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1. ข้อตกลงระหว่างเรา

ข้อตกลงระหว่างเรา (ต่อจากนี้เรียกว่า “ข้อตกลง” ฉบับนี้) ประกอบด้วย
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำ�หนดและสาระสำ�คัญต่างๆ ที่ระบุ
ไว้ในแบบฟอร์มสมัครเปิดบัญชี รวมถึงข้อบังคับย่อยใดๆ
1.1.1 ข้อตกลงฉบับนี้แสดงถึงข้อกำ�หนดทั้งหมดที่ตกลงระหว่างเราเกี่ยวกับ
บริการ เว้นแต่เราจะได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
จากข้อตกลงฉบับนี้

1.2. วันที่มีผล

1.2.1.
ข้อ ตกลงฉบับ นี้จ ะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ช่วงแรกที่คุณทำ�และลง
นามในแบบฟอร์มสมัครเปิดบัญชีหรือวันที่คุณเริ่มใช้บริการ
(กล่าวคือวัน
ที่เราเปิดทำ�การหรือวันทำ�การถัดไปหากเราไม่ได้เปิด ต่อจากนี้เรียกว่า “วัน
ทำ�การ”) หน้าที่ของเราตามข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับบริการของเราจะมี
ผลใช้บังคับในวันทำ�การที่เราได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ

1.3. สิทธิ์ในการยกเลิก

1.3.1.
คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ภายใน 14 วันทำ�การที่เราได้
รับแบบฟอร์มสมัครเปิดบัญชีจากคุณ หากคุณต้องการยกเลิกข้อตกลงฉบับ
นี้ โปรดแจ้งให้ผู้ติดต่อของคุณที่ 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.
หากคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้ในการยกเลิกภายในระยะเวลาที่จำ�เป็น คุณ
จะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ตามข้อที่ 2.34.1.1
1.3.3.
คุ ณ ตกลงว่ า สิ ท ธิ์ ที่ จ ะยกเลิ ก และสิ ท ธิ์ ที่ จ ะบอกเลิ ก ตามข้ อ
ตกลงฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับการยกเลิกหรือบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้
เท่านั้น การยกเลิกหรือบอกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของ
ธุรกรรมที่เริ่มขึ้นก่อนที่เราจะได้รับคำ�บอกกล่าวถึงการยกเลิกหรือบอกเลิก
ของคุณ ทั้งนี้ การยกเลิกหรือบอกเลิกจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ ค่าชดเชย ความ
รับผิดชอบที่มีหรือข้อกำ�หนดทางสัญญาอื่นๆ ของคุณหรือที่ค้างอยู่ของเรา
ซึ่งมีเจตนาให้มีผลแม้บอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้
1.3.4.
จะไม่มีค่าปรับในการยกเลิกที่กำ�หนด อย่างไรก็ตาม คุณจะต้อง
ชำ�ระค่าธรรมเนียมของเราตามส่วนในวันที่ยกเลิกและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
ที่จำ�เป็นซึ่งเกิดขึ้นกับเรา (หรือบุคคลภายนอก) ในการยกเลิกข้อตกลงฉบับ
นี้และการขาดทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งจำ�เป็นในการปิดบัญชีหรือสิ้นสุดธุรกรรมที่
ค้างชำ�ระและการโอนเงินของคุณกลับไปให้คุณ
1.3.5.
คุ ณ ควรทราบว่ า เราจะให้ บ ริ ก ารแก่ คุ ณ จนกว่ า เราจะได้ รั บ คำ �
บอกกล่ า วถึ ง การยกเลิ ก ตามสิ ท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก ของคุ ณ และหากคุ ณ
ยกเลิก จำ�นวนเงินที่คุณจะได้รับกลับคืนอาจน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของ
คุณเนื่องจากมูลค่าตลาดที่ผันผวน การชำ�ระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ต้อง
ชำ�ระให้เรา รายจ่ายที่เราได้รับ และรายจ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจาก
สถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของเรา
*ผู้ที่พำ�นักอาศัยในสหรัฐฯ หมายถึงบุคคลใดๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ บุคคลธรรมดา
ที่พำ�นักอาศัยในสหรัฐฯ บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคมหรือนิติบุคคลอื่นใดตาม
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กฎหมายที่จัด ตั้งขึ้น หรือ ดำ� เนิ นการตามกฎหมายของเขตอำ � นาจศาลใดๆ
ในสหรัฐฯ
สาขาหรือตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
ทรัสต์ที่ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเป็นผู้พำ�นักอาศัยในสหรัฐฯ
หลัก
ทรัพย์ที่ผู้พำ�นักอาศัยในสหรัฐฯ เป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแล หรือบัญชีใดๆ ที่ถือ
ครองเพื่อประโยชน์ของผู้ที่พำ�นักอาศัยในสหรัฐฯ

ฉบับนี้
2.5.2. โปรดทราบว่าคำ�สั่งพิเศษจากคุณ เกี่ยวกับ การทำ�คำ�สั่ง ซื้อขาย
อาจทำ�ให้เราไม่สามารถดำ�เนินการตามนโยบายการทำ�คำ�สั่งของเราเกี่ยวกับ
ส่วนสำ�คัญของการทำ�คำ�สั่งซื้อขายซึ่งอยู่ภายใต้คำ�สั่งพิเศษได้
2.5.3. เมื่อเราเข้าทำ�ธุรกรรมในนามของคุณในสกุลเงินต่างประเทศอื่น
ที่ไม่ใช่สกุลเงินฐานของบัญชีคุณ (กล่าวคือสกุลเงินฐานที่ระบุในแบบฟอร์ม
สมัครเปิดบัญชี) เราอาจดำ�เนินธุรกรรมที่จำ�เป็น (ร่วมกับธุรกรรมการ
ป้องกันความเสี่ยงสำ�หรับธุรกรรมนั้นๆ) ในวันที่ดำ�เนินการตามธุรกรรม
มากกว่าวันที่เทรดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มี

2. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่ใช้กับบริการ
2.1. Hantec Markets Limited

Hantec Markets Limited ได้รับอนุญาตและกำ�กับดูแลโดย Financial
Services Commission แห่งสาธารณรัฐมอริเชียส

2.5.4. การชำ�ระเงินเข้าบัญชีคุณอาจได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินฐาน
ของบัญชีคุณหากจำ�เป็น

สถานที่ประกอบธุรกิจหลักของเราก็คือ Suite 208, 2nd Floor, The
Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of
Mauritius (เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก) หมายเลขโทรศัพท์ของเราก็คือ 020 7036 0888 และที่อยู่
อีเมลของเราก็คือ info-mu@hmarkets.com

2.6. ความสามารถ

2.6.1.
เราจะเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทั้งหมดของคุณและจะกระทำ�การ
ในฐานะตัวการซึ่งไม่ใช่ตัวแทนในนามของคุณ เว้นแต่เราจะได้ตกลงไว้เป็น
อย่างอื่นในเวลาที่ทำ�ข้อตกลง เราจะดูแลคุณในฐานะลูกค้าตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมดและคุณจะต้องรับผิดชอบในการทำ�หน้าที่ตามแต่ละธุรกรรมที่เรา
เข้าทำ�กับคุณหรือในนามของคุณโดยตรงและทั้งหมด เว้นแต่เราจะได้ตกลง
ไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่มีหรือไม่แสวงหาความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลภายซึ่ง
อาจมีการกล่าวอ้างว่าเป็นการกระทำ�ของคุณ

2.2. บริการซื้อขายที่ไม่ให้การแนะนำ�

2.2.1.
เราให้ “บริการซื้อขายที่ไม่ให้การแนะนำ�” ซึ่งหมายความว่าเรา
กำ�ลังซื้อการลงทุนจากคุณหรือขายการลงทุนให้คุณ หรือซื้อหรือขายการ
ลงทุนในนามของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้เราแนะนำ�คุณตามสมควรหรือ
ตามความเหมาะสมของธุรกรรมสำ�หรับคุณ เว้นแต่เราได้ตกลงให้ข้อคิดเห็น
ในการลงทุนแก่คุณและให้คำ�แนะนำ�โดยส่วนตัวเกี่ยวกับธุรกรรมที่เจาะจง

2.7. การรวมกัน

2.7.1.
ตามกฎหรือข้อบังคับของ FSC เราสามารถรวมธุรกรรมเกี่ยว
กับบัญชีของคุณเข้ากับธุรกรรมของลูกค้าอื่นๆ รวมถึงของพนักงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมถึงบริษัทแม่หรือบริษัทสาขา (ดังที่ระบุในกฎหมาย
Companies Act 2001) เป็นระยะๆ ของบริษัทสาขาของเราและ/หรือของ
บริษัทแม่ดังกล่าว ต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทที่เกี่ยวข้อง”) และพนักงานของ
บริษัทเหล่านี้โดยไม่ต้องถามคุณก่อน ทั้งนี้ เราจะรวมคำ�สั่งของคุณหากเรา
เชื่อว่ามีแนวโน้มที่การรวมคำ�สั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับคุณในภาพรวม
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าผลกระทบจากการรวมอาจส่งผล
เสียต่อคุณเกี่ยวกับคำ�สั่งนั้นๆ

2.2.2. คำ�สั่งใดๆ ที่คุณให้เราไว้เกี่ยวกับบริการซื้อขายที่ไม่ให้การแนะนำ�
ต้องให้โดยคุณผ่านระบบธุรกรรมโลหะมีค่า CFD และค่าเงินทางออนไลน์
ของเรา (ต่อจากนี้เรียกว่า “แพลตฟอร์มออนไลน์”) เว้นแต่เราจะได้ตกลงไว้
เป็นอย่างอื่น
2.2.3. เราจะแจ้งให้คุณทราบราคาที่สามารถซื้อหรือขายค่าเงิน โลหะมี
ค่าและ CFD ทางวาจาหรือทางแพลตฟอร์มออนไลน์
2.2.4. คุณจะต้องชำ�ระเงินสำ�หรับแต่ละธุรกรรมในวันที่ตกลงกับเราว่า
จะชำ�ระเงิน หรือหากไม่มีวันดังกล่าว ให้ใช้วันทำ�การวันที่สองหลังจากที่เรา
ทำ�คำ�สั่งหรือวันอื่นๆ ที่เราอาจกำ�หนด (ต่อจากนี้เรียกว่า “วันที่คิดมูลค่า”)

2.8. การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

2.8.1.
คุณจะสามารถเข้าทำ�คำ�สั่งตามอัตราแลกเปลี่ยนและราคาที่แสดง
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

2.3. ความเหมาะสม

2.3.1.
ถึงแม้เราจะไม่ได้ให้คำ�แนะนำ�ในการลงทุนแก่คุณ แต่สำ�หรับการ
ลงทุนบางประเภท(ที่เราพิจารณาว่าเป็นการลงทุนที่ซับซ้อน)
เมื่อเราได้
รับคำ�สั่งให้ซื้อขายโดยไม่มีการแนะนำ� เราจะประเมินความเหมาะสมของคำ�
สั่งดังกล่าวโดยอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจ
ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของคุณ หากเราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะดำ�เนินการ
ประเมินดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำ�ตามคำ�สั่งที่ได้รับจากคุณ

2.8.2. ความเป็นเจ้าของสื่อและข้อความที่มีบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเข้า
ดูผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวหรือที่ได้รับการเผยแพร่ให้คุณโดยเราจะเป็นความ
ลับและได้รับการคุ้มครองตามหลักลิขสิทธิ์
คุณตกลงว่าสื่อและข้อความ
ดังกล่าวมีไว้สำ�หรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้นและคุณจะไม่เปิดเผย
ให้บุคคลใดทราบ ทั้งนี้เราอาจตรวจสอบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในระหว่างที่ทำ�ธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3.2. หากคุณพิจารณาว่า
(เมื่อคำ�นึงถึงข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ)
ธุรกรรมมีความไม่เหมาะสม
เราจะเตือนให้คุณทราบหากคุณต้องการทำ�
ธุรกรรมต่อหลังจากได้รับคำ�เตือนดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

2.8.3. เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรหัสบัญชีสำ�หรับแพลตฟอร์มออนไลน์
ของคุณทางโทรศัพท์ จดหมาย หรืออีเมล เราจะขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะให้รหัสผ่านทางโทรศัพท์ รหัส
ผ่านของคุณจะถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและคุณตกลงว่าจะรับผิด
ชอบต่อธุรกรรม การขาดทุน รายจ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างเต็มที่หาก
เราได้รับและทำ�ธุรกรรมใดๆ หลังจากที่ได้ให้รหัสผ่านแก่คุณแล้ว

2.4. การยืนยัน

2.4.1.
เมื่อเราดำ�เนินการซื้อขายให้คุณโดยไม่มีการแนะนำ� เราจะส่งคำ�
บอกกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณเพื่อยืนยันคำ�สั่งของคุณและให้ราย
ละเอียดธุรกรรม (เช่น ราคาและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงสกุลเงิน)
ดังนั้น คุณควรตรวจสอบคำ�ยืนยันอย่างระมัดระวังและแจ้งให้เราทราบถึง
ข้อผิดพลาดในทันที หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบภายใน 24 ชั่วโมงว่ามีข้อผิด
พลาดในคำ�ยืนยันที่เราส่งให้คุณ จะถือว่าคำ�ยืนยันดังกล่าวมีผลผูกพันกับ
คุณ (หากไม่มีข้อผิดพลาดที่ชัดเจน)

2.8.4. คุณตกลงว่าการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เท่ากับว่าคุณได้ให้ความ
ยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นการล่วงหน้าที่จะรับและส่งคำ�สั่งเพื่อให้ดำ�เนินการ
นอกตลาดที่ได้รับการกำ�กับดูแลหรือระบบ Multilateral Trading Facilities
2.8.5. คุ ณ จะให้ ร ายชื่ อ บุ ค คลที่ คุ ณ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ถึ ง แพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ในนามของคุณ (ต่อจากนี้แต่ละรายเรียกว่า “ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต”)
อย่างถูกต้องแก่เรา
คุณจะแจ้งให้เราทราบในทันทีที่ตั้งให้บุคคลใหม่กลาย
เป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตรายเดิมไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ได้
รับอนุญาตอีกต่อไป เมื่อได้รับคำ�บอกกล่าวดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้
ที่ได้รับอนุญาตจะมีผลทันที (หรือในวันดังกล่าวตามที่ระบุในคำ�บอกกล่าว)
อย่างไรก็ตาม คำ�บอกกล่าวดังกล่าวจะไม่กระทบต่อคำ�สั่งใดๆ ที่ได้ดำ�เนิน
การเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้รับคำ�บอกกล่าวดังกล่าว ทั้งนี้ คำ�สั่งใดๆ ที่ผู้
ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้และยอมรับจะถือเป็นคำ�สั่งที่ได้รับอนุญาตจากคุณและ
จะมีผลผูกพันต่อคุณ

2.5. การทำ�คำ�สั่งที่ดีที่สุด

2.5.1.
เมื่ อ เราทำ � คำ � สั่ ง ในนามของคุ ณ เราจะใช้ ขั้ น ตอนตามสมควร
ทั้ ง หมดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด สำ � หรั บ คุ ณ โดยคำ � นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆที่
เกี่ยวข้อง โดยเราใช้นโยบายการทำ�คำ�สั่งซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ได้
รับการดำ�เนินการที่ดีที่สุด นโยบายการทำ�คำ�สั่งของเราจะได้รับการทบทวน
เป็นระยะ
รวมถึงเมื่อใดก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญซึ่ง
กระทบต่อความสามารถของเราที่จะให้บริการทำ�คำ�สั่งอย่างดีที่สุดอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งนี้ การทำ�ข้อตกลงฉบับนี้เท่ากับคุณยืนยันว่าคุณตกลงตามนโยบาย
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2.8.6. คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายออก
และปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหลังใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว

• ปิดสถานะใดๆ ที่เปิดอยู่ ยกเลิกและ/หรือทำ�คำ�สั่งใดๆและ/หรือเปลี่ยนแปลง
การคำ�นวณราคาและ/หรือจำ�กัดปริมาณการเทรดสถานะที่เปิดและคำ�สั่ง
ใดๆ
•ทำ � หรื อ ข้ า มคำ � สั่ ง ดั ง กล่ า วที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดตามที่ เ ราเห็ น ว่ า สมควรใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อปกป้องเราและลูกค้าของเราในภาพรวม

2.8.7.
คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลใดๆ ที่เชื่อว่าล็อกอิน
และรหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยและไม่เป็นความลับ
หรืออาจมีบุคคลอื่น
ทราบถึงรหัสดังกล่าว

เราจะใช้ขั้นตอนตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการดำ�เนินการใดๆ ที่เรา
อาจทำ�ก่อนที่เราจะดำ�เนินการดังกล่าวตามขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได้ หาก
ไม่สามารถให้คำ�บอกกล่าวแก่คุณล่วงหน้าได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบในขณะที่
หรือทันทีหลังจากที่ดำ�เนินการดังกล่าว

2.8.8. เราอาจระงั บ ชั่ ว คราวถอนหรื อ ปฏิ เ สธการเข้ า ถึ ง แพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้คุณทราบด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น ความ
ปลอดภัย คุณภาพของบริการ การที่คุณไม่สามารถชำ�ระเงินเมื่อถึงกำ�หนด
หรือการที่คุณละเมิดข้อกำ�หนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้

ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดต่อคุณในการขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น
จากข้อ 2.12. และ 2.13. ของข้อตกลงฉบับนี้หากเราดำ�เนินการตามสมควร

2.9. การส่งคำ�สั่ง

2.9.1.
คุ ณ ต้ อ งส่ ง คำ � สั่ ง ในการเทรดทั้ ง หมดให้ เ ราทางแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ เว้นแต่เราจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำ�สั่งดังกล่าวจะไม่มีผล
เว้นแต่เราจะได้รับคำ�สั่งจริงๆ

2.14. เงินคงเหลือที่ใช้ได้

2.14.1. คุณต้องมีเงินคงเหลือที่ใช้ได้เพียงพออยู่กับเราตลอดเวลาก่อนที่เรา
จะทำ�คำ�สั่งใดๆ โดยเราจะระบุยอดเงินที่จำ�เป็นสำ�หรับเงินฝากที่เป็นมาร์จิ้น
ของคำ�สั่งแต่ละคำ�สั่งให้คุณทราบ

2.10. คำ�สั่งที่ไม่มีผลผูกพัน

2.10.1. เมื่ อ คุ ณ คลิ ก ที่ ปุ่ ม ส่ ง เพื่ อ เข้ า ทำ � คำ � สั่ ง ซื้ อ ขายผ่ า นแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ของเรา(หรือให้คำ�สั่งเราโดยวิธีอื่นที่เราอาจตกลง)
เราจะไม่มี
หน้าที่รับหรือหากรับก็จะไม่มีหน้าที่ดำ�เนินการโดยคำ�สั่งที่ไม่ได้ดำ�เนินการจะ
สามารถถูกยกเลิกได้ตามดุลยพินิจของเรา เมื่อเข้าทำ�คำ�สั่งในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของเราแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้

2.14.2. เราจะรับเงินจากคุณเฉพาะเมื่อ
• เงินมาจากบัญชีที่เป็นชื่อคุณ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีร่วมหรือบัญชีส่วนตัว โดย
การชำ � ระเงิ น เกิ ด ขึ้ น จากคุ ณ และเราขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะตรวจสอบยื น ยั น
บัญชีธนาคารหากมีการชำ�ระเงินโดยโอนทางธนาคาร
• การชำ�ระเงินทำ�ขึ้นในนามของคุณโดยผู้แนะนำ�โบรกเกอร์ เรามีข้อตกลง
กั บ ผู้ แ นะนำ � โบรกเกอร์ ดั ง กล่ า วและเราได้ ดำ � เนิ น การตรวจสอบที่ จำ � เป็ น
ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบยืนยันบัญชีที่ทำ�การชำ�ระเงิน

2.10.2. เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่เราไม่
สามารถยอมรับหรือทำ�คำ�สั่งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ต้องให้
เหตุผลในการไม่ดำ�เนินการตามคำ�สั่งของคุณและเราจะไม่มีความรับผิดต่อ
คุณในลักษณะใดก็ตามหากเราปฏิเสธที่จะทำ�ตามคำ�สั่งของคุณ

2.14.3. หากบัญชีของคุณมีมูลค่าเงินสดติดลบจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น
การปิดสถานะของคุณตามข้อ 2.17 หรือการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ฯลฯ
มูลค่าเงินสดติดลบดังกล่าวจะแสดงถึงหนี้ที่คุณมีกับเราซึ่งจะถึงกำ�หนด
และต้องชำ�ระทันที

Hantec Markets Limited ได้รับอนุญาตและกำ�กับดูแลโดย Financial
Services Commission แห่งสาธารณรัฐมอริเชียส

2.15. กำ�ไร ขาดทุนและการคิดดอกเบี้ยของ

สถานที่ประกอบธุรกิจหลักของเราก็คือ Suite 208, 2nd Floor, The
Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of
Mauritius (เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก) หมายเลขโทรศัพท์ของเราก็คือ 020 7036 0888 และที่อยู่
อีเมลของเราก็คือ info-mu@hmarkets.com

สถานะที่เปิดอยู่
2.15.1. สำ � หรั บ สถานะใดๆที่ เ ปิ ด อยู่ ซึ่ ง คุ ณ ถื อ อยู่ เ ราจะโอนกำ � ไรและ
ดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าบัญชีคุณหรือหักการขาดทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นออก
จากบัญชีคุณเป็นระยะๆ
นับจากวันที่ตกลงกับเราจนถึงวันที่คิดมูลค่า
(ตามที่ระบุในข้อ 2.2.4 ข้างต้น) หรือจนกว่าจะปิดหรือชำ�ระบัญชีสถานะใน
ลักษณะต่อไปนี้
•สำ�หรับการซื้อเงินสกุลหนึ่งโดยขายเงินอีกสกุลและเงินสกุลที่ซื้อมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินสกุลที่ขาย อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับการโอนเข้า
บัญชีคุณ
• สำ�หรับสัญญาโลหะมีค่า อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อหรือขายโลหะมีค่า
จะได้รับการโอนเข้าหรือหักออกจากบัญชีคุณ
• ในกรณีอัตราดอกเบี้ยติดลบ อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกหักจากบัญชีคุณ
• ในกรณีของ CFD เราจะคิดอัตราดอกเบี้ยโดยคำ�นึงถึงสถานะที่เปิด [Long
(หรือซื้อ)] และ
• ในกรณีของสถานะ Long (หรือซื้อ) เราจะชำ�ระบัญชีส่วนต่างระหว่าง
ราคาหรือระดับที่เราเข้าทำ�ธุรกรรมกับคุณและราคาหรือระดับของตราสา
รนั้นๆ (หรือสินทรัพย์อ้างอิง) ในวันที่คิดมูลค่า หากสูงกว่า เราจะชำ�ระส่วน
ต่างให้คุณ แต่หากต่ำ�กว่า คุณจะชำ�ระส่วนต่างให้เรา
• ในกรณีของสถานะ Short (หรือขาย) เราจะชำ�ระบัญชีส่วนต่างระหว่าง
ราคาหรือระดับที่เราเข้าทำ�ธุรกรรมกับคุณและราคาหรือระดับของตราสาร
นั้นๆ (หรือสินทรัพย์อ้างอิง) ในวันที่คิดมูลค่า หากต่ำ�กว่า เราจะชำ�ระส่วน
ต่างให้คุณ แต่หากสูงกว่า คุณจะชำ�ระส่วนต่างให้เรา

2.11. เงินฝากที่เป็นมาร์จิ้น

2.11.1.
ก่อนทำ�คำ�สั่งใดๆ เราอาจกำ�หนดให้ฝากเงินตามจำ�นวนที่เราอาจ
ระบุไว้โดยสัมพันธ์กับความรับผิดที่อาจจะเกิด
ความรับผิดที่คาดไว้หรือ
ความรับผิดตามจริงที่คุณอาจมีต่อเราอันเกี่ยวกับสถานะที่คาดว่าจะเปิด
หรือที่เปิดไว้ซึ่งคุณมีหรือจะมีกับเรา (“เงินฝากที่เป็นมาร์จิ้น”) ด้วยดุลยพินิจ
ของเราแต่เพียงผู้เดียว
2.11.2. เราขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงมาร์ จิ้ น ได้ ทุ ก เมื่ อ และการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อาจมีผลทันที โดยเราสามารถแจ้งถึงเรื่องดังกล่าวให้
คุณทราบทางอีเมล แพลตฟอร์มการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ การโทรศัพท์
แฟกซ์ ไปรษณีย์ ข้อความทางโทรศัพท์หรือการโพสต์คำ�บอกกล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงไว้บนเว็บไซต์ของเรา คุณมีความรับผิดชอบที่จะทราบถึงข้อ
กำ�หนดเรื่องมาร์จิ้นที่มีผลกับบัญชีและสถานะที่เปิดอยู่ของคุณตลอดเวลา

2.12. ข้อจำ�กัดของแพลตฟอร์มออนไลน์

เนื่องจากข้อ จำ�กัด ของแพลตฟอร์ มออนไลน์ ซึ่ งเป็ นไปได้ ที่ตลาดจะติดลบ
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดสถานะใดๆ ที่เปิดอยู่และ/หรือชำ�ระหนี้ในตลาดตาม
ระดับที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าเมื่อราคาเป็นบวกหรือเมื่อราคาดีที่สุดที่สามารถ
เป็นไปได้ซึ่งอาจเป็นลบ

2.15.2. ในทุกกรณี ดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราที่เรากำ�หนดและเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆ

2.13. สภาพคล่อง

2.15.3. เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือ
การซื้อขายหุ้น (Corporate Actions)
หากตราสารอ้างอิงใดๆ มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ลงทุนหรือการซื้อขายหุ้น
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำ�เนินการปรับค่า
ปริมาณและ/หรือมูลค่าและ/หรือจำ�นวนสถานะที่เกี่ยวข้อง (และ/หรือระดับ
ของคำ�สั่งใดๆ) ในบัญชีของคุณให้เหมาะสม หากต้องทำ� เช่น:
•
การเปิดสถานะใหม่หรือการปิดสถานะเดิมในบัญชีคุณ
•
การเปลี่ยนแปลงตัวหารมาร์จิ้น ตัวคูณมาร์จิ้นและ/หรือระดับคำ�สั่ง

เราอาจดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนเพื่อปกป้อง
คุณตามขอบเขตของข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ
•ระงับชั่วคราวหรือยุติการเทรดและ/หรือปฏิเสธที่จะเข้าทำ�การเทรดใดๆ
หรือยอมรับคำ�สั่งใดๆ
• เปลี่ยนแปลงเวลาการเทรดปกติของเราสำ�หรับตลาดใดๆ หรือทุกตลาด
• เปลี่ยนแปลงการคำ�นวณราคาและสเปรดของเรา
• เปลี่ยนแปลงระดับ Stop out ที่ใช้ในบัญชีคุณ
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•
•
•
•
•

2.18. ข้อผิดพลาดในการโควตราคา

Stop loss ขั้นต่ำ�ทั้งที่เกี่ยวกับสถานะที่เปิดอยู่และการเทรดใหม่
การดำ�เนินการปรับค่าย้อนหลังอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้ราคา
เปิดของสถานะที่เปิดอยู่เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบของการดำ�เนินการ
หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การยกเลิกคำ�สั่ง
การระงับหรือแก้ไขการปรับใช้ส่วนใดก็ตามของข้อตกลง
การเครดิตหรือเดบิตจำ�นวนเงินเข้าบัญชีคุณตามที่เหมาะสม และ/หรือ
การดำ�เนินการอื่นๆ ดังกล่าวทั้งหมดตามที่เราพิจารณาว่าเหมาะสม
เพื่อสะท้อนถึงผลของการดำ�เนินการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องตาม
สมควร

2.18.1. เราจะใช้ ค วามพยายามตามสมควรทั้ ง หมดเพื่ อ ให้ โ ควตราคา
ล่าสุดสำ�หรับค่าเงิน โลหะมีค่าและตราสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เทรดทางออนไลน์
บนหรือผ่านแพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ตามเราไม่ให้การรับรองว่าโควต
ราคาดังกล่าวจะแม่นยำ�
2.18.2. ตามข้อที่ 2.31.1 หากเกิดข้อผิดพลาดในการโควตราคาเนื่องจาก
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือความเข้าใจผิดอื่นๆ ที่ชัดเจนในโควตราคาหรือ
การแสดงข้อมูล (“ข้อผิดพลาดในการโควตราคา”) เราจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง การขาดทุน ความรับผิดหรือรายจ่ายอื่นๆ
อันเกิดจากข้อผิดพลาดในการโควตราคาดังกล่าว
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ดำ�เนินการปรับเปลี่ยนที่จำ�เป็นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการโควตราคาและ
ปิดสถานะที่เปิดด้วยข้อผิดพลาดในการโควตราคา ทั้งนี้ ข้อพิพาทใดๆ อัน
เกิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาดในการโควตราคาจะได้ รั บ การแก้ ไ ขตามมู ล ค่ า ตลาด
ยุติธรรมของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เกิดข้อผิดพลาดในการโควตราคา
ดังกล่าวตามที่เรากำ�หนดโดยดำ�เนินการตามสมควร

2.15.4. การปรับค่าปันผลจะได้รับการคำ�นวณให้บัญชีของคุณโดยคำ�นึง
ถึงสถานะที่เปิดอยู่ซึ่งถือครองในวันที่ตราสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องขึ้น
XD
เมื่อทำ�ได้ สำ�หรับสถานะ Long โดยทั่วไปแล้ว การปรับค่าปันผลจะเป็นการ
ปรับค่าเงินสดที่สะท้อนถึงจำ�นวนปันผลสุทธิที่สามารถได้รับ สำ�หรับสถานะ
Short โดยทั่วไปแล้ว การปรับค่าปันผลจะเป็นการปรับค่าเงินสดที่สะท้อนถึง
ปันผลสุทธิที่ต้องชำ�ระ

2.19. วงเงินเครดิต

2.15.5. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดำ�เนินการดังกล่าวในทันที
ที่สามารถทำ�ได้ตามสมควรและปกติแล้ว จะดำ�เนินการทันทีที่ปฏิบัติได้ตาม
สมควรหลังเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การดำ�เนินการที่เราทำ�ขึ้นจะมีผล
ตั้งแต่วันที่เรากำ�หนดและอาจมีผลย้อนหลังเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากเรา
ทำ�เช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่เราดำ�เนินการหรือทันทีที่ทำ�ได้ตาม
สมควรหลังจากนั้น

2.19.1. เราอาจให้ ว งเงิ น เครดิ ต คุ ณ ในสกุ ล เงิ น ที่ ต กลงกั น ซึ่ ง สามารถ
หั ก กลบกั บ ระดั บ ที่ ติ ด ลบตามมู ล ค่ า ตลาดของสถานะที่ เ ปิ ด อยู่ ห รื อ ยอดที่
เกี่ยวข้อ งเพื่อ ไม่ให้ชำ�ระบัญชีก ารเทรดที่ขาดทุน สำ�หรับ การเทรดทั้ง หมด
หรือบางส่วน (ไม่ว่าจะแยกรายการหรือรวมกัน) แต่ไม่มีหน้าที่ทำ�เช่นนั้น
2.19.2. หากระดับที่ติดลบตามมูลค่าตลาดของสถานะที่เปิดอยู่กำ�ลังถึง
หรือเกินวงเงินเครดิต เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำ�หนดให้คุณชำ�ระเงินเพิ่มเติม
ให้เงินฝากที่เป็นมาร์จิ้นด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว วงเงินเครดิต
ที่เราตั้งจะสามารถลดลงหรือถอนได้ทุกเมื่อโดยให้คำ�บอกกล่าวคุณเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

2.16. การกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย

2.16.1.
• หากคุณไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะชำ�ระบัญชีธุรกรรมใดๆ ในวันที่คิด
มูลค่าหรือในวันดังกล่าวที่เราจะกำ�หนดให้ชำ�ระบัญชี เราอาจ (แต่ไม่มีหน้าที่
ต้องทำ�เช่นนั้น) ให้กู้เงินจำ�นวนดังกล่าวแก่คุณตามที่จำ�เป็นสำ�หรับการชำ�ระ
บัญชีของธุรกรรมโดยตรงทั้งหมดหรือบางส่วน และคุณรับรองว่าจะชำ�ระ
เงินคืนในจำ�นวนที่เทียบเท่าในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (ตามอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เราจะกำ�หนด) เมื่อเรียกเก็บโดยมีดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
(prime lending rate) ในมอริเชียส ณ เวลาที่มีผลในระดับ 3% ต่อปี ซึ่งจะ
คำ�นวณเป็นรายวันนับแต่วันที่กู้ยืมดังกล่าวจนถึงและรวมถึงวันที่ชำ�ระเงิน
คืนครบถ้วน เราจะสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำ�หรับรายการ
ต่อไปนี้
• ส่วนใดก็ตามของเงินฝากที่เป็นมาร์จิ้นหรือเงินฝากที่เป็นมาร์จิ้นเพิ่มเติมที่
ยังไม่ได้ชำ�ระหรือฝากในรูปแบบของเงินสดและ
• ยอดที่ถึงกำ�หนดชำ�ระให้เราซึ่งยังคงค้างชำ�ระ

2.19.3. หากเราดำ�เนินการตามคำ�สั่งที่อาจส่งผลให้เกินวงเงินเครดิต
• เราไม่มีหน้าที่แจ้งให้คุณทราบถึงเรื่องนี้
• คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเราในจำ�นวนเงินทั้งหมดที่ถึงกำ�หนดโดยรวมถึง
จำ�นวนที่เกินวงเงินเครดิต
• เราไม่มีหน้าที่ดำ�เนินการตามคำ�สั่งใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งอาจเกินวงเงิน
เครดิต

2.20. วงเงินที่ได้รับอนุญาต

2.20.1. คุณอาจแจ้งให้เราทราบถึงวงเงินที่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้บังคับกับ
การเทรดบางส่วนหรือทั้งหมดในภาพรวมหรือสำ�หรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
เฉพาะราย แต่คุณจะสามารถถอนวงเงินที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
โดยส่งคำ�บอกกล่าวให้เราเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เราอาจกำ�หนดวงเงิน
ที่ได้รับอนุญาตให้คุณและ/หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือเปลี่ยนแปลงวงเงิน
ดังกล่าวได้ทุกเมื่อด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยส่งคำ�บอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อที่ 2.29.

2.16.2. ข้อที่ 2.16 นี้จะไม่ได้รับการตีความว่ามีผลผูกพันเราในการให้คุณ
กู้ยืมหรือจะไม่ทำ�ให้เกิดผลเสียต่อสิทธิ์และการเยียวยาใดๆ
ที่เรามีต่อคุณ
หรือบุคคลอื่นตามข้อตกลงฉบับนี้หรือที่ระบุเป็นประการอื่นโดยกฎหมายที่
ใช้บังคับ

2.21. การขัดกันและผลประโยชน์ที่สำ�คัญ

2.17. การบังคับชำ�ระบัญชี

2.21.1. ในฐานะส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอั น
หลากหลายแก่ลูกค้าจำ�นวนมาก
อาจมีบางเวลาที่เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ข องเราหรื อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและหน้ า ที่
ที่ เ รามี ต่ อ คุ ณ หรื อ ลู ก ค้ า รายอื่ น ๆหรื อ การขั ด กั น ระหว่ า งดอกเบี้ ย ที่ แ ตก
ต่างกันของลูกค้าอย่างน้อยสองรายซึ่งเรามีหน้าที่ดูแลตามกฎหมายของ
มอริเชียส
เราจะต้องมีการเตรียมการโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ขั้นตอนตาม
สมควรทั้งหมดเพื่อจัดการผลประโยชน์ที่ขัดกันดังกล่าวซึ่งสร้างหรือก่อ
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียผลประโยชน์สำ�คัญของลูกค้าของเรา
เราได้
จัดทำ�นโยบายผลประโยชน์ขัดกันที่ครอบคลุมขึ้นมาเพื่อระบุและจัดการผล
ประโยชน์ขัดกันตามจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ในที่ซึ่งเราไม่เห็นว่าการ
เตรี ย มการตามนโยบายผลประโยชน์ ขั ด กั น ของเราเพี ย งพอที่ จ ะจั ด การ
ความขัดกันนั้นๆได้
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงลักษณะและ/หรือที่มาของ
ความขัดกันดังกล่าว
ทั้งนี้คุณสามารถขอดูนโยบายเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนฉบับเต็มของเราได้

2.17.1.
คุ ณ จะต้ อ งดู แ ลเงิ น ฝากที่ เ ป็ น มาร์ จิ้ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ พี ย งพอ
ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด
• หากในเวลาใดก็ตาม เงินฝากที่เป็นมาร์จิ้นที่อยู่กับเรากำ�ลังหรือไม่เพียงพอ
อีกต่อไปที่จะครอบคลุมระดับที่ติดลบตามมูลค่าตลาดของสถานะที่เปิดอยู่
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณมีกับเรา หรือ
• หากในเวลาใดก็ตาม วงเงินกู้ที่กำ�หนดไว้ให้คุณล่วงหน้าไม่เพียงพออีกต่อ
ไปที่จะครอบคลุมระดับที่ติดลบตามมูลค่าตลาดของสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด
หรือบางส่วนที่คุณเปิดไว้กับเรา
2.17.2. เราจะมี สิ ท ธิ์ กำ � หนดระดั บ ดั ง กล่ า วของมู ล ค่ า ตลาดเป็ น ระยะๆ
ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ นอกจากการเยียวยาอื่นๆ ที่มีให้
เรา หากคุณไม่สามารถชำ�ระยอดที่ถึงกำ�หนดตามข้อตกลงฉบับนี้ได้ เราจะมี
สิทธิ์ปิด (ไม่ว่าซื้อหรือขาย) สถานะที่คุณเปิดอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
2.17.3. เราไม่มีหน้าที่ที่จะติดต่อคุณก่อนดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องตามข้อ
ที่ 2.17.1 อย่างไรก็ตาม หากเราทำ�เช่นนั้น เราอาจเรียกมาร์จิ้นเพิ่มทางอีเมล
แพลตฟอร์มการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ การโทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ หรือ
ข้อความทางโทรศัพท์ เราจะถือว่าคุณได้รับการเรียกมาร์จิ้นเพิ่มแล้วหาก
เราทิ้งข้อความขอให้คุณติดต่อเรา หรือหากเราไม่สามารถทิ้งข้อความแต่ใช้
ความพยายามตามสมควรเพื่อดำ�เนินการดังกล่าวแล้ว

2.22. เงินของลูกค้า

2.22.1. เราจะได้รับและถือเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีคุณในฐานะเงินของ
ลูกค้าซึ่งได้รับการแยกออกมา (“เงินที่แยกออกมา”) โดยเรา เราอาจถือเงิน
ที่แยกออกมาในบัญชีที่แยกออกมาซึ่งอยู่นอกมอริเชียสหรือส่งเงินที่ถือใน
นามของคุณไปยังโบรกเกอร์ตัวกลาง
ตัวแทนการชำ�ระราคาและส่งมอบ
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หลักทรัพย์แทนสมาชิก หรือคู่สัญญาที่อยู่นอกมอริเชียส เว้นแต่คุณจะแจ้ง
ให้เราทราบเป็นอย่างอื่นทางลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
และการกำ�กับดูแลที่ใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวอาจแตกต่างจากกฎหมาย
มอริเชียสและในกรณีที่บุคคลดังกล่าวล้มละลายหรือล้มเหลวในลักษณะที่
เทียบเคียงกัน เงินของคุณอาจได้รับการดูแลต่างจากการดูแลที่จะใช้หากมี
การถือเงินของคุณในบัญชีที่แยกต่างหากที่มอริเชียส

เป็นที่นี่หรือในต่างประเทศ ในกรณีใดๆ ก็ตาม พนักงานที่มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษและจะไม่แบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับคุณให้บุคคลภายนอก เว้นแต่
• กฎหมายอนุญาตให้ดำ�เนินการดังกล่าวได้ พนักงานดังกล่าวจะต้องดำ�เนิน
การตามคำ�สั่งของเราตลอดเวลาเท่านั้นและการตรวจสอบใดๆ
จะได้รับ
การดำ�เนินการในสภาวะที่ปลอดภัย ด้วยประการฉะนี้ คุณตกลงที่จะแบ่ง
ปันข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะนี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โปรดทราบ
ว่าเราอาจใช้บริการตรวจสอบยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การระบุตัวตน

2.22.2. คุณตกลงว่าในกรณีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี
(โดยไม่คำ�นึงถึงการชำ�ระเงินหรือการรับค่า
ธรรมเนียม ดอกเบี้ยหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน) และ/หรือเราไม่สามารถติดตาม
คุณได้แม้จะได้ใช้ขั้นตอนตามสมควรในการดำ�เนินการดังกล่าวแล้วก็ตาม
เราอาจนำ�เงินของคุณออกจากบัญชีที่แยกต่างหากและจัดการกับเงินดัง
กล่าวด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

2.24.4. ยกเว้นในที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้น
เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
แก่องค์กรต่างๆ ที่ไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องของเราเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ด้าน
การตลาดของพวกเขาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แต่เราอาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณนอกองค์กรของเรา

2.23. ความลับ

• ให้กับองค์กรที่เราอาจเกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการหรือช่วยเหลือในการดำ�เนิน
การบริการของเราหรือเพื่อแนะนำ�เรา ตราบที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้า
ถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อดำ�เนินการช่วยเหลือให้บริการหรือให้คำ�แนะนำ�
ดังกล่าว โดยไม่ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ
•เราจะพยายามตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า องค์ ก รดั ง กล่ า วรั บ รองว่ า จะใช้
มาตรการด้ า นความปลอดภั ย ที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของคุ ณ
และบุ ค คลอื่ น ๆในสถานการณ์ ที่ เ ราอาจถู ก กำ � หนดหรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตตาม
กฎหมาย คำ�สั่งศาล การกำ�กับดูแล หรือหน่วยงานรัฐบาลเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวของคุณ

2.23.1. เราจะใช้ ค วามพยายามตามสมควรเพื่ อ ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า
ข้อมูลลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณได้รับการเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ อย่างไรก็ตาม คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ลับหรือไม่ก็ตาม)
• แก่พนักงานของเรา (หรือพนักงานของตัวแทน ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือผู้รับ
ฝากทรัพย์สินของเราหรือบุคคลอื่นๆ ที่เราแต่งตั้งโดยเกี่ยวกับบัญชีของ
คุณ) เท่าที่จำ�เป็นต้องทราบ
• แก่ FSC และหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นๆ ตามขอบเขตที่พวกเขามีสิทธิ์ค้นหา
ข้อมูลดังกล่าว
• หรือตามที่กฎหมาย แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจด้านการลงทุนที่ดีที่สุด ข้อ
บังคับในอุตสาหกรรม หรือหลักปฏิบัติกำ�หนดไว้
• ในสถานการณ์ที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 2.24 ทางด้านล่าง

2.24.5. ในบางครั้ง เราอาจโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังประเทศที่ไม่ได้
ให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับมอริเชียส หากเราตั้งใจจะทำ�เช่นนั้น
เมื่อสามารถทำ�ได้และเหมาะสม ก่อนดำ�เนินการดังกล่าว เราจะดำ�เนินการเต
รี ย มการทางสั ญ ญาเพื่ อ ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จในการปกป้ อ งข้ อ มู ล ของคุ ณ
อย่างเพียงพอและเราจะพยายามเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเตรียมการ
ทางสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำ�นักงานปกป้องข้อมูลของ
มอริเชียสกำ�หนด

2.24. การปกป้องข้อมูล

2.24.1. เมื่ อ คุ ณ ให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของคุ ณ ในแบบฟอร์ ม สมั ค รเปิ ด บั ญ ชี
หรือในที่อื่นๆ คุณยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์
เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย Data Protection Act 2004

2.24.6. เรามีกระบวนการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมการจัดเก็บและ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปกป้องการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา

2.24.2. คุณตกลงว่าเราอาจตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลอื่นๆ ที่
คุณให้ไว้หรือที่เรามีเกี่ยวกับคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณและข้อ
มูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณ และเราอาจดำ�เนินการประเมินความน่าเชื่อถือให้คุณ ใน
การดำ�เนินการดังกล่าว อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคล
ภายนอกเท่าที่จำ�เป็น

2.24.7. คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยว
กับคุณ วัตถุประสงค์ที่ประมวลผลหรือจะได้รับการประมวลผล และผู้รับ
หรือกลุ่มผู้รับที่ได้รับการเปิดเผยหรือจะได้รับการเปิดเผยให้ทราบจากเรา
หากคุณต้องการขอสำ�เนาข้อมูล โปรดติดต่อเราที่นี่ ทั้งนี้ เราอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้คุณ (เราจะมีรายละเอียดให้
เมื่อขอ) นอกจากนี้ เมื่อคุณทำ�คำ�ขอให้เราเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะแก้ไข
ลบและ/หรือบล็อกข้อมูลส่วนตัวจากการประมวลผลเพิ่มเติมหากพิสูจน์ได้
ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง

2.24.3. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเกี่ยวกับคุณโดยรวมถึงข้อมูลที่อ่อนไหว
ซึ่งเราได้รับมาจะสามารถจัดเก็บ (โดยทางอิเล็กทรอนิกส์และโดยวิธีอื่น) และ
ใช้โดยเราในลักษณะต่อไปนี้
• เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่คุณ
• เพื่อตอบกลับคำ�ขอข้อมูลจากคุณ
• เพื่อติดตามผลจากคุณหลังจากที่คุณขอข้อมูลเพื่อดูว่าเราจะสามารถให้
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้หรือไม่
• เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และตลาด
•เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เราให้และ/หรืออาจให้แก่คุณ(และ/หรือ
องค์กรของคุณ)
•เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารจั ด การของเราเอง(เช่ น การดู แ ลรั ก ษา
บันทึกเอกสาร) และวัตถุประสงค์ในการกำ�กับดูแล
• เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่นๆ และการตรวจหา
•เพื่อป้องกันหรือตรวจหาการใช้บริการของเราหรือสิทธิ์อื่นๆ ของเราและ
เพื่อทำ�ให้ปฎิบัติตามหรือใช้บังคับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของเราและ/หรือข้อ
ตกลงอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิ์ของเรา (หรือของผู้อื่น)
• เพื่อติดต่อคุณ (ตัวอย่างเช่น ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลหรือวิธีอื่นๆ) เพื่อ
แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ
•เพื่ออนุญาตให้บริษัทที่เกี่ยวข้องของเราติดต่อคุณ (ตัวอย่างเช่น ทาง
โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลหรือวิธีอื่นๆ) เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่พวกเขาคิดว่าคุณอาจสนใจ
•เราอาจดำ�เนินการหรือสั่งให้ผู้อื่นดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงิน
บางอย่างเป็นระยะๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เราทำ�เพื่อป้องกันและตรวจ
หาอาชญากรรม
การฉ้อโกง
การฟอกเงินและโดยเฉพาะการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้เราอาจใช้
พนักงานซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องจ้างไว้ ไม่ว่าจะในประเทศนี้หรือในต่างประเทศ
หรือหากเหมาะสม เราจะให้ผู้รับจ้างที่เชี่ยวชาญดำ�เนินการดังกล่าวไม่ว่าจะ

2.25. คุกกี้

2.25.1. คุกกี้เป็นข้อมูลชิ้นเล็กที่ส่งโดยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้สามารถอ่าน
ได้ในภายหลังจากเบราว์เซอร์ดังกล่าว คุกกี้อาจใช้บนแพลตฟอร์มออนไลน์
และเว็บไซต์ของเราในบางหน้าเพื่อมอบประสบการณ์ในการเรียกดูที่ปรับ
ตามความต้องการได้มากขึ้นให้กับผู้ใช้ ทั้งนี้ เราจะไม่ใช้คุกกี้เพื่อค้นหาข้อมูล
ประจำ�ตัวของบุคคลใดก็ตามที่เข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น
2.25.2. คุณสามารถเลือกยอมรับคุกกี้และวิธีรับคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการ
กำ�หนดลักษณะและตัวเลือกในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะ
ไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หากคุณ
เลือกปิดใช้งานการยอมรับคุกกี้ ดังนั้น เราขอแนะนำ�ให้คุณเปิดใช้งานการ
ยอมรั บ คุ ก กี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากบริ ก ารทั้ ง หมดบนเว็ บ ไซต์ แ ละ
แพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา

2.26. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.26.1. คุณตกลงว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์
ทั้งหมดในแพลตฟอร์มออนไลน์และข้อมูลใดๆ
หรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย
แพลตฟอร์มออนไลน์แต่เพียงผู้เดียว
(ยกเว้นในกรณีที่เป็นของผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เป็นบุคคลภายนอกและยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิ์โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา)
2.26.2. ไม่ มี เ วลาใดที่ คุ ณ จะเข้ า ทำ � ข้ อ ผู ก มั ด สำ � หรั บ เราหรื อ ในนามของ
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เราหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม คุณจะไม่
ใช้ชื่อหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าหรือคุณจะไม่แสดงตนว่าเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับอนุญาต
ให้ดำ�เนินการให้เรา

3 วันหลังจากโพสต์คำ�บอกกล่าวนั้นๆ

2.22. เงินของลูกค้า

2.22.1. เราจะได้รับและถือเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีคุณในฐานะเงินของ
ลูกค้าซึ่งได้รับการแยกออกมา (“เงินที่แยกออกมา”) โดยเรา เราอาจถือเงิน
ที่แยกออกมาในบัญชีที่แยกออกมาซึ่งอยู่นอกมอริเชียสหรือส่งเงินที่ถือใน
นามของคุณไปยังโบรกเกอร์ตัวกลาง
ตัวแทนการชำ�ระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์แทนสมาชิก หรือคู่สัญญาที่อยู่นอกมอริเชียส เว้นแต่คุณจะแจ้ง
ให้เราทราบเป็นอย่างอื่นทางลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
และการกำ�กับดูแลที่ใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวอาจแตกต่างจากกฎหมาย
มอริเชียสและในกรณีที่บุคคลดังกล่าวล้มละลายหรือล้มเหลวในลักษณะที่
เทียบเคียงกัน เงินของคุณอาจได้รับการดูแลต่างจากการดูแลที่จะใช้หากมี
การถือเงินของคุณในบัญชีที่แยกต่างหากที่มอริเชียส

2.27. ข้อร้องเรียนและข้อพิพาท

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา ลำ�ดับแรก คุณสามารถเขียน
ถึงเจ้าหน้าที่กำ�กับดูแลของเราได้ คุณสามารถขอดูรายละเอียดของนโยบาย
การร้องเรียนภายในของเราได้ หากคุณไม่พึงพอใจกับผลของกระบวนการ
ร้องเรียนของเรา คุณอาจสามารถร้องเรียนกับ Financial Services
Commission ได้โดยตรง โดยสามารถติดต่อ Financial Services
Commission ได้ทางโทรศัพท์ที่ 403 7000 หรือคุณสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ที่ www.fscmauritius.org

2.22.2. คุณตกลงว่าในกรณีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี
(โดยไม่คำ�นึงถึงการชำ�ระเงินหรือการรับค่า
ธรรมเนียม ดอกเบี้ยหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน) และ/หรือเราไม่สามารถติดตาม
คุณได้แม้จะได้ใช้ขั้นตอนตามสมควรในการดำ�เนินการดังกล่าวแล้วก็ตาม
เราอาจนำ�เงินของคุณออกจากบัญชีที่แยกต่างหากและจัดการกับเงินดัง
กล่าวด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

2.28. การชดเชย

2.28.1. ขณะนี้
ไม่มีการใช้แผนชดเชยตามกฎหมายหากเราไม่สามารถ
ดำ�เนินการตามความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุน
2.29. การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2.29.1. การติดต่อสื่อสารถึงเราทางไปรษณีย์
ที่อยู่ของเราสำ�หรับการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือ Hantec
Markets Limited, Suite 208, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon
Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius เว้นแต่
เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น

2.23. ความลับ

2.23.1. เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูล
ลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความ
ลับ อย่างไรก็ตาม คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลับ
หรือไม่ก็ตาม)
• แก่พนักงานของเรา (หรือพนักงานของตัวแทน ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือผู้รับ
ฝากทรัพย์สินของเราหรือบุคคลอื่นๆ ที่เราแต่งตั้งโดยเกี่ยวกับบัญชีของ
คุณ) เท่าที่จำ�เป็นต้องทราบ
• แก่ FSC และหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นๆ ตามขอบเขตที่พวกเขามีสิทธิ์ค้นหา
ข้อมูลดังกล่าว
• หรือตามที่กฎหมาย แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจด้านการลงทุนที่ดีที่สุด ข้อ
บังคับในอุตสาหกรรม หรือหลักปฏิบัติกำ�หนดไว้
• ในสถานการณ์ที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 2.24 ทางด้านล่าง

2.29.2. การติดต่อสื่อสารกับเราระหว่างการประชุมร่วมกันจริงๆ หรือ
ทางแฟกซ์หรือโทรศัพท์ เราจะ (ตามข้อที่ 2.10) ดำ�เนินการตามคำ�สั่งที่ได้
รับระหว่างการประชุมร่วมกันจริงๆ ทางโทรศัพท์หรือทางแฟกซ์ แต่เราจะ
ไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ในความไม่ตรงกันระหว่างคำ�สั่งใน
การประชุมร่วมกันจริงๆ ทางโทรศัพท์หรือทางแฟกซ์กับคำ�ยืนยันที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในภายหลัง
2.29.3. การติดต่อสื่อสารทางอีเมล
คุณตกลงว่าเราอาจติดต่อสื่อสารกับคุณทางอีเมลและ (ตามข้อที่ 2.10)
ดำ�เนินการตามคำ�สั่งที่ได้รับจากคุณทางอีเมล นอกจากนี้ คุณยอมรับและ
ตกลงเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ตามปกติในอีเมล โดยเฉพาะการสกัดกั้นที่
ไม่ได้รับอนุญาตและการส่งไม่ถึงผู้รับที่ตั้งใจ โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหากคุณไม่ยินยอมให้ใช้อีเมลเป็นวิธีติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อ
ตกลงฉบับนี้และสาระสำ�คัญของข้อตกลง

2.24. การปกป้องข้อมูล

2.24.1. เมื่ อ คุ ณ ให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของคุ ณ ในแบบฟอร์ ม สมั ค รเปิ ด บั ญ ชี
หรือในที่อื่นๆ คุณยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์
เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย Data Protection Act 2004

2.29.4. การติดต่อสื่อสารกับเราโดยบุคคลภายนอกที่คุณแต่งตั้ง
หาก
คุณอนุญาตให้เรารับคำ�สั่งของบุคคลภายนอกที่คุณแต่งตั้ง
เราจะดำ�เนิน
การดังกล่าวจนกว่าเราจะได้รับคำ�บอกกล่าวเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กฎข้อ
เดียวกันนี้จะใช้บังคับกับคำ�สั่งแบบซึ่งหน้า ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ แฟกซ์
หรืออีเมลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกซึ่งพวกเขาทำ�ขึ้นตามคำ�สั่งที่ได้รับจาก
คุ ณ และคุ ณ ต้ อ งตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า บุ ค คลภายนอกที่ คุ ณ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ได้
ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

2.24.2. คุณตกลงว่าเราอาจตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลอื่นๆ ที่
คุณให้ไว้หรือที่เรามีเกี่ยวกับคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณและข้อ
มูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณ และเราอาจดำ�เนินการประเมินความน่าเชื่อถือให้คุณ ใน
การดำ�เนินการดังกล่าว อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคล
ภายนอกเท่าที่จำ�เป็น
2.24.3. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเกี่ยวกับคุณโดยรวมถึงข้อมูลที่อ่อนไหว
ซึ่งเราได้รับมาจะสามารถจัดเก็บ (โดยทางอิเล็กทรอนิกส์และโดยวิธีอื่น) และ
ใช้โดยเราในลักษณะต่อไปนี้
• เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่คุณ
• เพื่อตอบกลับคำ�ขอข้อมูลจากคุณ
•เพื่อติดตามผลจากคุณหลังจากที่คุณขอข้อมูลเพื่อดูว่าเราจะสามารถให้
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้หรือไม่
• เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และตลาด
•เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เราให้และ/หรืออาจให้แก่คุณ
(และ/
หรือองค์กรของคุณ)
•เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการของเราเอง (เช่น การดูแลรักษา
บันทึกเอกสาร) และวัตถุประสงค์ในการกำ�กับดูแล
• เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่นๆ และการตรวจหา
•เพื่อป้องกันหรือตรวจหาการใช้บริการของเราหรือสิทธิ์อื่นๆ ของเราและ
เพื่อทำ�ให้ปฎิบัติตามหรือใช้บังคับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของเราและ/หรือข้อ
ตกลงอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิ์ของเรา (หรือของผู้อื่น)
•เพื่อติดต่อคุณ (ตัวอย่างเช่น ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลหรือวิธีอื่นๆ) เพื่อ
แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ
•เพื่ออนุญาตให้บริษัทที่เกี่ยวข้องของเราติดต่อคุณ (ตัวอย่างเช่น ทาง
โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลหรือวิธีอื่นๆ) เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือ

2.29.5. การติดต่อสื่อสารจากเราถึงคุณ
เราจะเขียน แฟกซ์ โทรศัพท์หรืออีเมลถึงคุณและ/หรือบุคคลภายนอกที่คุณ
แต่งตั้งขึ้นตามที่เหมาะสม
โดยใช้ที่อยู่และรายละเอียดในการติดต่ออื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครเปิดบัญชีหรือที่อยู่อื่นๆและรายละเอียดใน
การติดต่ออื่นๆ ที่คุณบอกกล่าวให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจาก
นี้ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราอาจโทรหาคุณในบางโอกาสหรือไปพบคุณ
โดยไม่ขออนุญาตจากคุณก่อนเพื่อช่วยให้เราจัดการและบริหารบัญชีของ
คุณอย่างเหมาะสม
2.29.6. คำ�สั่งที่ดูเสมือนจริง
ตราบที่เราดำ�เนินการตามสมควร
คุณจะอนุญาตให้เราอาศัยข้อมูลตาม
คำ�สั่งที่ไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใดซึ่งปรากฏหรือเข้าใจว่าส่งโดยคุณหรือบุคคล
ภายนอกที่คุณอนุญาต
2.29.7. การรับคำ�สั่งและคำ�บอกกล่าว
หากเราได้รับคำ�สั่งหรือคำ�บอกกล่าวจากคุณนอกเวลาทำ�การ
(หมายถึง
9.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ในวันที่ไม่ใช่วันหยุดเทศกาลของ
มอริเชียส) ให้ถือว่าเราได้รับคำ�สั่งหรือคำ�บอกกล่าวในวันทำ�การถัดไปหลัง
จากที่ได้รับ ส่วนคำ�บอกกล่าวใดๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ให้ไว้
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บริการที่พวกเขาคิดว่าคุณอาจสนใจ
•เราอาจดำ�เนินการหรือสั่งให้ผู้อื่นดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงิน
บางอย่างเป็นระยะๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เราทำ�เพื่อป้องกันและตรวจ
หาอาชญากรรม
การฉ้อโกง
การฟอกเงินและโดยเฉพาะการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้
เราอาจใช้
พนักงานซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องจ้างไว้ ไม่ว่าจะในประเทศนี้หรือในต่างประเทศ
หรือหากเหมาะสม เราจะให้ผู้รับจ้างที่เชี่ยวชาญดำ�เนินการดังกล่าวไม่ว่าจะ
เป็นที่นี่หรือในต่างประเทศ ในกรณีใดๆ ก็ตาม พนักงานที่มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษและจะไม่แบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับคุณให้บุคคลภายนอก เว้นแต่
• กฎหมายอนุญาตให้ดำ�เนินการดังกล่าวได้ พนักงานดังกล่าวจะต้องดำ�เนิน
การตามคำ � สั่ ง ของเราตลอดเวลาเท่ า นั้ น และการตรวจสอบใดๆจะได้ รั บ
การดำ�เนินการในสภาวะที่ปลอดภัย ด้วยประการฉะนี้คุณตกลงที่จะแบ่งปัน
ข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะนี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โปรดทราบว่า
เราอาจใช้บริการตรวจสอบยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การระบุตัวตน

ทั้ ง หมดในแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ แ ละข้ อ มู ล ใดๆหรื อ ข้ อ มู ล ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดย
แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว(ยกเว้ น ในกรณี ที่ เ ป็ น ของผู้ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เป็นบุคคลภายนอกและยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิ์โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา)
2.26.2. ไม่ มี เ วลาใดที่ คุ ณ จะเข้ า ทำ � ข้ อ ผู ก มั ด สำ � หรั บ เราหรื อ ในนามของ
เราหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม คุณจะไม่
ใช้ชื่อหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าหรือคุณจะไม่แสดงตนว่าเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับอนุญาต
ให้ดำ�เนินการให้เรา

2.27. ข้อร้องเรียนและข้อพิพาท

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา ลำ�ดับแรก คุณสามารถเขียน
ถึงเจ้าหน้าที่กำ�กับดูแลของเราได้ คุณสามารถขอดูรายละเอียดของนโยบาย
การร้องเรียนภายในของเราได้ หากคุณไม่พึงพอใจกับผลของกระบวนการ
ร้องเรียนของเรา คุณอาจสามารถร้องเรียนกับ Financial Services
Commission ได้โดยตรง โดยสามารถติดต่อ Financial Services
Commission ได้ทางโทรศัพท์ที่ 403 7000 หรือคุณสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ที่ www.fscmauritius.org

2.24.4. ยกเว้นในที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้นเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่
องค์กรต่างๆ
ที่ไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องของเราเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ด้าน
การตลาดของพวกเขาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แต่เราอาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณนอกองค์กรของเรา

2.28. การชดเชย

2.28.1. ขณะนี้ ไ ม่ มี ก ารใช้ แ ผนชดเชยตามกฎหมายหากเราไม่ ส ามารถ
ดำ�เนินการตามความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุน

• ให้กับองค์กรที่เราอาจเกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการหรือช่วยเหลือในการดำ�เนิน
การบริการของเราหรือเพื่อแนะนำ�เรา ตราบที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้า
ถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อดำ�เนินการช่วยเหลือให้บริการหรือให้คำ�แนะนำ�
ดังกล่าว โดยไม่ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ
•เราจะพยายามตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า องค์ ก รดั ง กล่ า วรั บ รองว่ า จะใช้
มาตรการด้ า นความปลอดภั ย ที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของคุ ณ
และบุคคลอื่นๆ
ในสถานการณ์ที่เราอาจถูกกำ�หนดหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย คำ�สั่งศาล การกำ�กับดูแล หรือหน่วยงานรัฐบาลเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวของคุณ

2.29. การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

2.29.1. การติดต่อสื่อสารถึงเราทางไปรษณีย์
ที่อยู่ของเราสำ�หรับการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือ Hantec
Markets Limited, Suite 208, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon
Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius เว้นแต่
เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น

2.24.5. ในบางครั้ง เราอาจโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังประเทศที่ไม่ได้
ให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับมอริเชียส หากเราตั้งใจจะทำ�เช่นนั้น
เมื่อสามารถทำ�ได้และเหมาะสม ก่อนดำ�เนินการดังกล่าว เราจะดำ�เนินการเต
รี ย มการทางสั ญ ญาเพื่ อ ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จในการปกป้ อ งข้ อ มู ล ของคุ ณ
อย่างเพียงพอและเราจะพยายามเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเตรียมการ
ทางสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำ�นักงานปกป้องข้อมูลของ
มอริเชียสกำ�หนด

2.29.2. การติดต่อสื่อสารกับเราระหว่างการประชุมร่วมกันจริงๆ หรือ
ทางแฟกซ์หรือโทรศัพท์ เราจะ (ตามข้อที่ 2.10) ดำ�เนินการตามคำ�สั่งที่ได้
รับระหว่างการประชุมร่วมกันจริงๆ ทางโทรศัพท์หรือทางแฟกซ์ แต่เราจะ
ไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ในความไม่ตรงกันระหว่างคำ�สั่งใน
การประชุมร่วมกันจริงๆ ทางโทรศัพท์หรือทางแฟกซ์กับคำ�ยืนยันที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในภายหลัง
2.29.3. การติดต่อสื่อสารทางอีเมล
คุณตกลงว่าเราอาจติดต่อสื่อสารกับคุณทางอีเมลและ (ตามข้อที่ 2.10)
ดำ�เนินการตามคำ�สั่งที่ได้รับจากคุณทางอีเมล นอกจากนี้ คุณยอมรับและ
ตกลงเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ตามปกติในอีเมล โดยเฉพาะการสกัดกั้นที่
ไม่ได้รับอนุญาตและการส่งไม่ถึงผู้รับที่ตั้งใจ โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหากคุณไม่ยินยอมให้ใช้อีเมลเป็นวิธีติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อ
ตกลงฉบับนี้และสาระสำ�คัญของข้อตกลง

2.24.6. เรามีกระบวนการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมการจัดเก็บและ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปกป้องการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา
2.24.7. คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยว
กับคุณ วัตถุประสงค์ที่ประมวลผลหรือจะได้รับการประมวลผล และผู้รับ
หรือกลุ่มผู้รับที่ได้รับการเปิดเผยหรือจะได้รับการเปิดเผยให้ทราบจากเรา
หากคุณต้องการขอสำ�เนาข้อมูล โปรดติดต่อเราที่นี่ ทั้งนี้ เราอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้คุณ (เราจะมีรายละเอียดให้
เมื่อขอ) นอกจากนี้ เมื่อคุณทำ�คำ�ขอให้เราเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะแก้ไข
ลบและ/หรือบล็อกข้อมูลส่วนตัวจากการประมวลผลเพิ่มเติมหากพิสูจน์ได้
ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง

2.29.4. การติดต่อสื่อสารกับเราโดยบุคคลภายนอกที่คุณแต่งตั้ง
หาก
คุณอนุญาตให้เรารับคำ�สั่งของบุคคลภายนอกที่คุณแต่งตั้ง
เราจะดำ�เนิน
การดังกล่าวจนกว่าเราจะได้รับคำ�บอกกล่าวเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้กฎข้อ
เดียวกันนี้จะใช้บังคับกับคำ�สั่งแบบซึ่งหน้า ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ แฟกซ์
หรืออีเมลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกซึ่งพวกเขาทำ�ขึ้นตามคำ�สั่งที่ได้รับจาก
คุ ณ และคุ ณ ต้ อ งตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า บุ ค คลภายนอกที่ คุ ณ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ได้
ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

2.25. คุกกี้

2.25.1.
คุกกี้เป็นข้อมูลชิ้นเล็กที่ส่งโดยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้สามารถอ่าน
ได้ในภายหลังจากเบราว์เซอร์ดังกล่าว คุกกี้อาจใช้บนแพลตฟอร์มออนไลน์
และเว็บไซต์ของเราในบางหน้าเพื่อมอบประสบการณ์ในการเรียกดูที่ปรับ
ตามความต้องการได้มากขึ้นให้กับผู้ใช้ ทั้งนี้ เราจะไม่ใช้คุกกี้เพื่อค้นหาข้อมูล
ประจำ�ตัวของบุคคลใดก็ตามที่เข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น

2.29.5. การติดต่อสื่อสารจากเราถึงคุณ
เราจะเขียน แฟกซ์ โทรศัพท์หรืออีเมลถึงคุณและ/หรือบุคคลภายนอกที่คุณ
แต่งตั้งขึ้นตามที่เหมาะสม
โดยใช้ที่อยู่และรายละเอียดในการติดต่ออื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครเปิดบัญชีหรือที่อยู่อื่นๆ และรายละเอียดใน
การติดต่ออื่นๆ ที่คุณบอกกล่าวให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจาก
นี้ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราอาจโทรหาคุณในบางโอกาสหรือไปพบคุณ
โดยไม่ขออนุญาตจากคุณก่อนเพื่อช่วยให้เราจัดการและบริหารบัญชีของ
คุณอย่างเหมาะสม

2.25.2. คุณสามารถเลือกยอมรับคุกกี้และวิธีรับคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการ
กำ�หนดลักษณะและตัวเลือกในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะ
ไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หากคุณ
เลือกปิดใช้งานการยอมรับคุกกี้ ดังนั้น เราขอแนะนำ�ให้คุณเปิดใช้งานการ
ยอมรั บ คุ ก กี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากบริ ก ารทั้ ง หมดบนเว็ บ ไซต์ แ ละ
แพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา

2.29.6. คำ�สั่งที่ดูเสมือนจริง
ตราบที่ เ ราดำ � เนิ น การตามสมควรคุ ณ จะอนุ ญ าตให้ เ ราอาศั ย ข้ อ มู ล ตาม

2.26. ทรัพย์สินทางปัญญา
2.26.1.

คุณตกลงว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์
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คำ�สั่งที่ไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใดซึ่งปรากฏหรือเข้าใจว่าส่งโดยคุณหรือบุคคล
ภายนอกที่คุณอนุญาต

ที่เป็นสมาชิก โดยไม่ว่าจะเสียชีวิตเกษียณหรือการเพิ่มผู้ที่จะเป็นสมาชิก หรือ
กรณีอื่นใดตามที่เราเลือก

2.29.7. การรับคำ�สั่งและคำ�บอกกล่าว
หากเราได้ รั บ คำ � สั่ ง หรื อ คำ � บอกกล่ า วจากคุ ณ นอกเวลาทำ � การ(หมายถึ ง
9.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ในวันที่ไม่ใช่วันหยุดเทศกาลของ
มอริเชียส) ให้ถือว่าเราได้รับคำ�สั่งหรือคำ�บอกกล่าวในวันทำ�การถัดไปหลัง
จากที่ได้รับ ส่วนคำ�บอกกล่าวใดๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ให้ไว้
3 วันหลังจากโพสต์คำ�บอกกล่าวนั้นๆ

3.4.2. ความรับผิดร่วมและความรับผิดหลายฝ่าย
คุ ณ แต่ ล ะคนยอมรั บ ความรั บ ผิ ด ร่ ว มและความรั บ ผิ ด หลายฝ่ า ยสำ � หรั บ
หน้าที่ที่คุณยอมรับตามข้อตกลงฉบับนี้

3. ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับลูกค้า เฉพาะประเภท

การเทรดค่าเงิน โลหะมีค่าและ CFD โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทรดด้วยมาร์
จิ้นนั้นมีโอกาสทำ�กำ�ไรรวมถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุนซึ่งอาจเกินกว่าจำ�นวน
เงินที่คุณทำ�สัญญาในการเทรดหรือธุรกรรมใดๆ เป็นอย่างมาก

3.1.1. การยอมรับคำ�สั่ง
เราจะยอมรับคำ�สั่งจากเจ้าของบัญชีหนึ่งรายเว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบ
เป็นอย่างอื่น

คุณอาจถูกกำ�หนดให้ฝากหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อรักษาสถานะ
ของคุณไว้โดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นๆ
หากคุณไม่
สามารถจัดเตรียมเงินเพื่อรักษาสถานะของคุณไว้ได้ สถานะเหล่านั้นอาจถูก
ปิดโดยไม่แจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม

4. การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง

คุณควรพิจารณาความเสี่ยงต่อไปนี้ก่อนเทรดผ่านบริการของเรา

3.1. บุคคลที่สมัครร่วมกัน
หากคุณเป็นบุคคลที่สมัครร่วมกัน ข้อกำ�หนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะใช้บังคับ

3.1.2. การเสียชีวิตระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง
หากคุณคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่บอกเลิกและเราจะถือว่า
ผู้ที่ไม่เสียชีวิตเป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิ์หรือมีผลประโยชน์ในบัญชี หากคุณ
ทุกคนเสียชีวิตระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ เราจะยังคงถือบัญชี
ตามอำ�นาจที่ได้รับมอบหมายในการลงทุนที่ระบุจนกว่าเวลาดังกล่าวที่เรา
จะได้รับคำ�สั่งเป็นประการอื่นจากผู้จัดการมรดกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เหมาะสมของคุณคนสุดท้ายที่เสียชีวิต

เราไม่สามารถรับประกันการขาดทุนสูงสุดที่คุณอาจได้รับ
ความเคลื่อนไหวของราคาค่าเงินอัตราของโลหะมีค่าและCFDได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยจำ�นวนมากในแหล่งต่างๆ
ทั่วโลกซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้
นอกจากนี้ รัฐบาลจะเข้าแทรกแซงตลาดบางแห่งโดยเฉพาะค่าเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาและอนุพันธ์เป็นระยะๆ
โดยตรงและผ่าน
ข้อบังคับ ทั้งนี้การแทรกแซงดังกล่าวมักมีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพลต่อราคา
และเมื่อร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ก็อาจส่งผลให้ตลาดดังกล่าวทั้งหมดเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกันเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เป็นต้น

3.1.3. ความรับผิดร่วมและความรับผิดหลายฝ่าย
คุ ณ แต่ ล ะคนยอมรั บ ความรั บ ผิ ด ร่ ว มและความรั บ ผิ ด หลายฝ่ า ยสำ � หรั บ
หน้าที่ที่คุณยอมรับตามข้อตกลงฉบับนี้

3.2. พันธมิตร

ความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาค่าเงินอัตราของโลหะมีค่าและCFD อาจ
ส่งผลให้เกิดการดำ�เนินการในตลาดและคุณอาจไม่สามารถจัดการการเทรด
ที่เคลื่อนไหวตรงข้ามได้

หากคุณเป็นพันธมิตรที่ไม่ใช่บริษัท ข้อกำ�หนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะใช้บังคับ
3.2.1. การเปลี่ยนแปลงผู้ที่เป็นพันธมิตรที่ไม่ใช่บริษัท
ข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้
ที่เป็นพันธมิตรที่ไม่ใช่บริษัท โดยไม่ว่าจะเสียชีวิต เกษียณหรือการเพิ่มผู้ที่จะ
เป็นพันธมิตร หรือกรณีอื่นใด

กลยุทธ์การลงทุนหรือเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงบางอย่างซึ่งรวมถึงที่
เกี่ยวข้องกับสถานะที่มี ‘สเปรด’ หรือ ‘กลยุทธ์ Straddle’ อาจมีความเสี่ยง
เท่ากับการเปิดสถานะ ‘Long’ หรือ ‘Short’
ถึงแม้ตราสารทางการเงินจะสามารถใช้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ลงทุนได้ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางอย่างก็ไม่เหมาะกับนักลงทุนจำ�นวนมาก
เพราะตราสารที่ต่างกัน จะมีระดับ ความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้น ต่างกันไปด้วย
และในการตัดสินใจว่าจะเทรดตราสารดังกล่าวหรือไม่ คุณควรตระหนักถึง
ปัญหาที่ระบุในการแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการแจ้ง
เตือ นเรื่อ งความเสี่ยงฉบับ นี้จ ะไม่ส ามารถเปิดเผยความเสี่ยงทั้ง หมดและ
ลักษณะอื่นๆ ที่สำ�คัญของตราสารดังกล่าวได้คุณจึงไม่ควรซื้อขายตราสาร
CFD ค่าเงินหรือโลหะมีค่า เว้นแต่คุณจะเข้าใจลักษณะและขอบเขตทั้งหมด
ของความเสี่ยงและการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของตราสาร

3.2.2. ความรับผิดร่วมและความรับผิดหลายฝ่าย
หากคุณเป็นพันธมิตรที่ไม่ใช่บริษัท คุณแต่ละคนยอมรับความรับผิดร่วมและ
ความรับผิดหลายฝ่ายสำ�หรับหน้าที่ที่คุณยอมรับตามข้อตกลงฉบับนี้

3.3. ทรัสต์

หากคุณเป็นทรัสต์ ข้อกำ�หนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะใช้บังคับ
3.3.1. การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลระหว่างระยะเวลา
ของข้อตกลง
ข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้
ที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล โดยไม่ว่าจะเสียชีวิต เกษียณหรือการ
เพิ่มผู้ที่จะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล หรือกรณีอื่นใดตามที่เราเลือก

ดังนั้นคุณควรพิจารณาว่าการเทรดดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใน
การลงทุนและฐานะการเงินของคุณหรือไม่
หากมี สิ่ ง ใดที่ คุ ณ ไม่ เ ข้ า ใจขอแนะนำ � ให้ คุ ณ ขอรั บ คำ � แนะนำ � ที่ เ หมาะสมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม (เช่น ทหายความ นักบัญชีหรือที่ปรึกษาด้านการ
เงิน)

3.3.2. ความรับผิดร่วมและความรับผิดหลายฝ่าย
ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลแต่ละคนยอมรับความรับผิดร่วมและความ
รับผิดหลายฝ่ายสำ�หรับหน้าที่ที่คุณยอมรับตามข้อตกลงฉบับนี้
ยกเว้น
ความรับผิดอันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง การฉ้อโกง หรือการผิดนัดชำ�ระหนี้โดยเจตนา ความรับผิดของผู้ได้
รับมอบหมายให้จัดการดูแลตามข้อกำ�หนดของข้อตกลงฉบับนี้จะถูกจำ�กัด
แค่เพียงสินทรัพย์ของทรัสต์เป็นระยะๆ

3.4. สมาคมที่ไม่ได้จดทะเบียน

หากคุณเป็นสมาชิกสมาคมที่ไม่ได้จดทะเบียน ข้อกำ�หนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะใช้
บังคับ
3.4.1.
การเปลี่ยนแปลงสมาชิกระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้
ข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้
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