีา่สว็อป และลกูคา้จะตอ้งมี
คณุสมบตัคิรบถว้นในการขอรับสถานะบญัชไีมม่คีา่สว็อปตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 5.6 และ 5.7 ในหมวด จ ดา้นลา่ง
นอกจากนั�นบรษัิทอาจเปลี�ยนแปลงประเภทบญัชแีละ/หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิที�สามารถขอรับสถานะบญัชไีมม่คีา่สว็อป
ได ้โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

5.6 ระหวา่งขั �นตอนการเปิดบญัชี ลกูคา้ที�มาจากประเทศอสิลามจะมสีทิธใิชส้ถานะบญัชไีมม่คีา่สว็อป โดยจะพจิารณา
จากขอ้มลูยนืยนัตวัตนและ/หรอืหมายเลขโทรศพัทข์องลกูคา้ที�ระบไุวใ้นใบสมคัรขอเปิดบญัชี

5.7 ตามดลุยพนิจิของบรษัิท ลกูคา้จากประเทศที�ไมใ่ชอ่สิลามอาจไดรั้บการพจิารณาสทิธสํิาหรับบญัชลีกูคา้ที�มี
สถานะไมม่สีว็อป ในกรณีดงักลา่ว บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการกําหนดระดบัสว็อปฟรแีละสทิธขิองลกูคา้สําหรับระดบั
เหลา่นี�เป็นครั �งคราวตามที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาหรอืเว็บไซตข์องบรษัิท สถานะบญัชลีกูคา้แบบไมม่ี
สว็อปและ/หรอืระดบัสว็อปฟรอีาจถกูกําหนดโดยอตัโนมตัใิหก้บัลกูคา้ตามดลุยพนิจิของบรษัิท และลกูคา้จะไมม่สีทิธิ
ปฏเิสธ แกไ้ข หรอืยกเลกิรายการใดๆ บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิบญัชลีกูคา้แบบไมม่ี
สว็อป และ/หรอืระดบัสว็อปฟรตีามดลุยพนิจิของบรษัิทเมื�อใดกไ็ด ้

5.8 ขึ�นอยูก่บัขอ้ 5.3 ในหมวด จ ของขอ้ตกลงของลกูคา้ หากลกูคา้มบีญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อป จะไมม่กีารเรยีกเกบ็
คา่สว็อปหรอืคา่ธรรมเนยีมการโรลโอเวอรสํ์าหรับสถานะคําสั�งซื�อขายที�เปิดขา้มคนื คา่ธรรมเนยีมใดๆ ที�เกดิจาดบญัชี
ไมม่คีา่สว็อปไดร้ะบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาหรอืบนเว็บไซตข์องบรษัิท

5.9 ขอ้กําหนดทั �งหมดในขอ้ตกลงนี�มผีลใชก้บับญัชทีี�ไมม่สีว็อปของลกูคา้เชน่กนั ยกเวน้สว่นที�กลา่วถงึเรื�องสว็อป

5.10 ลกูคา้ที�มบีญัชแีบบไมม่คีา่สว็อปไมค่วรถอืสถานะที�เปิดไวเ้ป็นระยะเวลานานเพื�อทํากําไรจากการไมจ่า่ยคา่สว็อป
ในกรณีดงักลา่ว ลกูคา้จะตอ้งปิดสถานะนั�นและจะมกีารคดิคา่สว็อปยอ้นหลงั

5.11 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการพจิารณายกเลกิ แกไ้ข ยตุสิถานะไมม่คีา่สว็อปของบญัชลีกูคา้ และ/หรอืระดบัสว็อปฟรี
โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว และโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยไมต่อ้งรับผดิชอบหรอื
รับผดิในกรณีดงักลา่ว

5.12 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปิดใชง้านและ/หรอืเปิดใชง้านการซื�อขายไมม่คีา่สว็อปสําหรับบญัชซีื�อขายของลกูคา้
ไดท้กุเมื�อ โดยไมต่อ้งใหคํ้าอธบิายหรอืเหตผุลใดๆ หากมเีหตผุลเพยีงพอที�จะเชื�อไดว้า่กลยทุธก์ารซื�อขายของลกูคา้
ทําใหก้ารดําเนนิงานการซื�อขายของบรษัิทไมเ่ป็นไปอยา่งราบรื�น หรอืในกรณีที�ลกูคา้ใชร้ะบบและเงื�อนไขการซื�อขาย
ของบรษัิทในทางที�ผดิโดยไมไ่ดส้นใจการซื�อขายหรอืเกง็กําไรในตลาดที�ถกูตอ้ง
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5.13 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการดําเนนิการใดๆ ดงัตอ่ไปนี�ไดใ้นทกุเมื�อ ในกรณีที�ตรวจพบการละเมดิ การฉอ้ฉล การ
ยกัยา้ย การเกง็กําไรคนืเงนิ การถอืออเดอรข์า้มคนื หรอืกจิกรรมหลอกลวงหรอืฉอ้ฉลรปูแบบใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชี
ที�ไมม่คีา่สว็อปของลกูคา้ (a) โดยมผีลในทนัที เพื�อเพกิถอนสถานะบญัชไีมม่คีา่สว็อปจากบญัชซีื�อขายจรงิใดๆ และ
ทั �งหมดของลกูคา้ดงักลา่ว และเรยีกเกบ็สว็อปที�เกี�ยวขอ้ง (b) เพื�อแกไ้ขและกูค้นืสว็อปที�ยงัไมเ่กดิขึ�นและดอกเบี�ย
คา้งชาํระและ/หรอืตน้ทนุใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชซีื�อขายที�ไมม่คีา่สว็อปทั �งหมดของลกูคา้ในชว่งเวลาที�บญัชดีงักลา่ว
เป็นบญัชซีื�อขายที�ไมม่คีา่สว็อปและ/หรอื (c) โดยมผีลในทนัที เพื�อปิดบญัชซีื�อขาย ลบการซื�อขาย และยกเลกิกําไร
หรอืขาดทนุทั �งหมดที�ไดรั้บในบญัชซีื�อขายของลกูคา้ดงักลา่ว และ/หรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการซื�อขายของลกูคา้
หรอืจํากดัการเปิด/แกไ้ข/ปิดการซื�อขาย

6. ล็อต

6.1 ล็อตมาตรฐาน 1 (หนึ�ง) ล็อต คอื หน่วยวดัขนาดของธรุกรรมในการซื�อขาย CFD บรษัิทอาจนําเสนอล็อตมาตรฐาน
ไมโครล็อต และมนิล็ิอต ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาหรอืบนเว็บไซตข์องบรษัิท ซึ�งอาจมกีาร
เปลี�ยนแปลงเป็นครั �งคราวโดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิท

7. ขอ้กําหนดอื�นๆ
7.1 บรษัิทอาจเสนอ และ/หรอืจัดหาสทิธปิระโยชน/์เงื�อนไขการซื�อขายที�กําหนดเองใหแ้กล่กูคา้ตามดลุพนิจิของบรษัิท
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยจะมกีารระบรุะหวา่งบรษัิทและลกูคา้ และ/หรอืบรษัิทอาจแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นครั �งคราว และ/หรือตาม

ที�สามารถพบไดใ้นพื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้ และ/หรอืเว็บไซต์ บรษัิทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการพจิารณายกเลกิ/
สิ�นสดุ/แกไ้ข/เปลี�ยนแปลงประโยชน/์เงื�อนไขการซื�อขายที�กําหนดเองดงักลา่วที�ใหแ้กล่กูคา้ ในกรณีที�ลกูคา้มกีาร
ดําเนนิการที�น่าสงสยัหรอืดว้ยเหตผุลอื�นใดและ/หรอืกรณีที�กจิกรรมการซื�อขายของลกูคา้อยูดํ่าเนนิการภายใตเ้ทคนคิ
การซื�อขายที�ตอ้งหา้ม หรอืกรณีที�ผดิสญัญาตามที�อธบิายไวใ้นขอ้ตกลงนี�ตามดลุยพนิจิของบรษัิท และไมว่า่กรณีใด
บรษัิทจะไมรั่บผดิตอ่ผลที�ตามมาหรอืการสญูเสยีใดๆ ในกรณีดงักลา่ว

7.2 บรษัิทขอสงวนสทิธใินการพจิารณายกเลกิ/เปลี�ยนแปลง/แกไ้ขขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาใดๆหรอืเฉพาะสําหรับ
ลกูคา้บางรายไดท้กุเมื�อตามดลุยพนิจิและ/หรอืขึ�นอยูก่บัสถานการณข์องตลาดโดยมหีรอืไมม่กีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ลกูคา้รับทราบและยอมรับเพิ�มเตมิวา่เป็นความรับผดิชอบของลกูคา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตรวจสอบขอ้กําหนดเฉพาะ
ของสญัญากอ่นและหลงัการดําเนนิกาารซื�อขายใดๆ กบับรษัิท
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หมวด ฉ ระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตั ิ (Social Trading)

1. บทนํา
หมวด ฉ นี�ใชเ้ฉพาะกบัลกูคา้ที�ใชบ้รกิารระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตัิ (Social Trading) เทา่นั�น

2. นักลงทนุ
2.1เมื�อนักลงทนุคดัลอกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ ถอืวา่นักลงทนุตกลงตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�

ก. ใหอํ้านาจผูใ้หบ้รกิารกลยทุธก์ระทําการแทนตน โดยใชก้ลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ�งภายในบญัชกีารลงทนุ
B. ใหอํ้านาจบรษัิทในการดําเนนิการใดๆ ตามที�จําเป็นเพื�อคดัลอกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธซ์ ึ�งนักลงทนุ

เลอืกไว ้
C. กลยทุธใ์ดกต็ามที�นักลงทนุเลอืกที�จะคดัลอก จะตอ้งคดัลอกตามสดัสว่นของเงนิทนุของนักลงทนุในบญัชกีาร

ลงทนุ
ง. ใหอํ้านาจบรษัิทในการโอนเงนิคา่คอมมชิชั�นของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ากบญัชกีารลงทนุไปยงับญัชทีี�ผูใ้ห ้

บรกิารกลยทุธจั์ดเตรยีมไวเ้พื�อวตัถปุระสงคน์ี� เมื�อสิ�นสดุชว่งเวลาการซื�อขายแตล่ะรอบ

2.2 รายละเอยีดและ/หรอืขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมการซื�อขายของนักลงทนุภายใน Social Trading จะแสดงบนเว็บ
ไซตแ์ละ/หรอืบนแอปพลเิคชั�นมอืถอืของ Social Trading

2.3 นักลงทนุอาจเริ�มคดัลอกกลยทุธ์ ฝากเงนิและโอนเงนิ และ/หรอืถอนเงนิที�ตนมสีทิธถิอนไปยงัและจากบญัชกีาร
ลงทนุของตนเองได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตามขั �นตอนและขอ้จํากดัที�บงัคบัใชเ้ป็นครั �งคราวบนแอปพลเิคชั�นมอืถอื Social
Trading และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท และ/หรอืเว็บไซตอ์ื�นใดของ Social Trading ที�ดแูลโดยบรษัิท และเป็นไปตามขอ้
ตกลงฉบบันี�

2.4 นักลงทนุอาจโอนเงนิสว่นที�จัดสรรไวเ้พื�อใชค้ดัลอกกลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ�งออกจากบญัชกีารลงทนุของตนเองได ้
หลงัจากนักลงทนุหยดุคดัลอกกลยทุธนั์�นแลว้

2.5 นักลงทนุอาจหยดุคดัลอกกลยทุธไ์ดท้กุเมื�อในชว่งเวลาที�ตลาดเปิด และสถานะที�เปิดอยูนั่ �นจะตอ้งปิดที�ราคาตลาด

2.6 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการปิดสถานะทั �งหมดหรอืสถานะใดๆ ของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์มื�อใดกไ็ด ้และ
บรษัิทจะปรับปรงุบญัชขีองนักลงทนุตามสถานะที�ปิดลงนั�น

2.7 ระบบ Social Trading อาจปิดสถานะทั �งหมดหรอืสถานะใดๆ ที�เปิดอยูข่องนักลงทนุไดท้กุเมื�อ

2.8 นักลงทนุอาจฝากเงนิผา่นทางระบบชาํระเงนิหรอืชอ่งทางชาํระเงนิที�บรษัิทเปิดใหส้ามารถใชไ้ดก้บั Social Trading
เป็นครั �งคราว

2.9 นักลงทนุรับทราบและตกลงวา่การคดัลอกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธค์นใดคนหนึ�ง คอืการที�นักลงทนุยอมรับ
คา่คอมมชิชั�นและเลเวอเรจที�ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธร์ายนั�นกําหนด
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2.10 นักลงทนุรับทราบและตกลงวา่นักลงทนุจะตอ้งรักษายอดเงนิในบญัชกีารลงทนุใหไ้ดต้ามระดบัที�กําหนดไวเ้พื�อให ้
สามารถคดัลอกกลยทุธใ์ดๆ ได ้

2.11 นักลงทนุรับทราบและตกลงวา่เมื�อนักลงทนุตดัสนิใจที�จะเริ�มคดัลอกกลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ�ง สถานะที�เปิดไวท้ั �งหมด
ภายในกลยทุธนั์�นในขณะนั�นจะถกูคดัลอกโดยอตัโนมตัโิดยนักลงทนุ รวมถงึจะคดัลอกคําสั�งซื�อขายใหมท่ี�ผูใ้หบ้รกิาร
กลยทุธจ์ะเปิดขึ�นในกลยทุธนั์�นหลงัจากนั�นดว้ย

2.12 นักลงทนุรับทราบและยอมรับวา่อาจเกดิความแตกตา่งของราคาขึ�นได ้ระหวา่งชว่งเวลาที�นักลงทนุเลอืกที�จะคดั
ลอกกลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ�ง กบัชว่งเวลาที�นักลงทนุเริ�มคดัลอกกลยทุธนั์�น

2.13 เพิ�มเตมิจากความในขอ้ 11.1 หมวด ก ของขอ้ตกลงของลกูคา้ฉบบันี� เหตตุอ่ไปนี�ถอืเป็น "เหตผุดิสญัญา" ของนัก
ลงทนุ
นักลงทนุทําการเทรดผา่นระบบ Social Trading โดยการเทรดนั�น

A. มลีกัษณะเป็นการทํากําไรเกนิควรจากการเคลื�อนไหวของตลาด โดยมเีจตนาอนัไมช่อบธรรม
B. เป็นการอาศยัจังหวะที�เกดิความหน่วงของราคาหรอือารบ์ทิราจ
C. ถอืไดว้า่เป็นการปั�นตลาด (market abuse)
D. เกดิขึ�นระหวา่งที�สภาวะตลาดหรอืการซื�อขายไมป่กติ

2.14 หากเกดิเหตผุดิสญัญาขึ�น บรษัิทอาจดําเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ตอ่ไปนี� นอกเหนอืจากการดําเนนิการ
ในขอ้ 11.2 หมวด ก ทั �งนี�เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทและเพยีงผูเ้ดยีว ซึ�งจะดําเนนิการไดท้กุเมื�อโดยมติอ้งแจง้
ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

A. ปรับยอดเงนิในบญัชซีื�อขายของนักลงทนุ โดยหกักําไรที�ไดม้าโดยไมถ่กูตอ้งออกจากบญัชี
B. ระงับ และ/หรอืยตุิ และ/หรอืบล็อกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ และ/หรอืปฏเิสธมใิหเ้ขา้ใชร้ะบบ Social

Trading

3. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์
3.1 ในการสรา้งและดแูลกลยทุธ์ ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธค์วรปฏบิตัติามขอ้ตอ่ไปนี�

A. ตั �งชื�อกลยทุธ์
B. อธบิายกลยทุธนั์�น
C. กําหนดคา่คอมมชิชั�น
D. เลอืกระดบัเลเวอเรจของกลยทุธจ์ากตวัเลอืกที�บรษัิทกําหนดไว ้ เลเวอเรจที�บรษัิทกําหนดอาจเปลี�ยนแปลงได ้

เป็นครั �งคราว
E. ตั �งรหสัผา่นเพื�อเขา้ใชง้านบญัชขีองผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์
F. ฝากเงนิและรักษายอดเงนิขั �นตํ�าในบญัชขีองผูใ้หบ้รกิารกลยทุธไ์วต้ามที�บรษัิทกําหนดเป็นครั �งคราว
G. ใหข้อ้มลูอื�นๆตามที�บรษัิทรอ้งขอเป็นครั �งคราว

3.2 บรษัิทสงวนสทิธิ�ที�จะปฏเิสธและ/หรอืระงับใชก้ลยทุธท์ี� เสนอใหม้แีละ/หรอืที�มอียูแ่ลว้ในระบบ ดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็าม ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงเหตผุลตอ่ไปนี�

A. คําอธบิายกลยทุธไ์มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดภายในขอ้ตกลงนี� และ/หรอืกฎเกณฑอ์ื�นๆ ของบรษัิท และ/หรอืคํา
อธบิายกลยทุธม์คํีากลา่วอา้งที�ผดิกฎหมายหรอืผดิศลีธรรม และ/หรอืประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลู
อื�นๆ ที�ไมเ่กี�ยวกบักลยทุธ์ และ/หรอืไมส่มเหตสุมผล และ/หรอืไมส่อดคลอ้งตอ้งกนั และ/หรอืใหข้อ้มลูที�ชี�นํา
ไปในทางที�ผดิ
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B. ชื�อของกลยทุธทํ์าใหเ้ขา้ใจผดิ และ/หรอืมขีอ้ความดถูกูเหยยีดหยาม และ/หรอืเหยยีดเชื�อชาตหิรอืศาสนา และ
/หรอืกลา่วอา้งถงึการกระทําอนัผดิกฎหมาย และ/หรอืไมเ่คารพมาตรฐานทางจรยิธรรมและศลีธรรมอนัดี

C. รปูที�เลอืกมาเพื�อใชส้ื�อถงึกลยทุธเ์ป็นรปูผูเ้ยาว์ (เด็ก) และ/หรอืเป็นรปูที�ไมเ่หมาะสม และ/หรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิ
และ/หรอืเป็นการเหยยีดเชื�อชาตหิรอืศาสนาใดๆ และ/หรอืหมายถงึการกระทําอนัผดิกฎหมาย และ/หรอืไม่
เคารพมาตรฐานทางจรยิธรรมและศลีธรรมอนัดี

D. บญัชขีองผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์เีงนิทนุไมพ่อตามขอ้กําหนดขั �นตํ�าของบญัชี Social Trading ประเภทนั�นๆ
E. บญัชขีองผูใ้หบ้รกิารกลยทุธไ์มไ่ดรั้บการยนืยนัอยา่งครบถว้นตามขอ้ 3.2 ของหมวด ก
F. กลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธไ์มม่กีารเคลื�อนไหวและ/หรอืไมม่กีจิกรรมการซื�อขายมานานกวา่ 7 (เจ็ด) วนั

ตามปฏทินิ
G. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธแ์นะนําหรอืแสดงตนเป็นพนักงานหรอืตวัแทนของบรษัิท และ/หรอืเรยีกรอ้งไมว่า่ทางตรง

หรอืทางออ้มวา่บรษัิทและ/หรอืบรษัิทในเครอืรับรอง รักษาการควบคมุ และ/หรอืรับประกนัความถกูตอ้งและ/
หรอืความสมบรูณข์องกลยทุธใ์ดๆ คําแถลงของผูใ้หบ้รกิารหรอืกจิกรรมของพวกเขา

H. เนื�อหามสีว่นประกอบที�สรา้งความขุน่เคอืงและ/หรอืเนื�อหาทางเพศที�โจง่แจง้ใดๆ รวมถงึการแสดงออกถงึ
ความเชื�อที�ไมม่เีหตผุล การเหยยีดเชื�อชาติ ความเกลยีดชงั หรอืความหยาบคาย หรอืแสดงความเกลยีดชงั
คกุคาม หรอืลามกอนาจาร ยยุงใหเ้กดิความรนุแรง หรอืมภีาพเปลอืย หรอืภาพความรนุแรง หรอืมคีวามรนุแรง
ที�ไมเ่หมาะสม

I. มสีว่นประกอบของการสื�อสารในเชงิพาณชิยท์ี�ไมไ่ดรั้บอนุญาต (เชน่ สแปม)
J. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์กบ็รวบรวมและ/หรอืใช/้คดัลอกขอ้มลูหรอืเนื�อหาของผูใ้ช ้หรอืเขา้ถงึเว็บไซตแ์ละ/หรอื

ระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตัิ (Social Trading) โดยใชว้ธิกีารอตัโนมตัิ (เชน่ ฮารเ์วสติ�งบอท โรบอท สไป
เดอร์ หรอืสแครปเปอร)์

K. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์ขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิเครอืขา่ยที�ไมช่อบดว้ยกฎหมาย อาทิ แชรล์กูโซบ่นเว็บไซตข์อง
เราและ/หรอืในการใชบ้รกิารของเรา

L. มสีว่นประกอบของไวรัสหรอืรหสัที�เป็นอนัตรายอื�นๆ
M. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธใ์ชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสว่นบคุคลและ/หรอืขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบ หรอืเขา้ถงึบญัชทีี�เป็นของ

ผูอ้ื�น
N. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธทํ์าใหก้ารทํางานที�ถกูตอ้งของบรษัิทเสยีหาย รับภาระมากเกนิไป หรอืถกูทําลาย เชน่ การ

โจมตโีดยปฏเิสธการใหบ้รกิาร และ/หรอือํานวยความสะดวก หรอืสง่เสรมิการฝ่าฝืนกฎเหลา่นี�
O. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธทํ์าใหข้อ้ความเกี�ยวกบัผลการดําเนนิงานของกลยทุธเ์กดิความเขา้ใจผดิ และ/หรอืไม่

สมบรูณ์ และ/หรอืไมเ่ป็นจรงิ และ/หรอืรับประกนัผลงานของกลยทุธ์
P. สื�อของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์ขีอ้มลูที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบักลยทุธ์ ไมส่มเหตสุมผล และ/หรอืขาดความสอดคลอ้งกนั

หรอืมนํี�าหนักเอนเอยีงไปดา้นเดยีว เชน่ การกลา่วถงึแตด่า้นดี
Q. สื�อของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์ขีอ้ความอนัเป็นเท็จเกี�ยวกบัความรูแ้ละประสบการณข์องตน และ/หรอืกลยทุธก์าร

ซื�อขายของตน และ/หรอืการไดรั้บอนุญาตของตน และ/หรอืสรา้งความเขา้ใจผดิดว้ยวธิกีารใดๆ ตอ่นักลงทนุ
และ/หรอืผูใ้ชร้ายอื�น

R. สื�อของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์<ี0></0>ขอ้ความในเชงิหมิ�นประมาทหรอืใสร่า้ยป้ายสหีรอืรังควาน และ/หรอื
ขอ้ความอนัเป็นการดถูกูบรษัิท บรษัิทในเครอื พนักงาน ผูถ้อืหุน้ และ/หรอืลกูคา้แนะนํารายใดๆ ของบรษัิท
และ/หรอืผูใ้ชร้ายอื�น หรอืผูใ้ดกต็าม

S. สื�อของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์เีนื�อหาอนัเป็นการโฆษณาหรอืโปรโมทหน่วยงานอื�นใดและ/หรอืบรกิารใดๆ ที�ไม่
เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์

T. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธใ์ชเ้ว็บไซตข์องบรษัิทและ/หรอืบรกิารของบรษัิทกระทําการใดๆ อนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย กอ่
ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ มุง่รา้ย หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ

U. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธอ์า้งองิและ/หรอืใชภ้าพ/โลโกข้องบคุคลที�สาม ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงหน่วยงานกํากบั
ดแูล ผูม้อํีานาจ หรอืบคุคลอื�นโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
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V. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธส์รา้งชื�อกลยทุธแ์ละ/หรอืคําอธบิายกลยทุธท์ี�ไมส่มเหตสุมผลหรอืมคีวามหมายที�แทจ้รงิ/
เป็นประโยชน์

W. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์กีารอา้งองิรายละเอยีดบญัชธีนาคาร
X. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธส์รา้งขอ้จํากดัที�ไมม่มีลู/ใหคํ้าแนะนําแกนั่กลงทนุเกี�ยวกบัวธิี เวลา และจํานวนเงนิที�ใช ้

ลงทนุและ/หรอืถอนเงนิ หรอืในลกัษณะที�คลา้ยกนันี�
Y. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธใ์สล่งิกใ์ดๆ ลงในระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตัิ (Social Trading) เชน่ โซเชยี

ลมเีดยีที�เชื�อมโยงกบัโปรไฟลท์ี�ไมไ่ดจั้ดการดว้ยตนเอง
Z. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธร์ะบแุละ/หรอืบอกเป็นนัย และ/หรอืหลอกลวงและ/หรอืแอบอา้งวา่กลยทุธไ์ดรั้บการจัดการ

และ/หรอืไดรั้บการรับรองโดยบคุคลและ/หรอืนติบิคุคลอื�นที�ไมใ่ชบ่คุคลและ/หรอืนติบิคุคลที�ลงทะเบยีนและ
ไดรั้บการอนุมตัจิากบรษัิท

AA. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธไ์มป่ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนคูม่อืเนื�อหาที�บงัคบัใช ้
BB. เหตผุลอื�นใดตามที�บรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่เกี�ยวขอ้งและเหมาะสมตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
CC. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธส์รา้งกลยทุธด์ว้ยชื�อ คําอธบิาย เนื�อหาหรอืรปูภาพที�เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัอยา่งมากกบั

กลยทุธท์ี�มอียู่ ซ ึ�งอาจทําใหนั้กลงทนุเขา้ใจผดิได ้

3.3 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการปิดสถานะทั �งหมดหรอืสถานะใดๆ ของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์มื�อใดกไ็ด ้

3.4 ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์ขา้ใจและยอมรับวา่ ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธไ์มส่ามารถถอนเงนิออกจากบญัชขีองตนได ้หากภายใน
กลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธย์งัมสีถานะที�เปิดอยู่

3.5 เพิ�มเตมิจากความในขอ้ 11 หมวด ก ของขอ้ตกลงฉบบันี� ใหถ้อืวา่เหตตุอ่ไปนี�เป็น "เหตผุดิสญัญา" ของผูใ้หบ้รกิาร
กลยทุธ์

A. หากกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์คีวามเสี�ยงสงูเกนิไปเป็นระยะเวลานาน
B. หากคําอธบิายกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธไ์มส่อดคลอ้งกบัเงื�อนไขการซื�อขายที�เป็นจรงิ
C. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธทํ์าการเทรดโดย

1. มลีกัษณะเป็นการทํากําไรเกนิควรจากการเคลื�อนไหวของตลาด และ/หรอืโดยมเีจตนาอนัไม่
ชอบธรรม

2. เป็นการอาศยัจังหวะที�เกดิความหน่วงของราคาและ/หรอือารบ์ทิราจ
3. ตามการพจิารณาดว้ยดลุยพนิจิของบรษัิท ถอืไดว้า่เป็นการปั�นตลาด (market abuse)
4. เกดิขึ�นระหวา่งที�สภาวะตลาดหรอืการซื�อขายไมป่กติ

3.6 หากเกดิเหตผุดิสญัญาขึ�น บรษัิทอาจดําเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ตอ่ไปนี� นอกเหนอืจากการดําเนนิการใน
ขอ้ 11.2 หมวด ก ทั �งนี�เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ซึ�งจะดําเนนิการไดท้กุเมื�อโดยอาจจะแจง้หรอืไม่
แจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

A. ระงับ และ/หรอืยตุิ และ/หรอืบล็อกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ และ/หรอืปฏเิสธมใิหเ้ขา้ใชร้ะบบ Social
Trading

B. รอ้งขอใหป้รับเปลี�ยนคําอธบิายกลยทุธ์

3.7 จะคํานวณและจา่ยคา่คอมมชิชั�นใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ เมื�อสิ�นสดุชว่งเวลาการซื�อขายแตล่ะรอบของกลยทุธนั์�น

3.8 สําหรับแตล่ะกลยทุธ์ ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ะเป็นผูกํ้าหนดคา่คอมมชิชั�น ซึ�งตอ้งไมเ่กนิ 50% ของกําไรของนักลงทนุ
โดยจะตอ้งไมเ่ปลี�ยนแปลงคา่คอมมชิชั�นของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธห์ลงัสรา้งกลยทุธนั์�นขึ�นแลว้
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3.9 ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ะไดรั้บคา่คอมมชิชั�นของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธสํ์าหรับกําไรของนักลงทนุในสกลุเงนิดอลลาร์ ซึ�ง
จะไดรั้บการคํานวณตามที�ระบไุวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท และ/หรอืบนแอปพลเิคชั�นมอืถอื Social Trading

3.10 ในกรณีที�นักลงทนุหยดุคดัลอกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธก์อ่นที�จะถงึวนัสิ�นสดุชว่งเวลาการซื�อขาย คา่
คอมมชิชั�นของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ะคํานวณ ณ เวลาปิดการลงทนุ โดยใชร้าคาตลาดในขณะนั�น

4. การรับทราบความเสี�ยงและการยนิยอมของลกูคา้ในการใชง้าน Social Trading

4.1 บรษัิทไมรั่บประกนัผลการดําเนนิงานของกลยทุธใ์ดๆ

4.2 คําอธบิายและ/หรอืขอ้มลูใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักลยทุธไ์มถ่อืเป็นขอ้มลูความลบัและ/หรอืขอ้มลูสว่นบคุคล

4.3 บรษัิทสงวนสทิธิ�ที�จะปิด และ/หรอืสั�งหยดุชั�วคราว และ/หรอืระงับ และ/หรอืหยดุการคดัลอกบญัชขีองผูใ้หบ้รกิาร
กลยทุธ์ และ/หรอืกลยทุธ์ และ/หรอืคําสั�งซื�อขายใดๆ ไมว่า่ของนักลงทนุหรอืของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธไ์ดท้กุเมื�อ โดยอาจ
แจง้หรอืไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กไ็ด ้

4.4 สถติผิลการดําเนนิงานที�แสดงไวข้องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธแ์ละ/หรอืกลยทุธใ์ดๆ เป็นประวตัผิลการดําเนนิงานที�ผา่นมา
บรษัิทไมรั่บประกนัผลกําไรใดๆ แกนั่กลงทนุ ผลการดําเนนิงานที�ผา่นมามอิาจใชเ้ป็นเครื�องบง่ชี�ผลการดําเนนิงานใน
อนาคต ขอแนะนําใหนั้กลงทนุตดัสนิใจเลอืกกลยทุธโ์ดยการทบทวนดปูระวตัแิละ/หรอืผลการดําเนนิงานจรงิของ
กลยทุธนั์�น

4.5 ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธรั์บทราบวา่บรษัิทอาจใช ้และ/หรอืสง่ตอ่ และ/หรอืประมวลผลขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักลยทุธข์องผู ้
ใหบ้รกิารกลยทุธ์ ภายในกลุม่บรษัิท และ/หรอืบรษัิทที�เป็นบคุคลที�สาม และ/หรอืที�ปรกึษาของบรษัิทได ้
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หมวด ช การจดัการพอรท์การลงทนุ

1. บทนํา

1.1 หมวด ช ใชเ้ฉพาะกบัลกูคา้ที�มคีณุสมบตัคิรบถว้นและใชแ้พลตฟอรม์การจัดการพอรท์การลงทนุที�
บรษัิทจัดหาใหเ้ทา่นั�น

1.2 บรษัิทจะอนุญาตการเขา้รว่มและการใชแ้พลตฟอรม์การจัดการพอรท์การลงทนุ เมื�อมกีารปฏบิตัติามขอ้
ผกูพันของลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงนี�และขอ้กําหนดอื�นใดในการเป็นผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืนักลงทนุ PM
ตามที�บรษัิทบงัคบัใชเ้ป็นครั �งคราว

2. ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM

2.1 ลกูคา้จะมสีทิธิ�ในการเป็นผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และใชแ้พลตฟอรม์การ
จัดการพอรท์การลงทนุที�บรษัิทจัดหาให ้หากลกูคา้มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กําหนดที�บงัคบัใชซ้ ึ�งบรษัิท
กําหนดไวเ้ป็นครั �งคราว

2.2 ลกูคา้จะไดเ้ป็นผูด้แูลพอรท์การลงทนุเมื�อสรา้งกองทนุของตนเองครั �งแรกและลกูคา้จะไดเ้ป็นผูใ้ห ้
บรกิารกลยทุธ์ PM เมื�อสรา้งกลยทุธข์องตนเองครั �งแรก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้ 1.2 และ 2.1 ขา้งตน้ในขอ้ตกลง
ฉบบันี� ในการสรา้ง จัดการ และรักษากองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้ห ้
บรกิารกลยทุธ์ PM ควรดําเนนิการดงันี�

ก. เลอืกชื�อกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM

ข. อธบิายรายละเอยีดกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM

ค. เลอืกผลติภณัฑก์ารจัดการพอรท์การลงทนุจากตวัเลอืกที�บรษัิทใหไ้วเ้ป็นครั �งคราว

ง. กําหนดการลงทนุ PM ขั �นตํ�าของกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM

จ. เลอืกเลเวอเรจสําหรับกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PMจากตวัเลอืกที�บรษัิทใหไ้วเ้ป็นครั �งคราว

ฉ. กําหนดขนาดและประเภทคา่ธรรมเนยีมผลงานจากตวัเลอืกที�บรษัิทใหไ้วเ้ป็นครั �งคราว

ช. ใหข้อ้มลูอื�นๆ ตามที�บรษัิทรอ้งขอเป็นครั �งคราว

ซ. เป็นไปตามขอ้กําหนดของบรษัิทตามที�มกีารกําหนดขึ�นเป็นครั �งคราว อาทิ ขอ้จํากดัเกี�ยวกบัขนาด
ขั �นตํ�า/สงูสดุของการลงทนุ PM ผลติภณัฑก์ารจัดการพอรท์การลงทนุและระดบัความน่าเชื�อถอืในการ
เทรดของผูด้แูลพอรท์การลงทนุ ซึ�งบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบถงึขอ้กําหนดเหลา่นี�เป็นครั �งคราว และ/หรอื
สามารถดไูดใ้นพื�นที�สว่นบคุคลของผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืเว็บไซต์ และ/หรอืเอกสารและ/
หรอืนโยบายอื�นใดที�บรษัิทอาจจัดทําขึ�นเป็นครั �งคราว
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2.3 หากตอ้งการเชญินักลงทนุ PM ใหม้าลงทนุในกองทนุและ/หรอืกลยุทธ์ PM ผูด้แูลพอรท์การลงทนุ
หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธค์วรแชรล์งิกก์องทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM หรอืรหสักองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM
กองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ตา่งๆ ไมไ่ดม้กีารเผยแพรต่อ่สาธารณะ เฉพาะบคุคล และ/หรอืนติบิคุคลที�ได ้
รับลงิกห์รอืรหสักองทนุเทา่นั�นที�จะสามารถลงทนุได ้หลงัจากที�ลกูคา้ตดัสนิใจลงทนุในกองทนุและ/หรอื
กลยทุธ์ PM ลกูคา้ควรลงนามในเอกสารใดๆ ที�บรษัิทกําหนดไวแ้ละสง่คําขอลงทนุในกองทนุและ/หรอื
กลยทุธ์ PM ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM สามารถยอมรับหรอืปฏเิสธคําขอลงทนุใน
กองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ได ้หลงัจากที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ยอม
รับคําขอแลว้ ลกูคา้จะมโีอกาสทําการลงทนุในกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM นี�ได ้

2.4 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุสามารถสง่คําสั�งซื�อขายที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุเทา่นั�น และไมไ่ดรั้บอนุญาตให ้
ทําการถอนหรอืโอนเงนิ

2.5 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM รับทราบและตกลงวา่ สื�อเกี�ยวกบัการจัดการพอรท์
การลงทนุที�ตนเองไดส้รา้ง ตพีมิพ์ และเผยแพรท่ั �งภายในและภายนอกแพลตฟอรม์การจัดการพอรท์การ
ลงทนุ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้มลูของกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM (เชน่ ประวตัสิว่นตวั รปูภาพ ชื�อ
กองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM คําอธบิายรายละเอยีดกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM) จะตอ้งไมม่ลีกัษณะดงันี�

ก. สื�อมสีว่นประกอบที�ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดภายในขอ้ตกลงนี� และ/หรอืกฎเกณฑอ์ื�นๆ ของบรษัิท
และ/หรอืมคํีากลา่วอา้งที�ผดิกฎหมาย และ/หรอืผดิศลีธรรม และ/หรอืประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคล
และขอ้มลูอื�นๆ ที�ไมเ่กี�ยวกบักลยทุธ์ และ/หรอืไมส่มเหตสุมผล และ/หรอืไมส่อดคลอ้งตอ้งกนั และ/
หรอืใหข้อ้มลูที�ชี�นําไปในทางที�ผดิ และ/หรอืละเมดิสทิธิ�ของบคุคลที�สาม รวมถงึเครื�องหมายการคา้
และสทิธิ�ในทรัพยส์นิทางปัญญาอื�นๆ

ข. ทําใหเ้ขา้ใจผดิ และ/หรอืมขีอ้ความดถูกูเหยยีดหยาม และ/หรอืเหยยีดเชื�อชาตหิรอืศาสนา และ/
หรอืกลา่วอา้งถงึการกระทําอนัผดิกฎหมาย และ/หรอืไมเ่คารพมาตรฐานทางจรยิธรรมและศลีธรรมอนัดี

ค. กลา่วอา้งสทิธิ�ของผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เพื�อจัดหาบรกิารที�อาจ
จําเป็นตอ้งมใีบอนุญาต การจดทะเบยีน และ/หรอืการแจง้ใหท้ราบในประเทศที�ตนเองอยูอ่าศยั และ/
หรอืในประเทศที�นักลงทนุ PM อยูอ่าศยั

ง. แนะนําหรอืแสดงตวัผูด้แูลพอรท์การลงทนุในฐานะพนักงานหรอืตวัแทนของบรษัิท และ/หรอืกลา่ว
อา้งโดยตรงหรอืโดยออ้มวา่บรษัิทและ/หรอืบรษัิทในเครอืรับรอง ควบคมุ และ/หรอืรับประกนัความถกู
ตอ้งและ/หรอืความสมบรูณข์องถอ้ยแถลง หรอืการดําเนนิการของผูด้แูลพอรท์การลงทนุ

จ. เนื�อหามสีว่นประกอบที�สรา้งความขุน่เคอืงและ/หรอืเนื�อหาทางเพศที�โจง่แจง้ใดๆ รวมถงึการ
แสดงออกถงึความเชื�อที�ไมม่เีหตผุล การเหยยีดเชื�อชาติ ความเกลยีดชงั หรอืความหยาบคาย หรอื
แสดงความเกลยีดชงั คกุคาม หรอืลามกอนาจาร ยยุงใหเ้กดิความรนุแรง หรอืมภีาพเปลอืย หรอืภาพ
ความรนุแรง หรอืมคีวามรนุแรงที�ไมเ่หมาะสม
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ฉ. ประกอบดว้ยภาพของผูเ้ยาว์ (เด็ก) และ/หรอืมเีนื�อหาที�ไมเ่หมาะสม และ/หรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิ และ/
หรื ดดูถูกูเหยยีดหยาม และ/หรอืเหยยีดเชื�อชาตหิรอืศาสนา และ/หรอืกลา่วอา้งถงึการกระทําอนัผดิกฎ
หมาย และ/หรอืไมเ่คารพมาตรฐานทางจรยิธรรมและศลีธรรมอนัดี

ช. มสีว่นประกอบของการสื�อสารในเชงิพาณชิยท์ี�ไมไ่ดรั้บอนุญาต (เชน่ สแปม)

ซ. เกบ็รวบรวมและ/หรอืใช/้คดัลอกขอ้มลูหรอืเนื�อหาของผูใ้ช ้หรอืเขา้ถงึเว็บไซตแ์ละ/หรอืแพลตฟอรม์
การจัดการพอรท์การลงทนุโดยใชว้ธิกีารอตัโนมตัิ (เชน่ ฮารเ์วสติ�งบอท โรบอท สไปเดอร์ หรอืสแคร
ปเปอร)์

ฌ. เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิเครอืขา่ย เชน่ แชรล์กูโซ่

ญ. มสีว่นประกอบของไวรัสหรอืรหสัที�เป็นอนัตรายอื�นๆ

ฎ. ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสว่นบคุคลและ/หรอืขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบ หรอืเขา้ถงึบญัชทีี�เป็นของผูอ้ื�น

ฏ. ทําใหก้ารทํางานที�ถกูตอ้งของบรษัิทเสยีหาย รับภาระมากเกนิไป หรอืถกูทําลาย เชน่ การโจมตโีดย
ปฏเิสธการใหบ้รกิาร และ/หรอือํานวยความสะดวก หรอืสง่เสรมิการฝ่าฝืนกฎเหลา่นี�

ฐ. ทําใหข้อ้ความเกี�ยวกบัผลการดําเนนิงานของกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM เกดิความเขา้ใจผดิ และ/
หรอืไมส่มบรูณ์ และ/หรอืไมเ่ป็นจรงิ และ/หรอืรับประกนัผลงานของกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM

ฑ. ขอ้มลูมสีว่นประกอบที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบักองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ไมส่มเหตสุมผล และ/หรอืขาด
ความสอดคลอ้งกนั หรอืมนํี�าหนักเอนเอยีงไปดา้นเดยีว เชน่ การกลา่วถงึแตด่า้นดี

ฒ. ใหม้ขีอ้ความอนัเป็นเท็จเกี�ยวกบัความรูแ้ละประสบการณข์องตน และ/หรอืกลยทุธก์ารซื�อขายของ
ตน และ/หรอืการไดรั้บอนุญาตของตน และ/หรอืสรา้งความเขา้ใจผดิดว้ยวธิกีารใดๆ ตอ่นักลงทนุและ/
หรอืผูใ้ชร้ายอื�น

ณ. ขอ้ความในเชงิหมิ�นประมาทหรอืใสร่า้ยป้ายสหีรอืรังควาน และ/หรอืขอ้ความอนัเป็นการดถูกูบรษัิท
บรษัิทในเครอื พนักงาน ผูถ้อืหุน้ และ/หรอืลกูคา้แนะนํารายใดๆ ของบรษัิท และ/หรอืผูใ้ชร้ายอื�น หรอืผู ้
ใดกต็าม

ด. มเีนื�อหาอนัเป็นการโฆษณาหรอืโปรโมทหน่วยงานอื�นใดและ/หรอืบรกิารใดๆ ที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑ์

ต. ใชเ้ว็บไซตข์องบรษัิทและ/หรอืบรกิารของบรษัิทกระทําการใดๆ อนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย กอ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิ มุง่รา้ย หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ

ถ. อา้งองิและ/หรอืใชภ้าพ/โลโกข้องบคุคลที�สาม ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงหน่วยงานกํากบัดแูล ผูม้ี
อํานาจ หรอืบคุคลอื�นโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

ท. สรา้งชื�อกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM และ/หรอืคําอธบิายรายละเอยีดของกองทนุหรอืกลยทุธ์ PMที�ไม่
สมเหตสุมผลหรอืมคีวามหมายที�แทจ้รงิ/เป็นประโยชน์ และ/หรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิ และ/หรื ดดูถูกู
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เหยยีดหยาม และ/หรอืเหยยีดเชื�อชาตหิรอืศาสนา และ/หรอืกลา่วอา้งถงึการกระทําอนัผดิกฎหมาย
และ/หรอืไมเ่คารพมาตรฐานทางจรยิธรรมและศลีธรรมอนัดี

ธ. มกีารอา้งองิรายละเอยีดบญัชธีนาคาร

น. สรา้งขอ้จํากดัที�ไมม่มีลู/ใหคํ้าแนะนําแกนั่กลงทนุเกี�ยวกบัวธิี เวลา และจํานวนเงนิที�ใชล้งทนุและ/
หรอืถอนเงนิ หรอืในลกัษณะที�คลา้ยกนันี�

บ. ใสล่งิกใ์ดๆ ลงในการจัดการพอรท์การลงทนุ เชน่ โซเชยีลมเีดยีที�เชื�อมโยงกบัโปรไฟลท์ี�ไมไ่ด ้
จัดการดว้ยตนเอง

ป. จะตอ้งไมร่ะบุ และ/หรอืบอกเป็นนัย และ/หรอืหลอกลวง และ/หรอื แอบอา้งวา่กองทนุและ/หรอื
กลยทุธ์ PM มกีารจัดการ และ/หรอืเป็นตวัแทนโดยบคุคลและ/หรอืนติบิคุคลอื�นที�ไมใ่ชบ่คุคล และ/
หรอืนติบิคุคลที�ลงทะเบยีนและอนุมตัโิดยบรษัิท

ผ. ละเมดิขอ้กําหนดและ/หรอืนโยบายและ/หรอืหลกัจรรยาบรรณใดๆ ที�บงัคบัใชต้ามที�บรษัิทเผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบรษัิทเป็นครั �งคราว

ฝ. คําอธบิายของกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดภายในขอ้ตกลงนี� และ/หรอื
กฎเกณฑอ์ื�นๆ ของบรษัิท และ/หรอืคําอธบิายกลยทุธม์คํีากลา่วอา้งที�ผดิกฎหมายหรอืผดิศลีธรรม และ/
หรอืประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูอื�นๆ ที�ไมเ่กี�ยวกบักลยทุธ์ และ/หรอืไมส่มเหตสุมผล และ/
หรอืไมส่อดคลอ้งตอ้งกนั และ/หรอืใหข้อ้มลูที�ชี�นําไปในทางที�ผดิ

2.6 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปิดสถานะที�เปิดอยูใ่ดๆ หรอืทั �งหมดภายในกองทนุไดต้ลอดเวลาตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีวโดยไมม่ขีอ้ผกูพันใดๆ สทิธิ�นี�สงวนไวเ้พื�อประโยชนข์องบรษัิทในการ
ป้องกนัหรอืหยดุการดําเนนิการที�อาจนําไปสูค่วามสญูเสยีหรอืความเสยีหายประเภทใดกต็ามของบรษัิท

2.7 เพิ�มเตมิจากความในขอ้ 11 ในหมวด ก ของขอ้ตกลงปัจจบุนั แตล่ะกรณีตอ่ไปนี�จะถอืวา่ผูด้แูลพอรท์
การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM มี "เหตผุดิสญัญา" เมื�อ

ก. หากกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ของผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM มคีวามเสี�ยงสงู
เกนิไปเป็นระยะเวลานาน

ข. ประวตัสิว่นตวั รปูภาพ ชื�อกองทนุ คําอธบิายรายละเอยีดกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ที�ผูด้แูลพอรท์การ
ลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ไดใ้หไ้ว ้และ/หรอืขอ้มลูอื�นใดที�ใหไ้วโ้ดยเป็นสว่นหนึ�งของ
ขอ้กําหนดกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดภายในขอ้ตกลงนี� และ/หรอืกฎเกณฑ์
อื�นๆ ของบรษัิท และ/หรอืมคํีากลา่วอา้งที�ผดิกฎหมาย และ/หรอืผดิศลีธรรม และ/หรอืไมส่มเหตสุมผล
และ/หรอืไมส่อดคลอ้งตอ้งกนั และ/หรอืใหข้อ้มลูที�ชี�นําไปในทางที�ผดิ

ค. ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PMไมไ่ดรั้บการยนืยนัอยา่งครบถว้นตามขอ้ 3.1
และ 3.2 ของหมวด ก ในขอ้ตกลงนี�
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ง. ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PMมสีถานะไมไ่ดใ้ชง้านและ/หรอืไมม่กีจิกรรมการ
ซื�อขายที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุมานานกวา่ 7 (เจ็ด) วนัตามปฏทินิ

จ. บทบาทผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ถกูยตุโิดยสอดคลอ้งกบัขอ้ 10 ของ
หมวด ก ในขอ้ตกลงนี�

ฉ. หากคําอธบิายรายละเอยีดกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PMของผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิาร
กลยทุธ์ PM ไมต่รงกบักจิกรรมการซื�อขายจรงิในกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM เดยีวกนั

ช. หากการเทรดในกองทนุของผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM เหมอืนหรอืคลา้ยกบัอกี
กองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM หนึ�งในสดัสว่นที�คอ่นขา้งสงูจนดเูหมอืนวา่เป็นการเลยีนแบบหรอืคดัลอก
การซื�อขายเหลา่นั�น

ซ. ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ไดดํ้าเนนิการซื�อขายที�

(ก) มลีกัษณะเป็นการทํากําไรเกนิควรจากการเคลื�อนไหวของตลาด และ/หรอืโดยมเีจตนาอนัไม่
ชอบธรรม

(ข) เป็นการอาศยัจังหวะที�เกดิความหน่วงของราคาและ/หรอือารบ์ทิราจ

(ค) ตามการพจิารณาดว้ยดลุยพนิจิของบรษัิท ถอืไดว้า่เป็นการทําใหต้ลาดเกดิความผดิปกติ และ/
หรอืการปั�นตลาด และ/หรอืกจิกรรมที�ฉอ้ฉล

(ง) เกดิขึ�นระหวา่งที�สภาวะตลาด/การซื�อขายไมป่กติ

ฌ. ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ไมใ่ชเ่จา้ของใบอนุญาต การจดทะเบยีน และ/
หรอืการแจง้ใหท้ราบ และ/หรอืการอนุญาตอื�นใดที�กําหนดไวใ้นประเทศที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุอยู่
อาศยั และ/หรอืประเทศที�นักลงทนุ PM อยูอ่าศยั

ญ. ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ไมส่ามารถดําเนนิการหรอืละเมดิขอ้ผกูพัน
เนื�องจากบรษัิทและ/หรอืเมื�อพบวา่การรับรองหรอืการรับประกนัใดๆ โดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุเป็นเท็จ
ในปัจจบุนัหรอืในภายหลงั

ฎ. หากบญัชขีองผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM มเีงนิไมเ่พยีงพอตามขอ้กําหนด
ขั �นตํ�าของประเภทบญัชกีารจัดการพอรท์การลงทนุ

ฏ. หากคําอธบิายรายละเอยีดกองทนุของผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ไมต่รงกบั
กจิกรรมการซื�อขายจรงิในกองทนุเดยีวกนั

ฐ. กรณีอื�นใดที�ทําใหบ้รษัิทมเีหตอุนัควรที�จะเชื�อไดว้า่จําเป็นหรอืสมควรที�จะดําเนนิการใดๆ ตามที�ระบุ
ไวใ้นขอ้ 2.8 ดา้นลา่งในขอ้ตกลงนี�

ฑ. ากผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ไมป่ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนขอ้ 2.5 ขา้งตน้ในที�นี�
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ฒ. เหตผุลอื�นใดตามที�บรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่เกี�ยวขอ้งและเหมาะสมตามดลุยพนิจิของบรษัิทแต่
เพยีงผูเ้ดยีว

2.8 โดยไมม่ขีอ้ผกูพันใดๆ หากเกดิเหตผุดิสญัญา บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผู ้
เดยีว ซึ�งจะดําเนนิการไดท้กุเมื�อโดยอาจแจง้หรอืไมแ่จง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร สําหรับการดําเนนิ
การดงัตอ่ไปนี�เพิ�มเตมิจากขอ้ 11.2 หมวด ก

ก. ยตุขิอ้ตกลงนี�โดยมผีลทนัที

ข. ปฏเิสธและ/หรอืปิดกั �นความสามารถในการใหบ้รกิารของผูด้แูลพอรท์การลงทนุที�เสนอและ/หรอืผู ้
ดแูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ปัจจบุนั

ค. หยดุ และ/หรอืระงับ และ/หรอืยตุิ และ/หรอืปิดหรอืปิดกั �นกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ใดๆ และ/
หรอืทั �งหมดที�จัดการโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และ/หรอืสถานะที�
เปิดอยูใ่ดๆ และ/หรอืปฏเิสธการเขา้ถงึแพลตฟอรม์การจัดการพอรท์การลงทนุ และ/หรอืปฏเิสธการ
ชาํระคา่ธรรมเนยีมผลงาน

ง. เปลี�ยนแปลงสถานะของกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM เป็นโหมด "ปิดเทา่นั�น" โดยการเพกิถอน
ความสามารถในการเปิดสถานะใหมข่องผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM

จ. รอ้งขอใหทํ้าการเปลี�ยนแปลงคําอธบิายรายละเอยีดของกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM

ฉ. ดําเนนิการอื�นใดเกี�ยวกบักองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM เพื�อแกไ้ขเหตผุดิสญัญาหรอืลดความสญูเสยี
หรอืความเสยีหายประเภทใดกต็ามที�เกดิขึ�นกบับรษัิท

ช. ปฏเิสธหรอืไมย่อมรับคําขอใดๆ ของ PM ในการสรา้งกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM

ซ. ปรับบาลานซข์องกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM โดยหกักําไรที�ไดม้าโดยไมถ่กูตอ้งออกจากบญัชี

ฌ. การดําเนนิการอื�นใดที�ไดรั้บพจิารณาวา่เหมาะสมตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

2.9 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM จะเป็นผูกํ้าหนดคา่ธรรมเนยีมผลงานสําหรับแตล่ะ
กองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM และสําหรับนักลงทนุ PM แตล่ะรายในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM นั�น
คา่ธรรมเนยีมผลงานสามารถเปลี�ยนแปลงไดห้ลงัจากสรา้งกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM นั�นๆ แลว้ ซึ�งการ
เปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมผลงานจะมผีลตอ่การลงทนุใหมข่องกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM นั�นๆเทา่นั�น สําหรับ
การลงทนุ PM ที�มอียูท่ั �งหมดของกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ดงักลา่วจะยงัคงมคีา่ธรรมเนยีมผลงานตามที�
กําหนดไว ้ณ ตอนที�ทําการลงทนุ PM

2.10 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM จะไดรั้บคา่ธรรมเนยีมผลงานสําหรับผลกําไรของ
นักลงทนุ PM เป็นเงนิดอลลาร์ (USD) ซึ�งคํานวณตามที�ระบไุวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท และ/หรอืในแอปพลิ
เคชั�นมอืถอืที�เกี�ยวขอ้ง คา่ธรรมเนยีมผลงานจะคํานวณจากกําไรโดยรวมของแตล่ะกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์
PM และตามสดัสว่นการลงทนุ PM ของนักลงทนุ PM แตล่ะราย โดยจะมกีารคํานวณและโอนคา่ธรรมเนยีม
ผลงานไปยงับญัชขีองผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เมื�อสิ�นสดุระยะเวลาการเรยีกเกบ็
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เงนิ คา่ธรรมเนยีมผลงานขึ�นอยูก่บัการหกัใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่ของลกูคา้แนะนําตามที�
อธบิายไวใ้นหมวด ช ขอ้ 5 ดา้นลา่งนี� และในกรณีดงักลา่ว ผูด้แูลพอรท์การลงทนุจะไดรั้บคา่ธรรมเนยีมผล
งานสว่นบคุคล ซึ�งจะคํานวณดงันี�

คา่ธรรมเนยีมผลงานสว่นบคุคล = จํานวนคา่ธรรมเนยีมผลงานทั �งหมดจากทกุการลงทนุในกองทนุ -
คา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่

2.11 ในกรณีที�มกีารยตุกิองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาการเรยีกเกบ็เงนิ คา่ธรรมเนยีม
ผลงานจะคํานวณ ณ เวลาที�ทําการยตุกิองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM และจะโอนไปยงับญัชขีองผูด้แูลพอรท์
การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เมื�อสิ�นสดุระยะเวลาการเรยีกเกบ็เงนิ

2.12 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เขา้ใจและตกลงวา่ลกูคา้จะยงัคงเป็นลกูคา้
ของบรษัิทตลอดเวลา

2.13 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM รับรองและรับประกนัวา่ไดรั้บอนุญาตอยา่งถกู
ตอ้งในการรว่มทําขอ้ตกลงนี� และรักษาใบอนุญาต และ/หรอืใบรับรอง และ/หรอืการอนุญาตที�เกี�ยวขอ้ง
ระหวา่งดําเนนิการจัดการพอรท์การลงทนุ และ/หรอืการดําเนนิการซื�อขายของกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM
และใชท้กัษะและความระมดัระวงัอยา่งเหมาะสม ความเชี�ยวชาญทางวชิาชพีและทางเทคนคิ ความ
อตุสาหะ ความมศีลีธรรมอนัดี และความเป็นธรรมที�จําเป็น โดยพจิารณาจากความซบัซอ้นของการซื�อขาย

2.14 บรษัิทจะไมดํ่าเนนิการใดๆ ทั �งสิ�นเพื�อรับผดิตอ่ผลขาดทนุที�เกดิขึ�นในกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM นี�

2.15 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PMไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ผยแพร่ ทําซํ�า สง่ตอ่ หรอืทํา
ซํ�าขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM และ/หรอืการจัดการพอรท์การลงทนุใหแ้กบ่คุคลที�
สามโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิท

2.16 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ตกลงและมอบอํานาจใหบ้รษัิทมอบสทิธิ�การ
เขา้ถงึและ/หรอืตวัเลอืกการลงทนุในกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM แกล่กูคา้ โดยไมม่เีงื�อนไขและเพกิถอน
ไมไ่ด ้ เมื�อลงทนุในกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM
มอบอํานาจใหบ้รษัิท และบรษัิทจะมสีทิธิ�ในการดําเนนิการที�จําเป็นทั �งหมดที�ไดรั้บพจิารณาวา่เหมาะสม
เพื�อใหล้กูคา้สามารถลงทนุและ/หรอืเขา้ถงึกองทนุได ้

2.17 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM มอบอํานาจใหบ้รษัิทใชข้อ้มลูใดๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ในลกัษณะใดกต็ามที�บรษัิท
ตอ้งการ และเผยแพรห่รอืสื�อสารขอ้มลูดงักลา่วตามที�ไดรั้บพจิารณาวา่เหมาะสมในทางใดทางหนึ�งและ
ดว้ยวธิกีารใดๆ ตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

2.18 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และนักลงทนุ PM ไดรั้บทราบและการยนิยอมวา่
บรษัิทอาจเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจที�ใหไ้วเ้ป็นครั �งคราวตามที�อธบิายเพิ�มเตมิในขอ้ 3 เลเวอเรจ หมวด จ ของ
เงื�อนไขการซื�อขาย CFD
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2.19 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM จะตอ้งไมส่รา้งกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM ที�
มชีื�อ คําอธบิาย เนื�อหาหรอืรปูภาพที�เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัอยา่งมากกบักลยทุธท์ี�มอียูซ่ ึ�งอาจทําใหนั้ก
ลงทนุเขา้ใจผดิ

3. นกัลงทนุ PM

3.1 เฉพาะบคุคลและ/หรอืนติบิคุคลที�ไดรั้บรหสัหรอืลงิกก์องทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM จากผูด้แูลพอรท์การ
ลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เทา่นั�นที�สามารถลงทนุในกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM เป็นนัก
ลงทนุ PM ได ้ นักลงทนุ PM จะตอ้งเป็นลกูคา้ของบรษัิทกอ่นตามขอ้กําหนดของขอ้ตกลงนี� และมี
คณุสมบตัติามขอ้กําหนดที�บรษัิทกําหนดไว ้และ/หรอืยอมรับ และ/หรอืลงนามในเอกสารที�บงัคบัใชอ้ื�นที�
กําหนดโดยบรษัิทเป็นครั �งคราวเพื�อลงทนุในกองทนุ ในการเขา้รว่มและลงทนุในกองทนุหรอืหรอืกลยทุธ์
PM กบัการลงทนุ PM แสดงวา่นักลงทนุ PM ตกลงตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�

ก. มอบอํานาจใหผู้ด้แูลพอรท์การลงทนุกระทําการแทนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และมอํีานาจและ
สทิธิ�เต็มที�ในการกระทําการเป็นผูด้แูลพอรท์การลงทนุในการลงทนุ PM สําหรับผลติภณัฑก์ารจัดการ
พอรท์การลงทนุ และสั�งการใหผู้ด้แูลพอรท์การลงทนุกระทําการอนัเกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุ PM ในนาม
ของตน

ข. มอบอํานาจใหผู้ด้แูลพอรท์การลงทนุใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขายของบรษัิทในการซื�อขายโดยใชก้าร
ลงทนุ PM

ค. รับผดิชอบคา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้า่ย และคา่ธรรมเนยีมผลงานในการลงทนุ PM

ง. มอบอํานาจใหบ้รษัิทยอมรับคําสั�งซื�อขายอนัเกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุ PM จากผูด้แูลพอรท์การลงทนุ
หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM

จ. มอบอํานาจใหบ้รษัิทโอนเงนิคา่ธรรมเนยีมผลงานจากการลงทนุ PM ไปยงับญัชขีองผูด้แูลพอรท์
การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เมื�อสิ�นสดุระยะเวลาการเรยีกเกบ็เงนิแตล่ะรอบ

ฉ. อนุญาตใหบ้รษัิทใชข้อ้มลูใดกต็ามที�เกี�ยวขอ้งกบันักลงทนุ PM และ/หรอืการลงทนุ PM ในลกัษณะ
ที�เลอืกและเผยแพรต่อ่สาธารณะหรอืสื�อสารตามที�เห็นสมควร ในทางใดทางหนึ�งและดว้ยวธิกีารใด
กต็ามตามดลุยพนิจิของบรษัิท

3.2 รายงานและ/หรอืขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทนุ PM ระหวา่งที�ใชบ้รกิารการจัดการพอรท์การลงทนุจะ
ไดรั้บการเผยแพรบ่นเว็บไซตแ์ละ/หรอืแอปพลเิคชั�นมอืถอืที�เกี�ยวขอ้งตามความเหมาะสมเป็นครั �งคราว

3.3 รายงานและ/หรอืขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทนุ PM ระหวา่งที�ใชบ้รกิารการจัดการพอรท์การลงทนุจะ
ไดรั้บการเผยแพรบ่นเว็บไซตแ์ละ/หรอืแอปพลเิคชั�นมอืถอืที�เกี�ยวขอ้งตามความเหมาะสมเป็นครั �งคราว

3.4 นักลงทนุ PM อาจเริ�มการลงทนุ ฝากเงนิ และ/หรอืถอนเงนิที�มอียูไ่ปยงัและจากกระเป๋าเงนิของตนเอง
โดยจะตอ้งเป็นไปตามขั �นตอนและขอ้จํากดัที�บงัคบัใชเ้ป็นครั �งคราวบนเว็บไซตแ์ละ/หรอืแอปพลเิคชั�นการ
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จัดการพอรท์การลงทนุบนมอืถอื และ/หรอืเว็บไซตก์ารจัดการพอรท์การลงทนุอื�นๆ ที�ดแูลโดยบรษัิท และ
เป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบันี�

3.5 นักลงทนุ PM สามารถใชก้ระเป๋าเงนิสําหรับบรกิารการจัดการพอรท์การลงทนุเทา่นั�น และไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใหดํ้าเนนิการซื�อขายใดๆ บนกระเป๋าเงนิดว้ยตนเองได ้

3.6 ในการยตุกิารลงทนุ PM นักลงทนุ PM ควรสง่คําขอยตุกิารลงทนุ PM ไปยงัผูด้แูลพอรท์การลงทนุ ใน
กรณีที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุไมย่อมรับคําขอยตุกิารลงทนุภายในสามสบิหก (36) ชั�วโมง การลงทนุ PM
จะยตุโิดยอตัโนมตัิ ลกูคา้รับทราบและตกลงวา่ไมส่ามารถยตุกิารลงทนุ PM นอกชว่งเวลาซื�อขายตามปกติ
ได ้และผูด้แูลพอรท์การลงทนุไดรั้บอนุญาตใหดํ้าเนนิการซื�อขายในกองทนุจนกวา่จะมกีารยตุิ คําขอยตุกิาร
ลงทนุ PM ใดๆ ที�ไดรั้บการยอมรับจากผูด้แูลพอรท์การลงทนุ หรอืหมดอายนุอกชว่งเวลาซื�อขายตามปกติ
จะไดรั้บการดําเนนิการหลงัจากที�กลบัมาทําการซื�อขายอกีครั �ง ในการยตุกิารลงทนุ PM ในกลยทุธ์ PM นัก
ลงทนุ PM ควรสง่คําขอยตุกิารลงทนุ PM ซึ�งจะดําเนนิการโดยอตัโนมตัิ ลกูคา้รับทราบและตกลงวา่ไม่
สามารถยตุกิารลงทนุในกองทนุนอกชว่งเวลาซื�อขายตามปกตไิด ้และผูด้แูลพอรท์การลงทนุไดรั้บอนุญาต
ใหดํ้าเนนิการซื�อขายในกองทนุจนกวา่จะมกีารยตุิ คําขอยตุกิารลงทนุในกองทนุใดๆ ที�ไดรั้บการยอมรับจาก
ผูด้แูลพอรท์การลงทนุ หรอืหมดอายนุอกชว่งเวลาซื�อขายตามปกตจิะไดรั้บการดําเนนิการหลงัจากที�กลบั
มาทําการซื�อขายอกีครั �ง

3.7 เมื�อยตุกิารลงทนุ PM ตามที�อธบิายไวใ้นขอ้ 3.6 ขา้งตน้ เงนิที�มอียูอ่นัเป็นผลมาจากการลงทนุ PM ที�
อยูใ่นกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ที�เกี�ยวขอ้งจะถกูโอนไปยงักระเป๋าเงนิของนักลงทนุ PM

3.8 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการปิดสถานะทั �งหมดหรอืสถานะใดๆ ที�
เปิดอยูข่องกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ไดท้กุเมื�อ

3.9 นักลงทนุ PM รับทราบและยอมรับวา่การลงทนุ PM ลงในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ของผูด้แูลพอรท์
การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM รายใดรายหนึ�งนั�น นักลงทนุ PM ยอมรับคา่ธรรมเนยีมผลงานและ
เลเวอเรจ รวมถงึเงื�อนไขอื�นๆ ที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PMที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้
สําหรับกองทนุหรอืกลยทุธนั์�นๆ โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ 2.2 ในหมวด ช

3.10 เพิ�มเตมิจากความในขอ้ 11.1 ในหมวด ก ของขอ้ตกลงปัจจบุนั แตล่ะกรณีตอ่ไปนี�ถอืเป็น "เหตผุดิ
สญัญา" สําหรับนักลงทนุ PM

A. เงนิที�นักลงทนุ PM ไดจ้ากการลงทนุ PM กองทนุหรอืกลยทุธ์ PM จะถอืเป็นเหตผุดิสญัญาตามที�
กําหนดในขอ้ 2.7 ขา้งตน้ในขอ้ตกลงนี�

B. นักลงทนุ PM ใชบ้รกิารการจัดการพอรท์การลงทนุเพื�อเลยีนแบบหรอืคดัลอกคําสั�งซื�อขายที�
ดําเนนิการในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ลงในบญัชซีื�อขายสว่นตวัของตนเองกบับรษัิท

C. นักลงทนุ PM ไมจ่า่ยจํานวนเงนิที�คา้งชาํระภายใตข้อ้ตกลงนี�

D. นักลงทนุ PM ไมป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพันใดๆ ที�มหีนา้ที�ตอ้งทําแกบ่รษัิท
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E. กรณีอื�นใดที�ทําใหบ้รษัิทมเีหตอุนัควรที�จะเชื�อไดว้า่จําเป็นหรอืสมควรที�จะดําเนนิการใดๆ ตามที�
ระบไุวใ้นขอ้ 3.11 ดา้นลา่ง

3.11 หากเกดิเหตผุดิสญัญาขึ�น บรษัิทอาจดําเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ตอ่ไปนี�ซ ึ�งอธบิายไวใ้นขอ้
2.8 ขา้งตน้ เพิ�มเตมิจากขอ้ 11.2 หมวด ก ทั �งนี�เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ซึ�งจะดําเนนิ
การไดท้กุเมื�อโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

3.12 นักลงทนุ PM รับทราบและยอมรับวา่สามารถยตุกิองทนุในกรณีที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผู ้
ใหบ้รกิารกลยทุธ์ PM หรอืนักลงทนุ PM เกดิเหตผุดิสญัญา และในกรณีนี� คําสั�งซื�อขายในกองทนุหรอื
กลยทุธ์ PM นี�จะถกูปิดตามคําสั�งที�ตดัสนิโดยบรษัิท

3.13 นักลงทนุ PM อาจไมส่ามารถดคํูาสั�งซื�อขายแตล่ะรายการที�ดําเนนิการโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุ
หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ได ้หากผูด้แูลพอรท์การลงทนุตดัสนิใจเชน่นั�น

3.14 นักลงทนุ PM ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ผยแพร่ ทําซํ�า สง่ตอ่ หรอืทําซํ�าขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุหรอื
กลยทุธ์ PM และ/หรอืการจัดการพอรท์การลงทนุใหแ้กบ่คุคลที�สามโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิท

3.15 นักลงทนุ PM รับทราบและตกลงโดยไมม่เีงื�อนไขและไมอ่าจเพกิถอนไดว้า่คําอธบิายใดๆ ที�ผูด้แูลพอ
รท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM จัดทําไวเ้กี�ยวกบักองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ซึ�งรวมถงึฟีดขา่วและ/
หรอืวธิกีารอื�นใดนั�นไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางบรษัิท มอบอํานาจใหบ้รษัิทยอมรับคําสั�งซื�อขายอนัเกี�ยว
เนื�องกบัการลงทนุในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM จากผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM

3.16 บรษัิทจะไมดํ่าเนนิการใดๆ ทั �งสิ�นเพื�อรับผดิตอ่ผลขาดทนุที�เกดิขึ�นในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM

4. ผลติภณัฑก์ารจดัการพอรท์การลงทนุ

4.1 บรษัิทมกีารจัดการการลงทนุ PM หรอืที�เรยีกวา่ผลติภณัฑก์ารจัดการพอรท์การลงทนุ 2 ผลติภณัฑใ์ห ้
ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เลอืกใช ้ผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์
จะสามารถเลอืกระหวา่ง "การคดัลอกพอรท์การลงทนุ" และ "การจัดการพอรท์การลงทนุ" เมื�อทําการสรา้ง
กองทนุหรอืกลยทุธ์ PM บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไมใ่หต้วัเลอืกใดตวัเลอืกหนึ�งแกผู่ด้แูลพอรท์การลงทนุ
หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ตามดลุยพนิจิของบรษัิทเอง และ/หรอืเพื�อกําหนดขอ้กําหนดเฉพาะและ/หรอื
หลกัเกณฑ์ เพื�อใชแ้ละ/หรอืเมื�อใชป้ระเภทการจัดสรรขา้งตน้ตามที�บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ และ/
หรอืตามที�สามารถพบไดใ้นพื�นที�สว่นบคุคลของผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และ/
หรอืเว็บไซต์

4.2 ในการดําเนนิการลงทนุกลยทุธ์ PM ดว้ยการคดัลอกพอรท์การลงทนุ ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ควรทํา
การฝากเงนิไปยงักลยทุธ์ PM การลงทนุ PM ทั �งหมดที�ดําเนนิการในกลยทุธ์ PM ที�มเีป็นผลติภณัฑก์ารคดั
ลอกพอรท์การลงทนุจะถกูโอนไปยงับญัชกีารลงทนุยอ่ยสําหรับการลงทนุ PM นั�น หลงัจากทําการลงทนุ
PM แลว้ สถานะที�เปิดอยูท่ั �งหมดที�ดําเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ภายใตก้ลยทุธ์ PM นั�นจะถกูคดั
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ลอกโดยอตัโนมตัไิปยงับญัชกีารลงทนุ PM ยอ่ย รวมถงึคําสั�งซื�อขายใหมเ่พิ�มเตมิที�ดําเนนิการโดยผูใ้ห ้
บรกิารกลยทุธ์ PM ภายใตก้ลยทุธ์ PM ดงักลา่ว

4.3 นักลงทนุ PM และ/หรอืผูด้แูลพอรท์การลงทนุและหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM รับทราบและยอมรับวา่
กองทนุที�มกีารจัดสรรตามล็อตมลีกัษณะดงันี�

ก. คําสั�งซื�อขายทั �งหมดที�ดําเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM จะไดรั้บการคดัลอกไปยงับญัชกีาร
ลงทนุ PM ยอ่ยโดยสอดคลอ้งกบัอตัราสว่นการคดัลอกตามที�ระบไุวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทและ/หรอืบน
แอปพลเิคชั�นการจัดการพอรท์การลงทนุบนมอืถอื

ข. าคาของคําสั�งซื�อขาย ณ เวลาที�นักลงทนุ PM ทําการลงทนุ PM อาจแตกตา่งจากราคา ณ เวลา
ที�ทําการคดัลอกคําสั�งซื�อขายที�ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เปิดไวไ้ปยงับญัชกีารลงทนุ PM ยอ่ยภายใต ้
กองทนุดงักลา่ว

ค. บรษัิทสงวนสทิธิ�ที�จะปิด และ/หรอืสั�งหยดุชั�วคราว และ/หรอืระงับ และ/หรอืหยดุการคดัลอกบญัชี
ของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และ/หรอืกลยทุธ์ และ/หรอืคําสั�งซื�อขายไมว่า่ของนักลงทนุ PM หรอืผูใ้ห ้
บรกิารกลยทุธ์ PM ไดท้กุเมื�อ โดยอาจแจง้หรอืไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กไ็ด ้

4.4 การลงทนุ PM ทั �งหมดที�ดําเนนิการในกองทนุจะถกูหกัจากกระเป๋าเงนิ และจัดสรรไปยงับญัชซีื�อขาย
หลกัของผูด้แูลพอรท์การลงทนุที�เชื�อมโยงกบักองทนุนั�น และจํานวนเงนิทั �งหมดจะแสดงเป็นจํานวนเงนิที�ผู ้
ดแูลพอรท์การลงทนุสามารถทําการซื�อขายได ้ คําสั�งซื�อขายที�ดําเนนิการโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุจะถกู
แบง่ออกตามสดัสว่นใหก้บันักลงทนุ PM โดยสอดคลอ้งกบัการลงทนุ PM ที�เกี�ยวขอ้ง โดยจะมกีารจัดสรร
เฉพาะคําสั�งซื�อขายใหมท่ี�ดําเนนิการโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุภายใตก้องทนุนั�นไปยงัการลงทนุ PM
แตล่ะรายการ

4.5 นักลงทนุ PM และ/หรอืผูด้แูลพอรท์การลงทนุยอมรับและตกลงวา่กองทนุมลีกัษณะดงันี�

ก. คําสั�งซื�อขายทั �งหมดที�ดําเนนิการโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรไปยงับญัชกีาร
ลงทนุ PM ยอ่ยตามอตัราสว่นของอคิวติี�การลงทนุตอ่อคิวติี�ของกองทนุ ซึ�งคํานวณ ณ เวลาที�ทําการ
เปิดคําสั�งซื�อขาย การจัดสรรจะไดรั้บการดําเนนิการตามที�อธบิายไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทและ/หรอืแอ
ปพลเิคชั�นการจัดการพอรท์การลงทนุบนมอืถอื

ข. บรษัิทสงวนสทิธิ�ที�จะปิด และ/หรอืสั�งหยดุชั�วคราว และ/หรอืระงับ และ/หรอืหยดุจัดสรรบญัชขีองผู ้
ดแูลพอรท์การลงทนุ และ/หรอืกองทนุ และ/หรอืคําสั�งซื�อขายไมว่า่ของนักลงทนุ PM หรอืผูด้แูลพอรท์
การลงทนุไดท้กุเมื�อ โดยอาจแจง้หรอืไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กไ็ด ้

5. ลกูคา้แนะนํา

5.1 ในการที�จะเป็นลกูคา้แนะนําในกองทนุ บคุคลและ/หรอืนติบิคุคลจะตอ้งเป็นลกูคา้ของบรษัิทกอ่นตาม
เงื�อนไขของขอ้ตกลงนี� และปฏบิตัติามขอ้กําหนดใดกต็ามที�บรษัิทกําหนดเป็นครั �งคราว ลกูคา้จะมสีทิธิ�เป็น
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ลกูคา้แนะนําในกองทนุของผูด้แูลพอรท์การลงทนุเมื�อไดรั้บลงิกคํ์าเชญิจากผูด้แูลพอรท์การลงทนุ และ
ลกูคา้ยอมรับคําเชญิ และปฏบิตัติามตามขอ้กําหนดที�บรษัิทกําหนดเป็นครั �งคราว

5.2 กอ่นที�จะเชญิลกูคา้มาเป็นลกูคา้แนะนําในกองทนุ ผูด้แูลพอรท์การลงทนุควรกําหนดอตัราการแบง่
คา่ธรรมเนยีมที�เกี�ยวขอ้งของกองทนุ และ/หรอืพารามเิตอรอ์ื�นๆ ที�จําเป็นเป็นครั �งคราว และแชรล์งิกคํ์าเชญิ
กบัลกูคา้แนะนํา เมื�อลกูคา้แนะนําตอบรับคําเชญิดงักลา่ว ลกูคา้จะกลายเป็นลกูคา้แนะนําในกองทนุและมี
สทิธิ�ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่

5.3 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืลกูคา้แนะนํายอมรับและตกลงวา่

กองทนุสามารถมแีละ/หรอืเชญิลกูคา้แนะนําได ้

คําเชญิใหเ้ขา้รว่มเป็นลกูคา้แนะนําจะไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และเฉพาะบคุคลและ/หรอืนติบิคุคลที�ได ้
รับคําเชญิใหเ้ขา้รว่มเป็นลกูคา้แนะนําและยอมรับคําเชญิดงักลา่วและเป็นไปตามขอ้กําหนดอื�นๆ ที�บรษัิท
กําหนดเทา่นั�นที�จะกลายเป็นลกูคา้แนะนําในกองทนุ

แตล่ะกองทนุจะสามารถมลีกูคา้แนะนําเพยีงคนเดยีว โดยเป็นลกูคา้แนะนําคนเดยีวกนัหรอืไมใ่ชค่นเดยีวกนั

5.4 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืลกูคา้แนะนํายอมรับและตกลงวา่อตัราการแบง่คา่ธรรมเนยีมจะถกู
กําหนดโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุลว่งหนา้กอ่นสง่คําเชญิไปยงัลกูคา้ และสามารถเปลี�ยนแปลง/แกไ้ข/
ยกเลกิโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุไดต้ลอดเวลากอ่นที�ลกูคา้จะตอบรับคําเชญิ นอกจากนี�ผูด้แูลพอรท์การ
ลงทนุสามารถยกเลกิคําเชญิไดต้ามดลุยพนิจิของตนกอ่นที�ลกูคา้จะตอบรับ

5.5 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืลกูคา้แนะนํายอมรับและตกลงวา่เมื�อลกูคา้ยอมรับคําเชญิและกลาย
เป็นลกูคา้แนะนําในกองทนุ

ก. ลกูคา้แนะนําสามารถเชญินักลงทนุ PM เขา้รว่มกองทนุ

ข. คา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่ใดๆ ที�เกดิขึ�นจะโอนไปยงับญัชลีกูคา้ของลกูคา้แนะนําเมื�อสิ�นสดุระยะเวลา
การเรยีกเกบ็เงนิ ณ เวลาที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุไดรั้บคา่ธรรมเนยีมผลงานสว่นบคุคล

ค. หากลกูคา้แนะนําไดรั้บคา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่จากกองทนุมากกวา่หนึ�งกองทนุ คา่ธรรมเนยีมสว่น
แบง่จะชาํระแยกเป็นแตล่ะธรุกรรมจากแตล่ะกองทนุ

ง. อตัราการแบง่คา่ธรรมเนยีมสามารถเปลี�ยนแปลง/แกไ้ขโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุ และ/หรอืผูด้แูล
พอรท์การลงทนุสามารถลบและ/หรอืยกเลกิลกูคา้แนะนําไดต้ลอดเวลาและโดยไมม่ผีลใดๆ ดว้ยการ
ตดิตอ่บรษัิทตามขั �นตอนที�บรษัิทกําหนดเป็นครั �งคราว ซึ�งสามารถดไูดใ้นพื�นที�สว่นบคุคลของผูด้แูลพอ
รท์การลงทนุและ/หรอืเว็บไซต์ การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะมผีลตั �งแตร่ะยะเวลาการเรยีกเกบ็เงนิถดัไป
และลกูคา้แนะนําจะมสีทิธิ�ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่ที�เกดิขึ�นกอ่นการเริ�มตน้ระยะเวลาการเรยีกเกบ็
เงนิถดัไปเทา่นั�น ซึ�งจะโอนเขา้บญัชลีกูคา้ของลกูคา้แนะนําตามที�อธบิายไวใ้นขอ้ 5.5(B) หมวด ช ขา้ง
ตน้นี� การเปลี�ยนแปลงและ/หรอืการแกไ้ขอตัราการแบง่คา่ธรรมเนยีมและ/หรอืการนําลกูคา้แนะนําออก
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จากกองทนุตามที�อธบิายไวใ้นขอ้นี� บรษัิทจะแจง้ใหผู้ด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืลกูคา้แนะนําทราบ
เป็นครั �งคราว และ/หรอืจะแสดงในพื�นที�สว่นบคุคลและ/หรอืเว็บไซต์

จ. ขอ้มลูใดกต็ามที�เกี�ยวกบัรายงานคา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่และ/หรอืคา่ธรรมเนยีม และ/หรอืขอ้มลูที�
เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ขณะเป็นลกูคา้แนะนําในกองทนุจะแสดงอยูบ่นเว็บไซตแ์ละ/หรอืพื�นที�สว่นบคุคล และ/
หรอืบรษัิทจะแจง้ใหผู้ด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืลกูคา้แนะนําเป็นครั �งคราว

5.6 ลกูคา้แนะนําจะไมส่ามารถเขา้ถงึกองทนุและ/หรอืการลงทนุใดๆ ที�สรา้งโดยนักลงทนุ PM ในกองทนุ
และไมไ่ดรั้บอนุญาตใหดํ้าเนนิการซื�อขายใดๆ ในกองทนุ

5.7 ภายใตข้อ้กําหนดของขอ้ตกลงนี� ลกูคา้แนะนําจะสามารถถอนคา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่ไดต้ามขั �นตอน ขอ้
จํากดั และระบบการชาํระเงนิที�ใหบ้รกิารเป็นครั �งคราวจากบรษัิท

5.8 ลกูคา้แนะนําอนุญาตใหบ้รษัิทใชข้อ้มลูใดกต็ามที�เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้แนะนําในลกัษณะที�เลอืกและ
เผยแพรต่อ่สาธารณะหรอืสื�อสารตามที�ไดพ้จิารณาวา่เหมาะสมในทางใดทางหนึ�งและดว้ยวธิกีารใดๆ ตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

5.9 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการลบและ/หรอืยกเลกิลกูคา้แนะนําจาก
กองทนุ

5.10 ลกูคา้แนะนําไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ผยแพร่ ทําซํ�า สง่ตอ่ หรอืทําซํ�าขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุและ/
หรอืการจัดการพอรท์การลงทนุใหแ้กบ่คุคลที�สามโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก
บรษัิท

6. การรบัทราบความเสี�ยงและการยนิยอมของลกูคา้ในการจดัการพอรท์การ
ลงทนุ

6.1 นักลงทนุ PM และ/หรอืลกูคา้แนะนํารับทราบวา่กองทนุสรา้งขึ�นและจัดการโดยผูด้แูลพอรท์การลงทนุ
เอง และบรษัิทไมรั่บประกนัผลงานของกองทนุใดๆ นักลงทนุ PM และ/หรอืลกูคา้แนะนําสละสทิธิ�ที�จะ
รอ้งขอใหบ้รษัิทปิดสถานะที�เปิดอยูใ่ดๆ หรอืทั �งหมดภายในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM

6.2 บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่การดําเนนิการใดๆ ของผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และ
ผลงานของกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM รวมถงึไมรั่บผดิตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ลงทนุในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ขอ้มลูสถติแิละอนิดเิคเตอรท์ี�บรษัิทจัดหาใหสํ้าหรับแตล่ะกองทนุและ
กลยทุธ์ PM มขีอ้จํากดัในตวัเอง ผลการดําเนนิงานที�ผา่นมามอิาจใชเ้ป็นเครื�องบง่ชี�ผลการดําเนนิงานใน
อนาคต บรษัิทไมรั่บรองใดๆ วา่กองทนุจะหรอืมแีนวโนม้ที�จะมกํีาไรหรอืขาดทนุ นักลงทนุ PM ควรใชค้วาม
ระมดัระวงัตามสมควรตลอดการลงทนุ

6.3 เป็นความรับผดิชอบของนักลงทนุ PM ในการทําความเขา้ใจและยอมรับความเสี�ยงกอ่นทําการลงทนุ
ในกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM และนักลงทนุ PM อาจประสบผลขาดทนุเนื�องจากการไมก่ระจายความเสี�ยง
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และ/หรอืสถานการณท์ี�กองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ไดรั้บความเสี�ยงทางการเงนิประเภทใดกต็ามอยา่งหนัก
เชน่ ความเสี�ยงจากการผดินัดชาํระหนี� ความเสี�ยงจากสกลุเงนิ ความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของการลงทนุ
ความเสี�ยงดา้นภมูศิาสตร์ และสดุทา้ยแลว้ นักลงทนุอาจสญูเสยีการลงทนุทั �งหมด เป็นที�เขา้ใจวา่บรษัิทไม่
จา่ยคา่ตอบแทนหรอืตรวจสอบการดําเนนิการของผูด้แูลพอรท์การลงทนุและผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM รวม
ถงึไมย่นืยนัประสบการณ์ ความเป็นมอือาชพี หรอืรับประกนัผลงานของกองทนุหรอืกลยทุธ์ PM

6.4 บรษัิทจะไมรั่บผดิตอ่การละเลยใดๆ การละเลยโดยเจตนา หรอืการฉอ้ฉลของผูด้แูลพอรท์การลงทนุ
หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เวน้แตอ่ยูใ่นขอบเขตที�เป็นผลมาจากการจงใจละเลยหรอืการฉอ้โกงในสว่น
ของบรษัิท

6.5 คําอธบิายรายละเอยีดและ/หรอืขอ้มลูใดๆ เกี�ยวขอ้งกบักองทนุหรอืกลยทุธ์ PM ไมถ่อืเป็นขอ้มลูความ
ลบัและ/หรอืขอ้มลูสว่นบคุคล ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM สามารถดชูื�อและประเทศ
ของนักลงทนุ PM และในทํานองเดยีวกนั นักลงทนุ PM กส็ามารถดชูื�อและประเทศของผูด้แูลพอรท์การ
ลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM รวมถงึขอ้มลูอื�นใดที�นําเสนอผา่นกองทนุได ้

6.6 บรษัิทไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูของผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM แกนั่ก
ลงทนุ PM และ/หรอืลกูคา้แนะนํา และในทํานองเดยีวกนั สามารถเปิดเผยขอ้มลูของนักลงทนุ PM แกผู่ ้
ดแูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีวโดยไมม่ขีอ้
ผกูพันใดๆ

6.7 บรษัิทสงวนสทิธิ�ที�จะปิด และ/หรอืสั�งหยดุชั�วคราว และ/หรอืระงับบญัชี และ/หรอืกองทนุหรอืกลยทุธ์
PM และ/หรอืคําสั�งซื�อขายของผูด้แูลพอรท์การลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ไดท้กุเมื�อ โดยอาจแจง้
หรอืไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กไ็ด ้

6.8 สถติผิลการดําเนนิงานที�แสดงไวข้องผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และ/หรอื
กองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM เป็นประวตัผิลการดําเนนิงานที�ผา่นมา และบรษัิทไมรั่บประกนัผลกําไรใดๆ
แกนั่กลงทนุ และ/หรอืคา่ธรรมเนยีมสว่นแบง่สําหรับลกูคา้แนะนํา PM ผลการดําเนนิงานที�ผา่นมามอิาจใช ้
เป็นเครื�องบง่ชี�ที�เชื�อถอืไดข้องผลการดําเนนิงานในอนาคต

6.9 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และ/หรอืนักลงทนุ PM และ/หรอืลกูคา้แนะนํา
รับทราบและตกลงวา่บรษัิทอาจใช ้และ/หรอืสง่ตอ่ และ/หรอืประมวลผลขอ้มลูเกี�ยวกบักองทนุที�ลงทนุ
ภายในกลุม่บรษัิท และ/หรอืบรษัิทและ/หรอืที�ปรกึษาภายนอก

6.10 เป็นที�รับทราบและตกลงวา่ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืนักลงทนุ PM และ/หรอืลกูคา้แนะนําอาจ
เป็นลกูคา้ของกลุม่บรษัิทอื�นได ้

6.11 ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM นักลงทนุ PM และลกูคา้แนะนํารับทราบและ
ตกลงที�จะอยูภ่ายใตข้อ้จํากดัตา่งๆ ตามแตภ่มูภิาคของตน

6.12 นักลงทนุ PM รับทราบและตกลงวา่เงนิที�ลงทนุนั�นเป็นเงนิของนักลงทนุ PM และหา้มลงทนุโดยใช ้
เงนิจากบคุคลที�สาม
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6.13 นักลงทนุ PM รับทราบวา่บรษัิทไมไ่ดทํ้าการประเมนิโปรไฟล์ ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้และ/หรอื
วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุของนักลงทนุ PM อกีทั �งรับทราบวา่นักลงทนุ PM มไิดม้ดีลุพนิจิเหนอืการ
ตดัสนิใจในการลงทนุของผูด้แูลพอรท์การลงทนุและผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM

6.14 นักลงทนุ PM รับทราบวา่ทั �งผูด้แูลพอรท์การลงทนุและผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM และบรษัิทตา่งกม็ไิด ้
เป็นผูจั้ดทําแผนการลงทนุหรอืการจัดการพอรท์การลงทนุที�เหมาะสมตรงกบัวตัถปุระสงค์ ความตอ้งการ
และเป้าหมายทางการเงนิของนักลงทนุ PM แตอ่ยา่งใด

6.15 นักลงทนุ PM รับทราบและตกลงวา่ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM จะไมฝ่ากเงนิ
หรอืสนิทรัพยเ์ขา้บญัชซีื�อขายของนักลงทนุ PM หรอืแลกคนืหรอืถอนเงนิหรอืสนิทรัพย์ หรอืทําการโอน
เงนิากหรอืระหวา่งบญัชซีื�อขายของนักลงทนุ PM

6.16 เฉพาะบคุคลและ/หรอืนติบิคุคลที�ไดรั้บรหสัหรอืลงิกก์องทนุหรอืกลยทุธ์ PM จากผูด้แูลพอรท์การ
ลงทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM เทา่นั�นที�สามารถลงทนุในกองทนุและเป็นนักลงทนุ PM ได ้ นักลงทนุ
PM จะตอ้งเป็นลกูคา้ของบรษัิทกอ่นตามขอ้กําหนดของขอ้ตกลงนี� และมคีณุสมบตัติามขอ้กําหนดที�บรษัิท
กําหนดไว ้และ/หรอืยอมรับ และ/หรอืลงนามในเอกสารที�บงัคบัใชอ้ื�นที�กําหนดโดยบรษัิทเป็นครั �งคราวเพื�อ
ลงทนุในกองทนุ ในการเขา้รว่มและลงทนุในกองทนุกบัการลงทนุในกองทนุหนึ�ง แสดงวา่นักลงทนุ PM
ตกลงตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�

6.17 เป็นความรับผดิชอบของนักลงทนุ PM ในการทําความเขา้ใจและยอมรับความเสี�ยงกอ่นทําการลงทนุ
ในกองทนุและ/หรอืกลยทุธ์ PM และนักลงทนุ PM อาจประสบผลขาดทนุเนื�องจากการไมก่ระจายความ
เสี�ยงและ/หรอืสถานการณท์ี�กองทนุไดรั้บความเสี�ยงทางการเงนิประเภทใดกต็ามอยา่งหนัก เชน่ ความเสี�ยง
จากการผดินัดชาํระหนี� ความเสี�ยงจากสกลุเงนิ ความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของการลงทนุ ความเสี�ยงดา้น
ภมูศิาสตร์ และสดุทา้ยแลว้ นักลงทนุอาจสญูเสยีการลงทนุทั �งหมด เป็นที�เขา้ใจวา่บรษัิทไมจ่า่ยคา่
ตอบแทนหรอืตรวจสอบการดําเนนิการของผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM รวมถงึ
ไมย่นืยนัประสบการณ์ ความเป็นมอือาชพี หรอืรับประกนัผลงานของกองทนุ

6.18 นักลงทนุ PM รับทราบและตกลงวา่ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM มใิช่
พนักงาน ตวัแทน หรอืผูดํ้าเนนิการแทนของบรษัิท ทั �งนี� จําเป็นตอ้งมขีอ้ตกลงการเป็นพารท์เนอรห์รอืขอ้
ตกลงพันธมติรบนแพลตฟอรม์ดจิทิลัหรอือื�นใดวา่ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM
มไิดม้อํีานาจหรอืสทิธใิดๆ ในการกระทําการแทนบรษัิทหรอืมผีลผกูพันบรษัิทในลกัษณะใดๆ

6.19 นักลงทนุ PM รับทราบและยอมรับวา่ ในการใหบ้รกิารระบบการซื�อขายออนไลนห์รอืรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิสแ์กผู่ด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM นั�น บรษัิทมสีทิธแิตไ่มใ่ชพั่นธะ
ผกูพันในการกําหนดการจํากดั การควบคมุ คา่ตวัแปร และ/หรอืการควบคมุอื�นๆ ตอ่ความสามารถของผูด้แูล
พอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ในการใชร้ะดบัดงักลา่ว นักลงทนุ PM ยอมรับวา่ หาก
บรษัิทเลอืกที�จะไมกํ่าหนดการจํากดัหรอืการควบคมุดงักลา่วตอ่การซื�อขายของผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/
หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM หรอืหากการจํากดัหรอืการควบคมุดงักลา่วลม้เหลวไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม
บรษัิทจะไมดํ่าเนนิการตรวจสอบหรอืควบคมุตามคําแนะนําที�ไดรั้บจากผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/หรอืผูใ้ห ้
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บรกิารกลยทุธ์ PM และนักลงทนุ PM ยนิยอมรับผดิชอบและรับผดิทั �งหมดตอ่การกระทําของผูด้แูลพอรท์
การลงทนุและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ในกรณีดงักลา่ว

6.20 นักลงทนุ PM ยนืยนัและยอมรับผดิชอบและรับผดิทั �งหมดตอ่คําแนะนําที�ผูด้แูลพอรท์การลงทนุและ/
หรอืผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ PM ใหแ้กบ่รษัิท (รวมทั �งธรุกรรมทั �งหมดที�อาจมขีึ�นดว้ยเหตดุงักลา่ว)

ฉบบัวนัที�: 8 พฤษภาคม 2023/ 010


