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Part A: General Terms And
Conditions

1. Introduction
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).

หมวด ก ขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขท ั�วไป
1. บทนํา
1.1 ขอ้ตกลงฉบบันี�ทําขึ�นระหวา่ง NYMSTAR LIMITED
("บรษัิท") ฝ่ายหนึ�ง กบั ลกูคา้ (ซึ�งอาจเป็นนติบิคุคล
หรอืบคุคลธรรมดา) ที�ไดก้รอกใบสมคัรขอเปิดบญัชี
เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ (ตอ่ไปในขอ้ตกลงนี�เรยีกวา่
"ลกูคา้") อกีฝ่ายหนึ�ง

1.2 บรษัิทไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานกํากบัดแูลผูใ้ห ้
บรกิารทางการเงนิ (FSA) ประเทศเซเชลสโ์ดยมี
หมายเลขใบอนุญาตเลขที� SD025

1.3 ขอ้ตกลงของลกูคา้ฉบบันี�และเอกสารอื�นๆ บนเว็บ
ไซตข์องบรษัิท (ไดแ้ก ่"เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" "ขอ้
ตกลงของพารท์เนอร"์ "เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความ
เสี�ยงและคําเตอืน" "การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้"
และ "ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการใชโ้บนัส") ซึ�งมกีาร
ปรับปรงุแกไ้ขเป็นครั �งคราว (เอกสารทั �งหมดนี�เรยีกรวม
กนัวา่ "ขอ้ตกลง") รวมถงึเอกสารอื�นๆ ที�อาจใชส้ื�อสาร
กบัลกูคา้วา่มผีลบงัคบัใชเ้พื�อเป็นผลลพัธข์องการมี
สว่นรว่มในแคมเปญและ/หรอืโปรแกรมลอยลัตี�ใดๆ
ของบรษัิท ประกอบขึ�นเป็นเงื�อนไขของบรษัิทในการ
ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ และใชเ้ป็นกฎเกณฑค์วบคมุ
กจิกรรมการซื�อขาย CFD ทั �งหมดของลกูคา้ที�มกีบั
บรษัิทในชว่งระยะเวลาที�ทําขอ้ตกลงรว่มกนั

1.4 ขอ้ตกลงฉบบันี�มผีลเหนอืขอ้ตกลง ความตกลง
ถอ้ยแถลงที�ระบโุดยชดัแจง้หรอืโดยนัยอื�นใด ที�บรษัิท
หรอืตวัแทนทําขึ�น
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2. Interpretation of Terms

2.1 In this document (Client Agreement):

“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.

“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.

2. ความหมายของคาํศพัท์

2.1 ในเอกสารฉบบันี� (ขอ้ตกลงของลกูคา้)

"ขอ้มลูเขา้ถงึ" หมายถงึ ชื�อและรหสัผา่นที�ลกูคา้ใช ้
เขา้สูร่ะบบเพื�อเปิดคําสั�งซื�อขาย CFD กบับรษัิทบน
แพลตฟอรม์การซื�อขาย และหมายรวมถงึรหสัผา่นนัก
ลงทนุซึ�งเป็นความลบัอื�นๆ รหสัผา่นโทรศพัท ์หรอืรหสั
ผา่นอื�นที�มลีกัษณะใกลเ้คยีง ซึ�งใชเ้ขา้ถงึพื�นที�สว่น
บคุคลเพื�อดําเนนิกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย

"ใบสมคัรขอเปิดบญัช"ี หมายถงึ ใบสมคัรหรอื
แบบสอบถามที�ลกูคา้กรอกขอ้มลูทางออนไลนบ์นเว็บ
ไซตข์องบรษัิท และ/หรอืบนแอปมอืถอื และ/หรอืบน
เอกสารฉบบัพมิพ ์เพื�อสมคัรขอใชบ้รกิารของบรษัิทภาย
ใตข้อ้ตกลงและเพื�อเปิดบญัชขีองลกูคา้ โดยบรษัิทจะ
ไดรั้บขอ้มลูตา่งๆ ของลกูคา้จากใบสมคัรหรอื
แบบสอบถาม เชน่ ขอ้มลูยนืยนัตวัตนและขอ้มลูเพื�อการ
ตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของลกูคา้ ขอ้มลูทางการเงนิ
และความเหมาะสมตามกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง

"บรษิทัในเครอื" หมายถงึ องคก์รใดกต็ามที�เกี�ยวขอ้ง
สมัพันธก์บับรษัิท โดยเป็นองคก์รที�ควบคมุบรษัิทหรอื
ถกูบรษัิทควบคมุไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืองคก์ร
ใดๆ ที�อยูภ่ายใตอํ้านาจควบคมุเดยีวกนักบับรษัิทไมว่า่
โดยตรงหรอืโดยออ้ม ทั �งนี� "การควบคมุ" หมายถงึ
อํานาจสั�งการหรอืบทบาทหนา้ที�บรหิารกจิการของ
บรษัิทหรอืองคก์ร

"ขอ้ตกลง" หมายถงึ เอกสารฉบบันี� (ขอ้ตกลงของ
ลกูคา้) และเอกสารตา่งๆ บนเว็บไซตข์องบรษัิท ไดแ้ก่
"เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" "ขอ้ตกลงของพารท์เนอร"์
"เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเสี�ยงและคําเตอืน"
"ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการใชโ้บนัส" "ขั �นตอนการ
รอ้งเรยีนสําหรับลกูคา้" ซึ�งมกีารปรับปรงุแกไ้ขเป็นครั �ง
คราว รวมทั �งภาคผนวกหรอืสว่นตอ่ทา้ยเอกสารเหลา่นี�

"กฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช"้ หมายถงึ (ก) กฎระเบยีบของ
หน่วยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งมอํีานาจเหนอืบรษัิท
(ข) กฎระเบยีบของตลาดอา้งองิที�เกี�ยวขอ้ง และ (ค)
กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื�นๆ ทั �งหมดของ
ประเทศเซเชลส ์และ/หรอืในเขตอํานาจศาลอื�นที�มผีล
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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

บงัคบัใช ้

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

"บาลานซ"์ หมายถงึ ยอดเงนิทั �งหมดในบญัชขีอง
ลกูคา้ หลงัจากการทําธรุกรรมและทํารายการฝากถอน
ลา่สดุเสร็จสมบรูณแ์ลว้

"สกลุเงนิหลกั" หมายถงึ สกลุเงนิแรกในคูส่กลุเงนิ
ซึ�งลกูคา้ใชซ้ื�อหรอืขายเทยีบกบัสกลุเงนิรอง

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

"วนัทาํการ" หมายถงึ วนัธรรมดา ยกเวน้วนัเสาร ์วนั
อาทติย ์วนัที� 25 ธนัวาคม วนัที� 1 มกราคม และวนัหยดุ
สากลอื�นๆ ที�ประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิท

"บญัชขีองลกูคา้" หมายถงึ บญัชเีฉพาะบคุคลของ
ลกูคา้ ซึ�งประกอบดว้ยรายการธรุกรรมทั �งหมดที�เสร็จ
สมบรูณแ์ลว้ ทั �งคําสั�งซื�อขายที�ปิดแลว้ สถานะและคําสั�ง
ซื�อที�ยงัเปิดอยู ่ในแพลตฟอรม์การซื�อขาย ยอดเงนิ
คงเหลอืของลกูคา้ และรายการฝากถอนเงนิของลกูคา้

"เทอรม์นิลัของลกูคา้" หมายถงึ โปรแกรม
MetaTrader เวอรช์ั�น 4 หรอื 5 หรอืแพลตฟอรม์การ
ซื�อขายในรปูแบบอื�นๆ ซึ�งรวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพยีง) เว็บ
ไซตแ์ละโทรศพัทม์อืถอื ซึ�งลกูคา้ใชเ้พื�อรับขอ้มลูแบบ
เรยีลไทมข์องตลาดอา้งองิ ทําธรุกรรม เปิดหรอืยกเลกิ
คําสั�งซื�อขาย รวมไปถงึเพื�อรับขอ้ความแจง้จากบรษัิท
และเกบ็บนัทกึรายการธรุกรรม

"สถานะปิด" หมายถงึสถานะตรงขา้มกบัสถานะเปิด

"ธรุกรรมสมบรูณ"์ หมายถงึ การเปิดและปิดสถานะที�มี
ขนาดเทา่กนัและเป็นเครื�องมอืทางการเงนิเดยีวกนัใน
การซื�อขาย CFD ซึ�งกค็อืการซื�อกอ่นแลว้คอ่ยขาย หรอื
การขายกอ่นแลว้คอ่ยซื�อ

"สญัญาซื�อขายสว่นตา่ง" ("CFD") หมายถงึ สญัญา
ระหวา่ง 2 ฝ่าย ซึ�งโดยทั�วไปเรยีกวา่ "ผูซ้ื�อ" และ "ผู ้
ขาย" โดยกําหนดใหผู้ซ้ ื�อตอ้งชาํระสว่นตา่งระหวา่ง
มลูคา่ปัจจบุนัของราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ และมลูคา่ของ
ราคาสนิทรัพยด์งักลา่ว ณ เวลาของสญัญา (หากสว่น
ตา่งตดิลบ ผูข้ายจะตอ้งเป็นฝ่ายชาํระสว่นตา่งใหก้บัผู ้
ซื�อ) CFD เป็นเครื�องมอืทางการเงนิ

"ขอ้กาํหนดเฉพาะของสญัญา" หมายถงึ ขอ้กําหนด
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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.

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

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

B. Equity= Free Margin + Margin

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

หลกัตา่งๆ ในการซื�อขาย CFD (ตวัอยา่งเชน่ สเปรด,
คา่ธรรมเนยีมการซื�อขาย, สว็อป, ขนาดล็อต, มารจ์ิ�นขั �น
ตน้, มารจ์ิ�นที�จําเป็น, มารจ์ิ�นของคําสั�ง hedge (Hedged
Margin), ระดบัตํ�าสดุสําหรับการตั �งคําสั�ง Stop Loss,
Take Profit และคําสั�ง Limit, คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ, คา่
สว็อป, และคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ) สําหรับ CFD แตล่ะชนดิ
ตามที�บรษัิทกําหนดเป็นครั �งคราว

"สกลุเงนิของบญัชขีองลกูคา้" หมายถงึ สกลุเงนิที�
ใชแ้สดงคา่เงนิในบญัชขีองลกูคา้ โดยบรษัิทเป็นผู ้
กําหนดวา่สกลุเงนิใดบา้งใชเ้ป็นสกลุเงนิของบญัชไีด ้
และอาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นครั �งคราว

"คูส่กลุเงนิ" หมายถงึ โควตราคาของสกลุเงนิที�ตา่งกนั
2 สกลุเงนิ โดยที�มลูคา่ของสกลุเงนิหนึ�งจะถกูโควตอ
อกมาในหน่วยของอกีสกลุเงนิหนึ�งในธรุกรรม CFD คู่
สกลุเงนิประกอบดว้ยสองสกลุเงนิ (สกลุเงนิหลกัและ
สกลุเงนิรอง) โดยแสดงจํานวนสกลุเงนิรองที�ตอ้งใชเ้พื�อ
ซื�อสกลุเงนิหลกัหนึ�งหน่วย

"อคิวติ ี�" หมายถงึ ยอดบาลานซบ์วกหรอืลบกําไร
ลอยตวัหรอืขาดทนุลอยตวัที�มาจากสถานะที�เปิดอยู่
อคิวติี�คํานวณไดด้งันี�:

A. อคิวติี� = บาลานซ ์+ (กําไรลอยตวั - ขาดทนุลอยตวั)
และ/หรอื

B. อคิวติี� = ฟรมีารจ์ิ�น + มารจ์ิ�น

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

A. ชอ่งวา่งของราคาที�มากผดิปกต ิและ

B. ภายในระยะเวลาสั �นๆ ราคาดดีตวักลบัโดยมชีอ่ง
วา่งของราคา และ

C. กอ่นหนา้ที�จะเกดิชอ่งวา่งราคา ไมไ่ดเ้กดิการ
เคลื�อนไหวของราคาอยา่งรวดเร็ว

D. กอ่นจะเกดิชอ่งวา่งราคาและทนัทหีลงัเกดิชอ่งวา่ง
ราคา ไมไ่ดม้กีารเผยแพรด่ชันชีี�วดัทาง
เศรษฐศาสตรม์หภาคและ/หรอืรายงานทาง
เศรษฐกจิที�สําคญั

"เหตผุดิสญัญา" อา้งองิตามความหมายในขอ้ 11.1 ของ
หมวด ก ของเอกสารนี� (ขอ้ตกลงของลกูคา้)

"ระบบเทรดอตัโนมตั ิ(EA)" หมายถงึระบบซื�อขายออ
นไลนอ์ตัโนมตัทิี�ออกแบบมาเพื�อใหก้จิกรรมการซื�อขาย
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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

เป็นไปโดยอตัโนมตับินแพลตฟอรม์การเทรด
อเิล็กทรอนกิส ์ระบบสามารถตั �งคา่ใหแ้จง้เตอืนลกูคา้ให ้
ทราบโอกาสในการซื�อขาย และยงัสามารถซื�อขายใน
บญัชขีองลกูคา้ไดโ้ดยอตัโนมตั ิโดยบรหิารจัดการ
กจิกรรมการซื�อขายไดท้กุแงม่มุ ตั �งแตก่ารสง่คําสั�ง
ซื�อขายโดยตรงไปยงัแพลตฟอรม์การซื�อขาย จนถงึการ
ปรับระดบั Stop Loss, Trailing Stop และ Take Profit
โดยอตัโนมตัิ

"เครื�องมอืทางการเงนิ" หมายถงึ สญัญาซื�อขายสว่น
ตา่ง (CFD)

"กาํไร/ขาดทนุลอยตวั" หมายถงึ กําไร/ขาดทนุ
ปัจจบุนัในสถานะที�เปิดอยู ่โดยคํานวณจากราคาปัจจบุนั
(รวมคา่คอมมชิชั�นจากการเทรดหรอืคา่ธรรมเนยีม ถา้ม)ี
ในการซื�อขาย CFD

"เหตสุดุวสิยั" ใหอ้า้งองิตามความหมายในขอ้ 12.1 ของ
หมวด ก ของเอกสารนี� (ขอ้ตกลงของลกูคา้)

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

"มารจ์ ิ�นที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (Hedged
Margin)" หมายถงึ มารจ์ิ�นที�จําเป็นตามที�บรษัิทกําหนด
เพื�อเปิดและรักษาสถานะการป้องกนัความเสี�ยงในการ
เทรด CFD

"สถานะการป้องกนัความเสี�ยง (Hedged
Positions)" หมายถงึ สถานะ Long และสถานะ Short
ที�มขีนาดเทา่กนัในเครื�องมอืทางการเงนิเดยีวกนั ซึ�งเปิด
ในบญัชซีื�อขายเดยีวกนั

"ราคาชี�นํา (Indicative Quote)" หมายถงึ ราคาซึ�ง
บรษัิทมสีทิธไิมย่อมรับคําสั�งหรอืไมดํ่าเนนิการคําสั�ง
ซื�อขายใหใ้นการซื�อขาย CFD

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

"การดาํเนนิการทนัท"ี หมายถงึ วธิกีารดําเนนิการ
คําสั�งซื�อขาย ซึ�งคําสั�งซื�อขายของลกูคา้จะไดรั้บการ
ดําเนนิการในราคาที�ลกูคา้สง่เขา้ระบบ หรอือาจไมไ่ดรั้บ
การดําเนนิการโดยสิ�นเชงิ ในกรณีที�ราคามกีาร
เปลี�ยนแปลงระหวา่งขั �นตอนการสง่คําขอ ลกูคา้จะไดรั้บ
รโีควต รโีควตเป็นสิ�งที�แจง้ใหล้กูคา้ทราบวา่ ราคาที�
ลกูคา้ตอ้งการไมม่ใีนตลาดแลว้ และลกูคา้มเีวลา 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

วนิาทเีพื�อยอมรับหรอืปฏเิสธราคาใหม ่หากลกูคา้ยอม
รับราคาใหม ่คําสั�งซื�อขายของลกูคา้จะไดรั้บการดําเนนิ
การที�ราคาใหม ่หากลกูคา้ปฏเิสธราคาใหม ่หรอืไมต่อบ
สนองตอ่รโีควต คําสั�งซื�อขายดงักลา่วจะไมไ่ดรั้บการ
ดําเนนิการโดยสิ�นเชงิ

"บญัชกีารลงทนุ" หมายถงึ บญัชเีฉพาะบคุคลที�นัก
ลงทนุใชเ้ทรดในระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตัิ
(Social Trading)

"นกัลงทนุ" หมายถงึ ลกูคา้ที�ใชบ้รกิารซื�อขายผา่น
ระบบ Social Trading ของบรษัิท โดยการคดัลอก
กลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์

"เลเวอเรจ" หมายถงึ อตัราสว่นของขนาดธรุกรรมตอ่
มารจ์ิ�นขั �นตน้ในการซื�อขาย CFD อตัราสว่น 1:100 หมาย
ถงึในการเปิดสถานะมารจ์ิ�นขั �นตน้นอ้ยกวา่ขนาดธรุกรรม
หนึ�งรอ้ยเทา่

"สถานะ Long" หมายถงึ คําสั�ง Buy ที�มลูคา่จะเพิ�มขึ�น
หากราคาตลาดอา้งองิเพิ�มขึ�นในการซื�อขาย CFD เชน่
ในแงข่องการซื�อขายคูส่กลุเงนิ จะหมายถงึการซื�อสกลุ
เงนิหลกัโดยใชส้กลุเงนิรอง

"ล็อต" หมายถงึ หน่วยวดัขนาดของธรุกรรมที�ระบุ
สําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิแตล่ะประเภทของ CFD

"ขนาดของล็อต" หมายถงึ จํานวนสนิทรัพยอ์า้งองิใน
หนึ�งล็อตใน CFD

"มารจ์ ิ�น" หมายถงึ เงนิหลกัประกนัที�จําเป็นตอ้งใชเ้พื�อ
เปิดสถานะหรอืรักษาสถานะใหย้งัคงเปิดอยูใ่นธรุกรรม
CFD

"การแจง้เตอืนระดบัมารจ์ ิ�น (Margin Call)" หมายถงึ
สถานการณท์ี�บรษัิทแจง้ลกูคา้วา่ ลกูคา้ไมม่มีารจ์ิ�น
เพยีงพอที�จะเปิดคําสั�งซื�อขายหรอืรักษาสถานะที�เปิดไว ้
แลว้

"ระดบัมารจ์ ิ�น (Margin Level)" หมายถงึ เปอรเ์ซน็ต์
ของอตัราสว่นระหวา่งอคิวติี�กบัมารจ์ิ�นที�จําเป็น ที�ใชใ้น
การซื�อขาย CFD คํานวณจาก ระดบัมารจ์ิ�น = (อคิวติี�/
มารจ์ิ�นที�จําเป็น) x 100%

“การดาํเนนิการดว้ยราคาตลาด (Market
Execution)” หมายถงึ คําสั�งซื�อขายจากลกูคา้ จะไดรั้บ
การดําเนนิการที�ราคาตลาดปัจจบุนั ณ ขณะที�กําลงั
ดําเนนิการคําสั�งซื�อขายนั�น
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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

"คาํส ั�งซื�อขายทนัท ี(Market Order)" หมายถงึ คําสั�ง
ซื�อขายที�เปิดโดยลกูคา้ เพื�อซื�อหรอืขายหลกัทรัพยท์ี�
ราคาตลาดในทนัท ีซึ�งสามารถอธบิายไดว้า่ เป็นคําสั�ง
ซื�อขาย/คําสั�งของลกูคา้ที�สง่มายงับรษัิทเพื�อดําเนนิการ
คําสั�งซื�อขายในทนัท ีณ ราคาปัจจบุนัของสนิทรัพยด์งั
กลา่วในตลาด

"คา่เบี�ยงเบนสงูสดุ (Maximum deviation)" คอื คา่
ความแตกตา่งของราคาที�จะดําเนนิการคําสั�งกบัราคาที�
ลกูคา้ขอ ซึ�งลกูคา้เป็นผูกํ้าหนดเองในเทอรม์นัิลของ
ลกูคา้ (ในหน่วยปิ� ป) เพื�อใหเ้ปิดหรอืปิดสถานะนั�นได ้แม ้
วา่ราคาจะตา่งไปจากราคาที�ลกูคา้ขอ

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

"สถานะที�เปิดอยู"่ หมายถงึ สถานะใดกต็ามที�ยงัไมปิ่ด
สถานะ Long หรอื สถานะ Short ซึ�งยงัไมถ่อืเป็นคําสั�ง
ซื�อขายที�สมบรูณ ์ในการซื�อขาย CFD

"คาํส ั�งซื�อขาย" หมายถงึ คําสั�งซื�อขายเครื�องมอื
ทางการเงนิจากลกูคา้

"คูส่ญัญา" หมายถงึ คูส่ญัญาของขอ้ตกลงนี� ซึ�งกค็อื
บรษัิทและลกูคา้

"คาํส ั�งซื�อขายลว่งหนา้ (Pending Order)" คอื คําสั�ง
ซื�อขายที�เปิดโดยลกูคา้ เพื�อซื�อหรอืขาย CFD ใน
อนาคตตามเงื�อนไขที�ไดต้ั �งไว ้หมายถงึ คําสั�งซื�อขาย
ของลกูคา้เพื�อเปิดสถานะเมื�อราคาของสนิทรัพยอ์ยูท่ี�
ระดบัที�กําหนดไว ้

"พื�นที�สว่นบคุคล" หมายถงึ หนา้สว่นบคุคลของลกูคา้
บนเว็บไซตข์องบรษัิท

"บคุคลที�เก ี�ยวขอ้งกบัการเมอืง" หมายถงึ

A. บคุคลที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�ในตําแหน่งระดบัสงู
ของรัฐในชว่งระยะเวลา 3 ปีกอ่นหนา้นี� ภายใน (1)
ประเทศเซเชลส ์หรอื (2) ประเทศอื�นๆ หรอื (3)
หน่วยงานหรอืองคก์รในระดบันานาชาต ิเพื�อขยาย
ความยอ่หนา้นี� หนา้ที�ในตําแหน่งระดบัสงูของรัฐ
ไดแ้ก ่ผูนํ้าของรัฐ ผูนํ้ารัฐบาล รัฐมนตร ีและ
นักการเมอืงระดบัสงู เจา้หนา้ที�รัฐและเจา้หนา้ที�
ตลุาการระดบัสงู เอกอคัรราชทตู อปุทตู และผูไ้ด ้
รับการแตง่ตั �งเป็นกงสลุกติตมิศกัดิ� เจา้หนา้ที�ระดบั
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Client to trade in Financial Instruments.

“Parties” shall mean the parties to this
Agreement – the Company and the Client.

“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.

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

“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.

สงูในกองทพั สมาชกิคณะกรรมการบรหิารธนาคาร
กลางแหง่ประเทศ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร
องคก์รรัฐวสิาหกจิ และเจา้หนา้ที�พรรคการเมอืงที�มี
อทิธพิล

B. สมาชกิในครอบครัวที�ใกลช้ดิของบคุคลตามที�
กลา่วถงึในขอ้ (A) ซึ�งหมายถงึ คูส่มรส คูค่รองซึ�ง
ตามกฎหมายในประเทศถอืวา่มฐีานะเทยีบเทา่คู่
สมรส บตุรและคูส่มรสหรอืคูค่รองของบตุร บดิา
มารดา และพี�นอ้ง

C. บคุคลผูใ้กลช้ดิกบับคุคลดงักลา่วตามที�กําหนดไว ้
ในคําจํากดัความ (A) ซึ�งหมายถงึ (a) บคุคลผูเ้ป็นที�
รูก้นัวา่มผีลประโยชนร์ว่มกนัในนติบิคุคล
พารท์เนอร ์ทรัสต ์หรอืมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิที�
ใกลช้ดิอื�นๆ กบันติบิคุคล พารท์เนอร ์หรอืทรัสต์
และ (b) บคุคลใดๆ ที�เป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชนแ์ต่
เพยีงผูเ้ดยีวในนติบิคุคล พารท์เนอร ์หรอืทรัสตซ์ ึ�ง
เป็นที�รูก้นัวา่จัดตั �งขึ�นเพื�อผลประโยชนข์อง
นติบิคุคล พารท์เนอร ์หรอืทรัสตด์งักลา่ว

"ชอ่งวา่งของราคา" หมายถงึ ความแตกตา่งใดๆ
ระหวา่งราคาสองราคาที�มากกวา่การเปลี�ยนแปลงราคา
ขั �นตํ�าหนึ�งรายการ (หนึ�งจดุ)

"ราคา" หมายถงึ ขอ้มลูของราคาปัจจบุนัของสนิทรัพย์
อา้งองิหนึ�ง ในรปูแบบของราคา Bid และราคา Ask

"สกลุเงนิรอง" หมายถงึ สกลุเงนิที�สองในคูส่กลุเงนิ
ซึ�งลกูคา้สามารถซื�อหรอืขายเพื�อแลกเปลี�ยนเป็นสกลุ
เงนิหลกั

"ฐานขอ้มลูราคา" หมายถงึ ขอ้มลูกระแสราคาที�จัด
เกบ็ไวใ้นเซริฟ์เวอรใ์นการซื�อขาย CFD

"โฟลวร์าคา" หมายถงึ กระแสราคาเรยีลไทมท์ี�แสดง
ขึ�นมาในแพลตฟอรม์การซื�อขายสําหรับแตล่ะ CFD

"เซริฟ์เวอรก์ารซื�อขาย" หมายถงึ เซริฟ์เวอ
รซ์อฟตแ์วรข์องแพลตฟอรม์การซื�อขาย นอกเหนอืจาก
แพลตฟอรม์ใดๆ ที�อํานวยความสะดวกในการซื�อขาย
รวมทั �ง (แตไ่มจํ่ากดัเพยีง) ทางเว็บไซตแ์ละโทรศพัทม์อื
ถอื เซริฟ์เวอรก์ารซื�อขายใชเ้พื�อเตรยีมการสําหรับ
ดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย หรอืคําสั�ง หรอืคําขอของลกูคา้
เพื�อใหข้อ้มลูดา้นการซื�อขายในรปูแบบเรยีลไทมแ์ละให ้
ขอ้มลูประวตักิจิกรรมการซื�อขายของลกูคา้ (เนื�อหาเป็น
ไปตามที�บรษัิทกําหนด) โดยที�บรษัิทและลกูคา้มภีาระ
รับผดิชอบรว่มกนั
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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

"บรกิาร" หมายถงึ บรกิารที�บรษัิทเสนอใหแ้กล่กูคา้ตาม
ที�กําหนดไวใ้นขอ้ที� 4 ของหมวด ก ภายใตข้อ้ตกลงนี�

"สถานะ Short" หมายถงึ คําสั�ง Sell ที�มลูคา่จะเพิ�มขึ�น
หากราคาตลาดอา้งองิลดลงในการซื�อขาย CFD เชน่ ใน
แงข่องการซื�อขายคูส่กลุเงนิ จะหมายถงึการขายสกลุ
เงนิหลกัเพื�อใหไ้ดรั้บสกลุเงนิรอง สถานะ Short ตรง
ขา้มกบัสถานะ Long

"ราคาคลาดเคลื�อน (Slippage)" หมายถงึ ความแตก
ตา่งระหวา่งราคาที�ลกูคา้สง่คําขอของธรุกรรม CFD กบั
ราคาที�ธรุกรรมนั�นดําเนนิการจรงิ Slippage มกัจะเกดิขึ�น
ในชว่งเวลาที�ความผันผวนของราคาสงูขึ�น (เชน่ ในชว่ง
ที�มกีารประกาศขา่ว) ทําใหก้ารเปิดคําสั�งในบางราคาไม่
สามารถดําเนนิการได ้เมื�อตอ้งการเปิดคําสั�งซื�อขาย
ทนัทแีละคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ รวมไปถงึเมื�อจะดําเนนิ
การคําสั�งซื�อขายขนาดใหญ ่อาจมสีภาพคลอ่งไมม่าก
พอในระดบัราคาที�ตอ้งการเพื�อใหส้ถานะเปิดที�ราคานั�น
โดย Slippage มกัเกดิขึ�นในการดําเนนิการดว้ย
ราคาตลาด และอาจเกดิขึ�นในการดําเนนิการทนัทเีมื�อมี
การกําหนดคา่เอาไวท้ี�คา่เบี�ยงเบนสงูสดุ

"ระบบคดัลอกการเทรดอตัโนมตั ิ(Social Trading)"
หมายถงึ บรกิารที�บรษัิทเสนอใหท้างเว็บไซตแ์ละ/หรอื
แอปพลเิคชั�นในโทรศพัทม์อืถอื เพื�อใหล้กูคา้เลอืกได ้
วา่ตอ้งการลงทะเบยีนเป็นนักลงทนุและเริ�มคดัลอก
กลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ ์หรอืเลอืกที�จะเป็นผูใ้ห ้
บรกิารกลยทุธ ์โดยสรา้งกลยทุธก์ารเทรดของตนขึ�น
เพื�อดงึดดูนักลงทนุใหค้ดัลอกกลยทุธข์องตน

"ชว่งเวลาการซื�อขาย Social Trading"

a) ชว่งเวลาเริ�มตั �งแตก่ารสรา้งกลยทุธไ์ปจนถงึเวลา
23.59.59 น. (UTC+0) ของวนัศกุรส์ดุทา้ยของเดอืน
ปฏทินินั�น ซึ�งนับเป็นเวลาสิ�นสดุชว่งการซื�อขาย หรอื

b) ทกุชว่งเวลาถดัจากชว่งเวลาที�ระบใุนขอ้แรก ซึ�งจะ
สิ�นสดุรอบในเวลา เวลา 23:59:59 UTC+0 ของทกุวนั
ศกุรส์ดุทา้ยตามเดอืนปฏทินิ และจากนั�นจะเริ�มรอบใหม่

"สเปรด" หมายถงึ ความแตกตา่งระหวา่งราคา Ask กบั
ราคา Bid

"กลยทุธ"์ หมายถงึ บญัชทีี�ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์ปิดขึ�น
เพื�อทําธรุกรรมการซื�อขายดว้ยระบบ Social Trading
ซึ�งมไีวสํ้าหรับใหนั้กลงทนุทําการคดัลอกและลงทนุ

"ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ"์ หมายถงึ ลกูคา้ที�ใชบ้รกิารระบบ
Social Trading โดยสรา้งกลยทุธก์ารเทรดของตนขึ�น
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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

อยา่งถกูตอ้งตามขั �นตอนการสรา้งกลยทุธท์ี�บรษัิท
กําหนด

"สว็อป หรอื โรลโอเวอร"์ หมายถงึ ดอกเบี�ยที�จะไดรั้บ
หรอืถกูหกัออก จากการถอืครองสถานะขา้มคนืในการ
ซื�อขาย CFD

"คา่คอมมชิช ั�นจากการเทรด" หมายถงึ คา่ธรรมเนยีม
ที�เรยีกเกบ็จากการใหบ้รกิาร

"แพลตฟอรม์การซื�อขาย" หมายถงึ ระบบการซื�อขาย
ออนไลนข์องบรษัิทซึ�งรวมถงึอปุกรณค์อมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร ์ฐานขอ้มลู ฮารด์แวรโ์ทรคมนาคม โปรแกรม
และสิ�งอํานวยความสะดวกทางเทคนคิทั �งหมดที�ใหร้าคา
แบบเรยีลไทม ์ซึ�งชว่ยใหล้กูคา้ ไดรั้บขอ้มลูของตลาด
แบบเรยีลไทม ์วเิคราะหท์างเทคนคิในตลาด เขา้ทํา
ธรุกรรม เปิดและลบคําสั�งซื�อขาย รับการแจง้เตอืนจาก
บรษัิทและเกบ็บนัทกึรายการ การทําธรุกรรม และการ
คํานวณภาระผกูพันทั �งหมดระหวา่งลกูคา้กบับรษัิท
แพลตฟอรม์การซื�อขายประกอบดว้ยเซริฟ์เวอรก์าร
ซื�อขายและเทอรม์นัิลของลกูคา้

"Trailing Stop" หมายถงึ เครื�องมอืในเทอรม์นัิล
MetaQuotes MT4 หรอื MT5 Trailing Stop จะทํางาน
กบัสถานะที�เปิดเสมอและสามารถตั �งคา่ใหทํ้างานไดใ้น
เทอรม์นัิลของลกูคา้ สามารถตั �ง Trailing Stop ไดเ้พยีง
หนึ�งคําสั�งตอ่หนึ�งสถานะที�เปิดเทา่นั�น หลงัจากตั �ง
Trailing Stop เรยีบรอ้ยแลว้ เมื�อราคามกีารเปลี�ยนแปลง
เทอรม์นัิลของลกูคา้จะตรวจสอบวา่สถานะที�เปิดอยูทํ่า
กําไรหรอืไม ่เมื�อกําไรในหน่วยปิ� บมคีา่เทา่กบัหรอืมาก
กวา่ระดบัที�ระบเุอาไว ้จะมกีารกําหนดคําสั�ง Stop Loss
โดยอตัโนมตั ิโดยระยะหา่งของระดบัของคําสั�งซื�อขาย
กบัราคาปัจจบุนัจะถกูตั �งคา่ตามที�กําหนด เมื�อราคามกีาร
เปลี�ยนแปลงในทศิทางที�สง่ผลใหคํ้าสั�งซื�อขายมกํีาไร
เพิ�มขึ�น Trailing Stop จะทํางาน ซึ�งจะทําใหร้ะดบั Stop
Loss ขยบัตามราคาโดยอตัโนมตั ิอยา่งไรกต็าม หาก
อตัราทํากําไรของสถานะลดลง จะไมม่กีารปรับระดบัของ
Stop Loss หลงัจากที�มกีารปรับระดบั Stop Loss โดย
อตัโนมตัใินทกุครั �ง จะมกีารบนัทกึประวตัใินบนัทกึภายใน
เทอรม์นัิลของลกูคา้

"ธรุกรรม" หมายถงึ คําสั�งซื�อขาย CFD ใดๆ ที�ไดรั้บ
การดําเนนิการในนามของลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงนี�

"ขนาดธรุกรรม" หมายถงึ ขนาดล็อตคณูดว้ยจํานวน
ล็อตในการซื�อขาย CFD

"สนิทรพัยอ์า้งองิ (Underlying Asset)" หมายถงึ
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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

สนิทรัพยอ์า้งองิใน CFD ซึ�งอาจเป็นคูส่กลุเงนิ โลหะ
ฟิวเจอรส์ คอมโมดติี� หรอืสนิทรัพยอ์ื�นๆ ตามที�บรษัิท
นําเสนอ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงเป็นครั �งคราว

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

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

"การประกาศเป็นลายลกัษณอ์กัษร" หมายถงึ การ
ประกาศหรอืการสื�อสารใดๆ ที�สง่ไปทางอเีมลภายใน
แพลตฟอรม์การซื�อขาย อเีมล โทรสาร ไปรษณีย์
บรกิารจัดสง่สนิคา้ ไปรษณียท์างอากาศ เว็บไซตข์อง
บรษัิท รวมไปถงึพื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้

2.2 ในขอ้ตกลงนี� ถอ้ยคําที�หมายถงึบคุคล ใหห้มายรวม
ถงึบรษัิท ผูเ้ป็นพารท์เนอรข์องบรษัิท คณะบคุคลอื�นๆ
และนติบิคุคลอื�นๆ ทั �งหมด และในทํานองเดยีวกนั ให ้
ถอ้ยคําที�หมายถงึบรษัิท ผูเ้ป็นพารท์เนอรข์องบรษัิท
คณะบคุคลอื�นๆ และนติบิคุคลอื�นๆ ทั �งหมด หมายรวมถงึ
บคุคลดว้ย

2.3 ยอ่หนา้ของหวัขอ้ตา่งๆ ในขอ้ตกลงมขีึ�นเพื�อความ
สะดวกในการอา้งองิเทา่นั�น

2.4 ในขอ้ตกลงนี� การอา้งองิกฎหมายและ/หรอื
ขอ้บงัคบัใดๆ ยอ่มหมายถงึกฎหมายและ/หรอืขอ้บงัคบั
ของกฎหมายฉบบัที�มกีารแกไ้ข ปรับปรงุ เพิ�มเตมิ
รวบรวม หรอืบงัคบัใชใ้หมเ่ป็นครั �งคราว รวมถงึหลกั
ปฏบิตั ิกฎหมายรอง ระเบยีบวธิ ีหรอืคําสั�ง ที�กําหนดขึ�น
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืบทบญัญัตแิหง่กฎหมายนั�น
ดว้ย
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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
3.1 It is understood that the Company may not
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. การยอมรบัและตรวจสอบวเิคราะห์
สถานะลกูคา้
3.1 เป็นที�เขา้ใจตรงกนัวา่บรษัิทอาจไมย่อมรับบคุคลใด
บคุคลหนึ�งเป็นลกูคา้ และไมเ่ปิดบญัชขีองลกูคา้ให ้และ
/หรอืไมรั่บเงนิจากบคุคลนั�น และ/หรอืไมอ่นุญาตใหเ้ริ�ม
กจิกรรมการซื�อขาย จนกวา่บคุคลนั�นจะกรอกใบสมคัร
เปิดบญัชใีหถ้กูตอ้งครบถว้น และสง่ใบสมคัรดงักลา่ว
พรอ้มเอกสารยนืยนัตวัตนทั �งหมดที�บรษัิทรอ้งขอ รวม
ทั �งตอ้งผา่นการตรวจสอบภายในทั �งหมดของบรษัิท
(รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การตรวจสอบป้องกนัการฟอก
เงนิ แบบทดสอบความเหมาะสม และขั �นตอนการยนืยนั
ตวัตน) จนครบถว้นสมบรูณ ์นอกจากนี� ในระหวา่งการ
ดําเนนิธรุกจิรว่มกนั บรษัิทมสีทิธใินการขอเอกสารและ/
หรอืขอ้มลูอื�นใดจากลกูคา้ไดท้กุเมื�อตามที�บรษัิทเห็น
สมควร โดยถอืเป็นสว่นหนึ�งของมาตรการตรวจสอบ
กจิกรรมของลกูคา้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการบงัคบัใช ้
ขอ้กําหนดเพิ�มเตมิในการสอบทานธรุกจิกอ่นรับลกูคา้
ซึ�งอาศยัอยูใ่นบางประเทศ

3.2 หากลกูคา้ยอมรับเอกสารบนเว็บไซตบ์รษัิท ซึ�งระบุ
เงื�อนไขการใหบ้รกิารของบรษัิท ลกูคา้จะสามารถเลอืก
ฝากเงนิเป็นจํานวนเงนิและสกลุเงนิใดกไ็ด ้ซึ�งกําหนด
และยอมรับโดยบรษัิทตามแตก่รณี และสามารถเริ�ม
ซื�อขายได ้บรษัิทขอสงวนสทิธติามดลุยพนิจิของบรษัิท
เมื�อใดกต็าม ในการกําหนดจํานวนเงนิขั �นตํ�าและสงูสดุ
ของเงนิฝาก ตลอดจนถงึระยะเวลาที�ลกูคา้ตอ้งสง่
เอกสารยนืยนัตวัตนใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนดของ
บรษัิท และคําขอเฉพาะกจิอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ในสว่นนี�
ลกูคา้จะไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ในกรณีที�ลกูคา้
มไิดส้ง่เอกสารยนืยนัตวัตนใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด
ของบรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิฝากกลบั
ไปยงัแหลง่ที�มาของเงนิ และบรษัิทจะกําหนดขอ้จํากดั
ในการใชง้านบญัชขีองลกูคา้ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เพยีง การจํากดัการฝากเงนิเพิ�ม และ/หรอืยตุคิวาม
สมัพันธท์างธรุกจิกบัลกูคา้และปิดบญัชขีองลกูคา้ทนัที
และ/หรอืดําเนนิการอื�นๆ ตามที�จําเป็น
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4. Services
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:

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.

4. บรกิาร
4.1 บรษัิทอาจพจิารณาใหบ้รกิารตอ่ไปนี�แกล่กูคา้ตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิท โดยที�ลกูคา้ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้
ผกูมดัของสญัญานี�

1. การรับและสง่คําสั�งซื�อขายของลกูคา้ใน CFD

2. การดําเนนิการคําสั�งซื�อขายของลกูคา้ใน CFD

3. ใหบ้รกิารคุม้ครองและจัดการเครื�องมอืทางการ
เงนิสําหรับบญัชขีองลกูคา้ (ตามที�ม)ี ซึ�งรวมถงึ
การเกบ็รักษาเงนิฝากและบรกิารที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ
เชน่ การบรหิารเงนิสดหรอืหลกัประกนั

4. ใหบ้รกิารสกลุเงนิตา่งประเทศ ในกรณีที�บรกิาร
นั�นเกี�ยวขอ้งกบับรกิารรับและสง่คําสั�งซื�อขาย
ตามที�ระบใุนขอ้ 4.1 (ก) และ (ข) ในหมวด ก ของ
เอกสารนี�
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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. คาํแนะนําและการใหข้อ้มลู
5.1 บรษัิทจะไมใ่หคํ้าแนะนําลกูคา้เกี�ยวกบัขอ้ดขีอง
ธรุกรรมใดธรุกรรมหนึ�ง หรอืใหคํ้าแนะนําดา้นการลงทนุ
ไมว่า่ในรปูแบบใด โดยลกูคา้รับทราบวา่บรกิารนี�ไมร่วม
การใหคํ้าแนะนําดา้นการลงทนุใน CFD หรอืตลาด
อา้งองิ ลกูคา้จะเป็นผูดํ้าเนนิการธรุกรรมแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
และจะเป็นผูต้ดัสนิใจในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งตาม
วจิารณญาณของตน การขอใหบ้รษัิทดําเนนิการธรุกรรม
ใดๆ กต็าม ลกูคา้รับรองวา่ตนเป็นผูรั้บผดิชอบการ
ประเมนิและตรวจสอบความเสี�ยงของธรุกรรมนั�นดว้ยตน
เองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ลกูคา้รับรองวา่ตนมคีวามรู ้ความ
เชี�ยวชาญในตลาด รวมทั �งคําแนะนําและประสบการณ์
อยา่งมอือาชพีมากเพยีงพอในการประเมนิขอ้ดแีละ
ความเสี�ยงของธรุกรรมใดๆ ดว้ยตนเอง บรษัิทไม่
รับประกนัความเหมาะสมของผลติภณัฑท์ี�ซื�อขายภาย
ใตส้ญัญานี� และบรษัิทไมม่ฐีานะเป็นผูด้แูลผลประโยชน์
ใหแ้กล่กูคา้

5.2 บรษัิทไมม่หีนา้ที�ใหคํ้าแนะนําใดๆ แกล่กูคา้ ไมว่า่
ดา้นกฎหมาย ภาษี หรอืดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกรรม
ใดของลกูคา้ ลกูคา้ควรขอคําแนะนําจากผูเ้ชี�ยวชาญ
หากมขีอ้สงสยัวา่จะมภีาระทางภาษีใดๆ เกดิขึ�นหรอืไม่
ขอแจง้เตอืนใหล้กูคา้ทราบ ณ ที�นี�วา่กฎหมายภาษีอาจ
เปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นครั �งคราว

5.3 บรษัิทอาจใหข้อ้มลู สื�อการเรยีนรู ้ขา่วสาร บท
วเิคราะหต์ลาด หรอืขอ้มลูอื�นๆ แกล่กูคา้เป็นครั �งคราว
ขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิท (หรอืในจดหมายขา่ว ซึ�ง
อาจประกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท หรอืใหแ้กส่มาชกิ
ผา่นเว็บไซตห์รอืแพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอือื�นๆ) โดย
การใหข้อ้มลูเหลา่นี�ไมถ่อืเป็นบรกิารของบรษัิท หากมี
การใหข้อ้มลูที�กลา่วมาขา้งตน้

A. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้มลูดงักลา่ว

B. บรษัิทไมรั่บรอง รับประกนั หรอืคํ�าประกนัความ
เที�ยงตรง ความถกูตอ้ง หรอืความครบถว้นของ
ขอ้มลูดงักลา่ว หรอืผลทางภาษีหรอืทางกฎหมาย
ที�เกดิจากคําสั�งซื�อขายและ/หรอืธรุกรรมใดๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง

C. ขอ้มลูนี�นําเสนอเพยีงเพื�อวตัถปุระสงคท์างการให ้
ขอ้มลู เพื�อชว่ยใหล้กูคา้ใชใ้นการตดัสนิใจในการ
ลงทนุดว้ยตนเอง และไมถ่อืเป็นคําแนะนําในการ
ลงทนุหรอืสื�อสง่เสรมิทางการเงนิที�บรษัิทใหแ้ก่
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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.

ลกูคา้

D. หากเอกสารมขีอ้จํากดัวา่บคุคลใดหรอืประเภท
ของบคุคลใดไมค่วรเป็นผูรั้บเอกสารหรอืเอกสาร
นั�นไมค่วรเผยแพรถ่งึ ลกูคา้ตกลงยนิยอมที�จะไม่
สง่เอกสารตอ่ใหแ้กบ่คุคลหรอืประเภทของบคุคล
นั�น

E. ลกูคา้ตกลงยนิยอมวา่กอ่นที�บรษัิทจะสง่ขอ้มลูนั�น
ใหล้กูคา้ บรษัิทอาจดําเนนิการขอ้มลูเพื�อใช ้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูนั�น บรษัิทไมรั่บรองเรื�องระยะ
เวลาที�ลกูคา้จะไดรั้บขอ้มลู และไมส่ามารถ
รับประกนัไดว้า่ลกูคา้จะไดรั้บขอ้มลูดงักลา่วพรอ้ม
กบัลกูคา้รายอื�นๆ

5.4 เป็นที�เขา้ใจวา่สื�อการเรยีนรู ้บทวเิคราะหต์ลาด
ขา่วสาร หรอืขอ้มลูอื�นๆ ที�บรษัิทจัดหาหรอืนําเสนอให ้
สามารถเปลี�ยนแปลงไดแ้ละอาจถกูยกเลกิไดต้ลอด
เวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
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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

6. คา่ใชจ้า่ย และภาษี
6.1 การใหบ้รกิารและการดําเนนิกจิกรรมการซื�อขาย
และกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายภายใตข้อ้ตกลงนี�
ลกูคา้จะตอ้งชาํระคา่บรกิารใหแ้กบ่รษัิท ("คา่ใชจ้า่ย")
คา่ใชจ้า่ยที�ตอ้งชาํระใหบ้รษัิทกําหนดไวใ้นเว็บไซ
ตข์องบรษัิทและ/หรอืบนพื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้
และ/หรอืมกีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบผา่นชอ่งทางอื�นๆ คา่
ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนนิการซื�อขายภายใตข้อ้
ตกลง อาจมกีารเรยีกชาํระเมื�อเปิด และ/หรอืระหวา่ง
ถอืสถานะ และ/หรอืเมื�อปิดการดําเนนิการซื�อขายดงั
กลา่ว

6.2 เมื�อเปิดคําสั�งซื�อขาย CFD คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้ง
อาจปรากฏในรปูแบบตา่งๆ ซึ�งแสดงถงึมลูคา่ของ CFD
ดงันั�นลกูคา้มหีนา้ที�ที�จะตอ้งทําความเขา้ใจวธิกีาร
คํานวณคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�

6.3 บรษัิทอาจปรับเปลี�ยนคา่ใชจ้า่ยไดเ้ป็นครั �งคราว
บรษัิทจะสง่ประกาศเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัลกูคา้
เพื�อแจง้การเปลี�ยนแปลงใดๆ กอ่นที�จะมผีลบงัคบัใช ้
และลกูคา้จะสามารถยกเลกิสญัญาไดใ้นทนัท ีในกรณี
ที�การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วเกดิขึ�นจากการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยหรอืภาระภาษีหรอืใน
กรณีที�มเีหตผุลอนัสมเหตสุมผล บรษัิทมสีทิธิ
เปลี�ยนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ลว่งหนา้ โดยที�บรษัิทจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยเร็ว
ที�สดุและลกูคา้สามารถยกเลกิสญัญาไดท้นัที

6.4 ในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ บรษัิทอาจจา่ยหรอืได ้
รับคา่ธรรมเนยีม คา่คอมมชิชั�น หรอืผลประโยชนอ์ื�นใด
ที�เป็นตวัเงนิหรอืมใิชต่วัเงนิไปยงั/จากบคุคลที�สาม
ตามที�ไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช ้บรษัิท
จะใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลประโยชนด์งักลา่วแกล่กูคา้
หากมกีารกําหนดภายใตก้ฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช ้

6.5 บรษัิทไมม่หีนา้ที�เป็นตวัแทนในการทําภาษีใหแ้ก่
ลกูคา้ ลกูคา้มหีนา้ที�รับผดิชอบในการยื�นภาษี ทําแบบ
แสดงรายการภาษี และรายงานเกี�ยวกบัธรุกรรมใดๆ ที�
ตอ้งยื�นใหแ้กห่น่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ไมว่า่หน่วยงาน
ภาครัฐหรอืหน่วยงานอื�นๆ และมหีนา้ที�ชาํระภาษีเอง
ทั �งหมด (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงภาษีการโอนหรอื
ภาษีมลูคา่เพิ�ม) ที�เกดิขึ�นจากหรอืเกี�ยวขอ้งกบัธรุกรรม
ใดๆ

6.6 ลกูคา้ตกลงที�จะจา่ยคา่อากรแสตมป์ทั �งหมดที�
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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.

ตอ้งใชใ้นขอ้ตกลงนี�และในเอกสารใดๆ ที�อาจตอ้งใช ้
ในการดําเนนิการธรุกรรมภายใตข้อ้ตกลงนี�

6.7 บรษัิทอาจเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยจากลกูคา้ในการ
ดําเนนิการเพื�อฝาก/ถอนเงนิ คา่ใชจ้า่ยสําหรับการฝาก
หรอืถอนเงนิขึ�นอยูก่บัปัจจัยตา่งๆ เชน่ ขนาดของ
ธรุกรรม ประเภทของธรุกรรม สกลุเงนิในการทํา
ธรุกรรม ระบบชาํระเงนิ อื�นๆ

6.8 คา่ธรรมเนยีมการเทรด และ/หรอืสเปรด และ/หรอื
คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ จากการซื�อขายในบญัชผีูด้แูลสภาพ
คลอ่ง จะแสดงไวบ้นเว็บไซตท์างการของบรษัิทใน
สว่นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา และ/หรอื
เทอรม์นัิลของลกูคา้ และ/หรอืแพลตฟอรม์การซื�อขาย

6.9 สําหรับบญัช ีInterbank บรษัิทมสีทิธทิี�จะ

A. ปรับราคาที�ดทีี�สดุในตลาด ตามคา่คอมมชิชั�น
ของบรษัิท

B. แสดงคา่คอมมชิชั�นของคําสั�งซื�อขายที�ลกูคา้เปิด
แยกตา่งหากไวใ้นชอ่งในเทอรม์นัิลของลกูคา้



NYMSTAR LIMITED (FSA License Number SD025),
F20,  1st  Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles
Website: www.exness.com, email: support@exness.com

7. Communications and Written
Notices
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:

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

Email: support@exness.com

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

A. Trading Platform internal mail and/or Client
Terminal;

B. Email;

C. Facsimile transmission;

D. Telephone;

E. Post;

F. Commercial courier service;

G. Air mail;

H. The Company’s Website;

I. 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

7. การสื�อสารและการแจง้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษร
7.1 เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอื�นอยา่งชดัแจง้ในขอ้ตกลงนี�
เรื�องแจง้ใหท้ราบ คําสั�ง คําขอ หรอืการสื�อสารอื�นใดที�
บรษัิทไดรั้บจากลกูคา้ตามขอ้ตกลงนี� จะตอ้งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรและสง่ไปยงัที�อยูข่องบรษัิทที�ระบไุว ้
ดา้นลา่ง (หรอืไปยงัที�อยูอ่ื�นซึ�งบรษัิทอาจแจง้เป็นครั �ง
คราวแกล่กูคา้เพื�อจดุประสงคน์ี�) โดยทางอเีมล
โทรสาร ไปรษณียห์ากสง่ภายในประเทศเซเชลส ์หรอื
ไปรษณียท์างอากาศหากสง่นอกประเทศเซเชลส ์หรอื
โดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่สนิคา้พาณชิย ์และจะถอืวา่ไดส้ง่
เรยีบรอ้ยแลว้กเ็มื�อบรษัิทตามที�อยูด่า้นลา่งนี�ไดรั้บไว:้

Nymstar Limited
ที�อยูจ่ดัสง่: F20 ชั �น 1 อเีดนพลาซา่ เกาะอเีดน
ประเทศเซเชลส์

โทรศพัท:์ +248 4 610 936

อเีมล: support@exness.com

7.2 ในการสื�อสารกบัลกูคา้ บรษัิทอาจใชว้ธิใีดวธิหีนึ�ง
ดงันี�:

A. อเีมลภายในแพลตฟอรม์การซื�อขายและ/หรอื
เทอรม์นัิลของลกูคา้

B. อเีมล

C. โทรสาร

D. โทรศพัท์

E. ไปรษณีย์

F. ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่สนิคา้พาณชิย์

G. ไปรษณียท์างอากาศ

H. เว็บไซตบ์รษัิท

I. พื�นที�สว่นบคุคล

7.3 การสื�อสารใดๆ ที�สง่ไปยงัลกูคา้ (เอกสาร ประกาศ
ขอ้ความยนืยนั รายการบญัช ีเป็นตน้) จะถอืวา่ไดรั้บ
แลว้เมื�อ

A. หากสง่ทางเมลภายในแพลตฟอรม์การซื�อขาย
และ/หรอืเทอรม์นัิลของลกูคา้ ถอืวา่ไดรั้บทนัททีี�
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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. If sent by post, seven (7) calendar days after
posting it;

F. 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. หากสง่ทางอเีมล ภายในหนึ�งชั�วโมงหลงัจากสง่

C. หากสง่ทางโทรสาร เมื�อผูส้ง่ไดรั้บรายงานการสง่
จากเครื�องโทรสาร ซึ�งยนืยนัวา่เครื�องโทรสาร
ของผูรั้บไดรั้บขอ้ความแลว้ในระหวา่งชว่งเวลา
ทําการของพื�นที�ปลายทาง

D. หากสง่ทางโทรศพัท ์เมื�อจบการสนทนาทางโทร
ศพัท์

E. หากสง่ทางไปรษณีย ์เจ็ด (7) วนัตามปฏทินิหลงั
การสง่

F. หากสง่ทางผูใ้หบ้รกิารจัดสง่สนิคา้ ณ วนัที�ลงชื�อ
รับเอกสาร

G. หากสง่ทางไปรษณียอ์ากาศ หา้ (5) วนัทําการ
หลงัจากวนัจัดสง่

H. หากประกาศลงบนเว็บเพจของบรษัิท ภายใน
หนึ�งชั�วโมงหลงัประกาศ

I. หากประกาศบนพื�นที�สว่นบคุคล ทนัททีี�ประกาศ

7.4 ในการตดิตอ่สื�อสารกบัลกูคา้ บรษัิทจะใชร้าย
ละเอยีดการตดิตอ่ที�ลกูคา้ใหไ้วข้ณะเปิดบญัชขีอง
ลกูคา้หรอืขอ้มลูที�ไดรั้บการปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนัใน
ภายหลงั ดงันั�นลกูคา้มหีนา้ที�แจง้ใหบ้รษัิททราบทนัที
หากมกีารเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดใดๆ ในการตดิตอ่
ลกูคา้

7.5 เอกสารที�บรษัิทไดรั้บทางโทรสารอาจถกูสแกน
เป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์และเอกสารที�สแกนไวน้ี�ถอื
เป็นหลกัฐานยนืยนัการดําเนนิการคําสั�งที�ไดส้ง่เขา้มา
ทางโทรสาร

7.6 การสนทนาทางโทรศพัทร์ะหวา่งลกูคา้กบับรษัิท
อาจถกูบนัทกึไวแ้ละบนัทกึนั�นถอืเป็นทรัพยส์นิของ
บรษัิทแตผู่เ้ดยีว ลกูคา้ยอมรับวา่บนัทกึดงักลา่วเป็น
หลกัฐานชี�ขาดซึ�งไมอ่าจแยง้ไดข้องคําสั�งซื�อขาย/
คําสั�ง/คําขอหรอืบทสนทนาที�บนัทกึไว ้

7.7 ลกูคา้ตกลงยนิยอมวา่บรษัิทสามารถตดิตอ่ลกูคา้
ไดโ้ดยตรง เป็นครั �งคราว เพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์าม
เงื�อนไขของขอ้ตกลงนี� โดยใชว้ธิตีดิตอ่ใดวธิหีนึ�งที�ระบไุว ้
ในขอ้ 7.2 ขา้งตน้ของหมวด ก ของเอกสารนี�
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8. Confidentiality, Personal Data,
Records
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.

8.2 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:

A. Where required by law or a competent court;

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;

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

8. ความลบั ขอ้มลูสว่นบคุคล และ
บนัทกึ
8.1 บรษัิทอาจรวบรวมขอ้มลูของลกูคา้จากลกูคา้ไดโ้ดย
ตรง (จากใบสมคัรขอเปิดบญัชทีี�ลกูคา้กรอกขอ้มลูหรอื
จากแหลง่อื�น) หรอืจากบคุคลอื�น ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เพยีง หน่วยงานตรวจสอบเครดติ หน่วยงานป้องกนัการ
ฉอ้โกง ผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบขอ้มลูที�เป็นองคก์ร
ภายนอก สถาบนัการเงนิอื�น และผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูลง
ทะเบยีนอื�นๆ

8.2 บรษัิทจะตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูของลกูคา้ไว ้
เป็นความลบั และจะไมนํ่าไปใชเ้พื�อวตัถปุระสงคอ์ื�น
นอกเหนอืจากที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้กําหนด การบรหิาร และ
การปรับปรงุบรกิาร เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นการศกึษา
คน้ควา้และทางสถติ ิและเพื�อวตัถปุระสงคด์า้นการ
ตลาด และตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 8.3 ในหมวด ก ของ
เอกสารนี� ขอ้มลูที�เป็นขอ้มลูสาธารณะหรอืขอ้มลูที�
บรษัิทมอียูแ่ลว้โดยไมต่อ้งรักษาเป็นความลบั จะไมถ่อื
เป็นขอ้มลูความลบั

8.3 ลกูคา้ตกลงยนิยอมวา่บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปิดเผย
ขอ้มลูของลกูคา้ (รวมถงึขอ้มลูที�บนัทกึไวแ้ละเอกสารที�
มลีกัษณะเป็นความลบั รายละเอยีดบนบตัร รายละเอยีด
สว่นบคุคล) ในขอบเขตที�จําเป็น ในกรณีตอ่ไปนี�

A. ตามที�กฎหมายหรอืศาลที�มเีขตอํานาจกําหนด

B. เมื�อไดรั้บการรอ้งขอจากธนาคาร ผูใ้หบ้รกิารชาํระ
เงนิ หน่วยงานที�มหีนา้ที�ควบคมุ/กํากบัดแูล หรอื
หน่วยงานอื�นๆ ที�มอํีานาจควบคมุหรอืมอํีานาจ
ตดัสนิเหนอืบรษัิทหรอืลกูคา้หรอืบรษัิทรว่ม หรอื
หน่วยงานในอาณาเขตที�บรษัิทมลีกูคา้อยู่

C. ใหแ้กห่น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อสอบสวนเหตอุนัน่า
สงสยั หรอืป้องกนัการทจุรติ การฟอกเงนิ หรอื
กจิกรรมที�ผดิกฎหมายอื�นๆ

D. ใหแ้กส่ถานที�ดําเนนิการซื�อขายหรอืบคุคลที�สาม
ตามที�จําเป็นตอ้งใชเ้พื�อดําเนนิการตามคําสั�งหรอื
คําสั�งซื�อขายของลกูคา้ และเพื�อวตัถปุระสงคใ์น
การชว่ยอํานวยความสะดวกดา้นการบรกิาร

E. ใหแ้กห่น่วยงานตรวจสอบเครดติและป้องกนัการ
ฉอ้โกง ผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบขอ้มลูที�เป็นองคก์ร
ภายนอก และสถาบนัการเงนิอื�นๆ/โบรกเกอร ์เพื�อ
ตรวจสอบเครดติ ป้องกนัการฉอ้โกง ตอ่ตา้นการ
ฟอกเงนิ ยนืยนัตวัตน หรอืตรวจสอบวเิคราะห์
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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. To market research call centers that provide
telephone or email surveys with the purpose to
improve the services of the Company;

J. 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.

สถานะของลกูคา้ เพื�อตรวจสอบขอ้มลูดงักลา่ว
หน่วยงาน/องคก์รเหลา่นี�อาจตรวจสอบรายละเอยีด
ที�ลกูคา้ใหไ้ว ้เทยีบกบัรายการใดๆ ในฐานขอ้มลู
(สาธารณะหรอืไมส่าธารณะ) ที�หน่วยงาน/องคก์ร
นั�นเขา้ถงึได ้

F. ใหแ้กท่ี�ปรกึษาทางวชิาชพีของบรษัิท โดยที�ใน
แตล่ะกรณีที�ปรกึษาผูนั้ �นไดรั้บแจง้ใหท้ราบวา่
ขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูความลบั และปฏบิตัติาม
ขอ้ผกูพัน ในการรักษาความลบันี�ดว้ย

G. จะเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเทา่ที�จําเป็น ใหแ้กผู่ใ้ห ้
บรกิารรายอื�นที�ทําหนา้ที�สรา้ง รักษา หรอืประมวล
ผลฐานขอ้มลู (ไมว่า่ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทาง
อื�น) ใหบ้รกิารเกบ็บนัทกึขอ้มลู บรกิารสง่อเีมล
บรกิารสง่ขอ้ความหรอืบรกิารที�คลา้ยคลงึกนั ซึ�ง
มุง่หมายเพื�อชว่ยบรษัิทรวบรวม จัดเกบ็ ประมวล
ผล และใชข้อ้มลูของลกูคา้ หรอืตดิตอ่กบัลกูคา้
หรอืปรับปรงุการใหบ้รกิารภายใตข้อ้ตกลงนี�

H. จะเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเทา่ที�จําเป็น ใหแ้กผู่ใ้ห ้
บรกิารรายอื�นเพื�อวตัถปุระสงคท์างสถติเิพื�อ
พัฒนาการตลาดของบรษัิท ในกรณีนี�ขอ้มลูที�ใหจ้ะ
เป็นขอ้มลูมวลรวมเทา่นั�น

I. ใหแ้กศ่นูยบ์รกิารขอ้มลูวจัิยการตลาด ซึ�งเป็นผูใ้ห ้
บรกิารการสํารวจทางโทรศพัทห์รอือเีมลเพื�อวตัถุ
ประสงคใ์นการปรับปรงุบรกิารของบรษัิท

J. ในกรณีที�จําเป็น เพื�อใหบ้รษัิทใชส้ทิธป้ิองกนัหรอื
ใชส้ทิธติามกฎหมายได ้

K. ตามคําขอของลกูคา้ หรอืดว้ยความยนิยอมของ
ลกูคา้

L. ใหบ้รษัิทในเครอืของบรษัิท

M. ใหแ้กผู่ส้บืทอด หรอืผูรั้บโอนสทิธ ิหรอืผูรั้บโอน
หรอืผูซ้ ื�อ โดยมหีนังสอืบอกกลา่วลว่งหนา้สบิวนั
ทําการใหแ้กล่กูคา้ เพื�อวตัถปุระสงคต์ามขอ้ 19.2
ในหมวด ก ของเอกสารนี�
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9. Amendments
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.

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.

9. การแกไ้ขเพิ�มเตมิ
9.1 บรษัิทอาจอปัเกรดพื�นที�สว่นบคุคลและ/หรอืบญัชี
ของลกูคา้ และ/หรอืแพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอื
ปรับปรงุบรกิารที�เสนอใหแ้กล่กูคา้ หากพจิารณาอยา่ง
สมเหตสุมผลแลว้วา่เป็นไปเพื�อประโยชนข์องลกูคา้
และไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิแกล่กูคา้อนัเนื�องมาจาก
การเปลี�ยนแปลง

9.2 เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอื�นในสว่นใดสว่นหนึ�ง
ของเอกสารนี� บรษัิทมสีทิธทิี�จะแกไ้ขเงื�อนไขของขอ้
ตกลงของลกูคา้เมื�อใดกไ็ด ้โดยจะแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหา้ (5)วนัทํา
การกอ่นที�จะมกีารเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว การแกไ้ขดงั
กลา่วจะมผีลในวนัที�ระบไุวใ้นประกาศ ลกูคา้ยอมรับ
วา่การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขที�เกดิขึ�นเพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรอืกฎเกณฑอ์าจมผีล
บงัคบัใชใ้นทนัทตีามจําเป็น โดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบ

9.3 เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอื�น บรษัิทอาจ
เปลี�ยนแปลงเอกสารใดๆ ที�เป็นสว่นหนึ�งของขอ้ตกลง
ยกเวน้เอกสารฉบบันี� โดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ลว่งหนา้
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10. Termination
10.1 Each Party may terminate this Agreement by
giving at least five (5) Business Days Written Notice
to the other Party.

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.

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.

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):

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

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

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

10. การบอกเลกิขอ้ตกลง
10.1 คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายอาจบอกเลกิขอ้ตกลงนี�ไดโ้ดย
การทําหนังสอืบอกกลา่วถงึคูส่ญัญาอกีฝ่ายลว่งหนา้
อยา่งนอ้ยหา้ (5) วนัทําการ

10.2 บรษัิทอาจยตุขิอ้ตกลงนี�โดยมผีลทนัท ีโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ดว้ยเหตผุลใด เชน่
หากเกดิเหตผุดิสญัญาตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 11.1 ของ
หมวด ก ของเอกสารนี�

10.3 การบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะไมม่ผีลตอ่
ภาระผกูพันใดๆ ที�เกดิขึ�นแลว้ของทั �งสองฝ่าย ในสว่น
ที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานะที�เปิดขึ�นแลว้หรอืสทิธติาม
กฎหมายหรอืขอ้ผกูพันใดๆ ที�อาจเกดิขึ�นภายใตข้อ้
ตกลง หรอืธรุกรรม และการดําเนนิการฝากถอนที�ทํา
ภายใตข้อ้ตกลงนี�

10.4 เมื�อขอ้ตกลงนี�ส ิ�นสดุลง จํานวนเงนิทั �งหมดที�
ลกูคา้จะตอ้งจา่ยใหแ้กบ่รษัิท จะถอืเป็นยอดที�ครบ
กําหนดชาํระ ซึ�งรวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพยีง)

A. คา่ใชจ้า่ยที�คา้งชาํระและคา่ใชจ้า่ยอื�นใดทั �งหมด
ที�ตอ้งชาํระใหบ้รษัิท

B. คา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เกดิขึ�นโดยการบอกเลกิขอ้ตกลง
และคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากการโอนเงนิลงทนุ
ของลกูคา้ไปยงับรษัิทลงทนุอื�น

C. ผลขาดทนุ และคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เกดิขึ�นจากการ
ปิดธรุกรรมใดๆ หรอืการชาํระหนี�ที�คา้งอยู ่ซึ�งเกดิ
ขึ�นโดยบรษัิทในนามของลกูคา้

D. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นหรอื
จะเกดิขึ�นกบับรษัิทอนัเนื�องมาจากการบอกเลกิ
ขอ้ตกลง

E. คา่เสยีหายใดๆ ที�เกดิขึ�นระหวา่งการเตรยีมการ
หรอืการชาํระหนี�สนิคงคา้ง

10.5 เมื�อไดส้ง่หนังสอืบอกเลกิขอ้ตกลงฉบบันี�หรอื
เมื�อยตุขิอ้ตกลงแลว้ ใหป้ฏบิตัดิงันี�

A. ลกูคา้จะมภีาระผกูพันในการปิดสถานะที�เปิดไว ้
ทั �งหมด หากลกูคา้ไมดํ่าเนนิการดงักลา่ว เมื�อ
สิ�นสดุขอ้ตกลงแลว้ บรษัิทจะปิดสถานะที�ยงัเปิด
อยูด่ว้ยราคาปัจจบุนั
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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

B. บรษัิทมสีทิธทิี�จะระงับมใิหล้กูคา้เขา้ถงึ
แพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอือาจจํากดัการใช ้
งานของลกูคา้บนแพลตฟอรม์การซื�อขายนั�น

C. บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการเปิดสถานะใหมใ่หแ้ก่
ลกูคา้

D. บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธไมใ่หล้กูคา้ถอนเงนิออกจาก
บญัชขีองลกูคา้ และบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
เกบ็เงนิทนุของลกูคา้ไวเ้ทา่ที�จําเป็นตอ้งใชเ้พื�อ
ปิดสถานะที�เปิดไวก้อ่นหนา้ และ/หรอืเพื�อชาํระ
หนี�คงคา้งของลกูคา้ตามขอ้ตกลงนี�

10.6 เมื�อยตุขิอ้ตกลงแลว้ ใหป้ฏบิตัติามขอ้ใดขอ้หนึ�ง
หรอืทกุขอ้ตอ่ไปนี�

A. บรษัิทมสีทิธทิี�จะรวมบญัชใีดๆ ของลกูคา้ เพื�อ
รวมยอดเงนิทั �งหมดในบญัชนัี�นของลกูคา้และหกั
ลบกบัหนี�ที�ลกูคา้ตอ้งชาํระคนืใหบ้รษัิท

B. บรษัิทมสีทิธทิี�จะปิดบญัชขีองลกูคา้

C. บรษัิทมสีทิธิ�ที�จะแปลงสกลุเงนิใดๆ กต็าม

D. บรษัิทมสีทิธทิี�จะปิดสถานะที�เปิดไวข้องลกูคา้ที�
ราคาปัจจบุนั

E. ในกรณีที�ไมม่กีจิกรรมที�ผดิกฎหมายหรอืกจิกรรม
ที�สงสยัวา่ผดิกฎหมายของลกูคา้หรอืคําสั�งจาก
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง หากมยีอดเงนิที�บรษัิทตอ้ง
ชาํระคนืแกล่กูคา้ (ภายหลงัหกัจํานวนเงนิที�
บรษัิทไดพ้จิารณาตามดลุยพนิจิของบรษัิทแลว้
เห็นวา่เป็นจํานวนที�เหมาะสมในแงก่ารชาํระหนี�
ในอนาคตที�ลกูคา้มตีอ่บรษัิท) บรษัิทจะจา่ยเงนิ
ดงักลา่วคนืแกล่กูคา้โดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะเป็นไป
ไดใ้นทางปฏบิตั ิและจะสง่รายการเดนิบญัชแีจง้
ใหล้กูคา้ทราบวา่ยอดเงนินั�นไดม้าอยา่งไร และ
สั�งใหผู้ท้ี�ไดรั้บการแตง่ตั �งและ/หรอืผูด้แูล
ทรัพยส์นิจา่ยเงนิตามจํานวนที�ตอ้งจา่ยคนืใหแ้ก่
ลกูคา้ดว้ย เงนิดงักลา่วจะสง่คนืลกูคา้ตามคําสั�ง
ของลกูคา้ เป็นที�เขา้ใจวา่บรษัิทจะดําเนนิการ
ชาํระเงนิไปยงับญัชใีนนามของลกูคา้เทา่นั�น
บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการชาํระเงนิไปยงับคุคล
ที�สาม โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิท
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has the right to refuse, at its discretion, to effect
third party payments.
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11. Default
11.1 Each of the following constitutes an “Event of
Default”:

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

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;

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;

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

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

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

11. เหตผุดิสญัญา
11.1 เหตตุอ่ไปนี�ถอืเป็น "เหตผุดิสญัญา"

A. บญัชขีองลกูคา้ไมม่เีงนิเพยีงพอเป็นคา่มารจ์ิ�นขั �น
ตน้และ/หรอืมารจ์ิ�นที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง
(Hedged Margin) หรอืจํานวนอื�นที�ตอ้งใหแ้ก่
บรษัิทตามขอ้ตกลง

B. ลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพันใดๆ ที�มหีนา้ที�ตอ้ง
ทําแกบ่รษัิท รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้ผกูพันที�
ลกูคา้ตอ้งสง่เอกสารยนืยนัตวัตนและ/หรอืขอ้มลู
อื�นๆ ตามที�บรษัิทกําหนด

C. ในกรณีที�เป็นลกูคา้บคุคล ลกูคา้ถกูฟ้องใหเ้ป็น
บคุคลลม้ละลายภายใตก้ฎหมายลม้ละลายของ
ประเทศเซเชลส ์หรอืกฎหมายอื�นที�เทยีบเทา่ใน
เขตอํานาจศาลอื�น หรอืในกรณีที�ลกูคา้เป็น
พารท์เนอร ์พารท์เนอรห์นึ�งคนหรอืหลายคนถกู
ฟ้องลม้ละลาย หรอืในกรณีที�เป็นลกูคา้บรษัิท มี
การแตง่ตั �งผูพ้ทิกัษ์ทรัพย ์ผูจั้ดการดแูลทรัพยส์นิ
ผูบ้งัคบัหลกัประกนั หรอืเจา้พนักงานอื�นที�
เทยีบเทา่ หรอืในกรณีที�ลกูคา้ขอนัดหมายชาํระ
หนี�หรอืขอประนอมหนี�กบัเจา้หนี� หรอื
กระบวนการอื�นใดของลกูคา้ที�เหมอืนหรอื
คลา้ยคลงึกนักบัทั �งหมดที�กลา่วมาขา้งตน้

D. ลกูคา้ไมส่ามารถชาํระหนี�ของลกูคา้ไดเ้มื�อครบ
กําหนด

E. ลกูคา้ (หากเป็นลกูคา้บคุคล) เสยีชวีติ หรอืถกู
ศาลสั�งใหเ้ป็นคนสาบสญูหรอืกลายเป็นคน
วกิลจรติ

F. เมื�อพบวา่การรับรองหรอืการรับประกนัใดๆ โดย
ลกูคา้ตามขอ้ 14 ในหมวด ก ของเอกสารฉบบันี�
เป็นเท็จ

G. กรณีอื�นใดที�ทําใหบ้รษัิทมเีหตอุนัควรที�จะเชื�อได ้
วา่จําเป็นหรอืสมควรที�จะดําเนนิการใดๆ ตามที�
ระบไุวใ้นขอ้ 11.2 ของหมวด ก ของเอกสารนี�

H. การดําเนนิการที�ระบไุวใ้นขอ้ 11.2 ของหมวด ก
ของเอกสารนี� จําเป็นตอ้งทําโดยหน่วยงานกํากบั
ดแูล หรอืองคก์ร หรอืศาลผูม้อํีานาจหนา้ที�

I. ลกูคา้ทําใหบ้รษัิทเขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการ
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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;

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

F. Terminate this Agreement without notice to the
Client

ฉอ้โกงหรอืความไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรอืทําให ้
บรษัิทสุม่เสี�ยงที�จะมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการฉอ้โกง
หรอืความไมช่อบดว้ยกฎหมายในรปูแบบใดๆ
กต็าม ซึ�งบรษัิทพจิารณาโดยสจุรติแลว้เห็นวา่มคี
วามเสี�ยงเชน่นั�น

J. ในกรณีที�ลกูคา้ละเมดิขอ้ตกลง ซึ�งมขีอ้กําหนดที�
จัดทําขึ�นตามกฎหมายของประเทศเซเชลสห์รอื
ประเทศอื�นๆ ซึ�งบรษัิทพจิารณาโดยสจุรติแลว้
เห็นวา่เกดิการละเมดินั�น

K. หากบรษัิทสงสยัวา่ลกูคา้มสีว่นรว่มในกจิกรรม
การฟอกเงนิ และ/หรอืการจัดหาเงนิทนุใหแ้ก่
ผูก้อ่การรา้ย และ/หรอือาชญากรรมอื�นๆ หรอืใน
กรณีอื�นใดกต็ามที�ลกูคา้ทําใหบ้รษัิทเขา้ไปมสีว่น
เกี�ยวขอ้งกบัการฉอ้โกงหรอืความไมช่อบดว้ย
กฎหมาย และ/หรอืการดําเนนิการใดๆ ที�บรษัิท
พจิารณาวา่น่าสงสยั

11.2 หากเกดิเหตผุดิสญัญาขึ�น บรษัิทจะใชอํ้านาจ
ดลุยพนิจิอนัเด็ดขาดในการดําเนนิการอยา่งนอ้ยหนึ�ง
ขอ้ตอ่ไปนี� เมื�อใดกไ็ดโ้ดยไมต่อ้งมหีนังสอืแจง้
ลว่งหนา้

A. ระงับบญัชขีองลกูคา้และ/หรอืบญัชขีองลกูคา้
รายอื�นชั�วคราว ซึ�งบรษัิทพจิารณาวา่ลกูคา้รายนั�น
มสีว่นรว่มในกจิกรรมที�น่าสงสยั จนกวา่บรษัิทจะ
ตดัสนิไดว้า่เกดิเหตผุดิสญัญาหรอืไม ่ในกรณีที�มี
การตรวจสอบเหตผุดิสญัญา บรษัิทอาจขอ
เอกสารตา่งๆ จากลกูคา้และลกูคา้มหีนา้ที�ตอ้ง
จัดเตรยีมเอกสารดงักลา่วเพื�อสง่ใหบ้รษัิท

B. บรษัิทมสีทิธทิี�จะรวมบญัชใีดๆ ของลกูคา้ เพื�อ
รวมยอดเงนิทั �งหมดในบญัชนัี�นของลกูคา้และ
หกัลบกบัหนี�ที�ลกูคา้ตอ้งชาํระคนืใหบ้รษัิท

C. บรษัิทมสีทิธทิี�จะปิดบญัชขีองลกูคา้

D. บรษัิทมสีทิธทิี�จะแปลงสกลุเงนิใดๆ

E. บรษัิทมสีทิธทิี�จะปิดสถานะที�เปิดไวข้องลกูคา้ที�
ราคาปัจจบุนั

F. ยตุขิอ้ตกลงนี�โดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
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12. Force Majeure
12.1 A Force Majeure Event includes without
limitation each of the following:

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. 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;

F. 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

12. เหตสุดุวสิยั
12.1 เหตสุดุวสิยัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงรายการตอ่ไปนี�

A. การกระทําของรัฐบาล การเกดิสงครามหรอื
ความเป็นปฏปัิกษ์ ภยัสงคราม การกอ่การรา้ย
ภาวะฉุกเฉนิระดบัชาต ิการจลาจล การกอ่ความ
ไมส่งบ การกอ่วนิาศกรรม การเรยีกรอ้ง ภยัพบิตั ิ
สากล หรอืวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิหรอื
การเมอืง ซึ�งบรษัิทเห็นวา่เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ
รักษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในตลาด ซึ�งมี
การซื�อขายเครื�องมอืทางการเงนิบนแพลตฟอรม์
การซื�อขายได ้

B. ปรากฏการณธ์รรมชาต ิแผน่ดนิไหว คลื�นยกัษ์
สนึาม ิพายเุฮอรเิคน พายไุตฝุ้่ น อบุตัเิหต ุพายุ
นํ�าทว่ม เพลงิไหม ้โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาติ
อื�นๆ ที�ทําใหบ้รษัิทไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้

C. ขอ้พพิาทแรงงานและการปิดงานซึ�งสง่ผลตอ่
การดําเนนิงานของบรษัิท

D. การระงับการซื�อขายในตลาดอา้งองิ หรอืการ
กําหนดราคาตํ�าสดุหรอืสงูสดุสําหรับการซื�อขาย
ในตลาด การสั�งหา้มทํากจิกรรมของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ�ง (เวน้แตบ่รษัิทเป็นผูส้ั�งหา้มเอง) การ
ตดัสนิใจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ปกครองขององคก์รที�กํากบัดแูลตนเอง การ
ตดัสนิใจของหน่วยงานปกครองของแพลตฟอรม์
การซื�อขาย

E. การระงับบรกิารทางการเงนิชั�วคราว ซึ�งประกาศ
โดยหน่วยงานกํากบัดแูลที�เหมาะสม หรอืการกระ
ทําหรอืกฎขอ้บงัคบัอื�นใดของหน่วยงานหรอื
องคก์รกํากบัดแูล หน่วยงานภาครัฐ หรอืองคก์ร
นานาชาติ

F. การชาํรดุเสยีหาย การหยดุทํางาน หรอืการทํา
งานผดิปกตขิองอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์เครอืขา่ย
และสายการสื�อสาร (ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากเจตนาไม่
บรสิทุธิ�หรอืการกระทําโดยตั �งใจของบรษัิท) และ
การโจมตโีดยปฏเิสธการใหบ้รกิารแบบกระจาย
(DDoS attack)

G. เหตกุารณ ์การกระทํา หรอืสถานการณใ์ดๆ ซึ�งอยู่
นอกเหนอืการควบคมุของบรษัิทและผลจาก
เหตกุารณท์ี�เกดิขึ�นทําใหบ้รษัิทไมอ่ยูใ่นฐานะที�
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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. 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;

J. 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 รับผดิชอบหรอืดําเนนิการแกไ้ขใดๆ ได ้

H. การระงับ การเลกิกจิการ การปิดตลาด หรอืการ
เกดิเหตกุารณใ์ดๆ ที�ทําใหบ้รษัิทไมไ่ดรั้บราคา
หรอืการตั �งขอ้จํากดั หรอืเงื�อนไขพเิศษหรอื
เงื�อนไขที�ไมป่กตใินการซื�อขายในตลาดหรอืใน
ขั �นตอนที�บรษัิทจะไดรั้บราคา

I. การเกดิความเคลื�อนไหวที�มากเกนิไปในระดบั
ราคาของธรุกรรมใดๆ และ/หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิ
หรอืตลาดอา้งองิ หรอืการคาดการณข์องบรษัิท
(โดยมเีหตอุนัสมควร) ในการเกดิความ
เคลื�อนไหวดงักลา่ว

J. ความไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพัน ไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใด ของผูใ้หบ้รกิารรายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
โบรกเกอรต์วักลางสถาบนัการเงนิ ผูใ้หบ้รกิาร
สภาพคลอ่ง ตวัแทนหรอืประธานบรษัิท ผูด้แูล
รักษาหลกัทรัพย ์ตวัแทนเกบ็รักษาทรัพยส์นิ ผูค้า้
บรษัิทรับแลกเปลี�ยน สํานักงานหกับญัช ีองคก์ร
กํากบัดแูล หรอืองคก์รกํากบัดแูลตนเอง

12.2 หากบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่เกดิเหตสุดุวสิยั
ขึ�น บรษัิทอาจดําเนนิการตามขั �นตอนขอ้ใดขอ้หนึ�ง
หรอืหลายขอ้ หรอืทกุขอ้ตอ่ไปนี� โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ (โดยการดําเนนิการนั�นไมก่ระทบถงึ
สทิธอิื�นๆ ภายใตข้อ้ตกลงนี�)

A. เพิ�มขอ้กําหนดของมารจ์ิ�นโดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้

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

C. ปฎเิสธการรับคําสั�งซื�อขายจากลกูคา้

D. ระงับหรอืแกไ้ขการบงัคบัใชเ้งื�อนไขขอ้ใดขอ้
หนึ�งหรอืทกุขอ้ของขอ้ตกลงนี� เมื�อเหตสุดุวสิยั
นั�นเป็นเหตใุหบ้รษัิทไมส่ามารถหรอืเป็นไปไม่
ไดท้ี�จะปฏบิตัติามเงื�อนไขนั�น

E. การเพิ�มสเปรด

F. ลดเลเวอเรจ

G. ปิดแพลตฟอรม์ในกรณีที�เกดิการทํางานผดิพลาด
เพื�อบํารงุรักษาหรอืหลกีเลี�ยงความเสยีหาย
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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.

H. ระงับการใชบ้ญัชขีองลกูคา้

I. ยกเลกิคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้

J. ปฏเิสธคําขอฝากเงนิ

K. ดําเนนิการหรอืละเวน้การดําเนนิการอื�นๆ ทั �งหมด
ที�บรษัิทเห็นวา่เหมาะสมตามสมควรใน
สถานการณท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัสถานะของบรษัิท
ลกูคา้ และลกูคา้รายอื�น

12.3 เวน้แตจ่ะมกีารระบไุวใ้นขอ้ตกลงนี�อยา่งชดัแจง้
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืเสยีหาย
ใดๆ ที�เกดิขึ�นจากความไมส่ามารถ การชะงัก หรอื
ความลา่ชา้ในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพันภายใตข้อ้ตกลง
นี�  หากความไมส่ามารถ การชะงัก หรอืความลา่ชา้
ดงักลา่วเกดิขึ�นเนื�องจากเหตสุดุวสิยั
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13. Limitations of Liability and
Indemnity
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.

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. Any failure by the Company to perform any of its
obligations under the Agreement as a result of
Force Majeure Event;

F. 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

13. ขอ้จาํกดัความรบัผดิและการชดใช้
คา่เสยีหาย
13.1 ในกรณีที�บรษัิทใหข้อ้มลู คําแนะนํา ขา่วสาร
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการทําธรุกรรม บทวเิคราะหห์รอืการวจัิย
ตลาดแกล่กูคา้ (หรอืในจดหมายขา่ว ซึ�งอาจประกาศ
ไวบ้นเว็บไซต ์หรอืใหบ้รกิารแกส่มาชกิผา่นทางเว็บ
ไซตข์องบรษัิทหรอือื�นๆ) ซึ�งมใิชก่ารกระทําโดยทจุรติ
หรอืโดยประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของบรษัิท
บรษัิทไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่การขาดทนุ ตน้ทนุ คา่ใช ้
จา่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ ที�เกดิจากความไมถ่กูตอ้ง
หรอืความผดิพลาดของขอ้มลูใดที�ใหไ้ว ้ภายใตส้ทิธิ
ของบรษัิทที�จะยกเลกิหรอืปิดธรุกรรมใดๆ ใน
สถานการณเ์ฉพาะตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ตกลง
ธรุกรรมใดๆ ที�เกดิจากความไมถ่กูตอ้งหรอืความผดิ
พลาดนั�นจะยงัคงมผีลและผกูพันตอ่ทั �งบรษัิทและ
ลกูคา้ในทกุๆ ดา้น

13.2 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยี ความ
เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นกบัลกูคา้ ในสว่นที�
เกี�ยวขอ้งกบัหรอืเกดิขึ�นจาก ไมว่า่โดยตรงหรอืโดย
ออ้ม เหตตุอ่ไปนี� ซึ�งไมจํ่ากดัเพยีง

A. ขอ้ผดิพลาดหรอืความลม้เหลวใดๆ ในการทํางาน
ของแพลตฟอรม์การซื�อขาย

B. ขอ้ผดิพลาดในการตั �งคา่ในเทอรม์นัิลของลกูคา้
การอปัเดตเทอรม์นัิลของลกูคา้ไมเ่รยีบรอ้ย
ความลา่ชา้ใดๆ ที�เกดิจากเทอรม์นัิลของลกูคา้
ลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําบนเทอรม์นัิลของ
ลกูคา้

C. ขอ้บกพรอ่งของฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์หรอืการ
เชื�อมตอ่ใดๆ จากฝั�งลกูคา้

D. คําสั�งซื�อขายทกุคําสั�งที�เปิดขึ�นดว้ยขอ้มลูเขา้ถงึ
ของลกูคา้

E. บรษัิทไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพันภายใต ้
ขอ้ตกลงอนัเนื�องมาจากเหตสุดุวสิยั

F. การกระทํา การละเวน้การกระทํา หรอืความ
ประมาทเลนิเลอ่ของบคุคลที�สาม

G. ความสามารถในการชาํระหนี� การกระทํา หรอืการ
ละเวน้การกระทําใดๆ ของบคุคลที�สามที�อา้งถงึ
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document arises;

I. 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;

J. 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;

M. Occurrence of Slippage;

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

O. Any changes in the rates of tax;

P. The Client using Trailing Stop and/or Expert
Advisor.

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

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

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.

ในขอ้ 1.6 ของหมวด ข ของเอกสารนี�

H. หากสถานการณใ์นขอ้ 1.7 ของหมวด ข ของ
เอกสารนี� เกดิขึ�น

I. บคุคลใดกต็ามที�ไดรั้บขอ้มลูเขา้ถงึของลกูคา้ ซึ�ง
บรษัิทไดอ้อกใหแ้กล่กูคา้ กอ่นที�ลกูคา้จะรายงาน
ใหบ้รษัิททราบเรื�องการใชข้อ้มลูเขา้ถงึอยา่งไม่
ถกูตอ้ง

J. การเขา้ถงึขอ้มลูโดยบคุคลที�สามซึ�งไมไ่ดรั้บ
อนุญาต รวมถงึการเขา้ถงึที�อยูอ่เิล็กทรอนกิส์
การสื�อสารทางอเิล็กทรอนกิส ์ขอ้มลูสว่นบคุคล
และขอ้มลูที�ใชเ้ขา้ถงึบญัช ีเมื�อมกีารสง่ขอ้มลู
ดงักลา่วขา้งตน้ระหวา่งคูส่ญัญาสองฝ่ายหรอื
บคุคลอื�น โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ตหรอืการสื�อสารผา่น
เครอืขา่ยอื�นๆ ไปรษณีย ์โทรศพัท ์หรอืวธิกีาร
ทางอเิล็กทรอนกิสอ์ื�นใด

K. การกระทําหรอืการดําเนนิการแทนของตวัแทน

L. การเกดิความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ

M. การเกดิราคาคลาดเคลื�อน (Slippage)

N. ความเสี�ยงและคําเตอืนใดๆ ใน "เอกสารเปิดเผย
ขอ้มลูความเสี�ยงและคําเตอืน" บนเว็บไซตข์อง
บรษัิท เกดิขึ�นจรงิ

O. การเปลี�ยนแปลงอตัราภาษี

P. ลกูคา้ใช ้Trailing Stop และ/หรอืระบบเทรด
อตัโนมตั ิ(EA)

Q. ลกูคา้อาศยัคําสั�ง Stop Loss

R. การกระทํา คําสั�งซื�อขาย คําสั�ง ธรุกรรมที�ลกูคา้
ลงนามภายใตข้อ้ตกลงนี�

13.3 หากบรษัิททําใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ย ความเสยีหาย หนี�
ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�อาจเกดิขึ�นจากการดําเนนิ
การหรอืเป็นผลจากการดําเนนิตามขอ้ตกลงนี� และ/
หรอืเกี�ยวกบัการใหบ้รกิาร และ/หรอืเกี�ยวกบัคําสั�ง
ซื�อขายใดๆ เป็นที�เขา้ใจวา่บรษัิทไมม่หีนา้ที�ตอ้งจา่ย
และเป็นความรับผดิชอบของลกูคา้ในการจา่ย
คา่เสยีหาย  ใหแ้กบ่รษัิทสําหรับเหตดุงักลา่ว

13.4 ไมว่า่กรณีใดๆ บรษัิทไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ลกูคา้
หากเกดิความเสยีหายสบืเนื�อง ความเสยีหายพเิศษ
หรอืความเสยีหายโดยออ้ม การสญูเสยีกําไร        การ
สญูเสยีโอกาส (รวมถงึที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนไหว
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ของตลาดในภายหลงั) ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยที�ลกูคา้
อาจตอ้งจา่ยโดยเกี�ยวเนื�องกบัขอ้ตกลงนี�
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14. Representations and Warranties
14.1 The Client represents and warrants to the
Company the following:

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;

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”;

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

14. การรบัรองและการรบัประกนั
14.1 ลกูคา้รับรองและรับประกนัตอ่บรษัิทดงัตอ่ไปนี�

A. ขอ้มลูที�ลกูคา้ใหไ้วแ้กบ่รษัิทในใบสมคัรขอ
เปิดบญัชแีละเมื�อใดกต็ามหลงัจากนั�น เป็นความ
จรงิ     ถกูตอ้ง และครบถว้น และเอกสารที�ลกูคา้
สง่ใหบ้รษัิทเป็นเอกสารจรงิที�ยงัใชไ้ดต้าม
กฎหมาย  และลกูคา้ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบหาก
มกีาร  เปลี�ยนแปลงใดๆ

B. ลกูคา้ไดอ้า่นและทําความเขา้ใจทั �งหมดและ
รับรองวา่จะปฏบิตัติามเงื�อนไขในเอกสารนี� (ขอ้
ตกลงของลกูคา้) และเอกสารตา่งๆ บนเว็บไซ
ตข์องบรษัิท ไดแ้ก ่"เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" "ขอ้
ตกลงของพารท์เนอร"์ "เอกสารเปิดเผยขอ้มลู
ความเสี�ยงและคําเตอืน" "การจัดการขอ้รอ้งเรยีน
ของลกูคา้" "ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการใชโ้บนัส"
รวมทั �ง "ขอ้ตกลงของพารท์เนอร"์ หากเกี�ยวขอ้ง

C. ลกูคา้เป็นผูม้อํีานาจที�ถกูตอ้งที�จะลงนามในขอ้
ตกลง ออกคําสั�งซื�อขาย คําสั�ง และคํารอ้ง และ
ปฏบิตัติามขอ้ผกูพันภายใตข้อ้ตกลง

D. ลกูคา้เป็นผูก้ระทําการดว้ยตนเองและมใิช่
ตวัแทน ผูแ้ทน ผูรั้บมอบหมาย หรอืผูป้กครอง
ซึ�งกระทําการในนามของบคุคลอื�น ลกูคา้อาจ
กระทําการในนามของบคุคลอื�นไดเ้ฉพาะในกรณี
ที� บรษัิทมหีนังสอืแจง้ใหค้วามยนิยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรเป็นการเฉพาะ และบรษัิทไดรั้บ
เอกสารทั �งหมดที�บรษัิทตอ้งการเพื�อวตัถปุระสงค์
นี�

E. ลกูคา้บคุคลคอืบคุคลที�ไดก้รอกใบสมคัรขอ
เปิดบญัช ีหรอืหากเป็นลกูคา้ในนามบรษัิท คอืผู ้
ที�กรอก ใบสมคัรขอเปิดบญัชใีนนามของบรษัิท
จะตอ้งเป็นผูม้อํีานาจกระทําการนั�นแทนบรษัิท

F. การกระทําทั �งหมดภายใตข้อ้ตกลงนี�จะตอ้งไม่
ละเมดิกฎหมายหรอืกฎที�บงัคบัใชก้บัลกูคา้หรอื
เขตอํานาจศาลที�ลกูคา้มถีิ�นพํานักอยูห่รอืขอ้
ตกลงใดๆ ที�ลกูคา้ผกูพันหรอืกระทบถงึทรัพยส์นิ
หรอืเงนิทนุใดๆ ของลกูคา้

G. ลกูคา้ไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรขอเปิดบญัช ีหาก
ลกูคา้เป็นบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง และ
จะแจง้ใหบ้รษัิททราบตอ่ไป หากลกูคา้กลายเป็น



NYMSTAR LIMITED (FSA License Number SD025),
F20,  1st  Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles
Website: www.exness.com, email: support@exness.com

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;

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

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;

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.

บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง ณ เวลาใดกต็าม
ภายในระยะเวลาของขอ้ตกลงนี�

H. เงนิทนุของลกูคา้มใิชเ่งนิที�ไดจ้ากกจิกรรมที�ผดิ
กฎหมายใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื
มไิดใ้ชห้รอืจงใจนําไปใชเ้พื�อสนับสนุน
ผูก้อ่การรา้ย

I. เงนิทนุของลกูคา้ปราศจากสทิธยิดึหน่วง
คา่ธรรมเนยีม การมดัจํา หรอืภาระผกูพันอื�นๆ

J. ลกูคา้เลอืกประเภทของบรกิารและเครื�องมอื
ทางการเงนิใดๆ โดยพจิารณาจากสถานการณ์
ทางการเงนิโดยรวมของตนแลว้เห็นวา่เหมาะสม
ภายใตส้ถานการณด์งักลา่ว

K. สญัชาตหิรอืศาสนาของลกูคา้ไมเ่ป็นขอ้จํากดัใน
การดําเนนิการคําสั�งของลกูคา้ในตลาดหรอื
เครื�องมอืทางการเงนิใด

L. ลกูคา้จะพจิารณาขอ้มลูใดๆ ในสื�อโฆษณาของ
บรษัิท เฉพาะเมื�อบรกิารหรอืโปรโมชั�นที�โฆษณา
มคํีาอธบิายที�ครบถว้นสมบรูณป์ระกาศไวบ้นเว็บ
ไซตข์องบรษัิทเทา่นั�น

M. ลกูคา้มอีาย ุ18 ปีบรบิรูณข์ึ�นไป
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15. Client Acknowledgements of Risk
and Consents
15.1 The Client unreservedly acknowledges and
accepts the following:

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

15. การรบัทราบความเสี�ยงและความ
ยนิยอมของลกูคา้
15.1 ลกูคา้รับทราบและยอมรับขอ้ความตอ่ไปนี�โดยไม่
มขีอ้สงสยั

A. การซื�อขาย CFD อาจไมเ่หมาะสําหรับทกุคน
และลกูคา้มคีวามเสี�ยงมากที�จะขาดทนุและ
เสยีหายอนัเนื�องมาจากการซื�อขาย CFD หรอื
ไบนารี� ออปชั�น และลกูคา้ยอมรับและยนืยนัวา่
ยนิดทีี�จะรับความเสี�ยงนี� ความเสยีหายอาจรวม
ถงึการสญูเสยี  เงนิทั �งหมดและคา่คอมมชิชั�น
เพิ�มเตมิใดๆ และ      คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ เพื�อรักษา
สถานะที�เปิดไว ้

B. CFD มคีวามเสี�ยงสงู อตัราทดหรอืเลเวอเรจที�ได ้
จาก CFD เทา่กบัวา่เงนิฝากหรอืเงนิที�วางไว ้
จํานวนไมม่ากอาจทําใหเ้กดิการขาดทนุไดม้าก
พอๆ กบักําไร ซึ�งยงัหมายความวา่การเคลื�อนไหว
ของราคาไมม่ากนักอาจนําไปสูค่วามแตกตา่ง
ของมลูคา่ที�มากกวา่หลายเทา่เมื�อเทยีบเป็น
สดัสว่น  ซึ�งอาจสง่ผลตอ่ผูล้งทนุไดท้ั �งในแงบ่วก
และแงล่บ

C. ธรุกรรม CFD มหีนี�สนิที�คาดวา่จะเกดิขึ�นและ
ลกูคา้ควรตระหนักถงึเรื�องนี� โดยเฉพาะในเรื�อง
ขอ้กําหนดมารจ์ิ�น

D. การซื�อขายบนแพลตฟอรม์การซื�อขาย
อเิล็กทรอนกิสม์คีวามเสี�ยง

E. ความเสี�ยงและคําเตอืนใดๆ ใน "เอกสารเปิดเผย
ขอ้มลูความเสี�ยงและคําเตอืน" ดไูดจ้ากเว็บไซ
ตข์องบรษัิท

15.2 ลกูคา้ยอมรับและเขา้ใจวา่

A. ลกูคา้ไมม่สีทิธสิง่มอบหรอืไมจํ่าเป็นตอ้งสง่มอบ
สนิทรัพยอ์า้งองิของ CFD และไมม่กีรรมสทิธิ
หรอืผลประโยชนอ์ื�นใดในสนิทรัพยอ์า้งองินั�น

B. จะไมม่ดีอกเบี�ยเกดิขึ�นจากเงนิที�บรษัิทเกบ็ไวใ้น
บญัชขีองลกูคา้

C. เมื�อทําการซื�อขาย CFD ลกูคา้จะซื�อขายตามการ
เคลื�อนไหวของราคาตลาดของสนิทรัพยอ์า้งองิ
และการซื�อขายนั�นไมเ่กดิขึ�นในตลาดที�มกีาร
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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.

ควบคมุ แตเ่ป็นการซื�อขายกนัเองนอกระบบ
ตลาด (Over-The-Counter: OTC)

15.3 ลกูคา้ยนิยอมใหบ้รษัิทนําเสนอเนื�อหาของขอ้
ตกลงนี�ผา่นทางเว็บไซต์

15.4 ลกูคา้ยนืยนัวา่ตนเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเป็นประจํา
และยนิยอมใหบ้รษัิทใหข้อ้มลูแกล่กูคา้ ซึ�งรวมถงึแต่
ไมจํ่ากดัเพยีงขอ้มลูเกี�ยวกบัการแกไ้ขขอ้กําหนดและ
เงื�อนไข คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนยีม ขอ้ตกลงนี� นโยบาย
และขอ้มลูเกี�ยวกบัลกัษณะและความเสี�ยงของการ
ลงทนุ โดยการประกาศขอ้มลูดงักลา่วบนเว็บไซต์
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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. กฎหมายและกฎระเบยีบที�บงัคบัใช้
16.1 ขอ้ขดัแยง้และขอ้ถกเถยีงทั �งหมดที�เกดิขึ�นจาก
หรอืเกี�ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงนี�จะไดรั้บการตดัสนิในศาล
ที�ประเทศเซเชลส์

16.2 ขอ้ตกลงนี�อยูภ่ายใตก้ฎหมายของประเทศ
เซเชลส์

16.3 แมว้า่จะมขีอ้กําหนดอื�นใดในขอ้ตกลงนี�ที�ขดัแยง้
กนั ในการใหบ้รกิารลกูคา้ บรษัิทมสีทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีว
ที�จะดําเนนิการใดๆ ตามดลุยพนิจิที�บรษัิทเห็นสมควร
เพื�อใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบหรอืขอ้ปฏบิตั ิ
ของตลาดที�เกี�ยวขอ้งและกฎหมายที�บงัคบัใชท้ั �งหมด

16.4 ธรุกรรมทั �งหมดในนามของลกูคา้จะตอ้งเป็นไป
ตามกฎเกณฑท์ี�บงัคบัใช ้บรษัิทมสีทิธทิี�จะใชห้รอืไม่
ใชม้าตรการใดๆ ตามที�บรษัิทเห็นวา่จําเป็นเพื�อให ้
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑท์ี�มผีลบงัคบัใชใ้นขณะนั�น
มาตรการใดๆ ที�บรษัิทอาจใชแ้ละกฎเกณฑท์ี�มผีล
บงัคบัใชจ้ะมผีลผกูพันลกูคา้

16.5 ลกูคา้อาจยื�นเรื�องรอ้งเรยีนตอ่บรษัิทไดต้ามที�
ระบไุวใ้นเอกสาร "กระบวนการรอ้งเรยีนของลกูคา้" ที�
ประกาศไวบ้นเว็บไซต์

16.6 บรษัิทเป็นสมาชกิของคณะกรรมาธกิารการเงนิ
หรอื Financial Commission -
(www.financialcommission.org) ในกรณีที�ลกูคา้และ
บรษัิทไมส่ามารถยตุขิอ้พพิาทใดๆ ตามขั �นตอนที�
กลา่วถงึในขอ้ 16.5 ลกูคา้มสีทิธิ�ยื�นคํารอ้งตอ่คณะ
กรรมาธกิารการเงนิภายในสี�สบิหา้ (45) วนันับจากวนัที�
เกดิเหตกุารณ ์เพื�อรอ้งขอใหจั้ดการกบัขอ้พพิาท ดู
ขอ้มลูเพิ�มเตมิไดบ้นเว็บไซต์
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17. Severability
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.

17. การเป็นโมฆะ
17.1 หากศาลที�มเีขตอํานาจศาลใดชี�วา่สว่นใดสว่น
หนึ�งของขอ้ตกลงนี�ไมม่ผีลบงัคบัใชห้รอืผดิกฎหมาย
หรอืขดักบัระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายของตลาด
อา้งองิหรอืผูค้วบคมุใด ใหถ้อืวา่สว่นนั�นถกูแยกออก
จากขอ้ตกลงฉบบันี�ตั �งแตต่น้ และขอ้ตกลงนี�จะตคีวาม
และบงัคบัใชไ้ดเ้สมอืนวา่ไมม่สีว่นที�ถกูแยกออกนั�น
และความชอบดว้ยกฎหมายหรอืความสามารถในการ
บงัคบัใชข้อ้กําหนดที�เหลอือยูข่องขอ้ตกลงนี� หรอื
ความชอบดว้ยกฎหมายหรอืความถกูตอ้งสมบรูณห์รอื
ความสามารถในการบงัคบัใชข้อ้กําหนดนี�ตาม
กฎหมายและ/หรอืขอ้บงัคบัของเขตอํานาจศาลอื�นจะ
ไมไ่ดรั้บผลกระทบ
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18. Non-Exercise of Rights
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.

18. การไมใ่ชส้ทิธิ
18.1 การที�บรษัิทไมส่ามารถแกไ้ขบรรเทาเหตฝุ่าฝืน
หรอืยนืยนัการปฏบิตัอิยา่งเขม้งวดตามเงื�อนไขหรอื
ขอ้กําหนดใดๆ ของขอ้ตกลงนี� หรอืการที�บรษัิทไมใ่ช ้
สทิธหิรอืวธิกีารแกไ้ขใดๆ ที�บรษัิทมสีทิธทํิาไดภ้ายใต ้
ขอ้ตกลงนี� จะไมถ่อืเป็นการสละสทิธโิดยนัย
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19. Assignment
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.

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.

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.

19. การโอนสทิธิ
19.1 บรษัิทอาจขาย โอน โอนสทิธ ิหรอืแปลงหนี�ไปให ้
แกบ่คุคลที�สาม ซึ�งสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืทั �งหมดของ
สทิธ ิผลประโยชน ์หรอืภาระผกูพันใดๆ ของตนภายใต ้
ขอ้ตกลงนี�ไดต้ลอดเวลา หรอืการดําเนนิการตามขอ้
ตกลงทั �งหมด โดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหล้กูคา้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหา้ (5) วนัทําการ ทั �งนี�อาจ
เกดิขึ�น ในกรณีที� แตไ่มจํ่ากดัเพยีง การควบรวมกจิการ
ของบรษัิทกบับคุคลที�สาม การปรับโครงสรา้งของ
บรษัิท การเลกิกจิการของบรษัิทในอนาคต หรอืการ
ขายหรอืหรอืโอนกจิการหรอืทรัพยส์นิทั �งหมดหรอืบาง
สว่นของบรษัิทใหแ้กบ่คุคลที�สาม

19.2 เป็นที�ตกลงและเขา้ใจวา่ในกรณีที�มกีารถา่ยโอน
โอนสทิธ ิหรอืแปลงหนี�ตามที�กลา่วในขอ้ 19.1 ขา้งตน้
บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปิดเผยและ/หรอืโอนขอ้มลูของ
ลกูคา้ทั �งหมด (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้มลูสว่น
บคุคล  สิ�งที�บนัทกึ ขอ้ความหรอืจดหมายที�สง่ระหวา่ง
กนั เอกสารตรวจสอบสถานะและเอกสารยนืยนัตวัตน
ของลกูคา้ ไฟลแ์ละบนัทกึตา่งๆ ประวตักิารซื�อขาย
ของลกูคา้) และโอนบญัชขีองลกูคา้และเงนิของลกูคา้
ตามที�จําเป็น โดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหล้กูคา้
ทราบ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหา้ (5) วนัทําการ

19.3 สทิธแิละภาระผกูพันของลกูคา้ ลกูคา้ไมส่ามารถ
โอน โอนสทิธ ิคดิคา่ใชจ้า่ย หรอืแปลงหนี� หรอือา้ง
สทิธอิื�นที�จะทําการเชน่นั�น โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอม
เป็น ลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิท
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20. Language
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. ภาษา
20.1 ภาษาทางการของบรษัิทคอืภาษาองักฤษ และ
ลกูคา้ควรอา่นและอา้งองิเว็บไซตห์ลกัเสมอเพื�อรับ
ทราบขอ้มลูและเรื�องที�แจง้ใหท้ราบเกี�ยวกบับรษัิท
และกจิกรรมทั �งหมดของบรษัิท ขอ้ความแปลหรอื
ขอ้มลู   ที�ใหไ้วเ้ป็นภาษาอื�นที�ไมใ่ชภ่าษาองักฤษมี
วตัถปุระสงคเ์พื�อใชเ้ป็นขอ้มลูเทา่นั�น โดยไมม่ผีล
ผกูพันบรษัิทหรอื ผลทางกฎหมายใดๆ บรษัิทไม่
มหีนา้ที�รับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูนั�น
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21. Introducer
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.

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. ผูแ้นะนํา
21.1 ในกรณีที�ลกูคา้ไดรั้บการแนะนําใหรู้จั้กบรษัิทผา่น
ทางบคุคลที�สาม ("ผูแ้นะนํา") ลกูคา้รับทราบวา่บรษัิท
ไมม่หีนา้ที�รับผดิชอบตอ่การกระทําและ/หรอืการเป็น
ตวัแทนของผูแ้นะนํา และขอ้ตกลงอื�นใดระหวา่งลกูคา้
กบัผูแ้นะนําไมม่ผีลผกูพันบรษัิท

21.2 ลกูคา้ยอมรับและยนืยนัวา่ขอ้ตกลงหรอืความ
สมัพันธข์องลกูคา้กบัผูแ้นะนําอาจทําใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ย
เพิ�มเตมิ เนื�องจากบรษัิทอาจมหีนา้ที�ตอ้งจา่ยคา่
คอมมชิชั�นหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่แ้นะนํา
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22. Identification
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:

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.

22. การยนืยนัตวัตน
22.1 เพื�อป้องกนัการเขา้ถงึบญัชขีองลกูคา้โดยไมไ่ด ้
รับอนุญาต ลกูคา้ตอ้งยนืยนัตวัตนกอ่นเพื�อดําเนนิ
กจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายดงัตอ่ไปนี�

A. - เปลี�ยนรหสัผา่นเขา้สูพ่ื�นที�สว่นบคุคล

B. - เปลี�ยนประเภทความปลอดภยั

C. - กูค้นืรหสัผา่นพื�นที�สว่นบคุคล

D. - เปลี�ยนเอเจนทพ์ื�นที�สว่นบคุคล

E. - ถอนเงนิ

F. - เปลี�ยนรหสัผา่นการซื�อขาย

G. - เปลี�ยนรหสัผา่นนักลงทนุ

22.2 ชอ่งทางการยนืยนัตวัตนของลกูคา้ที�บรษัิทใช ้
(เชน่ อเีมลหรอื sms) และวธิกีารยนืยนัตวัตนของ
ลกูคา้จะตอ้งดําเนนิการตาม "เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" ที�
อยูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท

22.3 เป็นที�เขา้ใจวา่บรษัิทมสีทิธทิี�จะระงับการดําเนนิ
การที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย หากขอ้มลูยนืยนัตวัตนของ
ลกูคา้ใชไ้มไ่ดห้รอืไมถ่กูตอ้ง จนกวา่ลกูคา้จะสง่ขอ้มลู
ยนืยนัตวัตนที�ถกูตอ้ง
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23. Currency Conversions
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.

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.

23. การแปลงสกลุเงนิ
23.1 บรษัิทมสีทิธทิี�จะแปลงสกลุเงนิไดโ้ดยไมต่อ้ง
แจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ ตามที�เห็นวา่จําเป็นหรอื
ควรตอ้งทําเพื�อฝากเงนิเขา้บญัชขีองลกูคา้ดว้ยสกลุ
เงนิของบญัช ี(ในกรณีที�ลกูคา้ฝากเงนิเขา้บญัชดีว้ย
สกลุเงนิที�ตา่งจากสกลุเงนิของบญัชลีกูคา้) หรอืเพื�อ
ปฏบิตัติามภาระผกูพันหรอืใชส้ทิธภิายใตข้อ้ตกลงนี�
หรอืเพื�อทําธรุกรรมหรอืคําสั�งซื�อขายใดๆ บรษัิทจะ
แปลงสกลุเงนิดงักลา่วโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�
เหมาะสม ซึ�งบรษัิทเลอืกโดยคํานงึถงึอตัราตลาด
ปัจจบุนั บรษัิทมสีทิธทิี�จะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที�เกดิจาก
การแปลงสกลุเงนิใหแ้กล่กูคา้ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง
คา่ธรรมเนยีมแกธ่นาคาร คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ
และคา่ธรรมเนยีมแกค่นกลาง และอื�นๆ โดยจะเรยีก
เกบ็จากลกูคา้และรับจากบญัชขีองลกูคา้ หรอืหกัจาก
เงนิที�ฝากเขา้

23.2 ลกูคา้จะเป็นผูรั้บความเสี�ยงทั �งหมดจากการ
แลกเปลี�ยนสกลุเงนิตา่งประเทศ ที�เกดิจากธรุกรรม
หรอืการใชส้ทิธขิองบรษัิทภายใตข้อ้ตกลงนี�หรอื
กฎหมายอื�นใด
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24. Miscellaneous
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.

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.

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).

24. เบ็ดเตล็ด
24.1 การใชส้ทิธแิละการเยยีวยาทั �งหมดของบรษัิท
ภายใตข้อ้ตกลงนี�ไมม่ผีลใหบ้รษัิทเสยีสทิธหิรอืการ
เยยีวยาอื�นที�บรษัิทมตีามกฎหมายหรอืตามความถกู
ตอ้ง

24.2 หากลกูคา้ประกอบดว้ยบคุคลสองคนขึ�นไป
ลกูคา้มคีวามรับผดิและภาระผกูพันภายใตข้อ้ตกลงนี�
รว่มกนัและแทนกนั คําเตอืนหรอืประกาศใดๆ ที�ใหแ้ก่
บคุคลใดบคุคลหนึ�งที�ประกอบกนัขึ�นเป็นคณะลกูคา้
จะถอืวา่ไดใ้หแ้กบ่คุคลทกุคนที�อยูใ่นคณะลกูคา้ คําสั�ง
ใดๆ ที�ออกจากบคุคลใดบคุคลหนึ�งในคณะลกูคา้จะ
ถอืวา่ออกจากบคุคลทกุคนในคณะลกูคา้

24.3 หากบคุคลใดบคุคลหนึ�งในคณะลกูคา้เสยีชวีติ
หรอืมคีวามบกพรอ่งทางจติ เงนิทนุทั �งหมดที�ถอืโดย
บรษัิทหรอืผูไ้ดรั้บแตง่ตั �งจะเป็นไปเพื�อประโยชนแ์ละ
ตามคําสั�งของผูร้อดชวีติ และภาระผกูพันและหนี�สนิ
ทั �งหมดที�มตีอ่บรษัิทจะตอ้งเป็นของผูร้อดชวีติดงั
กลา่ว
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Part B: Client Money And
Client Account

1. Client Money
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.

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

หมวด ข เงนิของลกูคา้และ
บญัชขีองลกูคา้
1. เงนิของลกูคา้
1.1 บรษัิทไมม่หีนา้ที�ใหผ้ลกําไรหรอืดอกเบี�ยแกเ่งนิ
ของลกูคา้ (นอกเหนอืจากกําไรที�ไดจ้ากธรุกรรมการ
ซื�อขายในบญัชขีองลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงนี�) และ
ลกูคา้สละสทิธทิี�จะเรยีกรอ้งดอกเบี�ยใดๆ

1.2 บรษัิทอาจฝากเงนิของลกูคา้ดว้ยวธิกีารฝากแบบ
ขา้มคนืและอาจไดรั้บดอกเบี�ยจากเงนิฝากนั�น

1.3 บรษัิทอาจถอืเงนิของลกูคา้และเงนิของลกูคา้
รายอื�นไวใ้นบญัชเีดยีวกนั (บญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื�อ)

1.4 บรษัิทอาจฝากเงนิของลกูคา้กบับคุคลที�สาม (ซึ�ง
ไดแ้ก ่คนกลาง ธนาคาร ตลาด บรษัิทตวัแทนการ
ชาํระเงนิ สํานักงานหกับญัช ีหรอืคูส่ญัญาที�ซื�อขายกนั
นอกตลาด หรอืผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ) ผูซ้ ึ�งอาจมสีทิธิ
ประโยชนท์ี�มหีลกัประกนั สทิธยิดึหน่วง หรอืสทิธใิน
การหกัลบกลบหนี�ของเงนินั�น

1.5 เงนิของลกูคา้อาจถกูเกบ็รักษาในนามของลกูคา้
โดยบคุคลที�สามตามที�ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 1.4 ขา้งตน้ ซึ�ง
อยูภ่ายในหรอืภายนอกประเทศเซเชลส ์ระบอบการ
ปกครองและระบอบกฎหมายที�ใชก้บับคุคลเหลา่นี�ที�
อยูน่อกประเทศเซเชลส ์จะแตกตา่งจากผูท้ี�อยูใ่น
ประเทศเซเชลส ์และในกรณีที�บคุคลนั�นถกูประกาศ
เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืมสีถานะอื�นที�เทยีบเทา่กนั
เงนิของลกูคา้อาจไดรั้บการจัดการดว้ยวธิทีี�แตกตา่ง
จากวธิทีี�จะใชห้ากเงนินั�นอยูใ่นประเทศเซเชลสห์รอื
หากเงนินั�นไดรั้บการรักษาโดยบรษัิทโดยตรง

1.6 บคุคลที�สามที�บรษัิทจะโอนเงนิไปใหอ้าจถอืเงนิไว ้
ในบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื�อ และอาจไมส่ามารถแยก
เงนิของลกูคา้ออกจากเงนิของบคุคลอื�นหรอืเงนิของ
บคุคลที�สามได ้ในกรณีที�บคุคลที�สามลม้ละลายหรอื
ถกูดําเนนิการทางกฎหมายที�คลา้ยกนั บรษัิทอาจยื�น
คําขอรับชาํระหนี�ไมม่ปีระกนัแกบ่คุคลที�สามในนาม
ของลกูคา้ และลกูคา้จะตอ้งรับความเสี�ยงที�วา่เงนิที�
บรษัิทไดรั้บจากบคุคลที�สามอาจไมเ่พยีงพอตอ่การ
ชาํระใหแ้กล่กูคา้ บรษัิทไมรั่บผดิหรอืรับผดิชอบตอ่
ความสญูเสยีใดๆ ที�เกดิขึ�น

1.7 เป็นที�เขา้ใจวา่กําไรหรอืขาดทนุจากการซื�อขายจะ
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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.

ถกูฝากเขา้หรอืถอนออกจากบญัชขีองลกูคา้เมื�อปิด
ธรุกรรมนั�น
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2. Lien
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.

2. สทิธยิดึหนว่ง
2.1 บรษัิทเป็นผูท้รงสทิธยิดึหน่วงในเงนิทนุทั �งหมดที�
บรษัิทหรอืบรษัิทรว่มหรอืผูท้ี�ไดรั้บการแตง่ตั �งถอืไวใ้น
นามของลกูคา้ จนกวา่จะไดรั้บการชาํระหนี�ครบถว้น
สทิธติามสทิธยิดึหน่วงนี�อาจขยายเวลาและบงัคบัใช ้
เพื�อใหค้รอบคลมุการเรยีกรอ้งที�มผีลผกูพันตาม
กฎหมายซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้ ทั �งในปัจจบุนัหรอืใน
อนาคต ที�มาจากกฎหมายที�บงัคบัใช ้กฎเกณฑท์ี�ตอ้ง
ปฏบิตัติาม/บตัรธนาคาร/ธนาคารที�ใชบ้รกิาร/ผูใ้ห ้
บรกิารชาํระเงนิ/ขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ
รวมทั �งที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้
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3. Netting and Set-Off
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.

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.

3. การหกักลบลบหนี�
3.1 หากยอดรวมที�ลกูคา้ตอ้งชาํระเทา่กบัยอดรวมที�
บรษัิทตอ้งชาํระ (ในการคํานวณยอดรวมที�ลกูคา้ตอ้ง
ชาํระ ใหคํ้านงึถงึคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�มผีลผกูพันลกูคา้
ตามกฎหมาย ซึ�งเกดิจากอํานาจของกฎหมายที�บงัคบั
ใช ้กฎเกณฑท์ี�ตอ้งปฏบิตัติาม/บตัรธนาคาร/ธนาคารที�
ใหบ้รกิาร/ผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ/ขอ้กําหนดของผูใ้ห ้
บรกิารชาํระเงนิ รวมทั �งที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนด
ไว)้    ใหภ้าระผกูพันของทั �งสองฝ่ายหกัลา้งกนัและ
ยกเลกิ ซึ�งกนัโดยอตัโนมตัิ

3.2 หากยอดรวมที�ฝ่ายหนึ�งจะตอ้งชาํระ (ในการ
คํานวณยอดรวมที�ลกูคา้ตอ้งชาํระ ใหคํ้านงึถงึคา่ใช ้
จา่ยใดๆ ที�มผีลผกูพันลกูคา้ตามกฎหมาย ซึ�งเกดิจาก
อํานาจของกฎหมายที�บงัคบัใช ้กฎเกณฑท์ี�ตอ้งปฏบิตั ิ
ตาม/บตัรธนาคาร/ธนาคารที�ใหบ้รกิาร/ผูใ้หบ้รกิาร
ชาํระเงนิ/ขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ รวมทั �งที�
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว)้ มากเกนิกวา่ยอดรวม
ที�อกีฝ่ายหนึ�งจะตอ้งชาํระให ้ใหฝ่้ายที�มยีอดรวมตอ้ง
ชาํระมากกวา่ ชาํระสว่นตา่งใหแ้กอ่กีฝ่ายหนึ�ง และ
ถอืวา่ภาระผกูพันของทั �งสองฝ่ายหกัลา้งกนัและ
ยกเลกิซึ�งกนัโดยอตัโนมตัิ

3.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะรวมบญัชทีั �งหมดหรอืบญัชใีดๆ
ของลกูคา้ ที�เปิดอยูใ่นชื�อลกูคา้ และรวมยอดเงนิใน
บญัชดีงักลา่วเพื�อหกักลบลบหนี�ในกรณีที�มกีารบอก
เลกิสญัญา
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4. Client Account
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.

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.

4. บญัชขีองลกูคา้
4.1 เพื�ออํานวยความสะดวกในการซื�อขาย CFD
บรษัิทจะเปิดบญัชขีองลกูคา้ใหแ้กล่กูคา้ ซึ�งบญัชนัี�น
จะใชไ้ดเ้มื�อลกูคา้ฝากเงนิเริ�มตน้ขั �นตํ�าเขา้บญัชตีาม
ที�บรษัิทกําหนด เงนิฝากขั �นตํ�าขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิ
ของบรษัิทและอาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นครั �งคราว เงนิ
ฝากเริ�มตน้ขั �นตํ�าอาจแตกตา่งกนัตามประเภทบญัชี
ของลกูคา้ ขอ้มลูนี�จะระบไุวบ้นเว็บไซตข์องเรา

4.2 บรษัิทอาจเสนอบญัชปีระเภทตา่งๆ ซึ�งมลีกัษณะ
และขอ้กําหนดแตกตา่งกนัและใชว้ธิกีารดําเนนิการ
แตกตา่งกนั ขอ้มลูเกี�ยวกบับญัชปีระเภทตา่งๆ ระบไุว ้
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. In a Force Majeure Event and for such
duration that the relevant event continues to
exist.

F. 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)

5. การระงบับญัชขีองลกูคา้ช ั�วคราว
5.1 บรษัิทอาจระงับบญัชขีองลกูคา้ชั�วคราวดว้ย
เหตผุลอนัสมควรโดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ลว่งหนา้     ซึ�งรวมถงึเหตผุลขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัตอ่ไปนี�

A. เมื�อเกดิเหตผุดิสญัญาของลกูคา้ตามขอ้ 11.2 (ก)
ของหมวด ก ของเอกสารนี� และในชว่งเวลาอนั
เหมาะสมที�บรษัิทตอ้งใชใ้นการตรวจสอบวา่เกดิ
เหตผุดิสญัญาหรอืไม่

B. หลงัจากที�ลกูคา้รอ้งขอใหร้ะงับการใชง้านบญัชี
ของลกูคา้ชั�วคราวตามขอ้ 5.5 ของหมวด ข ของ
ขอ้ตกลงของลกูคา้

C. บรษัิทไดรั้บแจง้จากแหลง่ที�เชื�อถอืไดว้า่บคุคลที�
สามที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจไดรั้บขอ้มลูการเขา้ถงึ
บญัชขีองลกูคา้

D. บรษัิทไดรั้บแจง้จากแหลง่ที�เชื�อถอืไดว้า่อาจเกดิ
การกระทําที�ผดิกฎหมายหรอืการดําเนนิการที�
น่าสงสยัของลกูคา้ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 1.4 ของ
เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

E. เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัและภายในระยะเวลาที�เหตุ
ดงักลา่วยงัคงดําเนนิอยู่

F. ขอ้ผดิพลาดในคําขอโอนเงนิไปยงับญัชอีื�นเกดิ
ขึ�นโดยลกูคา้ และสง่ผลใหบ้รษัิททําการฝากเงนิ
ในบญัชซีื�อขายที�ไมถ่กูตอ้ง

5.2 โดยไมก่ระทบถงึสทิธขิอ้อื�นๆ ของบรษัิท ให ้
ยกเลกิการระงับบญัชขีองลกูคา้ในกรณีตอ่ไปนี�

A. เมื�อบรษัิทตดัสนิวา่มไิดเ้กดิเหตผุดิสญัญาขึ�น ซึ�ง
บญัชขีองลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (ก)
ของหมวด ข ของขอ้ตกลงของลกูคา้นี� โดยเป็น
ไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทฯ แตเ่พยีงผูเ้ดยีว

B. เมื�อลกูคา้รอ้งขอบรษัิทใหย้กเลกิการระงับบญัชี
ลกูคา้ตามขอ้ 5.6 ซึ�งบญัชขีองลกูคา้ถกูระงับ
ชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (ข) ของหมวด ข ของขอ้
ตกลงของลกูคา้นี�

C. เมื�อบรษัิทตดัสนิเรื�องความปลอดภยัของขอ้มลู
เขา้ถงึแลว้ และ/หรอืบรษัิทออกขอ้มลูเขา้ถงึใหม่
ใหแ้กล่กูคา้แลว้ ซึ�งบญัชขีองลกูคา้ถกูระงับ
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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

ชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (ค) ของขอ้ตกลงของลกูคา้นี�

D. เมื�อบรษัิทตดัสนิวา่ลกูคา้ไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใน
พฤตกิรรมหรอืการดําเนนิการที�น่าสงสยัที�ระบไุว ้
ในขอ้ 1.4 ของเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป ซึ�งบญัชขีอง
ลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (ง) ของขอ้
ตกลงของลกูคา้นี�

E. เมื�อสิ�นสดุการเกดิเหตสุดุวสิยั ซึ�งบญัชขีองลกูคา้
ถกูระงับชั�วคราวตามขอ้ 5.1 (จ) ของหมวด ข ของ
ขอ้ตกลงของลกูคา้นี�

5.3 ในระหวา่งที�บญัชขีองลกูคา้ถกูระงับ บรษัิทจะ
ตรวจสอบสถานการณ ์และตดัสนิใจวา่ควรเปิดใชบ้ญัชี
ของลกูคา้อกีครั �งหรอืปิดบญัชขีองลกูคา้

5.4 ในกรณีที�มกีารปิดบญัชขีองลกูคา้ บรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการหกัเงนิไวเ้ป็นจํานวนตามที�บรษัิทเห็น
วา่เหมาะสมและเป็นเวลานานเทา่ที�บรษัิทเห็นวา่
เหมาะสม ภายใตส้ทิธยิดึหน่วงที�ระบไุวใ้นขอ้ 2 ของ
หมวด ข ของขอ้ตกลงของลกูคา้ เพื�อชดเชยคา่ใชจ้า่ย
หรอืคําขอที�มผีลผกูพันตามกฎหมายที�อาจเกดิขึ�นใน
อนาคต ที�มาจากกฎหมายที�บงัคบัใช ้กฎเกณฑท์ี�ตอ้ง
ปฏบิตัติาม/บตัรธนาคาร/ธนาคารที�ใชบ้รกิาร/ผูใ้ห ้
บรกิารชาํระเงนิ/ขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ
รวมทั �งที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้

5.5 เพื�อใหบ้รษัิทสามารถยกเลกิการระงับบญัชขีอง
ลกูคา้ซึ�งถกูระงับตามคําขอของลกูคา้ ลกูคา้ตอ้งสง่อี
เมลไปที� support@exness.com และ/หรอืโทรศพัท์
ตดิตอ่บรษัิทเพื�อขอใหย้กเลกิการระงับบญัช ีโดยจะ
ตอ้งแจง้รหสัผา่นโทรศพัทข์องบญัช ีบรษัิทจะยกเลกิ
การระงับบญัชขีองลกูคา้ภายในยี�สบิสี� (24) ชั�วโมง
หลงัจากไดรั้บคําขอดงักลา่ว

5.6 เพื�อใหบ้รษัิทสามารถยกเลกิการระงับบญัชขีอง
ลกูคา้ซึ�งถกูระงับตามคําขอของลกูคา้ ลกูคา้ตอ้งสง่อี
เมลไปที� support@exness.com หรอืโทรศพัทต์ดิตอ่
บรษัิทเพื�อขอใหย้กเลกิการระงับบญัช ีโดยตอ้งแจง้
รหสัผา่นโทรศพัทข์องบญัชดีว้ย บรษัิทจะยกเลกิการ
ระงับบญัชขีองลกูคา้ภายในยี�สบิสี� (24) ชั�วโมง
หลงัจากไดรั้บคําขอดงักลา่ว

mailto:support@exness.com
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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
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.

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.

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.

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

6. บญัชขีองลกูคา้ที�ไมไ่ดใ้ชง้านและ
ไมม่กีารเคลื�อนไหว
6.1 หากใน 90 (เกา้สบิ) วนัตามปฏทินิไมม่กีจิกรรมการ
ซื�อขายหรอืการดําเนนิการที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย (รวมถงึ
การดําเนนิการของตวัแทน) ในบญัชขีองลกูคา้ที�มยีอด
คงเหลอืไมเ่กนิ 10 ดอลลาร ์(หรอืจํานวนที�เทา่กนั
แลว้แตส่กลุเงนิในขอ้ตกลงของลกูคา้) บญัชนัี�นจะถกู
เกบ็ถาวร

6.2 เมื�อบญัชขีองลกูคา้ถกูเกบ็ถาวร การซื�อขาย
ทั �งหมดในบญัชจีะถกูเกบ็ถาวรดว้ยและไมส่ามารถกู ้
คนืได ้อยา่งไรกต็าม เมื�อลกูคา้รอ้งขอ บรษัิทสามารถ
ใหป้ระวตัขิองบญัชทีี�ขอได ้

6.3 หากลกูคา้มรีายการซื�อขายที�มอีายมุากกวา่ 35
(สามสบิหา้) วนัตามปฏทินิ รายการซื�อขายทั �งหมดนั�น
จะถกูรวมเขา้ดว้ยกนัและยา้ยออกไปเกบ็ โดยยอดรวม
ของการซื�อขายทั �งหมดนี�จะเครดติเขา้บญัชขีองลกูคา้

6.4 หากบญัชขีองลกูคา้ไมม่กีารเคลื�อนไหวเป็นเวลา
สี�ปีขึ�นไป และหลงัจากบรษัิทไดแ้จง้ไปยงัที�อยูล่า่สดุ
ของลกูคา้ตามที�บรษัิททราบแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปิดบญัชขีองลกูคา้และใหส้ถานะเป็นบญัชทีี�ไม่
มกีารเคลื�อนไหว

6.5 หากไมข่ดัตอ่ขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืภายในขอ้
ตกลง บญัชทีี�ถกูจัดเกบ็เนื�องดว้ยเหตใุนขอ้ 6.1 ของ
หมวด ข ภายในขอ้ตกลงของลกูคา้ สามารถกูค้นืได ้
ตามคําขอของลกูคา้ เงนิในบญัชทีี�ถกูจัดเกบ็นั�นจะยงั
คงเป็นเงนิของลกูคา้และบรษัิทจะตอ้งจัดทําและเกบ็
บนัทกึรายการและสง่เงนิดงักลา่วคนืแกล่กูคา้ตามที�
ลกูคา้รอ้งขอเมื�อใดกไ็ด ้

6.6 ขอ้ 6.1 - 6.5 จะมผีลกบับญัช ีMT4 เทา่นั�น

6.7 โดยไมก่ระทบถงึขอ้ที�ไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ หาก
ไมม่กีารซื�อขายและ/หรอืการดําเนนิการที�ไมใ่ชก่าร
ซื�อขาย (รวมถงึการดําเนนิการของเอเจนท)์ ในชว่ง
เวลาที�กําหนดตามแตด่ลุยพนิจิของบรษัิท อาจมกีาร
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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.

ใชข้อ้จํากดับนพื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้และ/หรอื
บญัชกีารซื�อขาย ในกรณีดงักลา่ว ลกูคา้จะตอ้งดําเนนิ
การตามคําขอของบรษัิทเกี�ยวกบัเอกสารและ/หรอื
ขอ้มลูเพื�อขอรับสทิธกิารเขา้ถงึพื�นที�สว่นบคุคลและ/
หรอืบญัชกีารซื�อขาย เพื�ออธบิายความใหช้ดัเจน ขอ้
จํากดัขา้งตน้นี�จะไมส่ง่ผลตอ่สทิธใินการถอนเงนิของ
ลกูคา้
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7. Deposits and Withdrawals to/from
the Client Account

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.

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.

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.

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.

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.

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

7. การฝากเงนิเขา้และการถอนเงนิ
ออกจากบญัชขีองลกูคา้

7.1 ลกูคา้สามารถฝากและถอนเงนิในบญัชขีองลกูคา้
เมื�อใดกไ็ดใ้นระยะเวลาของขอ้ตกลงนี� โดยใชว้ธิกีาร
ชาํระเงนิที�มใีนพื�นที�สว่นบคุคลเป็นครั �งคราว สามารถดู
ขอ้กําหนดจํานวนเงนิฝากขั �นตํ�าและคา่ธรรมเนยีมการ
ถอนเงนิไดใ้นพื�นที�สว่นบคุคล บรษัิทไมรั่บการฝากเงนิ
เขา้บญัชขีองลกูคา้โดยบคุคลที�สามหรอืผูฝ้ากที�ไม่
ระบชุื�อ

7.2 ลกูคา้เขา้ใจและยอมรับวา่ หากลกูคา้ใชว้ธิกีาร
ชาํระเงนิหนึ�ง ลกูคา้จะใชว้ธิกีารชาํระเงนิเดยีวกนัใน
การถอนเงนิ เวน้แตว่า่จะมกีารตดัสนิใจอยา่ง
สมเหตสุมผลตามดลุยพนิจิของของบรษัิท หากมกีาร
ใชว้ธิชีาํระเงนิหลายวธิ ีการคํานวณจะตอ้งเป็นไปตาม
สดัสว่น บรษัิทจะตั �งขอ้กําหนดและลําดบัที�ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามในการถอนเงนิ

7.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะขอขอ้มลูเพิ�มเตมิและ/หรอื
เอกสารจากลกูคา้เพื�อยนืยนัตน้ทางและ/หรอืแหลง่
ที�มาของเงนิที�ฝากไวใ้นบญัชขีองลกูคา้ไดท้กุเมื�อ
บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธการฝากหรอืถอนเงนิของลกูคา้
หากบรษัิทไมเ่ชื�อมั�นถงึขอ้มลูและ/หรอืเอกสารที�
ลกูคา้สง่ใหก้บับรษัิทและ/หรอืบรษัิทไดรั้บ

7.4 บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธการฝากเงนิของลกูคา้ หาก
ลกูคา้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของการโอนเงนิที�
ระบไุวใ้นพื�นที�สว่นบคุคล

7.5 บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการฝากและการถอนเงนิ
ในกรณีที�อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูยนืยนัตวัตน
ขอ้มลูยนืยนัที�อยู ่และ/หรอืขอ้มลูอื�นๆ ที�ลกูคา้สง่ให ้
กบับรษัิทและ/หรอืบรษัิทไดรั้บ ยงัไมไ่ดรั้บการยนืยนั
อยา่งครบถว้นโดยบรษัิท หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั

7.6 เมื�อลกูคา้ทําการฝากเงนิ บรษัิทจะนํายอดเงนิตาม
ที�ไดรั้บมาจรงิเขา้บญัชทีี�ลกูคา้ตอ้งการฝากโดยเร็ว
ที�สดุหลงัจากที�เงนินั�นเขา้บญัชขีองบรษัิทเรยีบรอ้ย
แลว้

7.7 หากเงนิที�ลกูคา้โอนมาไมไ่ดถ้กูฝากเขา้บญัชขีอง
ลกูคา้ในเวลาที�ควร ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบและ
ขอใหบ้รษัิททําการตรวจสอบธรุกรรมการโอนเงนิ
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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

ลกูคา้ยนิยอมที�จะจา่ยคา่ธรรมเนยีมใดๆ ที�เกดิจากการ
ตรวจสอบนั�น โดยหกัออกจากบญัชขีองลกูคา้หรอืจา่ย
โดยตรงกบับคุคลที�สามที�ดําเนนิการตรวจสอบ ลกูคา้
เขา้ใจและยอมรับวา่เพื�อดําเนนิการตรวจสอบ ลกูคา้จะ
ตอ้งจัดสง่เอกสารและใบรับรองที�จําเป็นใหแ้กบ่รษัิท

7.8 บรษัิทจะดําเนนิการถอนเงนิใหแ้กล่กูคา้ เมื�อ
บรษัิทไดรั้บคําขอถอนเงนิที�ลกูคา้ยื�นผา่นพื�นที�สว่น
บคุคล

7.9 เมื�อบรษัิทไดรั้บคําสั�งขอถอนเงนิออกจากบญัชี
ของลกูคา้ บรษัิทจะตอ้งดําเนนิการธรุกรรมดงักลา่วไม่
ใหล้า่ชา้เกนิควร และหากเป็นไปได ้ไมค่วรลา่ชา้กวา่
3 (สาม) วนัทําการ หากคําขอถอนเงนินั�นเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดตอ่ไปนี�

A. คําสั�งขอถอนเงนินั�นระบขุอ้มลูที�จําเป็นทั �งหมด

B. คําสั�งนั�นเป็นคําสั�งใหโ้อนเงนิไปยงับญัชตีน้ทาง
ซึ�งเป็นชอ่งทางที�ใชฝ้ากเงนิเขา้บญัชขีองลกูคา้
หรอืหากเป็นกรณีที�เป็นคําสั�งถอนเงนิเนื�องจาก
เกดิสถานการณข์ดัแยง้ใหโ้อนเงนินั�นกลบัไปยงั
บญัชธีนาคารของลกูคา้ (เมื�อมกีารแสดงหลกัฐาน
ที�เกี�ยวขอ้ง)

C. บญัชทีี�จะรับโอนตอ้งเป็นบญัชขีองลกูคา้

D. ในขณะที�จะโอนเงนิ ลกูคา้มเีงนิอยูใ่นบญัชขีอง
ลกูคา้

E. ไมม่เีหตสุดุวสิยัใดๆ ที�ทําใหบ้รษัิทไมส่ามารถทํา
การถอนเงนิได ้

F. ลกูคา้ไดป้ฏบิตัติามคําขอของบรษัิทในการยนืยนั
ตวัตน (KYC) และอื�นๆ อยา่งครบถว้น

7.10 เป็นที�ยอมรับและเขา้ใจวา่การถอนเงนิจะดําเนนิ
การใหแ้กล่กูคา้ไดเ้ทา่นั�น บรษัิทจะไมถ่อนเงนิไปยงั
บญัชขีองบคุคลที�สามและ/หรอืบญัชทีี�ไมร่ะบชุื�อ

7.11 บรษัิทขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธคําขอถอนเงนิ
ลกูคา้สามารถขอโอนเงนิไปยงับญัชซีื�อขายอื�นได ้ใน
กรณีที�บญัชซีื�อขายนั�นรองรับวธิกีารฝาก/ถอนเงนิที�ใช ้
การโอนเงนิภายในจะทําไดร้ะหวา่งบญัชปีระเภท
เดยีวกนัเทา่นั�น หรอืระหวา่งบญัชคีนละประเภท หาก
จํานวนเงนิที�โอนมากกวา่จํานวนเงนิฝากขั �นตํ�าที�
กําหนดของลกูคา้ที�ขอใหโ้อนเงนิดว้ยวธิกีารที�เฉพาะ
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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.

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.

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

เจาะจง และบรษัิทมสีทิธเิสนอวธิกีารอื�น

7.12 ลกูคา้อาจตอ้งชาํระคา่บรกิารและคา่ธรรมเนยีม
การโอนทั �งหมด และบรษัิทจะตดัคา่ใชจ้า่ยเหลา่นี�จาก
เงนิในบญัชขีองลกูคา้

7.13 ในกรณีที�มกีารปิดบญัชขีองลกูคา้ ยอดเงนิใน
บญัชจีะถกูถอนออกและจา่ยคนืไปยงับญัชทีี�ฝากเขา้
ตามสดัสว่นที�ไดฝ้ากเขา้

7.14 ในกรณีที�มกีารใชบ้ตัรธนาคารและ/หรอืบญัชี
ธนาคาร และ/หรอืวธิกีารฝากเงนิอื�นใดโดยมชิอบดว้ย
กฎหมาย จะถอืเป็นกรณียกเวน้สําหรับขอ้ที�กลา่วมา
ขา้งตน้ ในกรณีที�มกีารกระทําโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย
บรษัิทอาจคนืเงนิยอดบาลานซต์ามที�พจิารณาแลว้วา่
เหมาะสม หากเกดิการกระทําอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย
อาจมกีารสง่ขอ้มลูทั �งหมดไปยงัธนาคารและ/หรอื
สถาบนัเครดติ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิ และ/หรอื
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถงึหน่วยงานที�บงัคบัใช ้
กฎหมาย

7.15 หากมกีารเปลี�ยนแปลงประเภทความปลอดภยั
บรษัิทขอสงวนสทิธใิหถ้อนเงนิไดห้ลงัผา่นไปสาม (3)
วนัทําการ นับจากเวลาที�ไดทํ้าการเปลี�ยนประเภท
ความปลอดภยั

7.16 โดยไมก่ระทบตอ่ขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืในขอ้
ตกลงของลกูคา้ ในกรณีที�ลกูคา้ใชบ้ตัรธนาคารเป็น
วธิกีารฝากเงนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการกําหนด
วงเงนิจํากดัสําหรับการถอนเงนิในระบบ สําหรับขอ้มลู
เพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวงเงนิจํากดัของการถอนเงนิ และขั �น
ตอนการถอนเงนิดงักลา่ว โปรดดทูี�พื�นที�สว่นบคุคล
ของคณุ บรษัิทจะดําเนนิการสง่เงนิเขา้บญัชขีองลกูคา้
ตามรายละเอยีดที�ระบไุวใ้นคําขอถอนเงนิ บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบตอ่ระยะเวลาที�ใชใ้นการโอนเงนิ

7.17 เมื�อลกูคา้ฝากเงนิเขา้บญัชโีดยใชบ้ตัรธนาคาร
หากไมม่กีารถอนเงนิออกจากบญัชซีื�อขายนี�นานเกนิ
กวา่เกา้สบิ (90) วนันับจากวนัที�ฝาก ลกูคา้จะสามารถ
ถอนเงนิได ้โดยถอนผา่นบตัรธนาคารเดยีวกนัของ
ลกูคา้เทา่นั�น และ/หรอืดว้ยวธิกีารอื�นใดกต็ามที�บรษัิท
พจิารณาวา่เหมาะสม

7.18 โดยไมก่ระทบกบัขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืซึ�งระบไุว ้
ในขอ้ตกลงของลกูคา้ ลกูคา้สามารถขอถอนเงนิจาก
พื�นที�สว่นบคุคล และบรษัิทจะดําเนนิการเพื�อโอนเงนิ
ไปยงับญัชขีองลกูคา้ ตามรายละเอยีดที�ไดร้ะบเุอาไว ้
ในคําขอถอนเงนิ บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ระยะเวลา
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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.

ที�ใชใ้นการโอนเงนิหลงัจากมกีารสง่คําขอถอนเงนิ

7.19 ลกูคา้สามารถขอโอนเงนิไปยงับญัชซีื�อขายอื�น
ได ้ในกรณีที�บญัชซีื�อขายนั�นรองรับวธิกีารฝาก/
ถอนเงนิที�ใช ้การโอนเงนิภายในจะทําไดร้ะหวา่งบญัชี
ประเภทเดยีวกนัเทา่นั�น หรอืระหวา่งบญัชคีนละ
ประเภท หากจํานวนเงนิที�โอนมากกวา่จํานวนเงนิฝาก
ขั �นตํ�าที�กําหนด

7.20 บรษัิทจะดําเนนิการโอนเงนิเขา้บญัชซีื�อขายอื�น
ในสกลุเงนิของบญัชซีื�อขายนั�น

7.21 ในระหวา่งทํารายการโอนเงนิขา้มบญัชซีื�อขาย
หากบรษัิทดําเนนิการผดิพลาด โดยการโอนเงนิเขา้
ผดิบญัช ีบรษัิทจะคนืเงนิจํานวนนั�นใหแ้กล่กูคา้โดยที�
บรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง

7.22 หากเกดิขอ้ผดิพลาดของลกูคา้ในคําขอโอนเงนิ
ไปยงับญัชอีื�น ซึ�งเป็นผลใหบ้รษัิทฝากเงนิเขา้ผดิ
บญัชซีื�อขาย ลกูคา้อาจไมส่ามารถขอเงนิจํานวนนั�น
คนืได ้

7.23 บรษัิทอาจปฏเิสธการโอนเงนิภายในโดยไมต่อ้ง
ใหเ้หตผุล โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีง
ผูเ้ดยีว

7.24 Danibrook Investments Limited เป็นบรษัิท
อยูภ่ายใตอํ้านาจควบคมุเดยีวกนักบับรษัิทและ
จดทะเบยีนในสาธารณรัฐไซปรัส เลขทะเบยีน
HE417738 และตั �งอยูท่ี�: 28 Octovriou, 243, อาคาร
Christiana Sea View Court, ชั �น 3, หอ้ง 301-302,
3035 ลมิาสซอล ไซปรัส ทําหนา้ที�เป็นผูดํ้าเนนิการ
ชาํระเงนิของบรษัิท

https://exness.myzygos.com/contacts/edit/204
https://exness.myzygos.com/contacts/edit/204
https://exness.myzygos.com/contacts/edit/204
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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 แพลตฟอรม์การ
ซื�อขาย
1. ปญัหาทางเทคนคิ
1.1 ลกูคา้เป็นผูรั้บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการจัดหา
และ/หรอืบํารงุรักษาอปุกรณท์ี�ตอ้งใชใ้นการเขา้ถงึและ
ใชง้านแพลตฟอรม์การซื�อขาย ซึ�งตอ้งเป็นอปุกรณท์ี�
เขา้กนัไดก้บัแพลตฟอรม์การซื�อขาย ประกอบดว้ย
คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต สาย
โทรศพัท ์และ/หรอืสายการเชื�อมตอ่อื�นๆ เป็นอยา่ง
นอ้ย การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเป็นปัจจัยที�สําคญัอยา่งยิ�ง
และลกูคา้เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเชื�อมตอ่อนิ
เทอรเ์น็ต เพื�อยนืยนัใหแ้น่ใจวา่ มกีารเชื�อมตอ่อนิ
เทอรเ์น็ต

1.2 ลกูคา้รับรองและรับประกนัวา่ไดต้ดิตั �งและใช ้
วธิกีารป้องกนัที�เหมาะสมในแงค่วามปลอดภยัและ
ความสมบรูณข์องคอมพวิเตอรข์องลกูคา้ และได ้
ดําเนนิการอยา่งเหมาะสมเพื�อป้องกนัระบบของตน
จากไวรัสคอมพวิเตอร ์หรอืสื�อ อปุกรณ ์หรอืขอ้มลูอื�นๆ
ที�ไมเ่หมาะสมและอาจเป็นอนัตรายตอ่เว็บไซต์
แพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอืระบบอื�นๆ ของบรษัิท
นอกจากนี�ลกูคา้มหีนา้ที�ป้องกนัการแพรห่รอืสง่ตอ่ไว
รัสคอมพวิเตอร ์หรอืสื�อหรอือปุกรณอ์ื�นๆ ที�เป็นอนัต
รายหรอืไม ่   เหมาะสม จากเครื�องคอมพวิเตอรส์ว่น
บคุคลของ ลกูคา้มายงัแพลตฟอรม์การซื�อขายของ
บรษัิท

1.3 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ลกูคา้หากระบบ
คอมพวิเตอรข์องลกูคา้ขดัขอ้ง เสยีหาย ทําลาย
และ/หรอืลา้งขอ้มลูและบนัทกึของลกูคา้ นอกจากนี�
หากลกูคา้เกดิความลา่ชา้และปัญหาอื�นๆ ดา้นความ
สมบรูณข์องขอ้มลู อนัเป็นผลมาจากการกําหนดคา่ฮา
รด์แวรห์รอืการจัดการที�ไมด่ ีบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

1.4 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่การหยดุชะงัก และ/หรอื
ความลา่ชา้ และ/หรอืปัญหาในการสื�อสารใดๆ ที�ลกูคา้
ประสบเมื�อใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขาย
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2. Prohibited Actions on the Trading
Platform
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.

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

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.

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.

2. ขอ้หา้มในการใชแ้พลตฟอรม์การ
ซื�อขาย
2.1 ลกูคา้ตอ้งไมเ่ขา้ถงึหรอืพยายามเขา้ถงึโดยมชิอบ
ดว้ยกฎหมาย ใชว้ธิวีศิวกรรมยอ้นกลบั หรอืหลกีเลี�ยง
มาตรการการรักษาความปลอดภยัใดๆ ที�บรษัิทไดนํ้ามา
ใชก้บัแพลตฟอรม์การซื�อขาย

2.2 ลกูคา้จะใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขายเพื�อประโยชน์
ของบญัชขีองลกูคา้เองเทา่นั�นและไมใ่ชใ้นนามของ
บคุคลอื�น

2.3 หา้มกระทําการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตอ่ไปนี�โดย
เด็ดขาด

A. ใชซ้อฟตแ์วรใ์ดๆ ที�ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดย
ปัญญาประดษิฐต์อ่ระบบของบรษัิทและ/หรอื
แพลตฟอรม์การซื�อขาย

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

C. ใชแ้มงมมุ (spider) ไวรัส (virus) หนอน
คอมพวิเตอร ์(worm) มา้โทรจัน (Trojan horse)
ระเบดิเวลา (time bomb) และ/หรอืรหสั และ/หรอื
คําสั�งอื�นใดที�ออกแบบมาเพื�อบดิเบอืน ลบ กอ่
ความเสยีหาย และ/หรอืแยกสว่นแพลตฟอรม์การ
ซื�อขาย และ/หรอืระบบการสื�อสาร หรอืระบบใดๆ
ของบรษัิท

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

E. การกระทําการใดๆที�จะทําใหห้รอือาจทําใหเ้กดิ
การละเมดิความถกูตอ้งสมบรูณข์องระบบ
คอมพวิเตอรข์องบรษัิทหรอืแพลตฟอรม์การ
ซื�อขายหรอืทําใหร้ะบบดงักลา่วทํางานผดิปกติ

F. กระทําการใดๆ ที�อาจทําใหเ้ขา้ถงึแพลตฟอรม์การ
ซื�อขายไดอ้ยา่งผดิวธิแีละ/หรอืโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต

G. ใช ้(หรอือนุญาตใหบ้คุคลอื�นใช)้ ซอฟตแ์วร์
โปรแกรม แอปพลเิคชนั หรอือปุกรณอ์ื�นใด ไมว่า่
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ในการเขา้ถงึหรอืขอรับ
ขอ้มลูผา่นทางแพลตฟอรม์การซื�อขาย หรอืทําให ้
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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.

กระบวนการเขา้ถงึหรอืไดรั้บขอ้มลูดงักลา่วเป็นไป
โดยอตัโนมตัิ

H. ใชแ้พลตฟอรม์การซื�อขายโดยไมป่ฏบิตัติามขอ้
ตกลงนี�

2.4 ความลา่ชา้ของอนิเทอรเ์น็ต การเชื�อมตอ่ และขอ้
ผดิพลาดของการแสดงราคาอาจเป็นเหตใุหร้าคาที�
แสดงบนแพลตฟอรม์การซื�อขายมไิดส้ะทอ้นถงึ
ราคาตลาดที�แทจ้รงิ กลยทุธก์ารซื�อขายที�มุง่ใช ้
ประโยชนจ์ากขอ้ผดิพลาดของราคา และ/หรอืการ
ซื�อขายดว้ยราคาที�ไมใ่ชร่าคาตลาด หรอืการฉวยโอกาส
จากความลา่ชา้ของอนิเทอรเ์น็ต เป็นกลยทุธท์ี�ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นแพลตฟอรม์การซื�อขาย หากกลยทุธ์
การซื�อขายหรอืพฤตกิรรมอื�นๆ ของลกูคา้ ทําใหบ้รษัิทมี
เหตเุพยีงพอใหส้งสยัไดว้า่ ลกูคา้มเีจตนาและ/หรอืมี
การวางแผนอยา่งเป็นระบบในการใชห้รอืพยายามจะใช ้
ขอ้ผดิพลาดของราคาและ/หรอืราคาที�ไมม่ใีนตลาดใน
ทางที�ผดิเพื�อประโยชนข์องลกูคา้ บรษัิทมสีทิธทิี�จะใช ้
มาตรการตอบโตข้อ้ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ดงันี�

A. จํากดัหรอืระงับการเขา้ถงึแพลตฟอรม์การซื�อขาย

B. ยกเลกิขอ้ตกลงนี�ทนัที

C. ปิดบญัชขีองลกูคา้ทนัที

D. ดําเนนิการตามกฎหมายจากเหตทุี�บรษัิทไดรั้บ
ความสญูเสยี
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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.

3.6 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.

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.

3. ความปลอดภยัของขอ้มลูการเขา้ถงึ
บญัชี
3.1 ลกูคา้มสีทิธใินขอ้มลูการเขา้ถงึ เพื�อเปิดคําสั�ง
ซื�อขายจากบญัชขีองลกูคา้และดําเนนิการตา่งๆ ลกูคา้
ยนิยอมที�จะรักษาความลบัและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูการ
เขา้ถงึบญัชใีหผู้ใ้ดทราบ

3.2 ลกูคา้อาจเปลี�ยนขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชไีดใ้นพื�นที�
สว่นบคุคล ยกเวน้ชื�อผูใ้ช ้ที�อยูอ่เีมล และรหสัผา่น
โทรศพัท์

3.3 ลกูคา้ไมค่วรจดหรอืเขยีนขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชไีว ้
หากลกูคา้ไดรั้บแจง้รหสัการเขา้ถงึโดยสง่เป็นหนังสอื
หรอื ลายลกัษณอ์กัษรจะตอ้งทําลายหนังสอืแจง้นั�น
ทนัที

3.4 ลกูคา้ยนิยอมที�จะแจง้ใหบ้รษัิททราบทนัท ีหาก
ทราบหรอืสงสยัวา่ขอ้มลูการเขา้ถงึของลกูคา้ถกูเปิดเผย
หรอือาจถกูเปิดเผยแกบ่คุคลที�ไมไ่ดรั้บอนุญาต จากนั�น
บรษัิทจะดําเนนิการเพื�อป้องกนัมใิหม้กีารใชข้อ้มลู
เขา้ถงึ     ดงักลา่วอกีและจะออกขอ้มลูเขา้ถงึใหมแ่ทน
ใหแ้กล่กูคา้ ลกูคา้จะไมส่ามารถเปิดคําสั�งซื�อขายหรอื
ทํากจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายใดๆ ไดจ้นกวา่จะไดรั้บ
ขอ้มลูการเขา้ถงึใหมแ่ทน

3.5 ลกูคา้ยนิยอมที�จะรว่มมอืในการตรวจสอบใดๆ ที�
บรษัิทอาจดําเนนิการเมื�อเกดิการใชข้อ้มลูเขา้ถงึในทาง
ที�ผดิหรอืสงสยัวา่จะเกดิการใชข้อ้มลูเขา้ถงึในทางที�ผดิ

3.6 ลกูคา้รับทราบวา่บรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆ หาก
บคุคลที�สามที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตสามารถเขา้ถงึขอ้มลู รวม
ถงึที�อยูอ่เิล็กทรอนกิส ์การสื�อสารทางอเิล็กทรอนกิส์
ขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูการเขา้ถงึเมื�อมกีารสง่
ขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ระหวา่งคูส่ญัญาและ/หรอืบคุคล
อื�น โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ตหรอืการสื�อสารผา่นเครอืขา่ย
อื�นๆ ไปรษณีย ์โทรศพัท ์หรอืวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์
อื�นๆ

3.7 เป็นที�ยอมรับและเขา้ใจวา่คําสั�งซื�อขายทั �งหมดผา่น
แพลตฟอรม์การซื�อขายและการดําเนนิการที�ไมใ่ชก่าร
ซื�อขายในพื�นที�สว่นบคุคลถอืวา่เป็นการกระทําโดย
ลกูคา้และมผีลผกูพันกบัลกูคา้
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4. Intellectual Property
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.

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

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. ทรพัยส์นิทางปญัญา
4.1 ขอ้ตกลงนี�ไมไ่ดใ้หส้ทิธขิองแพลตฟอรม์การ
ซื�อขายแกล่กูคา้ แตเ่พยีงใหส้ทิธใินการใชง้าน
แพลตฟอรม์การซื�อขายโดยจํากดัและไมผ่กูขาด ตาม
เงื�อนไขของขอ้ตกลงนี�เทา่นั�น

4.2 ไมม่ขีอ้ความใดในขอ้ตกลงนี�ถอืเป็นการสละสทิธิ
ในทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิทหรอืของบคุคลที�
สาม

4.3 ลกูคา้ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดเกบ็ แสดง วเิคราะห์
แกไ้ข จัดรปูแบบใหม ่และพมิพข์อ้มลู ที�ใหแ้กล่กูคา้
ผา่นทางเว็บไซตห์รอืแพลตฟอรม์การซื�อขาย ลกูคา้
ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ผยแพรแ่กส่าธารณะ สง่ตอ่ หรอื
ทําซํ�าขอ้มลูดงักลา่ว โดยสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืทั �งหมด
ไมว่า่ในรปูแบบใดกต็าม ใหแ้กบ่คุคลที�สาม โดยไมไ่ด ้
รับความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัแจง้
จากบรษัิท ลกูคา้ตอ้งไมเ่ปลี�ยนแปลง ปิดบงั หรอืลบ
ขอ้ความสงวนลขิสทิธิ� เครื�องหมายการคา้ หรอื
เครื�องหมาย  อื�นใดที�ใหไ้วโ้ดยเกี�ยวเนื�องกบัขอ้มลูนั�น

4.4 ลกูคา้ยอมรับที�จะไมทํ่าซํ�า ทําสําเนา คดัลอก
แกไ้ข ซอ่มแซม พัฒนา หรอืขายตอ่ซึ�งสว่นใดสว่น
หนึ�งของแพลตฟอรม์การซื�อขาย
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Part D: Trading Terms

1. Execution
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.

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.

1.3 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.

1.4 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.

หมวด ง เง ื�อนไขการซื�อขาย
1. การดาํเนนิการคาํส ั�งซื�อขาย
1.1 ขั �นตอนการซื�อขายของบรษัิท (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เพยีงประเภทของคําสั�งซื�อขายและวธิกีารการดําเนนิ
การคําสั�งซื�อขาย) มรีายละเอยีดอยูใ่นเอกสาร
"เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป" บนเว็บไซตข์องบรษัิท

1.2 เป็นที�เขา้ใจกนัวา่ในการทําธรุกรรมแตล่ะรายการ
ซึ�งขึ�นอยูก่บัประเภทบญัชทีี�ลกูคา้แตล่ะรายถอือยู่
บรษัิทจะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายในฐานะคูค่า้ ในกรณี
ที�ธรุกรรมนั�นดําเนนิการโดยบรษัิทเอง หรอืบรษัิทอาจ
สง่คําสั�ง ซื�อขายนั�นไปใหแ้กบ่คุคลที�สามดําเนนิการ
(เรยีกวา่ วธิกีารซื�อขายบนเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิส์
หรอื STP) ในกรณีนี�บรษัิทไมอ่ยูใ่นฐานะคูค่า้ของ
ลกูคา้ในธรุกรรมนี� และผูดํ้าเนนิการคําสั�งคอืบคุคลที�
สาม

1.3 ลกูคา้ใชข้อ้มลูการเขา้ถงึบนแพลตฟอรม์การ
ซื�อขายเพื�อเปิดคําสั�งซื�อขายกบับรษัิท ผา่นเครื�อง
คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลที�ลกูคา้ใชเ้ชื�อมตอ่กบัอนิ
เทอรเ์น็ต บรษัิทมสีทิธทิี�จะเชื�อถอืและดําเนนิการคําสั�ง
ซื�อขายใดๆ ที�ไดรั้บบนแพลตฟอรม์การซื�อขาย ซึ�ง
ลกูคา้ใหไ้วโ้ดยใชข้อ้มลูเขา้ถงึ โดยบรษัิทไมต่อ้งสอบ
ถามเพิ�มเตมิจากลกูคา้และคําสั�งซื�อขายนั�นจะมผีล
ผกูพันลกูคา้

1.4 บรษัิทจะไมม่ภีาระผกูพันใดๆ เวน้แตต่กลงกนัไว ้
เป็นอยา่งอื�นในขอ้ตกลง ในการตรวจตดิตามหรอืให ้
คําแนะนําแกล่กูคา้เกี�ยวกบัสถานะของธรุกรรมใดๆ
หรอืเพื�อปิดสถานะเปิดใดๆ ของลกูคา้ เป็นที�ยอมรับวา่
หากบรษัิทตดัสนิใจที�จะดําเนนิการดงักลา่ว การดําเนนิ
การนั�นเกดิจากดลุยพนิจิของบรษัิทและไมถ่อืเป็นภาระ
ผกูพันใหบ้รษัิทมหีนา้ที�ตอ้งดําเนนิการนั�นตอ่เนื�องไป
เป็นความรับผดิชอบของลกูคา้ที�จะตอ้งรับทราบ
สถานะการซื�อขายของตนตลอดเวลา
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2. Decline of Client’s Orders,
Requests and Instructions
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:

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

B. Under abnormal market conditions;

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

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. 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;

F. 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. There is absence of essential detail of the Order
or the Order is not clear or has more than one
interpretation;

J. The Transaction Size is less than the minimum

2. การปฏเิสธคาํส ั�งซื�อขาย คาํขอ และ
คาํส ั�งของลกูคา้
2.1 โดยไมก่ระทบถงึขอ้กําหนดขอ้อื�นในเอกสารนี�
บรษัิทมสีทิธทิี�จะไมย่อมรับหรอืปฏเิสธที�จะยอมรับและ
/หรอืดําเนนิการหรอืสง่คําสั�งซื�อขายใดๆ ของลกูคา้ไป
ดําเนนิการใน CFD ดว้ยเหตผุลที�สมเหตสุมผล ซึ�งรวม
ถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงกรณีใดกรณีหนึ�งตอ่ไปนี�

A. หากคําสั�งซื�อขายเกดิขึ�นกอ่นราคาแรกใน
แพลตฟอรม์การซื�อขายเมื�อเปิดตลาด

B. ภายใตภ้าวะตลาดที�ผดิปกติ

C. หากลกูคา้ไดส้ง่จํานวนคําขอซึ�งไมส่อดคลอ้งกบั
จํานวนของธรุกรรม

D. หากฟรมีารจ์ิ�นของลกูคา้นอ้ยกวา่มารจ์ิ�นขั �นตน้
หรอืมารจ์ิ�นที�จําเป็น หรอืไมม่ยีอดเงนิในบญัชี
เพยีงพอเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเปิดคําสั�งซื�อขายนั�น

E. ไมส่ามารถดําเนนิการกบัคําสั�งซื�อขายได ้
เนื�องจากขนาดหรอืราคาของคําสั�งที�ลกูคา้ระบไุว ้
เชน่ คําสั�งนั�นมขีนาดเล็กหรอืใหญเ่กนิไป ซึ�ง
บรษัิทไมต่อ้งการรับคําสั�งซื�อขายนั�นหรอืบรษัิท
เชื�อวา่ไมส่ามารถจับคูคํ่าสั�งซื�อขายนั�นในตลาด
อา้งองิได ้หรอืบรษัิทเห็นวา่เป็นไปไมไ่ดท้ี�จะ
ดําเนนิการคําสั�งในภาวะของตลาดอา้งองิดงั
กลา่วในขณะนั�น

F. ในกรณีที�บรษัิทสงสยัวา่ลกูคา้มสีว่นเกี�ยวขอ้งใน
กจิกรรมการฟอกเงนิ หรอืการสนับสนุนทางการ
เงนิแก ่ผูก้อ่การรา้ย หรอือาชญากรรมอื�นๆ

G. เป็นผลจากคํารอ้งขอของหน่วยงานดา้นกฎ
ระเบยีบและ/หรอืหน่วยงานกํากบัดแูลของ
ประเทศเซเชลสแ์ละ/หรอืเป็นคําสั�งศาล

H. ความชอบดว้ยกฎหมายหรอืความแทจ้รงิของ
คําสั�งซื�อขายนั�นยงัเป็นที�สงสยั

I. ขาดรายละเอยีดสําคญัของคําสั�งซื�อขาย หรอื
คําสั�งซื�อขายไมช่ดัเจน หรอืตคีวามไดม้ากกวา่
หนึ�งความหมาย

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

M. A Force Majeure Event has occurred;

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

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

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.

ระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา

K. ราคานั�นไมใ่ชร่าคาที�ไดรั้บจากบรษัิท หรอืราคาที�
ไดรั้บจากบรษัิทเป็นเพยีงราคาชี�นํา หรอืราคานั�น
เป็นราคาที�ผดิพลาดอยา่งชดัแจง้ หรอืราคานั�น
เป็นราคาผดิแบบสไปก ์(Spike)

L. การเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตหรอืการสื�อสารหยดุ
ชะงัก

M. เกดิเหตสุดุวสิยั

N. เกดิเหตผุดิสญัญาของลกูคา้หรอืสงสยัวา่จะผดิ
สญัญา

O. บรษัิทไดแ้จง้บอกเลกิขอ้ตกลงไปยงัลกูคา้แลว้

P. ลกูคา้ไมดํ่าเนนิการตามการแจง้เตอืนระดบั
มารจ์ิ�นของบรษัิท

Q. บญัชขีองลกูคา้ถกูระงับชั�วคราวหรอืถกูเปลี�ยน
สถานะเป็นบญัชทีี�ไมม่กีารเคลื�อนไหวหรอืถกูปิด
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3. Margin Requirements
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.

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

3. ขอ้กาํหนดมารจ์ ิ�น
3.1 ลกูคา้ตอ้งฝากเงนิเพื�อรักษามารจ์ิ�นขั �นตน้และ/หรอื
มารจ์ิ�น ที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงตามจํานวนที�บรษัิท
กําหนดเมื�อตอ้งการเปิดสถานะ

3.2 เป็นหนา้ที�ของลกูคา้ที�จะตอ้งเขา้ใจวธิกีารคํานวณ
มารจ์ิ�น

3.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดมารจ์ิ�น
ไดโ้ดยตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ ในสถานการณ์
เชน่นี� บรษัิทมสีทิธทิี�จะใชข้อ้กําหนดมารจ์ิ�นใหมใ่น
สถานะใหมแ่ละสถานะที�เปิดอยูแ่ลว้

3.4 ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นที�ตํ�าลงสําหรับเครื�องทางการ
เงนิหนึ�ง ๆ จะใชก้บัทกุสถานะที�เปิดในเครื�องมอื
ทางการเงนินั�น

3.5 บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเพิ�มขอ้กําหนดมารจ์ิ�น
กอ่นปิดตลาดในชว่งกอ่นวนัหยดุสดุสปัดาหแ์ละวนั
หยดุนักขตัฤกษ์ ขอ้มลูเกี�ยวกบักรอบเวลาที�ขอ้กําหนด
มารจ์ิ�นที�เพิ�มขึ�นมผีลระบไุวใ้นพื�นที�สว่นบคุคลของ
ลกูคา้ และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท

3.6 การเพิ�มปรมิาณการทํา hedging ในบญัชผีูด้แูล
สภาพคลอ่ง (และสําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิที�มมีารจ์ิ�นข
องคําสั�ง hedge) จะสง่ผลใหข้อ้กําหนดมารจ์ิ�นตํ�าลง
สําหรับคําสั�งซื�อขายใหมท่ี�มกีารทํา hedging

3.7 การปิดสถานะ hedging ในบญัชผีูด้แูลสภาพ
คลอ่ง (และสําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิที�มกีารใชม้ารจ์ิ�นข
องคําสั�ง hedge) จะถอืเป็นการเปิดสถานะใหม ่และจะ
สง่ผลใหม้ารจ์ิ�นของสถานะที�เปิดกอ่นหนา้ในเครื�องมอื
ทางการเงนินั�นเปลี�ยนแปลงไปตาม
สดัสว่น ขึ�นอยูก่บัจํานวนของสถานะ

3.8 ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นสําหรับคูส่กลุเงนิตา่งๆ สามารถ
ดไูดใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาบนเว็บไซตท์ี�
https://www.exness.com/contractspecifications/
ณ เวลาใดที�อคิวติี�ลดลงตํ�ากวา่ระดบัเปอรเ์ซน็ตข์อง
มารจ์ิ�นที�จําเป็น ซึ�งระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของ
สญัญาบนเว็บไซต ์บรษัิทมสีทิธทิี�จะปิดสถานะใด
สถานะหนึ�งหรอืสถานะทั �งหมดที�ลกูคา้เปิดไว ้โดยไม่
ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลกูคา้หรอืไมต่อ้งแจง้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ เพื�อตดัสนิวา่ลกูคา้ปฏบิตั ิ
ตามขอ้นี�หรอืไม ่จํานวนเงนิใดๆ ที�อา้งถงึซึ�งไมไ่ดอ้ยู่
ในสกลุเงนิของบญัช ีจะตอ้งทําใหอ้ยูใ่นสกลุเงนิของ
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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.

บญัช ีโดยการแปลงสกลุเงนิดว้ยอตัราแลกเปลี�ยนที�
สมเหตสุมผล ซึ�งบรษัิทจะเลอืกจากอตัราตลาด
ปัจจบุนั

3.9 หากมกีารสง่การแจง้เตอืนระดบัมารจ์ิ�นไปที�
เทอรม์นัิลของลกูคา้ ลกูคา้จะไมส่ามารถเปิดสถานะ
ใหมไ่ด ้ยกเวน้สถานะ hedging เพื�อลดมารจ์ิ�น หากได ้
รับอนุญาตโดยบรษัิท

3.10 ลกูคา้มหีนา้ที�แจง้ใหบ้รษัิททราบทนัททีี�ลกูคา้
เชื�อวา่ไมส่ามารถฝากเงนิเพื�อเพิ�มระดบัมารจ์ิ�นไดต้าม
เวลาที�กําหนด

3.11 ตอ้งฝากเงนิเขา้เป็นสกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิของ
บญัชเีพื�อเพิ�มระดบัมารจ์ิ�น

3.12 ลกูคา้ตกลงยนิยอมที�จะไมส่รา้งประกนัการชาํระ
หนี�  หรอืมยีอดคา้งชาํระประกนัการชาํระหนี� และจะไม่
โอนหรอืโอนสทิธใินมารจ์ิ�นที�ไดใ้หไ้ว ้แลว้กบับรษัิท
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4. Trailing Stop, Expert Advisor and
Stop Loss Orders
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.

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. คาํส ั�ง Trailing Stop, ระบบเทรด
อตัโนมตั ิ(EA) และคาํส ั�ง Stop Loss
4.1 ลกูคา้ยอมรับวา่การดําเนนิการซื�อขายโดยใช ้
ฟังกช์นัเพิ�มเตมิของเทอรม์นัิลการซื�อขาย เชน่ คําสั�ง
Trailing Stop และ/หรอืระบบเทรดอตัโนมตั ิ(EA) และ/
หรอืการดําเนนิการอตัโนมตัอิื�นๆ เป็นการดําเนนิการ
ภายใตค้วามรับผดิชอบของลกูคา้เอง เนื�องจากคําสั�ง
เหลา่นี�อยูภ่ายในเทอรม์นัิลการซื�อขายของลกูคา้โดย
ตรง และบรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆ

4.2 ลกูคา้ยอมรับวา่การตั �งคําสั�ง Stop Loss ไมอ่าจ
จํากดัการสญูเสยีไวต้ามจํานวนที�กําหนดไดใ้นทกุกรณี
เนื�องจากภาวะตลาดอาจทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการ
คําสั�ง Stop Loss ที�ราคาที�กําหนดไวไ้ด ้และบรษัิทไม่
มสีว่นรับผดิชอบใดๆ
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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.

5. รายการยนืยนัการซื�อขายและ
รายงานการซื�อขาย
5.1 บรษัิทจะใหล้กูคา้เขา้ถงึบญัชขีองลกูคา้ไดท้างออ
นไลนผ์า่นทางแพลตฟอรม์การซื�อขาย ซึ�งจะใหข้อ้มลู
ที�เพยีงพอ รวมถงึขอ้มลูของสถานะของคําสั�งซื�อขาย
สถานะของบญัชลีกูคา้ ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชขีอง
ลกูคา้  และการยนืยนัการซื�อขายในคําสั�งซื�อขาย
แตล่ะคําสั�งที�ดําเนนิการไปแลว้

5.2 รายการยนืยนัการซื�อขายจะปรากฏขึ�นใน
แพลตฟอรม์การซื�อขาย กอ่นเวลาปิดสํานักงานในวนั
ทําการถดัจากวนัที�ดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย

5.3 หากลกูคา้มเีหตใุหเ้ชื�อไดว้า่รายการยนืยนันั�นไม่
ตรงกบัคําสั�งซื�อขาย หรอืหากลกูคา้ไมไ่ดรั้บรายการ
ยนืยนัใดๆ (แมว้า่จะมกีารทําธรุกรรมแลว้) ใหล้กูคา้
ตดิตอ่บรษัิท ในกรณีที�ไมม่ขีอ้ผดิพลาดอยา่งชดัแจง้
รายการยนืยนัการซื�อขายถอืเป็นที�สดุ เวน้แตล่กูคา้
จะแจง้ใหบ้รษัิททราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 2
(สอง) วนัทําการถดัจากวนัที�ไดรั้บรายการยนืยนัการ
ซื�อขายดงักลา่ว
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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.

หมวด จ เง ื�อนไขการซื�อขาย
CFD

1. การดาํเนนิการคาํส ั�งซื�อขาย CFD
1.1 ลกูคา้สามารถเปิดและดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย และ
เปลี�ยนแปลงหรอืลบคําสั�งซื�อขาย (หากไดรั้บอนุญาต)
ภายในชั�วโมงการซื�อขายของแตล่ะ CFD ที�ปรากฏบน
เว็บไซตข์องบรษัิท ซึ�งบรษัิทมกีารปรับปรงุแกไ้ขเป็น
ครั �งคราว และหากคําสั�งไมไ่ดรั้บการดําเนนิการ คําสั�ง
นั�นจะยงัมผีลจนถงึรอบการซื�อขายถดัไป (ตามที�ม)ี
เมื�อถงึเวลาปิดตลาดอา้งองิ สถานะสปอตทั �งหมดที�
เปิดไวจ้ะยกยอดไปในวนัทําการถดัไป ทั �งนี�บรษัิทมี
สทิธปิิดสถานะสปอตนั�นดว้ย เมื�อถงึเวลาหมดอายุ
สญัญา สถานะฟอรเ์วริด์ใดๆ ที�เปิดไวจ้ะยกยอดไปใน
รอบการ ซื�อขายถดัไป ทั �งนี�บรษัิทมสีทิธปิิดสถานะ
ฟอรเ์วริด์นั�นดว้ย

1.2 บรษัิทไมม่หีนา้ที�จัดใหม้กีารดําเนนิการคําสั�ง
ซื�อขายของลกูคา้ใน CFD ใดๆ นอกชว่งเวลาซื�อขาย
ปกต ิซึ�งปรากฏอยูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท

1.3 คําสั�งซื�อขายจะยงัมผีลตามประเภทและเวลาของ
คําสั�งซื�อขายนั�น ซึ�งลกูคา้กําหนดไว ้ถา้ไมไ่ดร้ะบอุายุ
หรอืชว่งเวลาที�คําสั�งซื�อขายยงัคงมผีล ใหคํ้าสั�ง
ซื�อขายนั�นจะมอีายไุมจํ่ากดั อยา่งไรกต็าม บรษัิทอาจ
ลบคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้คําสั�งใดหรอืทกุคําสั�ง หาก
อคิวติี�บญัชขีองลกูคา้เป็นศนูย ์และ/หรอืหากมเีหตอุนั
สมเหตสุมผลอื�นๆ

1.4 ไมส่ามารถเปลี�ยนหรอืลบคําสั�งซื�อขายออกได ้
หากมกีารสง่รายการยนืยนัการซื�อขายแลว้ หรอืคําสั�ง
นั�นดําเนนิการแลว้หรอืกําลงัดําเนนิการ หรอืตลาดปิด
อยู ่ลกูคา้ไมม่สีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงหรอืลบคําสั�ง Sell
Limit และ Take Profit ได ้หากราคามาถงึระดบัที�จะ
ดําเนนิการคําสั�งแลว้

1.5 ลกูคา้อาจเปลี�ยนวนัหมดอายขุองคําสั�งซื�อขาย
ลว่งหนา้ได ้
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2. Quotes
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.

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

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.

2. ราคา
2.1 บรษัิทเสนอราคาใหโ้ดยคํานงึถงึราคาสนิทรัพย์
อา้งองิ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ราคาที�บรษัิทใหน้ี�คดิ
เป็นจํานวนเปอรเ์ซน็ตเ์ฉพาะจํานวนใดจํานวนหนึ�งของ
ราคาสนิทรัพยอ์า้งองินั�น เมื�อตลาดอา้งองิที�เกี�ยวขอ้ง
ปิด ราคาที�บรษัิทเสนอใหจ้ะเป็นราคาที�บรษัิทคดิ
วา่เป็นราคาเสนอซื�อ (ราคา Bid) และราคาเสนอขาย
(ราคา Ask) ปัจจบุนัของสนิทรัพยอ์า้งองินั�น ลกูคา้ยอม
รับวา่บรษัิทจะเป็นผูกํ้าหนดราคาดงักลา่วดว้ย
ดลุยพนิจิของบรษัิทเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

2.2 เป็นที�เขา้ใจวา่ราคาในเทอรม์นัิลของลกูคา้เป็น
ราคาชี�นําและอาจเกดิราคาคลาดเคลื�อนได ้

2.3 ในกรณีที�บรษัิทไมส่ามารถดําเนนิการตามคําสั�ง
ซื�อขายใดได ้เนื�องจากราคาหรอืขนาดหรอืเหตผุลอื�น
บรษัิทจะสง่ราคาใหมใ่หก้บัลกูคา้ (รโีควต) ซึ�งเป็น
ราคาที�บรษัิทตอ้งการใหดํ้าเนนิการ

2.4 บรษัิทจะลบราคาที�ผดิพลาด (สไปก)์ ออกจาก
ฐานขอ้มลูราคาของเซริฟ์เวอร์

2.5 บรษัิทมสีทิธทิี�จะไมใ่หโ้ควตราคาและไมดํ่าเนนิ
การคําสั�งซื�อขายในกรณีที�ราคาของสนิทรัพยอ์า้งองิ
ตดิลบ
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3. Leverage
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.

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.

3. เลเวอเรจ
3.1 บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจของบญัชี
ของลกูคา้ (ใหส้งูขึ�นหรอืตํ�าลง) โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ ตามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิทที� www.exness.com/leverage/

3.2 การเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจโดยอตัโนมตัติามกฎที�
บรษัิทกําหนด รวมทั �งการเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจโดย
ลกูคา้ผา่นทางพื�นที�สว่นบคุคล จะสง่ผลใหม้กีาร
คํานวณขอ้กําหนดมารจ์ิ�นใหมอ่กีครั �งสําหรับสถานะ
ทั �งหมดของลกูคา้

3.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะ

A. กําหนดเลเวอเรจในบญัชซีื�อขายของลกูคา้ไม่
เกนิ 1:200 ในชว่ง 3 (สาม) ชั�วโมงกอ่นตลาด
ปิด กอ่นวนัหยดุสดุสปัดาหแ์ละวนัหยดุ
นักขตัฤกษ์ หากเลเวอเรจปัจจบุนัของบญัชี
ซื�อขายมากกวา่ 1:200 โดยการเปลี�ยนแปลงนี�
จะมผีลกบัคําสั�งซื�อขายที�จะเปิดในชว่งเวลา 3
(สาม) ชั�วโมงที�กลา่วมา

B. จํากดัเลเวอเรจที�เสนอใหล้กูคา้ และ/หรอืเพิ�ม
ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นกอ่นการเกดิเหตกุารณท์าง
เศรษฐศาสตรม์หภาคและ/หรอืการประกาศ
ขา่วสําคญัที�สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ
เครื�องมอืทางการเงนิ

3.4 ขอ้มลูเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงเลเวอเรจมรีะบไุว ้
ในพื�นที�สว่นบคุคล หากขอ้มลูบนเว็บไซตไ์มต่รงกบั
ขอ้มลูในพื�นที�สว่นบคุคล ใหย้ดึตามขอ้มลูในพื�นที�สว่น
บคุคล
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4. Financing Charges
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.

4. คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ
4.1 การซื�อขาย CFD บางรายการกบับรษัิทอาจมี
คา่ธรรมเนยีมรายวนั คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิสําหรับ
CFD ประเภทตา่งๆ ระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของ
สญัญา
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5. Swaps and Swap Free Accounts
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.

5.2 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.

5.3 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

5. คา่สว็อปและบญัชทีี�ไมม่คีา่สว็อป
5.1 คา่สว็อปจะคํานวณตามขอ้กําหนดเฉพาะของ
สญัญาบนเว็บไซตข์องบรษัิท ลกูคา้สามารถใช ้
"เครื�องคดิเลขของเทรดเดอร"์ บนเว็บไซตเ์พื�อคํานวณ
คา่สว็อปสําหรับการซื�อขายในธรุกรรมใดๆ

5.2 หากมกีารคดิคา่สว็อป การคดิคา่สว็อปจะดําเนนิ
การทกุวนัเวลา 22.00 น. ตามเวลาของเทอรม์นัิลของ
ลกูคา้ ยกเวน้วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์เวลา 22.00 น.
ในวนัพธุหรอืวนัศกุร ์(ขึ�นอยูก่บัสนิทรัพยอ์า้งองิ) จะคดิ
คา่สว็อปเพิ�มเป็นสามเทา่ ซึ�งอาจเพิ�มเขา้หรอืหกัออก
จากบญัชขีองลกูคา้ คา่สว็อปซึ�งนอ้ยกวา่ 0.01 หน่วย
ในสกลุเงนิบญัชขีองลกูคา้จะไมไ่ดรั้บการเพิ�มไปยงั
บญัชขีองลกูคา้

5.3 บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงสว็อปไดโ้ดยไม่
ตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ เป็นความรับผดิชอบ
ของลกูคา้ในการตดิตามและควรทราบขอ้มลูปัจจบุนั
ของการคดิคา่สว็อป

5.4 บรษัิทอาจใหบ้รกิารบญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อป
สําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิทั �งหมด และ/หรอืบญัชลีกูคา้ที�
ไมม่คีา่สว็อปสําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิที�กําหนด จะไมม่ี
การคดิคา่สว็อปสําหรับบญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อป และ
/หรอืสําหรับสนิทรัพยอ์า้งองิที�ไมม่คีา่สว็อป บรษัิท
อาจพจิารณาเปลี�ยนแปลงสนิทรัพยอ์า้งองิสําหรับ
บญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อปได ้

5.5 ไมใ่ชท่กุประเภทบญัชทีี�สามารถเปิดใชง้านเป็น
บญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อป เฉพาะประเภทบญัชแีละ/
หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิที�ระบไุวบ้นเว็บไซตเ์ป็นครั �งคราว
เทา่นั�นที�สามารถเปิดใชส้ถานะบญัชไีมม่คีา่สว็อป และ
ลกูคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นในการขอรับสถานะ
บญัชไีมม่คีา่สว็อปตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 5.6 และ 5.7 ใน
หมวด จ ดา้นลา่ง นอกจากนั�นบรษัิทอาจเปลี�ยนแปลง
ประเภทบญัชแีละ/หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิที�สามารถ
ขอรับสถานะบญัชไีมม่คีา่สว็อปได ้โดยขึ�นอยูก่บั
ดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

5.6 ระหวา่งขั �นตอนการเปิดบญัช ีลกูคา้ที�มาจาก
ประเทศอสิลามจะมสีทิธใิชส้ถานะบญัชไีมม่คีา่สว็อป
โดยจะพจิารณาจากขอ้มลูยนืยนัตวัตนและ/หรอื
หมายเลขโทรศพัทข์องลกูคา้บนแบบฟอรม์เปิดบญัชี

5.7 ตามดลุยพนิจิของบรษัิท ลกูคา้จากประเทศที�ไม่
ใชอ่สิลามอาจไดรั้บการพจิารณาสทิธสํิาหรับบญัชี
ลกูคา้ที�มสีถานะไมม่สีว็อป ในกรณีดงักลา่ว บรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการกําหนดระดบัสว็อปฟรแีละสทิธขิอง
ลกูคา้สําหรับระดบัเหลา่นี�เป็นครั �งคราวตามที�ระบไุวใ้น
ขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาหรอืเว็บไซตข์องบรษัิท
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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.

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.

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.

สถานะบญัชลีกูคา้แบบไมม่สีว็อปและ/หรอืระดบัสว็อป
ฟรอีาจถกูกําหนดโดยอตัโนมตัใิหก้บัลกูคา้ตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิท และลกูคา้จะไมม่สีทิธปิฏเิสธ
แกไ้ข หรอืยกเลกิรายการใดๆ บรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การเปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิบญัชลีกูคา้แบบไม่
มสีว็อป และ/หรอืระดบัสว็อปฟรตีามดลุยพนิจิของ
บรษัิทเมื�อใดกไ็ด ้

5.8 ขึ�นอยูก่บัขอ้ 5.3 จากหมวด จ หากลกูคา้มบีญัชี
ลกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อป จะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่สว็อปหรอื
โรลโอเวอรสํ์าหรับสถานะการซื�อขายที�เปิดขา้มคนื
คา่ธรรมเนยีมใดๆ ที�เกดิจากบญัชลีกูคา้ที�ไมม่คีา่สว็อป
ไดม้กีารระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาหรอืบน
เว็บไซตข์องบรษัิท

5.9 ขอ้กําหนดทั �งหมดในขอ้ตกลงนี�มผีลใชก้บับญัชี
ที�ไมม่สีว็อปของลกูคา้เชน่กนั ยกเวน้สว่นที�กลา่วถงึ
เรื�องสว็อป

5.10 ลกูคา้ที�มบีญัชแีบบไมม่คีา่สว็อปไมค่วรถอื
สถานะ  ที�เปิดไวเ้ป็นระยะเวลานานเพื�อทํากําไรจาก
การไมจ่า่ย  คา่สว็อป ในกรณีดงักลา่ว ลกูคา้จะตอ้งปิด
สถานะนั�นและจะมกีารคดิคา่สว็อปยอ้นหลงั

5.11 บรษัิทขอสงวนสทิธใินการพจิารณายกเลกิ แกไ้ข
ยตุสิถานะไมม่คีา่สว็อปของบญัชลีกูคา้ และ/หรอืระดบั
สว็อปฟร ีโดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผู ้
เดยีว และโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยไม่
ตอ้งรับผดิชอบหรอืรับผดิในกรณีดงักลา่ว
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6. Lots
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. ล็อต
6.1 ล็อตมาตรฐาน 1 (หนึ�ง) ล็อต คอื หน่วยวดัขนาด
ของธรุกรรมในการซื�อขาย CFD บรษัิทอาจนําเสนอ
ล็อตมาตรฐาน ไมโครล็อต และมนิล็ิอต ตามที�กําหนด
ไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาหรอืบนเว็บไซตข์อง
บรษัิท ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงเป็นครั �งคราวโดยขึ�น
อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิท
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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 ระบบคดัลอกการเท
รดอตัโนมตั ิ(Social Trading)

1. บทนํา

หมวด ฉ นี�ใชเ้ฉพาะกบัลกูคา้ที�ใชบ้รกิารระบบคดัลอก

การเทรดอตัโนมตัิ (Social Trading) เทา่นั�น
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2. Investor

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

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.

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.

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

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.

2. นกัลงทนุ

2.1 เมื�อนักลงทนุคดัลอกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิาร

กลยทุธ ์ถอืวา่นักลงทนุตกลงตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�

A. ใหอํ้านาจผูใ้หบ้รกิารกลยทุธก์ระทําการแทนตน

โดยใชก้ลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ�งภายในบญัชกีาร

ลงทนุ

B. ใหอํ้านาจบรษัิทในการดําเนนิการใดๆ ตามที�

จําเป็นเพื�อคดัลอกกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิาร

กลยทุธ ์ซึ�งนักลงทนุเลอืกไว ้

C. กลยทุธใ์ดกต็ามที�นักลงทนุเลอืกที�จะคดัลอก จะ

ตอ้งคดัลอกตามสดัสว่นของเงนิทนุของนักลงทนุ

ในบญัชกีารลงทนุ

D. ใหอํ้านาจบรษัิทในการโอนเงนิคา่คอมมชิชั�น

ของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ากบญัชกีารลงทนุไปยงั

บญัชทีี�ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจั์ดเตรยีมไวเ้พื�อวตัถุ

ประสงคน์ี� เมื�อสิ�นสดุชว่งเวลาการซื�อขาย แตล่ะ

รอบ

2.2 รายละเอยีดและ/หรอืขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรม

การซื�อขายของนักลงทนุภายใน Social Trading จะ

แสดงบนเว็บไซตแ์ละ/หรอืบนแอปพลเิคชั�นมอืถอืของ

Social Trading

2.3 นักลงทนุอาจเริ�มคดัลอกกลยทุธ ์ฝากเงนิและโอน

เงนิ และ/หรอืถอนเงนิที�ตนมสีทิธถิอน จากบญัชกีาร

ลงทนุของนักลงทนุได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตามขั �นตอน

และขอ้จํากดัที�บงัคบัใชเ้ป็นครั �งคราวบนแอปพลเิคชั�น

มอืถอื Social Trading และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท

และ/หรอืเว็บไซตอ์ื�นใดของ Social Trading ที�ดแูล

โดยบรษัิท และเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบันี�

2.4 นักลงทนุอาจโอนเงนิสว่นที�จัดสรรไวเ้พื�อใชค้ดั

ลอกกลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ�ง ออกจากบญัชกีารลงทนุ

ของนักลงทนุได ้หลงัจากนักลงทนุหยดุคดัลอก

กลยทุธนั์�นแลว้
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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.

2.10 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.

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.

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.

2.13 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:

The Investor has carried out trading through Social
Trading:

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.

2.5 นักลงทนุอาจหยดุคดัลอกกลยทุธไ์ดท้กุเมื�อใน

ชว่งเวลาที�ตลาดเปิด และสถานะที�เปิดอยูนั่ �นจะตอ้ง

ปิดที�ราคาตลาด

2.6 บรษัิทขอสงวนสทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการปิด

สถานะทั �งหมดหรอืสถานะใดๆ ของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์

เมื�อใดกไ็ด ้และบรษัิทจะปรับปรงุบญัชขีองนักลงทนุ

ตามสถานะที�ปิดลงนั�น

2.7 ระบบ Social Trading อาจปิดสถานะทั �งหมดหรอื

สถานะใดๆ ที�เปิดอยูข่องนักลงทนุไดท้กุเมื�อ

2.8 นักลงทนุอาจฝากเงนิผา่นทางระบบชาํระเงนิหรอื

ชอ่งทางชาํระเงนิที�บรษัิทเปิดใหส้ามารถใชไ้ดก้บั

Social Trading เป็นครั �งคราว

2.9 นักลงทนุรับทราบและตกลงวา่การคดัลอกกลยทุธ์

ของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธค์นใดคนหนึ�ง นักลงทนุยอมรับ

คา่คอมมชิชั�นและเลเวอเรจที�ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธร์าย

นั�นกําหนด

2.10 นักลงทนุรับทราบและตกลงวา่นักลงทนุจะตอ้ง

รักษายอดเงนิในบญัชกีารลงทนุใหไ้ดต้ามระดบัที�

กําหนดไวเ้พื�อใหส้ามารถคดัลอกกลยทุธใ์ดๆ ได ้

2.11 นักลงทนุรับทราบและตกลงวา่เมื�อนักลงทนุ

ตดัสนิใจที�จะเริ�มคดัลอกกลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ�ง

สถานะที�เปิดไวท้ั �งหมดภายในกลยทุธนั์�นในขณะนั�น

จะถกูคดัลอกโดยอตัโนมตัโิดยนักลงทนุ รวมถงึจะคดั

ลอกคําสั�งซื�อขายใหมท่ี�ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ะเปิดขึ�น

ในกลยทุธนั์�นหลงัจากนั�นดว้ย

2.12 นักลงทนุรับทราบและยอมรับวา่อาจเกดิความ

แตกตา่งของราคาขึ�นได ้ระหวา่งชว่งเวลาที�นักลงทนุ

เลอืกที�จะคดัลอกกลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ�ง กบัชว่งเวลา

ที�นักลงทนุเริ�มคดัลอกกลยทุธนั์�น

2.13 เพิ�มเตมิจากความในขอ้ 11.1 หมวด ก ของขอ้

ตกลงของลกูคา้ฉบบันี� เหตตุอ่ไปนี�ถอืเป็น "เหตผุดิ

สญัญา" ของนักลงทนุ

นักลงทนุทําการเทรดผา่นระบบ Social Trading โดย
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การเทรดนั�น

A. มลีกัษณะเป็นการทํากําไรเกนิควรจากการ

เคลื�อนไหวของตลาด โดยมเีจตนาอนัไม่

ชอบธรรม

B. เป็นการอาศยัจังหวะที�เกดิความหน่วงของ

ราคาหรอือารบ์ทิราจ

C. ถอืไดว้า่เป็นการปั�นตลาด (market abuse)

D. เกดิขึ�นระหวา่งที�สภาวะตลาดหรอืการซื�อขาย

ไมป่กติ

2.14 หากเกดิเหตผุดิสญัญาขึ�น บรษัิทอาจดําเนนิการ

ขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ตอ่ไปนี� นอกเหนอืจากการ

ดําเนนิการในขอ้ 11.2 หมวด ก ทั �งนี�เป็นไปตาม

ดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ซึ�งจะดําเนนิการ

ไดท้กุเมื�อโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร

A. ปรับยอดเงนิในบญัชซีื�อขายของนักลงทนุ

โดยหกักําไรที�ไดม้าโดยไมถ่กูตอ้งออกจาก

บญัชี

B. ระงับ และ/หรอืยตุ ิและ/หรอืบล็อกกลยทุธข์อง

ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ ์และ/หรอืปฏเิสธมใิหเ้ขา้ใช ้

ระบบ Social Trading
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3. Strategy Provider

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

A. Choose a name for the Strategy;

B. Describe the Strategy;

C. Set the commission;

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;

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

3. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์

3.1 ในการสรา้งและดแูลกลยทุธ ์ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธค์วร

ปฏบิตัติามขอ้ตอ่ไปนี�

A. ตั �งชื�อกลยทุธ์

B. อธบิายกลยทุธนั์�น

C. กําหนดคา่คอมมชิชั�น

D. เลอืกระดบัเลเวอเรจของกลยทุธจ์ากตวัเลอืกที�

บรษัิทกําหนดไว ้เลเวอเรจที�บรษัิทกําหนดอาจ

เปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นครั �งคราว

E. ตั �งรหสัผา่นเพื�อเขา้ใชง้านบญัชขีองผูใ้ห ้

บรกิารกลยทุธ์

F. ฝากเงนิและรักษายอดเงนิขั �นตํ�าในบญัชขีองผู ้

ใหบ้รกิารกลยทุธไ์วต้ามที�ที�บรษัิทกําหนดเป็น

ครั �งคราว

G. ใหข้อ้มลูอื�นๆตามที�บรษัิทรอ้งขอเป็นครั �งคราว

3.2 บรษัิทสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธและ/หรอืระงับใช ้

กลยทุธท์ี�เสนอใหม้แีละ/หรอืที�มอียูแ่ลว้ในระบบ ดว้ย

เหตผุลใดๆ กต็าม ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงเหตผุลตอ่

ไปนี�

A. คําอธบิายกลยทุธไ์มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด

ภายในขอ้ตกลงนี� และ/หรอืกฎเกณฑอ์ื�นๆ ของ

บรษัิท และ/หรอืคําอธบิายกลยทุธม์คํีากลา่ว

อา้งที�ผดิกฎหมายหรอืผดิศลีธรรม และ/หรอื

ประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูอื�นๆ

ที�ไมเ่กี�ยวกบักลยทุธ ์และ/หรอืไม่

สมเหตสุมผล และ/หรอืไมส่อดคลอ้งตอ้งกนั

และ/หรอืใหข้อ้มลูที�ชี�นําไปในทางที�ผดิ

B. ชื�อของกลยทุธทํ์าใหเ้ขา้ใจผดิ และ/หรอืมี

ขอ้ความดถูกูเหยยีดหยาม และ/หรอืเหยยีด

เชื�อชาตหิรอืศาสนา และ/หรอืกลา่วอา้งถงึ

การกระทําอนัผดิกฎหมาย และ/หรอืไมเ่คารพ

มาตรฐานทางจรยิธรรมและศลีธรรมอนัดี

C. รปูที�เลอืกมาเพื�อใชส้ื�อถงึกลยทุธเ์ป็นรปูผูเ้ยาว์

(เด็ก) และ/หรอืเป็นรปูที�ไมเ่หมาะสม และ/หรอื

ทําใหเ้ขา้ใจผดิ และ/หรอืเป็นการเหยยีด

เชื�อชาตหิรอืศาสนาใดๆ และ/หรอืหมายถงึ
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account type;

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

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

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

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.

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. Which can be considered in the
Company’s sole discretion as market
abuse;

4. During abnormal market/trading
conditions.

3.6 If an Event of Default occurs the Company may,
at its absolute discretion, at any time with or without

การกระทําอนัผดิกฎหมาย และ/หรอืไมเ่คารพ

มาตรฐานทางจรยิธรรมและศลีธรรมอนัดี

D. บญัชขีองผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์เีงนิทนุไมพ่อ

ตามขอ้กําหนดขั �นตํ�าของบญัชี Social Trading

ประเภทนั�นๆ

E. บัญชีของผูใ้ห้บริการกลยุทธไ์มไ่ดรั้บการยืนยันอยา่ง
ครบถว้นตามขอ้ 3.2 ของหมวด ก

F. กลยุทธข์องผูใ้ห้บริการกลยุทธไ์มมี่การเคล่ือนไหว
และ/หรือไมมี่กิจกรรมการซ้ือขายมานานกวา่ 7
(เจด็) วันตามปฏิทนิ

G. เหตุผลอ่ืนใดตามท่ีบริษัทพิจารณาแลว้เหน็วา่
เก่ียวขอ้งและเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่
เพียงผูเ้ดียว

3.3 บรษัิทขอสงวนสทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการปิดสถานะ

ทั �งหมดหรอืสถานะใดๆ ของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์มื�อใด

กไ็ด ้

3.4 ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธเ์ขา้ใจและยอมรับวา่ ผูใ้หบ้รกิาร

กลยทุธไ์มส่ามารถถอนเงนิออกจากบญัชขีองตนได ้

หากภายในกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธย์งัมสีถานะที�

เปิดอยู่

3.5 เพิ�มเตมิจากความในขอ้ 11 หมวด ก ของขอ้ตกลง

ฉบบันี� ใหถ้อืวา่เหตตุอ่ไปนี�เป็น "เหตผุดิสญัญา" ของ

ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์

A. หากกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธม์คีวาม

เสี�ยงสงูเกนิไปเป็นระยะเวลานาน

B. หากคําอธบิายกลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์

ไมส่อดคลอ้งกบัเงื�อนไขการซื�อขายที�เป็นจรงิ

C. ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธทํ์าการเทรดโดย

1. มลีกัษณะเป็นการทํากําไรเกนิควรจากการ

เคลื�อนไหวของตลาด และ/หรอืโดยมี

เจตนาอนัไมช่อบธรรม

2. เป็นการอาศยัจังหวะที�เกดิความหน่วงของ

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

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.

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.

3. ตามการพจิารณาดว้ยดลุยพนิจิของบรษัิท

ถอืไดว้า่เป็นการปั�นตลาด (market abuse)

4. เกดิขึ�นระหวา่งที�สภาวะตลาดหรอืการ

ซื�อขายไมป่กติ

3.6 หากเกดิเหตผุดิสญัญาขึ�น บรษัิทอาจดําเนนิการขอ้

ใดขอ้หนึ�งหรอืหลายขอ้ตอ่ไปนี� นอกเหนอืจากการ

ดําเนนิการในขอ้ 11.2 หมวด ก ทั �งนี�เป็นไปตามดลุยพนิจิ

ของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ซึ�งจะดําเนนิการไดท้กุเมื�อ

โดยอาจแจง้หรอืไมแ่จง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

A. ระงับ และ/หรอืยตุ ิและ/หรอืบล็อกกลยทุธข์อง

ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ ์และ/หรอืปฏเิสธมใิหเ้ขา้ใช ้

ระบบ Social Trading

B. รอ้งขอใหป้รับเปลี�ยนคําอธบิายกลยทุธ์

3.7 จะคํานวณและจา่ยคา่คอมมชิชั�นใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิาร

กลยทุธ ์เมื�อสิ�นสดุชว่งเวลาการซื�อขายแตล่ะรอบของ

กลยทุธนั์�น

3.8 สําหรับแตล่ะกลยทุธ ์ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ะเป็นผู ้

กําหนดคา่คอมมชิชั�น ซึ�งตอ้งไมเ่กนิ 50% ของกําไรของ

นักลงทนุ โดยจะตอ้งไมเ่ปลี�ยนแปลงคา่คอมมชิชั�นของ

ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธห์ลงัสรา้งกลยทุธนั์�นขึ�นแลว้

3.9 ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ะไดรั้บคา่คอมมชิชั�นของผูใ้ห ้

บรกิารกลยทุธสํ์าหรับกําไรของนักลงทนุในสกลุเงนิ

ดอลลาร ์ซึ�งจะไดรั้บการคํานวณตามที�ระบไุวบ้นเว็บไซ

ตข์องบรษัิท และ/หรอืบนแอปพลเิคชั�นมอืถอื Social

Trading

3.10 ในกรณีที�นักลงทนุหยดุคดัลอกกลยทุธข์องผูใ้ห ้

บรกิารกลยทุธ ์กอ่นที�จะถงึวนัสิ�นสดุชว่งเวลาการซื�อขาย

คา่คอมมชิชั�นของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธจ์ะคํานวณ ณ เวลา

ปิดการลงทนุ โดยใชร้าคาตลาดในขณะนั�น

4. การรบัทราบความเสี�ยงและการ

ยนิยอมของลกูคา้ในการใชง้าน Social
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4. Social Trading Acknowledgement
of Risk and Consents

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

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

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.

Version: 11 August 2021 /009

Trading

4.1 บรษัิทไมรั่บประกนัผลการดําเนนิงานของกลยทุธ์

ใดๆ

4.2 คําอธบิายและ/หรอืขอ้มลูใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

กลยทุธไ์มถ่อืเป็นขอ้มลูความลบัและ/หรอืขอ้มลูสว่น

บคุคล

4.3 บรษัิทสงวนสทิธทิี�จะปิด และ/หรอืสั�งหยดุชั�วคราว

และ/หรอืระงับ และ/หรอืหยดุการคดัลอกบญัชขีองผูใ้ห ้

บรกิารกลยทุธ ์และ/หรอืกลยทุธ ์และ/หรอืคําสั�งซื�อขาย

ใดๆ ไมว่า่ของนักลงทนุหรอืของผูใ้หบ้รกิารกลยทุธไ์ด ้

ทกุเมื�อ โดยอาจแจง้หรอืไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กไ็ด ้

4.4 สถติผิลการดําเนนิงานที�แสดงไวข้องผูใ้หบ้รกิาร

กลยทุธ ์และ/หรอืกลยทุธใ์ดๆ เป็นประวตัผิลการดําเนนิ

งานที�ผา่นมา บรษัิทไมรั่บประกนัผลกําไรใดๆ แกนั่ก

ลงทนุ ผลการดําเนนิงานที�ผา่นมามอิาจใชเ้ป็นเครื�องบง่

ชี�ผลการดําเนนิงานในอนาคต ขอแนะนําใหนั้กลงทนุ

ตดัสนิใจเลอืกกลยทุธโ์ดยการทบทวนดปูระวตัแิละ/หรอื

ผลการดําเนนิงานจรงิของกลยทุธนั์�น

4.5 ผูใ้หบ้รกิารกลยทุธรั์บทราบวา่บรษัิทอาจใช ้และ/

หรอืสง่ตอ่ และ/หรอืประมวลผลขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบั

กลยทุธข์องผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ ์ภายในกลุม่บรษัิท และ/

หรอืบรษัิทที�เป็นบคุคลที�สาม และ/หรอืที�ปรกึษาของ

บรษัิทได ้

ฉบบัวนัที�: 11 สงิหาคม 2021 /009


