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Part A: General Terms And
Conditions

หมวด ก ข้อกำหนดและ
เงือ
่ นไขทว่ ั ไป

1. Introduction

1. บทนำ

1.1 The Agreement is entered by and
between NYMSTAR LIMITED (“the
Company”) on the one part and the Client
(which may be a legal entity or a natural
person) who has completed the Account
Opening Application Form (hereinafter
called the “Client”) on the other part.
1.2 The Company is authorised by the
Financial Services Authority of Seychelles
with Securities Dealer’s License Number
SD025.
1.3 This Client Agreement with the following
documents found on the Company’s
website (namely “General Business Terms”,
“Partnership Agreement”, “Risk Disclosure
and Warnings Notice”, “Complaints
Procedure for Clients” and “Bonus Terms
and Conditions”), as amended from time to
time, (together the “Agreement”), as well as
any other documentation that may be
communicated applicable to a Client as a
result of his participation in any of the
Company’s campaigns and/or loyalty
programs set out the terms upon which the
Company will offer Services hereunder to
the Client and shall govern all CFD activity
of the Client with the Company during the
course of the Agreement.
1.4 The Agreement overrides any other
agreements, arrangements, express or
implied statements made by the Company
or any Introducer(s).

้ ำขึน
้ ระหว่าง NYMSTAR LIMITED
1.1 ข ้อตกลงฉบับนีท
("บริษัท") ฝ่ ายหนึง่ กับ ลูกค ้า (ซงึ่ อาจเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
หรือบุคคลธรรมดา) ทีไ่ ด ้กรอกใบสมัครขอเปิ ดบัญช ี
เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว (ต่อไปในข ้อตกลงนีเ้ รียกว่า
"ลูกค ้า") อีกฝ่ ายหนึง่
1.2 บริษัทได ้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับดูแลผู ้ให ้
บริการทางการเงิน (FSA) ประเทศเซเชลสโ์ ดยมี
หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ SD025
้ ละเอกสารอืน
่ ๆ บนเว็บ
1.3 ข ้อตกลงของลูกค ้าฉบับนีแ
ไซต์ของบริษัท (ได ้แก่ "เงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป" "ข ้อ
ตกลงของพาร์ทเนอร์" "เอกสารเปิ ดเผยข ้อมูลความ
ี่ งและคำเตือน" "การจัดการข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า"
เสย
้
และ "ข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขการใชโบนั
ส") ซงึ่ มีการ
ปรับปรุงแก ้ไขเป็ นครัง้ คราว (เอกสารทัง้ หมดนีเ้ รียกรวม
ื่ สาร
กันว่า "ข ้อตกลง") รวมถึงเอกสารอืน
่ ๆ ทีอ
่ าจใชส้ อ
้ อ
กับลูกค ้าว่ามีผลบังคับใชเพื
่ เป็ นผลลัพธ์ของการมี
สว่ นร่วมในแคมเปญและ/หรือโปรแกรมลอยัลตีใ้ ดๆ
ของบริษัท ประกอบขึน
้ เป็ นเงือ
่ นไขของบริษัทในการ
้ นกฎเกณฑ์ควบคุม
ให ้บริการแก่ลก
ู ค ้า และใชเป็
ื้ ขาย CFD ทัง้ หมดของลูกค ้าทีม
กิจกรรมการซอ
่ ก
ี บ
ั
บริษัทในชว่ งระยะเวลาทีท
่ ำข ้อตกลงร่วมกัน
้ ผ
ี ลเหนือข ้อตกลง ความตกลง
1.4 ข ้อตกลงฉบับนีม
ั แจ ้งหรือโดยนัยอืน
ถ ้อยแถลงทีร่ ะบุโดยชด
่ ใด ทีบ
่ ริษัท
หรือตัวแทนทำขึน
้
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2. Interpretation of Terms

ั
2. ความหมายของคำศพท์

2.1 In this document (Client Agreement):

2.1 ในเอกสารฉบับนี้ (ข ้อตกลงของลูกค ้า)

“Access Data” shall mean the login and
password of the Client, which are required so as
to place Orders in CFDs with the Company on
the Trading Platform, and any other secret
investor passwords, phone passwords or similar,
used to access the Personal Area so as to
perform non-trading operations.

ื่ และรหัสผ่านทีล
"ข้อมูลเข้าถึง" หมายถึง ชอ
่ ก
ู ค ้าใช ้
ื้ ขาย CFD กับบริษัทบน
เข ้าสูร่ ะบบเพือ
่ เปิ ดคำสงั่ ซอ
ื้ ขาย และหมายรวมถึงรหัสผ่านนัก
แพลตฟอร์มการซอ
ั ท์ หรือรหัส
ลงทุนซงึ่ เป็ นความลับอืน
่ ๆ รหัสผ่านโทรศพ
้ ้าถึงพืน
ผ่านอืน
่ ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะใกล ้เคียง ซงึ่ ใชเข
้ ทีส
่ ว่ น
่ ารซอ
ื้ ขาย
บุคคลเพือ
่ ดำเนินกิจกรรมทีไ่ ม่ใชก

“Account Opening Application Form” shall
mean the application form/questionnaire
completed by the Client, on-line on the
Company’s Website and/or mobile application(s)
and/or in hard copy, in order to apply for the
Company’s Services under the Agreement and
a Client Account, via which form/questionnaire
the Company will obtain amongst other things
information for the Client’s identification and
due diligence, financial profile and
appropriateness in accordance with the
Applicable Regulations.
“Affiliate” shall mean in relation to the
Company, any entity which directly or indirectly
controls or is controlled by the Company, or any
entity that is directly or indirectly under common
control with the Company; and “control” means
the power to direct or the presence of ground to
manage the affairs of the Company or entity.
“Agreement” shall mean this document (Client
Agreement) and various documents found on
the Company’s website, namely “General
Business Terms”, “Partnership Agreement”, “Risk
Disclosure and Warnings Notice”, “Bonus Terms
and Conditions”, “Complaints Procedure for
Clients”, as amended from time to time and any
subsequent Appendices added thereto.

"ใบสม ัครขอเปิ ดบ ัญช"ี หมายถึง ใบสมัครหรือ
แบบสอบถามทีล
่ ก
ู ค ้ากรอกข ้อมูลทางออนไลน์บนเว็บ
ไซต์ของบริษัท และ/หรือบนแอปมือถือ และ/หรือบน
้ การของบริษัทภาย
เอกสารฉบับพิมพ์ เพือ
่ สมัครขอใชบริ
ี องลูกค ้า โดยบริษัทจะ
ใต ้ข ้อตกลงและเพือ
่ เปิ ดบัญชข
ได ้รับข ้อมูลต่างๆ ของลูกค ้าจากใบสมัครหรือ
่ ข ้อมูลยืนยันตัวตนและข ้อมูลเพือ
แบบสอบถาม เชน
่ การ
ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค ้า ข ้อมูลทางการเงิน
และความเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
"บริษ ัทในเครือ" หมายถึง องค์กรใดก็ตามทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ั พันธ์กบ
สม
ั บริษัท โดยเป็ นองค์กรทีค
่ วบคุมบริษัทหรือ
ถูกบริษัทควบคุมไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อม หรือองค์กร
ใดๆ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้อำนาจควบคุมเดียวกันกับบริษัทไม่วา่
โดยตรงหรือโดยอ ้อม ทัง้ นี้ "การควบคุม" หมายถึง
อำนาจสงั่ การหรือบทบาทหน ้าทีบ
่ ริหารกิจการของ
บริษัทหรือองค์กร
"ข้อตกลง" หมายถึง เอกสารฉบับนี้ (ข ้อตกลงของ
ลูกค ้า) และเอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ได ้แก่
"เงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป" "ข ้อตกลงของพาร์ทเนอร์"
ี่ งและคำเตือน"
"เอกสารเปิ ดเผยข ้อมูลความเสย
้
"ข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขการใชโบนัส" "ขัน
้ ตอนการ
ร ้องเรียนสำหรับลูกค ้า" ซงึ่ มีการปรับปรุงแก ้ไขเป็ นครัง้
คราว รวมทัง้ ภาคผนวกหรือสว่ นต่อท ้ายเอกสารเหล่านี้
"กฎเกณฑ์ทบ
ี่ ังค ับใช"้ หมายถึง (ก) กฎระเบียบของ
หน่วยงานกำกับดูแลทีเ่ กีย
่ วข ้องซงึ่ มีอำนาจเหนือบริษัท
(ข) กฎระเบียบของตลาดอ ้างอิงทีเ่ กีย
่ วข ้อง และ (ค)
กฎหมาย กฎระเบียบ และข ้อบังคับอืน
่ ๆ ทัง้ หมดของ
ประเทศเซเชลส ์ และ/หรือในเขตอำนาจศาลอืน
่ ทีม
่ ผ
ี ล
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“Applicable Regulations” shall mean (a) rules of
a relevant regulatory authority having powers
over the Company; (b) the rules of a relevant
Underlying Market; and (c) all other applicable
laws, rules and regulations of Seychelles and/or
of another jurisdiction.
“Ask” shall mean the higher price in a Quote at
which the price the Client may buy.
“Balance” shall mean the total financial result in
the Client Account after the last Completed
Transaction and depositing/withdrawal
operation at any period of time.
“Base Currency” shall mean the first currency in
the Currency Pair against which the Client buys
or sells the Quote Currency.
“Bid” shall mean the lower price in a Quote at
which the Client may sell.
“Business Day” shall mean any day, other than
a Saturday or a Sunday, or the 25th of
December, or the 1st of January or any other
international holidays to be announced on the
Company’s Website.
“Client Account” shall mean the unique
personalised account of the Client consisting of
all Completed Transactions, Open Positions and
Orders in the Trading Platform, the balance of
the Client money and deposit/withdrawal
transactions of the Client money.
“Client Terminal” shall mean the MetaTrader
program version 4 or 5, or other platform
trading facilities including (but not limited to)
web and mobile, which are used by the Client in
order to obtain information on Underlying
Markets in real-time, make Transactions, place
or delete Orders, as well as to receive notices
from the Company and keep record of
Transactions.
“Closed Position” shall mean the opposite of an
Open Position.
“Completed Transaction” shall mean two

บังคับใช ้
"ราคาเสนอขาย / ราคา Ask" หมายถึง ราคาทีส
่ งู กว่า
ื้
ในโควตราคา ซงึ่ เป็ นราคาทีล
่ ก
ู ค ้าอาจเปิ ดคำสงั่ ซอ
ี อง
"บาลานซ"์ หมายถึง ยอดเงินทัง้ หมดในบัญชข
ลูกค ้า หลังจากการทำธุรกรรมและทำรายการฝากถอน
ล่าสุดเสร็จสมบูรณ์แล ้ว
"สกุลเงินหล ัก" หมายถึง สกุลเงินแรกในคูส
่ กุลเงิน
้ อ
ื้ หรือขายเทียบกับสกุลเงินรอง
ซงึ่ ลูกค ้าใชซ
ื้ / ราคา Bid" หมายถึง ราคาทีต
"ราคาเสนอซอ
่ ่ำกว่า
่
ึ
่
ั
ในโควตราคา ซงเป็ นราคาทีล
่ ก
ู ค ้าอาจเปิ ดคำสงขาย
"ว ันทำการ" หมายถึง วันธรรมดา ยกเว ้นวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ วันที่ 25 ธันวาคม วันที่ 1 มกราคม และวันหยุด
สากลอืน
่ ๆ ทีป
่ ระกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
ี องลูกค้า" หมายถึง บัญชเี ฉพาะบุคคลของ
"บ ัญชข
ลูกค ้า ซงึ่ ประกอบด ้วยรายการธุรกรรมทัง้ หมดทีเ่ สร็จ
ื้ ขายทีป
สมบูรณ์แล ้ว ทัง้ คำสงั่ ซอ
่ ิ ดแล ้ว สถานะและคำสงั่
ื้ ทีย
ื้ ขาย ยอดเงิน
ซอ
่ งั เปิ ดอยู่ ในแพลตฟอร์มการซอ
คงเหลือของลูกค ้า และรายการฝากถอนเงินของลูกค ้า
"เทอร์มน
ิ ัลของลูกค้า" หมายถึง โปรแกรม
ั่ 4 หรือ 5 หรือแพลตฟอร์มการ
MetaTrader เวอร์ชน
ื้ ขายในรูปแบบอืน
ซอ
่ ๆ ซงึ่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เว็บ
ั ท์มอ
้ อ
ไซต์และโทรศพ
ื ถือ ซงึ่ ลูกค ้าใชเพื
่ รับข ้อมูลแบบ
เรียลไทม์ของตลาดอ ้างอิง ทำธุรกรรม เปิ ดหรือยกเลิก
ื้ ขาย รวมไปถึงเพือ
คำสงั่ ซอ
่ รับข ้อความแจ ้งจากบริษัท
และเก็บบันทึกรายการธุรกรรม
"สถานะปิ ด" หมายถึงสถานะตรงข ้ามกับสถานะเปิ ด
"ธุรกรรมสมบูรณ์" หมายถึง การเปิ ดและปิ ดสถานะทีม
่ ี
ขนาดเท่ากันและเป็ นเครือ
่ งมือทางการเงินเดียวกันใน
ื้ ขาย CFD ซงึ่ ก็คอ
ื้ ก่อนแล ้วค่อยขาย หรือ
การซอ
ื การซอ
ื้
การขายก่อนแล ้วค่อยซอ
ั
ื้ ขายสว่ นต่าง" ("CFD") หมายถึง สญ
ั ญา
"สญญาซ
อ
ื้ " และ "ผู ้
ระหว่าง 2 ฝ่ าย ซงึ่ โดยทัว่ ไปเรียกว่า "ผู ้ซอ
้
ื
ำ
่
ขาย" โดยกำหนดให ้ผู ้ซอต ้องช ระสวนต่างระหว่าง
ิ ทรัพย์อ ้างอิง และมูลค่าของ
มูลค่าปั จจุบน
ั ของราคาสน
ิ ทรัพย์ดงั กล่าว ณ เวลาของสญ
ั ญา (หากสว่ น
ราคาสน
ต่างติดลบ ผู ้ขายจะต ้องเป็ นฝ่ ายชำระสว่ นต่างให ้กับผู ้
ื้ ) CFD เป็ นเครือ
ซอ
่ งมือทางการเงิน
ั
"ข้อกำหนดเฉพาะของสญญา"
หมายถึง ข ้อกำหนด
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counter deals of the same size and instrument
(opening a position and closing a position): i.e
buy then sell and vice versa in CFD trading.
“Contract for Differences” (“CFD”) shall mean a
contract between two parties, typically
described as "buyer" and "seller", stipulating that
the buyer will pay to the seller the difference
between the current value of the price of an
Underlying Asset and its value at contract time
(if the difference is negative, then the seller
pays instead to the buyer). A CFD is a Financial
Instrument.
“Contract Specifications” shall mean the
principal trading terms in CFD (for example
Spread, Trading Commission, Swaps, Lot Size,
Initial Margin, Necessary Margin, Hedged
Margin, the minimum level for placing Stop Loss,
Take Profit and Limit Orders, financing charges,
swap charges, other charges etc) for each type
of CFD as determined by the Company from
time to time.
“Currency of the Client Account” shall mean
the currency that the Client Account is
denominated in, as available by the Company
from time to time.
“Currency Pair” shall mean the quotation of
two different currencies, with the value of one
currency being quoted against the other in a
CFD transaction. A Currency Pair consists of two
currencies (the Quote Currency and the Base
Currency) and shows how much of the Quote
currency is needed to purchase one unit of the
Base Currency.

ื้ ขาย CFD (ตัวอย่างเชน
่ สเปรด,
หลักต่างๆ ในการซอ
ื้ ขาย, สว็อป, ขนาดล็อต, มาร์จน
ค่าธรรมเนียมการซอ
ิ้ ขัน
้
ต ้น, มาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ น, มาร์จน
ิ้ ของคำสงั่ hedge (Hedged
ำ
Margin), ระดับต่ำสุดส หรับการตัง้ คำสงั่ Stop Loss,
Take Profit และคำสงั่ Limit, ค่าใชจ่้ ายทางการเงิน, ค่า
สว็อป, และค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ) สำหรับ CFD แต่ละชนิด
ตามทีบ
่ ริษัทกำหนดเป็ นครัง้ คราว
ี องลูกค้า" หมายถึง สกุลเงินที่
"สกุลเงินของบ ัญชข
้
ี องลูกค ้า โดยบริษัทเป็ นผู ้
ใชแสดงค่
าเงินในบัญชข
้ นสกุลเงินของบัญชไี ด ้
กำหนดว่าสกุลเงินใดบ ้างใชเป็
และอาจเปลีย
่ นแปลงได ้เป็ นครัง้ คราว
"คูส
่ กุลเงิน" หมายถึง โควตราคาของสกุลเงินทีต
่ า่ งกัน
2 สกุลเงิน โดยทีม
่ ล
ู ค่าของสกุลเงินหนึง่ จะถูกโควตอ
อกมาในหน่วยของอีกสกุลเงินหนึง่ ในธุรกรรม CFD คู่
สกุลเงินประกอบด ้วยสองสกุลเงิน (สกุลเงินหลักและ
้ อ
สกุลเงินรอง) โดยแสดงจำนวนสกุลเงินรองทีต
่ ้องใชเพื
่
้
ื
ซอสกุลเงินหลักหนึง่ หน่วย
์ วกหรือลบกำไร
"อิควิต"ี้ หมายถึง ยอดบาลานซบ
ลอยตัวหรือขาดทุนลอยตัวทีม
่ าจากสถานะทีเ่ ปิ ดอยู่
อิควิตค
ี้ ำนวณได ้ดังนี:้
A. อิควิต ี้ = บาลานซ์ + (กำไรลอยตัว - ขาดทุนลอยตัว)
และ/หรือ
B. อิควิต ี้ = ฟรีมาร์จน
ิ้ + มาร์จน
ิ้

"ราคาผิดพลาด (สไปก์)" หมายถึง ราคาทีผ
่ ด
ิ พลาดที่
มีลก
ั ษณะดังต่อไปนี้
่ งว่างของราคาทีม
่ ากผิดปกติ และ
A. ชอ
ั ้ ๆ ราคาดีดตัวกลับโดยมีชอ
่ ง
B. ภายในระยะเวลาสน
ว่างของราคา และ
่ งว่างราคา ไม่ได ้เกิดการ
่ ะเกิดชอ
C. ก่อนหน ้าทีจ
เคลือ
่ นไหวของราคาอย่างรวดเร็ว

“Equity” shall mean the Balance plus or minus
any Floating Profit or Loss that derives from an
Open Position and shall be calculated as:

่ งว่างราคาและทันทีหลังเกิดชอ
่ งว่าง
D. ก่อนจะเกิดชอ
ราคา ไม่ได ้มีการเผยแพร่ดช
ั นีชวี้ ด
ั ทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคและ/หรือรายงานทาง
เศรษฐกิจทีส
่ ำคัญ

A. Equity = Balance + (Floating Profit - Floating
Loss); and/or
B. Equity= Free Margin + Margin

ั
"เหตุผด
ิ สญญา"
อ ้างอิงตามความหมายในข ้อ 11.1 ของ
หมวด ก ของเอกสารนี้ (ข ้อตกลงของลูกค ้า)

“Error Quote (Spike)” shall mean an error
Quote having the following characteristics:

ื้ ขายออ
"ระบบเทรดอ ัตโนม ัติ (EA)" หมายถึงระบบซอ
ื้ ขาย
นไลน์อต
ั โนมัตท
ิ อ
ี่ อกแบบมาเพือ
่ ให ้กิจกรรมการซอ

NYMSTAR LIMITED (FSA License Number SD025),
9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles
Website: www.exness.com, email: support@exness.com

A. A significant Price Gap; and
B. In a short period of time the price rebounds
with a Price Gap; and
C. Before it appears there have been no rapid
price movements; and
D. Before and immediately after it appears that
no important macroeconomic indicators
and/or corporate reports are released.
“Event of Default” shall have the meaning
given in paragraph 11.1. of PART A of this
document (Client Agreement).
“Expert Advisor” shall mean a mechanical
online trading system designed to automate
trading activities on an electronic trading
platform. It can be programmed to alert the
Client of a trading opportunity and can also
trade his account automatically managing all
aspects of trading operations from sending
orders directly to the Trading Platform to
automatically adjusting stop loss, trailing stops
and take profit levels.
“Financial Instrument” shall mean Contracts for
Differences.
“Floating Profit/Loss” shall mean current
profit/loss on Open Positions calculated at the
current Quotes (added any Trading
Commissions or fees if applicable) in CFD
trading.
“Force Majeure Event” shall have the meaning
as set out in paragraph 12.1. of PART A of this
document (Client Agreement).
“Free Margin” shall mean the amount of funds
available in the Client Account, which may be
used to open a position or maintain an Open
Position. Free Margin shall be calculated as:
Equity less (minus) Necessary Margin [Free
margin = Equity - Necessary Margin].
“Hedged Margin” shall mean the necessary
margin required by the Company so as to open

เป็ นไปโดยอัตโนมัตบ
ิ นแพลตฟอร์มการเทรด
อิเล็กทรอนิกส ์ ระบบสามารถตัง้ ค่าให ้แจ ้งเตือนลูกค ้าให ้
ื้ ขาย และยังสามารถซอ
ื้ ขายใน
ทราบโอกาสในการซอ
ี
บัญชของลูกค ้าได ้โดยอัตโนมัต ิ โดยบริหารจัดการ
ื้ ขายได ้ทุกแง่มม
กิจกรรมการซอ
ุ ตัง้ แต่การสง่ คำสงั่
ื้ ขายโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขาย จนถึงการ
ซอ
ปรับระดับ Stop Loss, Trailing Stop และ Take Profit
โดยอัตโนมัต ิ
ั ญาซอ
ื้ ขายสว่ น
"เครือ
่ งมือทางการเงิน" หมายถึง สญ
ต่าง (CFD)
"กำไร/ขาดทุนลอยต ัว" หมายถึง กำไร/ขาดทุน
ปั จจุบน
ั ในสถานะทีเ่ ปิ ดอยู่ โดยคำนวณจากราคาปั จจุบน
ั
่
ั
(รวมค่าคอมมิชชนจากการเทรดหรือค่าธรรมเนียม ถ ้ามี)
ื้ ขาย CFD
ในการซอ
ั ให ้อ ้างอิงตามความหมายในข ้อ 12.1 ของ
"เหตุสด
ุ วิสย"
หมวด ก ของเอกสารนี้ (ข ้อตกลงของลูกค ้า)
ี องลูกค ้า
"ฟรีมาร์จน
ิ้ " หมายถึง จำนวนเงินทีม
่ ใี นบัญชข
่
ึ
้
ซงอาจใชเพือ
่ เปิ ดสถานะหรือรักษาสถานะให ้ยังคงเปิ ด
อยู่ ฟรีมาร์จน
ิ้ คำนวณจากอิควิตล
ี้ บมาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ น [ฟรี
มาร์จน
ิ้ = อิควิต ี้ - มาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ น]
ี่ ง (Hedged
"มาร์จน
ิ้ ทีม
่ ก
ี ารป้องก ันความเสย
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ นตามทีบ
่ ริษัทกำหนด
Margin)" หมายถึง มาร์จน
ี่ งในการ
เพือ
่ เปิ ดและรักษาสถานะการป้ องกันความเสย
เทรด CFD
ี่ ง (Hedged
"สถานะการป้องก ันความเสย
Positions)" หมายถึง สถานะ Long และสถานะ Short
ทีม
่ ข
ี นาดเท่ากันในเครือ
่ งมือทางการเงินเดียวกัน ซงึ่ เปิ ด
ี อ
ื้ ขายเดียวกัน
ในบัญชซ
ี้ ำ (Indicative Quote)" หมายถึง ราคาซงึ่
"ราคาชน
ิ ธิไม่ยอมรับคำสงั่ หรือไม่ดำเนินการคำสงั่
บริษัทมีสท
ื้ ขายให ้ในการซอ
ื้ ขาย CFD
ซอ
"มาร์จน
ิ้ ขนต้
ั้ น" หมายถึง มาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ นตามทีบ
่ ริษัท
ื้ ขาย CFD
กำหนดเพือ
่ เปิ ดสถานะในการซอ
"การดำเนินการท ันที" หมายถึง วิธก
ี ารดำเนินการ
ื้ ขาย ซงึ่ คำสงั่ ซอ
ื้ ขายของลูกค ้าจะได ้รับการ
คำสงั่ ซอ
ดำเนินการในราคาทีล
่ ก
ู ค ้าสง่ เข ้าระบบ หรืออาจไม่ได ้รับ
ิ้ เชงิ ในกรณีทรี่ าคามีการ
การดำเนินการโดยสน
เปลีย
่ นแปลงระหว่างขัน
้ ตอนการสง่ คำขอ ลูกค ้าจะได ้รับ
รีโควต รีโควตเป็ นสงิ่ ทีแ
่ จ ้งให ้ลูกค ้าทราบว่า ราคาที่
ลูกค ้าต ้องการไม่มใี นตลาดแล ้ว และลูกค ้ามีเวลา 3
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and maintain Hedged Positions in CFD trading.
“Hedged Positions” shall mean Long and Short
positions of the same size and instrument,
opened on the trading account.
“Indicative Quote” shall mean a Quote at which
the Company has the right not to accept any
Instructions or arrange for the execution of any
Orders in CFD trading.
“Initial Margin” shall mean the necessary
margin required by the Company so as to open
a position in CFD trading.
“Instant Execution” shall mean the execution
method where the order of the client will be
executed at the Client's requested price or will
not be executed at all. In the event that the price
has changed during the processing request, the
client will get a requote. A requote is a
notification which tells the Client that his/her
requested price is no longer available and gives
the client 3 seconds to accept or reject the new
price. If they accept the new price, their order
will be executed with the new price. If they
reject the new price or do not respond to the
requote, then the order will not be executed at
all.
“Investment Account” shall mean the unique
personalised account of the Investor for Social
Trading.
“Investor” shall mean the Client who uses the
Social Trading services of the Company by
copying the Strategies of Strategy Providers.
“Leverage” shall mean a ratio in respect of
Transaction Size and Initial Margin in CFD
trading. 1:100 ratio means that in order to open a
position, the Initial Margin is one hundred times
less than the Transactions Size.
“Long Position” shall mean a buy position that
appreciates in value if underlying market prices
increase in CFD trading. For example in respect
of Currency Pairs: buying the Base Currency

วินาทีเพือ
่ ยอมรับหรือปฏิเสธราคาใหม่ หากลูกค ้ายอม
ื้ ขายของลูกค ้าจะได ้รับการดำเนิน
รับราคาใหม่ คำสงั่ ซอ
การทีร่ าคาใหม่ หากลูกค ้าปฏิเสธราคาใหม่ หรือไม่ตอบ
ื้ ขายดังกล่าวจะไม่ได ้รับการ
สนองต่อรีโควต คำสงั่ ซอ
ิ้ เชงิ
ดำเนินการโดยสน
ี ารลงทุน" หมายถึง บัญชเี ฉพาะบุคคลทีน
"บ ัญชก
่ ัก
้
ลงทุนใชเทรดในระบบคั
ดลอกการเทรดอัตโนมัต ิ
(Social Trading)
้ การซอ
ื้ ขายผ่าน
"น ักลงทุน" หมายถึง ลูกค ้าทีใ่ ชบริ
ระบบ Social Trading ของบริษัท โดยการคัดลอก
กลยุทธ์ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์
"เลเวอเรจ" หมายถึง อัตราสว่ นของขนาดธุรกรรมต่อ
ื้ ขาย CFD อัตราสว่ น 1:100 หมาย
มาร์จน
ิ้ ขัน
้ ต ้นในการซอ
ถึงในการเปิ ดสถานะมาร์จน
ิ้ ขัน
้ ต ้นน ้อยกว่าขนาดธุรกรรม
หนึง่ ร ้อยเท่า
"สถานะ Long" หมายถึง คำสงั่ Buy ทีม
่ ล
ู ค่าจะเพิม
่ ขึน
้
ื้ ขาย CFD เชน
่
หากราคาตลาดอ ้างอิงเพิม
่ ขึน
้ ในการซอ
้
ื
้
ื
ในแง่ของการซอขายคูส
่ กุลเงิน จะหมายถึงการซอสกุล
้ ลเงินรอง
เงินหลักโดยใชสกุ
"ล็อต" หมายถึง หน่วยวัดขนาดของธุรกรรมทีร่ ะบุ
ิ ทรัพย์อ ้างอิงแต่ละประเภทของ CFD
สำหรับสน
ิ ทรัพย์อ ้างอิงใน
"ขนาดของล็อต" หมายถึง จำนวนสน
หนึง่ ล็อตใน CFD
้ อ
"มาร์จน
ิ้ " หมายถึง เงินหลักประกันทีจ
่ ำเป็ นต ้องใชเพื
่
เปิ ดสถานะหรือรักษาสถานะให ้ยังคงเปิ ดอยูใ่ นธุรกรรม
CFD
"การแจ้งเตือนระด ับมาร์จน
ิ้ (Margin Call)" หมายถึง
สถานการณ์ทบ
ี่ ริษัทแจ ้งลูกค ้าว่า ลูกค ้าไม่มม
ี าร์จน
ิ้
ื้ ขายหรือรักษาสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้
เพียงพอทีจ
่ ะเปิ ดคำสงั่ ซอ
แล ้ว
็ ต์
"ระด ับมาร์จน
ิ้ (Margin Level)" หมายถึง เปอร์เซน
้
ของอัตราสว่ นระหว่างอิควิตก
ี้ บ
ั มาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ น ทีใ่ ชใน
ื้ ขาย CFD คำนวณจาก ระดับมาร์จน
การซอ
ิ้ = (อิควิต/ี้
มาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ น) x 100%
“การดำเนินการด้วยราคาตลาด (Market
ื้ ขายจากลูกค ้า จะได ้รับ
Execution)” หมายถึง คำสงั่ ซอ
การดำเนินการทีร่ าคาตลาดปั จจุบน
ั ณ ขณะทีก
่ ำลัง
ื้ ขายนัน
ดำเนินการคำสงั่ ซอ
้
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against the Quote Currency.
“Lot” shall mean a unit measuring the
Transaction amount specified for each
Underlying Asset of a CFD.
“Lot Size” shall mean the number Underlying
Assets in one Lot in a CFD.
“Margin” shall mean the necessary guarantee
funds so as to open or maintain Open Positions
in a CFD Transaction.
“Margin Call” shall mean the situation when the
Company informs the Client that the Client does
not have enough Margin to place Orders or
maintain Open Positions.
“Маrgin Level” shall mean the percentage of
Equity to Necessary Margin ratio in CFD trading.
It is calculated as: Margin Level = (Equity /
Necessary Margin) x 100%.
“Market Execution” shall mean any Order from the
Client that will be executed at the current price in the
market at the moment of Order processing.

“Market Order” shall mean an Order made by
the Client for an immediate purchase or sale of
a security at the price of the market. This can be
described as an Order/instruction by the Client
to the Company to fill an order immediately at
the present price of that asset in the market.
“Maximum deviation” is a parameter set by the
Client on the client's terminal that determines
the maximum deviation (in pips) between the
execution price and the requested price when
opening and closing a position.
“Necessary Margin” shall mean the necessary
margin required by the Company so as to
maintain Open Positions in CFD trading.
“Open Position” shall mean any position which
has not been closed, a Long Position or a Short
Position which is not a Completed Transaction.
“Order” shall mean an instruction from the

ื้ ขายท ันที (Market Order)" หมายถึง คำสงั่
"คำสง่ ั ซอ
ื้ ขายทีเ่ ปิ ดโดยลูกค ้า เพือ
ื้ หรือขายหลักทรัพย์ท ี่
ซอ
่ ซอ
ราคาตลาดในทันที ซงึ่ สามารถอธิบายได ้ว่า เป็ นคำสงั่
ื้ ขาย/คำสงั่ ของลูกค ้าทีส
ซอ
่ ง่ มายังบริษัทเพือ
่ ดำเนินการ
ื้ ขายในทันที ณ ราคาปั จจุบน
ิ ทรัพย์ดงั
คำสงั่ ซอ
ั ของสน
กล่าวในตลาด
"ค่าเบีย
่ งเบนสูงสุด (Maximum deviation)" คือ ค่า
ความแตกต่างของราคาทีจ
่ ะดำเนินการคำสงั่ กับราคาที่
ลูกค ้าขอ ซงึ่ ลูกค ้าเป็ นผู ้กำหนดเองในเทอร์มน
ิ ัลของ
ลูกค ้า (ในหน่วยปิ๊ ป) เพือ
่ ให ้เปิ ดหรือปิ ดสถานะนัน
้ ได ้ แม ้
ว่าราคาจะต่างไปจากราคาทีล
่ ก
ู ค ้าขอ
"มาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็น" หมายถึง มาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ นตามที่
ื้ ขาย
บริษัทกำหนดเพือ
่ รักษาสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้ในการซอ
CFD
"สถานะทีเ่ ปิ ดอยู"่ หมายถึง สถานะใดก็ตามทีย
่ งั ไม่ปิด
สถานะ Long หรือ สถานะ Short ซงึ่ ยังไม่ถอ
ื เป็ นคำสงั่
ื้ ขายทีส
ื้ ขาย CFD
ซอ
่ มบูรณ์ ในการซอ
ื้ ขาย" หมายถึง คำสงั่ ซอ
ื้ ขายเครือ
"คำสง่ ั ซอ
่ งมือ
ทางการเงินจากลูกค ้า
ั
ั ญาของข ้อตกลงนี้ ซงึ่ ก็คอ
"คูส
่ ญญา"
หมายถึง คูส
่ ญ
ื
บริษัทและลูกค ้า
ื้ ขายล่วงหน้า (Pending Order)" คือ คำสงั่
"คำสง่ ั ซอ
้
ื
ื้ หรือขาย CFD ใน
ซอขายทีเ่ ปิ ดโดยลูกค ้า เพือ
่ ซอ
ื้ ขาย
อนาคตตามเงือ
่ นไขทีไ่ ด ้ตัง้ ไว ้ หมายถึง คำสงั่ ซอ
ิ ทรัพย์อยูท
ของลูกค ้าเพือ
่ เปิ ดสถานะเมือ
่ ราคาของสน
่ ี่
ระดับทีก
่ ำหนดไว ้
้ ทีส
"พืน
่ ว่ นบุคคล" หมายถึง หน ้าสว่ นบุคคลของลูกค ้า
บนเว็บไซต์ของบริษัท

"บุคคลทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการเมือง" หมายถึง
A. บุคคลทีไ่ ด ้รับมอบหมายหน ้าทีใ่ นตำแหน่งระดับสูง
ของรัฐในชว่ งระยะเวลา 3 ปี กอ
่ นหน ้านี้ ภายใน (1)
์
ประเทศเซเชลส หรือ (2) ประเทศอืน
่ ๆ หรือ (3)
หน่วยงานหรือองค์กรในระดับนานาชาติ เพือ
่ ขยาย
ความย่อหน ้านี้ หน ้าทีใ่ นตำแหน่งระดับสูงของรัฐ
ได ้แก่ ผู ้นำของรัฐ ผู ้นำรัฐบาล รัฐมนตรี และ
นักการเมืองระดับสูง เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐและเจ ้าหน ้าที่
ตุลาการระดับสูง เอกอัครราชทูต อุปทูต และผู ้ได ้
ั ดิ์ เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับ
รับการแต่งตัง้ เป็ นกงสุลกิตติมศก
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Client to trade in Financial Instruments.
“Parties” shall mean the parties to this
Agreement – the Company and the Client.

ิ คณะกรรมการบริหารธนาคาร
สูงในกองทัพ สมาชก
ิ คณะกรรมการบริหาร
กลางแห่งประเทศ สมาชก
องค์กรรัฐวิสาหกิจ และเจ ้าหน ้าทีพ
่ รรคการเมืองทีม
่ ี
อิทธิพล

“Pending Order” shall mean an Order made by
the Client for the selling or buying of a CFD in
the future at set conditions. This means a
Client's Order to open a position when the price
of an asset reaches a certain level.

ิ ในครอบครัวทีใ่ กล ้ชด
ิ ของบุคคลตามที่
B. สมาชก
กล่าวถึงในข ้อ (A) ซงึ่ หมายถึง คูส
่ มรส คูค
่ รองซงึ่
ตามกฎหมายในประเทศถือว่ามีฐานะเทียบเท่าคู่
สมรส บุตรและคูส
่ มรสหรือคูค
่ รองของบุตร บิดา
มารดา และพีน
่ ้อง

“Personal Area” shall mean the Client’s
personal page on the Company’s Website.

ิ กับบุคคลดังกล่าวตามทีก
่ ำหนดไว ้
C. บุคคลผู ้ใกล ้ชด
ในคำจำกัดความ (A) ซงึ่ หมายถึง (a) บุคคลผู ้เป็ นที่
รู ้กันว่ามีผลประโยชน์รว่ มกันในนิตบ
ิ ค
ุ คล
ั
พาร์ทเนอร์ ทรัสต์ หรือมีความสมพันธ์ทางธุรกิจที่
ิ อืน
ใกล ้ชด
่ ๆ กับนิตบ
ิ ค
ุ คล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์
และ (b) บุคคลใดๆ ทีเ่ ป็ นผู ้ได ้รับผลประโยชน์แต่
เพียงผู ้เดียวในนิตบ
ิ ค
ุ คล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์ซงึ่
เป็ นทีร่ ู ้กันว่าจัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ผลประโยชน์ของ
นิตบ
ิ ค
ุ คล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์ดงั กล่าว

“Politically Exposed Persons” shall mean:
A. an individual who is or has been, during the
preceding three years, entrusted with a
prominent public function in — (i) Seychelles;
or (ii) any other country; or (iii) an
international body or organisation. For the
purpose of this paragraph, prominent public
function includes heads of state, heads of
government, ministers and other senior
politicians, senior government or judicial
officials, ambassadors and chargés
d'affaires, persons appointed as honorary
consuls, high-ranking officers in the armed
forces, members of the Boards of Central
Banks, members of the Boards of
state-owned corporations; and influential
political party officials.
B. An immediate family member of a person
referred to in paragraph (A) which means a
spouse, a partner, that is an individual
considered by his or her national law as
equivalent to a spouse; children and their
spouses or partners; the parents; and the
siblings.
C. Persons known to be close associates of
such persons as set out under definition (A)
which means: (a) any person who is known
to have joint beneficial ownership of a legal
person, partnership, trust or any other close
business relations with that legal person,
partnership or trust; and (b) any person who
has sole beneficial ownership of a legal
person, partnership or trust which is known
to have been set up for the benefit of that
legal person, partnership or trust.

่ งว่างของราคา" หมายถึง ความแตกต่างใดๆ
"ชอ
ระหว่างราคาสองราคาทีม
่ ากกว่าการเปลีย
่ นแปลงราคา
ขัน
้ ต่ำหนึง่ รายการ (หนึง่ จุด)
ิ ทรัพย์
"ราคา" หมายถึง ข ้อมูลของราคาปั จจุบน
ั ของสน
อ ้างอิงหนึง่ ในรูปแบบของราคา Bid และราคา Ask
"สกุลเงินรอง" หมายถึง สกุลเงินทีส
่ องในคูส
่ กุลเงิน
ื้ หรือขายเพือ
ซงึ่ ลูกค ้าสามารถซอ
่ แลกเปลีย
่ นเป็ นสกุล
เงินหลัก
"ฐานข้อมูลราคา" หมายถึง ข ้อมูลกระแสราคาทีจ
่ ัด
ื้ ขาย CFD
เก็บไว ้ในเซริ ฟ
์ เวอร์ในการซอ
"โฟลว์ราคา" หมายถึง กระแสราคาเรียลไทม์ทแ
ี่ สดง
ื้ ขายสำหรับแต่ละ CFD
ขึน
้ มาในแพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขาย" หมายถึง เซริ ฟ
"เซริ ฟ
์ เวอร์การซอ
์ เวอ
้
ื
ร์ซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์มการซอขาย นอกเหนือจาก
ื้ ขาย
แพลตฟอร์มใดๆ ทีอ
่ ำนวยความสะดวกในการซอ
ั ท์มอ
รวมทัง้ (แต่ไม่จำกัดเพียง) ทางเว็บไซต์และโทรศพ
ื
ื้ ขายใชเพื
้ อ
ถือ เซริ ฟ
์ เวอร์การซอ
่ เตรียมการสำหรับ
่
ั
้
ื
ดำเนินการคำสงซอขาย หรือคำสงั่ หรือคำขอของลูกค ้า
ื้ ขายในรูปแบบเรียลไทม์และให ้
เพือ
่ ให ้ข ้อมูลด ้านการซอ
ื้ ขายของลูกค ้า (เนือ
ข ้อมูลประวัตก
ิ จิ กรรมการซอ
้ หาเป็ น
ไปตามทีบ
่ ริษัทกำหนด) โดยทีบ
่ ริษัทและลูกค ้ามีภาระ
รับผิดชอบร่วมกัน
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“Price Gap” shall mean any difference between
two prices which is bigger than one minimal price
(one point) change.

“Quote” shall mean the information of the
current price for a specific Underlying Asset, in
the form of the Bid and Ask prices.
“Quote Currency” shall mean the second
currency in the Currency Pair which can be
bought or sold by the Client for the Base
Currency.
“Quotes Base” shall mean Quotes Flow
information stored on the Trading Server in CFD
trading.
“Quotes Flow” shall mean the stream of Quotes
in the Trading Platform for each CFD.
“Trading Server” shall mean the software server

side of the Trading Platform, in addition to any
platform trading facilitates including (but not
limited to) web and mobile traders. The Trading
Server is used to arrange for the execution of the
Client’s Orders or instructions or requests, to
provide trading information in real-time mode and
historical information about trading activity of the
Client (the content is defined by the Company), in
consideration of the mutual liabilities between the
Client and the Company.

“Services” shall mean the services provided by
the Company to the Client as set out in
paragraph 4 of PART A hereunder.
“Short Position” shall mean a sell position that
appreciates in value if Underlying Market prices
fall in CFD trading. For example, in respect of
Currency Pairs: selling the Base Currency
against the Quote Currency. Short Position is
the opposite of a Long Position.
“Slippage” shall mean the difference between the
requested price of a Transaction in a CFD, and the
executed price of the said Transaction. Slippage
often occurs during periods of higher price volatility
(for example due to news events), making an Order
at a specific price impossible to execute, when
Market Orders and Pending Orders are used, and

"บริการ" หมายถึง บริการทีบ
่ ริษัทเสนอให ้แก่ลก
ู ค ้าตาม
ทีก
่ ำหนดไว ้ในข ้อที่ 4 ของหมวด ก ภายใต ้ข ้อตกลงนี้
"สถานะ Short" หมายถึง คำสงั่ Sell ทีม
่ ล
ู ค่าจะเพิม
่ ขึน
้
ื้ ขาย CFD เชน
่ ใน
หากราคาตลาดอ ้างอิงลดลงในการซอ
ื้ ขายคูส
แง่ของการซอ
่ กุลเงิน จะหมายถึงการขายสกุล
เงินหลักเพือ
่ ให ้ได ้รับสกุลเงินรอง สถานะ Short ตรง
ข ้ามกับสถานะ Long
"ราคาคลาดเคลือ
่ น (Slippage)" หมายถึง ความแตก
ต่างระหว่างราคาทีล
่ ก
ู ค ้าสง่ คำขอของธุรกรรม CFD กับ
ราคาทีธ
่ รุ กรรมนัน
้ ดำเนินการจริง Slippage มักจะเกิดขึน
้
่ ในชว่ ง
ในชว่ งเวลาทีค
่ วามผันผวนของราคาสูงขึน
้ (เชน
ทีม
่ ก
ี ารประกาศข่าว) ทำให ้การเปิ ดคำสงั่ ในบางราคาไม่
ื้ ขาย
สามารถดำเนินการได ้ เมือ
่ ต ้องการเปิ ดคำสงั่ ซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า รวมไปถึงเมือ
ทันทีและคำสงั่ ซอ
่ จะดำเนิน
ื้ ขายขนาดใหญ่ อาจมีสภาพคล่องไม่มาก
การคำสงั่ ซอ
พอในระดับราคาทีต
่ ้องการเพือ
่ ให ้สถานะเปิ ดทีร่ าคานัน
้
โดย Slippage มักเกิดขึน
้ ในการดำเนินการด ้วย
ราคาตลาด และอาจเกิดขึน
้ ในการดำเนินการทันทีเมือ
่ มี
การกำหนดค่าเอาไว ้ทีค
่ า่ เบีย
่ งเบนสูงสุด
"ระบบค ัดลอกการเทรดอ ัตโนม ัติ (Social Trading)"
หมายถึง บริการทีบ
่ ริษัทเสนอให ้ทางเว็บไซต์และ/หรือ
ั่ ในโทรศพ
ั ท์มอ
แอปพลิเคชน
ื ถือ เพือ
่ ให ้ลูกค ้าเลือกได ้
ว่าต ้องการลงทะเบียนเป็ นนักลงทุนและเริม
่ คัดลอก
กลยุทธ์ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์ หรือเลือกทีจ
่ ะเป็ นผู ้ให ้
บริการกลยุทธ์ โดยสร ้างกลยุทธ์การเทรดของตนขึน
้
เพือ
่ ดึงดูดนักลงทุนให ้คัดลอกกลยุทธ์ของตน
่ งเวลาการซอ
ื้ ขาย Social Trading"
"ชว
a) ชว่ งเวลาเริม
่ ตัง้ แต่การสร ้างกลยุทธ์ไปจนถึงเวลา
23.59.59 น. (UTC+0) ของวันศุกร์สด
ุ ท ้ายของเดือน
ิ้ สุดชว่ งการซอ
ื้ ขาย หรือ
ปฏิทน
ิ นัน
้ ซงึ่ นับเป็ นเวลาสน
b) ทุกชว่ งเวลาถัดจากชว่ งเวลาทีร่ ะบุในข ้อแรก ซงึ่ จะ
ิ้ สุดรอบในเวลา เวลา 23:59:59 UTC+0 ของทุกวัน
สน
ศุกร์สด
ุ ท ้ายตามเดือนปฏิทน
ิ และจากนัน
้ จะเริม
่ รอบใหม่
"สเปรด" หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคา Ask กับ
ราคา Bid
ี ผ
"กลยุทธ์" หมายถึง บัญชท
ี่ ู ้ให ้บริการกลยุทธ์เปิ ดขึน
้
ื้ ขายด ้วยระบบ Social Trading
เพือ
่ ทำธุรกรรมการซอ
ซงึ่ มีไว ้สำหรับให ้นักลงทุนทำการคัดลอกและลงทุน
้ การระบบ
"ผูใ้ ห้บริการกลยุทธ์" หมายถึง ลูกค ้าทีใ่ ชบริ
Social Trading โดยสร ้างกลยุทธ์การเทรดของตนขึน
้
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also when large Orders are executed when there
may not be enough interest at the desired price level
to maintain the expected price of trade; Slippage
usually occurs in Market Execution and may occur in
Instant Execution when maximum deviation is set.

“Social Trading” shall mean the service provided
by the Company via its Website and/or mobile
application giving the Client the ability either to
become an Investor and start copying strategies of
Strategy Providers or become a Strategy Provider
and create investment strategy/ies (Strategy/ies) and
attract Investors to follow such Strategy/ies.

“Social Trading Period” shall mean:
a)

the period commencing at the creation of a
Strategy and ending at the last Friday of the
same calendar month at 23: 59: 59 UTC+0 or
b) Each subsequent period which succeeds the
last Friday of each calendar month at 23:59:59
UTC+0

“Spread” shall mean the difference between
Ask and Bid.
“Strategy” shall mean the account opened by a
Strategy Provider to carry out a series of
transactions for the purpose of Social Trading
and which is available for Investors to copy and
invest.
“Strategy Provider” shall mean the Client who
is using the Social Trading service by creating
his/her Strategy in accordance and by
complying with the Company’s Strategy opening
procedures.
“Swap or Rollover” shall mean the interest
added or deducted for holding a position open
overnight in CFD trading.
“Trading Commission” shall mean a fee
charged for providing the Service.
“Trading Platform” shall mean the Company’s
online trading system which includes the
aggregate of its computer devices, software,
databases, telecommunication hardware, all
programs and technical facilities providing
real-time Quotes, making it possible for the

อย่างถูกต ้องตามขัน
้ ตอนการสร ้างกลยุทธ์ทบ
ี่ ริษัท
กำหนด
"สว็อป หรือ โรลโอเวอร์" หมายถึง ดอกเบีย
้ ทีจ
่ ะได ้รับ
หรือถูกหักออก จากการถือครองสถานะข ้ามคืนในการ
ื้ ขาย CFD
ซอ
่ ั จากการเทรด" หมายถึง ค่าธรรมเนียม
"ค่าคอมมิชชน
ทีเ่ รียกเก็บจากการให ้บริการ
ื้ ขาย" หมายถึง ระบบการซอ
ื้ ขาย
"แพลตฟอร์มการซอ
ออนไลน์ของบริษัทซงึ่ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข ้อมูล ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม โปรแกรม
และสงิ่ อำนวยความสะดวกทางเทคนิคทัง้ หมดทีใ่ ห ้ราคา
แบบเรียลไทม์ ซงึ่ ชว่ ยให ้ลูกค ้า ได ้รับข ้อมูลของตลาด
แบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด เข ้าทำ
ื้ ขาย รับการแจ ้งเตือนจาก
ธุรกรรม เปิ ดและลบคำสงั่ ซอ
บริษัทและเก็บบันทึกรายการ การทำธุรกรรม และการ
คำนวณภาระผูกพันทัง้ หมดระหว่างลูกค ้ากับบริษัท
ื้ ขายประกอบด ้วยเซริ ฟ
แพลตฟอร์มการซอ
์ เวอร์การ
ื้ ขายและเทอร์มน
ซอ
ิ ัลของลูกค ้า
่ งมือในเทอร์มน
ิ ัล
"Trailing Stop" หมายถึง เครือ
MetaQuotes MT4 หรือ MT5 Trailing Stop จะทำงาน
กับสถานะทีเ่ ปิ ดเสมอและสามารถตัง้ ค่าให ้ทำงานได ้ใน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า สามารถตัง้ Trailing Stop ได ้เพียง
หนึง่ คำสงั่ ต่อหนึง่ สถานะทีเ่ ปิ ดเท่านัน
้ หลังจากตัง้
Trailing Stop เรียบร ้อยแล ้ว เมือ
่ ราคามีการเปลีย
่ นแปลง
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้าจะตรวจสอบว่าสถานะทีเ่ ปิ ดอยูท
่ ำ
กำไรหรือไม่ เมือ
่ กำไรในหน่วยปิ๊ บมีคา่ เท่ากับหรือมาก
กว่าระดับทีร่ ะบุเอาไว ้ จะมีการกำหนดคำสงั่ Stop Loss
ื้ ขาย
โดยอัตโนมัต ิ โดยระยะห่างของระดับของคำสงั่ ซอ
กับราคาปั จจุบน
ั จะถูกตัง้ ค่าตามทีก
่ ำหนด เมือ
่ ราคามีการ
่
่
ั
้
ื
เปลีย
่ นแปลงในทิศทางทีส
่ งผลให ้คำสงซอขายมีกำไร
เพิม
่ ขึน
้ Trailing Stop จะทำงาน ซงึ่ จะทำให ้ระดับ Stop
Loss ขยับตามราคาโดยอัตโนมัต ิ อย่างไรก็ตาม หาก
อัตราทำกำไรของสถานะลดลง จะไม่มก
ี ารปรับระดับของ
Stop Loss หลังจากทีม
่ ก
ี ารปรับระดับ Stop Loss โดย
อัตโนมัตใิ นทุกครัง้ จะมีการบันทึกประวัตใิ นบันทึกภายใน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า
ื้ ขาย CFD ใดๆ ทีไ่ ด ้รับ
"ธุรกรรม" หมายถึง คำสงั่ ซอ
การดำเนินการในนามของลูกค ้าภายใต ้ข ้อตกลงนี้
"ขนาดธุรกรรม" หมายถึง ขนาดล็อตคูณด ้วยจำนวน
ื้ ขาย CFD
ล็อตในการซอ
ิ ทร ัพย์อา้ งอิง (Underlying Asset)" หมายถึง
"สน
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Client to obtain information of markets in real
time, make technical analysis on the markets,
enter into Transactions, place and delete
Orders, receive notices from the Company and
keep record of Transactions and calculating all
mutual obligations between the Client and the
Company. The Trading Platform consists of the
Trading Server and the Client Terminal.
“Trailing Stop” shall mean a tool in MetaQuotes
Terminals MT4 or MT5. Trailing Stop is always
attached to an Open Position and could be set and
works in Client Terminal. Only one Trailing Stop can
be set for each Open Position. After the Trailing Stop
has been set, at incoming of new Quotes, the Client
Terminal checks whether the Open Position is
profitable. As soon as profit in pips becomes equal to
or higher than the specified level, command to place
the Stop Loss Order will be given automatically. The
Order level is set at the specified distance from the
current price. If price changes in the more profitable
direction, Trailing Stop will make the Stop Loss level
follow the price automatically, but if profitability of the
position falls, the order will not be modified anymore.
After each automatic Stop Loss order modification, a
record will be made in the Client Terminal journal.

“Transaction” shall mean any CFD Order that has
been executed on behalf of the Client under this
Agreement.

“Transaction Size” shall mean Lot Size
multiplied by the number of Lots in CFD trading.
“Underlying Asset” shall mean the underlying
asset in a CFD which may be Currency Pairs,
Metals, Futures, Commodities or any other asset
according to the Company’s discretion from
time to time.
“Underlying Market” shall mean the relevant
market where the Underlying Asset of a CFD is
traded.
“Website” shall mean the Company’s website at
https://www.exness.com or such other website
as the Company may maintain from time to time.
“Written Notice” shall mean any notice or
communication given via the Trading Platform

ิ ทรัพย์อ ้างอิงใน CFD ซงึ่ อาจเป็ นคูส
สน
่ กุลเงิน โลหะ
ิ ทรัพย์อน
ฟิ วเจอร์ส คอมโมดิต ี้ หรือสน
ื่ ๆ ตามทีบ
่ ริษัท
นำเสนอ ซงึ่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงเป็ นครัง้ คราว
"ตลาดอ้างอิง (Underlying Market)" หมายถึง ตลาด
ื้ ขายสน
ิ ทรัพย์อ ้างอิงของ CFD
ทีเ่ กีย
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารซอ
"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัทที่
https://www.exness.com หรือเว็บไซต์อน
ื่ ๆ ตามที่
บริษัทอาจมีขน
ึ้ เป็ นครัง้ คราว
"การประกาศเป็นลายล ักษณ์อ ักษร" หมายถึง การ
ื่ สารใดๆ ทีส
ประกาศหรือการสอ
่ ง่ ไปทางอีเมลภายใน
ื้ ขาย อีเมล โทรสาร ไปรษณีย ์
แพลตฟอร์มการซอ
ิ ค ้า ไปรษณียท
บริการจัดสง่ สน
์ างอากาศ เว็บไซต์ของ
บริษัท รวมไปถึงพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคลของลูกค ้า
่ มายถึงบุคคล ให ้หมายรวม
2.2 ในข ้อตกลงนี้ ถ ้อยคำทีห
ถึงบริษัท ผู ้เป็ นพาร์ทเนอร์ของบริษัท คณะบุคคลอืน
่ ๆ
และนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ๆ ทัง้ หมด และในทำนองเดียวกัน ให ้
ถ ้อยคำทีห
่ มายถึงบริษัท ผู ้เป็ นพาร์ทเนอร์ของบริษัท
คณะบุคคลอืน
่ ๆ และนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ๆ ทัง้ หมด หมายรวมถึง
บุคคลด ้วย
ึ้ เพือ
่ ความ
2.3 ย่อหน ้าของหัวข ้อต่างๆ ในข ้อตกลงมีขน
สะดวกในการอ ้างอิงเท่านัน
้
2.4 ในข ้อตกลงนี้ การอ ้างอิงกฎหมายและ/หรือ
ข ้อบังคับใดๆ ย่อมหมายถึงกฎหมายและ/หรือข ้อบังคับ
ของกฎหมายฉบับทีม
่ ก
ี ารแก ้ไข ปรับปรุง เพิม
่ เติม
้
รวบรวม หรือบังคับใชใหม่
เป็ นครัง้ คราว รวมถึงหลัก
ปฏิบต
ั ิ กฎหมายรอง ระเบียบวิธ ี หรือคำสงั่ ทีก
่ ำหนดขึน
้
ตามกฎหมาย ข ้อบังคับ หรือบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมายนัน
้
ด ้วย
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internal mail, email, facsimile transmission, post,
commercial courier service, air mail and the
Company’s Website, as well through the Client’s
Personal Area.

2.2 In the Agreement, words importing the
singular shall import the plural and vice versa,
words importing the masculine shall import the
feminine and vice versa and words denoting
persons include corporations, partnerships,
other unincorporated bodies and all other legal
entities and vice versa.
2.3 Paragraph headings in the Agreement are
for ease of reference only.
2.4 Any reference in the Agreement to any act
and/or regulation and/or law shall be that act or
regulation or law as amended, modified,
supplemented, consolidated or re-enacted from time
to time, all guidance noted, directives statutory
instruments or orders made pursuant to such and
any statutory provision of which that statutory
provision is a re-enactment or modification.
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3. Client Acceptance and Due
Diligence

3. การยอมร ับและตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะลูกค้า

3.1 It is understood that the Company may not

3.1 เป็ นทีเ่ ข ้าใจตรงกันว่าบริษัทอาจไม่ยอมรับบุคคลใด
ี องลูกค ้าให ้ และ
บุคคลหนึง่ เป็ นลูกค ้า และไม่เปิ ดบัญชข
/หรือไม่รับเงินจากบุคคลนัน
้ และ/หรือไม่อนุญาตให ้เริม
่
ื้ ขาย จนกว่าบุคคลนัน
กิจกรรมการซอ
้ จะกรอกใบสมัคร
เปิ ดบัญชใี ห ้ถูกต ้องครบถ ้วน และสง่ ใบสมัครดังกล่าว
พร ้อมเอกสารยืนยันตัวตนทัง้ หมดทีบ
่ ริษัทร ้องขอ รวม
ทัง้ ต ้องผ่านการตรวจสอบภายในทัง้ หมดของบริษัท
(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบป้ องกันการฟอก
เงิน แบบทดสอบความเหมาะสม และขัน
้ ตอนการยืนยัน
ตัวตน) จนครบถ ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในระหว่างการ
ิ ธิในการขอเอกสารและ/
ดำเนินธุรกิจร่วมกัน บริษัทมีสท
หรือข ้อมูลอืน
่ ใดจากลูกค ้าได ้ทุกเมือ
่ ตามทีบ
่ ริษัทเห็น
สมควร โดยถือเป็ นสว่ นหนึง่ ของมาตรการตรวจสอบ
ิ ธิในการบังคับใช ้
กิจกรรมของลูกค ้า บริษัทขอสงวนสท
ข ้อกำหนดเพิม
่ เติมในการสอบทานธุรกิจก่อนรับลูกค ้า
ั อยูใ่ นบางประเทศ
ซงึ่ อาศย

accept the Client as its client, and hence refuse to
open a Client Account for him and/or refuse to
accept any money from him and/or refuse allow the
Client to initiate trading activities, until the Client
properly and fully fills in and submits the Account
Opening Application Form together with all the
required identification documentation and all internal
Company checks (including without limitation
anti-money laundering checks, appropriateness tests
and identification procedures) have been fully
satisfied. Furthermore the Company retains the right,
during the business relationship with the Client, to
request at any time any other documentation and/or
information from the Client that the Company
considers necessary as part of the Company’s
ongoing monitoring of the Client’s activity. It is further
understood that the Company reserves the right to
impose additional due diligence requirements to
accept Clients residing in certain countries.
3.2 The Client has the option, provided that the
Client has accepted the documents found on the
Company’s website which set out the terms upon
which the Company will offer Services, to deposit any
amount and in any currency as defined and accepted
by the Company from time to time and start trading.
The Company reserves the right to define at its
absolute discretion and at any time the minimum and
maximum amount of deposit(s) as well as the time
period in which the Client must fully satisfy the
Company’s required identification documentation
requirements and any other relevant ad-hoc request.
In this respect, the Client shall be notified with a
Written Notice. In the event, that the Client does not
fully satisfy the Company’s required identification
documentation requirements within the time period
set by the Company, the Company reserves the right
to return any funds deposited back to their origin and
impose restrictions in the operation of the Client
Accounts including but not limited to restrictions to
additional deposits and/or immediately terminate the
business relationship with the Client and close the
Client Account and/or to proceed to any other action
deemed necessary.

3.2 หากลูกค ้ายอมรับเอกสารบนเว็บไซต์บริษัท ซงึ่ ระบุ
เงือ
่ นไขการให ้บริการของบริษัท ลูกค ้าจะสามารถเลือก
ฝากเงินเป็ นจำนวนเงินและสกุลเงินใดก็ได ้ ซงึ่ กำหนด
และยอมรับโดยบริษัทตามแต่กรณี และสามารถเริม
่
ื้ ขายได ้ บริษัทขอสงวนสท
ิ ธิตามดุลยพินจ
ซอ
ิ ของบริษัท
เมือ
่ ใดก็ตาม ในการกำหนดจำนวนเงินขัน
้ ต่ำและสูงสุด
ของเงินฝาก ตลอดจนถึงระยะเวลาทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องสง่
เอกสารยืนยันตัวตนให ้ครบถ ้วนตามข ้อกำหนดของ
บริษัท และคำขอเฉพาะกิจอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ในสว่ นนี้
ลูกค ้าจะได ้รับแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้า
มิได ้สง่ เอกสารยืนยันตัวตนให ้ครบถ ้วนตามข ้อกำหนด
ิ ธิในการคืนเงินฝากกลับ
ของบริษัท บริษัทขอสงวนสท
ไปยังแหล่งทีม
่ าของเงิน และบริษัทจะกำหนดข ้อจำกัด
้
ี องลูกค ้า ซงึ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัด
ในการใชงานบั
ญชข
เพียง การจำกัดการฝากเงินเพิม
่ และ/หรือยุตค
ิ วาม
ั พันธ์ทางธุรกิจกับลูกค ้าและปิ ดบัญชข
ี องลูกค ้าทันที
สม
และ/หรือดำเนินการอืน
่ ๆ ตามทีจ
่ ำเป็ น
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4. Services

4. บริการ

4.1 Subject to the Client’s obligations under the
Agreement being fulfilled, the Company may at its
discretion offer the following Services to the Client:

้ ก่ลก
ู ค ้าตาม
4.1 บริษัทอาจพิจารณาให ้บริการต่อไปนีแ
ดุลยพินจ
ิ ของบริษัท โดยทีล
่ ก
ู ค ้ายินยอมปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อ
ั
ผูกมัดของสญญานี้

A. Receive and transmit Orders of the Client in
CFDs.
B. Execute Client Orders in CFDs.
C. Provide safekeeping and administration of
financial instruments for the account of Client (as
and if applicable), including custodianship and
related services such as cash/collateral
management.
D. Provide foreign currency services provided they
are associated with the provision of the
reception and transmission service of paragraph
4.1. (A) and (B) of PART A of this document.

1.

ื้ ขายของลูกค ้าใน CFD
การรับและสง่ คำสงั่ ซอ

ื้ ขายของลูกค ้าใน CFD
2. การดำเนินการคำสงั่ ซอ
่ งมือทางการ
3. ให ้บริการคุ ้มครองและจัดการเครือ
ี องลูกค ้า (ตามทีม
เงินสำหรับบัญชข
่ )ี ซงึ่ รวมถึง
การเก็บรักษาเงินฝากและบริการทีเ่ กีย
่ วข ้องอืน
่ ๆ
่ การบริหารเงินสดหรือหลักประกัน
เชน
ี่ ริการ
4. ให ้บริการสกุลเงินต่างประเทศ ในกรณีทบ
ื้ ขาย
นัน
้ เกีย
่ วข ้องกับบริการรับและสง่ คำสงั่ ซอ
ตามทีร่ ะบุในข ้อ 4.1 (ก) และ (ข) ในหมวด ก ของ
เอกสารนี้
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5. Advice and Provision
of Information
5.1 The Company will not advise the Client about the
merits of a particular Transaction or give him any
form of investment advice and the Client
acknowledges that the Services do not include the
provision of investment advice in CFDs or the
Underlying Markets. The Client alone will enter into
Transactions and take relevant decisions based on
his own judgement. In asking the Company to enter
into any Transaction, the Client represents that he
has been solely responsible for making his own
independent appraisal and investigation into the
risks of the Transaction. He represents that he has
sufficient knowledge, market sophistication,
professional advice and experience to make his own
evaluation of the merits and risks of any Transaction.
The Company gives no warranty as to the suitability
of the products traded under this Agreement and
assumes no fiduciary duty in its relations with the
Client.
5.2 The Company will not be under any duty to
provide the Client with any legal, tax or other advice
relating to any Transaction. The Client should seek
independent expert advice if he is in any doubt as to
whether he may incur any tax liabilities. The Client is
hereby warned that tax laws are subject to change
from time to time.
5.3 The Company may, from time to time and at its
discretion, provide the Client (or in newsletters which
it may post on its Website or provide to subscribers
via its Website or the Trading Platform or otherwise)
with information, training/educational material,news,
market commentary or other information but not as a
Service. Where it does so:
A. The Company will not be responsible for such
information;
B. The Company gives no representation, warranty
or guarantee as to the accuracy, correctness or
completeness of such information or as to the
tax or legal consequences of any related Order
and/or Transaction;
C. This information is provided solely for
informational purposes, in order to enable the

5. คำแนะนำและการให้ขอ
้ มูล
่ วกับข ้อดีของ
5.1 บริษัทจะไม่ให ้คำแนะนำลูกค ้าเกีย
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่ หรือให ้คำแนะนำด ้านการลงทุน
ไม่วา่ ในรูปแบบใด โดยลูกค ้ารับทราบว่าบริการนีไ
้ ม่รวม
การให ้คำแนะนำด ้านการลงทุนใน CFD หรือตลาด
อ ้างอิง ลูกค ้าจะเป็ นผู ้ดำเนินการธุรกรรมแต่เพียงผู ้เดียว
ิ ใจในเรือ
และจะเป็ นผู ้ตัดสน
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้องตาม
วิจารณญาณของตน การขอให ้บริษัทดำเนินการธุรกรรม
ใดๆ ก็ตาม ลูกค ้ารับรองว่าตนเป็ นผู ้รับผิดชอบการ
ี่ งของธุรกรรมนัน
ประเมินและตรวจสอบความเสย
้ ด ้วยตน
เองแต่เพียงผู ้เดียว ลูกค ้ารับรองว่าตนมีความรู ้ ความ
ี่ วชาญในตลาด รวมทัง้ คำแนะนำและประสบการณ์
เชย
ี มากเพียงพอในการประเมินข ้อดีและ
อย่างมืออาชพ
ี่ งของธุรกรรมใดๆ ด ้วยตนเอง บริษัทไม่
ความเสย
ื้ ขายภาย
รับประกันความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทซ
ี่ อ
ั
ใต ้สญญานี้ และบริษัทไม่มฐ
ี านะเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์
ให ้แก่ลก
ู ค ้า
ี น ้าทีใ่ ห ้คำแนะนำใดๆ แก่ลก
ู ค ้า ไม่วา่
5.2 บริษัทไม่มห
ด ้านกฎหมาย ภาษี หรือด ้านอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกรรม
ี่ วชาญ
ใดของลูกค ้า ลูกค ้าควรขอคำแนะนำจากผู ้เชย
ั ว่าจะมีภาระทางภาษี ใดๆ เกิดขึน
หากมีข ้อสงสย
้ หรือไม่
ขอแจ ้งเตือนให ้ลูกค ้าทราบ ณ ทีน
่ วี้ า่ กฎหมายภาษี อาจ
เปลีย
่ นแปลงได ้เป็ นครัง้ คราว
ื่ การเรียนรู ้ ข่าวสาร บท
5.3 บริษัทอาจให ้ข ้อมูล สอ
วิเคราะห์ตลาด หรือข ้อมูลอืน
่ ๆ แก่ลก
ู ค ้าเป็ นครัง้ คราว
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัท (หรือในจดหมายข่าว ซงึ่
ิ
อาจประกาศไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือให ้แก่สมาชก
ื้ ขาย หรืออืน
ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการซอ
่ ๆ) โดย
การให ้ข ้อมูลเหล่านีไ
้ ม่ถอ
ื เป็ นบริการของบริษัท หากมี
การให ้ข ้อมูลทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้น
A. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข ้อมูลดังกล่าว
B. บริษัทไม่รับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันความ
เทีย
่ งตรง ความถูกต ้อง หรือความครบถ ้วนของ
ข ้อมูลดังกล่าว หรือผลทางภาษี หรือทางกฎหมาย
ื้ ขายและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่
ทีเ่ กิดจากคำสงั่ ซอ
เกีย
่ วข ้อง
้ ำเสนอเพียงเพือ
่ วัตถุประสงค์ทางการให ้
C. ข ้อมูลนีน
้
ิ ใจในการ
ข ้อมูล เพือ
่ ชว่ ยให ้ลูกค ้าใชในการตั
ดสน
ลงทุนด ้วยตนเอง และไม่ถอ
ื เป็ นคำแนะนำในการ
ื่ สง่ เสริมทางการเงินทีบ
ลงทุนหรือสอ
่ ริษัทให ้แก่
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Client to make his own investment decisions
and does not amount to investment advice or
unsolicited financial promotions to the Client;
D. If the document contains a restriction on the
person or category of persons for whom that
document is intended or to whom it is
distributed, the Client agrees that he will not
pass it on to any such person or category of
persons;
E.

The Client accepts that prior to despatch, the
Company may have acted upon it itself to make
use of the information on which it is based. The
Company does not make representations as to
the time of receipt by the Client and cannot
guarantee that he will receive such information
at the same time as other clients.

5.4 It is understood that training/educational
material,market commentary, news, or other
information provided or made available by the
Company are subject to change and may be
withdrawn at any time without notice.

ลูกค ้า
D. หากเอกสารมีข ้อจำกัดว่าบุคคลใดหรือประเภท
ของบุคคลใดไม่ควรเป็ นผู ้รับเอกสารหรือเอกสาร
นัน
้ ไม่ควรเผยแพร่ถงึ ลูกค ้าตกลงยินยอมทีจ
่ ะไม่
สง่ เอกสารต่อให ้แก่บค
ุ คลหรือประเภทของบุคคล
นัน
้
่ ริษัทจะสง่ ข ้อมูลนัน
้
E. ลูกค ้าตกลงยินยอมว่าก่อนทีบ
ให ้ลูกค ้า บริษัทอาจดำเนินการข ้อมูลเพือ
่ ใช ้
ประโยชน์จากข ้อมูลนัน
้ บริษัทไม่รับรองเรือ
่ งระยะ
เวลาทีล
่ ก
ู ค ้าจะได ้รับข ้อมูล และไม่สามารถ
รับประกันได ้ว่าลูกค ้าจะได ้รับข ้อมูลดังกล่าวพร ้อม
กับลูกค ้ารายอืน
่ ๆ
ื่ การเรียนรู ้ บทวิเคราะห์ตลาด
5.4 เป็ นทีเ่ ข ้าใจว่าสอ
ข่าวสาร หรือข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีบ
่ ริษัทจัดหาหรือนำเสนอให ้
สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้และอาจถูกยกเลิกได ้ตลอด
เวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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6. Costs and Taxes
6.1 The provision of Services and the performing of
both trading and non-trading operations under the
Agreement is subject to the payment of charges to
the Company (the “Costs”). Costs to the Company
are set out in the Company’s Website and/or on the
Client’s Personal Area and/or are communicated to
the Client through other means. Costs related to
trading operations under the Agreement, may be
charged at the opening and/or during the lifetime
and/or upon the closing of such trading operations.
6.2 When placing Orders in CFDs, the related Costs
may appear relative to the value of the CFD,
therefore the Client has the responsibility to
understand how Costs are calculated in this case.
6.3 The Company may vary its Costs from time to
time. The Company will send a Written Notice to the
Client informing of any changes before they come
into effect and the latter shall be free to dissolve the
contract immediately. In the event that such change
is based on a change in interest rates or tax
treatment or where there is a valid reason, the
Company shall have the right to amend it without
prior notice to the Client provided that the Company
shall inform the Client at the earliest opportunity and
that the latter is free to dissolve the contract
immediately.
6.4 When providing a Service to a Client, the
Company may pay or receive fees,commissions or
other monetary or non-monetary benefits to, or from
third parties as far as permissible under Applicable
Regulations. The Company will provide information
on such benefits to the Client if required under
Applicable Regulations.
6.5 The Company will not act as tax agent for the
Client. The Client shall be solely responsible for all
filings, tax returns and reports on any Transactions
which should be made to any relevant authority,
whether governmental or otherwise, and for payment
of all taxes (including but not limited to any transfer
or value added taxes), arising out of or in connection
with any Transaction.
6.6 The Client undertakes to pay all stamp expenses
relating to this Agreement and any documentation
which may be required for the carrying out of the

้ า่ ย และภาษี
6. ค่าใชจ
ื้ ขาย
6.1 การให ้บริการและการดำเนินกิจกรรมการซอ
่ ารซอ
ื้ ขายภายใต ้ข ้อตกลงนี้
และกิจกรรมทีไ่ ม่ใชก
ำ
ลูกค ้าจะต ้องช ระค่าบริการให ้แก่บริษัท ("ค่าใชจ่้ าย")
ค่าใชจ่้ ายทีต
่ ้องชำระให ้บริษัทกำหนดไว ้ในเว็บไซ
ต์ของบริษัทและ/หรือบนพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคลของลูกค ้า
่ งทางอืน
และ/หรือมีการแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบผ่านชอ
่ ๆ ค่า
้
้
ื
ใชจ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดำเนินการซอขายภายใต ้ข ้อ
ตกลง อาจมีการเรียกชำระเมือ
่ เปิ ด และ/หรือระหว่าง
ื้ ขายดัง
ถือสถานะ และ/หรือเมือ
่ ปิ ดการดำเนินการซอ
กล่าว
ื้ ขาย CFD ค่าใชจ่้ ายทีเ่ กีย
่ เปิ ดคำสงั่ ซอ
่ วข ้อง
6.2 เมือ
อาจปรากฏในรูปแบบต่างๆ ซงึ่ แสดงถึงมูลค่าของ CFD
ดังนัน
้ ลูกค ้ามีหน ้าทีท
่ จ
ี่ ะต ้องทำความเข ้าใจวิธก
ี าร
คำนวณค่าใชจ่้ ายในสว่ นนี้
่ นค่าใชจ่้ ายได ้เป็ นครัง้ คราว
6.3 บริษัทอาจปรับเปลีย
่
บริษัทจะสงประกาศเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรไปยังลูกค ้า
เพือ
่ แจ ้งการเปลีย
่ นแปลงใดๆ ก่อนทีจ
่ ะมีผลบังคับใช ้
ั ญาได ้ในทันที ในกรณี
และลูกค ้าจะสามารถยกเลิกสญ
ทีก
่ ารเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน
้ จากการ
เปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ หรือภาระภาษี หรือใน
ิ ธิ
กรณีทม
ี่ เี หตุผลอันสมเหตุสมผล บริษัทมีสท
เปลีย
่ นแปลงแก ้ไขได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบ
ล่วงหน ้า โดยทีบ
่ ริษัทจะแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบโดยเร็ว
ั ญาได ้ทันที
ทีส
่ ด
ุ และลูกค ้าสามารถยกเลิกสญ
ู ค ้า บริษัทอาจจ่ายหรือได ้
6.4 ในการให ้บริการแก่ลก
ั่ หรือผลประโยชน์อน
รับค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชน
ื่ ใด
่ วั เงินไปยัง/จากบุคคลทีส
ทีเ่ ป็ นตัวเงินหรือมิใชต
่ าม
ตามทีไ่ ด ้รับอนุญาตภายใต ้กฎเกณฑ์ทบ
ี่ งั คับใช ้ บริษัท
จะให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับผลประโยชน์ดงั กล่าวแก่ลก
ู ค ้า
หากมีการกำหนดภายใต ้กฎเกณฑ์ทบ
ี่ งั คับใช ้
ี น ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการทำภาษี ให ้แก่
6.5 บริษัทไม่มห
ลูกค ้า ลูกค ้ามีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในการยืน
่ ภาษี ทำแบบ
แสดงรายการภาษี และรายงานเกีย
่ วกับธุรกรรมใดๆ ที่
ต ้องยืน
่ ให ้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ไม่วา่ หน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานอืน
่ ๆ และมีหน ้าทีช
่ ำระภาษี เอง
ทัง้ หมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษี การโอนหรือ
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ) ทีเ่ กิดขึน
้ จากหรือเกีย
่ วข ้องกับธุรกรรม
ใดๆ
่ ะจ่ายค่าอากรแสตมป์ ทัง้ หมดที่
6.6 ลูกค ้าตกลงทีจ
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transactions under this Agreement.
6.7 The Company may charge the Client for carrying
out operations to pay in/withdraw funds. The amount
of charge for paying in/ withdrawal of funds depends
on factors such as the transaction sum, the type of
transaction, the transaction currency, the system of
payment etc.
6.8 The Trading Commission and/or the Spreads
and/or any other applicable Costs for performing
trading operations in Market Maker Accounts are
shown on the Company’s official website in the
Contract Specifications section and/or on the Client
Terminal and/or on the Trading Platform.
6.9 The Company is entitled, in relation to Interbank
Accounts:
A. To adjust the best available prices in the market
by the amount of its own commission;
B. To show the amount of commission on the order
being placed in a separate field in the client
terminal.

้
ต ้องใชในข
้อตกลงนีแ
้ ละในเอกสารใดๆ ทีอ
่ าจต ้องใช ้
ในการดำเนินการธุรกรรมภายใต ้ข ้อตกลงนี้
6.7 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใชจ่้ ายจากลูกค ้าในการ
ดำเนินการเพือ
่ ฝาก/ถอนเงิน ค่าใชจ่้ ายสำหรับการฝาก
่ ขนาดของ
หรือถอนเงินขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปั จจัยต่างๆ เชน
ธุรกรรม ประเภทของธุรกรรม สกุลเงินในการทำ
ธุรกรรม ระบบชำระเงิน อืน
่ ๆ
6.8 ค่าธรรมเนียมการเทรด และ/หรือสเปรด และ/หรือ
ื้ ขายในบัญชผ
ี ู ้ดูแลสภาพ
ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ จากการซอ
คล่อง จะแสดงไว ้บนเว็บไซต์ทางการของบริษัทใน
ั ญา และ/หรือ
สว่ นข ้อกำหนดเฉพาะของสญ
ื้ ขาย
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า และ/หรือแพลตฟอร์มการซอ
ิ ธิทจ
ี่ ะ
6.9 สำหรับบัญช ี Interbank บริษัทมีสท
ั่
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในตลาด ตามค่าคอมมิชชน
A. ปรับราคาทีด
ของบริษัท
ั่ ของคำสงั่ ซอ
ื้ ขายทีล
่ ก
ู ค ้าเปิ ด
B. แสดงค่าคอมมิชชน
่ งในเทอร์มน
แยกต่างหากไว ้ในชอ
ิ ัลของลูกค ้า
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7. Communications and Written
Notices

ื่ สารและการแจ้งเป็น
7. การสอ
ลายล ักษณ์อ ักษร

7.1 Unless the contrary is specifically provided in this
Agreement, any notice, instruction, request or other
communication to be given to the Company by the
Client under the Agreement shall be in writing and
shall be sent to the Company’s address below (or to
any other address which the Company may from time
to time specify to the Client for this purpose) by
email, facsimile, post if posted in Seychelles, or
airmail if posted outside Seychelles, or commercial
courier service and shall be deemed delivered only
when actually received by the Company at:

ั แจ ้งในข ้อตกลงนี้
่ อย่างชด
7.1 เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอืน
ื่ สารอืน
เรือ
่ งแจ ้งให ้ทราบ คำสงั่ คำขอ หรือการสอ
่ ใดที่
บริษัทได ้รับจากลูกค ้าตามข ้อตกลงนี้ จะต ้องเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษรและสง่ ไปยังทีอ
่ ยูข
่ องบริษัททีร่ ะบุไว ้
ด ้านล่าง (หรือไปยังทีอ
่ ยูอ
่ น
ื่ ซงึ่ บริษัทอาจแจ ้งเป็ นครัง้
คราวแก่ลก
ู ค ้าเพือ
่ จุดประสงค์น)ี้ โดยทางอีเมล
โทรสาร ไปรษณียห
์ ากสง่ ภายในประเทศเซเชลส ์ หรือ
ไปรษณียท
์ างอากาศหากสง่ นอกประเทศเซเชลส ์ หรือ
ิ ค ้าพาณิชย์ และจะถือว่าได ้สง่
โดยผู ้ให ้บริการจัดสง่ สน
เรียบร ้อยแล ้วก็เมือ
่ บริษัทตามทีอ
่ ยูด
่ ้านล่างนีไ
้ ด ้รับไว ้:

Nymstar Limited

Nymstar Limited

Postal Address: F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden
Island Seychelles

ั ้ 1 อีเดนพลาซา่ เกาะอีเดน
่ : F20 ชน
ทีอ
่ ยูจ
่ ัดสง

Email: support@exness.com

ั : +248 4 610 936
โทรศพท์

7.2 In order to communicate with the Client, the
Company may use any of the following methods:

อีเมล: support@exness.com

A. Trading Platform internal mail and/or Client
Terminal;
B. Email;
C. Facsimile transmission;
D. Telephone;
E.

Post;

F.

Commercial courier service;

ประเทศเซเชลส ์

ื่ สารกับลูกค ้า บริษัทอาจใชวิ้ ธใี ดวิธห
ี นึง่
7.2 ในการสอ
ดังนี:้
ื้ ขายและ/หรือ
A. อีเมลภายในแพลตฟอร์มการซอ
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า
B. อีเมล
C. โทรสาร
ั ท์
D. โทรศพ

G. Air mail;

E. ไปรษณีย ์

H. The Company’s Website;

ิ ค ้าพาณิชย์
F. ผู ้ให ้บริการจัดสง่ สน

I.

์ างอากาศ
G. ไปรษณียท

Personal Area.

7.3 Any communications sent to the Client
(documents, notices, confirmations, statements etc.)
are deemed received:
A. If sent by Trading Platform internal mail
and/or through Client Terminal, immediately
after sending it;
B. If sent by email, within one hour after emailing it;
C. If sent by facsimile transmission, upon receipt by

H. เว็บไซต์บริษัท
I.

พืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล

ื่ สารใดๆ ทีส
่ ง่ ไปยังลูกค ้า (เอกสาร ประกาศ
7.3 การสอ
ข ้อความยืนยัน รายการบัญช ี เป็ นต ้น) จะถือว่าได ้รับ
แล ้วเมือ
่
ื้ ขาย
A. หากสง่ ทางเมลภายในแพลตฟอร์มการซอ
และ/หรือเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า ถือว่าได ้รับทันทีท ี่
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the sender of a transmission report from its
facsimile machine confirming receipt of the
message by recipient’s facsimile machine during
the business hours at its destination.
D. If sent by telephone, once the telephone
conversation has been finished;
E.

F.

If sent by post, seven (7) calendar days after
posting it;
If sent via commercial courier service, at the
date of signing of the document on receipt of
such notice;

G. If sent by air mail, five (5) Business Days after
the date of their dispatch;
H. If posted on the Company Webpage, within one
hour after it has been posted;
I.

If posted on the Personal Area, immediately
once posted.

7.4 In order to communicate with the Client the
Company will use the contact details provided by the
Client whilst opening the Client Account or as
updated later on. Hence, the Client has an obligation
to notify the Company immediately of any change in
the Client’s contact details.
7.5 Faxed documents received by the Company may
be electronically scanned and reproduction of the
scanned version shall constitute conclusive evidence
of such faxed instructions.
7.6 Telephone conversations between the Client and
the Company may be recorded and recordings will
be the sole property of the Company. The Client
accepts such recordings as conclusive evidence of
the Orders/instructions/requests or conversations so
recorded.
7.7 The Client accepts that the Company may, for the
purpose of administering the terms of the
Agreement, from time to time, make direct contact
with the Client using any of the methods mentioned
in paragraph 7.2 of PART A of this document.

สง่
B. หากสง่ ทางอีเมล ภายในหนึง่ ชวั่ โมงหลังจากสง่
่ ผู ้สง่ ได ้รับรายงานการสง่
C. หากสง่ ทางโทรสาร เมือ
จากเครือ
่ งโทรสาร ซงึ่ ยืนยันว่าเครือ
่ งโทรสาร
ของผู ้รับได ้รับข ้อความแล ้วในระหว่างชว่ งเวลา
ทำการของพืน
้ ทีป
่ ลายทาง
ั ท์ เมือ
่ จบการสนทนาทางโทร
D. หากสง่ ทางโทรศพ
ั ท์
ศพ
ิ หลัง
E. หากสง่ ทางไปรษณีย ์ เจ็ด (7) วันตามปฏิทน
่
การสง
ิ ค ้า ณ วันทีล
ื่
่ งชอ
F. หากสง่ ทางผู ้ให ้บริการจัดสง่ สน
รับเอกสาร
์ ากาศ ห ้า (5) วันทำการ
G. หากสง่ ทางไปรษณียอ
หลังจากวันจัดสง่
H. หากประกาศลงบนเว็บเพจของบริษัท ภายใน
หนึง่ ชวั่ โมงหลังประกาศ
I.

หากประกาศบนพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล ทันทีทป
ี่ ระกาศ

ื่ สารกับลูกค ้า บริษัทจะใชราย
้
7.4 ในการติดต่อสอ
ี อง
ละเอียดการติดต่อทีล
่ ก
ู ค ้าให ้ไว ้ขณะเปิ ดบัญชข
ลูกค ้าหรือข ้อมูลทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงให ้เป็ นปั จจุบน
ั ใน
ภายหลัง ดังนัน
้ ลูกค ้ามีหน ้าทีแ
่ จ ้งให ้บริษัททราบทันที
หากมีการเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดใดๆ ในการติดต่อ
ลูกค ้า
่ ริษัทได ้รับทางโทรสารอาจถูกสแกน
7.5 เอกสารทีบ
เป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ และเอกสารทีส
่ แกนไว ้นีถ
้ อ
ื
เป็ นหลักฐานยืนยันการดำเนินการคำสงั่ ทีไ่ ด ้สง่ เข ้ามา
ทางโทรสาร
ั ท์ระหว่างลูกค ้ากับบริษัท
7.6 การสนทนาทางโทรศพ
ิ ของ
อาจถูกบันทึกไว ้และบันทึกนัน
้ ถือเป็ นทรัพย์สน
บริษัทแต่ผู ้เดียว ลูกค ้ายอมรับว่าบันทึกดังกล่าวเป็ น
ี้ าดซงึ่ ไม่อาจแย ้งได ้ของคำสงั่ ซอ
ื้ ขาย/
หลักฐานชข
คำสงั่ /คำขอหรือบทสนทนาทีบ
่ น
ั ทึกไว ้
7.7 ลูกค ้าตกลงยินยอมว่าบริษัทสามารถติดต่อลูกค ้า
ได ้โดยตรง เป็ นครัง้ คราว เพือ
่ ให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ตาม
เงือ
่ นไขของข ้อตกลงนี้ โดยใช ้วิธต
ี ด
ิ ต่อใดวิธห
ี นึง่ ทีร่ ะบุไว ้
ในข ้อ 7.2 ข ้างต ้นของหมวด ก ของเอกสารนี้
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8. Confidentiality, Personal Data,
Records

8. ความล ับ ข้อมูลสว่ นบุคคล และ
บ ันทึก

8.1 The Company may collect client information
directly from the Client (in his completed Account
Opening Application Form or otherwise) or from
other persons including but not limited to credit
reference agencies, fraud prevention agencies, third
authentication service providers, other financial
institutions and any other providers of registers.

8.1 บริษัทอาจรวบรวมข ้อมูลของลูกค ้าจากลูกค ้าได ้โดย

8.2 Client information which the Company holds is to
be treated by the Company as confidential and will
not be used for any purpose other than in connection
with the provision, administration and improvement
of the Services, for research and statistical purposes
and for marketing purposes and as provided for
under paragraph 8.3. under PART A of this
document. Information already in the public domain,
or already possessed by the Company without a duty
of confidentiality will not be regarded as confidential.
8.3 The Client agrees that the Company has the right
to disclose Client information (including recordings
and documents of a confidential nature, card details,
personal details) in the following circumstances as
and to the extent required:

ี ล
ตรง (จากใบสมัครขอเปิ ดบัญชท
ี่ ก
ู ค ้ากรอกข ้อมูลหรือ
จากแหล่งอืน
่ ) หรือจากบุคคลอืน
่ ซงึ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง หน่วยงานตรวจสอบเครดิต หน่วยงานป้ องกันการ
ฉ ้อโกง ผู ้ให ้บริการตรวจสอบข ้อมูลทีเ่ ป็ นองค์กร
ภายนอก สถาบันการเงินอืน
่ และผู ้ให ้บริการข ้อมูลลง
ทะเบียนอืน
่ ๆ
8.2 บริษัทจะต ้องเก็บรักษาข ้อมูลของลูกค ้าไว ้
้ อ
เป็ นความลับ และจะไม่นำไปใชเพื
่ วัตถุประสงค์อน
ื่
นอกเหนือจากทีเ่ กีย
่ วข ้องกับข ้อกำหนด การบริหาร และ
ึ ษา
การปรับปรุงบริการ เพือ
่ วัตถุประสงค์ด ้านการศก
ค ้นคว ้าและทางสถิต ิ และเพือ
่ วัตถุประสงค์ด ้านการ
ตลาด และตามทีก
่ ำหนดไว ้ในข ้อ 8.3 ในหมวด ก ของ
เอกสารนี้ ข ้อมูลทีเ่ ป็ นข ้อมูลสาธารณะหรือข ้อมูลที่
บริษัทมีอยูแ
่ ล ้วโดยไม่ต ้องรักษาเป็ นความลับ จะไม่ถอ
ื
เป็ นข ้อมูลความลับ
ิ ธิทจ
ี่ ะเปิ ดเผย
8.3 ลูกค ้าตกลงยินยอมว่าบริษัทมีสท
ข ้อมูลของลูกค ้า (รวมถึงข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้และเอกสารที่
มีลก
ั ษณะเป็ นความลับ รายละเอียดบนบัตร รายละเอียด
สว่ นบุคคล) ในขอบเขตทีจ
่ ำเป็ น ในกรณีตอ
่ ไปนี้

A. Where required by law or a competent court;

่ ฎหมายหรือศาลทีม
่ เี ขตอำนาจกำหนด
A. ตามทีก

B. Where requested by a bank, payment service
provider, regulatory/supervisory or other
authority having control or jurisdiction over the
Company or the Client or their associates or in
whose territory the Company has Clients;

่ ได ้รับการร ้องขอจากธนาคาร ผู ้ให ้บริการชำระ
B. เมือ
เงิน หน่วยงานทีม
่ ห
ี น ้าทีค
่ วบคุม/กำกับดูแล หรือ
หน่วยงานอืน
่ ๆ ทีม
่ อ
ี ำนาจควบคุมหรือมีอำนาจ
ิ เหนือบริษัทหรือลูกค ้าหรือบริษัทร่วม หรือ
ตัดสน
หน่วยงานในอาณาเขตทีบ
่ ริษัทมีลก
ู ค ้าอยู่

C. To relevant authorities to investigate suspicion
of, or prevent fraud, money laundering or other
illegal activity;
D. To execution venues or any third party as
necessary to carry out Client Instructions or
Orders and for purposes ancillary to the
provision of the Services;
E.

To credit reference and fraud prevention
agencies, third authentication service providers
and other financial institutions/brokers for credit
checking, fraud prevention, anti-money
laundering purposes, identification or due
diligence checks of the Client. To do so, these
agencies/parties may check the details the

่ วข ้องเพือ
่ สอบสวนเหตุอน
ั น่า
C. ให ้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย
ั หรือป้ องกันการทุจริต การฟอกเงิน หรือ
สงสย
กิจกรรมทีผ
่ ด
ิ กฎหมายอืน
่ ๆ
ื้ ขายหรือบุคคลทีส
่ ำเนินการซอ
่ าม
D. ให ้แก่สถานทีด
้ อ
ตามทีจ
่ ำเป็ นต ้องใชเพื
่ ดำเนินการตามคำสงั่ หรือ
ื้ ขายของลูกค ้า และเพือ
คำสงั่ ซอ
่ วัตถุประสงค์ใน
การชว่ ยอำนวยความสะดวกด ้านการบริการ
E. ให ้แก่หน่วยงานตรวจสอบเครดิตและป้ องกันการ
ฉ ้อโกง ผู ้ให ้บริการตรวจสอบข ้อมูลทีเ่ ป็ นองค์กร
ภายนอก และสถาบันการเงินอืน
่ ๆ/โบรกเกอร์ เพือ
่
ตรวจสอบเครดิต ป้ องกันการฉ ้อโกง ต่อต ้านการ
ฟอกเงิน ยืนยันตัวตน หรือตรวจสอบวิเคราะห์
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สถานะของลูกค ้า เพือ
่ ตรวจสอบข ้อมูลดังกล่าว
หน่วยงาน/องค์กรเหล่านีอ
้ าจตรวจสอบรายละเอียด
ทีล
่ ก
ู ค ้าให ้ไว ้ เทียบกับรายการใดๆ ในฐานข ้อมูล
(สาธารณะหรือไม่สาธารณะ) ทีห
่ น่วยงาน/องค์กร
นัน
้ เข ้าถึงได ้

Client supplied against any particulars on any
database (public or otherwise) to which they
have access. They may also use Client details in
the future to assist other companies for
verification purposes. A record of the search will
be retained by the Company;
F.

To the Company’s professional advisors,
provided that in each case the relevant
professional shall be informed about the
confidential nature of such information and
commit to the confidentiality herein obligations
as well;

G. Only to the extent required, to other service
providers who create, maintain or process
databases (whether electronic or not), offer
record keeping services, email transmission
services, messaging services or similar services
which aim to assist the Company collect,
storage, process and use Client information or
get in touch with the Client or improve the
provision of the Services under this Agreement;
H. Only to the extent required, to other service
providers for statistical purposes in order to
improve the Company’s marketing, in such a
case the data will be provided in an aggregate
form;
I.

J.

To market research call centers that provide
telephone or email surveys with the purpose to
improve the services of the Company;
Where necessary in order for the Company to
defend or exercise its legal rights;

K. At the Client’s request or with the Client’s
consent;
L.

To an Affiliate of the Company;

M.

To successors or assignees or transferees or
buyers, with ten Business Days prior Written
Notice to the Client, for the purposes of
paragraph 19.2 under PART A of this document.

ี ของบริษัท โดยทีใ่ น
ี่ รึกษาทางวิชาชพ
F. ให ้แก่ทป
แต่ละกรณีทป
ี่ รึกษาผู ้นัน
้ ได ้รับแจ ้งให ้ทราบว่า
ข ้อมูลดังกล่าวเป็ นข ้อมูลความลับ และปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข ้อผูกพัน ในการรักษาความลับนีด
้ ้วย
่ ำเป็ น ให ้แก่ผู ้ให ้
G. จะเปิ ดเผยข ้อมูลเฉพาะเท่าทีจ
บริการรายอืน
่ ทีท
่ ำหน ้าทีส
่ ร ้าง รักษา หรือประมวล
์ รือทาง
ผลฐานข ้อมูล (ไม่วา่ ทางอิเล็กทรอนิกสห
อืน
่ ) ให ้บริการเก็บบันทึกข ้อมูล บริการสง่ อีเมล
บริการสง่ ข ้อความหรือบริการทีค
่ ล ้ายคลึงกัน ซงึ่
มุง่ หมายเพือ
่ ชว่ ยบริษัทรวบรวม จัดเก็บ ประมวล
ผล และใชข้ ้อมูลของลูกค ้า หรือติดต่อกับลูกค ้า
หรือปรับปรุงการให ้บริการภายใต ้ข ้อตกลงนี้
่ ำเป็ น ให ้แก่ผู ้ให ้
H. จะเปิ ดเผยข ้อมูลเฉพาะเท่าทีจ
บริการรายอืน
่ เพือ
่ วัตถุประสงค์ทางสถิตเิ พือ
่
พัฒนาการตลาดของบริษัท ในกรณีนข
ี้ ้อมูลทีใ่ ห ้จะ
เป็ นข ้อมูลมวลรวมเท่านัน
้
I.

ให ้แก่ศน
ู ย์บริการข ้อมูลวิจัยการตลาด ซงึ่ เป็ นผู ้ให ้
ั ท์หรืออีเมลเพือ
บริการการสำรวจทางโทรศพ
่ วัตถุ
ประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัท

ิ ธิป้องกันหรือ
ี่ ำเป็ น เพือ
่ ให ้บริษัทใชส้ ท
J. ในกรณีทจ
ิ ธิตามกฎหมายได ้
ใชส้ ท
K. ตามคำขอของลูกค ้า หรือด ้วยความยินยอมของ
ลูกค ้า
L. ให ้บริษัทในเครือของบริษัท
ื ทอด หรือผู ้รับโอนสท
ิ ธิ หรือผู ้รับโอน
M. ให ้แก่ผู ้สบ
ื้ โดยมีหนังสอ
ื บอกกล่าวล่วงหน ้าสบ
ิ วัน
หรือผู ้ซอ
ทำการให ้แก่ลก
ู ค ้า เพือ
่ วัตถุประสงค์ตามข ้อ 19.2
ในหมวด ก ของเอกสารนี้
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9. Amendments

9. การแก้ไขเพิม
่ เติม

9.1 The Company may upgrade the Personal Area
and/or the Client Account and/or the Trading
Platform or enhance the services offered to the
Client if it reasonably considers this is to the Client’s
advantage and there is no increased cost to the
Client as a result of the change.

้ ทีส
่ ว่ นบุคคลและ/หรือบัญช ี
9.1 บริษัทอาจอัปเกรดพืน
ื้ ขาย หรือ
ของลูกค ้า และ/หรือแพลตฟอร์มการซอ
ปรับปรุงบริการทีเ่ สนอให ้แก่ลก
ู ค ้า หากพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลแล ้วว่าเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์ของลูกค ้า
และไม่มค
ี า่ ใชจ่้ ายเพิม
่ เติมแก่ลก
ู ค ้าอันเนือ
่ งมาจาก
การเปลีย
่ นแปลง

9.2 Unless provided differently elsewhere in the
present document, the Company has the right to
amend the terms of the Client Agreement at any time
giving to the Client at least five (5) Business Days
Written Notice prior to such changes. Any such
amendments will become effective on the date
specified in the notice. The Client acknowledges that
a variation which is made to reflect a change of law
or regulation may, if necessary, take effect
immediately and without notice.
9.3 Unless provided differently, the Company may
change any document which is part of the
Agreement, except the present document, without
prior notice to the Client.

่ ในสว่ นใดสว่ นหนึง่
9.2 เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
ิ ธิทจ
ของเอกสารนี้ บริษัทมีสท
ี่ ะแก ้ไขเงือ
่ นไขของข ้อ
ตกลงของลูกค ้าเมือ
่ ใดก็ได ้ โดยจะแจ ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อยห ้า (5)วันทำ
การก่อนทีจ
่ ะมีการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว การแก ้ไขดัง
กล่าวจะมีผลในวันทีร่ ะบุไว ้ในประกาศ ลูกค ้ายอมรับ
ว่าการเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขทีเ่ กิดขึน
้ เพือ
่ ให ้สอดคล ้อง
กับการเปลีย
่ นแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อาจมีผล
้
บังคับใชในทั
นทีตามจำเป็ น โดยไม่มก
ี ารแจ ้งให ้ทราบ
่ บริษัทอาจ
9.3 เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
เปลีย
่ นแปลงเอกสารใดๆ ทีเ่ ป็ นสว่ นหนึง่ ของข ้อตกลง
ยกเว ้นเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบ
ล่วงหน ้า
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10. Termination

10. การบอกเลิกข้อตกลง

10.1 Each Party may terminate this Agreement by
giving at least five (5) Business Days Written Notice
to the other Party.

ั ญาแต่ละฝ่ ายอาจบอกเลิกข ้อตกลงนีไ
่ ญ
้ ด ้โดย
10.1 คูส
ื บอกกล่าวถึงคูส
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน ้า
การทำหนังสอ
่ ญ
อย่างน ้อยห ้า (5) วันทำการ

10.2 The Company may terminate this Agreement
with immediate effect and without prior notice for any
good reason such as in an Event of Default of the
Client as defined in paragraph 11.1. of PART A of this
document.

ิ ้อตกลงนีโ้ ดยมีผลทันที โดยไม่
10.2 บริษัทอาจยุตข
่
ต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้าด ้วยเหตุผลใด เชน
ั ญาตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 11.1 ของ
หากเกิดเหตุผด
ิ สญ
หมวด ก ของเอกสารนี้

10.3 Termination by any Party will not affect any
obligation which has already been incurred by either
Party in respect of any Open Position or any legal
rights or obligations which may already have arisen
under the Agreement or any Transactions and
deposit/withdrawal operations made thereunder.

ี ลต่อ
10.3 การบอกเลิกโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ จะไม่มผ
ภาระผูกพันใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วของทัง้ สองฝ่ าย ในสว่ น
ิ ธิตาม
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานะทีเ่ ปิ ดขึน
้ แล ้วหรือสท
กฎหมายหรือข ้อผูกพันใดๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ภายใต ้ข ้อ
ตกลง หรือธุรกรรม และการดำเนินการฝากถอนทีท
่ ำ
ภายใต ้ข ้อตกลงนี้

10.4 Upon termination of this Agreement, all amounts
payable by the Client to the Company will become
immediately due and payable including (without
limitation):

ิ้ สุดลง จำนวนเงินทัง้ หมดที่
่ ข ้อตกลงนีส
้ น
10.4 เมือ
ลูกค ้าจะต ้องจ่ายให ้แก่บริษัท จะถือเป็ นยอดทีค
่ รบ
กำหนดชำระ ซงึ่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

A. All outstanding Costs and any other amounts
payable to the Company;

่ ้างชำระและค่าใชจ่้ ายอืน
่ ใดทัง้ หมด
A. ค่าใชจ่้ ายทีค
ทีต
่ ้องชำระให ้บริษัท

B. Any dealing expenses incurred by terminating
the Agreement and charges incurred for
transferring the Client’s investments to another
investment firm;

้ โดยการบอกเลิกข ้อตกลง
B. ค่าใชจ่้ ายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
และค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ จากการโอนเงินลงทุน
ของลูกค ้าไปยังบริษัทลงทุนอืน
่

C. Any losses and expenses realised in closing out
any Transactions or settling or concluding
outstanding obligations incurred by the
Company on the Client’s behalf;
D. Any charges and additional expenses incurred
or to be incurred by the Company as a result of
the termination of the Agreement;
E.

Any damages which arose during the
arrangement or settlement of pending
obligations.

10.5 Once notice of termination of this Agreement is
sent or upon termination the following shall apply:
A. The Client will have an obligation to close all his
Open Positions. If he fails to do so, upon
termination, the Company will close any Open

้ จากการ
C. ผลขาดทุน และค่าใชจ่้ ายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
ปิ ดธุรกรรมใดๆ หรือการชำระหนีท
้ ค
ี่ ้างอยู่ ซงึ่ เกิด
ขึน
้ โดยบริษัทในนามของลูกค ้า
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ หรือ
D. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ ายเพิม
จะเกิดขึน
้ กับบริษัทอันเนือ
่ งมาจากการบอกเลิก
ข ้อตกลง
ี หายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างการเตรียมการ
E. ค่าเสย
ิ คงค ้าง
หรือการชำระหนีส
้ น
ื บอกเลิกข ้อตกลงฉบับนีห
่ ได ้สง่ หนังสอ
้ รือ
10.5 เมือ
เมือ
่ ยุตข
ิ ้อตกลงแล ้ว ให ้ปฏิบต
ั ด
ิ งั นี้
A. ลูกค ้าจะมีภาระผูกพันในการปิ ดสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้
ทัง้ หมด หากลูกค ้าไม่ดำเนินการดังกล่าว เมือ
่
ิ้ สุดข ้อตกลงแล ้ว บริษัทจะปิ ดสถานะทีย
สน
่ งั เปิ ด
อยูด
่ ้วยราคาปั จจุบน
ั
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Positions at current Quotes;
B. The Company will be entitled to cease to grant
the Client access to the Trading Platform or may
limit the functionalities the Client is allowed to
use on the Trading Platform;
C. The Company will be entitled to refuse to open
new positions for the Client;
D. The Company will be entitled to refuse to the
Client to withdraw money from the Client
Account and the Company reserves the right to
keep Client’s funds as necessary to close
positions which have already been opened
and/or pay any pending obligations of the Client
under the Agreement.
10.6 Upon Termination any or all the following may
apply:
A. The Company has the right to combine any
Client Accounts of the Client, to consolidate the
Balances in such Client Accounts and to set off
those Balances with obligations of the Client
towards the Company;
B. The Company has the right to close the Client
Account(s);
C. The Company has the right to convert any
currency;
D. The Company has the right to close out the
Client’s Open Positions at current Quotes;
E.

In absence of illegal activity or suspected illegal
activity of the Client or instructions from the
relevant authorities, if there is Balance in the
Client’s favour, the Company will (after
withholding such amounts that in the Company’s
absolute discretion considers appropriate in
respect of future liabilities of the Client towards
the Company) pay such Balance to the Client as
soon as reasonably practicable and supply him
with a statement showing how that Balance was
arrived at and, where appropriate, instruct any
nominee or/and any custodian to also pay any
applicable amounts. Such funds shall be
delivered in accordance to the Client’s
instructions to the Client. It is understood that
the Company will effect payments only to an
account in the name of the Client. The Company

ิ ธิทจ
ี่ ะระงับมิให ้ลูกค ้าเข ้าถึง
B. บริษัทมีสท
ื้ ขาย หรืออาจจำกัดการใช ้
แพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขายนัน
งานของลูกค ้าบนแพลตฟอร์มการซอ
้
ิ ธิทจ
ี่ ะปฏิเสธการเปิ ดสถานะใหม่ให ้แก่
C. บริษัทมีสท
ลูกค ้า
ิ ธิปฏิเสธไม่ให ้ลูกค ้าถอนเงินออกจาก
D. บริษัทมีสท
ี องลูกค ้า และบริษัทขอสงวนสท
ิ ธิในการ
บัญชข
้ อ
เก็บเงินทุนของลูกค ้าไว ้เท่าทีจ
่ ำเป็ นต ้องใชเพื
่
ำ
ปิ ดสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้ก่อนหน ้า และ/หรือเพือ
่ ช ระ
หนีค
้ งค ้างของลูกค ้าตามข ้อตกลงนี้
่ ยุตข
ิ ้อตกลงแล ้ว ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อใดข ้อหนึง่
10.6 เมือ
หรือทุกข ้อต่อไปนี้
ิ ธิทจ
ี่ ะรวมบัญชใี ดๆ ของลูกค ้า เพือ
่
A. บริษัทมีสท
ี
รวมยอดเงินทัง้ หมดในบัญชนัน
้ ของลูกค ้าและหัก
ลบกับหนีท
้ ล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องชำระคืนให ้บริษัท
ิ ธิทจ
ี องลูกค ้า
ี่ ะปิ ดบัญชข
B. บริษัทมีสท
ิ ธิท
์ จ
ี่ ะแปลงสกุลเงินใดๆ ก็ตาม
C. บริษัทมีสท
ิ ธิทจ
ี่ ะปิ ดสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้ของลูกค ้าที่
D. บริษัทมีสท
ราคาปั จจุบน
ั
E. ในกรณีทไี่ ม่มก
ี จิ กรรมทีผ
่ ด
ิ กฎหมายหรือกิจกรรม
ั ว่าผิดกฎหมายของลูกค ้าหรือคำสงั่ จาก
ทีส
่ งสย
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง หากมียอดเงินทีบ
่ ริษัทต ้อง
ชำระคืนแก่ลก
ู ค ้า (ภายหลังหักจำนวนเงินที่
บริษัทได ้พิจารณาตามดุลยพินจ
ิ ของบริษัทแล ้ว
เห็นว่าเป็ นจำนวนทีเ่ หมาะสมในแง่การชำระหนี้
ในอนาคตทีล
่ ก
ู ค ้ามีตอ
่ บริษัท) บริษัทจะจ่ายเงิน
ดังกล่าวคืนแก่ลก
ู ค ้าโดยเร็วทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไป
่
ี จ ้ง
ได ้ในทางปฏิบต
ั ิ และจะสงรายการเดินบัญชแ
ให ้ลูกค ้าทราบว่ายอดเงินนัน
้ ได ้มาอย่างไร และ
สงั่ ให ้ผู ้ทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ และ/หรือผู ้ดูแล
ิ จ่ายเงินตามจำนวนทีต
ทรัพย์สน
่ ้องจ่ายคืนให ้แก่
่
ลูกค ้าด ้วย เงินดังกล่าวจะสงคืนลูกค ้าตามคำสงั่
ของลูกค ้า เป็ นทีเ่ ข ้าใจว่าบริษัทจะดำเนินการ
ชำระเงินไปยังบัญชใี นนามของลูกค ้าเท่านัน
้
ิ ธิทจ
บริษัทมีสท
ี่ ะปฏิเสธการชำระเงินไปยังบุคคล
ทีส
่ าม โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัท
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has the right to refuse, at its discretion, to effect
third party payments.
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11. Default

ั
11. เหตุผด
ิ สญญา

11.1 Each of the following constitutes an “Event of
Default”:

ั ญา"
่ ไปนีถ
้ อ
ื เป็ น "เหตุผด
ิ สญ
11.1 เหตุตอ

A. The failure of the Client to provide any Initial
Margin and/or Hedged Margin, or other amount
due under the Agreement;

ี องลูกค ้าไม่มเี งินเพียงพอเป็ นค่ามาร์จน
ิ้ ขัน
้
A. บัญชข
ี่ ง
ต ้นและ/หรือมาร์จน
ิ้ ทีม
่ ก
ี ารป้ องกันความเสย
(Hedged Margin) หรือจำนวนอืน
่ ทีต
่ ้องให ้แก่
บริษัทตามข ้อตกลง

B. The failure of the Client to perform any
obligation due to the Company including but not
limited to the obligation of the Client to submit
any identification documentation and/or any
other information required by the Company;

ั ต
ิ ามข ้อผูกพันใดๆ ทีม
่ ห
ี น ้าทีต
่ ้อง
B. ลูกค ้าไม่ปฏิบต
ทำแก่บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข ้อผูกพันที่
ลูกค ้าต ้องสง่ เอกสารยืนยันตัวตนและ/หรือข ้อมูล
อืน
่ ๆ ตามทีบ
่ ริษัทกำหนด

C. If an application is made in respect of the Client
pursuant to the Seychelles’ bankruptcy laws or
any equivalent act in another Jurisdiction (if the
Client is an individual), if a partnership, in
respect of one or more of the partners, or if a
company, a receiver, trustee, administrative
receiver or similar officer is appointed, or if the
Client makes an arrangement or composition
with the Client’s creditors or any procedure
which is similar or analogous to any of the
above is commenced in respect of the Client;
D. The Client is unable to pay the Client’s debts
when they fall due;

C. ในกรณีทเี่ ป็ นลูกค ้าบุคคล ลูกค ้าถูกฟ้ องให ้เป็ น
บุคคลล ้มละลายภายใต ้กฎหมายล ้มละลายของ
ประเทศเซเชลส ์ หรือกฎหมายอืน
่ ทีเ่ ทียบเท่าใน
เขตอำนาจศาลอืน
่ หรือในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าเป็ น
พาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์หนึง่ คนหรือหลายคนถูก
ฟ้ องล ้มละลาย หรือในกรณีทเี่ ป็ นลูกค ้าบริษัท มี
ิ
การแต่งตัง้ ผู ้พิทก
ั ษ์ ทรัพย์ ผู ้จัดการดูแลทรัพย์สน
ผู ้บังคับหลักประกัน หรือเจ ้าพนักงานอืน
่ ที่
เทียบเท่า หรือในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าขอนัดหมายชำระ
หนีห
้ รือขอประนอมหนีก
้ บ
ั เจ ้าหนี้ หรือ
กระบวนการอืน
่ ใดของลูกค ้าทีเ่ หมือนหรือ
คล ้ายคลึงกันกับทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้น

E.

The Client (if the Client is an individual) dies or is
declared absent or becomes of unsound mind;

้ องลูกค ้าได ้เมือ
่ ครบ
D. ลูกค ้าไม่สามารถชำระหนีข
กำหนด

F.

Where any representation or warranty made by
the Client in paragraph 14 of PART A of this
document is, or becomes untrue;

ี ชวี ต
ิ หรือถูก
E. ลูกค ้า (หากเป็ นลูกค ้าบุคคล) เสย
ศาลสงั่ ให ้เป็ นคนสาบสูญหรือกลายเป็ นคน
วิกลจริต

G. Any other circumstance where the Company
reasonably believes that it is necessary or
desirable to take any action set out in paragraph
11.2 of PART A of this document;
H. An action set out in paragraph 11.2 of PART A of
this document is required by a competent
regulatory authority or body or court;
I.

The Client involves the Company in any type of
fraud or illegality or may be at risk of involving
the Company in any type of fraud or illegality,
such risk determined in good faith by the

่ พบว่าการรับรองหรือการรับประกันใดๆ โดย
F. เมือ
ลูกค ้าตามข ้อ 14 ในหมวด ก ของเอกสารฉบับนี้
เป็ นเท็จ
ื่ ได ้
ื่ ใดทีท
่ ำให ้บริษัทมีเหตุอน
ั ควรทีจ
่ ะเชอ
G. กรณีอน
ว่าจำเป็ นหรือสมควรทีจ
่ ะดำเนินการใดๆ ตามที่
ระบุไว ้ในข ้อ 11.2 ของหมวด ก ของเอกสารนี้
H. การดำเนินการทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 11.2 ของหมวด ก
ของเอกสารนี้ จำเป็ นต ้องทำโดยหน่วยงานกำกับ
ดูแล หรือองค์กร หรือศาลผู ้มีอำนาจหน ้าที่
I.

ลูกค ้าทำให ้บริษัทเข ้าไปมีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการ
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Company;
J.

In cases of material violation by the Client of the
requirements established by legislation of
Seychelles or other countries, such materiality
determined in good faith by the Company;

K. If the Company suspects that the Client is
engaged into money laundering activities
and/or terrorist financing and/or in any other
criminal activities or for any other cases where
the Client may involve the Company in any type
of fraud or illegality and/or in any activity
considered suspicious by the Company.
11.2 If an Event of Default occurs the Company may,
at its absolute discretion, at any time and without
prior Written Notice, take one or more of the
following actions:
A. Temporarily block the Client Account and/or
accounts of another Client which the Company
considers to be involved in suspicious activity
until the Company can determine if an Event of
Default has occurred. In case of investigation of
Events of Default the Company may request the
Client to provide various documents and the
Client is under an obligation to provide such;
B. The Company has the right to combine any
Client Accounts of the Client, to consolidate the
Balances in such Client Accounts and to set-off
those Balances with obligations of the Client
towards the Company;
C. The Company has the right to close the Client
Account(s);
D. The Company has the right to convert any
currency;

ฉ ้อโกงหรือความไม่ชอบด ้วยกฎหมาย หรือทำให ้
่ เสย
ี่ งทีจ
บริษัทสุม
่ ะมีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการฉ ้อโกง
หรือความไม่ชอบด ้วยกฎหมายในรูปแบบใดๆ
ก็ตาม ซงึ่ บริษัทพิจารณาโดยสุจริตแล ้วเห็นว่ามีค
ี่ งเชน
่ นัน
วามเสย
้
ี่ ก
ู ค ้าละเมิดข ้อตกลง ซงึ่ มีข ้อกำหนดที่
J. ในกรณีทล
์ รือ
จัดทำขึน
้ ตามกฎหมายของประเทศเซเชลสห
ประเทศอืน
่ ๆ ซงึ่ บริษัทพิจารณาโดยสุจริตแล ้ว
เห็นว่าเกิดการละเมิดนัน
้
ั ว่าลูกค ้ามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
K. หากบริษัทสงสย
การฟอกเงิน และ/หรือการจัดหาเงินทุนให ้แก่
ผู ้ก่อการร ้าย และ/หรืออาชญากรรมอืน
่ ๆ หรือใน
กรณีอน
ื่ ใดก็ตามทีล
่ ก
ู ค ้าทำให ้บริษัทเข ้าไปมีสว่ น
เกีย
่ วข ้องกับการฉ ้อโกงหรือความไม่ชอบด ้วย
กฎหมาย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ทีบ
่ ริษัท
ั
พิจารณาว่าน่าสงสย
ั ญาขึน
้
ิ สญ
้ บริษัทจะใชอำนาจ
11.2 หากเกิดเหตุผด
ดุลยพินจ
ิ อันเด็ดขาดในการดำเนินการอย่างน ้อยหนึง่
ื แจ ้ง
ข ้อต่อไปนี้ เมือ
่ ใดก็ได ้โดยไม่ต ้องมีหนังสอ
ล่วงหน ้า
ี องลูกค ้าและ/หรือบัญชข
ี องลูกค ้า
A. ระงับบัญชข
่
ั
่
ึ
รายอืน
่ ชวคราว ซงบริษัทพิจารณาว่าลูกค ้ารายนัน
้
ั จนกว่าบริษัทจะ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีน
่ ่าสงสย
ิ ได ้ว่าเกิดเหตุผด
ั ญาหรือไม่ ในกรณีทม
ตัดสน
ิ สญ
ี่ ี
ั ญา บริษัทอาจขอ
การตรวจสอบเหตุผด
ิ สญ
เอกสารต่างๆ จากลูกค ้าและลูกค ้ามีหน ้าทีต
่ ้อง
จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเพือ
่ สง่ ให ้บริษัท
ิ ธิทจ
ี่ ะรวมบัญชใี ดๆ ของลูกค ้า เพือ
่
B. บริษัทมีสท
ี ัน
รวมยอดเงินทัง้ หมดในบัญชน
้ ของลูกค ้าและ
หักลบกับหนีท
้ ล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องชำระคืนให ้บริษัท
ิ ธิทจ
ี องลูกค ้า
ี่ ะปิ ดบัญชข
C. บริษัทมีสท

E.

The Company has the right to close out the
Client’s Open Positions at current Quotes;

ิ ธิทจ
ี่ ะแปลงสกุลเงินใดๆ
D. บริษัทมีสท

F.

Terminate this Agreement without notice to the
Client

ิ ธิทจ
ี่ ะปิ ดสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้ของลูกค ้าที่
E. บริษัทมีสท
ราคาปั จจุบน
ั
ิ ้อตกลงนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบ
F. ยุตข
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12. Force Majeure

ั
12. เหตุสด
ุ วิสย

12.1 A Force Majeure Event includes without
limitation each of the following:

ั รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้
ุ วิสย
12.1 เหตุสด

A. Government actions, the outbreak of war or
hostilities, the threat of war, acts of terrorism,
national emergency, riot, civil disturbance,
sabotage, requisition, or any other international
calamity, economic or political crisis that, in the
Company’s opinion, prevents it from maintaining
an orderly market in one or more of the
Financial Instruments in respect of which it deals
on the Trading Platform;
B. Act of God, earthquake, tsunami, hurricane,
typhoon, accident, storm, flood, fire, epidemic or
other natural disaster making it impossible for
the Company to offer its Services;
C. Labour disputes and lock-out which affect the
operations of the Company;
D. Suspension of trading on an Underlying Market,
or the fixing of minimum or maximum prices for
trading on a Market, a regulatory ban on the
activities of any party (unless the Company has
caused that ban), decisions of state authorities,
governing bodies of self-regulating
organizations, decisions of governing bodies of
organized trading platforms;
E.

F.

A financial services moratorium having been
declared by appropriate regulatory authorities
or any other acts or regulations of any
regulatory, governmental, or supranational body
or authority;
Breakdown, failure or malfunction of any
electronic, network and communication lines
(not due to the bad faith or wilful default of the
company) and DdoS-attacks;

G. Any event, act or circumstances not reasonably
within the Company’s control and the effect of
that event(s) is such that the Company is not in a
position to take any reasonable action to cure
the default;
H. The suspension, liquidation or closure of any
market or the abandonment or failure of any

A. การกระทำของรัฐบาล การเกิดสงครามหรือ
ความเป็ นปฏิปักษ์ ภัยสงคราม การก่อการร ้าย
ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ การจลาจล การก่อความ
ไม่สงบ การก่อวินาศกรรม การเรียกร ้อง ภัยพิบต
ั ิ
สากล หรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหรือ
การเมือง ซงึ่ บริษัทเห็นว่าเป็ นเหตุให ้ไม่สามารถ
รักษาความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยในตลาด ซงึ่ มี
ื้ ขายเครือ
การซอ
่ งมือทางการเงินบนแพลตฟอร์ม
ื้ ขายได ้
การซอ
่ ยักษ์
B. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นดินไหว คลืน
ึ
สนามิ พายุเฮอริเคน พายุไต ้ฝุ่ น อุบต
ั เิ หตุ พายุ
น้ำท่วม เพลิงไหม ้ โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ
อืน
่ ๆ ทีท
่ ำให ้บริษัทไม่สามารถให ้บริการได ้
C. ข ้อพิพาทแรงงานและการปิ ดงานซงึ่ สง่ ผลต่อ
การดำเนินงานของบริษัท
ื้ ขายในตลาดอ ้างอิง หรือการ
D. การระงับการซอ
ื้ ขาย
กำหนดราคาต่ำสุดหรือสูงสุดสำหรับการซอ
ในตลาด การสงั่ ห ้ามทำกิจกรรมของฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่ (เว ้นแต่บริษัทเป็ นผู ้สงั่ ห ้ามเอง) การ
ิ ใจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ตัดสน
ปกครองขององค์กรทีก
่ ำกับดูแลตนเอง การ
ิ ใจของหน่วยงานปกครองของแพลตฟอร์ม
ตัดสน
ื้ ขาย
การซอ
E. การระงับบริการทางการเงินชวั่ คราว ซงึ่ ประกาศ
โดยหน่วยงานกำกับดูแลทีเ่ หมาะสม หรือการกระ
ทำหรือกฎข ้อบังคับอืน
่ ใดของหน่วยงานหรือ
องค์กรกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กร
นานาชาติ
ี หาย การหยุดทำงาน หรือการทำ
F. การชำรุดเสย
งานผิดปกติของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส ์ เครือข่าย
ื่ สาร (ซงึ่ ไม่ได ้เกิดจากเจตนาไม่
และสายการสอ
บริสท
ุ ธิห
์ รือการกระทำโดยตัง้ ใจของบริษัท) และ
การโจมตีโดยปฏิเสธการให ้บริการแบบกระจาย
(DDoS attack)
G. เหตุการณ์ การกระทำ หรือสถานการณ์ใดๆ ซงึ่ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและผลจาก
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ทำให ้บริษัทไม่อยูใ่ นฐานะที่
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event to which the Company relates its Quotes,
or the imposition of limits or special or unusual
terms on the trading in any such market or on
any such event.
I.

J.

The occurrence of an excessive movement in
the level of any transaction and/or Underlying
Asset or Underlying Market or the Company’s
anticipation (acting reasonably) of the
occurrence of such a movement;
The failure of any relevant supplier, financial
institution intermediate broker, liquidity provider,
agent or principal of the Company, custodian,
sub-custodian, dealer, exchange, clearing house
or regulatory or self-regulatory organisation, for
any reason, to perform its obligations.

12.2 If the Company determines in its reasonable
opinion that a Force Majeure Event exists (without
prejudice to any other rights under the Agreement)
the Company may without prior notice and at any
time take any or a combination or all of the following
steps:
A. Increase Margin requirements without notice;
B. Close out any or all Open Positions at such
prices as the Company considers in good faith
to be appropriate;
C. Refuse to accept Orders from Clients;
D. Suspend or modify the application of any or all
terms of the Agreement to the extent that the
Force Majeure Event makes it impossible or
impractical for the Company to comply with
them;
E.

Increase Spreads;

F.

Decrease Leverage;

G. Shut down the Trading Platform(s) in case of
malfunction for maintenance or to avoid
damage;
H. Inactivate the Client Account;.
I.

Cancel any pending positions;

J.

Reject any deposit requests;

K. Take or omit to take all such other actions as the

จะ รับผิดชอบหรือดำเนินการแก ้ไขใดๆ ได ้
H. การระงับ การเลิกกิจการ การปิ ดตลาด หรือการ
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีท
่ ำให ้บริษัทไม่ได ้รับราคา
หรือการตัง้ ข ้อจำกัด หรือเงือ
่ นไขพิเศษหรือ
ื้ ขายในตลาดหรือใน
เงือ
่ นไขทีไ่ ม่ปกติในการซอ
ขัน
้ ตอนทีบ
่ ริษัทจะได ้รับราคา
I.

การเกิดความเคลือ
่ นไหวทีม
่ ากเกินไปในระดับ
ิ ทรัพย์อ ้างอิง
ราคาของธุรกรรมใดๆ และ/หรือสน
หรือตลาดอ ้างอิง หรือการคาดการณ์ของบริษัท
(โดยมีเหตุอน
ั สมควร) ในการเกิดความ
เคลือ
่ นไหวดังกล่าว

ั ต
ิ ามภาระผูกพัน ไม่วา่ ด ้วย
J. ความไม่สามารถปฏิบต
เหตุผลใด ของผู ้ให ้บริการรายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
โบรกเกอร์ตวั กลางสถาบันการเงิน ผู ้ให ้บริการ
สภาพคล่อง ตัวแทนหรือประธานบริษัท ผู ้ดูแล
ิ ผู ้ค ้า
รักษาหลักทรัพย์ ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สน
บริษัทรับแลกเปลีย
่ น สำนักงานหักบัญช ี องค์กร
กำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง
ั
ุ วิสย
12.2 หากบริษัทพิจารณาแล ้วเห็นว่าเกิดเหตุสด
ขึน
้ บริษัทอาจดำเนินการตามขัน
้ ตอนข ้อใดข ้อหนึง่
หรือหลายข ้อ หรือทุกข ้อต่อไปนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า (โดยการดำเนินการนัน
้ ไม่กระทบถึง
ิ ธิอน
สท
ื่ ๆ ภายใต ้ข ้อตกลงนี)้
่ ข ้อกำหนดของมาร์จน
ิ้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
A. เพิม
ทราบล่วงหน ้า
B. ปิ ดสถานะใดสถานะหนึง่ หรือทุกสถานะทีเ่ ปิ ดอยู่
ด ้วยราคาทีบ
่ ริษัทพิจารณาโดยเจตนาบริสท
ุ ธ์
แล ้วว่าเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม
ื้ ขายจากลูกค ้า
C. ปฎิเสธการรับคำสงั่ ซอ
้ อ
่ นไขข ้อใดข ้อ
D. ระงับหรือแก ้ไขการบังคับใชเงื
ั
หนึง่ หรือทุกข ้อของข ้อตกลงนี้ เมือ
่ เหตุสด
ุ วิสย
นัน
้ เป็ นเหตุให ้บริษัทไม่สามารถหรือเป็ นไปไม่
ได ้ทีจ
่ ะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขนัน
้
่ สเปรด
E. การเพิม
F. ลดเลเวอเรจ
G. ปิ ดแพลตฟอร์มในกรณีทเี่ กิดการทำงานผิดพลาด
ี หาย
เพือ
่ บำรุงรักษาหรือหลีกเลีย
่ งความเสย
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Company deems to be reasonably appropriate
in the circumstances with regard to the position
of the Company, the Client and other clients
12.3 Except as expressly provided in this Agreement,
the Company will not be liable or have any
responsibility for any type of loss or damage arising
out of any failure, interruption, or delay in performing
its obligations under this Agreement where such
failure, interruption or delay is due to a Force
Majeure event.

ี องลูกค ้า
H. ระงับการใชบั้ ญชข
I.

ื้ ขายล่วงหน ้า
ยกเลิกคำสงั่ ซอ

J.

ปฏิเสธคำขอฝากเงิน

K. ดำเนินการหรือละเว ้นการดำเนินการอืน
่ ๆ ทัง้ หมด
ทีบ
่ ริษัทเห็นว่าเหมาะสมตามสมควรใน
สถานการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับสถานะของบริษัท
ลูกค ้า และลูกค ้ารายอืน
่
ั แจ ้ง
้ ย่างชด
12.3 เว ้นแต่จะมีการระบุไว ้ในข ้อตกลงนีอ
ี หรือเสย
ี หาย
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสย
ใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากความไม่สามารถ การชะงัก หรือ
้
ความล่าชาในการปฏิ
บต
ั ต
ิ ามข ้อผูกพันภายใต ้ข ้อตกลง
นี้ หากความไม่สามารถ การชะงัก หรือความล่าชา้
ั
ดังกล่าวเกิดขึน
้ เนือ
่ งจากเหตุสด
ุ วิสย
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13. Limitations of Liability and
Indemnity

13. ข้อจำก ัดความร ับผิดและการชดใช ้
ี หาย
ค่าเสย

13.1 In the event the Company provides information,
recommendations, news, information relating to
transactions, market commentary or research to the
Client (or in newsletters which it may post on its
Website or provide to subscribers via its Website or
otherwise), the Company shall not, in the absence of
its fraud or gross negligence, be liable for any losses,
costs, expenses or damages suffered by the Client
arising from any inaccuracy or mistake in any such
information given. Subject to the right of the
Company to void or close any Transaction in the
specific circumstances set out in the Agreement, any
Transaction following such inaccuracy or mistake
shall nonetheless remain valid and binding in all
respects on both the Company and the Client.

ี่ ริษัทให ้ข ้อมูล คำแนะนำ ข่าวสาร
13.1 ในกรณีทบ
ข ้อมูลเกีย
่ วกับการทำธุรกรรม บทวิเคราะห์หรือการวิจัย
ตลาดแก่ลก
ู ค ้า (หรือในจดหมายข่าว ซงึ่ อาจประกาศ
ิ ผ่านทางเว็บ
ไว ้บนเว็บไซต์ หรือให ้บริการแก่สมาชก
่ ารกระทำโดยทุจริต
ไซต์ของบริษัทหรืออืน
่ ๆ) ซงึ่ มิใชก
หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรงของบริษัท
บริษัทไม่ต ้องรับผิดชอบต่อการขาดทุน ต ้นทุน ค่าใช ้
ี หายใดๆ ทีเ่ กิดจากความไม่ถก
จ่าย หรือค่าเสย
ู ต ้อง
ิ ธิ
หรือความผิดพลาดของข ้อมูลใดทีใ่ ห ้ไว ้ ภายใต ้สท
ของบริษัททีจ
่ ะยกเลิกหรือปิ ดธุรกรรมใดๆ ใน
สถานการณ์เฉพาะตามทีก
่ ำหนดไว ้ในข ้อตกลง
ธุรกรรมใดๆ ทีเ่ กิดจากความไม่ถก
ู ต ้องหรือความผิด
พลาดนัน
้ จะยังคงมีผลและผูกพันต่อทัง้ บริษัทและ
ลูกค ้าในทุกๆ ด ้าน

13.2 The Company will not be held liable for, any loss
or damage or expense or loss incurred by the Client
in relation to, or directly or indirectly, arising from but
not limited to:
A. Any error or failure in the operation of the
Trading Platform;
B. Errors in the settings of Client Terminal,
out-of-sequence Client Terminal update, any
delay caused by the Client Terminal, the Client
not following the instructions on the Client
Terminal;
C. Any hardware, software, connection bugs from
the Client’s side;
D. All Orders placed under the Client’s Access
Data;
E.

F.

Any failure by the Company to perform any of its
obligations under the Agreement as a result of
Force Majeure Event;
The acts, omissions or negligence of any third
party;

G. The solvency, acts or omissions of any third
party referred to in paragraph 1.6 of PART B of
this document;
H. If a situation of paragraph 1.7 of PART B of this

ี ความ
13.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสย
ี หาย หรือค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
เสย
้ กับลูกค ้า ในสว่ นที่
เกีย
่ วข ้องกับหรือเกิดขึน
้ จาก ไม่วา่ โดยตรงหรือโดย
อ ้อม เหตุตอ
่ ไปนี้ ซงึ่ ไม่จำกัดเพียง
A. ข ้อผิดพลาดหรือความล ้มเหลวใดๆ ในการทำงาน
ื้ ขาย
ของแพลตฟอร์มการซอ
ิ ัลของลูกค ้า
B. ข ้อผิดพลาดในการตัง้ ค่าในเทอร์มน
การอัปเดตเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้าไม่เรียบร ้อย
้
ความล่าชาใดๆ
ทีเ่ กิดจากเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า
ลูกค ้าไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำบนเทอร์มน
ิ ัลของ
ลูกค ้า
C. ข ้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการ
ื่ มต่อใดๆ จากฝั่ งลูกค ้า
เชอ
ื้ ขายทุกคำสงั่ ทีเ่ ปิ ดขึน
้ ด ้วยข ้อมูลเข ้าถึง
D. คำสงั่ ซอ
ของลูกค ้า
ั ต
ิ ามภาระผูกพันภายใต ้
E. บริษัทไม่สามารถปฏิบต
ั
ข ้อตกลงอันเนือ
่ งมาจากเหตุสด
ุ วิสย
F. การกระทำ การละเว ้นการกระทำ หรือความ
ประมาทเลินเล่อของบุคคลทีส
่ าม
G. ความสามารถในการชำระหนี้ การกระทำ หรือการ
ละเว ้นการกระทำใดๆ ของบุคคลทีส
่ ามทีอ
่ ้างถึง
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ในข ้อ 1.6 ของหมวด ข ของเอกสารนี้

document arises;
I.

J.

Any person obtaining the Client’s Access Data
that the Company has issued to the Client prior
to the Client’s reporting to the Company of the
misuse of his Access Data;
Unauthorized third persons having access to
information, including electronic addresses,
electronic communication, personal data and
Access Data when the above are transmitted
between the Parties or any other party, using the
internet or other network communication
facilities, post, telephone, or any other electronic
means;

K. Any actions or representations of the Introducer;
L.

Currency risk materialising;

H. หากสถานการณ์ในข ้อ 1.7 ของหมวด ข ของ
เอกสารนี้ เกิดขึน
้
I.

บุคคลใดก็ตามทีไ่ ด ้รับข ้อมูลเข ้าถึงของลูกค ้า ซงึ่
บริษัทได ้ออกให ้แก่ลก
ู ค ้า ก่อนทีล
่ ก
ู ค ้าจะรายงาน
้
ให ้บริษัททราบเรือ
่ งการใชข ้อมูลเข ้าถึงอย่างไม่
ถูกต ้อง

่ ามซงึ่ ไม่ได ้รับ
J. การเข ้าถึงข ้อมูลโดยบุคคลทีส
อนุญาต รวมถึงการเข ้าถึงทีอ
่ ยูอ
่ เิ ล็กทรอนิกส ์
ื่ สารทางอิเล็กทรอนิกส ์ ข ้อมูลสว่ นบุคคล
การสอ
้ ้าถึงบัญช ี เมือ
และข ้อมูลทีใ่ ชเข
่ มีการสง่ ข ้อมูล
ั ญาสองฝ่ ายหรือ
ดังกล่าวข ้างต ้นระหว่างคูส
่ ญ
้
ื่ สารผ่าน
บุคคลอืน
่ โดยใชอินเทอร์เน็ ตหรือการสอ
ั ท์ หรือวิธก
เครือข่ายอืน
่ ๆ ไปรษณีย ์ โทรศพ
ี าร
์ น
ทางอิเล็กทรอนิกสอ
ื่ ใด

M. Occurrence of Slippage;

K. การกระทำหรือการดำเนินการแทนของตัวแทน

N. Any of the risks and warnings of the document
“Risks Disclosure and Warnings Notice”, found
on the Company’s website, materialises;

ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา
L. การเกิดความเสย
ต่างประเทศ

O. Any changes in the rates of tax;
P.

The Client using Trailing Stop and/or Expert
Advisor.

่ น (Slippage)
M. การเกิดราคาคลาดเคลือ
ี่ งและคำเตือนใดๆ ใน "เอกสารเปิ ดเผย
N. ความเสย
ี่ งและคำเตือน" บนเว็บไซต์ของ
ข ้อมูลความเสย
บริษัท เกิดขึน
้ จริง

Q. The Client’s reliance on Stop Loss Orders;

่ นแปลงอัตราภาษี
O. การเปลีย

R. The actions, Orders, instructions, Transactions
entered into by the Client under this Agreement.

P. ลูกค ้าใช ้ Trailing Stop และ/หรือระบบเทรด
อัตโนมัต ิ (EA)

13.3 If the Company incurs any claims, damage,
liability, costs or expenses, which may arise as a
result of the execution of the Agreement and/or in
relation to the provision of the Services and/or in
relation to any Order it is understood that the
Company bears no responsibility whatsoever and it is
the Client’s responsibility to indemnify the Company
for such.
13.4 The Company shall in no circumstances be
liable to the Client for any consequential, special or
indirect losses, damages, loss of profits, loss of
opportunity (including in relation to subsequent
market movements), costs or expenses the Client
may suffer in relation to the Agreement.

ั คำสงั่ Stop Loss
Q. ลูกค ้าอาศย
ื้ ขาย คำสงั่ ธุรกรรมทีล
่ ก
ู ค ้า
R. การกระทำ คำสงั่ ซอ
ลงนามภายใต ้ข ้อตกลงนี้
ี หาย หนี้
13.3 หากบริษัททำให ้เกิดค่าใชจ่้ าย ความเสย
้
ต ้นทุนหรือค่าใชจ่ายใดๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการดำเนิน
การหรือเป็ นผลจากการดำเนินตามข ้อตกลงนี้ และ/
หรือเกีย
่ วกับการให ้บริการ และ/หรือเกีย
่ วกับคำสงั่
ื้ ขายใดๆ เป็ นทีเ่ ข ้าใจว่าบริษัทไม่มห
ซอ
ี น ้าทีต
่ ้องจ่าย
และเป็ นความรับผิดชอบของลูกค ้าในการจ่าย
ี หาย ให ้แก่บริษัทสำหรับเหตุดงั กล่าว
ค่าเสย
13.4 ไม่วา่ กรณีใดๆ บริษัทไม่ต ้องรับผิดชอบต่อลูกค ้า
ี หายสบ
ื เนือ
ี หายพิเศษ
หากเกิดความเสย
่ ง ความเสย
ี หายโดยอ ้อม การสูญเสย
ี กำไร
หรือความเสย
การ
ี โอกาส (รวมถึงทีเ่ กีย
สูญเสย
่ วข ้องกับการเคลือ
่ นไหว
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ของตลาดในภายหลัง) ต ้นทุนหรือค่าใชจ่้ ายทีล
่ ก
ู ค ้า
อาจต ้องจ่ายโดยเกีย
่ วเนือ
่ งกับข ้อตกลงนี้
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14. Representations and Warranties

14. การร ับรองและการร ับประก ัน

14.1 The Client represents and warrants to the
Company the following:

14.1 ลูกค ้ารับรองและรับประกันต่อบริษัทดังต่อไปนี้

A. The information provided by the Client to the
Company in the Account Opening Application
Form and at any time thereafter is true, accurate
and complete and the documents handed over
by the Client are valid and authentic and shall
inform the Company of any changes;

่ ก
ู ค ้าให ้ไว ้แก่บริษัทในใบสมัครขอ
A. ข ้อมูลทีล
ี ละเมือ
เปิ ดบัญชแ
่ ใดก็ตามหลังจากนัน
้ เป็ นความ
จริง ถูกต ้อง และครบถ ้วน และเอกสารทีล
่ ก
ู ค ้า
้ ้ตาม
สง่ ให ้บริษัทเป็ นเอกสารจริงทีย
่ งั ใชได
กฎหมาย และลูกค ้าต ้องแจ ้งให ้บริษัททราบหาก
มีการ เปลีย
่ นแปลงใดๆ

B. The Client has read and fully understood and
undertakes to comply with the terms of this
document (Client Agreement) and the various
documents found on the Company’s website,
namely “General Business Terms”, “Partnership
Agreement”, “Risk Disclosure and Warnings
Notice”, “Complaints Procedure for Clients”,
“Bonus Terms and Conditions” and if applicable
the “Partnership Agreement”;

B. ลูกค ้าได ้อ่านและทำความเข ้าใจทัง้ หมดและ
รับรองว่าจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขในเอกสารนี้ (ข ้อ
ตกลงของลูกค ้า) และเอกสารต่างๆ บนเว็บไซ
ต์ของบริษัท ได ้แก่ "เงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป" "ข ้อ
ตกลงของพาร์ทเนอร์" "เอกสารเปิ ดเผยข ้อมูล
ี่ งและคำเตือน" "การจัดการข ้อร ้องเรียน
ความเสย
้
ของลูกค ้า" "ข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขการใชโบนั
ส"
รวมทัง้ "ข ้อตกลงของพาร์ทเนอร์" หากเกีย
่ วข ้อง

C. The Client is duly authorised to enter into the
Agreement, to give Orders, instructions and
Requests and to perform its obligations
thereunder;
D. The Client is acting as a principal and not as
agent or representative or trustee or custodian
on behalf of someone else. The Client may act
on behalf of someone else only if the Company
specifically consents to this in writing and
provided that all the documents required by the
Company for this purpose are received;
E.

The Client is the individual who has completed
the Account Opening Application Form or, if the
Client is a company, the person who has
completed Account Opening Application Form
on the Client’s behalf is duly authorised to do
so;

F.

All actions performed under the Agreement will
not violate any law or rule applicable to the
Client or to the jurisdiction in which the Client is
resident, or any agreement by which the Client
is bound or by which any of the Client’s assets
or funds are affected;

G. The Client has declared in the Account Opening
Application Form, if he is a Politically Exposed

่ ก
ู ต ้องทีจ
่ ะลงนามในข ้อ
C. ลูกค ้าเป็ นผู ้มีอำนาจทีถ
ื้ ขาย คำสงั่ และคำร ้อง และ
ตกลง ออกคำสงั่ ซอ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อผูกพันภายใต ้ข ้อตกลง
D. ลูกค ้าเป็ นผู ้กระทำการด ้วยตนเองและมิใช ่
ตัวแทน ผู ้แทน ผู ้รับมอบหมาย หรือผู ้ปกครอง
ซงึ่ กระทำการในนามของบุคคลอืน
่ ลูกค ้าอาจ
กระทำการในนามของบุคคลอืน
่ ได ้เฉพาะในกรณี
ื แจ ้งให ้ความยินยอมเป็ น
ที่ บริษัทมีหนังสอ
ลายลักษณ์อก
ั ษรเป็ นการเฉพาะ และบริษัทได ้รับ
เอกสารทัง้ หมดทีบ
่ ริษัทต ้องการเพือ
่ วัตถุประสงค์
นี้
E. ลูกค ้าบุคคลคือบุคคลทีไ่ ด ้กรอกใบสมัครขอ
เปิ ดบัญช ี หรือหากเป็ นลูกค ้าในนามบริษัท คือผู ้
ทีก
่ รอก ใบสมัครขอเปิ ดบัญชใี นนามของบริษัท
จะต ้องเป็ นผู ้มีอำนาจกระทำการนัน
้ แทนบริษัท
้ ะต ้องไม่
F. การกระทำทัง้ หมดภายใต ้ข ้อตกลงนีจ
ละเมิดกฎหมายหรือกฎทีบ
่ งั คับใชกั้ บลูกค ้าหรือ
เขตอำนาจศาลทีล
่ ก
ู ค ้ามีถน
ิ่ พำนักอยูห
่ รือข ้อ
ิ
ตกลงใดๆ ทีล
่ ก
ู ค ้าผูกพันหรือกระทบถึงทรัพย์สน
หรือเงินทุนใดๆ ของลูกค ้า
G. ลูกค ้าได ้แจ ้งไว ้ในใบสมัครขอเปิ ดบัญช ี หาก
ลูกค ้าเป็ นบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเมือง และ
จะแจ ้งให ้บริษัททราบต่อไป หากลูกค ้ากลายเป็ น
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Person and will notify the Company if at any
stage during the course of this Agreement he
becomes a Politically Exposed Person;
H. The Client funds are not in any direct or indirect
way the proceeds of any illegal activity or used
or intended to be used for terrorist financing;

บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเมือง ณ เวลาใดก็ตาม
ภายในระยะเวลาของข ้อตกลงนี้
่ ด
ิ
H. เงินทุนของลูกค ้ามิใชเ่ งินทีไ่ ด ้จากกิจกรรมทีผ
กฎหมายใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อม หรือ
้ อจงใจนำไปใชเพื
้ อ
มิได ้ใชหรื
่ สนับสนุน
ผู ้ก่อการร ้าย

I.

The Client funds are free of any lien, charge,
pledge or other encumbrance;

I.

J.

The Client has chosen the particular type of
Service and Financial Instrument, taking his total
financial circumstances into consideration which
he considers reasonable under such
circumstances;

่ งมือ
J. ลูกค ้าเลือกประเภทของบริการและเครือ
ทางการเงินใดๆ โดยพิจารณาจากสถานการณ์
ทางการเงินโดยรวมของตนแล ้วเห็นว่าเหมาะสม
ภายใต ้สถานการณ์ดงั กล่าว

K. There are no restrictions on the markets or
financial instruments in which any Transactions
will be sent for execution, arising from the
Client’s nationality or religion;
L.

The Client will take into account any information
in the Company's advertising materials only in
combination with the complete description of
the advertised services or promotion published
on the Company's website;

M. The Client is over 18 years old.

ิ ธิยด
เงินทุนของลูกค ้าปราศจากสท
ึ หน่วง
ค่าธรรมเนียม การมัดจำ หรือภาระผูกพันอืน
่ ๆ

ั ชาติหรือศาสนาของลูกค ้าไม่เป็ นข ้อจำกัดใน
K. สญ
การดำเนินการคำสงั่ ของลูกค ้าในตลาดหรือ
เครือ
่ งมือทางการเงินใด
ื่ โฆษณาของ
L. ลูกค ้าจะพิจารณาข ้อมูลใดๆ ในสอ
ั่ ทีโ่ ฆษณา
บริษัท เฉพาะเมือ
่ บริการหรือโปรโมชน
มีคำอธิบายทีค
่ รบถ ้วนสมบูรณ์ประกาศไว ้บนเว็บ
ไซต์ของบริษัทเท่านัน
้
ึ้ ไป
M. ลูกค ้ามีอายุ 18 ปี บริบรู ณ์ขน
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15. Client Acknowledgements of Risk
and Consents

ี่ งและความ
15. การร ับทราบความเสย
ยินยอมของลูกค้า

15.1 The Client unreservedly acknowledges and
accepts the following:

15.1 ลูกค ้ารับทราบและยอมรับข ้อความต่อไปนีโ้ ดยไม่
ั
มีข ้อสงสย

A. Trading in CFDs is not suitable for all members
of the public and the Client runs a great risk of
incurring losses and damages as a result of
trading in CFDs and accepts and declares that
he is willing to undertake this risk. The damages
may include loss of all his money and also any
additional commissions and other expenses to
keep his positions open.
B. CFDs carry a high degree of risk. The gearing or
leverage often obtainable in CFDs means that a
small deposit or down payment can lead to
large losses as well as gains. It also means that
a relatively small movement can lead to a
proportionately larger movement in the value of
the Client’s investment and this can work
against him as well as for him.
C. CFD Transactions have a contingent liability, and
the Client should be aware of the implications of
this in particular the margin requirements.
D. Trading on an electronic Trading Platform carries
risks.
E.

The risks and warnings of the document “Risks
Disclosure and Warnings Notice”, found on the
Company’s website.

15.2 The Client agrees and understands that:
A. He will not be entitled to delivery of, or be
required to deliver, the Underlying Asset of the
CFD, nor ownership thereof or any other interest
therein.
B. No interest shall be due on the money that the
Company holds in his Client Account.
C. When trading in CFDs the Client is trading on
the outcome of the price of an Underlying Asset
and that trading does not occur on a regulated
Market but over-the-counter (OTC).
15.3 The Client consents to the provision of the

ื้ ขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
A. การซอ
ี่ งมากทีจ
และลูกค ้ามีความเสย
่ ะขาดทุนและ
ี
ื้ ขาย CFD หรือ
เสยหายอันเนือ
่ งมาจากการซอ
ั่ และลูกค ้ายอมรับและยืนยันว่า
ไบนารี่ ออปชน
ี่ งนี้ ความเสย
ี หายอาจรวม
ยินดีทจ
ี่ ะรับความเสย
ี เงินทัง้ หมดและค่าคอมมิชชน
ั่
ถึงการสูญเสย
้
เพิม
่ เติมใดๆ และ
ค่าใชจ่ายอืน
่ ๆ เพือ
่ รักษา
สถานะทีเ่ ปิ ดไว ้
ี่ งสูง อัตราทดหรือเลเวอเรจทีไ่ ด ้
B. CFD มีความเสย
จาก CFD เท่ากับว่าเงินฝากหรือเงินทีว่ างไว ้
จำนวนไม่มากอาจทำให ้เกิดการขาดทุนได ้มาก
พอๆ กับกำไร ซงึ่ ยังหมายความว่าการเคลือ
่ นไหว
่ วามแตกต่าง
ของราคาไม่มากนักอาจนำไปสูค
ของมูลค่าทีม
่ ากกว่าหลายเท่าเมือ
่ เทียบเป็ น
ั สว่ น ซงึ่ อาจสง่ ผลต่อผู ้ลงทุนได ้ทัง้ ในแง่บวก
สด
และแง่ลบ
ิ ทีค
้ น
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ และ
C. ธุรกรรม CFD มีหนีส
ลูกค ้าควรตระหนักถึงเรือ
่ งนี้ โดยเฉพาะในเรือ
่ ง
ข ้อกำหนดมาร์จน
ิ้
ื้ ขายบนแพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขาย
D. การซอ
์ ค
ี่ ง
อิเล็กทรอนิกสม
ี วามเสย
ี่ งและคำเตือนใดๆ ใน "เอกสารเปิ ดเผย
E. ความเสย
ี่ งและคำเตือน" ดูได ้จากเว็บไซ
ข ้อมูลความเสย
ต์ของบริษัท
15.2 ลูกค ้ายอมรับและเข ้าใจว่า
ิ ธิสง่ มอบหรือไม่จำเป็ นต ้องสง่ มอบ
ี ท
A. ลูกค ้าไม่มส
ิ ทรัพย์อ ้างอิงของ CFD และไม่มก
ิ ธิ
สน
ี รรมสท
ิ ทรัพย์อ ้างอิงนัน
หรือผลประโยชน์อน
ื่ ใดในสน
้
ี อกเบีย
้ เกิดขึน
้ จากเงินทีบ
่ ริษัทเก็บไว ้ใน
B. จะไม่มด
ี องลูกค ้า
บัญชข
ื้ ขาย CFD ลูกค ้าจะซอ
ื้ ขายตามการ
่ ทำการซอ
C. เมือ
ิ ทรัพย์อ ้างอิง
เคลือ
่ นไหวของราคาตลาดของสน
ื้ ขายนัน
และการซอ
้ ไม่เกิดขึน
้ ในตลาดทีม
่ ก
ี าร
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information of the Agreement by means of a Website.
15.4 The Client confirms that he has regular access
to the internet and consents to the Company
providing him with information, including, without
limitation, information about amendments to the
terms and conditions, costs, fees, this Agreement,
policies and information about the nature and risks of
investments by posting such information on the
Website.

ื้ ขายกันเองนอกระบบ
ควบคุม แต่เป็ นการซอ
ตลาด (Over-The-Counter: OTC)
้ หาของข ้อ
15.3 ลูกค ้ายินยอมให ้บริษัทนำเสนอเนือ
ตกลงนีผ
้ า่ นทางเว็บไซต์
15.4 ลูกค ้ายืนยันว่าตนเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ตเป็ นประจำ
และยินยอมให ้บริษัทให ้ข ้อมูลแก่ลก
ู ค ้า ซงึ่ รวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงข ้อมูลเกีย
่ วกับการแก ้ไขข ้อกำหนดและ
เงือ
่ นไข ค่าใชจ่้ าย ค่าธรรมเนียม ข ้อตกลงนี้ นโยบาย
ี่ งของการ
และข ้อมูลเกีย
่ วกับลักษณะและความเสย
ลงทุน โดยการประกาศข ้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
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16. Applicable and Governing Law
and Applicable Regulations
16.1 All disputes and controversies arising out of or in
connection with the Agreement shall be finally
settled in the courts of Seychelles.
16.2 This Agreement is governed by the Laws of
Seychelles.
16.3 Notwithstanding any other provision of this
Agreement, in providing Services to the Client the
Company shall be entitled to take any action as it
considers necessary in its absolute discretion to
ensure compliance with the relevant market rules
and or practices and all other applicable laws.
16.4 All transactions on behalf of the Client shall be
subject to Applicable Regulations. The Company
shall be entitled to take or omit to take any measures
which it considers desirable in view of compliance
with the Applicable Regulations in force at the time.
Any such measures as may be taken and the
Applicable Regulations in force shall be binding on
the Client.
16.5 The Client may submit complaints to the
Company according to the “Complaints Procedure
for Clients” found on the Website.
16.6 The Company is a member of the Financial
Commission – (www.financialcommission.org). In the
event that the Client and the Company cannot settle
any dispute as per the procedures mentioned in
clause 16.5, the Client is entitled to apply within
forty-five (45) days from the date of the incident for
resolution of the dispute to the Financial
Commission. More information can be found on the
Website.

16. กฎหมายและกฎระเบียบทีบ
่ ังค ับใช ้
้ จาก
16.1 ข ้อขัดแย ้งและข ้อถกเถียงทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน
ิ ในศาล
หรือเกีย
่ วข ้องกับข ้อตกลงนีจ
้ ะได ้รับการตัดสน
์
ทีป
่ ระเทศเซเชลส
้ ยูภ
่ ายใต ้กฎหมายของประเทศ
16.2 ข ้อตกลงนีอ
เซเชลส ์
่ ใดในข ้อตกลงนีท
้ ข
ี่ ด
ั แย ้ง
16.3 แม ้ว่าจะมีข ้อกำหนดอืน
ิ ธิแ
กัน ในการให ้บริการลูกค ้า บริษัทมีสท
์ ต่เพียงผู ้เดียว
ทีจ
่ ะดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินจ
ิ ทีบ
่ ริษัทเห็นสมควร
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าสอดคล ้องกับกฎระเบียบหรือข ้อปฏิบต
ั ิ
้ ง้ หมด
ของตลาดทีเ่ กีย
่ วข ้องและกฎหมายทีบ
่ งั คับใชทั
16.4 ธุรกรรมทัง้ หมดในนามของลูกค ้าจะต ้องเป็ นไป
ิ ธิทจ
้ อไม่
ตามกฎเกณฑ์ทบ
ี่ งั คับใช ้ บริษัทมีสท
ี่ ะใชหรื
้
ใชมาตรการใดๆ
ตามทีบ
่ ริษัทเห็นว่าจำเป็ นเพือ
่ ให ้
้
สอดคล ้องกับกฎเกณฑ์ทม
ี่ ผ
ี ลบังคับใชในขณะนั
น
้
้
มาตรการใดๆ ทีบ
่ ริษัทอาจใชและกฎเกณฑ์
ทม
ี่ ผ
ี ล
้ ผลผูกพันลูกค ้า
บังคับใชจะมี
่ เรือ
่ งร ้องเรียนต่อบริษัทได ้ตามที่
16.5 ลูกค ้าอาจยืน
ระบุไว ้ในเอกสาร "กระบวนการร ้องเรียนของลูกค ้า" ที่
ประกาศไว ้บนเว็บไซต์
ิ ของคณะกรรมาธิการการเงิน
16.6 บริษัทเป็ นสมาชก
หรือ Financial Commission (www.financialcommission.org) ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าและ
บริษัทไม่สามารถยุตข
ิ ้อพิพาทใดๆ ตามขัน
้ ตอนที่
ิ ธิย
กล่าวถึงในข ้อ 16.5 ลูกค ้ามีสท
์ น
ื่ คำร ้องต่อคณะ
ี่ บ
ิ ห ้า (45) วันนับจากวันที่
กรรมาธิการการเงินภายในสส
เกิดเหตุการณ์ เพือ
่ ร ้องขอให ้จัดการกับข ้อพิพาท ดู
ข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้บนเว็บไซต์
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17. Severability

17. การเป็นโมฆะ

17.1 Should any part of this Agreement be held by
any court of competent jurisdiction to be
unenforceable or illegal or contravene any rule,
regulation or by law of any Underlying Market or
regulator, that part will be deemed to have been
excluded from this Agreement from the beginning,
and this Agreement will be interpreted and enforced
as though the provision had never been included
and the legality or enforceability of the remaining
provisions of the Agreement or the legality, validity or
enforceability of this provision in accordance with the
law and/or regulation of any other jurisdiction, shall
not be affected.

่ เี ขตอำนาจศาลใดชวี้ า่ สว่ นใดสว่ น
17.1 หากศาลทีม
้ อผิดกฎหมาย
หนึง่ ของข ้อตกลงนีไ
้ ม่มผ
ี ลบังคับใชหรื
หรือขัดกับระเบียบ ข ้อบังคับหรือกฎหมายของตลาด
อ ้างอิงหรือผู ้ควบคุมใด ให ้ถือว่าสว่ นนัน
้ ถูกแยกออก
จากข ้อตกลงฉบับนีต
้ งั ้ แต่ต ้น และข ้อตกลงนีจ
้ ะตีความ
้ ้เสมือนว่าไม่มส
และบังคับใชได
ี ว่ นทีถ
่ ก
ู แยกออกนัน
้
และความชอบด ้วยกฎหมายหรือความสามารถในการ
บังคับใชข้ ้อกำหนดทีเ่ หลืออยูข
่ องข ้อตกลงนี้ หรือ
ความชอบด ้วยกฎหมายหรือความถูกต ้องสมบูรณ์หรือ
ความสามารถในการบังคับใชข้ ้อกำหนดนีต
้ าม
กฎหมายและ/หรือข ้อบังคับของเขตอำนาจศาลอืน
่ จะ
ไม่ได ้รับผลกระทบ
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18. Non-Exercise of Rights

้ ท
ิ ธิ
18. การไม่ใชส

18.1 The Company’s failure to seek redress for
violations, or to insist upon strict performance of any
condition or provision of this Agreement, or its failure
to exercise any or part of any right or remedy to
which the Company is entitled to under this
Agreement, shall not constitute an implied waiver
thereof.

่ ริษัทไม่สามารถแก ้ไขบรรเทาเหตุฝ่าฝื น
18.1 การทีบ
หรือยืนยันการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเข ้มงวดตามเงือ
่ นไขหรือ
ข ้อกำหนดใดๆ ของข ้อตกลงนี้ หรือการทีบ
่ ริษัทไม่ใช ้
ิ ธิหรือวิธก
ิ ธิทำได ้ภายใต ้
สท
ี ารแก ้ไขใดๆ ทีบ
่ ริษัทมีสท
ิ ธิโดยนัย
ข ้อตกลงนี้ จะไม่ถอ
ื เป็ นการสละสท
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19. Assignment

ิ ธิ
19. การโอนสท

19.1 The Company may at any time sell, transfer,
assign or novate to a third party any or all of its
rights, benefits or obligations under this Agreement
or the performance of the entire Agreement subject
to providing at least five (5) Business Days prior
Written Notice to the Client. This may be done,
without limitation, in the event of merger or
acquisition of the Company with a third party,
reorganisation of the Company, upcoming winding
up of the Company, or sale or transfer of all or part of
the business or the assets of the Company to a third
party.

ิ ธิ หรือแปลงหนีไ
้ ปให ้
19.1 บริษัทอาจขาย โอน โอนสท
แก่บค
ุ คลทีส
่ าม ซงึ่ สว่ นหนึง่ สว่ นใดหรือทัง้ หมดของ
ิ
สทธิ ผลประโยชน์ หรือภาระผูกพันใดๆ ของตนภายใต ้
ข ้อตกลงนีไ
้ ด ้ตลอดเวลา หรือการดำเนินการตามข ้อ
ตกลงทัง้ หมด โดยแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรให ้ลูกค ้า
ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อยห ้า (5) วันทำการ ทัง้ นีอ
้ าจ
เกิดขึน
้ ในกรณีท ี่ แต่ไม่จำกัดเพียง การควบรวมกิจการ
ของบริษัทกับบุคคลทีส
่ าม การปรับโครงสร ้างของ
บริษัท การเลิกกิจการของบริษัทในอนาคต หรือการ
ิ ทัง้ หมดหรือบาง
ขายหรือหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สน
่
สวนของบริษัทให ้แก่บค
ุ คลทีส
่ าม

19.2 It is agreed and understood that in the event of
transfer, assignment or novation described in
paragraph 19.1 above, the Company shall have the
right to disclose and/or transfer all Client information
(including without limitation personal data, recording,
correspondence, due diligence and client
identification documents, files and records, the Client
trading history) transfer the Client Account and the
Client Money as required, subject to providing at
least five (5) Business Days prior Written Notice to
the Client.

่ กลงและเข ้าใจว่าในกรณีทม
ี่ ก
ี ารถ่ายโอน
19.2 เป็ นทีต
ิ ธิ หรือแปลงหนีต
โอนสท
้ ามทีก
่ ล่าวในข ้อ 19.1 ข ้างต ้น
ิ ธิทจ
บริษัทมีสท
ี่ ะเปิ ดเผยและ/หรือโอนข ้อมูลของ
ลูกค ้าทัง้ หมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข ้อมูลสว่ น
บุคคล สงิ่ ทีบ
่ น
ั ทึก ข ้อความหรือจดหมายทีส
่ ง่ ระหว่าง
กัน เอกสารตรวจสอบสถานะและเอกสารยืนยันตัวตน
ื้ ขาย
ของลูกค ้า ไฟล์และบันทึกต่างๆ ประวัตก
ิ ารซอ
ี องลูกค ้าและเงินของลูกค ้า
ของลูกค ้า) และโอนบัญชข
ตามทีจ
่ ำเป็ น โดยแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรให ้ลูกค ้า
ทราบ ล่วงหน ้าอย่างน ้อยห ้า (5) วันทำการ

19.3 The Client may not transfer, assign, charge,
novate or otherwise transfer or purport to do so the
Client’s rights or obligations under the Agreement
without the prior written consent of the Company.

ิ ธิและภาระผูกพันของลูกค ้า ลูกค ้าไม่สามารถ
19.3 สท
ิ ธิ คิดค่าใชจ่้ าย หรือแปลงหนี้ หรืออ ้าง
โอน โอนสท
ิ
่ นัน
สทธิอน
ื่ ทีจ
่ ะทำการเชน
้ โดยไม่ได ้รับความยินยอม
เป็ น ลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษัท
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20. Language

20. ภาษา

20.1 The Company’s official language is the English
language and the Client should always read and
refer to the main Website for all information and
disclosures about the Company and its activities.
Translation or information provided in languages
other than English, is for informational purposes only
and does not bind the Company or have any legal
effect whatsoever, the Company having no
responsibility or liability regarding the correctness of
the information therein.

20.1 ภาษาทางการของบริษัทคือภาษาอังกฤษ และ
ลูกค ้าควรอ่านและอ ้างอิงเว็บไซต์หลักเสมอเพือ
่ รับ
ทราบข ้อมูลและเรือ
่ งทีแ
่ จ ้งให ้ทราบเกีย
่ วกับบริษัท
และกิจกรรมทัง้ หมดของบริษัท ข ้อความแปลหรือ
่ าษาอังกฤษมี
ข ้อมูล ทีใ่ ห ้ไว ้เป็ นภาษาอืน
่ ทีไ่ ม่ใชภ
้ นข ้อมูลเท่านัน
วัตถุประสงค์เพือ
่ ใชเป็
้ โดยไม่มผ
ี ล
ผูกพันบริษัทหรือ ผลทางกฎหมายใดๆ บริษัทไม่
มีหน ้าทีร่ ับผิดชอบต่อความถูกต ้องของข ้อมูลนัน
้
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21. Introducer

21. ผูแ
้ นะนำ

21.1 In cases where the Client is introduced to the
Company through a third person (“Introducer”), the
Client acknowledges that the Company is not
responsible or accountable for the conduct and/or
representations of the Introducer and the Company
is not bound by any separate agreements entered
into between the Client and the Introducer.

ี่ ก
ู ค ้าได ้รับการแนะนำให ้รู ้จักบริษัทผ่าน
21.1 ในกรณีทล
ทางบุคคลทีส
่ าม ("ผู ้แนะนำ") ลูกค ้ารับทราบว่าบริษัท
ไม่มห
ี น ้าทีร่ ับผิดชอบต่อการกระทำและ/หรือการเป็ น
ตัวแทนของผู ้แนะนำ และข ้อตกลงอืน
่ ใดระหว่างลูกค ้า
กับผู ้แนะนำไม่มผ
ี ลผูกพันบริษัท

21.2 The Client acknowledges and confirms that his
agreement or relationship with the Introducer may
result in additional costs, since the Company may be
obliged to pay commission fees or charges to the
Introducer.

21.2 ลูกค ้ายอมรับและยืนยันว่าข ้อตกลงหรือความ
ั พันธ์ของลูกค ้ากับผู ้แนะนำอาจทำให ้เกิดค่าใชจ่้ าย
สม
เพิม
่ เติม เนือ
่ งจากบริษัทอาจมีหน ้าทีต
่ ้องจ่ายค่า
ั่ หรือค่าใชจ่้ ายให ้แก่ผู ้แนะนำ
คอมมิชชน
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22. Identification

22. การยืนย ันต ัวตน

22.1 In order to prevent any unauthorised access to
the Client Account, verification of the Client’s identity
is made for the following non-trading operations:

ี องลูกค ้าโดยไม่ได ้
่ ป้ องกันการเข ้าถึงบัญชข
22.1 เพือ
รับอนุญาต ลูกค ้าต ้องยืนยันตัวตนก่อนเพือ
่ ดำเนิน
่
้
ื
กิจกรรมทีไ่ ม่ใชการซอขายดังต่อไปนี้

A. - Change Personal Area password
B. - Change Security Type
C. - Restoring Personal Area password
D. - Changing Personal area agent
E.

- Withdraw funds

F.

- Change account password

G. - Change investor password
22.2 The means of Client identification used by the
Company (such as email, sms) and the method of
Client Identification is performed according to the
“General Business Terms” found on the Company’s
Website.
22.3 It is understood that the Company shall have
the right to suspend execution of the non-trading
operations if the Client’s identification data are
invalid or incorrect until the Client sends the correct
identification data.

่ น
่ นรหัสผ่านเข ้าสูพ
ื้ ทีส
่ ว่ นบุคคล
A. - เปลีย
่ นประเภทความปลอดภัย
B. - เปลีย
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล
C. - กู ้คืนรหัสผ่านพืน
่ นเอเจนท์พน
ื้ ทีส
่ ว่ นบุคคล
D. - เปลีย
E. - ถอนเงิน
ื้ ขาย
่ นรหัสผ่านการซอ
F. - เปลีย
่ นรหัสผ่านนักลงทุน
G. - เปลีย
่ งทางการยืนยันตัวตนของลูกค ้าทีบ
่ ริษัทใช ้
22.2 ชอ
่ อีเมลหรือ sms) และวิธก
(เชน
ี ารยืนยันตัวตนของ
ลูกค ้าจะต ้องดำเนินการตาม "เงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป" ที่
อยูบ
่ นเว็บไซต์ของบริษัท
ิ ธิทจ
ี่ ะระงับการดำเนิน
22.3 เป็ นทีเ่ ข ้าใจว่าบริษัทมีสท
่ ารซอ
ื้ ขาย หากข ้อมูลยืนยันตัวตนของ
การทีไ่ ม่ใชก
้ ได ้หรือไม่ถก
ลูกค ้าใชไม่
ู ต ้อง จนกว่าลูกค ้าจะสง่ ข ้อมูล
ยืนยันตัวตนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
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23. Currency Conversions

23. การแปลงสกุลเงิน

23.1 The Company is entitled, without prior notice to
the Client, to effect any currency conversions which it
deems necessary or desirable in order to make a
deposit into the Client Account in the Currency of the
Client Account (in the event that the Client deposits
money in a different currency of that of the Currency
of the Client Account) or comply with its obligations
or exercise its rights under this Agreement or
complete any specific Transaction or Order. Any such
conversion shall be made by the Company at
reasonable exchange rates as the Company shall
select, having regards to the prevailing market rates.
The Company shall be entitled to charge to the
Client and obtain from the Client Account, or from
the deposited amount, the expenses incurred with
regard to currency conversions for the Client,
including but not limited to commissions to banks,
money transfer fees, commissions to intermediaries
etc.

ิ ธิทจ
ี่ ะแปลงสกุลเงินได ้โดยไม่ต ้อง
23.1 บริษัทมีสท
แจ ้งให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้า ตามทีเ่ ห็นว่าจำเป็ นหรือ
ี องลูกค ้าด ้วยสกุล
ควรต ้องทำเพือ
่ ฝากเงินเข ้าบัญชข
ี ้วย
เงินของบัญช ี (ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าฝากเงินเข ้าบัญชด
ี ก
สกุลเงินทีต
่ า่ งจากสกุลเงินของบัญชล
ู ค ้า) หรือเพือ
่
ิ ธิภายใต ้ข ้อตกลงนี้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามภาระผูกพันหรือใชส้ ท
่
ั
ื้ ขายใดๆ บริษัทจะ
หรือเพือ
่ ทำธุรกรรมหรือคำสงซอ
แปลงสกุลเงินดังกล่าวโดยใชอั้ ตราแลกเปลีย
่ นที่
เหมาะสม ซงึ่ บริษัทเลือกโดยคำนึงถึงอัตราตลาด
ิ ธิทจ
ปั จจุบน
ั บริษัทมีสท
ี่ ะเรียกเก็บค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดจาก
การแปลงสกุลเงินให ้แก่ลก
ู ค ้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ค่าธรรมเนียมแก่ธนาคาร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
และค่าธรรมเนียมแก่คนกลาง และอืน
่ ๆ โดยจะเรียก
ี องลูกค ้า หรือหักจาก
เก็บจากลูกค ้าและรับจากบัญชข
เงินทีฝ
่ ากเข ้า

23.2 The Client will bear all foreign currency
exchange risk arising from any Transaction or from
the exercise by the Company of its rights under the
Agreement or any law.

ี่ งทัง้ หมดจากการ
23.2 ลูกค ้าจะเป็ นผู ้รับความเสย
แลกเปลีย
่ นสกุลเงินต่างประเทศ ทีเ่ กิดจากธุรกรรม
ิ ธิของบริษัทภายใต ้ข ้อตกลงนีห
หรือการใชส้ ท
้ รือ
กฎหมายอืน
่ ใด
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24. Miscellaneous

24. เบ็ดเตล็ด

24.1 All rights and remedies provided to the
Company under the Agreement are cumulative and
are not exclusive of any rights or remedies provided
in law or in equity.

ิ ธิและการเยียวยาทัง้ หมดของบริษัท
24.1 การใชส้ ท
ี สท
ิ ธิหรือการ
ภายใต ้ข ้อตกลงนีไ
้ ม่มผ
ี ลให ้บริษัทเสย
เยียวยาอืน
่ ทีบ
่ ริษัทมีตามกฎหมายหรือตามความถูก
ต ้อง

24.2 Where the Client comprises two or more
persons, the liabilities and obligations under the
Agreement shall be joint and several. Any warning or
other notice given to one of the persons which form
the Client shall be deemed to have been given to all
the persons who form the Client. Any Order given by
one of the persons who form the Client shall be
deemed to have been given by all the persons who
form the Client.

้ ไป
24.2 หากลูกค ้าประกอบด ้วยบุคคลสองคนขึน
ลูกค ้ามีความรับผิดและภาระผูกพันภายใต ้ข ้อตกลงนี้
ร่วมกันและแทนกัน คำเตือนหรือประกาศใดๆ ทีใ่ ห ้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ทีป
่ ระกอบกันขึน
้ เป็ นคณะลูกค ้า
จะถือว่าได ้ให ้แก่บค
ุ คลทุกคนทีอ
่ ยูใ่ นคณะลูกค ้า คำสงั่
ใดๆ ทีอ
่ อกจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะลูกค ้าจะ
ถือว่าออกจากบุคคลทุกคนในคณะลูกค ้า

24.3 In the event of the death or mental incapacity
of one of the persons who form the Client, all funds
held by the Company or its nominee, will be for the
benefit and at the order of the survivor(s) and all
obligations and liabilities owed to the Company will
be owed by such survivor(s).

ี ชวี ต
ิ
24.3 หากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะลูกค ้าเสย
หรือมีความบกพร่องทางจิต เงินทุนทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื โดย
บริษัทหรือผู ้ได ้รับแต่งตัง้ จะเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์และ
ิ
ตามคำสงั่ ของผู ้รอดชวี ต
ิ และภาระผูกพันและหนีส
้ น
ี
ทัง้ หมดทีม
่ ต
ี อ
่ บริษัทจะต ้องเป็ นของผู ้รอดชวต
ิ ดัง
กล่าว
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Part B: Client Money And
Client Account

หมวด ข เงินของลูกค้าและ
ี องลูกค้า
บ ัญชข

1. Client Money

1. เงินของลูกค้า

1.1 The Company shall not account to the Client for
profits or interest earned on Client money (other than
profit gained through trading Transactions from his
Client Account(s) under this Agreement) and the
Client waives all right to interest.

ี น ้าทีใ่ ห ้ผลกำไรหรือดอกเบีย
้ แก่เงิน
1.1 บริษัทไม่มห
ของลูกค ้า (นอกเหนือจากกำไรทีไ่ ด ้จากธุรกรรมการ
ื้ ขายในบัญชข
ี องลูกค ้าภายใต ้ข ้อตกลงนี)้ และ
ซอ
ิ ธิทจ
ลูกค ้าสละสท
ี่ ะเรียกร ้องดอกเบีย
้ ใดๆ

1.2 The Company may deposit Client money in
overnight deposits and will be allowed to keep any
interest.
1.3 The Company may hold Client money and the
money of other clients in the same account (omnibus
account).
1.4 The Company may deposit Client money with a
third party (i.e. intermediate broker, a bank, a market,
a settlement agent, a clearing house or OTC
counterparty or a payment service provider) who may
have a security interest, lien or right of set-off in
relation to that money.
1.5 Client’s money may be held on the Client’s behalf
with a third party as indicated in point 1.4 above
located within or outside Seychelles. The legal and
regulatory regime applying to any such person
outside Seychelles will be different from that of
Seychelles and in the event of the insolvency or any
other equivalent failure of that person, the Client’s
money may be treated differently from the treatment
which would apply if the money was held in
Seychelles or by the Company directly. The
Company will not be liable for the solvency, acts or
omissions of any third party referred to in this
paragraph.
1.6 The third party to whom the Company will pass
money may hold it in an omnibus account and it may
not be possible to separate it from other Client’s
money, or the third party’s money. In the event of the
insolvency or any other analogous proceedings in
relation to that third party, the Company may only
have an unsecured claim against the third party on
behalf of the Client, and the Client will be exposed to
the risk that the money received by the Company
from the third party is insufficient to satisfy the claims

ี ารฝากแบบ
1.2 บริษัทอาจฝากเงินของลูกค ้าด ้วยวิธก
ข ้ามคืนและอาจได ้รับดอกเบีย
้ จากเงินฝากนัน
้
1.3 บริษัทอาจถือเงินของลูกค ้าและเงินของลูกค ้า
ี บบไม่เปิ ดเผยชอ
ื่ )
รายอืน
่ ไว ้ในบัญชเี ดียวกัน (บัญชแ
่ าม (ซงึ่
1.4 บริษัทอาจฝากเงินของลูกค ้ากับบุคคลทีส
ได ้แก่ คนกลาง ธนาคาร ตลาด บริษัทตัวแทนการ
ั ญาทีซ
ื้ ขายกัน
ชำระเงิน สำนักงานหักบัญช ี หรือคูส
่ ญ
่ อ
ิ ธิ
นอกตลาด หรือผู ้ให ้บริการชำระเงิน) ผู ้ซงึ่ อาจมีสท
ิ ธิยด
ิ ธิใน
ประโยชน์ทม
ี่ ห
ี ลักประกัน สท
ึ หน่วง หรือสท
การหักลบกลบหนีข
้ องเงินนัน
้
1.5 เงินของลูกค ้าอาจถูกเก็บรักษาในนามของลูกค ้า
โดยบุคคลทีส
่ ามตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในข ้อ 1.4 ข ้างต ้น ซงึ่
อยูภ
่ ายในหรือภายนอกประเทศเซเชลส ์ ระบอบการ
ปกครองและระบอบกฎหมายทีใ่ ชกั้ บบุคคลเหล่านีท
้ ี่
อยูน
่ อกประเทศเซเชลส ์ จะแตกต่างจากผู ้ทีอ
่ ยูใ่ น
ประเทศเซเชลส ์ และในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลนัน
้ ถูกประกาศ
เป็ นบุคคลล ้มละลายหรือมีสถานะอืน
่ ทีเ่ ทียบเท่ากัน
เงินของลูกค ้าอาจได ้รับการจัดการด ้วยวิธท
ี แ
ี่ ตกต่าง
้
์ รือ
จากวิธท
ี จ
ี่ ะใชหากเงิ
นนัน
้ อยูใ่ นประเทศเซเชลสห
หากเงินนัน
้ ได ้รับการรักษาโดยบริษัทโดยตรง
่ ามทีบ
่ ริษัทจะโอนเงินไปให ้อาจถือเงินไว ้
1.6 บุคคลทีส
ี บบไม่เปิ ดเผยชอ
ื่ และอาจไม่สามารถแยก
ในบัญชแ
เงินของลูกค ้าออกจากเงินของบุคคลอืน
่ หรือเงินของ
บุคคลทีส
่ ามได ้ ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลทีส
่ ามล ้มละลายหรือ
ถูกดำเนินการทางกฎหมายทีค
่ ล ้ายกัน บริษัทอาจยืน
่
คำขอรับชำระหนีไ
้ ม่มป
ี ระกันแก่บค
ุ คลทีส
่ ามในนาม
่
ี
ของลูกค ้า และลูกค ้าจะต ้องรับความเสยงทีว่ า่ เงินที่
บริษัทได ้รับจากบุคคลทีส
่ ามอาจไม่เพียงพอต่อการ
ชำระให ้แก่ลก
ู ค ้า บริษัทไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อ
ี ใดๆ ทีเ่ กิดขึน
ความสูญเสย
้
ื้ ขายจะ
1.7 เป็ นทีเ่ ข ้าใจว่ากำไรหรือขาดทุนจากการซอ

NYMSTAR LIMITED (FSA License Number SD025),
9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles
Website: www.exness.com, email: support@exness.com

of the Client with claims in respect of the relevant
account. The Company does not accept any liability
or responsibility for any resulting losses.
1.7 It is understood that profit or loss from trading is
credited or debited in the Client Account once the
Transaction is closed.

ี องลูกค ้าเมือ
ถูกฝากเข ้าหรือถอนออกจากบัญชข
่ ปิ ด
ธุรกรรมนัน
้
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2. Lien

ิ ธิยด
2. สท
ึ หน่วง

2.1 The Company shall have a general lien on all
funds held by the Company or its associates or its
nominees on the Client’s behalf until all Client’s
obligations are satisfied. Such right of a general lien
may be extended and enforced to cover any legally
binding claims, either present or future, related to the
Client, emanating from applicable law, compliance
rules/card schemes/acquiring banks/payment
processing service providers/payment services
operators’ requirements, as well as if it is required by
the relevant authorities.

ิ ธิยด
ึ หน่วงในเงินทุนทัง้ หมดที่
2.1 บริษัทเป็ นผู ้ทรงสท
บริษัทหรือบริษัทร่วมหรือผู ้ทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ถือไว ้ใน
นามของลูกค ้า จนกว่าจะได ้รับการชำระหนีค
้ รบถ ้วน
ิ ธิตามสท
ิ ธิยด
สท
ึ หน่วงนีอ
้ าจขยายเวลาและบังคับใช ้
เพือ
่ ให ้ครอบคลุมการเรียกร ้องทีม
่ ผ
ี ลผูกพันตาม
กฎหมายซงึ่ เกีย
่ วข ้องกับลูกค ้า ทัง้ ในปั จจุบน
ั หรือใน
้
อนาคต ทีม
่ าจากกฎหมายทีบ
่ งั คับใช กฎเกณฑ์ทต
ี่ ้อง
้ การ/ผู ้ให ้
ปฏิบต
ั ต
ิ าม/บัตรธนาคาร/ธนาคารทีใ่ ชบริ
บริการชำระเงิน/ข ้อกำหนดของผู ้ให ้บริการชำระเงิน
รวมทัง้ ทีห
่ น่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนดไว ้
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3. Netting and Set-Off

3. การห ักกลบลบหนี้

3.1 If the aggregate amount payable by the Client is
equal to the aggregate amount payable by the
Company(in the calculation of the amount payable by
the Client, the following shall be taken into
consideration: any legally binding claims related to
the Client emanating from law, compliance
rules/card schemes/acquiring banks/payment
processing service providers/ payment services
operators requirements, as well as if it is required by
any relevant authorities), then automatically the
mutual obligations to make payment are set-off and
cancel each other.

่ ก
ู ค ้าต ้องชำระเท่ากับยอดรวมที่
3.1 หากยอดรวมทีล
บริษัทต ้องชำระ (ในการคำนวณยอดรวมทีล
่ ก
ู ค ้าต ้อง
ำ
้
ช ระ ให ้คำนึงถึงค่าใชจ่ายใดๆ ทีม
่ ผ
ี ลผูกพันลูกค ้า
ตามกฎหมาย ซงึ่ เกิดจากอำนาจของกฎหมายทีบ
่ งั คับ
ใช ้ กฎเกณฑ์ทต
ี่ ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่
ให ้บริการ/ผู ้ให ้บริการชำระเงิน/ข ้อกำหนดของผู ้ให ้
บริการชำระเงิน รวมทัง้ ทีห
่ น่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนด
ไว ้) ให ้ภาระผูกพันของทัง้ สองฝ่ ายหักล ้างกันและ
ยกเลิก ซงึ่ กันโดยอัตโนมัต ิ

3.2 If the aggregate amount payable by one party (in
the calculation of the amount payable by the Client,
the following shall be taken into consideration: any
legally binding claims related to the Client emanating
from law, compliance rules/card schemes/acquiring
banks/payment processing service providers/
payment services operators requirements, as well as
if it is required by any relevant authorities) exceeds
the aggregate amount payable by the other party,
then the party with the larger aggregate amount shall
pay the excess to the other party and all obligations
to make payment will be automatically satisfied and
discharged.
3.3 The Company has the right to combine all or any
Client Accounts opened in the Client name and to
consolidate the Balances in such accounts and to
set-off such Balances in the event of termination of
the Agreement.

่ ่ ายหนึง่ จะต ้องชำระ (ในการ
3.2 หากยอดรวมทีฝ
คำนวณยอดรวมทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องชำระ ให ้คำนึงถึงค่าใช ้
จ่ายใดๆ ทีม
่ ผ
ี ลผูกพันลูกค ้าตามกฎหมาย ซงึ่ เกิดจาก
อำนาจของกฎหมายทีบ
่ งั คับใช ้ กฎเกณฑ์ทต
ี่ ้องปฏิบต
ั ิ
ตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารทีใ่ ห ้บริการ/ผู ้ให ้บริการ
ชำระเงิน/ข ้อกำหนดของผู ้ให ้บริการชำระเงิน รวมทัง้ ที่
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนดไว ้) มากเกินกว่ายอดรวม
ทีอ
่ ก
ี ฝ่ ายหนึง่ จะต ้องชำระให ้ ให ้ฝ่ ายทีม
่ ย
ี อดรวมต ้อง
ชำระมากกว่า ชำระสว่ นต่างให ้แก่อก
ี ฝ่ ายหนึง่ และ
ถือว่าภาระผูกพันของทัง้ สองฝ่ ายหักล ้างกันและ
ยกเลิกซงึ่ กันโดยอัตโนมัต ิ
ิ ธิทจ
ี งั ้ หมดหรือบัญชใี ดๆ
ี่ ะรวมบัญชท
3.3 บริษัทมีสท
ื่ ลูกค ้า และรวมยอดเงินใน
ของลูกค ้า ทีเ่ ปิ ดอยูใ่ นชอ
ี งั กล่าวเพือ
บัญชด
่ หักกลบลบหนีใ้ นกรณีทม
ี่ ก
ี ารบอก
ั
เลิกสญญา
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4. Client Account

ี องลูกค้า
4. บ ัญชข

4.1 In order to facilitate trading in CFDs, the Company
will open a Client Account for the Client, which will be
activated upon the Client depositing the minimum
initial deposit as determined by the Company in its
discretion from time to time. The minimum initial
deposit may vary according to the account type of the
Client Account. This information is made available on
our Website.

ื้ ขาย CFD
่ อำนวยความสะดวกในการซอ
4.1 เพือ
ี องลูกค ้าให ้แก่ลก
ี ัน
บริษัทจะเปิ ดบัญชข
ู ค ้า ซงึ่ บัญชน
้
้
ี
จะใชได ้เมือ
่ ลูกค ้าฝากเงินเริม
่ ต ้นขัน
้ ต่ำเข ้าบัญชตาม
ทีบ
่ ริษัทกำหนด เงินฝากขัน
้ ต่ำขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ
ของบริษัทและอาจเปลีย
่ นแปลงได ้เป็ นครัง้ คราว เงิน
ฝากเริม
่ ต ้นขัน
้ ต่ำอาจแตกต่างกันตามประเภทบัญช ี
ของลูกค ้า ข ้อมูลนีจ
้ ะระบุไว ้บนเว็บไซต์ของเรา

4.2 The Company may offer different account types
with different characteristics, different methods of
execution and different requirements. Information on
the various account types is found on the Website.

ี ระเภทต่างๆ ซงึ่ มีลก
ั ษณะ
4.2 บริษัทอาจเสนอบัญชป
และข ้อกำหนดแตกต่างกันและใชวิ้ ธก
ี ารดำเนินการ
ี ระเภทต่างๆ ระบุไว ้
แตกต่างกัน ข ้อมูลเกีย
่ วกับบัญชป
บนเว็บไซต์
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5. Temporary Block of the Client
Account
5.1 The Company may temporarily block the Client
Account without prior notice to the Client for any
good reason, including in any of the following cases:
A. In an Event of Default of the Client according
to paragraph 11.2 (a) of PART A of this
document and for such time that the
Company reasonably requires to examine if
an Event of Default has occurred;
B. After the Client’s request to temporarily
block the Client Account under paragraph
5.5. of PART B of this Client Agreement;
C. The Company is informed from a reliable
source that the Access Data of the Client
may have been received by unauthorised
third parties;
D. The Company is informed from a reliable
source of possible unlawful actions or
doubtful operations of the Client, as set out
in Clause 1.4. of the General Business Terms.
E.

F.

In a Force Majeure Event and for such
duration that the relevant event continues to
exist.
An error in the request for the transfer of
funds to another account was made by the
Client and this resulted in the Company
depositing in an incorrect trading account.

5.2 Without prejudice to any other right of the
Company, the Client Account shall be unblocked in
the following cases:
A. When the Company, in its sole discretion,
determines that an Event of Default has not
occurred, where the Client Account was
temporarily blocked under paragraph 5.1 (a)
of PART B of this Client Agreement;
B. When the Client requests from the Company
to unblock the Client Account under
paragraph 5.6, where the Client Account was
temporarily blocked under paragraph 5.1(b)

ี องลูกค้าชว่ ั คราว
5. การระง ับบ ัญชข
ี องลูกค ้าชวั่ คราวด ้วย
5.1 บริษัทอาจระงับบัญชข
เหตุผลอันสมควรโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบ
ล่วงหน ้า ซงึ่ รวมถึงเหตุผลข ้อใดข ้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
ั ญาของลูกค ้าตามข ้อ 11.2 (ก)
่ เกิดเหตุผด
ิ สญ
A. เมือ
ของหมวด ก ของเอกสารนี้ และในชว่ งเวลาอัน
้
เหมาะสมทีบ
่ ริษัทต ้องใชในการตรวจสอบว่
าเกิด
ั ญาหรือไม่
เหตุผด
ิ สญ
้
่ ก
ู ค ้าร ้องขอให ้ระงับการใชงานบั
ญช ี
B. หลังจากทีล
ของลูกค ้าชวั่ คราวตามข ้อ 5.5 ของหมวด ข ของ
ข ้อตกลงของลูกค ้า
ื่ ถือได ้ว่าบุคคลที่
C. บริษัทได ้รับแจ ้งจากแหล่งทีเ่ ชอ
สามทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตอาจได ้รับข ้อมูลการเข ้าถึง
ี องลูกค ้า
บัญชข
ื่ ถือได ้ว่าอาจเกิด
D. บริษัทได ้รับแจ ้งจากแหล่งทีเ่ ชอ
การกระทำทีผ
่ ด
ิ กฎหมายหรือการดำเนินการที่
ั ของลูกค ้าตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 1.4 ของ
น่าสงสย
เงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป
ั และภายในระยะเวลาทีเ่ หตุ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
E. เมือ
ดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่
ี น
F. ข ้อผิดพลาดในคำขอโอนเงินไปยังบัญชอ
ื่ เกิด
ขึน
้ โดยลูกค ้า และสง่ ผลให ้บริษัททำการฝากเงิน
ี อ
ื้ ขายทีไ่ ม่ถก
ในบัญชซ
ู ต ้อง
ิ ธิข ้ออืน
่ ๆ ของบริษัท ให ้
5.2 โดยไม่กระทบถึงสท
ี องลูกค ้าในกรณีตอ
ยกเลิกการระงับบัญชข
่ ไปนี้
ิ ว่ามิได ้เกิดเหตุผด
ั ญาขึน
่ บริษัทตัดสน
ิ สญ
้ ซงึ่
A. เมือ
ี องลูกค ้าถูกระงับชวั่ คราวตามข ้อ 5.1 (ก)
บัญชข
ของหมวด ข ของข ้อตกลงของลูกค ้านี้ โดยเป็ น
ไปตามดุลยพินจ
ิ ของบริษัทฯ แต่เพียงผู ้เดียว
่ ลูกค ้าร ้องขอบริษัทให ้ยกเลิกการระงับบัญช ี
B. เมือ
ี องลูกค ้าถูกระงับ
ลูกค ้าตามข ้อ 5.6 ซงึ่ บัญชข
ชวั่ คราวตามข ้อ 5.1 (ข) ของหมวด ข ของข ้อ
ตกลงของลูกค ้านี้
ิ เรือ
่ บริษัทตัดสน
่ งความปลอดภัยของข ้อมูล
C. เมือ
เข ้าถึงแล ้ว และ/หรือบริษัทออกข ้อมูลเข ้าถึงใหม่
ี องลูกค ้าถูกระงับ
ให ้แก่ลก
ู ค ้าแล ้ว ซงึ่ บัญชข
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of PART B of this Client Agreement;
C. When the safety of the Access Data is
determined by the Company and/or when
the Company issues new Access Data to the
Client, where the Client Account was
temporarily blocked under paragraph 5.1 (c)
of this Client Agreement;
D. When the Company determines that the
Client has not engaged into any actions or
doubtful operations as set out in the Clause
1.4 of the General Business Terms, where the
Client Account was temporarily blocked
under paragraph 5.1(d) of this Client
Agreement;
E.

When the Force Majeure event does not
exist anymore, where the Client Account was
temporarily blocked under paragraph 5.1(e)
of PART B of this Client Agreement.

5.3 During the period for which the Client’s Account
is blocked, the Company shall examine the
circumstances and determine whether the Client
Account ought to be either unblocked or closed.
5.4 In case the Client Account is closed the
Company reserves the right to withhold, under the
general right of lien under paragraph 2 of Part B of
this Client Agreement for any period the Company
considers necessary, any amount it considers
appropriate in order to cover any possible legally
binding claims that may occur in the future related to
the Client, emanating from applicable law,
compliance rules/card schemes/acquiring
banks/payment processing services providers/
payment services operators’ requirements, as well as
if it is required by any relevant authorities.
5.5 The Client has the right to request the Company
to temporarily block his Client Account by sending an
email at support@exness.com and/or by calling the
Company, with a request to temporarily block the
Client Account and giving in both cases the
account’s phone password. The Company shall block
the account within twenty four (24) hours after
receiving the said request.
5.6 In order for the Company to unblock the Client
Account, which was blocked further to the request of
the Client, the Client shall either send email to
support@exness.com and/or call the Company with a

ชวั่ คราวตามข ้อ 5.1 (ค) ของข ้อตกลงของลูกค ้านี้
ิ ว่าลูกค ้าไม่มส
่ บริษัทตัดสน
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องใน
D. เมือ
ั ทีร่ ะบุไว ้
พฤติกรรมหรือการดำเนินการทีน
่ ่าสงสย
ี อง
ในข ้อ 1.4 ของเงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป ซงึ่ บัญชข
ลูกค ้าถูกระงับชวั่ คราวตามข ้อ 5.1 (ง) ของข ้อ
ตกลงของลูกค ้านี้
ิ้ สุดการเกิดเหตุสด
ั ซงึ่ บัญชข
ี องลูกค ้า
่ สน
ุ วิสย
E. เมือ
ถูกระงับชวั่ คราวตามข ้อ 5.1 (จ) ของหมวด ข ของ
ข ้อตกลงของลูกค ้านี้
ี องลูกค ้าถูกระงับ บริษัทจะ
่ ญ
ั ชข
5.3 ในระหว่างทีบ
ิ ใจว่าควรเปิ ดใชบั้ ญช ี
ตรวจสอบสถานการณ์ และตัดสน
ี องลูกค ้า
ของลูกค ้าอีกครัง้ หรือปิ ดบัญชข
ี องลูกค ้า บริษัทขอ
ี่ ก
ี ารปิ ดบัญชข
5.4 ในกรณีทม
ิ
สงวนสทธิในการหักเงินไว ้เป็ นจำนวนตามทีบ
่ ริษัทเห็น
ว่าเหมาะสมและเป็ นเวลานานเท่าทีบ
่ ริษัทเห็นว่า
ิ ธิยด
เหมาะสม ภายใต ้สท
ึ หน่วงทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 2 ของ
หมวด ข ของข ้อตกลงของลูกค ้า เพือ
่ ชดเชยค่าใชจ่้ าย
หรือคำขอทีม
่ ผ
ี ลผูกพันตามกฎหมายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ใน
อนาคต ทีม
่ าจากกฎหมายทีบ
่ งั คับใช ้ กฎเกณฑ์ทต
ี่ ้อง
้ การ/ผู ้ให ้
ปฏิบต
ั ต
ิ าม/บัตรธนาคาร/ธนาคารทีใ่ ชบริ
บริการชำระเงิน/ข ้อกำหนดของผู ้ให ้บริการชำระเงิน
รวมทัง้ ทีห
่ น่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนดไว ้
ี อง
่ ให ้บริษัทสามารถยกเลิกการระงับบัญชข
5.5 เพือ
ลูกค ้าซงึ่ ถูกระงับตามคำขอของลูกค ้า ลูกค ้าต ้องสง่ อี
ั ท์
เมลไปที่ support@exness.com และ/หรือโทรศพ
ติดต่อบริษัทเพือ
่ ขอให ้ยกเลิกการระงับบัญช ี โดยจะ
ั ท์ของบัญช ี บริษัทจะยกเลิก
ต ้องแจ ้งรหัสผ่านโทรศพ
ี องลูกค ้าภายในยีส
ิ ส ี่ (24) ชวั่ โมง
การระงับบัญชข
่ บ
หลังจากได ้รับคำขอดังกล่าว
ี อง
่ ให ้บริษัทสามารถยกเลิกการระงับบัญชข
5.6 เพือ
่
ึ
ลูกค ้าซงถูกระงับตามคำขอของลูกค ้า ลูกค ้าต ้องสง่ อี
ั ท์ตด
เมลไปที่ support@exness.com หรือโทรศพ
ิ ต่อ
บริษัทเพือ
่ ขอให ้ยกเลิกการระงับบัญช ี โดยต ้องแจ ้ง
ั ท์ของบัญชด
ี ้วย บริษัทจะยกเลิกการ
รหัสผ่านโทรศพ
ี
ิ ส ี่ (24) ชวั่ โมง
ระงับบัญชของลูกค ้าภายในยีส
่ บ
หลังจากได ้รับคำขอดังกล่าว
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request to unblock the account and also point out
the account phone password. The Company shall
unblock the Client Account within twenty four (24)
hours after receiving the request.

6. Inactive and Dormant Client
Accounts

ี องลูกค้าทีไ่ ม่ได้ใชง้ านและ
6. บ ัญชข
ไม่มก
ี ารเคลือ
่ นไหว

6.1 If, for 90 (ninety) calendar days, there are no
trades or non-trading operations (including agent
operations) on a Client Account with a balance less
than $10 (or the equivalent sum depending on the
Currency of the Client Account), then the account will
be archived.

ิ ) วันตามปฏิทน
ิ ไม่มก
ี จิ กรรมการ
6.1 หากใน 90 (เก ้าสบ
ื้ ขายหรือการดำเนินการทีไ่ ม่ใชก
่ ารซอ
ื้ ขาย (รวมถึง
ซอ
ี องลูกค ้าทีม
การดำเนินการของตัวแทน) ในบัญชข
่ ย
ี อด
คงเหลือไม่เกิน 10 ดอลลาร์ (หรือจำนวนทีเ่ ท่ากัน
ี ัน
แล ้วแต่สกุลเงินในข ้อตกลงของลูกค ้า) บัญชน
้ จะถูก
เก็บถาวร

6.2 When the Client Account is archived, all trades
on the account will be archived as well and cannot
be restored. However, at the client's request, the
company can provide a history of a requested
account.

ี องลูกค ้าถูกเก็บถาวร การซอ
ื้ ขาย
่ บัญชข
6.2 เมือ
ี ะถูกเก็บถาวรด ้วยและไม่สามารถกู ้
ทัง้ หมดในบัญชจ
คืนได ้ อย่างไรก็ตาม เมือ
่ ลูกค ้าร ้องขอ บริษัทสามารถ
ี ข
ให ้ประวัตข
ิ องบัญชท
ี่ อได ้

6.3 If the client has trades older than 35 (thirty five)
calendar days, they will be combined and removed.
The total of these trades is credited to the client's
account.

ื้ ขายทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 35
6.3 หากลูกค ้ามีรายการซอ
ิ ห ้า) วันตามปฏิทน
ื้ ขายทัง้ หมดนัน
(สามสบ
ิ รายการซอ
้
จะถูกรวมเข ้าด ้วยกันและย ้ายออกไปเก็บ โดยยอดรวม
ื้ ขายทัง้ หมดนีจ
ี องลูกค ้า
ของการซอ
้ ะเครดิตเข ้าบัญชข

6.4 If the Client Account is inactive for four years or
more, and after notifying the Client in its last known
address, the Company reserves the right to close the
Client Account and render it dormant.
6.5 Without derogation from the rest of the
provisions of the Agreement, an account that has
been archived in accordance with paragraph 6.1. of
Part B of the Client Agreement, may be restored, at
the client's request. Money in the archived account,
shall remain owing to the Client and the Company
shall make and retain records and return such funds
upon request by the Client at any time thereafter.
6.6 Paragraphs 6.1 - 6.5 are only applicable in
relation to MT4 accounts only.
6.7 Without prejudice to the above mentioned
paragraphs, if there are no trades and/or non-trading
operations (including agent operations) for a period
of time determined in the Company’s sole discretion,
partial or full scope restrictions/limitations may be
placed on the Client’s Personal Area and/or Trading

ี องลูกค ้าไม่มก
ี ารเคลือ
่ นไหวเป็ นเวลา
6.4 หากบัญชข
่
ี
สปีขน
ึ้ ไป และหลังจากบริษัทได ้แจ ้งไปยังทีอ
่ ยูล
่ า่ สุด
ิ ธิ
ของลูกค ้าตามทีบ
่ ริษัททราบแล ้ว บริษัทขอสงวนสท
ี องลูกค ้าและให ้สถานะเป็ นบัญชท
ี ไี่ ม่
ในการปิ ดบัญชข
มีการเคลือ
่ นไหว
ั ต่อข ้อกำหนดสว่ นทีเ่ หลือภายในข ้อ
6.5 หากไม่ขด
ี ถ
ตกลง บัญชท
ี่ ก
ู จัดเก็บเนือ
่ งด ้วยเหตุในข ้อ 6.1 ของ
หมวด ข ภายในข ้อตกลงของลูกค ้า สามารถกู ้คืนได ้
ี ถ
ตามคำขอของลูกค ้า เงินในบัญชท
ี่ ก
ู จัดเก็บนัน
้ จะยัง
คงเป็ นเงินของลูกค ้าและบริษัทจะต ้องจัดทำและเก็บ
บันทึกรายการและสง่ เงินดังกล่าวคืนแก่ลก
ู ค ้าตามที่
ลูกค ้าร ้องขอเมือ
่ ใดก็ได ้
้
6.6 ข ้อ 6.1 - 6.5 จะมีผลกับบัญช ี MT4 เท่านัน
6.7 โดยไม่กระทบถึงข ้อทีไ่ ด ้กล่าวไปแล ้วข ้างต ้น หาก
ื้ ขายและ/หรือการดำเนินการทีไ่ ม่ใชก
่ าร
ไม่มก
ี ารซอ
ื้ ขาย (รวมถึงการดำเนินการของเอเจนท์) ในชว่ ง
ซอ
เวลาทีก
่ ำหนดตามแต่ดล
ุ ยพินจ
ิ ของบริษัท อาจมีการ
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Account(s). In such a case, the Client shall be
required to follow the Company’s requests for
documentation and/or information in order to regain
full access to his/her Personal Area and/or Trading
Accounts. For the avoidance of doubt, none of the
above limitations/restrictions will impact the Client’s
ability to withdraw funds.

ใชข้ ้อจำกัดบนพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคลของลูกค ้าและ/หรือ
ี ารซอ
ื้ ขาย ในกรณีดงั กล่าว ลูกค ้าจะต ้องดำเนิน
บัญชก
การตามคำขอของบริษัทเกีย
่ วกับเอกสารและ/หรือ
ิ
ข ้อมูลเพือ
่ ขอรับสทธิการเข ้าถึงพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคลและ/
ี ารซอ
ื้ ขาย เพือ
ั เจน ข ้อ
หรือบัญชก
่ อธิบายความให ้ชด
ิ ธิในการถอนเงินของ
จำกัดข ้างต ้นนีจ
้ ะไม่สง่ ผลต่อสท
ลูกค ้า
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7. Deposits and Withdrawals to/from
the Client Account

7. การฝากเงินเข้าและการถอนเงิน
ี องลูกค้า
ออกจากบ ัญชข

7.1 The Client may deposit and withdraw funds into
the Client Account at any time during the course of
this Agreement by using any of the payment
methods available in the Personal Area from time to
time. Minimum deposit requirements as well as
withdrawal commissions can be found in the
Personal area. The Company shall not accept third
party or anonymous payments in the Client Account.

ี องลูกค ้า
7.1 ลูกค ้าสามารถฝากและถอนเงินในบัญชข
เมือ
่ ใดก็ได ้ในระยะเวลาของข ้อตกลงนี้ โดยใชวิ้ ธก
ี าร
ชำระเงินทีม
่ ใี นพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคลเป็ นครัง้ คราว สามารถดู
ข ้อกำหนดจำนวนเงินฝากขัน
้ ต่ำและค่าธรรมเนียมการ
ถอนเงินได ้ในพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล บริษัทไม่รับการฝากเงิน
ี องลูกค ้าโดยบุคคลทีส
เข ้าบัญชข
่ ามหรือผู ้ฝากทีไ่ ม่
ื่
ระบุชอ

7.2 The Client shall understand and agree that if
he/she uses one method of payment he/she will use
the same method to withdraw funds unless this is
justified in the Company’s discretion. If multiple
payment methods are being used, then the concept
of proportionality shall apply. The Company shall set
the requirements and order to be followed for
withdrawals.

ี าร
7.2 ลูกค ้าเข ้าใจและยอมรับว่า หากลูกค ้าใชวิ้ ธก
ำ
้
ำ
ช ระเงินหนึง่ ลูกค ้าจะใชวิธก
ี ารช ระเงินเดียวกันใน
ิ ใจอย่าง
การถอนเงิน เว ้นแต่วา่ จะมีการตัดสน
สมเหตุสมผลตามดุลยพินจ
ิ ของของบริษัท หากมีการ
ใชวิ้ ธช
ี ำระเงินหลายวิธ ี การคำนวณจะต ้องเป็ นไปตาม
ั
่
สดสวน บริษัทจะตัง้ ข ้อกำหนดและลำดับทีต
่ ้องปฏิบต
ั ิ
ตามในการถอนเงิน

7.3 The Company shall have the right to request the
Client at any time additional information and/or
documentation to confirm the origin and/or source of
funds deposited into the Client Account. The
Company shall have the right to reject a deposit or a
withdrawal of the Client if the Company is not duly
satisfied with the information and/or documentation
provided and/or collected.

ิ ธิทจ
ี่ ะขอข ้อมูลเพิม
่ เติมและ/หรือ
7.3 บริษัทมีสท
เอกสารจากลูกค ้าเพือ
่ ยืนยันต ้นทางและ/หรือแหล่ง
ี องลูกค ้าได ้ทุกเมือ
ทีม
่ าของเงินทีฝ
่ ากไว ้ในบัญชข
่
ิ ธิปฏิเสธการฝากหรือถอนเงินของลูกค ้า
บริษัทมีสท
ื่ มัน
หากบริษัทไม่เชอ
่ ถึงข ้อมูลและ/หรือเอกสารที่
ลูกค ้าสง่ ให ้กับบริษัทและ/หรือบริษัทได ้รับ

7.4 The Company shall have the right to reject a
deposit of the Client if the provisions of the transfer
stated in the Personal Area are not followed.

ิ ธิปฏิเสธการฝากเงินของลูกค ้า หาก
7.4 บริษัทมีสท
ลูกค ้าไม่ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกำหนดของการโอนเงินที่
ระบุไว ้ในพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล

7.5 The Company has the right to refuse deposit and
withdrawal operations in the cases of the email,
telephone number, identity , address and/or other
information provided and/or collected is not fully
verified by the Company or up to date.

ิ ธิทจ
ี่ ะปฏิเสธการฝากและการถอนเงิน
7.5 บริษัทมีสท
ั ท์ ข ้อมูลยืนยันตัวตน
ในกรณีทอ
ี่ เี มล หมายเลขโทรศพ
ข ้อมูลยืนยันทีอ
่ ยู่ และ/หรือข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีล
่ ก
ู ค ้าสง่ ให ้
กับบริษัทและ/หรือบริษัทได ้รับ ยังไม่ได ้รับการยืนยัน
อย่างครบถ ้วนโดยบริษัท หรือไม่เป็ นปั จจุบน
ั

7.6 If the Client makes a deposit, the Company shall
credit the relevant Client Account with the relevant
amount actually received by the Company as soon as
practically possible after the amount is cleared in the
relevant account of the Company.
7.7 If the funds sent by the Client are not deposited in
the Client Account when they were supposed to, the
Client shall notify the Company and request from the
Company to make a transaction investigation of the

่ ลูกค ้าทำการฝากเงิน บริษัทจะนำยอดเงินตาม
7.6 เมือ
ี ล
ทีไ่ ด ้รับมาจริงเข ้าบัญชท
ี่ ก
ู ค ้าต ้องการฝากโดยเร็ว
ี องบริษัทเรียบร ้อย
ทีส
่ ด
ุ หลังจากทีเ่ งินนัน
้ เข ้าบัญชข
แล ้ว
ี อง
่ ก
ู ค ้าโอนมาไม่ได ้ถูกฝากเข ้าบัญชข
7.7 หากเงินทีล
ลูกค ้าในเวลาทีค
่ วร ลูกค ้าต ้องแจ ้งให ้บริษัททราบและ
ขอให ้บริษัททำการตรวจสอบธุรกรรมการโอนเงิน
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transfer. The Client agrees that any charges of the
investigation shall be paid by the Client and
deducted from his Client Account or paid directly to
the third party performing the investigation. The
Client understands and agrees that in order to
perform the investigation the Client shall have to
provide the Company with the requested documents
and certificates.
7.8 The Company will effect withdrawals of Client
funds upon the Company receiving a relevant
request from the Client entered on the Client’s
Personal Area.
7.9 Upon the Company receiving an instruction from
the Client to withdraw funds from the Client Account,
the Company shall process the transaction request
without undue delay and, where feasible, not later
than three (3) Business Days, if the following
requirements are met:
A. The withdrawal instruction includes all
necessary information;
B. The instruction is to make a transfer to the
originating account from which the money was
originally deposited in the Client Account or in
case of disputable situation to an account
belonging to the Client (following submission of
the relevant evidence);
C. The account where the transfer is to be made
belongs to the Client;
D. At the moment of payment, the Client has
available funds in his Client Account;
E.

There is no Force Majeure event which prohibits
the Company from effecting the withdrawal.

F.

The Client has satisfied any requests from the
Company in relation to Know your Customer
(KYC), etc.;

7.10 It is agreed and understood that withdrawals will
only be effected towards the Client. The Company
does not permit withdrawals to any third party and/or
to an anonymous account.
7.11 The Company reserves the right to decline a
withdrawal request of the Client asking for a specific

ลูกค ้ายินยอมทีจ
่ ะจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเ่ กิดจากการ
ี องลูกค ้าหรือจ่าย
ตรวจสอบนัน
้ โดยหักออกจากบัญชข
โดยตรงกับบุคคลทีส
่ ามทีด
่ ำเนินการตรวจสอบ ลูกค ้า
เข ้าใจและยอมรับว่าเพือ
่ ดำเนินการตรวจสอบ ลูกค ้าจะ
ต ้องจัดสง่ เอกสารและใบรับรองทีจ
่ ำเป็ นให ้แก่บริษัท
ู ค ้า เมือ
่
7.8 บริษัทจะดำเนินการถอนเงินให ้แก่ลก
บริษัทได ้รับคำขอถอนเงินทีล
่ ก
ู ค ้ายืน
่ ผ่านพืน
้ ทีส
่ ว่ น
บุคคล
่ บริษัทได ้รับคำสงั่ ขอถอนเงินออกจากบัญช ี
7.9 เมือ
ของลูกค ้า บริษัทจะต ้องดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวไม่
้ นควร และหากเป็ นไปได ้ ไม่ควรล่าชากว่
้ า
ให ้ล่าชาเกิ
3 (สาม) วันทำการ หากคำขอถอนเงินนัน
้ เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนดต่อไปนี้
้ ระบุข ้อมูลทีจ
่ ำเป็ นทัง้ หมด
A. คำสงั่ ขอถอนเงินนัน
ี ้นทาง
้ เป็ นคำสงั่ ให ้โอนเงินไปยังบัญชต
B. คำสงั่ นัน
่ งทางทีใ่ ชฝากเงิ
้
ี องลูกค ้า
ซงึ่ เป็ นชอ
นเข ้าบัญชข
หรือหากเป็ นกรณีทเี่ ป็ นคำสงั่ ถอนเงินเนือ
่ งจาก
เกิดสถานการณ์ขด
ั แย ้งให ้โอนเงินนัน
้ กลับไปยัง
บัญชธี นาคารของลูกค ้า (เมือ
่ มีการแสดงหลักฐาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง)
ี จ
ี องลูกค ้า
C. บัญชท
ี่ ะรับโอนต ้องเป็ นบัญชข
ี อง
D. ในขณะทีจ
่ ะโอนเงิน ลูกค ้ามีเงินอยูใ่ นบัญชข
ลูกค ้า
ั ใดๆ ทีท
E. ไม่มเี หตุสด
ุ วิสย
่ ำให ้บริษัทไม่สามารถทำ
การถอนเงินได ้
F. ลูกค ้าได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำขอของบริษัทในการยืนยัน
ตัวตน (KYC) และอืน
่ ๆ อย่างครบถ ้วน

่ อมรับและเข ้าใจว่าการถอนเงินจะดำเนิน
7.10 เป็ นทีย
การให ้แก่ลก
ู ค ้าได ้เท่านัน
้ บริษัทจะไม่ถอนเงินไปยัง
ี องบุคคลทีส
ี ไี่ ม่ระบุชอ
ื่
บัญชข
่ ามและ/หรือบัญชท
ิ ธิในการปฏิเสธคำขอถอนเงิน
7.11 บริษัทขอสงวนสท
ี อ
ื้ ขายอืน
ลูกค ้าสามารถขอโอนเงินไปยังบัญชซ
่ ได ้ ใน
ี อ
ื้ ขายนัน
กรณีทบ
ี่ ญ
ั ชซ
้ รองรับวิธก
ี ารฝาก/ถอนเงินทีใ่ ช ้
ี ระเภท
การโอนเงินภายในจะทำได ้ระหว่างบัญชป
ี นละประเภท หาก
เดียวกันเท่านัน
้ หรือระหว่างบัญชค
จำนวนเงินทีโ่ อนมากกว่าจำนวนเงินฝากขัน
้ ต่ำที่
กำหนดของลูกค ้าทีข
่ อให ้โอนเงินด ้วยวิธก
ี ารทีเ่ ฉพาะ

NYMSTAR LIMITED (FSA License Number SD025),
9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles
Website: www.exness.com, email: support@exness.com

transfer method and the Company has the right to
suggest an alternative.
7.12 All payment and/or transfer charges may be
borne by the Client and the Company shall debit the
relevant Client Account for these charges.
7.13 In the case of a Client Account being closed, its
Balance will be withdrawn proportionally to the
accounts, from which deposits were made.
7.14 Unlawful actions with bank cards and/or bank
accounts and/or with any other depositing method,
are exceptions to the aforementioned paragraph. In
the case of unlawful action(s), the Company may
refund the remaining Balance as it deems fit. Should
an unlawful action occur, all data may be provided to
the bank and/or credit institution and/or payment
service provider and or similar as well as to law
enforcement agencies and/or authorities.
7.15 In cases where the security type was changed,
the Company retains the right to conduct
withdrawal(s) after a three (3) Business Days’ period
has passed, counting from the moment that the
security type was changed.
7.16 Without prejudice to the rest of the provisions of
the Client Agreement, where a bank card is used as
the depositing method, the Company reserves the
right to place withdrawal limits in its systems. For
additional information regarding such withdrawal
limits and withdrawal procedures, please refer to
your Personal Area. The Company shall undertake to
send funds to the Client’s account in accordance with
the details stated in the request for withdrawal. The
Company shall not be responsible for the transfer
period.

ิ ธิเสนอวิธก
เจาะจง และบริษัทมีสท
ี ารอืน
่
7.12 ลูกค ้าอาจต ้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียม
การโอนทัง้ หมด และบริษัทจะตัดค่าใชจ่้ ายเหล่านีจ
้ าก
ี องลูกค ้า
เงินในบัญชข
ี องลูกค ้า ยอดเงินใน
ี่ ก
ี ารปิ ดบัญชข
7.13 ในกรณีทม
ี ะถูกถอนออกและจ่ายคืนไปยังบัญชท
ี ฝ
บัญชจ
ี่ ากเข ้า
ั สว่ นทีไ่ ด ้ฝากเข ้า
ตามสด
ี่ ก
ี ารใชบั้ ตรธนาคารและ/หรือบัญช ี
7.14 ในกรณีทม
ธนาคาร และ/หรือวิธก
ี ารฝากเงินอืน
่ ใดโดยมิชอบด ้วย
กฎหมาย จะถือเป็ นกรณียกเว ้นสำหรับข ้อทีก
่ ล่าวมา
ข ้างต ้น ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารกระทำโดยมิชอบด ้วยกฎหมาย
์ ามทีพ
บริษัทอาจคืนเงินยอดบาลานซต
่ จ
ิ ารณาแล ้วว่า
เหมาะสม หากเกิดการกระทำอันมิชอบด ้วยกฎหมาย
อาจมีการสง่ ข ้อมูลทัง้ หมดไปยังธนาคารและ/หรือ
สถาบันเครดิต และ/หรือผู ้ให ้บริการชำระเงิน และ/หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมไปถึงหน่วยงานทีบ
่ งั คับใช ้
กฎหมาย
่ นแปลงประเภทความปลอดภัย
7.15 หากมีการเปลีย
ิ ธิให ้ถอนเงินได ้หลังผ่านไปสาม (3)
บริษัทขอสงวนสท
วันทำการ นับจากเวลาทีไ่ ด ้ทำการเปลีย
่ นประเภท
ความปลอดภัย
7.16 โดยไม่กระทบต่อข ้อกำหนดสว่ นทีเ่ หลือในข ้อ
ตกลงของลูกค ้า ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าใชบั้ ตรธนาคารเป็ น
ิ ธิใ์ นการกำหนด
วิธก
ี ารฝากเงิน บริษัทขอสงวนสท
วงเงินจำกัดสำหรับการถอนเงินในระบบ สำหรับข ้อมูล
เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวงเงินจำกัดของการถอนเงิน และขัน
้
ตอนการถอนเงินดังกล่าว โปรดดูทพ
ี่ น
ื้ ทีส
่ ว่ นบุคคล
ี องลูกค ้า
ของคุณ บริษัทจะดำเนินการสง่ เงินเข ้าบัญชข
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว ้ในคำขอถอนเงิน บริษัทจะไม่
้
รับผิดชอบต่อระยะเวลาทีใ่ ชในการโอนเงิ
น

7.17 In cases where more than ninety (90) days have
elapsed since the Client’s trading account was
funded by bank card and where during this period no
withdrawal of funds has been made from the trading
account, withdrawal of funds may be made only to
the Client’s same bank card and/or in any other
method determined appropriate by the Company.

่ ลูกค ้าฝากเงินเข ้าบัญชโี ดยใชบั้ ตรธนาคาร
7.17 เมือ
ี อ
ื้ ขายนีน
หากไม่มก
ี ารถอนเงินออกจากบัญชซ
้ านเกิน
ิ (90) วันนับจากวันทีฝ
กว่าเก ้าสบ
่ าก ลูกค ้าจะสามารถ
ถอนเงินได ้ โดยถอนผ่านบัตรธนาคารเดียวกันของ
ลูกค ้าเท่านัน
้ และ/หรือด ้วยวิธก
ี ารอืน
่ ใดก็ตามทีบ
่ ริษัท
พิจารณาว่าเหมาะสม

7.18 Without prejudice to the rest of the provisions of
the Client Agreement, the Client may send request(s)
for funds withdrawal from the Personal Areaand the
Company shall undertake to send funds to the
Client’s account, in accordance with the details
stated in the request for withdrawal. The Company

7.18 โดยไม่กระทบกับข ้อกำหนดสว่ นทีเ่ หลือซงึ่ ระบุไว ้
ในข ้อตกลงของลูกค ้า ลูกค ้าสามารถขอถอนเงินจาก
พืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล และบริษัทจะดำเนินการเพือ
่ โอนเงิน
ี องลูกค ้า ตามรายละเอียดทีไ่ ด ้ระบุเอาไว ้
ไปยังบัญชข
ในคำขอถอนเงิน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลา
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shall not be responsible for the period of transfer
following execution of the withdrawal request.
7.19 The Client may request for a transfer of funds to
another trading account, provided the latter trading
account supports the relevant fund
deposit/withdrawal method. Internal transfer shall be
executed only between accounts of the same type,
or between different types of accounts if the transfer
amount is greater than the required minimum initial
deposit.
7.20 The Company shall process the transfer of
funds to another trading account in the currency of
that trading account.
7.21 If during the transfer of the funds between
trading accounts, the Company accidentally and/or
mistakenly, effects the said transfer to an incorrect
trading account, the requested amount of the said
transfer shall be refunded to the Client at the
expense of the Company.
7.22 If an error in the request for the transfer of
funds to another account was made by the Client
and this resulted in the Company depositing in an
incorrect trading account, the Client may not be
refunded.
7.23 Any internal transfer may be declined by the
Company without any reasoning in its sole discretion.
7.24 Danibrook Investments Limited, a company
under common control with the Company and
registered in the Republic of Cyprus with Registration
No HE417738 and address at: 28 Octovriou, 243,
Christiana Sea View Court, 3rd Floor, Flat 301-302,
3035, Limassol, Cyprus, acts as the payment
processor of the Company.

้
ทีใ่ ชในการโอนเงิ
นหลังจากมีการสง่ คำขอถอนเงิน
ี อ
ื้ ขายอืน
่
7.19 ลูกค ้าสามารถขอโอนเงินไปยังบัญชซ
ี อ
ื้ ขายนัน
ได ้ ในกรณีทบ
ี่ ญ
ั ชซ
้ รองรับวิธก
ี ารฝาก/
ถอนเงินทีใ่ ช ้ การโอนเงินภายในจะทำได ้ระหว่างบัญช ี
ี นละ
ประเภทเดียวกันเท่านัน
้ หรือระหว่างบัญชค
ประเภท หากจำนวนเงินทีโ่ อนมากกว่าจำนวนเงินฝาก
ขัน
้ ต่ำทีก
่ ำหนด
ี อ
ื้ ขายอืน
่
7.20 บริษัทจะดำเนินการโอนเงินเข ้าบัญชซ
ี
้
ื
ในสกุลเงินของบัญชซอขายนัน
้
ี อ
ื้ ขาย
7.21 ในระหว่างทำรายการโอนเงินข ้ามบัญชซ
หากบริษัทดำเนินการผิดพลาด โดยการโอนเงินเข ้า
ผิดบัญช ี บริษัทจะคืนเงินจำนวนนัน
้ ให ้แก่ลก
ู ค ้าโดยที่
บริษัทเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายเอง
7.22 หากเกิดข ้อผิดพลาดของลูกค ้าในคำขอโอนเงิน
ี น
ไปยังบัญชอ
ื่ ซงึ่ เป็ นผลให ้บริษัทฝากเงินเข ้าผิด
ี อ
ื้ ขาย ลูกค ้าอาจไม่สามารถขอเงินจำนวนนัน
บัญชซ
้
คืนได ้
7.23 บริษัทอาจปฏิเสธการโอนเงินภายในโดยไม่ต ้อง
ให ้เหตุผล โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทแต่เพียง
ผู ้เดียว
7.24 Danibrook Investments Limited เป็ นบริษัท
อยูภ
่ ายใต ้อำนาจควบคุมเดียวกันกับบริษัทและ
จดทะเบียนในสาธารณรัฐไซปรัส เลขทะเบียน
HE417738 และตัง้ อยูท
่ :ี่ 28 Octovriou, 243, อาคาร
ั ้ 3, ห ้อง 301-302,
Christiana Sea View Court, ชน
3035 ลิมาสซอล ไซปรัส ทำหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดำเนินการ
ชำระเงินของบริษัท
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Part C: The Trading Platform
1. Technical Issues
1.1 The Client is solely responsible for obtaining
and/or maintaining compatible equipment necessary
to access and use the Trading Platform, which
includes at least a personal computer, internet
access and telephone and/or other access line.
Access to the internet is an essential feature and the
Client shall be solely responsible for any fees
necessary, in order to ensure his connectivity to the
internet.
1.2 The Client represents and warrants that he has
installed and implemented appropriate means of
protection relating to the security and integrity of his
computer and that he has taken appropriate actions
to protect his system from computer viruses or other
similar harmful or inappropriate materials, devices,
information or data that may potentially harm the
Website, the Trading Platform or other systems of the
Company. The Client further undertakes to protect
the Company from any wrongful transmissions of
computer virus or other similarly harmful or
inappropriate material or device to the Company
Trading Platform from his personal computer.
1.3 The Company will not be liable to the Client
should his computer system fail, damage, destroy
and/or format his records and data. Furthermore, if
the Client incurs delays and any other form of data
integrity problems that are a result of his hardware
configuration or mismanagement, the Company shall
not be liable.
1.4 The Company will not be liable for any such
disruptions and/or delays and/or problems in any
communication experienced by the Client while
using the Trading Platform.

หมวด ค แพลตฟอร์มการ
้ื ขาย
ซอ
1. ปัญหาทางเทคนิค
1.1 ลูกค ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียวในการจัดหา
้
และ/หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ทต
ี่ ้องใชในการเข
้าถึงและ
้
ื้ ขาย ซงึ่ ต ้องเป็ นอุปกรณ์ท ี่
ใชงานแพลตฟอร์
มการซอ
ื้ ขาย ประกอบด ้วย
เข ้ากันได ้กับแพลตฟอร์มการซอ
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล การเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ต สาย
ั ท์ และ/หรือสายการเชอ
ื่ มต่ออืน
โทรศพ
่ ๆ เป็ นอย่าง
น ้อย การเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ตเป็ นปั จจัยทีส
่ ำคัญอย่างยิง่
ื่ มต่ออิน
และลูกค ้าเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการเชอ
ื่ มต่ออิน
เทอร์เน็ ต เพือ
่ ยืนยันให ้แน่ใจว่า มีการเชอ
เทอร์เน็ ต
1.2 ลูกค ้ารับรองและรับประกันว่าได ้ติดตัง้ และใช ้
วิธก
ี ารป้ องกันทีเ่ หมาะสมในแง่ความปลอดภัยและ
ความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ของลูกค ้า และได ้
ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพือ
่ ป้ องกันระบบของตน
ื่ อุปกรณ์ หรือข ้อมูลอืน
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสอ
่ ๆ
ทีไ่ ม่เหมาะสมและอาจเป็ นอันตรายต่อเว็บไซต์
ื้ ขาย หรือระบบอืน
แพลตฟอร์มการซอ
่ ๆ ของบริษัท
นอกจากนีล
้ ก
ู ค ้ามีหน ้าทีป
่ ้ องกันการแพร่หรือสง่ ต่อไว
ื่ หรืออุปกรณ์อน
รัสคอมพิวเตอร์ หรือสอ
ื่ ๆ ทีเ่ ป็ นอันต
รายหรือไม่ เหมาะสม จากเครือ
่ งคอมพิวเตอร์สว่ น
ื้ ขายของ
บุคคลของ ลูกค ้ามายังแพลตฟอร์มการซอ
บริษัท
1.3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค ้าหากระบบ
ี หาย ทำลาย
คอมพิวเตอร์ของลูกค ้าขัดข ้อง เสย
และ/หรือล ้างข ้อมูลและบันทึกของลูกค ้า นอกจากนี้
้
หากลูกค ้าเกิดความล่าชาและปั
ญหาอืน
่ ๆ ด ้านความ
สมบูรณ์ของข ้อมูล อันเป็ นผลมาจากการกำหนดค่าฮา
ร์ดแวร์หรือการจัดการทีไ่ ม่ด ี บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
1.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงัก และ/หรือ
ื่ สารใดๆ ทีล
ความล่าชา้ และ/หรือปั ญหาในการสอ
่ ก
ู ค ้า
้
ื้ ขาย
ประสบเมือ
่ ใชแพลตฟอร์
มการซอ
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2. Prohibited Actions on the Trading
Platform

้ พลตฟอร์มการ
2. ข้อห้ามในการใชแ
้ื ขาย
ซอ

2.1 The Client shall not unlawfully access or attempt
to gain access, reverse engineer or otherwise
circumvent any security measures that the Company
has applied to the Trading Platform.

2.1 ลูกค ้าต ้องไม่เข ้าถึงหรือพยายามเข ้าถึงโดยมิชอบ
ด ้วยกฎหมาย ใชวิ้ ธวี ศ
ิ วกรรมย ้อนกลับ หรือหลีกเลีย
่ ง
มาตรการการรักษาความปลอดภัยใดๆ ทีบ
่ ริษัทได ้นำมา
ื้ ขาย
ใชกั้ บแพลตฟอร์มการซอ

2.2 The Client will use the Trading Platform only for
the benefit of his Client Account and not on behalf of
any other person.

้
ื้ ขายเพือ
มการซอ
่ ประโยชน์
2.2 ลูกค ้าจะใชแพลตฟอร์
ี องลูกค ้าเองเท่านัน
้
ของบัญชข
้ และไม่ใชในนามของ
บุคคลอืน
่

2.3 It is absolutely prohibited to take any of the
following actions:
A. Use any software, which applies artificial
intelligence analysis to the Company’s system
and/or Trading Platform.
B. Intercept, monitor, damage or modify any
communication which is not intended for him.
C. Use any type of spider, virus, worm,
Trojan-horse, time bomb and/or any other codes
and/or instructions that are designed to distort,
delete, damage and/or disassemble the Trading
Platform and/or the communication system or
any system of the Company.

2.3 ห ้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนีโ้ ดย
เด็ดขาด
A.

้
้
ใชซอฟต์
แวร์ใดๆ ทีใ่ ชการวิ
เคราะห์ข ้อมูลโดย
ปั ญญาประดิษฐ์ตอ
่ ระบบของบริษัทและ/หรือ
ื้ ขาย
แพลตฟอร์มการซอ

B.

ี หาย หรือปรับเปลีย
ดักจับ ติดตาม ก่อความเสย
่ น
ื่ สารใดๆ ทีไ่ ม่ได ้มีขน
ข ้อมูลสอ
ึ้ เพือ
่ ลูกค ้า

้
ม (spider) ไวรัส (virus) หนอน
C. ใชแมงมุ
คอมพิวเตอร์ (worm) ม ้าโทรจัน (Trojan horse)
ระเบิดเวลา (time bomb) และ/หรือรหัส และ/หรือ
คำสงั่ อืน
่ ใดทีอ
่ อกแบบมาเพือ
่ บิดเบือน ลบ ก่อ
ี
ความเสยหาย และ/หรือแยกสว่ นแพลตฟอร์มการ
ื้ ขาย และ/หรือระบบการสอ
ื่ สาร หรือระบบใดๆ
ซอ
ของบริษัท

D. Send any unsolicited commercial
communication not permitted under applicable
law or Applicable Regulations.
E.

Do anything that will, or may violate the integrity
of the Company’s computer system or Trading
Platform or cause such system(s) to malfunction.

F.

Take any action that could probably allow the
irregular and/or unauthorised access of the
Trading Platform.

G. Use (or allow another person to use) any
software, program, application or other device,
directly or indirectly, to access or obtain
information through the Trading Platform or
automate the process of accessing or obtaining
such information.
H. Use the Trading Platform in contravention of this
Agreement.

่ การสอ
ื่ สารเชงิ พาณิชย์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ใดๆ ที่
D. สง
ไม่ได ้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท ี่
บังคับใช ้
E.

การกระทำการใดๆทีจ
่ ะทำให ้หรืออาจทำให ้เกิด
การละเมิดความถูกต ้องสมบูรณ์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือแพลตฟอร์มการ
ื้ ขายหรือทำให ้ระบบดังกล่าวทำงานผิดปกติ
ซอ

F.

กระทำการใดๆ ทีอ
่ าจทำให ้เข ้าถึงแพลตฟอร์มการ
ื้ ขายได ้อย่างผิดวิธแ
ซอ
ี ละ/หรือโดยไม่ได ้รับ
อนุญาต

่ ใช)้ ซอฟต์แวร์
G. ใช ้ (หรืออนุญาตให ้บุคคลอืน
ั หรืออุปกรณ์อน
โปรแกรม แอปพลิเคชน
ื่ ใด ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางอ ้อม ในการเข ้าถึงหรือขอรับ
ื้ ขาย หรือทำให ้
ข ้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มการซอ
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2.4 Internet connectivity delays and price feed errors
sometimes create a situation whereby the prices
displayed on Trading Platform do not actually reflect
the market rates. Trading strategies aimed at
exploiting errors in prices and/or at concluding
trades at off-market prices, or taking advantage of
these internet delays are not permissible on the
Trading Platform. If the Company reasonably
suspects based on the Client’s trading strategy or
other behaviour, that he deliberately and/or
systematically exploits or attempts to exploit such
errors in prices and/or off-market prices, the
Company is entitled to take one or more of the
following countermeasures:
A. Restrict or block Client's access to the Trading
Platform;
B. Terminate the Agreement immediately;
C. Close the Client Account immediately;
D. Take legal action for any losses suffered by the
Company.

กระบวนการเข ้าถึงหรือได ้รับข ้อมูลดังกล่าวเป็ นไป
โดยอัตโนมัต ิ
้
ื้ ขายโดยไม่ปฏิบต
มการซอ
ั ต
ิ ามข ้อ
H. ใชแพลตฟอร์
ตกลงนี้
้
ื่ มต่อ และข ้อ
นเทอร์เน็ ต การเชอ
2.4 ความล่าชาของอิ
ผิดพลาดของการแสดงราคาอาจเป็ นเหตุให ้ราคาที่
ื้ ขายมิได ้สะท ้อนถึง
แสดงบนแพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขายทีม
ราคาตลาดทีแ
่ ท ้จริง กลยุทธ์การซอ
่ งุ่ ใช ้
ประโยชน์จากข ้อผิดพลาดของราคา และ/หรือการ
ื้ ขายด ้วยราคาทีไ่ ม่ใชร่ าคาตลาด หรือการฉวยโอกาส
ซอ
้
จากความล่าชาของอิ
นเทอร์เน็ ต เป็ นกลยุทธ์ทไี่ ม่
้
ื้ ขาย หากกลยุทธ์
อนุญาตให ้ใชในแพลตฟอร์
มการซอ
้
ื
การซอขายหรือพฤติกรรมอืน
่ ๆ ของลูกค ้า ทำให ้บริษัทมี
ั ได ้ว่า ลูกค ้ามีเจตนาและ/หรือมี
เหตุเพียงพอให ้สงสย
้ อพยายามจะใช ้
การวางแผนอย่างเป็ นระบบในการใชหรื
ข ้อผิดพลาดของราคาและ/หรือราคาทีไ่ ม่มใี นตลาดใน
ิ ธิทจ
ทางทีผ
่ ด
ิ เพือ
่ ประโยชน์ของลูกค ้า บริษัทมีสท
ี่ ะใช ้
มาตรการตอบโต ้ข ้อใดข ้อหนึง่ หรือหลายข ้อดังนี้
ื้ ขาย
A. จำกัดหรือระงับการเข ้าถึงแพลตฟอร์มการซอ
้ น
ั ที
B. ยกเลิกข ้อตกลงนีท
ี องลูกค ้าทันที
C. ปิ ดบัญชข
D. ดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุทบ
ี่ ริษัทได ้รับ
ี
ความสูญเสย
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3. Safety of Access Data
3.1 Client is entitled to Access Data, so as to place
Orders from his Client Account and perform various
operations. The Client agrees to keep it secret and
not to disclose any Access Data to any person.
3.2 The Client may change his Access Data on his
Personal Area with the exception of username,
email address, phone password.
3.3 The Client should not write down his Access
Data. If the Client receives a written notification of
his Access Codes, he must destroy the notification
immediately.
3.4 The Client agrees to notify the Company
immediately if he knows or suspects that his
Access Data has or may have been disclosed to
any unauthorised person. The Company will then
take steps to prevent any further use of such
Access Data and will issue the Client with
replacement Access Data. The Client will be unable
to place any Orders or perform any non-trading
operations until he receives the replacement
Access Data.
3.5 The Client agrees that he will cooperate with
any investigation the Company may conduct into
any misuse or suspected misuse of his Access
Data.

3. ความปลอดภ ัยของข้อมูลการเข้าถึง
บ ัญช ี

ิ ธิในข ้อมูลการเข ้าถึง เพือ
่ เปิ ดคำสงั่
3.1 ลูกค ้ามีสท
ื้ ขายจากบัญชข
ี องลูกค ้าและดำเนินการต่างๆ ลูกค ้า
ซอ
ยินยอมทีจ
่ ะรักษาความลับและไม่เปิ ดเผยข ้อมูลการ
เข ้าถึงบัญชใี ห ้ผู ้ใดทราบ
่ นข ้อมูลการเข ้าถึงบัญชไี ด ้ในพืน
้ ที่
3.2 ลูกค ้าอาจเปลีย
ื่ ผู ้ใช ้ ทีอ
สว่ นบุคคล ยกเว ้นชอ
่ ยูอ
่ เี มล และรหัสผ่าน
ั ท์
โทรศพ
3.3 ลูกค ้าไม่ควรจดหรือเขียนข ้อมูลการเข ้าถึงบัญชไี ว ้
ื
หากลูกค ้าได ้รับแจ ้งรหัสการเข ้าถึงโดยสง่ เป็ นหนังสอ
ื
หรือ ลายลักษณ์อก
ั ษรจะต ้องทำลายหนังสอแจ ้งนัน
้
ทันที
่ ะแจ ้งให ้บริษัททราบทันที หาก
3.4 ลูกค ้ายินยอมทีจ
ั ว่าข ้อมูลการเข ้าถึงของลูกค ้าถูกเปิ ดเผย
ทราบหรือสงสย
หรืออาจถูกเปิ ดเผยแก่บค
ุ คลทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต จากนัน
้
บริษัทจะดำเนินการเพือ
่ ป้ องกันมิให ้มีการใชข้ ้อมูล
เข ้าถึง ดังกล่าวอีกและจะออกข ้อมูลเข ้าถึงใหม่แทน
ื้ ขายหรือ
ให ้แก่ลก
ู ค ้า ลูกค ้าจะไม่สามารถเปิ ดคำสงั่ ซอ
่ ารซอ
ื้ ขายใดๆ ได ้จนกว่าจะได ้รับ
ทำกิจกรรมทีไ่ ม่ใชก
ข ้อมูลการเข ้าถึงใหม่แทน
่ ะร่วมมือในการตรวจสอบใดๆ ที่
3.5 ลูกค ้ายินยอมทีจ
บริษัทอาจดำเนินการเมือ
่ เกิดการใชข้ ้อมูลเข ้าถึงในทาง
ั ว่าจะเกิดการใชข้ ้อมูลเข ้าถึงในทางทีผ
ทีผ
่ ด
ิ หรือสงสย
่ ด
ิ

3.6 The Client acknowledges that the Company
bears no responsibility if unauthorized third
persons obtain access to information, including
electronic addresses, electronic communication,
personal data and Access Data when the above
are transmitted between the parties and/or any
other party, using the internet or other network
communication facilities, post, telephone, or any
other electronic means.

ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ หาก
3.6 ลูกค ้ารับทราบว่าบริษัทไม่มส
บุคคลทีส
่ ามทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตสามารถเข ้าถึงข ้อมูล รวม
ื่ สารทางอิเล็กทรอนิกส ์
ถึงทีอ
่ ยูอ
่ เิ ล็กทรอนิกส ์ การสอ
ข ้อมูลสว่ นบุคคล และข ้อมูลการเข ้าถึงเมือ
่ มีการสง่
ั ญาและ/หรือบุคคล
ข ้อมูลดังกล่าวข ้างต ้นระหว่างคูส
่ ญ
ื่ สารผ่านเครือข่าย
อืน
่ โดยใชอิ้ นเทอร์เน็ ตหรือการสอ
ั ท์ หรือวิธก
อืน
่ ๆ ไปรษณีย ์ โทรศพ
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส ์
อืน
่ ๆ

3.7 It is agreed and understood that all Orders
made via the Trading Platform and non-trading
operations on the Personal Area are deemed to
have been made by the Client and are binding on
the Client.

ื้ ขายทัง้ หมดผ่าน
่ อมรับและเข ้าใจว่าคำสงั่ ซอ
3.7 เป็ นทีย
้
ื
่ าร
แพลตฟอร์มการซอขายและการดำเนินการทีไ่ ม่ใชก
ื้ ขายในพืน
ซอ
้ ทีส
่ ว่ นบุคคลถือว่าเป็ นการกระทำโดย
ลูกค ้าและมีผลผูกพันกับลูกค ้า
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4. Intellectual Property

ิ ทางปัญญา
4. ทร ัพย์สน

4.1 This Agreement does not convey an interest in, or
to the Trading Platform but only a limited,
non-exclusive right of use of the Trading Platform
according to the terms of this Agreement.

ิ ธิของแพลตฟอร์มการ
้ ม่ได ้ให ้สท
4.1 ข ้อตกลงนีไ
ื้ ขายแก่ลก
ิ ธิในการใชงาน
้
ซอ
ู ค ้า แต่เพียงให ้สท
้
ื
แพลตฟอร์มการซอขายโดยจำกัดและไม่ผก
ู ขาด ตาม
เงือ
่ นไขของข ้อตกลงนีเ้ ท่านัน
้

4.2 Nothing in this Agreement constitutes a waiver of
the Company’s or any other third party’s intellectual
property rights.

ิ ธิ
ี ้อความใดในข ้อตกลงนีถ
้ อ
ื เป็ นการสละสท
4.2 ไม่มข
ิ ทางปั ญญาของบริษัทหรือของบุคคลที่
ในทรัพย์สน
สาม

4.3 The Client is permitted to store, display, analyse,
modify, reformat and print the information made
available to him through the Website or the Trading
Platform. The Client is not permitted to publish,
transmit, or otherwise reproduce that information, in
whole or in part, in any format to any third party
without the Company’s express written consent. The
Client must not alter, obscure or remove any
copyright, trademark or any other notices that are
provided in connection with the information.
4.4 The Client hereby agrees not to reproduce,
duplicate, copy, modify, repair, develop or re-sell any
part of the Trading Platform.

4.3 ลูกค ้าได ้รับอนุญาตให ้จัดเก็บ แสดง วิเคราะห์
แก ้ไข จัดรูปแบบใหม่ และพิมพ์ข ้อมูล ทีใ่ ห ้แก่ลก
ู ค ้า
ื้ ขาย ลูกค ้า
ผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการซอ
ไม่ได ้รับอนุญาตให ้เผยแพร่แก่สาธารณะ สง่ ต่อ หรือ
ทำซ้ำข ้อมูลดังกล่าว โดยสว่ นหนึง่ สว่ นใดหรือทัง้ หมด
ไม่วา่ ในรูปแบบใดก็ตาม ให ้แก่บค
ุ คลทีส
่ าม โดยไม่ได ้
ั แจ ้ง
รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรอย่างชด
จากบริษัท ลูกค ้าต ้องไม่เปลีย
่ นแปลง ปิ ดบัง หรือลบ
ิ
ข ้อความสงวนลิขสทธิ์ เครือ
่ งหมายการค ้า หรือ
เครือ
่ งหมาย อืน
่ ใดทีใ่ ห ้ไว ้โดยเกีย
่ วเนือ
่ งกับข ้อมูลนัน
้
่ ะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก
4.4 ลูกค ้ายอมรับทีจ
่ มแซม พัฒนา หรือขายต่อซงึ่ สว่ นใดสว่ น
แก ้ไข ซอ
ื้ ขาย
หนึง่ ของแพลตฟอร์มการซอ
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Part D: Trading Terms

ื้ ขาย
หมวด ง เงือ
่ นไขการซอ

1. Execution

ื้ ขาย
1. การดำเนินการคำสง่ ั ซอ

1.1 The trading procedures of the Company (including
but not limited to the types of Orders and way of
execution) are detailed in the document “General
Business Terms” found on the Company’s Website.

ื้ ขายของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัด
้ ตอนการซอ
1.1 ขัน
ื้ ขายและวิธก
เพียงประเภทของคำสงั่ ซอ
ี ารการดำเนิน
ื้ ขาย) มีรายละเอียดอยูใ่ นเอกสาร
การคำสงั่ ซอ
"เงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป" บนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2 It is understood that in relation to individual
transactions, depending on the type of Client
Account held by each Client, the Company will either
be executing Orders as a counterparty in the
particular transaction in which case the Company will
be the execution venue or it will be transmitting the
Orders for execution to a third party (known as
Straight Through Processing, STP), in which case the
Company will not be acting as a counterparty in the
transaction and the execution venue will be a third
party.

1.2 เป็ นทีเ่ ข ้าใจกันว่าในการทำธุรกรรมแต่ละรายการ
ี ล
ซงึ่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทบัญชท
ี่ ก
ู ค ้าแต่ละรายถืออยู่
่
ั
้
ื
บริษัทจะดำเนินการคำสงซอขายในฐานะคูค
่ ้า ในกรณี
ทีธ
่ รุ กรรมนัน
้ ดำเนินการโดยบริษัทเอง หรือบริษัทอาจ
ื้ ขายนัน
สง่ คำสงั่ ซอ
้ ไปให ้แก่บค
ุ คลทีส
่ ามดำเนินการ
ื้ ขายบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์
(เรียกว่า วิธก
ี ารซอ
หรือ STP) ในกรณีนบ
ี้ ริษัทไม่อยูใ่ นฐานะคูค
่ ้าของ
ลูกค ้าในธุรกรรมนี้ และผู ้ดำเนินการคำสงั่ คือบุคคลที่
สาม

1.3 Orders are placed by the Client with the
Company with the use of Access Data on the Trading
Platform, through the Client’s compatible personal
computer connected to the internet. The Company
will be entitled to rely and act on any Order given by
using the Access Data on the Trading Platform
without any further enquiry to the Client and any
such Orders will be binding upon the Client.

1.3 ลูกค ้าใชข้ ้อมูลการเข ้าถึงบนแพลตฟอร์มการ
ื้ ขายเพือ
ื้ ขายกับบริษัท ผ่านเครือ
ซอ
่ เปิ ดคำสงั่ ซอ
่ ง
้ อ
ื่ มต่อกับอิน
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลทีล
่ ก
ู ค ้าใชเช
ิ ธิทจ
ื่ ถือและดำเนินการคำสงั่
เทอร์เน็ ต บริษัทมีสท
ี่ ะเชอ
ื้ ขายใดๆ ทีไ่ ด ้รับบนแพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขาย ซงึ่
ซอ
ลูกค ้าให ้ไว ้โดยใชข้ ้อมูลเข ้าถึง โดยบริษัทไม่ต ้องสอบ
ื้ ขายนัน
ถามเพิม
่ เติมจากลูกค ้าและคำสงั่ ซอ
้ จะมีผล
ผูกพันลูกค ้า

1.4 The Company is under no obligation, unless
otherwise agreed in the Agreement, to monitor or
advise the Client on the status of any Transaction or
to close out any Client’s Open Positions. It is agreed
that if the Company decides to do so, this will be
done on a discretionary basis and will not be
considered an undertaking of an obligation to
continue. It is the Client’s responsibility to monitor his
positions at all times.

ี าระผูกพันใดๆ เว ้นแต่ตกลงกันไว ้
1.4 บริษัทจะไม่มภ
เป็ นอย่างอืน
่ ในข ้อตกลง ในการตรวจติดตามหรือให ้
คำแนะนำแก่ลก
ู ค ้าเกีย
่ วกับสถานะของธุรกรรมใดๆ
หรือเพือ
่ ปิ ดสถานะเปิ ดใดๆ ของลูกค ้า เป็ นทีย
่ อมรับว่า
ิ ใจทีจ
หากบริษัทตัดสน
่ ะดำเนินการดังกล่าว การดำเนิน
การนัน
้ เกิดจากดุลยพินจ
ิ ของบริษัทและไม่ถอ
ื เป็ นภาระ
ผูกพันให ้บริษัทมีหน ้าทีต
่ ้องดำเนินการนัน
้ ต่อเนือ
่ งไป
เป็ นความรับผิดชอบของลูกค ้าทีจ
่ ะต ้องรับทราบ
ื้ ขายของตนตลอดเวลา
สถานะการซอ
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2. Decline of Client’s Orders,
Requests and Instructions

ื้ ขาย คำขอ และ
2. การปฏิเสธคำสง่ ั ซอ
คำสง่ ั ของลูกค้า

2.1 Without prejudice to any other provisions herein,
the Company is entitled to decline or refuse to
accept and/or transmit or arrange for the execution
of any Order of the Client in CFDs, for any good
reason including but not limited in any of the
following cases as applicable to CFDs:

่ ในเอกสารนี้
2.1 โดยไม่กระทบถึงข ้อกำหนดข ้ออืน
ิ ธิทจ
บริษัทมีสท
ี่ ะไม่ยอมรับหรือปฏิเสธทีจ
่ ะยอมรับและ
ื้ ขายใดๆ ของลูกค ้าไป
/หรือดำเนินการหรือสง่ คำสงั่ ซอ
ดำเนินการใน CFD ด ้วยเหตุผลทีส
่ มเหตุสมผล ซงึ่ รวม
ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้

A. If the Order precedes the first Quote in the
Trading Platform on the market opening;

A.

ื้ ขายเกิดขึน
หากคำสงั่ ซอ
้ ก่อนราคาแรกใน
ื้ ขายเมือ
แพลตฟอร์มการซอ
่ เปิ ดตลาด

B. Under abnormal market conditions;

B.

ภายใต ้ภาวะตลาดทีผ
่ ด
ิ ปกติ

C. If the Client has recently made an unreasonable
number of requests in comparison to the
number of Transactions;

่ จำนวนคำขอซงึ่ ไม่สอดคล ้องกับ
C. หากลูกค ้าได ้สง

D. If the Client’s Free Margin is less than the Initial
Margin or the Necessary Margin or there are no
available cleared funds deposited in the Client
Account to pay all the charges of the particular
Order;
E.

F.

It is impossible to proceed with an Order due to
its size or price, or the proposed Transaction is
of such a size (too small or too large), that the
Company does not wish to accept that Order, or
the Company believes that it will not be able to
hedge the proposed Transaction in the
Underlying Market, or it is impossible for the
Order to be executed due to the conditions of
the relevant Underlying Market;
Where the Company suspects that the Client is
engaged in money laundering activities or
terrorist financing or other criminal acts;

G. In consequence of any request made by the
regulatory and/or supervisory authorities of
Seychelles and/or further to a court order;
H. Where the legality or genuineness of the Order
is under doubt;
I.

J.

There is absence of essential detail of the Order
or the Order is not clear or has more than one
interpretation;
The Transaction Size is less than the minimum

จำนวนของธุรกรรม
ิ้ ของลูกค ้าน ้อยกว่ามาร์จน
ิ้ ขัน
้ ต ้น
D. หากฟรีมาร์จน
หรือมาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ น หรือไม่มย
ี อดเงินในบัญช ี
ื้ ขายนัน
เพียงพอเป็ นค่าใชจ่้ ายในการเปิ ดคำสงั่ ซอ
้
E.

ื้ ขายได ้
ไม่สามารถดำเนินการกับคำสงั่ ซอ
เนือ
่ งจากขนาดหรือราคาของคำสงั่ ทีล
่ ก
ู ค ้าระบุไว ้
่ คำสงั่ นัน
เชน
้ มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ซงึ่
ื้ ขายนัน
บริษัทไม่ต ้องการรับคำสงั่ ซอ
้ หรือบริษัท
ื่ ว่าไม่สามารถจับคูค
ื้ ขายนัน
เชอ
่ ำสงั่ ซอ
้ ในตลาด
อ ้างอิงได ้ หรือบริษัทเห็นว่าเป็ นไปไม่ได ้ทีจ
่ ะ
ดำเนินการคำสงั่ ในภาวะของตลาดอ ้างอิงดัง
กล่าวในขณะนัน
้

ั ว่าลูกค ้ามีสว่ นเกีย
ี่ ริษัทสงสย
่ วข ้องใน
F. ในกรณีทบ
กิจกรรมการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการ
เงินแก่ ผู ้ก่อการร ้าย หรืออาชญากรรมอืน
่ ๆ
G. เป็ นผลจากคำร ้องขอของหน่วยงานด ้านกฎ
ระเบียบและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลของ
์ ละ/หรือเป็ นคำสงั่ ศาล
ประเทศเซเชลสแ
H. ความชอบด ้วยกฎหมายหรือความแท ้จริงของ

ื้ ขายนัน
ั
คำสงั่ ซอ
้ ยังเป็ นทีส
่ งสย
I.

ื้ ขาย หรือ
ขาดรายละเอียดสำคัญของคำสงั่ ซอ
ื้ ขายไม่ชด
ั เจน หรือตีความได ้มากกว่า
คำสงั่ ซอ
หนึง่ ความหมาย

J.

ขนาดธุรกรรมต่ำกว่าขนาดขัน
้ ต่ำของ CFD ตามที่
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ั ญา
ระบุไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของสญ

Transaction Size for the particular CFD as
indicated in the Contract Specifications;
K. A Quote is not obtained from the Company or
the Quote obtained by the Company is an
Indicative Quote or the Quote is manifestly
erroneous or Quote is an Error Quote (Spike);
L.

Internet connection or communications are
disrupted;

K.

ราคานัน
้ ไม่ใชร่ าคาทีไ่ ด ้รับจากบริษัท หรือราคาที่
ี้ ำ หรือราคานัน
ได ้รับจากบริษัทเป็ นเพียงราคาชน
้
ั แจ ้ง หรือราคานัน
เป็ นราคาทีผ
่ ด
ิ พลาดอย่างชด
้
เป็ นราคาผิดแบบสไปก์ (Spike)

L.

ื่ มต่ออินเทอร์เน็ ตหรือการสอ
ื่ สารหยุด
การเชอ
ชะงัก

M. A Force Majeure Event has occurred;

ั
ุ วิสย
M. เกิดเหตุสด

N. In a suspected or actual Event of Default of the
Client;

ั ญาของลูกค ้าหรือสงสย
ั ว่าจะผิด
ิ สญ
N. เกิดเหตุผด

O. The Company has sent a notice of Termination
of the Agreement to the Client;

O. บริษัทได ้แจ ้งบอกเลิกข ้อตกลงไปยังลูกค ้าแล ้ว

P.

The Client has failed to meet a Margin Call of
the Company;

Q. The Client Account is temporarily blocked or is
rendered dormant or is closed.

ั ญา
สญ

P.

ลูกค ้าไม่ดำเนินการตามการแจ ้งเตือนระดับ
มาร์จน
ิ้ ของบริษัท

ี องลูกค ้าถูกระงับชวั่ คราวหรือถูกเปลีย
่ น
Q. บัญชข
ี ไี่ ม่มก
สถานะเป็ นบัญชท
ี ารเคลือ
่ นไหวหรือถูกปิ ด
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3. Margin Requirements

3. ข้อกำหนดมาร์จน
ิ้

3.1 The Client must deposit and maintain the Initial
Margin and/or Hedged Margin in the amount
established by the Company at the time the position
is opened.

่ รักษามาร์จน
ิ้ ขัน
้ ต ้นและ/หรือ
3.1 ลูกค ้าต ้องฝากเงินเพือ
ี่ งตามจำนวนทีบ
มาร์จน
ิ้ ทีม
่ ก
ี ารป้ องกันความเสย
่ ริษัท
กำหนดเมือ
่ ต ้องการเปิ ดสถานะ

3.2 It is the Client’s responsibility to ensure that he
understands how Margin is calculated.
3.3 The Company has the right to change Margin
requirements with prior notice to the Client. In this
situation the Company has the right to apply new
Margin requirements to the new positions and to the
positions which are already open.
3.4 Lower Margin requirements for a specific
Financial Instrument apply to all positions opened for
this Financial Instrument.
3.5 The Company reserves the right to increase the
size of Margin requirements, before the close of the
market before weekends and holidays. Information
about the time frames during which increased Margin
requirements are in effect is published in the Client's
Personal Area and/or on the Company’s Website.
3.6 Increasing the amount of hedging in Market
Maker accounts (and for the Underlying Assets that
are subject to Hedged Margin) will result in a
reduction of Margin requirements for new hedging
orders.
3.7 Reducing the amount of hedging in Market Maker
accounts (and for the Underlying Assets that are
subject to Hedged Margin) is treated as opening a
new position and will result in a proportional (based
on the amount) change in Margin requirements on
previously opened positions for the corresponding
financial instrument.
3.8 The Margin requirements applicable to the
different CFDs can be found in the Contract
Specifications section on the Website at
https://www.exness.com/contractspecifications/. If at
any time the Equity falls below a certain percentage
of the Necessary Margin, specified in the Contract
Specifications section on the Website, the Company
has the right to close any, or all of the Client’s Open
Positions without the Client’s consent or any prior
Written Notice to him. In order to determine if the

่ องลูกค ้าทีจ
่ ะต ้องเข ้าใจวิธก
ี ารคำนวณ
3.2 เป็ นหน ้าทีข
มาร์จน
ิ้
ิ ธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงข ้อกำหนดมาร์จน
ิ้
3.3 บริษัทมีสท
ได ้โดยต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้า ในสถานการณ์
่ นี้ บริษัทมีสท
ิ ธิทจ
เชน
ี่ ะใชข้ ้อกำหนดมาร์จน
ิ้ ใหม่ใน
สถานะใหม่และสถานะทีเ่ ปิ ดอยูแ
่ ล ้ว
ิ้ ทีต
่ ่ำลงสำหรับเครือ
่ งทางการ
3.4 ข ้อกำหนดมาร์จน
เงินหนึง่ ๆ จะใชกั้ บทุกสถานะทีเ่ ปิ ดในเครือ
่ งมือ
ทางการเงินนัน
้
ิ ธิในการเพิม
่ ข ้อกำหนดมาร์จน
ิ้
3.5 บริษัทขอสงวนสท
ั ดาห์และวัน
ก่อนปิ ดตลาดในชว่ งก่อนวันหยุดสุดสป
หยุดนักขัตฤกษ์ ข ้อมูลเกีย
่ วกับกรอบเวลาทีข
่ ้อกำหนด
มาร์จน
ิ้ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ มีผลระบุไว ้ในพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคลของ
ลูกค ้า และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
ี ู ้ดูแล
่ ปริมาณการทำ hedging ในบัญชผ
3.6 การเพิม
ิ ทรัพย์อ ้างอิงทีม
สภาพคล่อง (และสำหรับสน
่ ม
ี าร์จน
ิ้ ข
องคำสงั่ hedge) จะสง่ ผลให ้ข ้อกำหนดมาร์จน
ิ้ ต่ำลง
ื้ ขายใหม่ทม
สำหรับคำสงั่ ซอ
ี่ ก
ี ารทำ hedging
ี ู ้ดูแลสภาพ
3.7 การปิ ดสถานะ hedging ในบัญชผ
ิ ทรัพย์อ ้างอิงทีม
้ จน
คล่อง (และสำหรับสน
่ ก
ี ารใชมาร์
ิ้ ข
องคำสงั่ hedge) จะถือเป็ นการเปิ ดสถานะใหม่ และจะ
สง่ ผลให ้มาร์จน
ิ้ ของสถานะทีเ่ ปิ ดก่อนหน ้าในเครือ
่ งมือ
ทางการเงินนัน
้ เปลีย
่ นแปลงไปตาม
ั สว่ นขน
สด
ึ้ อยูก
่ บ
ั จำนวนของสถานะ
ิ้ สำหรับคูส
่ กุลเงินต่างๆ สามารถ
3.8 ข ้อกำหนดมาร์จน
ั ญาบนเว็บไซต์ท ี่
ดูได ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของสญ
https://www.exness.com/contractspecifications/
็ ต์ของ
ณ เวลาใดทีอ
่ ค
ิ วิตล
ี้ ดลงต่ำกว่าระดับเปอร์เซน
มาร์จน
ิ้ ทีจ
่ ำเป็ น ซงึ่ ระบุไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของ
ั ญาบนเว็บไซต์ บริษัทมีสท
ิ ธิทจ
สญ
ี่ ะปิ ดสถานะใด
สถานะหนึง่ หรือสถานะทัง้ หมดทีล
่ ก
ู ค ้าเปิ ดไว ้ โดยไม่
ต ้องได ้รับความยินยอมจากลูกค ้าหรือไม่ต ้องแจ ้งเป็ น
ิ ว่าลูกค ้าปฏิบต
ลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน ้า เพือ
่ ตัดสน
ั ิ
ตามข ้อนีห
้ รือไม่ จำนวนเงินใดๆ ทีอ
่ ้างถึงซงึ่ ไม่ได ้อยู่
ในสกุลเงินของบัญช ี จะต ้องทำให ้อยูใ่ นสกุลเงินของ
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Client has breached this paragraph, any sums
referred to therein which are not denominated in the
Currency of the Client Account shall be treated as if
they were denominated in the Currency of the Client
Account by converting them into the Currency of the
Client Account, at reasonable exchange rates as the
Company will select, having regards to the prevailing
market rates.
3.9 If a Margin Call notification is sent to the Client
Terminal, the Client will not be able to open any new
positions, except where permitted by the Company,
hedging position(s) to reduce margin. If the Client
fails to meet the Margin Call, his Open Positions are
closed starting from the most unprofitable.
3.10 The Client has the responsibility to notify the
Company as soon as he believes that he will be
unable to meet a Margin Call payment when due.
3.11 Margin must be paid in monetary funds in the
Currency of the Client Account.
3.12 The Client undertakes neither to create nor to
have outstanding any security interest whatsoever
over, nor to agree to assign or transfer, any of the
Margin transferred to the Company.

บัญช ี โดยการแปลงสกุลเงินด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นที่
สมเหตุสมผล ซงึ่ บริษัทจะเลือกจากอัตราตลาด
ปั จจุบน
ั
ิ้ ไปที่
3.9 หากมีการสง่ การแจ ้งเตือนระดับมาร์จน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า ลูกค ้าจะไม่สามารถเปิ ดสถานะ
ใหม่ได ้ ยกเว ้นสถานะ hedging เพือ
่ ลดมาร์จน
ิ้ หากได ้
รับอนุญาตโดยบริษัท
่ จ ้งให ้บริษัททราบทันทีทล
ี่ ก
ู ค ้า
3.10 ลูกค ้ามีหน ้าทีแ
่
ื
เชอว่าไม่สามารถฝากเงินเพือ
่ เพิม
่ ระดับมาร์จน
ิ้ ได ้ตาม
เวลาทีก
่ ำหนด
3.11 ต ้องฝากเงินเข ้าเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ
บัญชเี พือ
่ เพิม
่ ระดับมาร์จน
ิ้
่ ะไม่สร ้างประกันการชำระ
3.12 ลูกค ้าตกลงยินยอมทีจ
ำ
หนี้ หรือมียอดค ้างช ระประกันการชำระหนี้ และจะไม่
ิ ธิในมาร์จน
โอนหรือโอนสท
ิ้ ทีไ่ ด ้ให ้ไว ้ แล ้วกับบริษัท
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4. Trailing Stop, Expert Advisor and
Stop Loss Orders

4. คำสง่ ั Trailing Stop, ระบบเทรด
อ ัตโนม ัติ (EA) และคำสง่ ั Stop Loss

4.1 The Client agrees that trading operations using
additional functions of the Client Trading Terminal
such as Trailing Stop and/or Expert Advisor and/or
any other automated processes are executed
completely under the Client’s responsibility, as they
depend directly on his trading terminal and the
Company bears no responsibility whatsoever.

ื้ ขายโดยใช ้
4.1 ลูกค ้ายอมรับว่าการดำเนินการซอ
ั เพิม
ื้ ขาย เชน
่ คำสงั่
ฟั งก์ชน
่ เติมของเทอร์มน
ิ ัลการซอ
Trailing Stop และ/หรือระบบเทรดอัตโนมัต ิ (EA) และ/
หรือการดำเนินการอัตโนมัตอ
ิ น
ื่ ๆ เป็ นการดำเนินการ
ภายใต ้ความรับผิดชอบของลูกค ้าเอง เนือ
่ งจากคำสงั่
ื้ ขายของลูกค ้าโดย
เหล่านีอ
้ ยูภ
่ ายในเทอร์มน
ิ ัลการซอ
ตรง และบริษัทไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ

4.2 The Client agrees that placing a Stop Loss Order
will not necessarily limit losses to the intended
amounts, because market conditions may make it
impossible to execute such an Order at the
stipulated price and the Company bears no
responsibility whatsoever.

4.2 ลูกค ้ายอมรับว่าการตัง้ คำสงั่ Stop Loss ไม่อาจ
ี ไว ้ตามจำนวนทีก
จำกัดการสูญเสย
่ ำหนดได ้ในทุกกรณี
เนือ
่ งจากภาวะตลาดอาจทำให ้ไม่สามารถดำเนินการ
คำสงั่ Stop Loss ทีร่ าคาทีก
่ ำหนดไว ้ได ้ และบริษัทไม่
มีสว่ นรับผิดชอบใดๆ
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5. Trade Confirmations and Reporting
5.1 The Company will provide the Client with online
access to his Client Account via the Trading Platform,
which will provide him with sufficient information
including information on Order(s) status, Client
Account status, Balance in the Client Account and
trade confirmations in respect of each executed
Order.
5.2 Trade confirmations will be available on the
Trading Platform prior to the close of the back office
on the Business Day following the day on which the
order is executed.
5.3 If the Client has a reason to believe that the
confirmation is inconsistent or if the Client does not
receive any confirmation (though the Transaction was
made), the Client shall contact the Company. Trade
confirmations shall, in the absence of manifest error,
be deemed conclusive unless the Client notifies the
Company in writing to the contrary within two (2)
Business Days following the day of receipt of the said
trade confirmation.

ื้ ขายและ
5. รายการยืนย ันการซอ
้ื ขาย
รายงานการซอ
ี องลูกค ้าได ้ทางออ
5.1 บริษัทจะให ้ลูกค ้าเข ้าถึงบัญชข
ื้ ขาย ซงึ่ จะให ้ข ้อมูล
นไลน์ผา่ นทางแพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขาย
ทีเ่ พียงพอ รวมถึงข ้อมูลของสถานะของคำสงั่ ซอ
ี ก
ี อง
สถานะของบัญชล
ู ค ้า ยอดเงินคงเหลือในบัญชข
ื้ ขายในคำสงั่ ซอ
ื้ ขาย
ลูกค ้า และการยืนยันการซอ
แต่ละคำสงั่ ทีด
่ ำเนินการไปแล ้ว
ื้ ขายจะปรากฏขึน
้ ใน
5.2 รายการยืนยันการซอ
ื้ ขาย ก่อนเวลาปิ ดสำนักงานในวัน
แพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขาย
ทำการถัดจากวันทีด
่ ำเนินการคำสงั่ ซอ
ื่ ได ้ว่ารายการยืนยันนัน
้ ไม่
5.3 หากลูกค ้ามีเหตุให ้เชอ
ื้ ขาย หรือหากลูกค ้าไม่ได ้รับรายการ
ตรงกับคำสงั่ ซอ
ยืนยันใดๆ (แม ้ว่าจะมีการทำธุรกรรมแล ้ว) ให ้ลูกค ้า
ั แจ ้ง
ติดต่อบริษัท ในกรณีทไี่ ม่มข
ี ้อผิดพลาดอย่างชด
ื้ ขายถือเป็ นทีส
รายการยืนยันการซอ
่ ด
ุ เว ้นแต่ลก
ู ค ้า
จะแจ ้งให ้บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรภายใน 2
(สอง) วันทำการถัดจากวันทีไ่ ด ้รับรายการยืนยันการ
ื้ ขายดังกล่าว
ซอ
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Part E: CFD Trading Terms
1. CFD Order Execution
1.1 Orders can be placed, executed and (if allowed)
changed or removed within the trading hours for
each CFD appearing on the Company’s Website, as
amended by the Company from time to time and if
they are not executed they shall remain effective
through the next trading session (as applicable). All
open spot positions will be rolled over to the next
Business Day at the close of business in the relevant
Underlying Market, subject to the Company’s rights
to close the open spot position. Any open forward
positions will be rolled over at the expiry of the
relevant period into the next relevant period subject
to the Company’s rights to close the open forward
position.
1.2 The Company shall not be obliged to arrange for
the execution of the Client’s Orders in respect of any
CFD out of normal trading hours which appear on the
Company’s Website.
1.3 Orders shall be valid in accordance with the type
and time of the given Order, as specified by the
Client. If the time of validity of the order is not
specified, it shall be valid for an indefinite period.
However, the Company may delete one or all
Pending Orders if the Client Account Equity reaches
zero and/or for any other justifiable reason.
1.4 Orders cannot be changed or removed if a trade
confirmation is sent or they are executed or being
executed or the market is closed. The Client has no
right to change or remove Sell Limit and Take Profit if
the price has reached the level of the Order
Execution.
1.5 The Client may change the expiration date of
Pending Orders.

ื้ ขาย
หมวด จ เงือ
่ นไขการซอ
CFD
้ื ขาย CFD
1. การดำเนินการคำสง่ ั ซอ

ื้ ขาย และ
1.1 ลูกค ้าสามารถเปิ ดและดำเนินการคำสงั่ ซอ
่
ั
้
ื
เปลีย
่ นแปลงหรือลบคำสงซอขาย (หากได ้รับอนุญาต)
ื้ ขายของแต่ละ CFD ทีป
ภายในชวั่ โมงการซอ
่ รากฏบน
เว็บไซต์ของบริษัท ซงึ่ บริษัทมีการปรับปรุงแก ้ไขเป็ น
ครัง้ คราว และหากคำสงั่ ไม่ได ้รับการดำเนินการ คำสงั่
ื้ ขายถัดไป (ตามทีม
นัน
้ จะยังมีผลจนถึงรอบการซอ
่ )ี
เมือ
่ ถึงเวลาปิ ดตลาดอ ้างอิง สถานะสปอตทัง้ หมดที่
เปิ ดไว ้จะยกยอดไปในวันทำการถัดไป ทัง้ นีบ
้ ริษัทมี
ิ ธิปิดสถานะสปอตนัน
สท
้ ด ้วย เมือ
่ ถึงเวลาหมดอายุ
ั ญา สถานะฟอร์เวิรด
สญ
์ ใดๆ ทีเ่ ปิ ดไว ้จะยกยอดไปใน
ื้ ขายถัดไป ทัง้ นีบ
ิ ธิปิดสถานะ
รอบการ ซอ
้ ริษัทมีสท
ฟอร์เวิรด
์ นัน
้ ด ้วย
ี น ้าทีจ
่ ัดให ้มีการดำเนินการคำสงั่
1.2 บริษัทไม่มห
ื้ ขายของลูกค ้าใน CFD ใดๆ นอกชว่ งเวลาซอ
ื้ ขาย
ซอ
ปกติ ซงึ่ ปรากฏอยูบ
่ นเว็บไซต์ของบริษัท
ื้ ขายจะยังมีผลตามประเภทและเวลาของ
1.3 คำสงั่ ซอ
ื้ ขายนัน
คำสงั่ ซอ
้ ซงึ่ ลูกค ้ากำหนดไว ้ ถ ้าไม่ได ้ระบุอายุ
ื้ ขายยังคงมีผล ให ้คำสงั่
หรือชว่ งเวลาทีค
่ ำสงั่ ซอ
ื้ ขายนัน
ซอ
้ จะมีอายุไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ
ื้ ขายล่วงหน ้าคำสงั่ ใดหรือทุกคำสงั่ หาก
ลบคำสงั่ ซอ
ี องลูกค ้าเป็ นศูนย์ และ/หรือหากมีเหตุอน
อิควิตบ
ี้ ญ
ั ชข
ั
สมเหตุสมผลอืน
่ ๆ
ื้ ขายออกได ้
่ นหรือลบคำสงั่ ซอ
1.4 ไม่สามารถเปลีย
ื้ ขายแล ้ว หรือคำสงั่
หากมีการสง่ รายการยืนยันการซอ
นัน
้ ดำเนินการแล ้วหรือกำลังดำเนินการ หรือตลาดปิ ด
ิ ธิทจ
อยู่ ลูกค ้าไม่มส
ี ท
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงหรือลบคำสงั่ Sell
Limit และ Take Profit ได ้ หากราคามาถึงระดับทีจ
่ ะ
่
ั
ดำเนินการคำสงแล ้ว
ื้ ขาย
่ นวันหมดอายุของคำสงั่ ซอ
1.5 ลูกค ้าอาจเปลีย
ล่วงหน ้าได ้
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2. Quotes

2. ราคา

2.1 The Company provides Quotes by taking into
account the Underlying Asset price, but this does not
mean that these Quotes are within any specific
percentage of the Underlying Asset price. When the
relevant Underlying Market is closed, the Quotes
provided by the Company will reflect what the
Company thinks to be the current Bid and Ask price
of the relevant Underlying Asset at that time. The
Client acknowledges that such Quotes will be set by
the Company at its absolute discretion.

ิ ทรัพย์
2.1 บริษัทเสนอราคาให ้โดยคำนึงถึงราคาสน
อ ้างอิง แต่ไม่ได ้หมายความว่าราคาทีบ
่ ริษัทให ้นีค
้ ด
ิ
็
เป็ นจำนวนเปอร์เซนต์เฉพาะจำนวนใดจำนวนหนึง่ ของ
ิ ทรัพย์อ ้างอิงนัน
ราคาสน
้ เมือ
่ ตลาดอ ้างอิงทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ปิ ด ราคาทีบ
่ ริษัทเสนอให ้จะเป็ นราคาทีบ
่ ริษัทคิด
ื้ (ราคา Bid) และราคาเสนอขาย
ว่าเป็ นราคาเสนอซอ
ิ ทรัพย์อ ้างอิงนัน
(ราคา Ask) ปั จจุบน
ั ของสน
้ ลูกค ้ายอม
รับว่าบริษัทจะเป็ นผู ้กำหนดราคาดังกล่าวด ้วย
ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทเองแต่เพียงผู ้เดียว

2.2 It is understood that Quotes on the Client
Terminal are Indicative Quotes and Slippage may
occur.

ิ ัลของลูกค ้าเป็ น
2.2 เป็ นทีเ่ ข ้าใจว่าราคาในเทอร์มน
ี้ ำและอาจเกิดราคาคลาดเคลือ
ราคาชน
่ นได ้

2.3 In the event that the Company is unable to
proceed with the execution of an Order, with regard
to its price or size or for any other reason, the
Company may send a re-quote to the Client with the
price it is willing to deal.
2.4 The Company will delete Error Quotes (Spikes)
from the Trading Server’s Quotes Base.
2.5 The Company has the right not to provide
Quotes and not execute Orders in case when the
price of Underlying Asset becomes negative.

ี่ ริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำสงั่
2.3 ในกรณีทบ
ื้ ขายใดได ้ เนือ
ซอ
่ งจากราคาหรือขนาดหรือเหตุผลอืน
่
บริษัทจะสง่ ราคาใหม่ให ้กับลูกค ้า (รีโควต) ซงึ่ เป็ น
ราคาทีบ
่ ริษัทต ้องการให ้ดำเนินการ
่ ด
ิ พลาด (สไปก์) ออกจาก
2.4 บริษัทจะลบราคาทีผ
ฐานข ้อมูลราคาของเซริ ฟ
์ เวอร์
ิ ธิทจ
ี่ ะไม่ให ้โควตราคาและไม่ดำเนิน
2.5 บริษัทมีสท
ื้ ขายในกรณีทรี่ าคาของสน
ิ ทรัพย์อ ้างอิง
การคำสงั่ ซอ
ติดลบ
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3. Leverage

3. เลเวอเรจ

3.1 The Company has the right to change the Client
Account leverage (higher or lower) without prior
notice according to the conditions described on the
Website of the Company at
www.exness.com/leverage.

ิ ธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงเลเวอเรจของบัญช ี
3.1 บริษัทมีสท
ของลูกค ้า (ให ้สูงขึน
้ หรือต่ำลง) โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า ตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.exness.com/leverage/

3.2 An automatic change in Leverage pursuant to the
rules established by the Company, as well as a
change in Leverage made by the Client through
his/her Personal Area will result in a recalculation of
the Margin requirements for all of the Client's
positions.
3.3 The Company has the right:
A. To set the leverage on the Client’s trading
account at no more than 1:200 3 (three)
hours before market closing before
weekends and holidays, if the trading
account's current leverage exceeds 1:200.
This change will affect the transactions to be
opened within the aforementioned time
period of 3 (three) hours.
B. To limit the size of the offered leverage
and/or to increase the size of Margin
requirements before macroeconomic events
and/or news capable of significantly affecting
the prices of financial instruments.
3.4 The information about leverage changing is in
the Personal Area. If the information on the Website
contradicts information in the Personal Area, the
priority is information in the Personal Area.

่ นแปลงเลเวอเรจโดยอัตโนมัตต
ิ ามกฎที่
3.2 การเปลีย
บริษัทกำหนด รวมทัง้ การเปลีย
่ นแปลงเลเวอเรจโดย
ลูกค ้าผ่านทางพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล จะสง่ ผลให ้มีการ
คำนวณข ้อกำหนดมาร์จน
ิ้ ใหม่อก
ี ครัง้ สำหรับสถานะ
ทัง้ หมดของลูกค ้า
ิ ธิทจ
ี่ ะ
3.3 บริษัทมีสท
ี อ
ื้ ขายของลูกค ้าไม่
A. กำหนดเลเวอเรจในบัญชซ
เกิน 1:200 ในชว่ ง 3 (สาม) ชวั่ โมงก่อนตลาด
ั ดาห์และวันหยุด
ปิ ด ก่อนวันหยุดสุดสป
นักขัตฤกษ์ หากเลเวอเรจปั จจุบน
ั ของบัญช ี
ื้ ขายมากกว่า 1:200 โดยการเปลีย
ซอ
่ นแปลงนี้
ื้ ขายทีจ
จะมีผลกับคำสงั่ ซอ
่ ะเปิ ดในชว่ งเวลา 3
(สาม) ชวั่ โมงทีก
่ ล่าวมา
่
B. จำกัดเลเวอเรจทีเ่ สนอให ้ลูกค ้า และ/หรือเพิม
ข ้อกำหนดมาร์จน
ิ้ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคและ/หรือการประกาศ
ข่าวสำคัญทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อราคาของ
เครือ
่ งมือทางการเงิน
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงเลเวอเรจมีระบุไว ้
3.4 ข ้อมูลเกีย
ในพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล หากข ้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ตรงกับ
ข ้อมูลในพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล ให ้ยึดตามข ้อมูลในพืน
้ ทีส
่ ว่ น
บุคคล
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4. Financing Charges

4. ค่าธรรมเนียมทางการเงิน

4.1 Some CFDs available with the Company may
have a daily financing charge. Financing Charges for
different types of CFDs appear in the Contract
Specifications.

ื้ ขาย CFD บางรายการกับบริษัทอาจมี
4.1 การซอ
ค่าธรรมเนียมรายวัน ค่าธรรมเนียมทางการเงินสำหรับ
CFD ประเภทต่างๆ ระบุไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของ
ั ญา
สญ
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5. Swaps and Swap Free Accounts

ี ไี่ ม่มค
5. ค่าสว็อปและบ ัญชท
ี า่ สว็อป

5.1 Swaps are calculated according to the Contract
Specification found on the Company’s Website. The
Client may use the “Trader Calculator” on the
Website in order to calculate the cost of Swap for a
specific trade.

5.1 ค่าสว็อปจะคำนวณตามข ้อกำหนดเฉพาะของ
ั ญาบนเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค ้าสามารถใช ้
สญ
"เครือ
่ งคิดเลขของเทรดเดอร์" บนเว็บไซต์เพือ
่ คำนวณ
ื้ ขายในธุรกรรมใดๆ
ค่าสว็อปสำหรับการซอ

5.2 Where applicable, swap operations are carried
out daily at 10:00 pm according to the time of the
Client Terminal, except on Saturday and Sunday. At
10:00 pm on Wednesday or on Friday (depending on
the Underlying Asset), the triple cost of the Swap
operation is added to/charged off the Client Account.
Swap amounts less than 0.01 units in the Client’s
respective account currency will not be credited.

5.2 หากมีการคิดค่าสว็อป การคิดค่าสว็อปจะดำเนิน
การทุกวันเวลา 22.00 น. ตามเวลาของเทอร์มน
ิ ัลของ
ลูกค ้า ยกเว ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.00 น.
ิ ทรัพย์อ ้างอิง) จะคิด
ในวันพุธหรือวันศุกร์ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สน
ค่าสว็อปเพิม
่ เป็ นสามเท่า ซงึ่ อาจเพิม
่ เข ้าหรือหักออก
ี องลูกค ้า ค่าสว็อปซงึ่ น ้อยกว่า 0.01 หน่วย
จากบัญชข
ี องลูกค ้าจะไม่ได ้รับการเพิม
ในสกุลเงินบัญชข
่ ไปยัง
ี
บัญชของลูกค ้า

5.3 The Company maintains the right to change
Swaps without prior notification to the Client. It is the
Client’s responsibility to monitor and always be
aware of Swap charges.
5.4 The Company may offer Swap free Client
Accounts for all Underlying Assets and/or Swap free
Client Accounts for specified Underlying Assets.
Swap operation is not performed on Swap free Client
Accounts and/or on Underlying Assets not subject to
Swaps.The Company in its discretion may change the
Underlying Assets available for Swap free Client
Accounts.
5.5 Not all account types may be Swap free Client
Accounts. Only those account types and/or
Underlying Assets specified on the website from time
to time may be Swap Free provided that the Client is
eligible for Swap free status in accordance with
paragraph 5.6 and 5.7 of Part E below. Moreover, the
Company may in its sole discretion change the
account types and/or the Underlying Assets eligible
for Swap free status.
5.6 During the Account Opening process, Clients
from Islamic Countries will be considered as eligible
for a Swap free Account. This is determined
according to identification information and/or the
phone number of the Client on the Account Opening
Application Form.
5.7 At the Company’s discretion, Clients from
non-Islamic Countries might be considered as
eligible for a Swap free status Client Account. In such
a case, Company retains the right to define from time
to time the Swap free levels and Client’s eligibility for
these levels as these shall be stated in the Contract
Specifications or the Company’s Website. Swap free

ิ ธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงสว็อปได ้โดยไม่
5.3 บริษัทมีสท
ต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้า เป็ นความรับผิดชอบ
ของลูกค ้าในการติดตามและควรทราบข ้อมูลปั จจุบน
ั
ของการคิดค่าสว็อป
ี ก
ู ค ้าทีไ่ ม่มค
ี า่ สว็อป
5.4 บริษัทอาจให ้บริการบัญชล
ิ ทรัพย์อ ้างอิงทัง้ หมด และ/หรือบัญชล
ี ก
สำหรับสน
ู ค ้าที่
ิ ทรัพย์อ ้างอิงทีก
ไม่มค
ี า่ สว็อปสำหรับสน
่ ำหนด จะไม่ม ี
ี ก
การคิดค่าสว็อปสำหรับบัญชล
ู ค ้าทีไ่ ม่มค
ี า่ สว็อป และ
ิ ทรัพย์อ ้างอิงทีไ่ ม่มค
/หรือสำหรับสน
ี า่ สว็อป บริษัท
ิ ทรัพย์อ ้างอิงสำหรับ
อาจพิจารณาเปลีย
่ นแปลงสน
ี ก
บัญชล
ู ค ้าทีไ่ ม่มค
ี า่ สว็อปได ้
่ ก
ี ส
้
ุ ประเภทบัญชท
ี่ ามารถเปิ ดใชงานเป็
น
5.5 ไม่ใชท
ี ก
ี ละ/
บัญชล
ู ค ้าทีไ่ ม่มค
ี า่ สว็อป เฉพาะประเภทบัญชแ
ิ ทรัพย์อ ้างอิงทีร่ ะบุไว ้บนเว็บไซต์เป็ นครัง้ คราว
หรือสน
้
เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิ ดใชสถานะบั
ญชไี ม่มค
ี า่ สว็อป และ
ลูกค ้าจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนในการขอรับสถานะ
บัญชไี ม่มค
ี า่ สว็อปตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 5.6 และ 5.7 ใน
หมวด จ ด ้านล่าง นอกจากนัน
้ บริษัทอาจเปลีย
่ นแปลง
ี ละ/หรือสน
ิ ทรัพย์อ ้างอิงทีส
ประเภทบัญชแ
่ ามารถ
ขอรับสถานะบัญชไี ม่มค
ี า่ สว็อปได ้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทแต่เพียงผู ้เดียว
้ ตอนการเปิ ดบัญช ี ลูกค ้าทีม
่ าจาก
5.6 ระหว่างขัน
ิ ธิใชสถานะบั
้
ประเทศอิสลามจะมีสท
ญชไี ม่มค
ี า่ สว็อป
โดยจะพิจารณาจากข ้อมูลยืนยันตัวตนและ/หรือ
ั ท์ของลูกค ้าบนแบบฟอร์มเปิ ดบัญช ี
หมายเลขโทรศพ
ิ ของบริษัท ลูกค ้าจากประเทศทีไ่ ม่
5.7 ตามดุลยพินจ
่ ส
ิ ธิสำหรับบัญช ี
ใชอ
ิ ลามอาจได ้รับการพิจารณาสท
ลูกค ้าทีม
่ ส
ี ถานะไม่มส
ี ว็อป ในกรณีดงั กล่าว บริษัทขอ
ิ ธิในการกำหนดระดับสว็อปฟรีและสท
ิ ธิของ
สงวนสท
ลูกค ้าสำหรับระดับเหล่านีเ้ ป็ นครัง้ คราวตามทีร่ ะบุไว ้ใน
ั ญาหรือเว็บไซต์ของบริษัท
ข ้อกำหนดเฉพาะของสญ
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Client Account status and/or Swap free levels might
be automatically assigned to the Client at the
Company’s discretion and Client shall not have the
right to decline, modify or cancel any of them. The
Company reserves the right to change, modify or
cancel the Swap free Client Account and/or Swap
free levels at its discretion at any time.

ี ก
สถานะบัญชล
ู ค ้าแบบไม่มส
ี ว็อปและ/หรือระดับสว็อป
ฟรีอาจถูกกำหนดโดยอัตโนมัตใิ ห ้กับลูกค ้าตาม
ิ ธิปฏิเสธ
ดุลยพินจ
ิ ของบริษัท และลูกค ้าจะไม่มส
ี ท
ิ ธิใน
แก ้ไข หรือยกเลิกรายการใดๆ บริษัทขอสงวนสท
ี ก
การเปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือยกเลิกบัญชล
ู ค ้าแบบไม่
มีสว็อป และ/หรือระดับสว็อปฟรีตามดุลยพินจ
ิ ของ
บริษัทเมือ
่ ใดก็ได ้

5.8 Subject to paragraph 5.3 of Part E of the Client
Agreement, If the Client has a Swap free Client
Account, no Swaps or roll over charges will be
applied to trading positions overnight. Any charges
applicable to Swap free Client Accounts appear in
the Contract Specifications or on the Company’s
Website.

้ อยูก
่ บ
ั ข ้อ 5.3 จากหมวด จ หากลูกค ้ามีบญ
ั ชี
5.8 ขึน
ลูกค ้าทีไ่ ม่มค
ี า่ สว็อป จะไม่มก
ี ารเรียกเก็บค่าสว็อปหรือ
ื้ ขายทีเ่ ปิ ดข ้ามคืน
โรลโอเวอร์สำหรับสถานะการซอ
ี ก
ค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเ่ กิดจากบัญชล
ู ค ้าทีไ่ ม่มค
ี า่ สว็อป
ั ญาหรือบน
ได ้มีการระบุไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของสญ
เว็บไซต์ของบริษัท

5.9 All the provisions herein in this entire Agreement
apply to Swap free Client Accounts save any
mentions to Swaps.
5.10 The Client who has a Swap free Client Account
may not hold his floating positions for a long time
period and hence gain profits. In such an event, the
Client must close the floating positions and Swaps
will be applied retroactively.
5.11 The Company reserves the right to cancel,
amend, terminate Swap free status of Client's
Account and/or Swap free levels at its sole discretion
and without prior notice without bearing any
responsibility or liability in this regard.

้ ผ
ี ลใชกั้ บบัญช ี
5.9 ข ้อกำหนดทัง้ หมดในข ้อตกลงนีม
่ กัน ยกเว ้นสว่ นทีก
ทีไ่ ม่มส
ี ว็อปของลูกค ้าเชน
่ ล่าวถึง
เรือ
่ งสว็อป
ี บบไม่มค
่ บ
ี ญ
ั ชแ
ี า่ สว็อปไม่ควรถือ
5.10 ลูกค ้าทีม
สถานะ ทีเ่ ปิ ดไว ้เป็ นระยะเวลานานเพือ
่ ทำกำไรจาก
การไม่จา่ ย ค่าสว็อป ในกรณีดงั กล่าว ลูกค ้าจะต ้องปิ ด
สถานะนัน
้ และจะมีการคิดค่าสว็อปย ้อนหลัง
ิ ธิในการพิจารณายกเลิก แก ้ไข
5.11 บริษัทขอสงวนสท
ี ก
ยุตส
ิ ถานะไม่มค
ี า่ สว็อปของบัญชล
ู ค ้า และ/หรือระดับ
สว็อปฟรี โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทแต่เพียงผู ้
เดียว และโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า โดยไม่
ต ้องรับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีดงั กล่าว

NYMSTAR LIMITED (FSA License Number SD025),
9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles
Website: www.exness.com, email: support@exness.com

6. Lots

6. ล็อต

6.1 The 1 (one) standard lot size is the measurement
unit specified for each CFD. The Company may offer
standard lots, micro-lots and mini-lots, in its
discretion, as defined from time to time in the
Contract Specifications or the Company’s Website.

6.1 ล็อตมาตรฐาน 1 (หนึง่ ) ล็อต คือ หน่วยวัดขนาด
ื้ ขาย CFD บริษัทอาจนำเสนอ
ของธุรกรรมในการซอ
ล็อตมาตรฐาน ไมโครล็อต และมินล
ิ ็อต ตามทีก
่ ำหนด
ั ญาหรือบนเว็บไซต์ของ
ไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของสญ
บริษัท ซงึ่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงเป็ นครัง้ คราวโดยขึน
้
อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัท

7. Other Terms
7.1 The Company at its sole and absolute discretion
may offer and/or provide to Client customised trading
conditions/advantages as these will be specified
between the Company and the Client and/or as the
Client might be notified from time to time by the
company. Further details about such customised
trading conditions/ advantages (as and if applicable)
might be found in the Clients’ Personal Area and/or the
Website. Company reserves the absolute right to
cancel / terminate / modify /change such customised
trading conditions /advantages provided to the Client
in case of doubtful operations by the Client or for any
other reason at the discretion of the Company and
under no circumstances shall the Company be held
liable for any consequences or loss in such a case.

7. ข้อกำหนดอืน
่ ๆ
่ นไข
7.1 บริษัทอาจเสนอ และ/หรือจัดหาประโยชน์/เงือ
ื้ ขายทีก
การซอ
่ ำหนดเองให ้แก่ลก
ู ค ้าตามดุลยพินจ
ิ ของ
บริษัทแต่เพียงผู ้เดียว โดยจะมีการระบุระหว่างบริษัท
และลูกค ้า และ/หรือบริษัทอาจแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบเป็ น
ครัง้ คราว รายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับประโยชน์/
ื้ ขายทีก
เงือ
่ นไขการซอ
่ ำหนดเองดังกล่าว (ตามทีม
่ แ
ี ละ
หากมี) สามารถดูได ้ในพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคลของลูกค ้า และ/
ิ ธิแ
หรือเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสท
์ ต่เพียงผู ้เดียวใน
ิ้ สุด/แก ้ไข/เปลีย
การพิจารณายกเลิก/สน
่ นแปลง
ื้ ขายทีก
ประโยชน์/เงือ
่ นไขการซอ
่ ำหนดเองดังกล่าวที่
ั
ให ้แก่ลก
ู ค ้า ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้ามีการดำเนินการทีน
่ ่าสงสย
หรือด ้วยเหตุผลอืน
่ ใดตามดุลยพินจ
ิ ของบริษัท และไม่
ว่ากรณีใด บริษัทจะไม่รับผิดต่อผลทีต
่ ามมาหรือการ
ี ใดๆ ในกรณีดงั กล่าว
สูญเสย
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Part F: Social Trading
1. Introduction
PART F is applicable only to those Clients who use
the Social Trading service.

หมวด ฉ ระบบค ัดลอกการเท
รดอ ัตโนม ัติ (Social Trading)
1. บทนำ
้
้ การระบบคัดลอก
หมวด ฉ นีใ้ ชเฉพาะกั
บลูกค ้าทีใ่ ชบริ
การเทรดอัตโนมัต ิ (Social Trading) เท่านัน
้
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2. Investor

2. น ักลงทุน

2.1 The Investor, by following a Strategy of a Strategy
Provider, hereby agrees to the following:

2.1 เมือ
่ นักลงทุนคัดลอกกลยุทธ์ของผู ้ให ้บริการ

A. To authorize and instruct the Strategy
Provider to act on his/her behalf in
accordance with the specific Strategy in
connection to the Investment Account;
B. To authorize and instruct the Company to
take any necessary action to follow the
Strategy of the Strategy Provider selected by
the Investor;
C. Any Strategy selected to be followed by the
Investor should be followed in the proportion
of the funds of the Investor in the Investment
Account;
D. To authorize and instruct the Company to
transfer the Strategy Provider’s commission
from the Investment Account to the account
allocated by the Strategy Provider for this
purpose at the end of each Social Trading
Period.
2.2 Details and/or information in relation to the
Investor‘s trading activities while using the Social
Trading service shall be available on the Social
Trading website and/or Social Trading mobile
application.

กลยุทธ์ ถือว่านักลงทุนตกลงตามข ้อกำหนดต่อไปนี้
A. ให ้อำนาจผู ้ให ้บริการกลยุทธ์กระทำการแทนตน
้
ี าร
โดยใชกลยุ
ทธ์ใดกลยุทธ์หนึง่ ภายในบัญชก
ลงทุน
B. ให ้อำนาจบริษัทในการดำเนินการใดๆ ตามที่
จำเป็ นเพือ
่ คัดลอกกลยุทธ์ของผู ้ให ้บริการ
กลยุทธ์ ซงึ่ นักลงทุนเลือกไว ้
่ ักลงทุนเลือกทีจ
่ ะคัดลอก จะ
C. กลยุทธ์ใดก็ตามทีน
ั สว่ นของเงินทุนของนักลงทุน
ต ้องคัดลอกตามสด
ี ารลงทุน
ในบัญชก
ั่
D. ให ้อำนาจบริษัทในการโอนเงินค่าคอมมิชชน
ี ารลงทุนไปยัง
ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์จากบัญชก
ี ผ
บัญชท
ี่ ู ้ให ้บริการกลยุทธ์จัดเตรียมไว ้เพือ
่ วัตถุ
ิ้ สุดชว่ งเวลาการซอ
ื้ ขาย แต่ละ
ประสงค์นี้ เมือ
่ สน
รอบ

2.3 The Investor may start copying a Strategy,
deposit and transfer funds and/or withdraw any
available funds to and from his/her Investment
Account in accordance with the procedures and
restrictions available from time to time on the Social
Trading mobile applications and/or Website and/or
any other website maintained by the Company for
Social Trading and subject to the Agreement.

2.2 รายละเอียดและ/หรือข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกิจกรรม

2.4 The Investor can transfer the funds allocated for
following a specific Strategy from his/her Investment
Account after he/she stops following a Strategy.

ิ ธิถอน จากบัญชก
ี าร
เงิน และ/หรือถอนเงินทีต
่ นมีสท

2.5 The Investor may stop following Strategy at any
time during the time the market is open and the
relevant Open Position(s) shall be closed at market
price.
2.6 The Company reserves the right at its absolute
discretion to close any or all Open Position(s) of a
Strategy Provider at any time and the Investor’s
Account shall be adjusted accordingly.
2.7 The Social Trading system may close any or all
Open Position(s) of an Investor at any time.

ื้ ขายของนักลงทุนภายใน Social Trading จะ
การซอ
ั่ มือถือของ
แสดงบนเว็บไซต์และ/หรือบนแอปพลิเคชน
Social Trading
2.3 นักลงทุนอาจเริม
่ คัดลอกกลยุทธ์ ฝากเงินและโอน

ลงทุนของนักลงทุนได ้ โดยจะต ้องเป็ นไปตามขัน
้ ตอน
้ นครัง้ คราวบนแอปพลิเคชน
ั่
และข ้อจำกัดทีบ
่ งั คับใชเป็
มือถือ Social Trading และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
และ/หรือเว็บไซต์อน
ื่ ใดของ Social Trading ทีด
่ แ
ู ล
โดยบริษัท และเป็ นไปตามข ้อตกลงฉบับนี้
่ นทีจ
2.4 นักลงทุนอาจโอนเงินสว
่ ัดสรรไว ้เพือ
่ ใชคั้ ด
ี ารลงทุน
ลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึง่ ออกจากบัญชก
ของนักลงทุนได ้ หลังจากนักลงทุนหยุดคัดลอก
กลยุทธ์นัน
้ แล ้ว
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2.8 The Investor may deposit via the payment
systems/methods available by the Company for the
Social Trading service from time to time.
2.9 The Investor acknowledges and accepts that by
following a Strategy of a specific Strategy Provider
he/she accepts the commission and Leverage set by
the respective Strategy Provider.

2.5 นักลงทุนอาจหยุดคัดลอกกลยุทธ์ได ้ทุกเมือ
่ ใน

ชว่ งเวลาทีต
่ ลาดเปิ ด และสถานะทีเ่ ปิ ดอยูน
่ ัน
้ จะต ้อง
ปิ ดทีร่ าคาตลาด
ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียวในการปิ ด
2.6 บริษัทขอสงวนสท
สถานะทัง้ หมดหรือสถานะใดๆ ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์

2.10 The Investor acknowledges and understands
that he/she should always maintain the required
Balance reflected in his/her Investment Account in
order to follow the specific Strategy selected.

ี องนักลงทุน
เมือ
่ ใดก็ได ้ และบริษัทจะปรับปรุงบัญชข

2.11 The Investor acknowledges and agrees that
once he/she selects to start following and copying a
specific Strategy, all the existing Open Positions
under that particular Strategy will automatically be
followed and copied by the Investor together with
any further new trading orders performed by the
Strategy Provider under the specific Strategy.

สถานะใดๆ ทีเ่ ปิ ดอยูข
่ องนักลงทุนได ้ทุกเมือ
่

2.12 The Investor acknowledges and accepts that
variations in the pricing may occur from the moment
that the Investor selects to copy a specific Strategy to
the actual moment that the Investor starts copying
such a Strategy.

2.9 นักลงทุนรับทราบและตกลงว่าการคัดลอกกลยุทธ์

ตามสถานะทีป
่ ิ ดลงนัน
้
2.7 ระบบ Social Trading อาจปิ ดสถานะทัง้ หมดหรือ

2.8 นักลงทุนอาจฝากเงินผ่านทางระบบชำระเงินหรือ

่ งทางชำระเงินทีบ
้ ้กับ
ชอ
่ ริษัทเปิ ดให ้สามารถใชได
Social Trading เป็ นครัง้ คราว

ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์คนใดคนหนึง่ นักลงทุนยอมรับ
ั่ และเลเวอเรจทีผ
ค่าคอมมิชชน
่ ู ้ให ้บริการกลยุทธ์ราย
นัน
้ กำหนด

2.13 In addition to clause 11.1 of Part A of the current
Agreement, each of the following constitutes an
“Event of Default” for the Investor:

2.10 นักลงทุนรับทราบและตกลงว่านักลงทุนจะต ้อง

The Investor has carried out trading through Social
Trading:

กำหนดไว ้เพือ
่ ให ้สามารถคัดลอกกลยุทธ์ใดๆ ได ้

A. Which can be characterized as excessive,
without legitimate intent, to profit from
market movements;
B. While relying on price latency or arbitrage
opportunities;
C. Which can be considered as market abuse;
D. During abnormal market/trading conditions.
2.14 If an Event of Default occurs the Company may,
at its absolute discretion, at any time and without
prior Written Notice, take one or more of the
following actions in addition to Clause 11.2 of Part A:
A. Adjust the Investor’s trading account balance
to remove illicit profit;
B. Freeze and/or terminate and/or block the
Strategy Provider’s Strategy and/or deny
access to Social Trading.

ี ารลงทุนให ้ได ้ตามระดับที่
รักษายอดเงินในบัญชก

2.11 นักลงทุนรับทราบและตกลงว่าเมือ
่ นักลงทุน

ิ ใจทีจ
ตัดสน
่ ะเริม
่ คัดลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึง่
สถานะทีเ่ ปิ ดไว ้ทัง้ หมดภายในกลยุทธ์นัน
้ ในขณะนัน
้
จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัตโิ ดยนักลงทุน รวมถึงจะคัด
ื้ ขายใหม่ทผ
ลอกคำสงั่ ซอ
ี่ ู ้ให ้บริการกลยุทธ์จะเปิ ดขึน
้
ในกลยุทธ์นัน
้ หลังจากนัน
้ ด ้วย
2.12 นักลงทุนรับทราบและยอมรับว่าอาจเกิดความ

แตกต่างของราคาขึน
้ ได ้ ระหว่างชว่ งเวลาทีน
่ ักลงทุน
เลือกทีจ
่ ะคัดลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึง่ กับชว่ งเวลา
ทีน
่ ักลงทุนเริม
่ คัดลอกกลยุทธ์นัน
้
2.13 เพิม
่ เติมจากความในข ้อ 11.1 หมวด ก ของข ้อ

ตกลงของลูกค ้าฉบับนี้ เหตุตอ
่ ไปนีถ
้ อ
ื เป็ น "เหตุผด
ิ
ั ญา" ของนักลงทุน
สญ
นักลงทุนทำการเทรดผ่านระบบ Social Trading โดย
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การเทรดนัน
้
A. มีลก
ั ษณะเป็ นการทำกำไรเกินควรจากการ
เคลือ
่ นไหวของตลาด โดยมีเจตนาอันไม่
ชอบธรรม
ั จังหวะทีเ่ กิดความหน่วงของ
B. เป็ นการอาศย
ราคาหรืออาร์บท
ิ ราจ
C. ถือได ้ว่าเป็ นการปั่ นตลาด (market abuse)
ื้ ขาย
้ ระหว่างทีส
่ ภาวะตลาดหรือการซอ
D. เกิดขึน
ไม่ปกติ
ั ญาขึน
2.14 หากเกิดเหตุผด
ิ สญ
้ บริษัทอาจดำเนินการ
ข ้อใดข ้อหนึง่ หรือหลายข ้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากการ
ดำเนินการในข ้อ 11.2 หมวด ก ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตาม
ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทแต่เพียงผู ้เดียว ซงึ่ จะดำเนินการ
ได ้ทุกเมือ
่ โดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ี อ
ื้ ขายของนักลงทุน
A. ปรับยอดเงินในบัญชซ
โดยหักกำไรทีไ่ ด ้มาโดยไม่ถก
ู ต ้องออกจาก
บัญช ี
B. ระงับ และ/หรือยุต ิ และ/หรือบล็อกกลยุทธ์ของ
ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์ และ/หรือปฏิเสธมิให ้เข ้าใช ้
ระบบ Social Trading
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3. Strategy Provider

3. ผูใ้ ห้บริการกลยุทธ์

3.1 In order to create and maintain a Strategy the
Strategy Provider should:

3.1 ในการสร ้างและดูแลกลยุทธ์ ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์ควร

ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อต่อไปนี้

A. Choose a name for the Strategy;

ื่ กลยุทธ์
A. ตัง้ ชอ

B. Describe the Strategy;

้
B. อธิบายกลยุทธ์นัน

C. Set the commission;

ั่
C. กำหนดค่าคอมมิชชน

D. Choose the Leverage of the Strategy from
the options provided by the Company from
time to time;
E.

Set a password for the operation of the
Strategy Provider’s Account;

F.

Deposit and maintain in the Strategy
Provider’s account the minimum amount set
by the Company from time to time;

D. เลือกระดับเลเวอเรจของกลยุทธ์จากตัวเลือกที่
บริษัทกำหนดไว ้ เลเวอเรจทีบ
่ ริษัทกำหนดอาจ
เปลีย
่ นแปลงได ้เป็ นครัง้ คราว
้
ี องผู ้ให ้
่ เข ้าใชงานบั
ญชข
E. ตัง้ รหัสผ่านเพือ
บริการกลยุทธ์
ี องผู ้
้ ต่ำในบัญชข
F. ฝากเงินและรักษายอดเงินขัน
ให ้บริการกลยุทธ์ไว ้ตามทีท
่ บ
ี่ ริษัทกำหนดเป็ น

G. Provide any other information required by
the Company from time to time.

3.2 The Company reserves the right to reject and/or
block the visibility of a proposed and/or existing
Strategy for any reason including without limitation
the below:
A. The provided description of the Strategy is
not in accordance with the provisions of the
Agreement and/or any other regulation of
the Company and/or it contains illegal and/or
unethical references, and/or it contains
personal or other information not related to
the Strategy, and/or does not make sense
and/or lacks consistency and/or provides
misleading information;
B. The selected name for a Strategy is
misleading and/or insulting and/or contains
racist or religious references and/or refers to
illegal actions, and/or does not respect
certain morality or ethical standards;
C. The selected picture connected to a Strategy
presents a minor (child) and/or is
inappropriate and/or is misleading and/or
insulting of a race and/or any religion and/or
refers to illegal actions, and/or does not
respect certain morality standards and/or is
unethical;
D. The Strategy Provider’s account does not
have sufficient funds as per the minimum
requirements of the specific Social Trading

ครัง้ คราว
่ ๆตามทีบ
่ ริษัทร ้องขอเป็ นครัง้ คราว
G. ให ้ข ้อมูลอืน
ิ ธิทจ
3.2 บริษัทสงวนสท
ี่ ะปฏิเสธและ/หรือระงับใช ้
กลยุทธ์ท ี่ เสนอให ้มีและ/หรือทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้วในระบบ ด ้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ซงึ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลต่อ
ไปนี้
A. คำอธิบายกลยุทธ์ไม่เป็ นไปตามข ้อกำหนด
ภายในข ้อตกลงนี้ และ/หรือกฎเกณฑ์อน
ื่ ๆ ของ
บริษัท และ/หรือคำอธิบายกลยุทธ์มค
ี ำกล่าว
ี ธรรม และ/หรือ
อ ้างทีผ
่ ด
ิ กฎหมายหรือผิดศล
ประกอบด ้วยข ้อมูลสว่ นบุคคลและข ้อมูลอืน
่ ๆ
ทีไ่ ม่เกีย
่ วกับกลยุทธ์ และ/หรือไม่
สมเหตุสมผล และ/หรือไม่สอดคล ้องต ้องกัน
ี้ ำไปในทางทีผ
และ/หรือให ้ข ้อมูลทีช
่ น
่ ด
ิ
ื่ ของกลยุทธ์ทำให ้เข ้าใจผิด และ/หรือมี
B. ชอ
ข ้อความดูถก
ู เหยียดหยาม และ/หรือเหยียด
ื้ ชาติหรือศาสนา และ/หรือกล่าวอ ้างถึง
เชอ
การกระทำอันผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เคารพ
ี ธรรมอันดี
มาตรฐานทางจริยธรรมและศล
ื่ ถึงกลยุทธ์เป็ นรูปผู ้เยาว์
C. รูปทีเ่ ลือกมาเพือ
่ ใชส้ อ
(เด็ก) และ/หรือเป็ นรูปทีไ
่ ม่เหมาะสม และ/หรือ

ทำให ้เข ้าใจผิด และ/หรือเป็ นการเหยียด
ื้ ชาติหรือศาสนาใดๆ และ/หรือหมายถึง
เชอ
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การกระทำอันผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เคารพ

account type;
E.

F.

ี ธรรมอันดี
มาตรฐานทางจริยธรรมและศล

The Strategy Provider’s account has not
been fully verified in accordance with
paragraph 3.2 of Part A;

ี องผู ้ให ้บริการกลยุทธ์มเี งินทุนไม่พอ
D. บัญชข
ตามข ้อกำหนดขัน
้ ต่ำของบัญช ี Social Trading

The Strategy Provider’s Strategy has been
inactive and/or has no trading activity upon it
for more than seven (7) calendar days

ประเภทนัน
้ ๆ
E. บัญชีของผูใ้ ห้บริ การกลยุทธไ์ มไ่ ดร้ ั บการยืนยันอยา่ ง
ครบถว้ นตามขอ
้ 3.2 ของหมวด ก

G. For any other reason considered as relevant
and appropriate by the Company in its sole
discretion.

F. กลยุทธข์ องผูใ้ ห้บริ การกลยุทธไ์ มม
่ ีการเคลื่อนไหว
และ/หรื อไมม
่ ีกิจกรรมการซื้อขายมานานกวา่ 7
(เจ็ด) วันตามปฏิทน
ิ

3.3 The Company reserves the right at its absolute
discretion to close any or all Open Position(s) of a
Strategy Provider at any time.
3.4 The Strategy Provider understands and accepts
that he/she shall not be able to withdraw any of
his/her own funds in and from his/her Strategy
Provider’s account while his/her specific Strategy has
any Open Positions.

G. เหตุผลอื่นใดตามที่บริ ษัทพิจารณาแลว้ เห็นวา่
เกี่ยวขอ
้ งและเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริ ษัทแต่
เพียงผูเ้ ดียว
ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียวในการปิ ดสถานะ
3.3 บริษัทขอสงวนสท
ทัง้ หมดหรือสถานะใดๆ ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์เมือ
่ ใด

3.5 In addition to clause 11 of Part A of the current
Agreement each of the following constitutes an
“Event of Default” for the Strategy Provider:
A. If the Strategy Provider’s Strategy is carrying
excessive risk for a long period of time;
B. If the Strategy Provider’s description of the
Strategy does not match the actual trading
conditions;
C. The Strategy Provider has carried out
trading:
1.

Which can be characterized as
excessive and/or without legitimate
intent, to profit from market
movements;

2. While relying on price latency and/or
arbitrage opportunities;
3.

4.

Which can be considered in the
Company’s sole discretion as market
abuse;
During abnormal market/trading
conditions.

ก็ได ้
3.4 ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์เข ้าใจและยอมรับว่า ผู ้ให ้บริการ

ี องตนได ้
กลยุทธ์ไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชข
หากภายในกลยุทธ์ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์ยงั มีสถานะที่
เปิ ดอยู่
3.5 เพิม
่ เติมจากความในข ้อ 11 หมวด ก ของข ้อตกลง

ั ญา" ของ
ฉบับนี้ ให ้ถือว่าเหตุตอ
่ ไปนีเ้ ป็ น "เหตุผด
ิ สญ
ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์
ี วาม
A. หากกลยุทธ์ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์มค
ี่ งสูงเกินไปเป็ นระยะเวลานาน
เสย
B. หากคำอธิบายกลยุทธ์ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์
ื้ ขายทีเ่ ป็ นจริง
ไม่สอดคล ้องกับเงือ
่ นไขการซอ
C. ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์ทำการเทรดโดย
1.

มีลก
ั ษณะเป็ นการทำกำไรเกินควรจากการ
เคลือ
่ นไหวของตลาด และ/หรือโดยมี
เจตนาอันไม่ชอบธรรม

ั จังหวะทีเ่ กิดความหน่วงของ
2. เป็ นการอาศย
3.6 If an Event of Default occurs the Company may,
at its absolute discretion, at any time with or without

ราคาและ/หรืออาร์บท
ิ ราจ
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3. ตามการพิจารณาด ้วยดุลยพินจ
ิ ของบริษัท

Written Notice, take any of the following actions in
addition to clause 11.2 Part A:

ถือได ้ว่าเป็ นการปั่ นตลาด (market abuse)

A. Freeze and/or terminate and/or block the
Strategy Provider’s Strategy and/or deny
access to Social Trading;
B. Request to make amendments on the
description of the Strategy.

้ ระหว่างทีส
่ ภาวะตลาดหรือการ
4. เกิดขึน
ื้ ขายไม่ปกติ
ซอ
ั ญาขึน
3.6 หากเกิดเหตุผด
ิ สญ
้ บริษัทอาจดำเนินการข ้อ
ใดข ้อหนึง่ หรือหลายข ้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากการ

3.7 The Strategy Provider’s commission is calculated
and paid to the Strategy Provider at the end of the
Social Trading Period connected with each Strategy.
3.8 The Strategy Provider’s commission may be
determined by the Strategy Provider for each
Strategy but may not exceed 50% of the Investor’s
Profit. The Strategy Provider’s commission shall not
be changed after the specific Strategy is created.
3.9 The Strategy Provider shall receive the Strategy
Provider’s commission for the positive returns of
Investors in USD currency, which is calculated as
indicated on the Company’s Website and/or on the
Social Trading mobile application.
3.10 In the event that an Investor stops following a
specific Strategy of a Strategy Provider before the
end of the Social Trading Period, the Strategy
Provider’s commission is calculated at the time of
Strategy closing at the current market price.

ดำเนินการในข ้อ 11.2 หมวด ก ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามดุลยพินจ
ิ
ของบริษัทแต่เพียงผู ้เดียว ซงึ่ จะดำเนินการได ้ทุกเมือ
่
โดยอาจแจ ้งหรือไม่แจ ้งล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
A. ระงับ และ/หรือยุต ิ และ/หรือบล็อกกลยุทธ์ของ
ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์ และ/หรือปฏิเสธมิให ้เข ้าใช ้
ระบบ Social Trading
่ นคำอธิบายกลยุทธ์
B. ร ้องขอให ้ปรับเปลีย
ั่ ให ้แก่ผู ้ให ้บริการ
3.7 จะคำนวณและจ่ายค่าคอมมิชชน
ิ้ สุดชว่ งเวลาการซอ
ื้ ขายแต่ละรอบของ
กลยุทธ์ เมือ
่ สน
กลยุทธ์นัน
้
3.8 สำหรับแต่ละกลยุทธ์ ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์จะเป็ นผู ้

ั่ ซงึ่ ต ้องไม่เกิน 50% ของกำไรของ
กำหนดค่าคอมมิชชน
ั่ ของ
นักลงทุน โดยจะต ้องไม่เปลีย
่ นแปลงค่าคอมมิชชน
ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์หลังสร ้างกลยุทธ์นัน
้ ขึน
้ แล ้ว
ั่ ของผู ้ให ้
3.9 ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์จะได ้รับค่าคอมมิชชน
บริการกลยุทธ์สำหรับกำไรของนักลงทุนในสกุลเงิน
ดอลลาร์ ซงึ่ จะได ้รับการคำนวณตามทีร่ ะบุไว ้บนเว็บไซ
ั่ มือถือ Social
ต์ของบริษัท และ/หรือบนแอปพลิเคชน
Trading
3.10 ในกรณีทน
ี่ ักลงทุนหยุดคัดลอกกลยุทธ์ของผู ้ให ้

ิ้ สุดชว่ งเวลาการซอ
ื้ ขาย
บริการกลยุทธ์ ก่อนทีจ
่ ะถึงวันสน
ั่ ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์จะคำนวณ ณ เวลา
ค่าคอมมิชชน
้
ปิ ดการลงทุน โดยใชราคาตลาดในขณะนั
น
้

ี่ งและการ
4. การร ับทราบความเสย
ยินยอมของลูกค้าในการใชง้ าน Social
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4. Social Trading Acknowledgement
of Risk and Consents

Trading
4.1 บริษัทไม่รับประกันผลการดำเนินงานของกลยุทธ์

4.1 The Company does not provide any
guarantee as to the performance of any
Strategy.

ใดๆ

4.2 Any description and/or information in
relation to a Strategy is not considered as
confidential and/or personal information.

กลยุทธ์ไม่ถอ
ื เป็ นข ้อมูลความลับและ/หรือข ้อมูลสว่ น

4.3 The Company reserves the right at any time
with or without notice to close and/or pause
and/or suspend and/or stop copying any
Strategy Provider’s account(s), and/or Strategy
and/or Order either of the Investor or Strategy
Provider.
4.4 Performance statistics represented in
relation to Strategy Providers and/or Strategies
are historical and the Company does not
guarantee any profit for the Investor; past
performance is not a reliable indicator of future
results and the Investor is recommended to
decide on the selection of a Strategy by
reviewing the actual history and/or performance
of the Strategy.
4.5 The Strategy Provider acknowledges that
the Company may use and/or pass and/or
process information in relation to the Strategy
Provider’s Strategy in the Company’s group of
companies and/or external companies and/or
consultants.
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4.2 คำอธิบายและ/หรือข ้อมูลใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ

บุคคล
ิ ธิทจ
4.3 บริษัทสงวนสท
ี่ ะปิ ด และ/หรือสงั่ หยุดชวั่ คราว
ี องผู ้ให ้
และ/หรือระงับ และ/หรือหยุดการคัดลอกบัญชข
ื้ ขาย
บริการกลยุทธ์ และ/หรือกลยุทธ์ และ/หรือคำสงั่ ซอ
ใดๆ ไม่วา่ ของนักลงทุนหรือของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์ได ้
ทุกเมือ
่ โดยอาจแจ ้งหรือไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก็ได ้
4.4 สถิตผ
ิ ลการดำเนินงานทีแ
่ สดงไว ้ของผู ้ให ้บริการ

กลยุทธ์ และ/หรือกลยุทธ์ใดๆ เป็ นประวัตผ
ิ ลการดำเนิน
งานทีผ
่ า่ นมา บริษัทไม่รับประกันผลกำไรใดๆ แก่นัก
้ นเครือ
ลงทุน ผลการดำเนินงานทีผ
่ า่ นมามิอาจใชเป็
่ งบ่ง
ี้ ลการดำเนินงานในอนาคต ขอแนะนำให ้นักลงทุน
ชผ
ิ ใจเลือกกลยุทธ์โดยการทบทวนดูประวัตแ
ตัดสน
ิ ละ/หรือ
ผลการดำเนินงานจริงของกลยุทธ์นัน
้
4.5 ผู ้ให ้บริการกลยุทธ์รับทราบว่าบริษัทอาจใช ้ และ/

หรือสง่ ต่อ และ/หรือประมวลผลข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
กลยุทธ์ของผู ้ให ้บริการกลยุทธ์ ภายในกลุม
่ บริษัท และ/
หรือบริษัททีเ่ ป็ นบุคคลทีส
่ าม และ/หรือทีป
่ รึกษาของ
บริษัทได ้
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