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บทนำ
เอกสารฉบับนี้สำคัญและมีขอกำหนดที่เราใหบริการดานการเทรดโลหะมีคา CFD 
และคาเงิน (“บริการ”) ของเราแกคุณ

เนื่องจากขอจำกัดในการกำกับดูแลของ CFTC และตาม Dodd-Frank Act นั้น 
HANTEC MARKETS LTD จะไมสามารถเปดบัญชีใหกับผูที่พำนักอาศัยในสหรัฐฯ 
ได*

ขอสำคัญก็คือคุณตองอานและทำความเขาใจขอกำหนดเหลานี้และเราจะตรวจ  
สอบใหแนใจวาคุณมีโอกาสเหมาะสมที่จะทำเชนนั้นโดยจะไมอนุญาตใหคุณเทรด 
จนกวาคุณจะไดยืนยันกับเราวาคุณไดอานขอกำหนดเหลานี้แลว หากคุณมีคำถาม
ใดๆ โปรดแจงใหเราทราบ

Hantec Markets Limited (“Hantec Markets”) ไดรับอนุญาตและกำกับดูแลโดย 
Financial Services Commission แหงสาธารณรัฐมอริเชียส

1. ขอตกลงระหวางเรา
ขอตกลงระหวางเรา (ตอจากนี้เรียกวา “ขอตกลง” ฉบับนี้) ประกอบดวยขอกำหนด
และเงื่อนไขเหลานี้ รวมถึงขอกำหนดและสาระสำคัญตางๆ ที่ระบุไวในแบบฟอรม
สมัครเปดบัญชี รวมถึงขอบังคับยอยใดๆ

1.1.1 ขอตกลงฉบับนี้แสดงถึงขอกำหนดทั้งหมดที่ตกลงระหวางเราเกี่ยวกับ 
บริการ เวนแตเราจะไดตกลงไวเปนลายลักษณอักษรเพิ่มเติมหรือแตกตางจากขอ
ตกลงฉบับนี้

1.2. วันที่มีผล
1.2.1. ขอตกลงฉบับนี้จะมีผลใชบังคับตั้งแตชวงแรกที่คุณทำและลงนามในแบบ
ฟอรมสมัครเปดบัญชีหรือวันท่ีคุณเร่ิมใชบริการ (กลาวคือวันท่ีเราเปดทำการหรือวัน
ทำการถัดไปหากเราไมไดเปด ตอจากนี้เรียกวา “วันทำการ”) หนาที่ของเราตาม
ขอตกลงฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับบริการของเราจะมีผลใชบังคับในวันทำการที่เราไดรับ   
การโอนเงินเขาบัญชีของคุณ

1.3. สิทธิ์ในการยกเลิก
1.3.1. คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกขอตกลงฉบับนี้ภายใน 14 วันทำการที่เราไดรับแบบ
ฟอรมสมัครเปดบัญชีจากคุณ หากคุณตองการยกเลิกขอตกลงฉบับนี้ โปรดแจงให
ผูติดตอของคุณที่ Hantec Markets ทราบหรือเขียนถึงเราที่ Suite 208, 2nd 
Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic 
of Mauritius หรืออีเมลถึงเราที่ info-mu@hmarkets.com

1.3.2. หากคุณไมไดใชสิทธิ์นี้ในการยกเลิกภายในระยะเวลาที่จำเปน คุณจะยัง
คงมีสิทธิ์ใชสิทธิ์ของคุณเพื่อบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้ตามขอที่ 2.34.1.1

1.3.3. คุณตกลงวาสิทธิ์ที่จะยกเลิกและสิทธิ์ที่จะบอกเลิกตามขอตกลงฉบับนี้มี
ความเกี่ยวของกับการยกเลิกหรือบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้เทานั้น การยกเลิกหรือ
บอกเลิกดังกลาวจะไมกระทบตอความสมบูรณของธุรกรรมที่เริ่มขึ้นกอนที่เราจะได
รับคำบอกกลาวถึงการยกเลิกหรือบอกเลิกของคุณ ทั้งนี้ การยกเลิกหรือบอกเลิกจะ
ไมกระทบตอสิทธิ์ คาชดเชย ความรับผิดชอบที่มีหรือขอกำหนดทางสัญญาอื่นๆ 
ของคุณหรือท่ีคางอยูของเราซ่ึงมีเจตนาใหมีผลแมบอกเลิกขอตกลงฉบับน้ี 

 

1.3.4 จะไมมีคาปรับในการยกเลิกที่กำหนด อยางไรก็ตาม คุณจะตองชำระคา
ธรรมเนียมของเราตามสวนในวันที่ยกเลิกและคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ ที่จำเปนซึ่ง
เกิดขึ้นกับเรา (หรือบุคคลภายนอก) ในการยกเลิกขอตกลงฉบับนี้และการขาดทุน
ใดๆ  ที่เกิดขึ้นซึ่งจำเปนในการปดบัญชีหรือสิ้นสุดธุรกรรมที่คางชำระและการโอน
เงินของคุณกลับไปใหคุณ
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1.3.5. คุณควรทราบวาเราจะใหบริการแกคุณจนกวาเราจะไดรับคำบอกกลาวถึง
การยกเลิกตามสิทธิ์ในการยกเลิกของคุณและหากคุณยกเลิก จำนวนเงินที่คุณจะ
ไดรับกลับคืนอาจนอยกวาเงินลงทุนเริ่มตนของคุณเนื่องจากมูลคาตลาดที่ผันผวน   
การชำระคาธรรมเนียมใดๆ ที่ตองชำระใหเรา รายจายที่เราไดรับ และรายจายใดๆ 
ที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากสถานการณที่นอกเหนือการควบคุมของเรา

*ผูที่พำนักอาศัยในสหรัฐฯ หมายถึงบุคคลใดๆ ตอไปนี้ ไดแก บุคคลธรรมดาที่
พำนักอาศัยในสหรัฐฯ บริษัท หางหุนสวน สมาคมหรือนิติบุคคลอื่นใดตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งขึ้นหรือดำเนินการตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ในสหรัฐฯ สาขา
หรือตัวแทนของนิติบุคคลตางประเทศที่ตั้งอยูในสหรัฐฯ ทรัสตที่ผูไดรับมอบหมาย
ใหจัดการดูแลเปนผูพำนักอาศัยในสหรัฐฯ หลักทรัพยท่ีผูพำนักอาศัยในสหรัฐฯ 
เปนผูจัดการหรือผูดูแล หรือบัญชีใดๆ ที่ถือครองเพื่อประโยชนของผูที่พำนักอาศัย
ในสหรัฐฯ

2. ขอกำหนดและเงื่อนไขที่ใชกับบริการ  

2.1. Hantec Markets Limited
Hantec Markets Limited ไดรับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Services 
Commission แหงสาธารณรัฐมอริเชียส

สถานที่ประกอบธุรกิจหลักของเราก็คือ Suite 208, 2nd Floor, The Catalyst, 
Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius (เรา
จะแจงใหคุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบธุรกิจหลัก) หมายเลข
โทรศัพทของเราก็คือ 020 7036 0888 และที่อยูอีเมลของเราก็คือ 
info-mu@hmarkets.com

2.2. บริการซื้อขายที่ไมใหการแนะนำ
2.2.1. เราให “บริการซื้อขายที่ไมใหการแนะนำ” ซึ่งหมายความวาเรากำลังซื้อ
การลงทุนจากคุณหรือขายการลงทุนใหคุณ หรือซื้อหรือขายการลงทุนในนามของ
คุณเมื่อคุณไมตองการใหเราแนะนำคุณตามสมควรหรือตามความเหมาะสมของ    
ธุรกรรมสำหรับคุณ   เวนแตเราไดตกลงใหขอคิดเห็นในการลงทุนแกคุณและใหคำ
แนะนำโดยสวนตัวเกี่ยวกับธุรกรรมที่เจาะจง

2.2.2. คำสั่งใดๆ ที่คุณใหเราไวเกี่ยวกับบริการซื้อขายที่ไมใหการแนะนำตอง
ใหโดยคุณผานระบบธุรกรรมโลหะมีคา CFD และคาเงินทางออนไลนของเรา (ตอ
จากนี้เรียกวา “แพลตฟอรมออนไลน”) เวนแตเราจะไดตกลงไวเปนอยางอื่น

2.2.3. เราจะแจงใหคุณทราบราคาที่สามารถซื้อหรือขายคาเงิน โลหะมีคาและ 
CFD ทางวาจาหรือทางแพลตฟอรมออนไลน

2.2.4. คุณจะตองชำระเงินสำหรับแตละธุรกรรมในวันที่ตกลงกับเราวาจะชำระเงิน 
หรือหากไมมีวันดังกลาว   ใหใชวันทำการวันที่สองหลังจากที่เราทำคำสั่งหรือวัน
อื่นๆ ที่เราอาจกำหนด (ตอจากนี้เรียกวา “วันที่คิดมูลคา”)

 

2.3. ความเหมาะสม
2.3.1. ถึงแมเราจะไมไดใหคำแนะนำในการลงทุนแกคุณ แตสำหรับการลงทุน 
บางประเภท (ที่เราพิจารณาวาเปนการลงทุนที่ซับซอน) เมื่อเราไดรับคำสั่งใหซื้อ
ขายโดยไมมีการแนะนำ เราจะประเมินความเหมาะสมของคำสั่งดังกลาวโดยอางอิง
ขอมูลเกี่ยวกับความรู   ประสบการณและความเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของของ
คุณ  หากเราไมมีขอมูลเพียงพอที่จะดำเนินการประเมินดังกลาว เราขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมทำตามคำสั่งที่ไดรับจากคุณ

2.3.2. หากคุณพิจารณาวา (เมื่อคำนึงถึงขอมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ) ธุรกรรมมี
ความไมเหมาะสม เราจะเตือนใหคุณทราบ หากคุณตองการทำธุรกรรมตอหลังจาก
ไดรับคำเตือนดังกลาว     คุณจะตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจดังกลาวแตเพียงผู
เดียว

2.4.1. เมื่อเราดำเนินการซื้อขายใหคุณโดยไมมีการแนะนำ เราจะสงคำบอกกลาว 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหคุณเพ่ือยืนยันคำส่ังของคุณและใหรายละเอียดธุรกรรม 
(เชน ราคาและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในการแปลงสกุลเงิน) ดังนั้น คุณควรตรวจ
สอบคำยืนยันอยางระมัดระวังและแจงใหเราทราบถึงขอผิดพลาดในทันที หากคุณ
ไมแจงใหเราทราบภายใน  24  ช่ัวโมงวามีขอผิดพลาดในคำยืนยันท่ีเราสงใหคุณ 
จะถือวาคำยืนยันดังกลาวมีผลผูกพันกับคุณ (หากไมมีขอผิดพลาดท่ีชัดเจน)

2.5. การทำคำสั่งที่ดีที่สุด
2.5.1. เมื่อเราทำคำสั่งในนามของคุณ เราจะใชขั้นตอนตามสมควร ทั้งหมดเพื่อ 
ใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเราใช
นโยบายการทำคำส่ังซ่ึงมีอยูบนเว็บไซตของเราเพ่ือใหไดรับการดำเนินการท่ีดี     
ที่สุด   นโยบายการทำคำสั่งของเราจะไดรับการทบทวนเปนระยะ   รวมถึงเมื่อใด
ก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญซึ่งกระทบตอความสามารถของเราที่  
จะใหบริการทำคำสั่งอยางดีที่สุดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การทำขอตกลงฉบับนี้เทากับ
คุณยืนยันวาคุณตกลงตามนโยบายฉบับนี้

2.5.2.  
เราไมสามารถดำเนินการตามนโยบายการทำคำส่ังของเราเก่ียวกับสวนสำคัญของ   
การทำคำส่ังซ้ือขายซ่ึงอยูภายใตคำส่ังพิเศษได

2.5.3. เมื่อเราเขาทำธุรกรรมในนามของคุณในสกุลเงินตางประเทศอื่นที่ไมใช
สกุลเงินฐานของบัญชีคุณ (กลาวคือสกุลเงินฐานที่ระบุในแบบฟอรมสมัครเปด
บัญชี)   เราอาจดำเนินธุรกรรมที่จำเปน   (รวมกับธุรกรรมการปองกันความเสี่ยง
สำหรับธุรกรรมน้ันๆ)   ในวันท่ีดำเนินการตามธุรกรรมมากกวาวันท่ีเทรดตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่มี

2.5.4. การชำระเงินเขาบัญชีคุณอาจไดรับการแปลงเปนสกุลเงินฐานของบัญชี
คุณหากจำเปน

2.6. ความสามารถ
2.6.1. เราจะเปนคูสัญญาในธุรกรรมทั้งหมดของคุณและจะกระทำการในฐานะ
ตัวการซึ่งไมใชตัวแทนในนามของคุณ เวนแตเราจะไดตกลงไวเปนอยางอื่นในเวลา
ที่ทำขอตกลง เราจะดูแลคุณในฐานะลูกคาตามวัตถุประสงคทั้งหมดและคุณจะตอง
รับผิดชอบในการทำหนาท่ีตามแตละธุรกรรมท่ีเราเขาทำกับคุณหรือในนามของคุณ
โดยตรงและทั้งหมด   เวนแตเราจะไดตกลงไวเปนอยางอื่น   เราจะไมมีหรือไม
แสวงหาความสัมพันธใดๆ   กับบุคคลภายซึ่งอาจมีการกลาวอางวาเปนการกระทำ
ของคุณ

2.7. การรวมกัน
2.7.1. ตามกฎหรือขอบังคับของ FSC เราสามารถรวมธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีของ
คุณเขากับธุรกรรมของลูกคาอื่นๆ  รวมถึงของพนักงานและผูที่เกี่ยวของ (โดยรวม
ถึงบริษัทแมหรือบริษัทสาขา  (ดังท่ีระบุในกฎหมาย Companies Act 2001) เปนระ
ยะๆ  ของบริษัทสาขาของเราและ/หรือของบริษัทแมดังกลาว  ตอจากนี้เรียกวา “ 
บริษัทที่เกี่ยวของ”)  และพนักงานของบริษัทเหลานี้โดยไมตองถามคุณกอน  ทั้งนี้ 
เราจะรวมคำสั่งของคุณหากเราเชื่อวามีแนวโนมที่การรวมคำสั่งดังกลาวจะเปน     
ประโยชนกับคุณในภาพรวมเทานั้น อยางไรก็ตาม คุณควรทราบวาผลกระทบจาก
การรวมอาจสงผลเสียตอคุณเก่ียวกับคำส่ังน้ันๆ

2.8. การใชแพลตฟอรมออนไลน
2.8.1. คุณจะสามารถเขาทำคำสั่งตามอัตราแลกเปลี่ยนและราคาที่แสดงบน
แพลตฟอรมออนไลนได

2.4. การยืนยัน

โปรดทราบวาคำสั่งพิเศษจากคุณเกี่ยวกับการทำคำสั่งซื้อขายอาจทำให
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2.8.2. ความเปนเจาของสื่อและขอความที่มีบนเว็บไซตของเรา ซึ่งเขาดูผาน

2.8.3. เราจะแจงใหคุณทราบถึงรหัสบัญชีสำหรับแพลตฟอรมออนไลนของคุณ
ทางโทรศัพท จดหมาย หรืออีเมล เราจะขอขอมูลสวนตัวของคุณเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนของคุณกอนที่จะใหรหัสผานทางโทรศัพท รหัสผานของคุณจะถือเปน
ความลับอยางเครงครัดและคุณตกลงวาจะรับผิดชอบตอธุรกรรม การขาดทุน ราย

ไดใหรหัสผานแกคุณแลว

2.8.4. คุณตกลงวาการใชแพลตฟอรมออนไลนเทากับวาคุณไดใหความยินยอม
อยางชัดแจงเปนการลวงหนาที่จะรับและสงคำสั่งเพื่อใหดำเนินการนอกตลาดที่ได
รับการกำกับดูแลหรือระบบ Multilateral Trading Facilities

2.8.5. คุณจะใหรายชื่อบุคคลที่คุณอนุญาตใหเขาถึงแพลตฟอรมออนไลนในนาม
ของคุณ (ตอจากนี้แตละรายเรียกวา “ผูใชที่ไดรับอนุญาต”) อยางถูกตองแกเรา
คุณจะแจงใหเราทราบในทันทีที่ตั้งใหบุคคลใหมกลายเปนผูใชที่ไดรับอนุญาตหรือ
เมื่อผูใชที่ไดรับอนุญาตรายเดิมไมไดเปนผูใชที่ไดรับอนุญาตอีกตอไป เมื่อได
รับคำบอกกลาวดังกลาว การเปลี่ยนแปลงผูใชที่ไดรับอนุญาตจะมีผลทันที (หรือใน
วันดังกลาวตามที่ระบุในคำบอกกลาว) อยางไรก็ตาม คำบอกกลาวดังกลาวจะไม

กลาว ทั้งนี้ คำสั่งใดๆ ที่ผูใชที่ไดรับอนุญาตใหและยอมรับจะถือเปนคำสั่งที่ไดรับ
อนุญาตจากคุณและจะมีผลผูกพันตอคุณ

2.8.6. คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาผูใชที่ไดรับอนุญาตแตละรายออกและปด
เบราวเซอรอินเทอรเน็ตหลังใชแพลตฟอรมออนไลนแลว

2.8.7. คุณจะแจงใหเราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลใดๆ ที่เชื่อวาล็อกอินและรหัส
ผานของคุณไมปลอดภัยและไมเปนความลับ หรืออาจมีบุคคลอื่นทราบถึงรหัสดัง

2.8.8. เราอาจระงับชั่วคราว ถอนหรือปฏิเสธการเขาถึงแพลตฟอรมออนไลนได
ทุกเมื่อโดยไมแจงใหคุณทราบดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม เชน ความปลอดภัย คุณภาพ
ของบริการ การที่คุณไมสามารถชำระเงินเมื่อถึงกำหนด หรือการที่คุณละเมิดขอกำ
หนดใดๆ ของขอตกลงฉบับน้ี

2.9.1. คุณตองสงคำสั่งในการเทรดทั้งหมดใหเราทางแพลตฟอรมออนไลน เวน 
แตเราจะไดตกลงไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ คำสั่งดังกลาวจะไมมีผลเวนแตเราจะได
รับคำสั่งจริงๆ

2.10. คำสั่งที่ไมมีผลผูกพัน
2.10.1.
เมื่อคุณคลิกที่ปุมสงเพื่อเขาทำคำสั่งซื้อขายผานแพลตฟอรมออนไลนของเรา
(หรือใหคำสั่งเราโดยวิธีอื่นที่เราอาจตกลง) เราจะไมมีหนาที่รับหรือหากรับ ก็จะไมมี
หนาที่ดำเนินการ โดยคำสั่งที่ไมไดดำเนินการจะสามารถถูกยกเลิกไดตาม
ดุลยพินิจของเรา เมื่อเขาทำคำสั่งในแพลตฟอรมออนไลนของเราแลว คุณจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได

2.10.2. เราจะพยายามแจงใหคุณทราบทันทีหากเกิดสถานการณที่เราไมสามารถ 
ยอมรับหรือทำคำสั่งของคุณได อยางไรก็ตาม เราไมมีหนาที่ตองใหเหตุผลในการ
ไมดำเนินการตามคำส่ังของคุณและเราจะไมมีความรับผิดตอคุณในลักษณะใด
ก็ตามหากเราปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งของคุณ 

2.11. เงินฝากที่เปนมารจิ้น
2.11.1. กอนทำคำสั่งใดๆ เราอาจกำหนดใหฝากเงินตามจำนวนที่เราอาจระบุไว
โดยสัมพันธกับความรับผิดที่อาจจะเกิด ความรับผิดที่คาดไวหรือความรับผิดตาม
จริงที่คุณอาจมีตอเราอันเกี่ยวกับสถานะที่คาดวาจะเปดหรือที่เปดไวซึ่งคุณมีหรือจะ
มีกับเรา (“เงินฝากท่ีเปนมารจ้ิน”) ดวยดุลยพินิจของเราแตเพียงผูเดียว

2.11.2. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงมารจิ้นไดทุกเมื่อและการเปลี่ยนแปลง
 ใดๆ อาจมีผลทันที โดยเราสามารถแจงถึงเร่ืองดังกลาวใหคุณทราบทางอีเมล 

แพลตฟอรมการเทรดอิเล็กทรอนิกส การโทรศัพท แฟกซ ไปรษณีย ขอความทาง
โทรศัพทหรือการโพสตคำบอกกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงไวบนเว็บไซตของเรา คุณ
มีความรับผิดชอบที่จะทราบถึงขอกำหนดเรื่องมารจิ้นที่มีผลกับบัญชีและสถานะที่
เปดอยูของคุณตลอดเวลา

2.12. ขอจำกัดของแพลตฟอรมออนไลน
เนื่องจากขอจำกัดของแพลตฟอรมออนไลนซึ่งเปนไปไดที่ตลาดจะติดลบ เราขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปดสถานะใดๆ ท่ีเปดอยูและ/หรือชำระหน้ีในตลาดตามระดับท่ี
กำหนดไวลวงหนาเมื่อราคาเปนบวกหรือเมื่อราคาดีที่สุดที่สามารถเปนไปไดซึ่ง
อาจเปนลบ

2.13. สภาพคลอง
เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้อยางนอยหนึ่งขั้นตอนเพื่อปกปองคุณตาม
ขอบเขตของขอบังคับและกฎหมายที่ใชบังคับ

•  ระงับชั่วคราวหรือยุติการเทรดและ/หรือปฏิเสธที่จะเขาทำการเทรดใดๆ หรือ
ยอมรับคำสั่งใดๆ

•  เปลี่ยนแปลงเวลาการเทรดปกติของเราสำหรับตลาดใดๆ หรือทุกตลาด

•  เปลี่ยนแปลงการคำนวณราคาและสเปรดของเรา

•  เปลี่ยนแปลงระดับ Stop out ที่ใชในบัญชีคุณ

•  
คำนวณราคาและ/หรือจำกัดปริมาณการเทรด สถานะที่เปดและคำสั่งใดๆ

•  ทำหรือขามคำสั่งดังกลาวที่เหลือทั้งหมดตามที่เราเห็นวาสมควรในสถานการณ
ตางๆ เพื่อปกปองเราและลูกคาของเราในภาพรวม

เราจะใชขั้นตอนตามสมควรเพื่อแจงใหคุณทราบถึงการดำเนินการใดๆ ที่เราอาจทำ
กอนที่เราจะดำเนินการดังกลาวตามขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได หากไมสามารถให
คำบอกกลาวแกคุณลวงหนาได เราจะแจงใหคุณทราบในขณะที่หรือทันทีหลังจาก
ที่ดำเนินการดังกลาว

ทั้งนี้ เราจะไมรับผิดตอคุณในการขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากขอ 

2.14. เงินคงเหลือที่ใชได
2.14.1.
ทำคำสั่งใดๆ โดยเราจะระบุยอดเงินที่จำเปนสำหรับเงินฝากที่เปนมารจิ้นของคำสั่ง
แตละคำสั่งใหคุณทราบ

2.14.2. เราจะรับเงินจากคุณเฉพาะเมื่อ

• เงินมาจากบัญชีที่เปนชื่อคุณ ไมวาจะเปนบัญชีรวมหรือบัญชีสวนตัว โดยการ
ชำระเงินเกิดขึ้นจากคุณ และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคาร
หากมีการชำระเงินโดยโอนทางธนาคาร

• การชำระเงินทำขึ้นในนามของคุณโดยผูแนะนำโบรกเกอร เรามีขอตกลงกับผู
แนะนำโบรกเกอรดังกลาว และเราไดดำเนินการตรวจสอบที่จำเปนทั้งหมดเพื่อ
ตรวจสอบยืนยันบัญชีที่ทำการชำระเงิน

จายและคาใชจายทั้งหมดอยางเต็มที่หากเราไดรับและทำธุรกรรมใดๆ หลังจากที่

เว็บไซตดังกลาว หรือที่ไดรับการเผยแพรใหคุณโดยเราจะเปนความลับและไดรับ
การคุมครองตามหลักลิขสิทธิ์ คุณตกลงวาสื่อและขอความดังกลาวมีไวสำหรับการ
ใชงานสวนตัวของคุณเทานั้นและคุณจะไมเปดเผยใหบุคคลใดทราบ ทั้งนี้ เราอาจ
ตรวจสอบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดระหวางฝายตางๆ ในระหวางที่ทำธุรกิจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

กระทบตอคำสั่งใดๆ ที่ไดดำเนินการเรียบรอยแลวกอนที่จะไดรับคำบอกกลาวดัง

กลาว

2.9. การสงคำสั่ง

ปดสถานะใดๆ ที่เปดอยู ยกเลิกและ/หรือทำคำสั่งใดๆ และ/หรือเปลี่ยนแปลงการ

คุณตองมีเงินคงเหลือที่ใชไดเพียงพออยูกับเราตลอดเวลากอนที่เราจะ
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2.14.3. หากบัญชีของคุณมีมูลคาเงินสดติดลบจากสาเหตุใดก็ตาม เชน การปด
สถานะของคุณตามขอ  2.17  หรือการบอกเลิกขอตกลงฉบับน้ี  ฯลฯ  มูลคาเงินสด
ติดลบดังกลาวจะแสดงถึงหนี้ที่คุณมีกับเราซึ่งจะถึงกำหนดและตองชำระทันที
 

 
สถานะที่เปดอยู
2.15.1. สำหรับสถานะใดๆ ที่เปดอยูซึ่งคุณถืออยู เราจะโอนกำไรและดอกเบี้ยที่
ไดรับเขาบัญชีคุณ  หรือหักการขาดทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นออกจากบัญชีคุณเปน
ระยะๆ นับจากวันที่ตกลงกับเราจนถึงวันที่คิดมูลคา (ตามที่ระบุในขอ 2.2.4 ขางตน
) หรือจนกวาจะปดหรือชำระบัญชีสถานะในลักษณะตอไปน้ี

•     สำหรับการซื้อเงินสกุลหนึ่งโดยขายเงินอีกสกุล  และเงินสกุลที่ซื้อมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวาเงินสกุลที่ขาย อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรับการโอนเขาบัญชีคุณ

•     สำหรับสัญญาโลหะมีคา อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อหรือขายโลหะมีคาจะได
รับการโอนเขาหรือหักออกจากบัญชีคุณ

•     ในกรณีอัตราดอกเบี้ยติดลบ อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกหักจากบัญชีคุณ    

•     ในกรณีของ CFD เราจะคิดอัตราดอกเบี้ยโดยคำนึงถึงสถานะที่เปด [Long (หรือ
ซ้ือ)] และ

•     ในกรณีของสถานะ Long (หรือซื้อ) เราจะชำระบัญชีสวนตางระหวางราคาหรือ
ระดับที่เราเขาทำธุรกรรมกับคุณและราคาหรือระดับของตราสารนั้นๆ (หรือสินทรัพย
อางอิง) ในวันที่คิดมูลคา หากสูงกวา เราจะชำระสวนตางใหคุณ แตหากต่ำกวา 
คุณจะชำระสวนตางใหเรา

•     ในกรณีของสถานะ Short (หรือขาย) เราจะชำระบัญชีสวนตางระหวางราคาหรือ
ระดับที่เราเขาทำธุรกรรมกับคุณและราคาหรือระดับของตราสารนั้นๆ (หรือสินทรัพย
อางอิง)  ในวันที่คิดมูลคา  หากต่ำกวา  เราจะชำระสวนตางใหคุณ  แตหากสูงกวา 
คุณจะชำระสวนตางใหเรา

2.15.2.   ในทุกกรณี ดอกเบี้ยจะอยูในอัตราที่เรากำหนดและเผยแพรไวบนเว็บไซต
ของเราเปนระยะๆ

2.16. การกูยืมและอัตราดอกเบี้ย
2.16.1.

•  หากคุณไมสามารถหรือไมเต็มใจที่จะชำระบัญชีธุรกรรมใดๆ ในวันที่คิดมูลคาหรือ
ในวันดังกลาวที่เราจะกำหนดใหชำระบัญชี  เราอาจ  (แตไมมีหนาที่ตองทำเชนนั้น)  
ใหกูเงินจำนวนดังกลาวแกคุณตามที่จำเปนสำหรับการชำระบัญชีของธุรกรรม     
โดยตรงทั้งหมดหรือบางสวน และคุณรับรองวาจะชำระเงินคืนในจำนวนที่เทียบเทา
ในสกุลดอลลารสหรัฐฯ (ตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีเราจะกำหนด) เม่ือเรียกเก็บโดย
มีดอกเบี้ยสูงกวาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (prime lending rate) ในมอริเชียส ณ 
เวลาที่มีผลในระดับ  3%  ตอป  ซึ่งจะคำนวณเปนรายวันนับแตวันที่กูยืมดังกลาว
จนถึงและรวมถึงวันที่ชำระเงินคืนครบถวน   เราจะสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย
ขางตนสำหรับรายการตอไปนี้

• สวนใดก็ตามของเงินฝากที่เปนมารจิ้นหรือเงินฝากที่เปนมารจิ้นเพิ่มเติมที่ยังไม
ไดชำระหรือฝากในรูปแบบของเงินสดและ  

• ยอดที่ถึงกำหนดชำระใหเราซึ่งยังคงคางชำระ

2.16.2. ขอที่ 2.16 นี้จะไมไดรับการตีความวามีผลผูกพันเราในการใหคุณกูยืม
หรือจะไมทำใหเกิดผลเสียตอสิทธิ์และการเยียวยาใดๆ ที่เรามีตอคุณหรือบุคคลอื่น
ตามขอตกลงฉบับนี้หรือที่ระบุเปนประการอื่นโดยกฎหมายที่ใชบังคับ

 

2.17. การบังคับชำระบัญชี
2.17.1.
คุณจะตองดูแลเงินฝากที่เปนมารจิ้นใหอยูในระดับที่เพียงพอ ทั้งนี้ เราขอสงวน

•     หากในเวลาใดก็ตาม เงินฝากที่เปนมารจิ้นที่อยูกับเรากำลังหรือไมเพียงพออีก
ตอไปท่ีจะครอบคลุมระดับท่ีติดลบตามมูลคาตลาดของสถานะท่ีเปดอยูท้ังหมด    
หรือบางสวนที่คุณมีกับเรา หรือ

•     หากในเวลาใดก็ตาม วงเงินกูที่กำหนดไวใหคุณลวงหนาไมเพียงพออีกตอไปที่
จะครอบคลุมระดับท่ีติดลบตามมูลคาตลาดของสถานะท่ีเปดอยูท้ังหมดหรือบาง   

2.17.2. เราจะมีสิทธิ์กำหนดระดับดังกลาวของมูลคาตลาดเปนระยะๆ    ดวย
ดุลยพินิจของเราแตเพียงผูเดียว  ทั้งนี้  นอกจากการเยียวยาอื่นๆ ที่มีใหเรา หากคุณ
ไมสามารถชำระยอดที่ถึงกำหนดตามขอตกลงฉบับนี้ได  เราจะมีสิทธิ์ปด  (ไมวาซื้อ
หรือขาย)  สถานะที่คุณเปดอยูทั้งหมดหรือบางสวนได

2.17.3. เราไมมีหนาที่ที่จะติดตอคุณกอนดำเนินการที่เกี่ยวของตามขอที่ 
2.17.1 อยางไรก็ตาม หากเราทำเชนนั้น เราอาจเรียกมารจิ้นเพิ่มทางอีเมล 
แพลตฟอรมการเทรดอิเล็กทรอนิกส การโทรศัพท แฟกซ ไปรษณีย หรือขอความ
ทางโทรศัพท เราจะถือวาคุณไดรับการเรียกมารจิ้นเพิ่มแลวหากเราทิ้งขอความขอ
ใหคุณติดตอเรา   หรือหากเราไมสามารถทิ้งขอความแตใชความพยายามตาม
สมควรเพื่อดำเนินการดังกลาวแลว  

2.18. ขอผิดพลาดในการโควตราคา
2.18.1. เราจะใชความพยายามตามสมควรท้ังหมดเพ่ือใหโควตราคาลาสุด
สำหรับคาเงิน   โลหะมีคาและตราสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เทรดทางออนไลนบนหรือผาน
แพลตฟอรมของเรา   อยางไรก็ตามเราไมใหการรับรองวาโควตราคาดังกลาวจะ
แมนยำ

2.18.2. ตามขอที่ 2.31.1 หากเกิดขอผิดพลาดในการโควตราคาเนื่องจากขอ
ผิดพลาดในการพิมพหรือความเขาใจผิดอื่นๆ ที่ชัดเจนในโควตราคาหรือการแสดง
ขอมูล (“ขอผิดพลาดในการโควตราคา”)  เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย ขอ
เรียกรอง การขาดทุน ความรับผิดหรือรายจายอื่นๆ อันเกิดจากขอผิดพลาดในการ
โควตราคาดังกลาว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนที่จำเปนเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดในการโควตราคาและปดสถานะที่เปดดวยขอผิดพลาดในการโควตรา  
คา  ทั้งนี้ ขอพิพาทใดๆ อันเกิดจากขอผิดพลาดในการโควตราคาจะไดรับการแกไข
ตามมูลคาตลาดยุติธรรมของสกุลเงินที่เกี่ยวของในเวลาที่เกิดขอผิดพลาดในการ  
โควตราคาดังกลาวตามที่เรากำหนดโดยดำเนินการตามสมควร  

2.19. วงเงินเครดิต
2.19.1. เราอาจใหวงเงินเครดิตคุณในสกุลเงินที่ตกลงกันซึ่งสามารถหักกลบ
กับระดับที่ติดลบตามมูลคาตลาดของสถานะที่เปดอยูหรือยอดที่เกี่ยวของเพื่อไม   
ใหชำระบัญชีการเทรดที่ขาดทุนสำหรับการเทรดทั้งหมดหรือบางสวน    (ไมวาจะ
แยกรายการหรือรวมกัน) แตไมมีหนาที่ทำเชนนั้น 

2.19.2. หากระดับที่ติดลบตามมูลคาตลาดของสถานะที่เปดอยูกำลังถึงหรือเกิน
วงเงินเครดิต เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดใหคุณชำระเงินเพิ่มเติมใหเงินฝากที่เปน
มารจิ้นดวยดุลยพินิจของเราแตเพียงผูเดียว  วงเงินเครดิตที่เราตั้งจะสามารถลดลง
หรือถอนไดทุกเมื่อโดยใหคำบอกกลาวคุณเปนลายลักษณอักษร 

2.19.3. หากเราดำเนินการตามคำสั่งที่อาจสงผลใหเกินวงเงินเครดิต  
credit limit being exceeded:

•  เราไมมีหนาที่แจงใหคุณทราบถึงเรื่องนี้ 

•  คุณจะตองรับผิดชอบตอเราในจำนวนเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดโดยรวมถึงจำนวน
ที่เกินวงเงินเครดิต

•  เราไมมีหนาที่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งอาจเกินวงเงิน
เครดิต

2.15. กำไร ขาดทุนและการคิดดอกเบี้ยของ

สิทธิ์ที่จะปดสถานะที่เปดอยูทั้งหมด

สวนท่ีคุณเปดไวกับเรา
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2.20. วงเงินที่ไดรับอนุญาต
2.20.1. คุณอาจแจงใหเราทราบถึงวงเงินที่ไดรับอนุญาตซึ่งใชบังคับกับการ
เทรดบางสวนหรือทั้งหมดในภาพรวมหรือสำหรับผูใชที่ไดรับอนุญาตเฉพาะราย แต
คุณจะสามารถถอนวงเงินที่ไดรับอนุญาตดังกลาวไดทุกเมื่อโดยสงคำบอกกลาวให
เราเปนลายลักษณอักษร  ทั้งนี้  เราอาจกำหนดวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหคุณและ/
หรือผูใชที่ไดรับอนุญาตหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกลาวไดทุกเมื่อดวยดุลยพินิจ   
ของเราแตเพียงผูเดียวโดยสงคำบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรตามขอที่ 2.29.   

2.21.1. ในฐานะสวนหนึ่งขององคกรระหวางประเทศที่ใหบริการอันหลากหลาย 
แกลูกคาจำนวนมาก  อาจมีบางเวลาที่เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนของเรา
หรือผลประโยชนของบริษัทที่เกี่ยวของและหนาที่ที่เรามีตอคุณหรือลูกคารายอื่นๆ   
หรือการขัดกันระหวางดอกเบี้ยที่แตกตางกันของลูกคาอยางนอยสองรายซึ่งเรา    
มีหนาที่ดูแล ตามกฎหมายของมอริเชียส  เราจะตองมีการเตรียมการโดยมีเปาหมาย
เพื่อใชขั้นตอนตามสมควรทั้งหมดเพื่อจัดการผลประโยชนที่ขัดกันดังกลาวซึ่งสราง
หรือกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเสียผลประโยชนสำคัญของลูกคาของเรา เราไดจัด
ทำนโยบายผลประโยชนขัดกันที่ครอบคลุมขึ้นมาเพื่อระบุและจัดการผลประโยชน  

สามารถขอดูนโยบายเรื่องผลประโยชนทับซอนฉบับเต็มของเราได

2.22. เงินของลูกคา
2.22.1. เราจะไดรับและถือเงินทั้งหมดที่อยูในบัญชีคุณในฐานะเงินของลูกคาซึ่ง
ไดรับการแยกออกมา  (“เงินที่แยกออกมา”)  โดยเรา เราอาจถือเงินที่แยกออกมา
ในบัญชีที่แยกออกมาซึ่งอยูนอกมอริเชียสหรือสงเงินที่ถือในนามของคุณไปยัง    
โบรกเกอรตัวกลาง  ตัวแทนการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยแทนสมาชิก  หรือ
คูสัญญาท่ีอยูนอกมอริเชียส   เวนแตคุณจะแจงใหเราทราบเปนอยางอ่ืนทางลาย
ลักษณอักษร  ทั้งน ี้ กฎเกณฑทางกฎหมายและการกำกับดูแลที่ใชบังคับกับบุคคล
ดังกลาวอาจแตกตางจากกฎหมายมอริเชียสและในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวลมละลาย
หรือลมเหลวในลักษณะที่เทียบเคียงกัน เงินของคุณอาจไดรับการดูแลตางจากการ
ดูแลที่จะใชหากมีการถือเงินของคุณในบัญชีที่แยกตางหากที่มอริเชียส 

2.22.2. คุณตกลงวาในกรณีที่ไมมีความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณเปนระยะ
เวลาอยางนอยเจ็ดป    (โดยไมคำนึงถึงการชำระเงินหรือการรับคาธรรมเนียม 
ดอกเบี้ยหรือสิ่งที่คลายคลึงกัน)  และ/หรือเราไมสามารถติดตามคุณไดแมจะไดใช
ขั้นตอนตามสมควรในการดำเนินการดังกลาวแลวก็ตาม เราอาจนำเงินของคุณออก
จากบัญชีที่แยกตางหากและจัดการกับเงินดังกลาวดวยดุลยพินิจของเราแตเพียงผู 
เดียว 

2.23.1. เราจะใชความพยายามตามสมควรเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลลับ

• แกพนักงานของเรา  (หรือพนักงานของตัวแทน ผูไดรับแตงตั้งหรือผูรับฝาก
ทรัพยสินของเราหรือบุคคลอื่นๆ  ที่เราแตงตั้งโดยเกี่ยวกับบัญชีของคุณ)  เทาที่
จำเปนตองทราบ

• แก FSC และหนวยงานกำกับดูแลอื่นๆ ตามขอบเขตที่พวกเขามีสิทธิ์คนหาขอมูล
ดังกลาว

• หรือตามที่กฎหมาย แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจดานการลงทุนที่ดีที่สุด ขอบังคับใน
อุตสาหกรรม หรือหลักปฏิบัติกำหนดไว  

• ในสถานการณที่ไดอธิบายไวในขอ 2.24 ทางดานลาง

2.24. การปกปองขอมูล
2.24.1. เมื่อคุณใหขอมูลสวนตัวของคุณในแบบฟอรมสมัครเปดบัญชีหรือในที่ 
อื่นๆ คุณยืนยันวาขอมูลดังกลาวเปนปจจุบัน ถูกตองและสมบูรณ

เราจะใชขอมูลสวนตัวของคุณตามกฎหมาย  Data Protection Act 2004

2.24.2. คุณตกลงวาเราอาจตรวจสอบขอมูลสวนตัวกับขอมูลอื่นๆ ที่คุณใหไวหรือ 
ที่เรามีเกี่ยวกับคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณและขอมูลอื่นๆ  เกี่ยวกับคุณ 
และเราอาจดำเนินการประเมินความนาเชื่อถือใหคุณ    ในการดำเนินการดังกลาว
อาจมีการเปดเผยขอมูลสวนตัวของคุณใหแกบุคคลภายนอกเทาที่จำเปน

2.24.3. ขอมูลสวนตัวทั้งหมดเกี่ยวกับคุณโดยรวมถึงขอมูลที่ออนไหวซึ่งเราไดรับ 
มาจะสามารถจัดเก็บ  (โดยทางอิเล็กทรอนิกสและโดยวิธีอื่น)  และใชโดยเราใน
ลักษณะตอไปน้ี  

•  เพื่อชวยใหเราสามารถใหบริการแกคุณ

•  เพื่อตอบกลับคำขอขอมูลจากคุณ

•  เพื่อติดตามผลจากคุณหลังจากที่คุณขอขอมูลเพื่อดูวาเราจะสามารถใหความ
ชวยเหลือเพิ่มเติมไดหรือไม

•  เพื่อวัตถุประสงคในทางสถิติ รวมถึงเพื่อการวิเคราะหผลิตภัณฑและตลาด

•   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑที่เราใหและ/หรืออาจใหแกคุณ  (และ/หรือ
องคกรของคุณ)

•  เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการของเราเอง  (เชน การดูแลรักษาบันทึก
เอกสาร) และวัตถุประสงคในการกำกับดูแล

•  เพื่อปองกันการฉอโกงหรืออาชญากรรมอื่นๆ และการตรวจหา

•  เพื่อปองกันหรือตรวจหาการใชบริการของเราหรือสิทธิ์อื่นๆ  ของเราและเพื่อทำ
ใหปฎิบัติตามหรือใชบังคับขอกำหนดและเงื่อนไขของเราและ/หรือขอตกลงอื่นๆ   
หรือเพื่อปกปองทรัพยสินหรือสิทธิ์ของเรา (หรือของผูอื่น)

 
•  เพื่อติดตอคุณ (ตัวอยางเชน ทางโทรศัพท แฟกซ อีเมลหรือวิธีอื่นๆ) เพื่อแจง

ใหคุณทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเราคิดวาคุณอาจสนใจ

•  เพื่ออนุญาตใหบริษัทที่เกี่ยวของของเราติดตอคุณ (ตัวอยางเชน ทางโทรศัพท 
แฟกซ อีเมลหรือวิธีอื่นๆ)  เพื่อแจงใหคุณทราบถึงผลิตภัณฑหรือบริการที่พวกเขา
คิดวาคุณอาจสนใจ

•  เราอาจดำเนินการหรือสั่งใหผูอื่นดำเนินการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินบางอยาง
เปนระยะๆ  ตามที่กฎหมายกำหนดใหเราทำเพื่อปองกันและตรวจหาอาชญากรรม 
การฉอโกง การฟอกเงินและโดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ระหวางประเทศ นอกจากนี้ เราอาจใชพนักงานซึ่งบริษัทที่เกี่ยวของจางไว ไมวาจะ
ในประเทศนี้หรือในตางประเทศ หรือหากเหมาะสม เราจะใหผูรับจางที่เชี่ยวชาญ
ดำเนินการดังกลาวไมวาจะเปนที่นี่หรือในตางประเทศ ในกรณีใดๆ ก็ตาม พนักงาน
ที่มีสวนรวมในการตรวจสอบดังกลาวจะไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษและจะไมแบง 
ปนขอมูลเกี่ยวกับคุณใหบุคคลภายนอก เวนแต 

•  กฎหมายอนุญาตใหดำเนินการดังกลาวได พนักงานดังกลาวจะตองดำเนินการ
ตามคำสั่งของเราตลอดเวลาเทานั้นและการตรวจสอบใดๆ จะไดรับการดำเนินการ
ในสภาวะที่ปลอดภัย ดวยประการฉะนี้ คุณตกลงที่จะแบงปนขอมูลสวนตัวของคุณ
ในลักษณะนี้เพื่อวัตถุประสงคเหลานี้ โปรดทราบวาเราอาจใชบริการตรวจสอบ
ยืนยันทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคในการระบุตัวตน

 

2.21. การขัดกันและผลประโยชนที่สำคัญ

ขัดกันตามจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว   ในที่ซึ่งเราไมเห็นวาการเตรียมการตาม
นโยบายผลประโยชนขัดกันของเราเพียงพอที่จะจัดการความขัดกันนั้นๆ  ได  เรา
จะแจงใหคุณทราบถึงลักษณะและ/หรือที่มาของความขัดกันดังกลาว  ทั้งนี้  คุณ

2.23. ความลับ

ทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับ อยางไร  
ก็ตาม คุณอนุญาตใหเราเปดเผยขอมูล (ไมวาจะเปนขอมูลลับหรือไมก็ตาม)
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2.24.4. ยกเวนในที่ซึ่งระบุไวขางตน เราจะไมใหขอมูลสวนตัวของคุณแกองคกร
ตางๆ    ท่ีไมใชบริษัทท่ีเก่ียวของของเราเพ่ือใชในวัตถุประสงคดานการตลาดของ
พวกเขาโดยไมไดรับความยินยอมจากคุณ  แตเราอาจเปดเผยขอมูลสวนตัวของคุณ
นอกองคกรของเรา

• ใหกับองคกรที่เราอาจเกี่ยวของเพื่อดำเนินการหรือชวยเหลือในการดำเนินการ
บริการของเราหรือเพื่อแนะนำเรา ตราบที่พวกเขาจะไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูล
สวนตัวของคุณเพื่อดำเนินการชวยเหลือ ใหบริการหรือใหคำแนะนำดังกลาว โดย
ไมใชในวัตถุประสงคอื่นๆ

• เราจะพยายามตรวจสอบใหแนใจวาองคกรดังกลาวรับรองวาจะใชมาตรการดาน
ความปลอดภัยที่เหมาะสมเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของคุณและบุคคลอื่นๆ   ใน
สถานการณท่ีเราอาจถูกกำหนดหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  คำส่ังศาล  การ
กำกับดูแล หรือหนวยงานรัฐบาลเพื่อเปดเผยขอมูลสวนตัวของคุณ

2.24.5. ในบางครั้ง เราอาจโอนขอมูลสวนตัวของคุณไปยังประเทศที่ไมไดใหการ 
ปกปองขอมูลในระดับเดียวกันกับมอริเชียส  หากเราตั้งใจจะทำเชนนั้น เมื่อสามารถ
ทำไดและเหมาะสม  กอนดำเนินการดังกลาว  เราจะดำเนินการเตรียมการทาง
สัญญาเพื่อตรวจสอบใหแนใจในการปกปองขอมูลของคุณอยางเพียงพอและเราจะ
พยายามเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาการเตรียมการทางสัญญาดังกลาวสอดคลองกับ 
มาตรฐานที่สำนักงานปกปองขอมูลของมอริเชียสกำหนด

2.24.6. เรามีกระบวนการดานความปลอดภัยที่ครอบคลุมการจัดเก็บและการเปด
เผยขอมูลสวนตัวของคุณเพื่อปกปองการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาตและเพื่อปฏิบัติ   
ตามหนาที่ทางกฎหมายของเรา

2.24.7. คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวที่เรามีเกี่ยวกับคุณ 
วัตถุประสงคที่ประมวลผลหรือจะไดรับการประมวลผล และผูรับหรือกลุมผูรับที่ได
รับการเปดเผยหรือจะไดรับการเปดเผยใหทราบจากเรา หากคุณตองการขอสำเนา
ขอมูล  โปรดติดตอเราท่ีน ่ี ท้ังน้ี  เราอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจัดเตรียม
ขอมูลดังกลาวใหคุณ  (เราจะมีรายละเอียดใหเมื่อขอ)  นอกจากนี้ เมื่อคุณทำคำขอ
ใหเราเปนลายลักษณอักษร  เราจะแกไข  ลบและ/หรือบล็อกขอมูลสวนตัวจากการ
ประมวลผลเพิ่มเติมหากพิสูจนไดวาขอมูลดังกลาวไมถูกตอง

2.25. คุกกี้
2.25.1. คุกกี้เปนขอมูลชิ้นเล็กที่สงโดยเว็บเบราวเซอรเพื่อใหสามารถอานไดใน 
ภายหลังจากเบราวเซอรดังกลาว คุกก้ีอาจใชบนแพลตฟอรมออนไลนและเว็บไซต
ของเราในบางหนาเพ่ือมอบประสบการณในการเรียกดูท่ีปรับตามความตองการได 
มากขึ้นใหกับผูใช  ทั้งนี้  เราจะไมใชคุกกี้เพื่อคนหาขอมูลประจำตัวของบุคคลใด
ก็ตามท่ีเขาชมเว็บไซตเทาน้ัน

2.25.2. คุณสามารถเลือกยอมรับคุกกี้และวิธีรับคุกกี้ไดโดยเปลี่ยนการกำหนด
ลักษณะและตัวเลือกในเบราวเซอรของคุณ  อยางไรก็ตาม คุณจะไมสามารถเขาถึง
บางสวนของเว็บไซตและแพลตฟอรมออนไลนไดหากคุณเลือกปดใชงานการ    
ยอมรับคุกกี้  ดังนั้น  เราขอแนะนำใหคุณเปดใชงานการยอมรับคุกกี้เพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากบริการทั้งหมดบนเว็บไซตและแพลตฟอรมออนไลนของเรา

2.26. ทรัพยสินทางปญญา
2.26.1. คุณตกลงวาเราเปนเจาของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนทั้งหมดใน
แพลตฟอรมออนไลนและขอมูลใดๆ      หรือขอมูลที่สรางขึ้นโดยแพลตฟอรม
ออนไลนแตเพียงผูเดียว   (ยกเวนในกรณีที่เปนของผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ์ที่เปน
บุคคลภายนอกและยกเวนกรณีที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ์โดยบริษัทที่เกี่ยวของ    
ของเรา)

2.26.2.  ไมมีเวลาใดที่คุณจะเขาทำขอผูกมัดสำหรับเราหรือในนามของเราหรือ
ใชทรัพยสินทางปญญาของเราเพื่อวัตถุประสงคใดก็ตาม   คุณจะไมใชชื่อหรือ
ทรัพยสินทางปญญาของเราโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรลวงหนา    
หรือคุณจะไมแสดงตนวาเปนบริษัทในเครือหรือไดรับอนุญาตใหดำเนินการใหเรา 

2.27. ขอรองเรียนและขอพิพาท
หากคุณมีขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา  ลำดับแรก  คุณสามารถเขียนถึงเจา
หนาที่กำกับดูแลของเราได คุณสามารถขอดูรายละเอียดของนโยบายการรองเรียน
ภายในของเราได  หากคุณไมพึงพอใจกับผลของกระบวนการรองเรียนของเรา คุณ
อาจสามารถรองเรียนกับ  Financial Services Commission  ไดโดยตรง โดย
สามารถติดตอ  Financial Services Commission  ไดทางโทรศัพทที่  403 7000 

2.28. การชดเชย
2.28.1. ขณะนี้ ไมมีการใชแผนชดเชยตามกฎหมายหากเราไมสามารถดำเนินการ
ตามความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุน  

2.29. การติดตอสื่อสารระหวางกัน
2.29.1. การติดตอสื่อสารถึงเราทางไปรษณีย
ที่อยูของเราสำหรับการติดตอสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรก็คือ Hantec Markets 
Limited, Suite 208, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 
72201 Ebene, Republic of Mauritius เวนแตเราจะแจงใหคุณทราบเปนอยางอื่น

2.29.2.   การติดตอส่ือสารกับเราระหวางการประชุมรวมกันจริงๆ หรือทางแฟกซ
หรือโทรศัพท เราจะ (ตามขอที่ 2.10) ดำเนินการตามคำสั่งที่ไดรับระหวางการ
ประชุมรวมกันจริงๆ ทางโทรศัพทหรือทางแฟกซ แตเราจะไมสามารถยอมรับความ
รับผิดชอบใดๆ   ในความไมตรงกันระหวางคำสั่งในการประชุมรวมกันจริงๆ   ทาง
โทรศัพทหรือทางแฟกซกับคำยืนยันที่เปนลายลักษณอักษรในภายหลัง

2.29.3. การติดตอสื่อสารทางอีเมล
คุณตกลงวาเราอาจติดตอสื่อสารกับคุณทางอีเมลและ  (ตามขอที่ 2.10)  ดำเนินการ
ตามคำสั่งที่ไดรับจากคุณทางอีเมล  นอกจากนี้  คุณยอมรับและตกลงเกี่ยวกับความ
เสี่ยงซึ่งมีอยูตามปกติในอีเมล  โดยเฉพาะการสกัดกั้นที่ไมไดรับอนุญาตและการสง
ไมถึงผูรับที่ตั้งใจ  โปรดแจงใหเราทราบเปนลายลักษณอักษรหากคุณไมยินยอมให
ใชอีเมลเปนวิธีติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอตกลงฉบับนี้และสาระสำคัญของขอตกลง 

2.29.4.     การติดตอสื่อสารกับเราโดยบุคคลภายนอกที่คุณแตงตั้ง หากคุณ
อนุญาตใหเรารับคำส่ังของบุคคลภายนอกท่ีคุณแตงต้ัง  เราจะดำเนินการดังกลาว
จนกวาเราจะไดรับคำบอกกลาวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ กฎขอเดียวกันนี้จะใชบังคับกับ
คำส่ังแบบซ่ึงหนา  ลายลักษณอักษร  โทรศัพท แฟกซหรืออีเมลท่ีไดรับจากบุคคล
ภายนอกซ่ึงพวกเขาทำข้ึนตามคำส่ังท่ีไดรับจากคุณและคุณตองตรวจสอบใหแนใจ
วาบุคคลภายนอกที่คุณแตงตั้งขึ้นไดปฏิบัติตามกฎเหลานี้ 

2.29.5. การติดตอสื่อสารจากเราถึงคุณ
เราจะเขียน แฟกซ โทรศัพทหรืออีเมลถึงคุณและ/หรือบุคคลภายนอกที่คุณแตงตั้ง
ขึ้นตามที่เหมาะสม โดยใชที่อยูและรายละเอียดในการติดตออื่นๆ ตามที่ระบุไวใน
แบบฟอรมสมัครเปดบัญชีหรือที่อยูอื่นๆ  และรายละเอียดในการติดตออื่นๆ ที่คุณ
บอกกลาวใหเราทราบเปนลายลักษณอักษร  นอกจากนี้ เจาหนาที่หรือพนักงาน
ของเราอาจโทรหาคุณในบางโอกาสหรือไปพบคุณโดยไมขออนุญาตจากคุณกอน 
เพื่อชวยใหเราจัดการและบริหารบัญชีของคุณอยางเหมาะสม 

หรือคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดบนเว็บไซตที่ www.fscmauritius.org
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2.29.6. คำสั่งที่ดูเสมือนจริง
ตราบที่เราดำเนินการตามสมควร  คุณจะอนุญาตใหเราอาศัยขอมูลตามคำสั่งที่ไมวา
จะสงดวยวิธีใดซึ่งปรากฏหรือเขาใจวาสงโดยคุณหรือบุคคลภายนอกที่คุณอนุญาต

2.29.7. การรับคำสั่งและคำบอกกลาว
หากเราไดรับคำสั่งหรือคำบอกกลาวจากคุณนอกเวลาทำการ (หมายถึง 9.00 น. 
ถึง 17.00 น. วันจันทรถึงศุกรในวันที่ไมใชวันหยุดเทศกาลของมอริเชียส) ใหถือวา
เราไดรับคำส่ังหรือคำบอกกลาวในวันทำการถัดไปหลังจากท่ีไดรับ   สวนคำบอก
กลาวใดๆ  ที่โพสตบนเว็บไซตของเราจะถือวาไดใหไว 3 วันหลังจากโพสตคำบอก
กลาวนั้นๆ

2.30. ภาระหนาที่ของคุณ
2.30.1. อำนาจหนาที่
คุณรับรองวาคุณมีอำนาจหนาที่เต็มที่จะเขาทำและสั่งเราตามขอกำหนดของขอ   
ตกลงฉบับนี้

2.30.2. ขอมูล
คุณรับรองวา

• ขอมูลทั้งหมดที่คุณไดใหเราไวในแบบฟอรมสมัครเปดบัญชี ระหวางการประชุม
กับเราหรือที่อื่นใดมีความสมบูรณและถูกตอง

• จะแจงใหเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่คุณไดใหไวในแบบฟอรมสมัคร
เปดบัญชีหรือที่อื่นใดในทันที  

• จะใหขอมูล เอกสารหรือสำเนาเอกสารทั้งหมดแกเราตามที่เราขอเพื่อชวยใหเรา
สามารถดำเนินกระบวนการเปดบัญชีของเราและดำเนินการตรวจสอบคุณอยางตอ
เนื่อง

• จะใหขอมูลเพิ่มเติมที่เรากำหนดตามสมควรเพื่อใหเราสามารถดำเนินการตาม
หนาที่ทางกฎหมาย การกำกับดูแลและหนาที่ตามสัญญาอื่นๆ อันเชื่อมโยงหรือ
เกี่ยวของกับขอตกลงฉบับนี้

2.30.3. การลงทุนของคุณ
คุณรับรองวา

• ตามขอกำหนดในขอตกลงฉบับนี้ (เวนแตจะไดตกลงกับเราไวเปนอยางอื่น) การ
ลงทุนและเงินสดในบัญชีของคุณเปนกรรมสิทธ์ิท่ีคุณจะไดรับประโยชน และไมเปน
และจะยังคงไมเปนสิทธิยึดหนวง  คาธรรมเนียมหรือภาระติดพันใดๆ  ทั้งหมด 
นอกจากนี้ ขณะที่ขอตกลงฉบับนี้ยังคงมีอยูตอไป คุณจะไมจัดการหรืออนุญาตให
บุคคลใดก็ตามจัดการการลงทุนในบัญชีของคุณยกเวนผานเรา

 
• ขณะที่ขอตกลงฉบับนี้ยังคงมีอยูตอไป คุณจะไมทำใหเรามีความรับผิดใดๆ ตอ

บุคคลภายนอกซึ่งไมไดคาดหมายตามขอกำหนดที่ชัดเจนของขอตกลงฉบับนี้ ไม
วาจะโดยตรงหรือโดยออม

2.30.4. เอกสาร คุณรับรองวาจะลงนามและ/หรือจัดทำเอกสารใดๆ ที่เราตองการ
เมื่อเรารองขอจากคุณเพื่อชวยใหเราสามารถทำหนาที่ของเราไดตามขอตกลงฉบับ
นี้

2.30.5. การชดใชคาเสียหาย
คุณจะชดใชคาเสียหายใหเราตามการเรียกรองที่เปนลายลักษณอักษรสำหรับ 
กระบวนพิจารณา การดำเนินคดี รายจายและคาใชจาย ขอเรียกรอง ความตองการ
และ/หรือความรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดกับเรา ตัวแทนของเราหรือผูไดรับแตงตั้ง
หรือผูรับฝากทรัพยสินใดๆ อันเปนผลมาจาก

• การยอมรับคำสั่งจากคุณหรือผูใชที่ไดรับอนุญาตทางโทรศัพทหรือทางแฟกซ
หรือทางอีเมลหรือผานแพลตฟอรมออนไลน

 • การที่คุณหรือผูใชที่ไดรับอนุญาตทำผิดขอกำหนดของขอตกลงฉบับนี้

2.30.6. การชดใชคาเสียหายดังกลาวจะไมใชบังคับกับขอบเขตความรับผิดอัน
เกิดจากการผิดขอตกลงฉบับนี้โดยเราหรือการประมาทเลินเลออยางรายแรง    การ
ฉอโกง  หรือการผิดนัดชำระหนี้โดยเจตนาของเรา  ตัวแทนของเรา  ผูไดรับแตงตั้ง
หรือผูรับฝากทรัพยสิน

2.31. ขอบเขตความรับผิดชอบของเราสำหรับการดำเนินการของเรา
และการดำเนินการของผูอื่น
2.31.1. ความรับผิดชอบของเรา
เราจะทำหนาที่ของเราดวยความเชี่ยวชาญ ความเอาใจใสและความระมัดระวังตาม
สมควร รวมถึงตามคำสั่งและอำนาจหนาที่ที่คุณไดใหเราไว  ตราบที่เราดำเนินการ
ดังกลาว  เราจะไมสามารถและไมยอมรับความรับผิดใดๆ ในการขาดทุน (หรือการ
ขาดโอกาสที่จะไดกำไร)  ซึ่งเกิดจากการจัดหาบริการของเราและในนามของคุณ 
นอกจากนี้  เราจะไมรับผิดในสถานการณใดๆ  สำหรับการขาดทุนที่เปนผลโดยตรง 
โดยออมหรือเปนผลตามมาอันเปนผลมาจากความลาชาของเงินที่สงใหคุณ

2.31.2. เรายอมรับความรับผิดชอบสำหรับผูไดรับแตงตั้งของเราเอง
เรายอมรับความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการหรือการละเวนเกี่ยวกับขอตกลง
ฉบับนี้ของบริษัทผูไดรับแตงตั้งใดๆ     ที่ควบคุมโดยเราหรือควบคุมโดยหนึ่งใน
บริษัทที่เกี่ยวของของเรา

2.31.3. ผูรับฝากทรัพยสิน/ตัวแทน (ที่ไมใชผูไดรับแตงตั้งของเรา) เราจะใช
ความระมัดระวังตามสมควรในการเลือกผูไดรับแตงตั้ง ผูรับฝากทรัพยสินหรือ
ตัวแทนและเราจะตรวจสอบความเหมาะสมที่ตอเนื่องของพวกเขา ตราบที่เรา
ดำเนินการดังกลาว  (และตราบที่ไมเกิดการขาดทุนจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง  การฉอโกงหรือการผิดนัดชำระหนี้โดยเจตนาของเรา)  เราไมสามารถและ
ไมยอมรับความรับผิดชอบใดๆ   สำหรับการขาดทุนอันเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้
ของผูไดรับแตงตั้ง  (ที่ไมใชผูไดรับแตงตั้งของเรา)  ผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทน
ไมวาจะเปนการขาดทุนอันเกิดจากการขาดทุนในเงินทุน  การลงทุน  เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ หรือสิ่งอื่นใด

2.31.4. เหตุการณนอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา
เราไมสามารถและไมยอมรับความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการขาดทุนที่คุณไดรับอัน
เปนผลมาจากการที่เรา (หรือตัวแทน ผูไดรับแตงตั้ง ผูรับฝากทรัพยสินของเราหรือ
บุคคลอื่นๆ ที่เราแตงตั้งขึ้น) ไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดเหลานี้ (หรือขอ
กำหนดหรือสาระสำคัญท่ีมีอยูในแบบฟอรมสมัครเปดบัญชี) อันเปนผลมาจาก
สถานการณนอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบุคคลเหลานั้น สถานการณเหลา
นี้  เชน  ไฟฟาดับ  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือซัพพลายเออรไมสามารถทำงานได
ฯลฯ ทั้งนี้ จะไมถือวาทำผิดวัตถุประสงคหรือขอจำกัดใดๆ หากเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาการลงทุนที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของตลาด

2.31.5. ความผันผวนในตลาด
เราอาจใหคำบอกกลาว (“คำบอกกลาวเรื่องความผันผวน”) แกคุณไดทุกเมื่อหาก
เราเห็นวาตลาดหรือสภาวะการเทรดในตลาดที่เกี่ยวของของคาเงิน  โลหะมีคาหรือ
ตราสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวพันเกิดความผันผวนอยางรุนแรง  ซึ่งรวมถึงสถานการณที่เรา
เห็นวาเราไมสามารถดำเนินการฝากเงินในสกุลเงิน  โลหะมีคา  หรือตราสารที่เกี่ยว
พันในระหวางการทำธุรกิจตามปกติในตลาดที่เกี่ยวของ  หรือเนื่องจากสถานการณ
ดานการเงินในประเทศหรือระหวางประเทศ สถานการณดานการเมืองหรือ
เศรษฐศาสตร หรือการควบคุมการแลกเปลี่ยน จึงไมสามารถดำเนินการได เมื่อเรา
ใหคำบอกกลาวเรื่องความผันผวน หนาที่ของเราจะถูกระงับชั่วคราวขณะที่เรา
เจรจาเรื่องการจัดเตรียมทางเลือกสำรองกับคุณ  หากเราไดขอตกลงกอนวันที่คิด
มูลคา  ใหใชการจัดเตรียมทางเลือกสำรองดังกลาว  แตหากเราไมไดขอตกลง
ภายในระยะเวลาดังกลาว เราแตละฝายจะหลุดพนจากหนาท่ีของเราตามธุรกรรมท่ี
เกี่ยวของ

2.31.6. สภาพคลองระหวางเหตุการณความผันผวนในตลาดหรือ
เหตุการณนอกเหนือการควบคุมของเรา
ในกรณีที่สภาวะตลาดผิดปกติซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของเรา  และเชน  ความ
ผันผวนสูงมาก  การปรับตัวลดลงอยางหนัก  หรือการขาดสภาพคลองช่ัวคราวหรือ
ระงับการคำนวณราคาตราสารช่ัวคราว กำหนดใหปดสถานะในตลาดไดเทาน้ัน หรือ
ดำเนินการอื่นๆ   ที่เราเห็นวาสมควรโดยใหมีผลทันทีตามดุลยพินิจของเราเพื่อ
ปกปองคุณและดำเนินการโดยยึดผลประโยชนสูงสุดของคุณ
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2.31.7. การรักษาสิทธิ์ตามกฎหมาย Financial Services Act 2007 และระบบ

 

การกำกับดูแล
ไมมีสิ่งใดในขอตกลงฉบับนี้ที่มีเจตนาเพื่อใหมีผลยกเวนหรือจำกัดหนาที่หรือความ
รับผิดของเราที่มีตอคุณตามกฎหมาย Financial Services Act 2007, Securities 
Act 2005 หรือระบบการกำกับดูแล

2.31.8. สถานะของตัวแทน
ในสถานการณที่เราดำเนินการเปนตัวแทนของคุณ  คุณจะผูกพันกับการดำเนินการ
ของเรา  เชน  การที่เราดำเนินการกับบุคคลภายนอกในนามของคุณหรือจัดเตรียมให
บุคคลภายนอกไดรับหรือถือเงินของคุณ ฯลฯ อยางไรก็ตาม ไมมีสิ่งใดในบริการที่
จะทำใหเกิดหนาที่ในการดูแลผลประโยชนหรือหนาที่เกี่ยวกับความไววางใจซึ่ง    
อาจปองกันเราหรือกีดกันเราหรือบริษัทที่เกี่ยวของจากธุรกรรมที่ทำกับหรือทำให   
คุณ  โดยรวมถึงการเทรดผานโปรแกรม  การดำเนินการทั้งในฐานะผูดูแลสภาพ
คลองและโบรกเกอร หรือการดำเนินการในฐานะตัวแทนในการดำเนินการกับลูกคา
หรือผูที่เกี่ยวของอื่นๆ และไดรับกำไรจากกิจกรรมดังกลาว

2.32. การมอบอำนาจและการใชบริษัท
ท่ีเก่ียวของ/ตัวแทนของเรา
2.32.1. เราอาจมอบหมายความรับผิดชอบของเราตามขอตกลงฉบับนี้ใหแก
บุคคลภายนอก

2.33. คาธรรมเนียม
2.33.1.
คุณตกลงวาจะชำระคาธรรมเนียมสำหรับบริการของเราตามที่แจงใหทราบผาน 

• หลักในการคำนวณคาธรรมเนียมของเรา

• ความถี่ในการชำระ

• (เมื่อเกี่ยวของ)  วาเรา  (หรือบริษัทที่เกี่ยวของตามที่เรารับทราบ)  จะไดรับการ
ชำระเงินโดยเก่ียวกับธุรกรรมท่ีเราดำเนินการกับหรือสำหรับคุณ ซ่ึงนอกเหนือจาก
หรือแทนท่ีคาธรรมเนียมของเรา

2.33.2. คาใชจาย
คุณตกลงที่จะใชคืนรายจายและคาใชจายทั้งหมดที่เรามีในการดำเนินการบริการให
กับเรา รายจาย เชน

• รายจายและคาใชจายใดๆ  ที่อางถึงในแบบฟอรมสมัครเปดบัญชีและคาใชจาย

 

และ/หรือที่แจงใหคุณทราบ

• รายจายในการทำธุรกรรม

• คาคอมมิชชั่น คาธรรมเนียมในการโอน คาธรรมเนียมในการลงทะเบียน ภาษี รวม
ถึงรายจายและความรับผิดในลักษณะเดียวกัน

เราจะยังคงมีสิทธิยึดหนวงและสิทธิ์ในการบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินที่เปนหลัก
ประกันเหนือสินทรัพยในบัญชีของคุณตราบที่ยังไมไดชำระคาธรรมเนียม  รายจาย 
การขาดทุนหรือขอเรียกรองใดๆ ซึ่งคุณมีหนาที่รับผิดชอบใหกับเรา  โดยเราจะแจง
ใหคุณทราบถึงการจัดการสินทรัพยใดๆ  ของคุณที่เราอาจยึดถือไวตามสิทธิ์ในสิทธิ
ยึดหนวงหรือสิทธิ์ในการบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ซึ่งการ
จัดการดังกลาวจะเกิดขึ้นหากคุณไมสามารถชำระเงินใหเราไดเมื่อถึงกำหนด  สิทธิ
ยึดหนวงหรือสิทธิ์ในการบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินที่เปนหลักประกันจะใชบังคับ  
สำหรับแตละสินทรัพยหรือประเภทสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยที่มีในบัญชีของคุณ
เปนระยะๆ ตามขอบเขตของหนี้สินที่คุณมีกับเรา

ในกรณีการผิดนัดชำระหนี้หรือการชำระยอดที่ถึงกำหนดใหเราลาชา  เราขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีไมเกินคาธรรมเนียมกูยืมในตลาดเงินท่ีเก่ียวของท่ีมี 
ผลของเราตามจำนวนเทากับยอดที่ถึงกำหนดหรืออัตราอื่นๆ ที่เราอาจแจงใหคุณ
ทราบ

2.33.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมของเราอาจไดรับการแกไขเปนระยะๆ   โดยเราจะแจงใหคุณทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมใดๆ  ของเราเปนลายลักษณอักษร 30 วันกอนที่เรา
จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง

2.33.4. การชำระคาธรรมเนียมและคาใชจาย
คุณอนุญาตใหเราหักคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ถึงกำหนดเกี่ยวกับการจัดหา 
บริการของเราตามขอตกลงฉบับน้ี   รวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเก่ียวของ
ทั้งหมดจากบัญชีคุณตามเวลาและความถี่ที่ไดแจงใหคุณทราบ  หากยอดคงเหลือ
ที่เปนเงินสดในบัญชีไมเพียงพอ คุณอนุญาตใหเราชำระบัญชีสถานะหรือขาย
สินทรัพยที่เราอาจยึดถืออยูตามขอบเขตที่จำเปนเพื่อใหครอบคุลมคาธรรมเนียม   
และคาใชจายที่คางอยู   แตหากเราไมสามารถเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายดวย
วิธีนี้ได เราจะดำเนินการแจงหนี้ใหคุณและใบแจงหนี้จะตองชำระเมื่อไดรับ

 

2.33.5. คาธรรมเนียมสำหรับบัญชีที่ไมเคลื่อนไหว
หากบัญชีที่เปนชื่อคุณไมมีกิจกรรมมากกวาหกเดือน    บัญชีจะไดรับการจัดวาไม
เคลื่อนไหวและอาจมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมสำหรับบัญชีที่ไมเคลื่อนไหว ซึ่งจะ
เรียกเก็บทุกหกเดือนหลังเวลาดังกลาวหากบัญชียังคงไมเคลื่อนไหวตอไป    ทั้งนี้ 
หากตองการหลีกเลี่ยงคาธรรมเนียมสำหรับบัญชีที่ไมเคลื่อนไหว  คุณควรเทรดใน
บัญชีอยางนอยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา  6  เดือนตามที่กำหนด แตหากคุณมีการเทรด
ที่ยังไมปดซึ่งเปดทิ้งไวนานกวาระยะเวลา    6    เดือนแตไมไดดำเนินการเทรดใดๆ 
เพิ่มเติม บัญชีของคุณจะไมถือวาไมเคลื่อนไหว  หากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
เปนศูนยหรือคาธรรมเนียมสำหรับบัญชีที่ไมเคลื่อนไหวจะทำใหยอดคงเหลือของ   
บัญชีคุณเปนศูนยหรือติดลบ  Hantec Markets Limited  จะเรียกเก็บคาธรรมเนียม
สวนดังกลาวซึ่งจะทำใหยอดคงเหลือในบัญชีเปนศูนย  จากนั้นจะปดบัญชีตามขอที่ 
2.34.1.2     เราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมดังกลาวโดยบอกกลาว
ทันทีและเราอาจแจงใหคุณทราบทางอีเมล     แพลตฟอรมการเทรดอิเล็กทรอนิกส 
การโทรศัพท  แฟกซ  ไปรษณีย  ขอความทางโทรศัพทหรือการโพสตคำบอกกลาว 
ถึงการเปล่ียนแปลงไวบนเว็บไซตของเรา

2.34. การยุติขอตกลง
2.34.1. คำบอกกลาวถึงการยุติ
2.34.1.1. คุณสามารถยุติขอตกลงฉบับนี้ไดโดยแจงใหเราทราบเปนลาย
ลักษณอักษรไดทุกเมื่อ โดยขอตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดเมื่อเราไดรับคำบอกกลาวของ

2.34.1.2. เราสามารถยุติขอตกลงฉบับนี้ไดโดยแจงใหคุณทราบเปนลาย
ลักษณอักษรไดทุกเมื่อ   โดยขอตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดเมื่อคุณไดรับคำบอกกลาว

2.34.1.3. นอกจากนี้ เรายังสามารถยุติขอตกลงฉบับนี้ไดดวยคำบอกกลาวเปน
ลายลักษณอักษรโดยใหมีผลทันที  หากคุณทำผิดขอกำหนดใดๆ  ในขอตกลงฉบับ
น้ีหรือเราจำเปนตองทำเชนน้ันเน่ืองจากเหตุผลในการกำกับดูแลหรือการดำเนินการ

2.34.2. ธุรกรรมที่อยูระหวางดำเนินการ
เมื่อขอตกลงฉบับนี้ยุติลง จะมีการทำธุรกรรมที่ไดรับการเริ่มตนแลวซึ่งเราหรือ
ตัวแทนของเราไดดำเนินการไปแลวใหลุลวง

2.34.3. ผลของการยุติ 
เมื่อขอตกลงฉบับนี้ยุติลง  เราจะชำระบัญชีหรือปดสถานะทั้งหมดที่เปดอยูและอาจ
เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับ

• คาธรรมเนียมตามระยะเวลาที่คางอยูจนถึงวันที่บอกเลิกซึ่งจะถึงกำหนดและตอง
ชำระทันที  

• คาใชจายเพิ่มเติมใดๆ  ที่เกิดขึ้นกับเราหรือตัวแทนของเราซึ่งจำเปนในการบอก
เลิกขอตกลงฉบับนี้

• การขาดทุนใดๆ ที่จำเปนซึ่งเราไดรับในการปดบัญชีหรือทำหนาที่ที่คางอยูให
ลุลวง

แพลตฟอรมออนไลนใหกับเรา  เว็บไซตและการแจงเตือนอื่นๆ  ที่เรามีใหคุณจะ
อธิบาย

คุณ (หรือตามวันที่ที่คุณระบุไวในภายหลังในคำบอกกลาวดังกลาว)

ของเรา (หรือตามวันที่ที่เราระบุไวในภายหลังในคำบอกกลาวดังกลาว)



10

ภายในสองวันหลังบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้  คุณจะสงคืนหรือทำลายรหัสผานและ
ขอมูลล็อกอินทั้งหมดที่ไดรับจากเราตามคำสั่งที่เปนลายลักษณอักษรของเรา

การบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้จะไมสงผลเสียตอสิทธิ์และความรับผิดที่คางอยูของ    
ฝายตางๆ ยกเวนในกรณีการบอกเลิกตามขอที่ 2.34.1.3 ซึ่งจะทำใหเราพนจาก
หนาที่ที่ระบุในขอตกลงฉบับนี้หรือเกิดจากธุรกรรมที่ขอตกลงฉบับนี้คาดหวังโดย   
รวมถึงหนาที่อันเกิดจากธุรกรรมใดๆ ที่ไดเขาทำกับเราแลว

ขอที่ 2.30.5, 2.31.1 และ 2.35.10 จะยังคงมีผลแมบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้

2.34.4. การลงทุน
เมื่อขอตกลงฉบับนี้ยุติลง  เราจะทำรายการบัญชีสินทรัพยใดๆ  ที่เราอาจถือไว
สำหรับคุณใหกับคุณทันที  อยางไรก็ตาม  เราจะยังคงมีสิทธิยึดหนวงและสิทธ์ิใน
การบังคับชำระหน้ีจากทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันเหนือสินทรัพยในบัญชีของคุณ   
ตราบที่ยังไมไดชำระคาธรรมเนียม  รายจาย  การขาดทุนหรือขอเรียกรองใดๆ ซึ่ง
คุณมีหนาท่ีรับผิดชอบใหกับเรา

2.35. บททั่วไป
2.35.1. การแกไข
คุณตองบอกกลาวถึงการแกไขที่เสนอสำหรับขอตกลงฉบับนี้ใหกับเราเปนลาย     
ลักษณอักษร  ซึ่งจะมีผลเมื่อเรายอมรับเปนลายลักษณอักษรเทานั้น

เราสามารถแกไขขอตกลงฉบับนี้ไดทุกเมื่อ โดยการแกไขที่เราเสนอจะมีผลในวันที่
เราบอกกลาวใหคุณทราบซึ่งจะเปนวันที่ไมนอยกวา 10 วันทำการหลังจากวันที่
ออกคำบอกกลาวของเราเวนแตสถานการณ (เชน ขอกำหนดทางกฎหมายหรือการ
กำกับดูแล) กำหนดระยะเวลาที่สั้นกวา

2.35.2. เวลามีความสำคัญ
เวลาจะเปนสาระสำคัญสำหรับหนาที่ทั้งหมดของคุณตามขอตกลงฉบับนี้ (โดยรวม
ถึงธุรกรรมใดๆ)

2.35.3. การมอบหมาย/การโอน
ขอตกลงฉบับนี้เปนเรื่องเฉพาะตัวของคุณและคุณไมสามารถมอบหมายหรือโอน   
สิทธิ์หรือความรับผิดชอบใดๆ    ของคุณตามขอตกลงฉบับนี้ไดโดยไมไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเราลวงหนา    แตเราสามารถมอบหมายหรือโอน
สิทธิ์และความรับผิดชอบของเราตามขอตกลงฉบับนี้ใหกับบริษัทที่เกี่ยวของโดย   
ใหคำบอกกลาวแกคุณเปนลายลักษณอักษร   ท้ังน้ี  เราสามารถมอบหมายหรือโอน
สิทธิ์และความรับผิดชอบของเราตามขอตกลงฉบับนี้ใหกับบุคคลภายนอกได   แต
ตองใหคำบอกกลาวแกคุณเปนลายลักษณอักษรลวงหนา  30  วันตามปฏิทินหากเรา
มีเจตนาจะดำเนินการเชนนั้น

2.35.4. สิทธิ์และการเยียวยา
สิทธิ์และการเยียวยาที่ระบุไวในขอตกลงฉบับนี้เปนสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาและไมไดยกเวน
สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ที่กฎหมายกำหนดไว

ไมมีความลมเหลวหรือความลาชาในสวนของเราในการใชสิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ 
ตามขอตกลงฉบับนี้ที่จะทำหนาที่เปนการสละสิทธิ์ตามขอตกลง    และการใชสิทธิ์
หรือการเยียวยาเพียงอยางเดียวหรือบางสวนจะไมทำใหเราหมดโอกาสในการสละ
สิทธ์ิหรือการเยียวยาอ่ืนๆ หรือเพ่ิมเติม
right or remedy.

2.35.5. การแยกออกจากกัน
หากศาลหรือหนวยงานที่มีอำนาจพบวาขอกำหนดใดๆ  ของขอตกลงฉบับนี้ (หรือ
สวนของขอกำหนด) เปนโมฆะ ผิดกฎหมายหรือใชบังคับไมได ขอกำหนดหรือสวน
ของขอกำหนดดังกลาวจะถือวาถูกลบ และจะไมกระทบตอความสมบูรณรวมถึงการ
ใชบังคับขอกำหนดอื่นๆ ของขอตกลงฉบับนี้ตามขอบเขตที่จำเปน

หากขอกำหนดของขอตกลงฉบับนี้ที่เปนโมฆะ ใชบังคับไมไดหรือผิดกฎหมายจะ
ไมเปนโมฆะ ใชบังคับไดและถูกกฎหมายหากลบบางสวนออกไป ขอกำหนดจะใช
บังคับโดยเปล่ียนแปลงแกไขใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจำเปนเพ่ือใหถูกกฎหมาย   ไมเปน

2.35.6. ไมมีสิทธิ์ของบุคคลภายนอกตามมาตราที่ 1165 และแมจะมีมาตราที่ 
1121 ของ Civil Code บุคคลที่ไมใชคูสัญญาในขอตกลงฉบับนี้จะไมมีสิทธิ์ใช
บังคับขอกำหนดใดๆ

2.35.7. ภาษา
ขอตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเปนภาษาอังกฤษและการสื่อสารทั้งหมดจากเราถึงคุณใน
ชวงเวลาของขอตกลงฉบับนี้จะเปนภาษาอังกฤษ

2.35.8.  การโทรศัพท การโทรศัพทระหวางเราอาจไดรับการบันทึกไวเพื่อรักษา
คุณภาพในบริการที่เราใหแกคุณ โดยสิ่งที่บันทึกไวทั้งหมดจะและยังคงเปน
ทรัพยสินของเราเทาน้ัน   และคุณจะยอมรับเปนหลักฐานอันเปนท่ียุติของคำส่ังหรือ
บทสนทนาที่บันทึกไว   คุณตกลงวาเราอาจสงสำเนาการถอดความของสิ่งที่บันทึก
ไวดังกลาวใหแกศาล  หนวยงานกำกับดูแลหรือหนวยงานของรัฐ

2.35.9. การใหความรวมมือในกระบวนพิจารณา
หากการดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาใดๆ   ทำขึ้นโดยเราหรือมีเราเปนจำเลยซึ่ง
เก่ียวกับขอตกลงฉบับน้ีหรือเกิดจากการดำเนินการหรือการละเวนของเราท่ีขอ     
ตกลงฉบับน้ีกำหนดหรืออนุญาตไว คุณตกลงวาจะใหความรวมมือกับเราตาม
ขอบเขตสูงสุดที่เปนไปไดในการแกตางหรือการฟองคดีสำหรับการดำเนินคดีหรือ   
กระบวนพิจารณาดังกลาว

2.35.10. กฎหมายที่ใชบังคับ
ขอตกลงนี้จะอยูภายใตและจะไดรับการตีความตามกฎหมายแหงสาธารณรัฐ 
มอริเชียส รวมถึงจะอยูภายใตอำนาจศาลแหงมอริเชียสซึ่งมิใชศาลที่มีเขตอำนาจ
แตเพียงผูเดียว

3. ขอกำหนดที่เกี่ยวกับลูกคา  
เฉพาะประเภท
3.1. บุคคลที่สมัครรวมกัน
หากคุณเปนบุคคลที่สมัครรวมกัน ขอกำหนดเพิ่มเติมตอไปนี้จะใชบังคับ

3.1.1. การยอมรับคำสั่ง
เราจะยอมรับคำสั่งจากเจาของบัญชีหนึ่งรายเวนแตคุณจะแจงใหเราทราบเปนอยาง
อ่ืน

3.1.2. การเสียชีวิตระหวางระยะเวลาของขอตกลง
หากคุณคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต  ขอตกลงฉบับนี้จะไมบอกเลิกและเราจะถือวาผูที่ไม
เสียชีวิตเปนบุคคลเดียวที่มีสิทธิ์หรือมีผลประโยชนในบัญชี หากคุณทุกคนเสียชีวิต
ระหวางระยะเวลาของขอตกลงฉบับนี้  เราจะยังคงถือบัญชีตามอำนาจที่ไดรับมอบ
หมายในการลงทุนที่ระบุจนกวาเวลาดังกลาวที่เราจะไดรับคำสั่งเปนประการอื่นจาก
ผูจัดการมรดกที่ไดรับการแตงตั้งอยางเหมาะสมของคุณคนสุดทายที่เสียชีวิต

3.1.3. ความรับผิดรวมและความรับผิดหลายฝาย
คุณแตละคนยอมรับความรับผิดรวมและความรับผิดหลายฝายสำหรับหนาที่ที่คุณ    
ยอมรับตามขอตกลงฉบับนี้

3.2. พันธมิตร
หากคุณเปนพันธมิตรที่ไมใชบริษัท ขอกำหนดเพิ่มเติมตอไปนี้จะใชบังคับ

โมฆะ และใชบังคับได
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3.2.1. การเปลี่ยนแปลงผูที่เปนพันธมิตรที่ไมใชบริษัท 
ขอตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใชโดยสมบูรณแมจะมีการเปลี่ยนแปลงผูที่เปน   
พันธมิตรที่ไมใชบริษัท   โดยไมวาจะเสียชีวิต   เกษียณหรือการเพิ่มผูที่จะเปน
พันธมิตร หรือกรณีอื่นใด

3.2.2. ความรับผิดรวมและความรับผิดหลายฝาย
หากคุณเปนพันธมิตรที่ไมใชบริษัท  คุณแตละคนยอมรับความรับผิดรวมและความ
รับผิดหลายฝายสำหรับหนาที่ที่คุณยอมรับตามขอตกลงฉบับนี้

3.3. ทรัสต
หากคุณเปนทรัสต ขอกำหนดเพิ่มเติมตอไปนี้จะใชบังคับ

3.3.1. การเปลี่ยนแปลงผูไดรับมอบหมายใหจัดการดูแลระหวางระยะเวลาของขอ

ขอตกลงฉบับน้ีจะยังคงมีผลบังคับใชโดยสมบูรณแมจะมีการเปล่ียนแปลงผูท่ีเปนผู
ไดรับมอบหมายใหจัดการดูแล   โดยไมวาจะเสียชีวิต   เกษียณหรือการเพิ่มผูที่จะ
เปนผูไดรับมอบหมายใหจัดการดูแล หรือกรณีอื่นใดตามที่เราเลือก

3.3.2. ความรับผิดรวมและความรับผิดหลายฝาย
ผูไดรับมอบหมายใหจัดการดูแลแตละคนยอมรับความรับผิดรวมและความรับผิด    
หลายฝายสำหรับหนาที่ที่คุณยอมรับตามขอตกลงฉบับนี้  ยกเวนความรับผิดอันเกิด
ขึ้นโดยตรงหรือโดยออมจากการประมาทเลินเลออยางรายแรง การฉอโกง หรือการ
ผิดนัดชำระหนี้โดยเจตนา  ความรับผิดของผูไดรับมอบหมายใหจัดการดูแลตามขอ
กำหนดของขอตกลงฉบับนี้จะถูกจำกัดแคเพียงสินทรัพยของทรัสตเปนระยะๆ

3.4. Unincorporated associations
หากคุณเปนสมาชิกสมาคมที่ไมไดจดทะเบียน    ขอกำหนดเพิ่มเติมตอไปนี้จะใช
บังคับ

3.4.1. การเปลี่ยนแปลงสมาชิกระหวางระยะเวลาของขอตกลงฉบับนี้ ขอตกลง
ฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใชโดยสมบูรณแมจะมีการเปลี่ยนแปลงผูที่เปนสมาชิก     
โดยไมวาจะเสียชีวิต   เกษียณหรือการเพิ่มผูที่จะเปนสมาชิก   หรือกรณีอื่นใดตามที่
เราเลือก

3.4.2. ความรับผิดรวมและความรับผิดหลายฝาย
คุณแตละคนยอมรับความรับผิดรวมและความรับผิดหลายฝายสำหรับหนาที่ที่คุณ
ยอมรับตามขอตกลงฉบับนี้

4. การแจงเตือนเรื่องความเสี่ยง
คุณควรพิจารณาความเสี่ยงตอไปนี้กอนเทรดผานบริการของเรา

การเทรดคาเงิน โลหะมีคาและ CFD โดยเฉพาะอยางยิ่งการเทรดดวยมารจิ้นนั้นมี
โอกาสทำกำไรรวมถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุนซึ่งอาจเกินกวาจำนวนเงินที่คุณทำ    
สัญญาในการเทรดหรือธุรกรรมใดๆ เปนอยางมาก

คุณอาจถูกกำหนดใหฝากหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อรักษาสถานะของคุณ
ไวโดยมีการบอกกลาวลวงหนาในระยะเวลาสั้นๆ   หากคุณไมสามารถจัดเตรียมเงิน
เพื่อรักษาสถานะของคุณไวได   สถานะเหลานั้นอาจถูกปดโดยไมแจงใหคุณทราบ
เพิ่มเติม 

เราไมสามารถรับประกันการขาดทุนสูงสุดที่คุณอาจไดรับ

ความเคลื่อนไหวของราคาคาเงิน อัตราของโลหะมีคาและ  CFD  ไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยจำนวนมากในแหลงตางๆ    ทั่วโลกซึ่งไมสามารถคาดเดาได     นอกจากนี้ 
รัฐบาลจะเขาแทรกแซงตลาดบางแหงโดยเฉพาะคาเงินและอัตราดอกเบี้ยซึ่ง      
เกี่ยวของกับสัญญาและอนุพันธเปนระยะๆ  โดยตรงและผานขอบังคับ  ทั้งนี้  การ
แทรกแซงดังกลาวมักมีเจตนาเพื่อสรางอิทธิพลตอราคาและเมื่อรวมกับปจจัยอื่นๆ    
ก็อาจสงผลใหตลาดดังกลาวทั้งหมดเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วในทิศทางเดียวกัน   
เนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เปนตน

ความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาคาเงิน อัตราของโลหะมีคาและ CFD อาจสงผล
ใหเกิดการดำเนินการในตลาด และคุณอาจไมสามารถจัดการการเทรดที่
เคล่ือนไหวตรงขามได

กลยุทธการลงทุนหรือเทคนิคการปองกันความเสี่ยงบางอยางซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวของ
กับสถานะที่มี  ‘สเปรด’  หรือ  ‘กลยุทธ Straddle’  อาจมีความเสี่ยงเทากับการเปด
สถานะ ‘Long’ หรือ ‘Short’

ถึงแมตราสารทางการเงินจะสามารถใชเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน   
ได   แตผลิตภัณฑเหลานี้บางอยางก็ไมเหมาะกับนักลงทุนจำนวนมาก    เพราะ
ตราสารที่ตางกันจะมีระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตางกันไปดวยและในการตัดสิน  
ใจวาจะเทรดตราสารดังกลาวหรือไม   คุณควรตระหนักถึงปญหาที่ระบุในการแจง
เตือนเรื่องความเสี่ยงฉบับนี้  อยางไรก็ตาม  การแจงเตือนเรื่องความเสี่ยงฉบับนี้จะ
ไมสามารถเปดเผยความเสี่ยงทั้งหมดและลักษณะอื่นๆ   ที่สำคัญของตราสารดัง
กลาวได  คุณจึงไมควรซื้อขายตราสาร  CFD  คาเงินหรือโลหะมีคา  เวนแตคุณจะ
เขาใจลักษณะและขอบเขตทั้งหมดของความเสี่ยงและการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น    

ดังนั้น     คุณควรพิจารณาวาการเทรดดังกลาวเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงทุน
และฐานะการเงินของคุณหรือไม

หากมีสิ่งใดที่คุณไมเขาใจ ขอแนะนำใหคุณขอรับคำแนะนำที่เหมาะสมจากผูทรง

ตกลง

ของตราสาร

คุณวุฒิที่เหมาะสม (เชน ทหายความ นักบัญชีหรือที่ปรึกษาดานการเงิน)


	HMM_TH_1
	HMM_TH_2
	HMM_TH_3
	HMM_TH_4
	HMM_TH_5
	HMM_TH_6
	HMM_TH_7
	HMM_TH_8
	HMM_TH_9
	HMM_TH_10
	HMM_TH_11

