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บทบัญญัติทั่วไปและหัวข้อสัญญา
เงื่อนไขและนิยาม
การสื่อสารและการจัดหาข้อมูลให้
กฎเกณฑ์การใช้งานบริการของบริษัท
ขั้นตอนในการเรียกร้องและระงับข้อพิพาท
กฎหมายที่กากับดูแล
เหตุสุดวิสัย
ภาระหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ
ระยะเวลาและการยุติสัญญา
การจัดเตรียมสุดท้าย

11. รายชื่อประเทศที่บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจ

ั
1. บทบ ัญญ ัติทว่ ั ไปและห ัวข้อสญญา
1.1. สัญญาการให้บริการฉบับนี้จัดทาขึ้นระหว่าง บริษัท INLUSTRIS LTD.
จากัด ซึ่งจดทะเบียนที่ SFirst Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street,
Kingstown, St. Vincent and the Grenadines หมายเลขทะเบียน 25161 IBC 2018
(จากนี้ไปเรียกว่า – บริษัท) กับ บุคคลที่กรอกใบลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของบริษัทหรือใน
แพลตฟอร์มการซื้อขายและยอมรับต่อเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการนี้และเอกสารแนบท้าย
ต่าง ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ณ เวลาที่ลงทะเบียน (จากนี้ไปเรียกว่า – ลูกค้า) บริษัทและลูกค้าจะ
เรียกโดยรวมว่า ฝ่ายต่าง ๆ ตัวแทนชาระเงินที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดาเนินการงานที่มิใช่การซื้อ
ขายภายใต้สัญญาฉบับนี้จะเป็นฝ่าย(ฝ่ายต่าง ๆ)หนึ่งด้วยในสัญญาฉบับนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวแทนชาระเงินระบุอยู่ในสัญญาฉบับนี้ บริษัท ตัวแทนชาระเงิน และลูกค้าจะเรียกโดยรวมว่า
"ฝ่ายต่าง ๆ"
1.2. เอกสารต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการฉบับนี้ (เอกสารแนบท้ายมากับ
สัญญาการให้บริการฉบับนี้)
ก. กฎระเบียบในการดาเนินการซื้อขาย
ข. กฎระเบียบในการดาเนินการที่มิใช่การซื้อขายและนโยบาย KYC/AML
ค. การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
ง. อกสารอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วน 'ข้อมูลทางกฎหมาย' บนเว็บไซต์ของ บริษัท รวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะ โดเมนย่อยของเว็บไซต์ของบริษัท ที่เข้าถึงได้โดยลูกค้าและ / หรือ ในเทอร์มินอลซื้อ

ขาย
บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หัวข้อ และเนื้อหาของเอกสารแนบท้ายในสัญญาฉบับ
นี้ได้แต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทมีสิทธิ์ในการเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายใหม่ไว้ในสัญญาฉบับนี้
หรือเอาเอกสารแนบท้ายที่มีอยู่ออกไปได้โดยไม่ต้องแก้ไขข้อความใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้
เลย
ข้อความของสัญญาการให้บริการฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า
สัญญา
1.3. สัญญานี้เป็นข้อเสนอที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจะถือเป็นข้อเสนอที่จะทากันใน
สัญญาฉบับนี้ในเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อเสนอที่ลงนี้มิได้เป็นสาธารณะ
บริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะทาสัญญากับผู้ใดก็ตาม
โดยจะบอกเหตุผลในการปฏิเสธหรือไม่ก็ได้ หรือหากมีการลงทะเบียนเพื่อยุติความสัมพันธ์
ตามสัญญาและเพื่อปิดกั้นการเข้าใช้เทอร์มินอลซื้อขาย การลงทะเบียนของลูกค้าบนเว็บไซต์
ของบริษัทหรือในเทอร์มินอลซื้อขายถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญานี้โดยไม่มี
เงื่อนไข หลังจากที่บริษัทได้รับการชาระเงินในบัญชีซื้อขายของลูกค้าแล้ว ธุรกรรมแต่ละ
รายการของลูกค้าที่ใช้ผ่านเทอร์มินอลซื้อขายและพื้นที่ส่วนตัวจะกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในสัญญา
ฉบับนี้
1.4. ลูกค้าต้องตรวจสอบข้อกาหนดของข้อตกลงอย่างรอบคอบ โดยการยอมรับเงื่อนไขของ
ข้อตกลงนี้ ลูกค้ายอมรับข้อตกลงของภาคผนวกทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมทั้งข้อกาหนด
ของโดเมนย่อยของเว็บไซต์ของบริษัท ที่สามารถเข้าถึงได้โดยลูกค้าและยืนยันว่าตนเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีอานาจและไม่เป็นลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่การซื้อขายออปชันอาจถือว่าผิด
กฎหมาย ลูกค้ายังได้แสดงให้เห็นและรับประกันต่อบริษัทว่า:
1.4.1. ข้อมูลทุกอย่างที่ลูกค้าได้กรอกในการลงทะเบียนและระหว่างการดาเนินการของข้อ
ตกลงฉบับนี้นั้น ขอยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงทั้งหมด เชื่อถือได้ และสมบูรณ์ในทุกด้าน และลูกค้า
เป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง
1.4.2. ลูกค้ามีสิทธิ์ชอบในการลงนามในสัญญานี้ ในการส่งคาถามและคาสั่งต่าง ๆ และเพื่อ
บรรลุถึงภาระหน้าที่ของตัวเองตามข้อตกลงของสัญญา
1.4.3. ลูกค้าจะดาเนินการทาธุรกรรมเทรดและธุรกรรมที่ไม่ใช่การเทรดด้วยตัวเอง โดยความ
รับผิดชอบของตัวเองและโดยค่าใช้จ่ายส่วนตัว และจะไม่ใช้เงินทุนที่ยืมมาจากลูกค้าคนอื่น
ของบริษัทหรือจากบุคคลที่สามในการดาเนินการทาธุรกรรม ลูกค้าจะถูกชักจูงโดยพื้นฐานแห่ง
ความมีศีลธรรม ความซื่อสัตย์ และความมีเหตุผล ลูกค้าจะไม่กระทาการที่ร่วมกับลูกค้าของ
บริษัทอื่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาลายบริษัท ลูกค้าจะไม่ใช้คุณสมบัติพิเศษของเครื่องมือ
อัปเดตราคาบนเทอร์มินัลเทรด และจะไม่ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาด ความบกพร่อง และ
ความสุ่มเสี่ยงของซอฟต์แวร์ที่ตัวเองได้พบในเทอร์มินัลเทรดในการดึงรายได้และจะไม่กระจาย
ข้อมูลเกี่ยวกับความสุ่มเสี่ยงให้บุคคลที่สามทราบ ลูกค้าจะไม่ใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรมและไม่
ซื่อสัตย์ในการเทรด (ธุรกรรม) กับบริษัท ลูกค้าจะไม่ใช้คนในหรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือ
ข้อมูลอื่นใด ๆ ด้วยเหตุที่การใช้ที่ซึ่งลูกค้าอาจได้รับผลประโยชน์เมื่อทาการเทรดกับบริษัท
และ/หรืออาจทาให้บริษัทเสียหาย
1.4.4. ลูกค้าจะปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางกฎหมาย โดยเฉพาะบทบัญญัติระหว่างประเทศที่มุ่ง
เป้าไปที่การป้องกันการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย การทุจริตทางการเงิน การฟอกเงิน และการก่อ
คดีอาญาอย่างถูกกฎหมาย

1.4.5. ลูกค้าจะไม่ใช้เทอร์มินอลซื้อขายและเว็บไซต์ในการช่วยเหลือกิจกรรมทางการเงินที่ผิด
กฎหมายและการกระทาที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
1.4.6 เงินที่โอนโดยลูกค้าไปยังบัญชีของบริษัทนั้นมีที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลูกค้าเป็น
เจ้าของเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินนั้น บัญชีของลูกค้าจะไม่ถูกเติมจาก
บัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ และลูกค้าจะไม่โอนเงิน
จากบัญชีของตนไปยังบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สาม
1.4.7 การกระทาทั้งหมดของลูกค้าที่ดาเนินการตามสัญญาจะไม่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ
นิติบัญญัติ เทศบัญญัติ และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้กับลูกค้าหรือในอานาจศาลที่ลูกค้า
อาศัยอยู่หรือบทบัญญัติของสัญญาอื่นใดที่ผูกพันลูกค้าหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้า
1.4.8. ในการดาเนินการธุรกรรมต่าง ๆ ลูกค้าตกลงใช้อุปกรณ์ที่เป็นของตัวเองและเชื่อมต่อ
กับแพลตฟอร์มเทรดโดยใช้ช่องทางและวิถีทางการสื่อสาร (ได้แก่หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไอพี
เป็นต้น) ที่เป็นของลูกค้า ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ใช้อุปกรณ์ของบุคคลที่สาม และจะไม่ให้อุปกรณ์
ที่เป็นของตัวเองแก่บุคคลที่สามหรือลูกค้าคนอื่นของบริษัท เขาจะไม่ใช้โปรแกรมซ่อนที่อยู่
หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม หรืออุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถทาการซ่อนที่
อยู่ไอพีจริงของลูกค้า หรือตาแหน่งที่ตั้งจริงและจุดเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเทรดได้
กฎเกณฑ์ว่าด้วยเครดิต การถอนเงิน การใช้โบนัส การแปลงค่าโบนัสเป็นค่าเงินจริง และกฎ
เกณฑ์กากับการดาเนินการและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบนัส และเงินทุนของลูกค้า การให้
รางวัลโบนัสสาหรับลูกค้า นั้น มีประกาศรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของพนักงานบริษัท โครงสร้าง และตัวแทนการชาระเงิน
เสมือนว่าเป็นของบริษัทเอง
1.4.9 ลูกค้าต้องไม่เป็นข้าราชการสังกัดเทศบาลหรือมลรัฐ เป็นพนักงานของหน่วยงานระดับ
เทศบาลหรือมลรัฐ หรือเป็นลูกจ้างองค์กรระดับเทศบาลหรือมลรัฐซึ่งรัฐเป็นเจ้าของหลัก ลูกค้า
ต้องไม่เป็นบุคคลสาธารณะทางการเมือง และต้องไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบุคคลสาธารณะที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ลูกค้าต้องไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทถือสิทธิ์ใน
การตีความและการใช้คาในที่นี้ตามดุลพินิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศ และ/หรือ กฎหมายประจาประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นคาศัพท์ คานิยาม
และธรรมเนียมทางธุรกิจอันเป็นที่ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
1.5. หัวข้อในสัญญาฉบับนี้เป็นการกาหนดขึ้นของเงื่อนไขทั่วไปของการทาธุรกรรม(ซื้อ
ขาย)โดยฝ่ายต่าง ๆ เนื้อหาและขั้นตอนดังกล่าวที่ได้กาหนดไว้แล้วในสัญญาฉบับนี้ บริษัท
สามารถตั้งและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสาคัญของธุรกรรม(ซื้อขาย)ได้ สามารถตั้งขีดจากัดจานวน
การซื้อขายที่ทาพร้อม ๆ กันและจากัดจานวนการซื้อขายที่ลูกค้าสามารถดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ตั้งโดยบริษัทได้ ด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
1.6. บริษัทอาจว่าจ้างบุคคลที่สามให้ปฏิบัติตามสัญญานี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อบริการที่จัดหา
ให้โดยบุคคลที่สามดังกล่าว

2. เงือ
่ นไขและนิยาม
2.1. ทรัพย์สิน – ตราสารทางการเงินที่ใช้อ้างอิงโดยออปชัน ทรัพย์สินสามารถแสดงได้โดย
หุ้นบริษัท ดัชนีหุ้น คู่สกุลเงิน (อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่น) สินค้าที่เสนอราคาด้วยการ
แลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ

2.2. ยอดบัญชีของลูกค้า – จานวนเงินในบัญชีของลูกค้า
2.3. ออปชัน - ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (เทรด) ประกอบด้วยธุรกรรมสองสองธุรกรรม การ
เทรดและการปิดเทรด โดยที่การบรรลุความประสงค์ที่ซึ่งลูกค้าอาจจะได้รับรายได้หรือสูญเสีย
จานวนเงินเทรด บริษัทไม่ อย่างไรก็ตาม ให้ความสามารถในการรับภาระที่นอกเหนือจาก
จานวนเทรด (บริษัทไม่ให้การกู้ยืมเงินทุนแก่ลูกค้า) บริษัทและลูกค้าทาการเทรดโดยออปชัน
ขึ้น/ลง - ออปชัน คือเป้าที่ตั้งไว้มีค่าเท่ากับราคาสินทรัพย์ หรือราคาอื่นที่กาหนดโดยลูกค้าตาม
คาแนะนาของบริษัทเมื่อได้ทาการเทรดแล้ว การจ่ายเงินจะมีขึ้น ถ้าการเปลี่ยนแปลงราคาใน
ทิศทางขึ้นถูกเลือก และราคาสินทรัพย์สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้เมื่อออปชันหมดเวลาหรือ ถ้าการ
เปลี่ยนแปลงราคาในทิศทางลงถูกเลือกและราคาสินทรัพย์ต่ากว่าเป้าที่ตั้งไว้เมื่อออปชันหมด
เวลา
2.4. โบนัส – เงินเสมือนที่โอนโดยบริษัทไปยังบัญชีของลูกค้าหากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ได้กาหนดไว้โดยบริษัท เวลาที่ลูกค้าดาเนินการซื้อขาย จะใช้เงินที่โอนโดยลูกค้าก่อน และหลัง
จากใช้หมดแล้วลูกค้ามีสิทธิ์ในการใช้โบนัสเพื่อดาเนินการซื้อขายต่อไป ถือเป็นกฎโดยทั่วไป
ว่า ลูกค้าไม่มีสิทธิ์โอนโบนัสไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าได้ หากลูกค้าโอนเงินทั้งหมดที่ได้
โอนเข้าบัญชีของลูกค้าก่อนหน้านี้ไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ในการหักโบนัส
ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ออกจากบัญชีของลูกค้าได้ บริษัทมีสิทธิ์ในการตั้งอัตราหมุนเวียนในการซื้อ
ขายขั้นต่ารวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ และหากลูกค้าปฏิบัติตามก็จะไม่หักโบนัสออกจากบัญชีของ
ลูกค้าและสามารถถอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าได้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ เติม
เครดิต การถอน และ การใช้โบนัส การแปลงโบนัสเป็นเงินจริง กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบนัสและเงินทุนของลูกค้า ซึ่งควบคุมซึ่งวิธี
การในการให้โบนัสแก่ลูกค้า สามารถถูกเผยแพร่ได้โดยบริษัท ลงบนเว็บไซต์ นอกเหนือไป
จากโบนัสแล้ว บริษัทยังสามารถเสนอลูกค้าในส่วนของธุรกรรมที่ปลอดความเสี่ยงและใช้วิธี
การอื่น ๆ ในการดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ เวลาที่ลูกค้าเข้าร่วมธุรกรรมปลอดความเสี่ยงดัง
กล่าว จะได้กาไร (หากลูกค้าคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ถูกต้องว่าทรัพย์สินจะซื้อ
ขายอย่างไร) หรือไม่ก็ได้รับเงินคืนในจานวนเงินที่ทาธุรกรรม (หากลูกค้าคาดการณ์ทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงไม่ถูกต้องว่าทรัพย์สินจะซื้อขายอย่างไร)
2.5. เว็บไซต์ของบริษัท – เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่ตั้งอยู่ที่ olymptrade.com (ชื่อโดเมน) รวม
ทั้งเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่บริษัทอ้างอิงถึงในสัญญาหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท
2.6. บัญชีภายนอกของลูกค้า – บัญชีกลางชาระราคาของลูกค้าในสถาบันการเงิน
บัญชี(กระเป๋าเงิน)ในระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
2.7. เวลาออปชั่นครบอายุ – เวลาที่เงื่อนไขที่ถึงกาหนดการชาระเงินได้ของออปชั่น
2.8. เวลาการซื้อขาย – เวลาที่ดาเนินการซื้อขายในส่วนของทรัพย์สินที่สามารถกระทาได้
2.9. การถอนเงิน – การโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า
2.10. เงินได้ – ค่าตอบแทนที่ฝากเข้าบัญชีของลูกค้าหากเงื่อนไขของออปชันบรรลุผล จานวน
เงินได้กาหนดเวลาที่ทาการซื้อขาย เงินได้จะโอนเข้าไปยังบัญชีของลูกค้าจากกองทุน (กองทุน
สารอง) ประกัน (ชดเชย, พิเศษ) ของบริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะที่กาหนดโดยบริษัทด้วยค่า
ใช้จ่ายของตน
2.11. การทาการซื้อขาย – การดาเนินการซื้อขายเมื่อเงื่อนไขสาคัญของการซื้อขายออปชันได้
ตกลงกันโดยลูกค้ากับบริษัท หลังจากที่ทาแล้ว ก็จะเป็นการเปิดการซื้อขายออปชัน

2.12. การปิดการซื้อขาย – การดาเนินการซื้อขายเมื่อการซื้อขายออปชันที่เปิดอยู่นั้นได้รับการ
ชาระบัญชี จะดาเนินการหากเงื่อนไขการซื้อขายได้บรรลุผลที่เวลาออปชันครบอายุหรือเมื่อ
ลูกค้าให้ทา การปิดการซื้อขายก่อนเวลาหมายถึงการปิดการซื้อขายที่ลูกค้าให้ทาก่อนจะปิดที่
เวลาออปชั่นครบอายุ การปิดการซื้อขายที่ลูกค้าได้เริ่มขึ้นนั้นจะกระทาก็ต่อเมื่อเป็นไปได้ทาง
เทคนิคสาหรับบริษัทและเป็นสิทธิ์ของบริษัท มิใช่ภาระผูกพัน
2.13. สถานการณ์พิเศษ – ภาวะตลาดที่แตกต่างจากปกติและได้รับการอธิบายในกฎระเบียบ
ในการดาเนินการซื้อขาย
2.14. ตัวคูณการชาระเงิน – อัตราร้อยละตัวคูณที่กาหนดจานวนเงินได้ที่ได้กาหนดไว้โดย
บริษัทตามทรัพย์สินออปชันและเงื่อนไขอื่น ๆ ของออปชัน
2.15. ราคาทรัพย์สิน – ราคาต่อหน่วยของทรัพย์สิน
2.16. ล็อก เอ็นทรี - การใส่บันทึกในฐานข้อมูลที่จัดทาโดยเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ด้วยความถูก
ต้องต่อมิลลิวินาทีหรือ ในกรณีการไม่มีความสามารถด้านเทคนิค ด้วยความถูกต้องต่อวิ นาที
บันทึกความต้องการทั้งหมดของลูกค้า คาสั่ง และผลลัพธ์การดาเนินการของลูกค้า ลูกค้าแต่ละ
รายติดต่อกับเทอร์มินัลเทรดและแดชบอร์ดที่ถูกบันทึกในล็อก เอ็นทรี ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้
คือแหล่งพื้นฐานของข้อมูลและถูกใช้โดยคู่สัญญาในฐานะหลักฐานกรณีมีการพิพาทที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาเกี่ยวกับสัญญานี้เกิดขึ้น ข้อมูลจากบริการล็อก เอ็นทรีของบริษัทมี
ความสาคัญมาเป็นอันดับแรกโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ เหนือข้อโต้แย้งใด ๆ ระหว่างการ
พิจารณาข้อพิพาท รวมถึงเหนือล็อก ไฟล์เทอร์มินัลเทรดของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ในการไม่เก็บ
รักษาล็อก เอ็นทรี
2.17. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคา – เงื่อนไขสาคัญของการซื้อขายออปชันที่กาหนดการ
ชาระเงินของการซื้อขาย ทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถเป็น สูง หรือ ต่า ก็ได้
2.18. การดาเนินการที่มิใช่การซื้อขาย – การดาเนินการใด ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้าหรือการถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า
2.19. การดาเนินการ – การดาเนินการซื้อขายและที่มิใช่การซื้อขายของลูกค้า
2.20. การซื้อขายที่เปิดอยู่ – การซื้อขายออปชันหลังจากการทาการซื้อขายและก่อนการปิด
การซื้อขาย ซึ่งยังไม่ได้กาหนดการชาระเงิน
2.21. ตัวแทนชาระเงิน – บุคคลที่สามที่บริษัทใช้ในการโอนเงินไปและ/หรือออกจากบัญชี
ลูกค้า ตัวแทนชาระเงินของบริษัทคือ WALLFORT LIMITED ทะเบียนเลขที่ HE364695,
KPMG Center, 1-st floor, 1 Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus บริษัทรับ
ผิดชอบต่อการกระทาของตัวแทนชาระเงินเสมือนว่าเป็นการกระทาของตนเอง ข้อเรียกร้อง/ข้อ
ร้องเรียน/ถ้อยแถลงต่าง ๆ สามารถยื่นต่อตัวแทนชาระเงินได้ตามที่อยู่ที่ระบุในวรรคนี้ตามขั้น
ตอนที่ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนที่ 5 ของสัญญาฉบับนี้ 2.22 การป้อนราคา – ราคาที่แสดงต่อ
เนื่องกันในเทอร์มินอลซื้อขาย
2.23. โซนได้กาไร – สถานะของการซื้อขายออปชันที่เปิดอยู่หากรายได้ที่ชาระเงินสาหรับการ
ซื้อขายนั้นเป็นไปได้ ณ ราคาทรัพย์สินซื้อขายปัจจุบัน
2.24. ผู้ให้บริการชาระเงิน – บริษัทที่ให้บริการการโอนเงิน
2.25. การชาระเงินเป็นรายงวด – การดาเนินการซ้า ๆ เป็นช่วง ๆ เพื่อเติมยอดบัญชีของลูกค้า
โดยไม่จาเป็นต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ หลังจากที่ลูกค้าดาเนินการครั้งแรกเสร็จสิ้นใน
การเติมยอดบัญชีของตน ลูกค้าจะได้รับตัวเลือกว่าไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของตนใหม่

อีกครั้งในคราวหน้า ลูกค้าเพียงแค่จาเป็นต้องยืนยันการดาเนินการเพื่อเติมยอดบัญชีของตน
ในแต่ละครั้งเท่านั้น
2.26. ซื้อขาย – สัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทซึ่งลูกค้าต้องชาระเงินจานวนที่ซื้อขายและบริษัท
รับหน้าที่ในการชาระตราสารหนี้หากเงื่อนไขออปชันที่เลือกโดยลูกค้าเสร็จสมบูรณ์
2.27. เซิร์ฟเวอร์บริษัท – ซอฟต์แวร์ของบริษัทที่ใช้ประมวลผลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคาร้องขอ
ของลูกค้าสาหรับการดาเนินการซื้อขายและที่มิใช่การซื้อขาย เพื่อจัดหาข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยว
กับการซื้อขายในตลาดการเงินให้กับลูกค้า เพื่อทารายการบัญชีสาหรับการดาเนินการซื้อ ขาย
และที่มิใช่การซื้อขาย เพื่อควบคุมการทาให้เงื่อนไขและข้อจากัดของการซื้อขายบรรลุผล และ
เพื่อกาหนดผลลัพธ์ทางการเงินของการซื้อขาย
2.28. วิธีการถอนเงิน – หนึ่งในวิธีการถอนเงินที่เสนอให้แก่ลูกค้าที่เผยแพร่ในเทอร์มินอลซื้อ
ขายและในพื้นที่ส่วนตัว
2.29. จานวนเงินซื้อขาย – จานวนเงินที่ลูกค้าชาระให้แก่บริษัทเวลาทาการซื้อขาย เงินได้ของ
ลูกค้าจากการซื้อขายออปชันในกรณีของการทาให้บรรลุเงื่อนไขการซื้อขายจะเป็นสัดส่วน
โดยตรงกับจานวนที่ซื้อขาย
2.30. บัญชีของบริษัท – บัญชีกลางชาระราคาของบริษัทในสถาบันการเงิน บัญชี(กระเป๋า
เงิน)ในระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีอื่น ๆ รวมถึงบัญชีของตัวแทนชาระเงิน
2.31. เงื่อนไขสาคัญในการดาเนินการซื้อขาย(เงื่อนไขสาคัญในการซื้อขาย) – เงื่อนไขที่
กาหนดการชาระเงินได้จากการซื้อขายให้แก่ลูกค้าโดยบริษัท
2.32. บัญชีของลูกค้า (บัญชีการเทรด) – บัญชีพิเศษในระบบการบัญชีของบริษัทซึ่งเงินที่
ลูกค้าโอนเข้ามาเพื่อใช้ทาการซื้อขายออปชัน ซึ่งจานวนเงินที่ซื้อขายถูกหักออกไปเวลาทาการ
ซื้อขาย และซึ่งเงินได้ถูกฝากเข้ามาเวลาที่ปิดการซื้อขาย ลูกค้าได้รับอนุญาตให้มีเพียงหนึ่ง
บัญชีลูกค้าเท่านั้น หากกฎข้อนี้ถูกละเมิด บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการต่อไปแก่
ลูกค้า ในการยุติสัญญาฉบับนี้ และในการปิดการดาเนินการต่าง ๆ ต่อไปโดยไม่ต้องให้
เหตุผลและโดยไม่ต้องชาระเงินจากบัญชีลูกค้า
2.33. การดาเนินการซื้อขาย – ขั้นตอนสาหรับการทาและการปิดการซื้อขายออปชันระหว่าง
บริษัทกับลูกค้า การดาเนินการซื้อขายกระทาที่สถานที่จดทะเบียนบริษัท ไม่มีการดาเนินการส่ง
มอบทรัพย์สินทางกายภาพภายในการดาเนินการซื้อขาย จานวนเงินที่ซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการซื้อขายจะหักออกจากยอดบัญชีของลูกค้าทันที่หลังจากทาการซื้อขาย เงินได้ที่
ได้รับจากการดาเนินการซื้อขายจะฝากเข้าไปยังบัญชีของลูกค้าทันทีหลังจากปิดการซื้อขาย
2.34. เทอร์มินอลซื้อขาย – ซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าใช้เพื่อรับข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับการซื้อขายใน
ตลาดทางการเงิน เพื่อดาเนินการซื้อขายและที่มิใช่การซื้อขายและเพื่อรับข้อความจากบริษัท
การเข้าสู่ระบบเทอร์มินอลซื้อขายนั้นได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านที่ลูกค้าตั้งขึ้นด้วยตนเองใน
ระหว่างการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัท คาสั่งทั้งหมดที่ผ่านเทอร์มินอลซื้อขายจะถือว่าส่ง
ด้วยตัวของลูกค้าเอง ลูกค้าที่มีจากรัฐที่กฎหมายห้ามซื้อขายออปชันและซื้อขายกับตราสาร
อนุพันธ์อื่น ๆ นอกตลาด รวมทั้งพนักงาน คู่ค้า ตัวแทนของบริษัท และผู้ที่มีความสัมพันธ์ราย
อื่น ๆ จะห้ามใช้งานเทอร์มินอลซื้อขาย ส่วนของเทอร์มินอลซื้อขายที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อ
ดาเนินการที่มิใช่การซื้อขายในสัญญาฉบับนี้สามารถอ้างอิงถึงเป็นบัญชีส่วนตัวได้
2.35. โซนไม่ได้กาไร – สถานะของการซื้อขายออปชันที่เปิดอยู่หากรายได้ที่ชาระเงินสาหรับ
การซื้อขายนั้นเป็นไปไม่ได้ ณ ราคาทรัพย์สินซื้อขายปัจจุบัน

2.36. บริการ "1-คลิก" ช่วยให้ลูกค้าเติมยอดบัญชีของตนได้โดยใช้บัตร(ชาระเงิน)ธนาคาร
ของลูกค้าโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดผู้ถือบัตร(ชาระเงิน)ธนาคารใหม่
2.37. ระดับเป้าหมาย – ราคาทรัพย์สินที่จะหรือจะไม่บรรลุเงื่อนไขออปชั่นและทาให้เกิดการ
ชาระเงินได้
2.38. คุกกี้ – ชุดข้อมูลขนาดเล็กรวมถึงตัวบ่งชี้เฉพาะนิรนามที่ตั้งค่าให้กับเว็บเบราเซอร์ข อง
คอมพิวเตอร์ลูกค้าหรือโทรศัพท์มือถือ (จากนี้ไปเรียกว่า อุปกรณ์) จากเซิร์ฟเวอร์(เว็บไซต์)ของ
บริษัทและเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ลูกค้า ลูกค้าสามารถตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ที่จะ
ปิดกั้นการเก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของตนได้ เวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท หน้ าที่ดูและ
คุกกี้จะดาวน์โหลดไปเก็บยังฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์ของลูกค้า คุกกี้ที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์
สามารถใช้สาหรับการระบุตัวตนแบบนิรนามได้ในกรณีของการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
บริษัทภายหลังโดยลูกค้า และสาหรับการบ่งบอกถึงหน้าเว็บไซต์ที่ยอดนิยมในบรรดาลูกค้า
ของเรา อย่างไรก็ตาม สาหรับเหตุผลทางด้านการรักษาความลับและความปลอดภัยแล้ว
บริษัทไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้ (รวมถึงชื่อ ข้อมูลส่วนตัว อีเมล ฯลฯ) คุกกี้ที่เก็บอยู่บน
ฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์ของลูกค้าจะช่วยให้บริษัทสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ง่ายและทางานดีสาหรับ
ลูกค้าของบริษัท ดังนั้นจึงเป็นการให้เราได้รับทราบถึงความชอบของลูกค้าของเรา
2.39. สัญญาณเทรดคือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ของตลาดที่รวบรวมโดยบริษัทบนฐานของ
การสรุปวิเคราะห์ที่บริษัทมีสิทธิ์ในการจัดหาให้ตามเห็นสมควร แก่ลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วน
เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ตลาดต่าง ๆ เฉพาะ สัญญาณเทรดไม่ใช่ข้อเสนอและไม่ใช่คาแนะนาที่ชัด
แจ้งแก่ลูกค้าในการทาการธุรกรรมหรือเทรด บริษัทไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความแม่นยาของ
สัญญาณเทรดหรือสาหรับธุรกรรมการเทรดและเทรดที่อิงสัญญาณเทรด ลูกค้าสามารถ ตาม
ดุลพินิจ พิจารณาหรือเพิกเฉยต่อสัญญาณเทรดเมื่อดาเนินการธุรกรรมหรือเทรด
เงื่อนไขที่ใช้ในข้อความของสัญญาฉบับนี้ที่มิได้นิยามในส่วนนี้จะได้รับการตีความตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้กันในแวดวงของการดาเนินการซื้อขาย
ด้วยตราสารอนุพันธ์

ื่ สารและการจ ัดหาข้อมูลให้
3. การสอ
3.1. ในการสื่อสารกับลูกค้า บริษัทสามารถใช้:
• อีเมล
• โทรสาร
• โทรศัพท์
• SMS
• จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์
• ประเภทต่าง ๆ ของข้อความที่ส่งไปยังลูกค้าในเทอร์มินอลซื้อขาย พื้นที่ส่วนตัว หน้าต่างเบรา
เซอร์ ฯลฯ (การแจ้งเตือนแบบพุช ตัวช่วยเตือนความจา ข้อความบริการ ฯลฯ)
• ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
3.2. เพื่อการติดต่อที่รวดเร็วกับลูกค้าในการแก้ไขปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของลูกค้า
บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อที่ลูกค้าให้มาในระหว่างการลงทะเบียนหรือแก้ไขตามข้อ 4.4 ของ
สัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงรับข้อความจากบริษัทได้ตลอดเวลา
3.3. การสื่อสารโต้ตอบใด ๆ (เอกสาร หมายแจ้ง การยืนยัน การประกาศ รายงาน ฯลฯ)
ถือว่าลูกค้าได้รับแล้ว
1) ในหนึ่ง (1) ชั่วโมงหากส่งไปยังอีเมลของลูกค้า

2) โดยทันทีหากส่งไปทางโทรสาร
3) โดยทันทีหลังจากคุยสายโทรศัพท์เสร็จ
4) โดยทันทีหากส่งทาง SMS
5) ในเจ็ด (7) วันปฏิทินหากส่งทางไปรษณีย์
6) โดยทันทีหลังจากลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
3.4. ลูกค้ามีสิทธิ์ในการติดต่อบริษัททางอีเมลที่ help@olymptrade.com หรือในการใช้อีเมล
และหมายเลขโทรศัพท์อื่นที่ระบุในสัญญาฉบับนี้และบนเว็บไซต์ของบริษัท
3.5. ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าในกรณีที่ลูกค้ามีความประพฤติไม่เหมาะสมในระหว่างการ
สนทนากับพนักงานของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติสัญญาฉบับนี้
3.6. บริษัทมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลติดต่อที่ลูกค้าให้เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร การตลาด สิ่งทางการ
โฆษณา ข้อความบริการ และเพื่อแก้ไขปัญหางานอื่น ๆ บริษัทจะกาหนดความถี่ในการส่ง
ข้อความไปยังลูกค้าด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากลูกค้าต้องการหยุดรับข้อความที่
เป็นข้อมูลข่าวสาร (หรืออื่น ๆ) จากบริษัท จะต้องยกเลิกสมาชิกด้วยการกดลิงค์ ยกเลิกสมาชิก
(หากมีให้กดในรูปแบบข้อความ) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

4. กฎเกณฑ์การใชง้ านบริการของบริษ ัท
4.1. ลูกค้ารับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลการระบุตัวตนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในระหว่างการ
ลงทะเบียนตามความต้องการของใบลงทะเบียนลูกค้า
4.2. หลังการลงทะเบียนเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้เทอร์มินอลซื้อขาย ได้
โอกาสในการโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า (การฝากเงินในบัญชีเพื่อให้สามารถทาการซื้อขาย
ออปชันได้) และในการดาเนินการอื่น ๆ ได้
4.3. ลูกค้าต้องแจ้งบริษัททันทีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการยืนยันตน และข้อมูลสาหรับ
ติดต่อ (ภายใน 7 (เจ็ด) วันหลังการเปลี่ยนแปลง) โดยทาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมบนเทอร์
มินัลเทรด หรือวิธีใดก็ตามที่บริษัทมีให้ ในการยืนยันตนของ ลูกค้าและในการตรวจสอบแหล่ง
ที่มาของเงินของลูกค้านั้นสามารถทาเวลาใดก็ได้ภายหลังการลงทะเบียน บริษัทมีสิทธิ์ในการ
ขอเอกสารการยืนยันตัวเอกสารใดก็ได้ (เอกสารเหล่านี้รวมถึงเอกสารบัตรประจาตัว เอกสาร
ยืนยันที่อยู่อาศัย เอกสารระบุสภาพทางการเงินของลูกค้า และเอกสารอื่น ๆ ตามดุลพินิจของ
บริษัท) บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมเทรด และ/หรือธุรกรรมที่ไม่ใช่เทรดในบัญชีของ
ลูกค้าชั่วคราว กรณีที่พบว่าข้อมูลการยืนยันตัวตนของลูกค้าไม่ถูกต้องและไม่ตรง กรณีลูกค้า
ไม่ได้ให้เอกสารที่ถูกขอไป บริษัทมีสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึงเทอร์มินัลเทรด จนกว่า
กระบวนการการยืนยันตัวตนของลูกค้าจะสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิ์อีกเช่นกันในการเรียกร้องให้
ลูกค้าอดทนต่อกระบวนการการยืนยันตัวตนโดยการไปที่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเพื่อ
ส่งมอบเอกสาร รายการที่ซึ่งพิจารณาแล้วโดยดุลพินิจของบริษัท
4.4. การเข้าสู่ระบบเทอร์มินอลซื้อขายนั้นได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน
4.4.1. ลูกค้ายืนยันและตกลงว่าการเข้าใช้เทอร์มินอลซื้อขายจะได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน
ที่ตั้งขึ้นโดยตัวลูกค้าเองในระหว่างการลงทะเบียน ลูกค้าไม่มีสิทธิ์โอนรหัสผ่านเทอร์มินอลซื้อ
ขายให้แก่บุคคลที่สาม
4.4.2. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปกป้องรหัสผ่านและป้องกันการเข้าใช้งานที่ไม่
ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สามที่จะเข้ามาใช้งาน
4.4.3.

คาสั่งทั้งหมดที่ทาผ่านเทอร์มินอลซื้อขายพร้อมรหัสผ่านของลูกค้าจะถือว่าได้ดาเนินงาน

ด้วยตัวลูกค้าเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นโดยบริษัท
4.4.4. บุคคลใดที่เข้าใช้เทอร์มินอลซื้อขายได้ด้วยการใส่รหัสผ่านของลูกค้าจะได้รับการระบุ
ว่าเป็นลูกค้าเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นโดยบริษัท
4.4.5. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียที่ลูกค้าอาจได้รับในกรณีของการโจรกรรม การ
สูญหาย หรือการเปิดเผยรหัสผ่านให้แก่บุคคลที่สาม รวมทั้งในกรณีของการใช้งานที่ไม่ได้รับ
อนุญาตของข้อมูลลงทะเบียนโดยบุคคลที่สาม
4.5. ลูกค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนรหัสผ่านเทอร์มินอลซื้อขายได้ด้วยตนเองหรือใช้ขั้นตอนการกู้คืนรหัส
ผ่านที่ตั้งขึ้นโดยบริษัทก็ได้

5. ขนตอนในการเรี
ั้
ยกร้องและระง ับข้อพิพาท
5.1. ฝ่ายต่าง ๆ ตกลงที่จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อระงับข้อพิพาททั้งปวงระหว่างบริษัท
กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การคานวณการชาระเงิน และการกระทาอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญาฉบับนี้โดยวิถีทางแห่งการเจรจา
5.2. หากเกิดข้อพิพาทขึ้น ลูกค้ามีสิทธิ์ยื่นข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียกต่อบริษัท รวมทั้งส่ง
คาแถลง/หมายแจ้งไปยังบริษัทได้ ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการโดยลูกค้าจะต้องยื่นตามความต้องการดังต่อไปนี้:
5.2.1. ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งจะต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
5.2.2. ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้: นามสกุล ชื่อ ชื่อ
ที่ตั้งตามบิดาหรือบรรพบุรุษฝ่ายบิดา (หากมี) อีเมลของลูกค้า หมายเลขบัญชีลูกค้า ข้อมูลและ
เวลาของข้อพิพาท คาอธิบายโดยย่อของข้อพิพาท ข้อเรียกร้องของลูกค้า จานวนเงินที่เรียก
ร้องและการคานวณที่สมเหตุสมผลตามที่กล่าวมา (หากการเรียกร้องเป็นเรื่องของการประเมิน
ทางการเงิน) สถานการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการเรียกร้องและหลักฐานที่ยืนยันสถานการณ์ดังกล่าว
รวมถึงการอ้างอิงตามข้อความของสัญญาฉบับนี้ (เอกสารแนบท้ายในสัญญาฉบับนี้) ที่ถูกล่วง
ละเมิดในความคิดเห็นของลูกค้า รายการของเอกสารและหลักฐานอื่นที่แนบมากับข้อเรียก
ร้อง(ข้อร้องเรียน)ที่นาสืบโดยลูกค้า ข้อมูลอื่นที่จาเป็นในการหาระงับข้อพิพาท
5.2.3. ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งจะต้องส่งโดยลูกค้าภายในห้า (5) วัน
ทาการหลังจากเหตุการณ์ที่เป็นมูลเหตุแห่งการยื่นข้อเรียกร้อง(ข้อร้องเรียน)นั้น ลูกค้ายอมรับ
ว่าความล่าช้าในการยื่นข้อเรียกร้อง(ข้อร้องเรียน)นั้นเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธการพิจารณา
5.2.4. ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งสามารถส่งได้ทางอีเมลไปยัง
claim@olymptrade.com โดยทางจดหมายลงทะเบียน หรือโดยใช้วิธีการสื่อสารอื่นใดที่
รับรองการลงทะเบียนของข้อเท็จจริงที่ส่ง (รวมถึงทางโทรสาร) หรือสามารถส่งด้วยมือพร้อม
ใบรับที่ลงนามโดยลูกค้า
ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งที่ทาขึ้นและส่งด้วยวิธีการอื่นจะไม่ได้รับการ
พิจารณา
5.3. ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งจะต้องไม่มี:
ก) การประเมินทางด้านอารมณ์ของข้อพิพาท
ข) ถ้อยแถลงคุกคามที่กล่าวต่อบริษัท
ค) การดูหมิ่นหยาบคาย
5.4. ในการตอบข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งนั้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะร้องขอ
เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าได้ ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งถือเป็น

ข้อมูลที่แถลงโดยลูกค้าและบันทึกล็อกจากเซิร์ฟเวอร์บริษัท บันทึกล็อกจากเซิร์ฟเวอร์บริษัทจะ
ต้องมีผลเหนือกว่าหลักฐานและข้อพิสูจน์อื่น บริษัทไม่รับผิดต่อการซื้อขายที่ผิดพลาดและจะไม่
ชดเชยความเสียหายทางการเงินและความเสียหายทางด้านจิตใจใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับในสิ่งที่
ลูกค้าถือว่าได้สูญเสียผลกาไร เวลาพิจารณาข้อพิพาท บริษัทจะไม่คานึงถึงการอ้างอิงข้อมูล
จากบริษัทและเว็บไซต์อื่น ๆ ของลูกค้า
5.5. บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งหากเงื่อนไขในส่วนนี้ถูก
ละเมิด
5.6. บริษัทต้องพิจารณาการเรียกร้อง/การร้องเรียน/ใบคาร้อง/การอุทธรณ์ ภายในไม่
เกิน10วันทาการภายหลังวันที่ที่ยื่น
5.7. หากข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียน/คาแถลง/หมายแจ้งของลูกค้าไม่ได้รับการสรุปผลโดย
บริษัทด้วยวิธีของขั้นตอนการระงับข้อพิพาทข้างต้น ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อเรียกร้องต่อคณะ
กรรมาธิการการเงินได้ (www.financialcommission.org)
5.8. นอกเหนือไปจากขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่ได้กาหนดไว้ในวรรค 5.2.-5.7. ลูกค้ามีสิทธิ์
ยื่นข้อเรียกร้องต่อศาล โดยที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องนั้นต่อบริษัทตามขั้นตอนข้างต้นเสียก่อน จะ
ถือว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทถ้าหาก: ก) รูปแบบและเนื้อหาของข้อเรียก
ร้องเป็นไปตามความต้องการในวรรค 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. ข) ข้อเรียกร้องถูกส่งไปยังที่อยู่ที่
ได้ลงทะเบียนไว้ของบริษัท ค) ลูกค้ามีสิ่งที่ยืนยันว่าบริษัทได้รับข้อเรียกร้อง ง) ระยะเวลาตอบ
รับข้อเรียกร้องหมดอายุ จะต้องตอบข้อเรียกร้องภายในหกสิบ (60) วันปฏิทินหลังจากที่บริษัท
ได้รับ
5.9. ในกรณีของข้อพิพาทใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการดาเนินการทั้งหมดหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าจนกว่าข้อพิพาทจะระงับหรือจนกว่าฝ่ายต่าง
ๆ
จะรอมชอมกันชั่วคราว

6. กฎหมายทีก
่ าก ับดูแล
6.1. สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นในประเทศ Saint Vincent และ the Grenadines (ในที่นี้หมายถึง
ประเทศของการจดทะเบียนบริษัท) และถูกควบคุมโดยกฏหมายของประเทศของการจด
ทะเบียนบริษัท) บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้จัดทาในประเทศของการจดทะเบียนบริษัท
6.2. ลูกค้าแสดงเจตจานงอย่างชัดแจ้งในเรื่องการ:
ก) ตกลงว่าศาลของประเทศที่จดทะเบียนบริษัทมีอานาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการไต่สวนคดี
ทางกฎหมายตามสัญญาฉบับนี้
ข) ยื่นต่อศาลยุติธรรมของประเทศที่จดทะเบียนบริษัท
ค) ยกเว้นการยื่นอุทธรณ์ใด ๆ ตามคดีในศาลดังกล่าวใด ๆ
ง) ตกลงที่จะไม่เรียกร้องเกี่ยวกับการขอให้ศาลจาหน่ายคดีเนื่องจากมีศาลอื่นที่เหมาะสมกับ
การพิจารณาคดีมากกว่าและไม่แถลงว่าศาลแห่งรัฐไม่มีอานาจทางกฎหมายเหนือลูกค้า

ั
7. เหตุสด
ุ วิสย
7.1. กรณีบริษัทมีมูลบทเพียงพอ อาจฟ้องร้องเป็นเหตุสุดวิสัยได้ เหตุสุดวิสัยรวม (แต่ไม่จากัด
ถึง): (ก) การกระทาใด ๆ เหตุการณ์หรือเหตุที่เกิดขึ้น (รวมแต่ไม่จากัดถึงการปะทะ การจลาจล
หรือสงครามกลางเมือง การโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงคราม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ไฟไหม้
น้าท่วม พายุ กระแสไฟฟ้าดับ การขัดข้องของอุปกรณ์โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า การทางานผิดพลาดของเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ประเภทใด ๆ ความไม่เสถียรบนเครื่อง

แสดงราคา ความขัดข้องในการดาเนินงานของหรือความเสถียรของผู้ให้สัญญาณราคา
เป็นต้น) ซึ่งในความคิดเห็นเหมาะสมของบริษัท นาไปสู่ความไม่เสถียรของตลาดหรือตลาด
ต่าง ๆ สาหรับสินทรัพย์หนึ่งสินทรัพย์หรือมากกว่านั้น (เครื่องมือ) ก) การระงับงานชั่วคราว
การชาระหนี้หรือการปิดตัวของตลาดใด ๆ หรือการขาดหายไปของเหตุการณ์ใด ๆ ที่ซึ่งเกี่ยว
กับฐานราคาของบริษัท หรือการกาหนดให้มีข้อบังคับหรือข้อตกลงพิเศษหรือข้อตกลงที่ไม่ใช่
ข้อตกลงมาตรฐานของเทรดในตลาดใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวใด ๆ
7.2. กรณีที่บริษัทยอมรับว่าเหตุสุดวิสัยนั้นได้เกิดขึ้น บริษัทมีสิทธิ์ (โดยปราศจากผลกระทบต่อ
สิทธิอื่นของบริษัท) ในการดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยปราศจากการบอกกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษรและในเวลาใดก็ได้: ก) ยกเลิกเทรดใด ๆ หรือทั้งหมดผลลัพธ์ที่ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงหรือทางอ้อมจากเหตุสุดวิสัย (ข) ระงับชั่วคราวหรือแก้ไขการใช้ข้อบังคับหนึ่งหรือ
ทั้งหมดของสัญญาตราบใดที่เหตุสุดวิสัยทาให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้ได้
ค) กระทา หรือตรงกันข้าม ไม่กระทาการใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ลูกค้า หรือลูกค้าอื่น ๆ กรณีที่
บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมภายใต้สถานการณ์
7.3 บริษัทจะไม่รับผิดต่อภาระผูกพันที่มิได้บรรลุผล(การบรรลุผลที่ไม่เหมาะสม)หากเกิดจาก
สถานการณ์แห่งแรงที่มิอาจเอาชนะได้

8. ภาระหน้าทีข
่ องฝ่ายต่าง ๆ
8.1. การรับผิดของคู่สัญญาในสัญญาฉบับนี้ ถูกชี้ขาดโดยข้อตกลงของสัญญาและส่วนแนบ
ท้ายของสัญญา
8.2. บริษัทจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการมิได้บรรลุ
ภาระผูกพันโดยเจตนาภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้โดยบริษัทเท่านั้น บริษัทรับผิ ดชอบต่อ
การกระทาของพนักงาน แผนก และตัวแทนชาระเงินของตนราวกับเป็นการกระทาของตนเอง
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของพนักงานบริษัท โครงสร้าง และตัวแทนการชาระเงิน
เสมือนว่าเป็นของบริษัทเอง
8.3. ลูกค้ายอมรับความรับผิดต่อบริษัทสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อบริษัทสาหรับที่ซึ่ง
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่:
ก) สาหรับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าในการให้ (หรือให้ช้า) เอกสารใด
ๆ ที่จาเป็นต้องให้แก่บริษัทภายใต้สัญญานี้รวมถึงส่วนแนบท้าย และสาหรับความเสียหายแก่
บริษัทสาเหตุจากการกล่าวบิดเบือนของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารที่ให้โดยลูกค้า
ข) สาหรับความเสียหายแก่บริษัทสาเหตุจากการใช้บริการที่ให้โดยบริษัทแก่ลูกค้าในทางที่
ผิด ได้แก่ ความเสียหาย (สูญเสีย) แก่บริษัทจากการใช้ชุดคาสั่งธุรกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
และ/หรือเครื่องมือซอฟต์แวร์พิเศษ และเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ และเทคนิคที่ก่อให้เกิดหรือ
ส่งเสริมต่อการฝ่าฝืนความมีศีลธรรม ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรมในการดาเนินการทา
ธุรกรรม
ค) สาหรับความเสียหายที่เกิดจากลูกค้าสาเหตุจากการกระทาโดยร่วมมือกับลูกค้าคนอื่นของ
บริษัท และ/หรือพันธมิตรของลูกค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อทาให้บริษัทเสียหาย และสาหรับ
ความเสียหายแก่บริษัทโดยลูกค้าจากการใช้วิธีการและเทคนิคที่ไม่ซื่อสัตย์และยุติธรรม
สาหรับการเทรด (ธุรกรรม) กับบริษัทซึ่งรวมถึงการใช้โบนัสด้วย ในสถานการณ์ใด ๆ "ผู้มีส่วน
ร่วมกับลูกค้า" หมายถึง บุคคลในความสัมพันธ์ทางเครือญาติในระดับใดก็ตาม การสมรส
การเป็นหุ้นส่วน หรือความสัมพันธ์อื่น ๆ อาศัยอยู่ที่เดียวกันในฐานะบุคคล บุคคลซึ่งใช้
อุปกรณ์ร่วมกัน บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะลูกค้าบริษัทของลูกค้า โดยหุ้นส่วนบุคคล

เดียวกัน หรือลูกค้าของบริษัท และบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมร่วมกัน
ปราศจากหรือโดยปราศจากการก่อตั้งของนิติบุคคล บริษัทมีสิทธิ์ในการขยายรายละเอียดของ
สถานการ์และลักษณะที่ซึ่งลูกค้าและบุคคลที่สามสามารถจาแนกได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกัน
ง) กรณีมีพยานหลักฐานเพียงพอในการชี้แจงว่าลูกค้าพยามใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้โดยบริษัท
โดยใช้อย่างผิดกฏหมาย และเงินได้ถูกโอนไปยังบัญชีของบริษัท
จ) สาหรับความเสียหายแก่บริษัทสาเหตุจากการดึงรายได้โดยการใช้คุณสมบัติพิเศษของ
เครื่องอัปเดตราคาบนเทอร์มินัลเทรดและการดึงรายได้โดยการใช้ความผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร์และการสุ่มเสี่ยง ในเทอร์มินัลเทรด
ฉ) สาหรับความเสียหายแก่บริษัทโดยการใช้คนในของลูกค้า ข้อมูลความลับ หรือข้อมูลอื่นที่
ให้การได้เปรียบใด ๆ แก่ลูกค้าในการตัดสินใจเทรดกับบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการเดบิตความ
เสียหายเหล่านี้จากบัญชีของลูกค้าและ/หรือบัญชีของบุคคลอื่น (กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าบัญชีเหล่านี้
เป็นของลูกค้า (หรือผู้สมรู้ร่วมคิดของลูกค้า) โดยการใช้อุปกรณ์ด้านเทคนิคและอื่น ๆ ของ
บริษัท รวมถึงเครื่องมือด้วย) บริษัทมีสิทธิ์อีกเช่นกันในการปิดกั้นการดาเนินการธุรกรรมเพิ่ม
เติมบนเทอร์มินัลเทรดและแดชบอร์ดสาหรับลูกค้าเกี่ยวกับบุคคลที่ซึ่งบริษัทมีมูลเพียงพอและ
การสงสัยในการจาแนกการกระทาของพวกเขา (รวมถึงการกระทาร่วมกันกับลูกค้าคนอื่น) จุด
ประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และในการเดบิตจากบัญชีของลูกค้าเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัท
8.4. หากลูกค้าละเมิดเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิ์เลือกที่จะ:
8.4.1. แก้ไขจานวนภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทที่มีต่อลูกค้าแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล(ยอด
บัญชี)ของบัญชีลูกค้า
8.4.2. ระงับการจัดหาบริการให้แก่ลูกค้า ปิดกั้นการเข้าใช้เทอร์มินอลซื้อขาย
หากบริษัทปิดกั้นการเข้าใช้เทอร์มินอลซื้อขายของลูกค้า ลูกค้าจะต้องใช้ทุกขั้นตอนที่จาเป็น
และสมเหตุสมผลเพื่อแก้ไขสาเหตุที่ปิดกั้นการเข้าใช้เทอร์มินอลซื้อขาย หากลูกค้าไม่ใช้
มาตรการหรือการกระทาใดในการบอกกล่าวเหตุผลที่ถูกปิดกั้นการเข้าใช้งานภายในสามสิบ
(30) วัน บริษัทสามารถถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีซื้อขายได้ บริษัทต้องฝากเข้าทั้งหมดที่
ถอนออกจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าเข้าไปใหม่หากลูกค้าได้ทาตามความต้องการที่จาเป็น
ทั้งหมดในการถอดถอนการปิดกั้นบัญชีซื้อขายแล้ว
8.5. กรณีลูกค้าฝ่าฝืนข้อตกลงข้อใดของสัญญานี้และส่วนสาคัญซึ่งระบุในข้อ 1.2 ได้แก่การ
ปฏิเสธที่จะอดทนต่อการตรวจสอบที่จาเป็นและการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่จาเป็นบริษัทมีสิทธิ์
ในการยกเลิกสัญญาเพื่อยกเลิกธุรกรรมของลูกค้า เพื่อปิดหนึ่ง หลาย ๆ หรือเทรดทั้ งหมดของ
ลูกค้าเวลาใดก็ได้ ตามดุลพินิจของบริษัท และเพื่อหยุดการให้บริการแก่ลูกค้าและคืนหรือไม่
คืนเงินไปยังลูกค้าตามดุลพินิจ การฝ่าฝืนใด ๆ ของข้อตกลงที่ระบุในข้อนี้ เพิกถอนสิทธิ์ลูกค้า
ในการร้องของการชาระเงินหรือคืนเงินจากบริษัท
8.5.1. กรณีบริษัทยกเลิกสัญญาจากการฝ่าฝืนของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่
รวมถึงใส่ข้อมูลบุคคลที่สามระหว่างการลงทะเบียน กรณีที่บริษัทตรวจพบการผิดสัญญาของ
ลูกค้าที่ระบุในวรรคนี้ ผลที่ตามมาที่ระบุอยู่ในข้อ 8.5. ของสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้
8.6. บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าสาหรับความเสียหาย การสูญเสีย การขาดทุน การเสีย
โอกาส (เนื่องจากความผันผวนของตลาด) ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้า
อันเนื่องมาจากการซื้อขายตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

8.7. บริษัทไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ข้อมูลคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลที่แสดงในเทอร์มินอลซื้อ
ขายของลูกค้ากับข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์บริษัทในระหว่างการกาหนดผลลัพธ์ทางการเงินของการ
ซื้อขายของลูกค้า เพื่อกาจัดความคลาดเคลื่อนดังกล่าว บริษัทจะปรับแก้ข้อมูลในเทอร์มินอล
ซื้อขายตามข้อมูลที่มีบนเซิร์ฟเวอร์บริษัท
8.8. บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายของลูกค้าหากความเสียหายดังกล่าวมีผลมาจากการ
โจมตีของแฮกเกอร์ อุบัติเหตุ(ความล้มเหลว)ของเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์กสื่อสาร สาย
ไฟ หรือระบบโทรคมนาคม ฯลฯ ที่ใช้โดยตรงสาหรับการกระทบยอดของเงื่อนไขสาคัญของ
ธุรกรรมลูกค้าหรือการรับรองขั้นตอนอื่น ๆ ของการทางานของบริษัทที่เกิดขึ้นโดยบริษัทมิได้มี
ความผิด
8.9. บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความผิดพลาดทางเทคนิคและ/หรือการหยุดชะงักในการทางาน
ของเทอร์มินอลซื้อขายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของแฮกเกอร์ อุบัติเหตุ(ความล้มเหลว)ของ
เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์กสื่อสาร สายไฟ หรือระบบโทรคมนาคม ฯลฯ หรือต่อความสูญ
เสียของลูกค้าที่เกิดจากความล้มเหลวและ/หรือการหยุดชะงักดังกล่าว
8.10. บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของธุรกรรมที่ลูกค้าตัดสินในทาบนพื้นฐานของบท
วิเคราะห์ที่จัดเตรียมโดยบริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม ลูกค้าได้รับการแจ้งให้ทราบว่าธุรกรรมที่
ทาภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้มีความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความเสี่ยงในการสูญเสียส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงินที่โอนเข้ามายังบัญชีของลูกค้า ลูกค้ารับ
ทราบว่าไม่มีการทุจริต การมิได้บรรลุภาระผูกพันโดยเจตนา หรือการประมาทเลิอเล่ออย่าง
ร้ายแรงในส่วนของบริษัท บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และค่าเสีย
หายใด ๆ ของลูกค้าอันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่จัดหาให้กับลูกค้า รวมถึงแต่
มิได้จากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการซื้อขายของลูกค้า ในขณะที่บริษัทสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกหรือปิดการซื้อขายใด ๆ ของลูกค้าในกรณีที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ธุรกรรมที่ได้ทา
ไปทั้งหมดโดยลูกค้าที่เป็นผลจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดจะยังคงมีผลและผูกพันกับ
ทั้งลูกค้าและบริษัท
8.11. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียที่ลูกค้าอาจได้รับในกรณีของการโจรกรรม การ
สูญหาย หรือการเปิดเผยรหัสผ่านที่ใช้กับเทอร์มินอลซื้อขายให้แก่บุคคลที่สาม ลูกค้าเป็นผู้รับ
ผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปกป้องรหัสผ่านและป้องกันการเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของ
บุคคลที่สามที่จะเข้ามาใช้งาน
8.12. บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อการมิได้บรรลุภาระผูกพัน(การบรรลุผลที่ไม่เหมาะสม)ภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้หากเกิดจากสถานการณ์แห่งแรงที่มิอาจเอาชนะได้(เหตุสุดวิสัย)
8.13. บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยอ้อม โดยพิเศษ โดย
พลการ หรือโดยการลงทัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับ รวมถึงแต่มิได้จากัดเพียงกาไรที่สูญเสีย การสูญ
เสียเงินออมที่คาดไว้หรือการสูญเสียเงินได้ แม้ว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งจากบริษัทเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว ความเสียหายทางด้านจิตใจไม่มีการชดเชยให้
8.14. บริษัทมีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ในการพิจารณาถึงการผิดสัญญาของลูกค้า ไม่เกี่ยวกับอายุ และ
ถ้าการผิดสัญญาถูกพบเจอ ให้ใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้

ั
9. ระยะเวลาและการยุตส
ิ ญญา
9.1. สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการสรุปผล(การลงทะเบียนของลูกค้าบนเว็บไซต์หรือ
เทอร์มินอลซื้อขายของบริษัท)และจะมีผลเป็นระยะเวลาไม่จากัด

9.2. ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียวก็สามารถยุติสัญญาฉบับนี้ได้
9.2.1. สัญญาจะถือว่าบริษัทได้ยุติตั้งแต่วันที่ระบุในหมายแจ้งที่บริษัทส่งไปให้ลูกค้า
9.2.2. สัญญาฉบับนี้ถือว่ายุติลงเมื่อลูกค้าเริ่มแจ้งภายในห้า (5) วันทาการหลังจากที่บริษัทได้
รับหนังสือแจ้งที่มีถ้อยแถลงยุติสัญญาโดยที่ลูกค้าต้องปราศจากภาระผูกพันที่ยังมิได้บรรลุ
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าควรส่งการแจ้งการยุติสัญญาไปยังที่อยู่ของบริษัทที่ให้
ไว้ในวรรค 1.1 ของสัญญาปัจจุบัน หรือไปยังอีเมล help@olymptrade.com
9.3. สัญญาฉบับนี้ถือว่ายุติลงตามฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่เวลาที่ภาระผูกพันร่วมกันของลูกค้าและ
ของบริษัทตามธุรกรรมที่ทาไว้ก่อนหน้านี้นั้นได้เ สร็จสมบูรณ์และหนี้สินของแต่ละฝ่ายได้ชาระ
แล้ว
9.4. กรณีสัญญาถูกยกเลิก เงินจะต้องถูกคืนแก่ลูกค้าภายในไม่เกิน 30 วัน กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิ์
ในการคืนรับเงินคืน

10. การจ ัดเตรียมสุดท้าย
10.1. การแก้ไขและการเพิ่มเติมกับสัญญาฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายในสัญญาฉบับนี้จะต้อง
กระทาโดยบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว การแก้ไขและการเพิ่มเติมที่กระทาโดยบริษัทและไม่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ระบุในสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ระบุโดยบริษัท
10.2. การแก้ไขและการเพิ่มเติมที่กระทาโดยบริษัทต่อสัญญาฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายใน
สัญญาฉบับนี้เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่กากับดูแลเรื่องราวของสัญญาฉบับ
นี้ อีกทั้งกฎเกณฑ์และสัญญาของระบบการซื้อขายที่ใช้งานโดยบริษัทเพื่อทาให้ภาระผูกพัน
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้บรรลุผลจะมีผลบังคับใช้พร้อมไปกับการแก้ไขในเอกสารต่าง
ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
10.3. เริ่มต้นจากวันที่บังคับใช้ การแก้ไขและการเพิ่มเติมที่กระทาโดยบริษัทจะใช้กับลูกค้าทุก
คนโดยเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้ที่ได้ทาสัญญาก่อนที่การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ด้วย
10.4. เพื่อตอกย้าความตระหนักรู้ถึงการแก้ไขและการเพิ่มเติมก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ให้กับ
ลูกค้าที่ทาสัญญา ลูกค้าจะต้องไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายด้วย
ตนเองหรือผ่านทางบุคคลที่ได้รับมอบอานาจอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อพบกับข้อมูลเกี่ยวกับ
การแก้ไขและ/หรือการเพิ่มเติมที่ได้ทาไป
10.5. ลูกค้า(รายบุคคล)ที่ให้ข้อมูลส่วนตัวของตนแก่บริษัทในรูปแบบและลักษณะใดก็ตาม
(เมื่อดาเนินการใด ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ผ่านทางคู่สัญญาของบริษัท ฯลฯ) ด้วยเหตุนั้นได้
ให้ความยินยอมแก่บริษัทและคู่ค้าในการประมวลผลโดยอัตโนมัติและมิใช่อัตโนมัติกับข้อมูล
ส่วนตัวที่ได้ให้ไว้นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาให้บรรลุผลของสัญญาฉบับนี้ การดาเนินการ
ของแคมเปญโฆษณา การจัดหาโฆษณาให้แก่ลูกค้า ข้อมูลและสิ่งทางการตลาด ข้อมูลเกี่ยว
กับแคมเปญและอีเวนต์ที่จัดโดยบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กาหนดโดยบริษัท กล่าว
คือ เพื่อการรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การสะสม การจัดเก็บ การปรับแก้(การอัปเดต
การแก้ไข) การสกัด การถ่ายโอน(การจาหน่าย การให้สิทธิ์เข้าใช้) การปกปิดตัวตน และการ
ถ่ายโอนข้ามแดนของข้อมูลส่วนตัว ให้ความยินยอมเป็นระยะเวลา 75 ปี (หรือจนกระทั่งระยะ
เวลาจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่มีข้อมูลดังกล่าวที่กาหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ของสถานที่
ตั้งบริษัท) สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตามกฎหมายโดยการส่งถ้อยแถลงเช่นนั้นไปยัง
สถานที่ตั้งบริษัท ข้อมูลติดต่อจะให้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทรับประกันความลับของ
ข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าให้ไว้ ไม่รวมถึงสถานการณ์ที่กฎหมายที่บังคับใช้กาหนดและเหตุสุดวิสัย

10.6. ลูกค้ามีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่สื่อสารให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือบุคคลที่สามเข้าใช้สิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภายในการจัดหาบริการ
ให้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ เพื่อทาธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้เท่านั้น ลูกค้าไม่มี
สิทธิ์จาหน่าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น หรือจัดเก็บไว้ในคลัง เก็บแยก
ต่างหาก ในสถานการณ์ใด ๆ ขอบเขตอานาจที่มอบให้กับลูกค้าในเรื่องข้อมูลที่ลงโดยบุคคล
ที่สามจะต้องไม่เกินขอบเขตของอานาจที่ได้รับโดยบริษัทจากบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับประกัน
ว่าข้อมูลที่ลงไว้โดยบุคคลที่สามนั้นเชื่อถือได้ แม่นยา เกี่ยวข้อง และจะจัดหาให้เป็นระยะไป
เรื่อย ๆ บริษัทยังไม่ต้องรับผิดต่อผลลัพธ์ของธุรกรรม (การขาดทุน กาไรที่สูญเสีย เงินได้ที่สูญ
เสีย ความเสียหายต่อค่าความนิยม ฯลฯ) ที่ลูกค้าได้ตัดสินใจทาบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ
การสื่อสารไปยังลูกค้าไม่ว่าจะทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทหรือโดยบุคคลที่
สาม
10.7. บริษัทอาจถ่ายโอนสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมด
หรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคคลที่สาม หากบุคคลดังกล่าว
ดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อกาหนดในที่นี้ การโอนสิทธิ์และภาระผูกพันนี้
ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าโดยบริษัท
และจะดาเนินการในเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ที่เพียงพอบนเว็บไซต์ของบริษัท
10.8. ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการมอบหมายสิทธิ์ของตน ภาระผูกพันของตน หรือถ่ายโอนสิทธิ์หรือ
ภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ในลักษณะอื่นใดก็ตามโดยปราศจากหนังสือ
ยินยอมของบริษัทก่อน หากบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด การมอบหมายหรือถ่ายโอนดังกล่าวใด ๆ
จะถือว่าไม่ถูกต้อง
10.9. บริษัท คู่ค้า หรือผู้ร่วมค้าอื่นใดสามารถมีผลประโยชน์ทางวัตถุ ความสัมพันธ์ทาง
กฎหมาย หรือการจัดการในเรื่องธุรกรรมในแพลตฟอร์มซื้อขายหรือในพื้นที่ส่วนตัว หรือผล
ประโยชน์ทางวัตถุ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือการจัดการที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
ลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถ:
ก) เป็นเหมือนคู่สัญญาในเรื่องทรัพย์สินใด ๆ
ข) แนะนาให้คู่ค้าอื่นของบริษัทให้เป็นคู่สัญญาในการดาเนินการซื้อขาย
ค) ให้คาแนะนาและให้บริการแก่คู่ค้าหรือลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัทในเรื่องทรัพย์สินที่สนใจ
แม้ว่าจะขัดแย้งกับความสนใจของลูกค้าก็ตาม
10.10. ลูกค้าจะต้องยินยอมและมอบอานาจให้แก่บริษัทในการกระทาการในเรื่องของลูกค้า
และสาหรับลูกค้าตามที่บริษัทเห็นสมควร แม้จะมีโอกาสขัดผลประโยชน์หรือการมีอยู่ของผล
ประโยชน์ทางวัตถุบางอย่างในเรื่องของธุรกรรมใด ๆ ในเทอร์มินอลซื้อขายหรือในพื้นที่ส่วน
ตัวโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า การมีอยู่ของความขัดแย้งด้านผลประโยน์หรือผลประโยชน์
ทางวัตถุในเรื่องของธุรกรรมใด ๆ ในเทอร์มินอลซื้อขายหรือในพื้นที่ส่วนตัวจะต้องไม่ส่งผลก
ระทบต่อการจัดหาบริการให้แก่ลูกค้าโดยพนักงานของบริษัท บริษัทสามารถกระทาการแทน
ลูกค้าด้วยคู่สัญญาที่มีสัญญาในการรับสินค้าหรือบริการกับบริษัทหรือผู้ร่วมค้าได้ บริษัทรับ
ประกันว่าจะทาสัญญาดังกล่าวให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของ
ลูกค้า ตัวอย่างเช่น สัญญาดังกล่าวทาให้เข้าถึงข้อมูลหรือบริการอื่นใดที่ปกติแล้วเข้าถึงไม่ได้
10.11. หากบทบัญญัติใดของสัญญาฉบับนี้(หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติดังกล่าว)ถือว่า
ไม่ถูกต้องโดยศาลผู้มีอานาจ บทบัญญัติดังกล่าวจะถือเป็นส่วนที่แยกออกจากสัญญาฉบับนี้
และจะไม่ส่งผลต่อส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้

10.12. บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการจัดหาบริการให้แก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา (มิได้มีภาระใน
การแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า)
10.13. ในกรณีของสถานการณ์ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในสัญญา บริษัทจะดาเนินการโดยสุจริตและ
ซื้อขายอย่างเป็นธรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของตลาดที่ยอมรับกัน
10.14. บริษัทมีสิทธิ์ในการเตรียมและใช้งานข้อความจากสัญญาฉบับนี้และเอกสารแนบท้าย
ในสัญญาฉบับนี้ในภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ หากมีข้อแตกต่างระหว่างข้อความ
ของสัญญาฉบับนี้กับเอกสารแนบท้ายในสัญญาฉบับนี้ในภาษาอังกฤษและข้อความดังกล่าว
ในภาษาอื่น ๆ ให้ถือเอาข้อความภาษาอังกฤษเป็นสาคัญ ข้อความของสัญญาที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทจะมีผลเหนือกว่าข้อความของสัญญาที่เผยแพร่ที่อื่น

ื่ ประเทศทีบ
11. รายชอ
่ ริษ ัทไม่มก
ี ารประกอบธุรกิจ
11.1. บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยไม่ให้บริการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศ
ดังต่อไปนี้ ยิบรอลตาร์ ดิ ไอล์ออฟแมน เกิร์นซีย์ เจอร์ซีย์ ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส ลิกเตนสไตน์ สาธารณรัฐเช็ค
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี
อิสราเอล ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ โปแลนด์
โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และ
สหราชอาณาจักร
11.2. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้ เรียกว่า บุคคล ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
11.2.1. มีสัญชาติ วีซ่าพานักอาศัย หรือ เอกสารอื่นๆ ในลักษณะดังกล่าวที่มีความเกี่ยวข้อง
กับประเทศที่บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจ หรือ
11.2.2. พานักอาศัยในประเทศที่บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้พักอาศัยในประเทศที่
บริษัทไม่ประกอบธุรกิจด้วย หรือมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือที่อยู่พานักอาศัยในประเทศที่บริษัท
ไม่มีการประกอบธุรกิจ หรือ
11.2.3. เกิดในประเทศที่บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจ หรือ
11.2.4. มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยรหัสประเทศของประเทศที่บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจ
หรือ มีเลขรหัสไอพีที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจ หรือ
11.2.5. มีความเกี่ยวข้องอื่นใดกับประเทศที่บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจ ตามดุลพินิจของ
บริษัท
11.3. หากบริษัทตัดสินว่ากาลังให้บริการบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศที่บริษัทไม่
ประกอบธุรกิจ บริษัทอาจใช้มาตรการตามข้อ 8.5 ของข้อตกลงฉบับนี้ หรือ ใช้วิธีการอื่นใด
เพื่อให้ความตกลงเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้

