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สัญญาสาหรั บผู้แนะนาโบรกเกอร์
บริ ษัทเอฟบีเอส (FBS) จำกั ดซึ่งต่อไปในสัญญำฉบับนี ้เรี ยกว่ำ “บริ ษัท” และลูกค้ ำผู้ที่เปิ ดบัญชี IB ที่เว็บไซต์ https://fbs.co.th
ซึ่งต่อไปในสัญญำฉบับนี ้เรี ยกว่ำ “ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ” เรี ยกรวมกันในสัญญำฉบับนี ้ว่ำ “คู่สัญญำ”
ได้ ตกลงทำสัญญำฉบับนี ้ร่ วมกันดังต่อไปนี:้
1. ข้ อกาหนดทั่วไป
1.1. สัญญำฉบับนี ้เป็ นถื อเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำสำหรั บลูกค้ ำ (Customer Agreement)
1.2. ผู้ที่มีควำมประสงค์ต้องกำรเป็ นผู้แนะนำโบรกเกอร์ จำเป็ นจะต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี :้
1.2.1.

จะต้ องดำเนินกำรสมัครหรือมีบญ
ั ชี Personal Area ในเว็บไซต์ของบริ ษัท

1.2.2.

ยอมรั บเงื่อนไขทั ้งหมดในสัญญำฉบับนี ้และรั บอีเมล์ยนื ยันกำรเปิ ดบัญชี IB

1.2.3.

รั บหมำยเลข ID สำหรั บกำรเป็ นผู้แนะนำโบรกเกอร์
บริ ษัทขอสงวนสิทธิใ์ นกำรขอข้ อมูลบัตรประชำชนหรือเอกสำรข้ อมูลส่วนตัวอื่น ๆ

1.2.4.

ที่จำเป็ นเพื่อใช้ ในกำรยืนยันตัวตนของผู้ที่เป็ น IB ได้ ทุกเมื่อทุกเวลำ
1.3. หลังจำกที่ขั ้นตอนกำรเปิ ดบัญชีสำหรั บ IB เสร็ จสิ ้น

ผู้แน่นำโบรกเกอร์ สำมำรถเลือกและใช้ สื่อสำหรับกำรโฆษณำที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทในกำรวำงบนเว็บไซต์ของตน
เองหรื อใช้ สำหรั บชักชวนลูกค้ ำ (referral link)
1.4. หลังจำกผู้ที่ประสงค์ต้องกำรเป็ นผู้แนะนำโบรกเกอร์ ดำเนินกำรตำมข้ อ 1.2. เรี ยบร้ อย

ระบบจะส่งอีเมล์แจ้ งเดือนเกี่ ยวกั บสถำนะภำพกำรเป็ นผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไปยังอีเมล์ของเขำ/เธอโดยอัตโนมัติ
1.5. บริ ษัทและผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องมีควำมรั บผิดชอบในบริ บทของตนเองตำมสัญญำ

บริ ษัทจะต้ องอำนวยควำมสะดวกให้ กับลูกค้ ำในกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรลงทุนในตลำด
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องชักชวนลูกค้ ำให้ มำลงทุนกับบริ ษัท
1.6. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องดำเนินกำรตำมเงือ่ นไขที่ระบุไว้ ในสัญญำฉบับนี ้คือกำรหำหรื อชักชวนลูกค้ ำให้ มำลงทุนกับ

บริ ษัท ผู้แนะนำโบรกเกอร์ มีสิทธิ์ตำมเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี ้ทุกประกำร
1.7. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องยอมรั บโดยไม่มีเงื่อนไขว่ำลูกค้ ำของเขำ/เธอ

ที่สำมำรถหำหรื อชักชวนมำได้ ถือเป็ นลูกค้ำของบริ ษัท
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2. การทางานร่ วมกันระหว่ างคู่สัญญา
2.1. บริ ษัทหรื อผู้อื่นไม่สำมำรถใช้ สิทธิ์ในสัญญำฉบับนี ้ได้ ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไม่สำมำรถใช้ ชื่อของบริ ษัท โลโก้ นำมบัตร

กำรประกำศโฆษณำ หรื อสื่อโฆษณำอื่น ๆ ของโบรกเกอร์ โดยไม่ได้ รับกำรอนุญำตจำกโบรกเกอร์ เสียก่อน
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถหำหรื อชักชวนลูกค้ ำได้ในฐำนะของผู้แ นะนำโบรกเกอร์ เท่ำนั ้น ไม่สำมำรถใช้ สถำนะอื่นได้
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถใช้ สื่อในกำรโฆษณำที่บริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบให้ โดยเฉพำะสำหรับเขำ/เธอ ได้
2.2. บริ ษัทจะต้ องดูแลในส่วนดังต่อไปนี:้
2.2.2.

ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ที่ละเมิดเงื่อนไขในสัญญำฉบับนี ้และสัญญำสำหรั บลูกค้ ำ
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ที่ทำเกิ นกว่ำบริ บทที่ตนเองได้ รับสิทธิจ์ ำกบริ ษัท

2.2.3.

ควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ ้นผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือบุคคลที่ 3

2.2.4.

พิจำรณำผู้แนะนำโบรกเกอร์ ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมเงื่อนไขข้ อที่ 3.1 ในสัญญำฉบับนี ้

2.2.1.

2.3. คู่สัญญำจะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขภำยใต้ สัญญำฉบับนี ้หรื อสัญญำสำหรั บลูกค้ ำจนกว่ำจะมีกำรยกเลิกกำรใช้ สัญญ

ำฉบับนี ้
3. ทธิและข้ อกาหนดสาหรั บผู้แนะนาโบรกเกอร์
3.1. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะได้ รับสิทธิด์ ังต่อไปนี ้ทันทีที่ยอมรั บเงื่อนไขของบริ ษัท
3.1.1. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถโฆษณำให้ บริ ษัทได้
3.1.2.
กำรประชำสัมพันธ์และโฆษณำของผู้แนะนำโบรกเกอร์ เพื่อชักชวนลูกค้ ำจะต้ องไม่ขัดต่อกฎหมำยภำยในประเทศของตัวแ
ทนคนนั ้น ๆ
3.1.3. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องประชำสัมพันธ์ให้ ลกู ค้ ำของบริ ษัททรำบถึ ง กิ จกรรม กำรบริ กำร ข้ อดี และเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้ องกั บทำงบริ ษัท
3.1.4.
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องประชำสัมพันธ์ให้ ลูกค้ ำของบริ ษัททรำบถึ งข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องทำงบริ ษัทซึ่งรวมไปถึ งที่อยู่และรำย
ละเอียดในกำรติดต่อบริ ษัทเพือ่ ให้ ลูกค้ ำทรำบถึ งเงื่อนไขและกำรบริ กำรของทำงบริ ษัท
3.1.5. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องประชำสัมพันธ์ให้ ลูกค้ ำของบริ ษัททรำบถึ งข้ อมูลต่ำง ๆ ของเว็บไซต์ (https://fbs.co.th)
หำกลูกค้ ำมีข้อสงสัยหรื อสอบถำม ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้องให้ ข้อมูลลูกค้ ำอย่ำงชัดเจนและถูกต้ อง
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3.2 .
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องรับประกั นกำรกระทำหรือจัดกิ จกรรมของผู้แนะนำโบรกเกอร์ ว่ำจะไม่ขัดต่อกฎหมำยภำยในประเ
ทศของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
3.3. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบโดยทันทีหำกเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ
ก็ ตำมที่ขัดขวำงผู้แนะนำโบรกเกอร์ ให้ ไม่สำมำรถดำเนิ นกำรตำมหน้ ำที่ของตนเองได้
3.4. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้องพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรหำลูกค้ ำ
3.5. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะมีลกู ค้ ำภำยใต้ สังกัดโดยสมบูรณ์ ตอ่ เมื่อลูกค้ ำคนนั ้น ๆ ดำเนินกำรดังต่อไปนี:้
3.5.1. ลูกค้ ำคนนั ้น ๆ เปิ ดบัญชีเทรดภำยใต้ referral link ของผู้แนะนำโบรกเกอร์
3.5.2 .ลูกค้ ำดำเนินกำรยืน่ คำร้ องต่อบริ ษัทขอเป็ นลูกค้ ำภำยใต้ สังกัดของผู้แนะนำโบรกเกอร์
ระบบจะใช้ เวลำดำเนินกำรเป็ นเวลำไม่เกิ น 10 วันนับตั ้งแต่วันที่ลูกค้ ำเปิ ดบัญชีที่ www.fbs.co.th โดยลูกค้ ำคนนั ้น ๆ
จะต้ องไม่อยู่ภำยใต้ สังกั ดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนอื่น
3.6 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้ เวลำในกำรดำเนินกำรรับลูกค้ ำที่ได้ รับมำจำกผู้แนะนำโบรกเกอร์ เป็ นเวลำอย่ำงต่ำ 10 วัน
นับตั ้งแต่วันที่ลูกค้ ำเปิ ดบัญชีที่ www.fbs.com ในกรณี ที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ จำเป็ นต้ องชี ้แจงถึ งข้ อมู ลของลูกค้ ำคนนั ้น ๆ
ที่หำมำและในกรณี ที่กำรดำเนินกำรเปิ ดบัญชีของลูกค้ ำไม่สำเร็ จตำมกฎข้ อ ที่3.5 ของสัญญำฉบับนี ้
3.7. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถใช้ สอื่ ในกำรโฆษณำที่บริ ษัทกำหนดหรื อมอบให้ ในกำรโฆษณำให้ กับบริ ษัท
3.8 . แนะนำโบรกเกอร์ ไม่ได้ รับอนุญำตให้ ใช้ วิธกี ำรดังต่อไปนี ้ในกำรประชำสัมพันธ์หรื อโฆษณำให้ บริ ษัท
o โปรแกรมช่วยโฆษณำอัตโนมัติ APS (Active Promotion Systems)
o
o
o
o
o
o
o

กำรโฆษณำที่สอ่ ไปในทำงลำมกหรื ออนำจำรบนเว็บไซต์
กำรโฆษณำสิง่ ที่ขัดต่อกฎหมำยในประเทศของตัวแทนบนเว็บไซต์
กำรโฆษณำด้ วยวิธีสง่ ข้ อมูลเหมือนเดิม ซ ้ำ ๆ เรื่ อย ๆ หรื อกำรสแปม (Spam and spamdexing)
กำรประชำสัมพันธ์ด้วยข้ อมูลที่ไม่ครบถ้ วน ไม่อธิบำยอย่ำงชัดเจนให้ ลูกค้ ำทรำบถึงควำมเสีย่ งในกำรลงทุน
กำรประชำสัมพันธ์ด้วยข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้องและขัดต่อกฎหมำยในประเทศของตัวแทนคนนั น้ ๆ
กำรจัดกิ จกรรมใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริ ษัท
กำรประชำสัมพันธ์ไปในทำงหลอกลวงหรื อฉ้ อโกงหรือส่อไปในทำงทุจริ ต

3.9. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
3.9.1. เปิ ดเว็บไซต์ที่มี Domain เป็ นชื่อของ FBS หรื อใช้ ชื่ออื่นที่ใกล้ เคียงเช่น fsb, ffbs, fbss และอื่น ๆ
3.9.2. เปิ ดธุรกิ จโดยใช้ ชื่อ FBS หรื อใช้ ชื่ออื่นที่ใกล้ เคียงเช่น fsb, ffbs, fbss และอื่น ๆ
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3.9.3 ใช้ URL หลักของเว็บไซต์บริ ษัทใน PPC systems (Google, Yahoo!, Live และอื่น ๆ) หรื อ referral link
ของตัวเองในกำรละเมิดกฎของสัญญำฉบับนี ้หรื อละเมิดกฎอื่น ๆ ของบริ ษัท
3.10. บริ ษัทไม่อนุญำตให้ ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ดำเนินธุรกรรมใด ๆ กั บลูกค้ ำภำยใต้ สงั กั ดของตนเองรวมไปถึงกำรรับเงิน Bank
wire หรื อบัตรใด ๆ
3.11.
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถเก็ บข้ อมูลของบริ ษัทไว้ เป็ นควำมลับได้ ในกรณีที่ข้อมูลนั ้นเกี่ยวข้ องกั บกิ จกรรมหรื อกำรประชำสัมพั
นธ์ที่จะส่งผลดีต่อบริ ษัทและต่อตัวของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ เอง
3.12.
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบในทันทีหำกเห็นว่ำมีเหตุกำรณ์ ห รือสถำนกำรณ์ที่จะนำไปสู่ควำมเสี่ยงหรือควำมสู
ญเสียของบริ ษัท
3.13.
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ มีสิทธิท์ ี่จะคุยหรื อไกล่เกลีย่ กับลูกค้ ำภำยใต้ สงั กั ดของตัวเองในกรณี ที่ลกู ค้ำได้ แจ้ งต่อบริ ษัทเกี่ ยวกับผู้แนะ
นำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
3.14. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ มีสิทธิท์ ี่จะเตือนลูกค้ ำถึ งควำมเสี่ยงในกำรเทรดก่ อนที่ลูกค้ ำจะตกลงเซ็นสัญญำสำหรับลูกค้ำ
3.15 . ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไม่ควรที่จะแนะนำหรื อให้ คำปรึ กษำไปในทำงที่กระทบต่อกำรตัดสินใจของลูกค้ ำ
บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรกระทำดังกล่ำว
3.16 ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิท์ ี่จะลงโฆษณำบนสื่อใหญ่ ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่
หรื อสื่ออื่น ๆ ที่อำจส่งผลกระทบถึ งภำพพจน์ของบริ ษัทได้
3.17 .ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถบอกลูกค้ ำถึ งสถำนะของตนเองในบริ ษัทได้ก่อนที่จะเริ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ ำ
4 ข้ อกาหนดและสิทธิของบริ ษัท
4.1. บริ ษัทต้ องให้ กำรสนับสนุนผู้แนะนำโบรกเกอร์ ตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญำฉบับนี ้
4.2. บริ ษัทจะต้ องมอบเงินรำงวัลให้ กับผู้แนะนำโบรกเกอร์ ตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญำฉบับนี ้
4.3 บริ ษัทจะต้ องรั บผิดชอบในกำรคำนวณและชำระค่ำใช้ จ่ำย
บริ ษัทจะต้ องแจ้ งผลกำรเทรดให้ กับผู้แนะนำโบรกเกอร์ อย่ำงน้ อย 4 ครั ง้ ต่อเดือน
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4.4.
บริ ษัทต้ องดำเนินกำรเปิ ดบัญชีสำหรั บกำรลงทุนให้ กับลูกค้ ำที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ชักชวนมำลงทุนตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในสั
ญญำสำหรั บลูกค้ ำ
4.5. บริ ษัทจะต้ องอนุญำตให้ ลูกค้ ำสำมำรถทำกำรเทรดผ่ำนระบบโดยกำรล๊ อคอินและระบุรหัสผ่ำนที่ตั ้งขึ ้นโดยบริ ษัท
4.6. บริ ษัทจะต้ องแจ้ งรำยละเอียดของผลกำรเทรดให้ กับลูกค้ ำ
4.7 . บริ ษัทมีสิทธิ์ที่จะรั บข้ อมูลหรื อรำยงำนที่เกี่ยวข้ องกั บกิ จกรรมหรือสิ่งที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ จัดทำขึ ้นเพื่อชักชวนลูกค้ำ
4.8. บริ ษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญำฉบับนี ้ในกรณีที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ไม่สำมำรถหำลูกค้ ำได้อย่ำงน้ อย 5
คนภำยในระยะเวลำ 90 วันนับตั ้งแต่วันที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ เริ่ มตกลงเซ็นสัญญำ
(ลูกค้ ำที่หำมำได้ จะต้ องมีควำมเคลื่อนไหวในบัญชีเทรดของตนเองด้ วย)
4.9.
บริ ษัทมีสิทธิ์ที่จะนำชื่อของลูกค้ ำภำยใต้ สงั กั ดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ ออกในกรณีที่ลูกค้ ำคนดังกล่ำวไม่ทำกำรฝำกเงินเข้ ำบัญ
ชีเป็ นเวลำนำนเกิ นกว่ำ 90 วันนับตั ้งแต่วันที่เปิ ดบัญชีกับผู้แนะนำโบรกเกอร์
4.10 . บริ ษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกลูกค้ ำที่อยู่ภำยใต้ สังกัดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ ได้ ในกรณีที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
ไม่สำมำรถทำตำมเงื่อนไขในสัญญำฉบับนี ้ได้
4.11
บริ ษัทมีสิทธิที่จะแจ้ งให้ ลูกค้ ำภำยใต้ สงั กั ดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ ททรำบว่ำผู้แนะนำโบรกเกอร์ ได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทตำ
มที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญำฉบับนี ้
4.12. บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรเพิกถอนสิทธิกำรเป็ นผู้แนะนำโบรกเกอร์ ในกรณีที่บริ ษัทตรวจพบว่ำผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น
ๆ ได้ กระทำกำรละเมิดกฎข้ อที่ 3.8 ของสัญญำฉบับนี ้พร้ อมทั ้งยกเลิกค่ำตอบแทนต่ำง ๆ
ที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ จะได้รับและบริ ษัทจะถื อว่ำลูกค้ ำภำยใต้ สงั กัดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ ค นดังกล่ำวเป็ นลูกค้ ำของบริ ษัทโดย
ตรงทั ้งหมด
4.13 บริ ษัทมีสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิกำรเป็ นผู้แนะนำโบรกเกอร์ หำกผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
ไม่สำมำรถทำตำมเงื่อนไขในสัญญำฉบับนี ้ได้
5. ขอบเขตของสิทธิของผู้แนะนาโบรกเกอร์
5.1 ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไม่มีสทิ ธิดำเนินกำรดังต่อไปนี ้หำกไม่ได้รับอนุญำตจำกบริ ษัท
5.1.1 ดำเนินกำรทำสัญญำใด ๆ โดยใช้ ชื่อของบริ ษัทและไม่แจ้ งให้ บริ ษัททรำบ
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5.1.2. ใช้ วิธีกำรชักชวนลูกค้ ำรับประกั นหรือสัญญำกั บลูกค้ ำในสิง่ ที่ไม่ได้ ถกู ระบุไว้ ในสัญญำฉบับนี ้
5.2. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไม่มีสทิ ธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อมูลหรื อ code ของสื่อสำหรั บกำรโฆษณำที่บริ ษัทจัดทำให้
หำกบริ ษัทตรวจสอบและพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อมูลหรื อ code ของสื่อสำหรั บกำรโฆษณำ
บริ ษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกเงือ่ นไขกำรรั บเงินรำงวัลของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ ได้
5.3 ผลจำกขอบเขตและสิทธิของผู้แนะนำโบรกเกอร์ ในข้ อที่ 5.1 และ 5.2 จะมีผลเป็ นระยะเวลำ 5
ปี นับตั ้งแต่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ ยินยอมที่จะเซ็นรั บทรำบในสัญญำฉบับนี ้
5.4 . ในกรณี ที่บริ ษัทได้ รับคำร้ องหรือตรวจสอบเกี่ ยวกั บผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
แล้ วพบว่ำผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนดังกล่ำวได้ ละเมิดหรื อดำเนินกำรใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหรื อข้ อกำหนดในสัญญำฉบับนี ้
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนดังกล่ำวจะต้ องจ่ำยเงินชดเชยค่ำเสียหำยให้ กับบริ ษัท
ควำมเสียหำยที่บริ ษทั ได้ รับจำกกำรกระทำของผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไม่ว่ำจะเป็ นควำมเสียหำยในด้ ำนของชื่อเสียงหรือรำยได้ จะถื
อเป็ นเงินชดเชยที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ ต้ องชำระทั ้งหมด
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนดังกล่ำวไม่มีสิทธิที่จะโต้ แย้งจำนวนเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้ กับบริ ษัท
5.5. ในกรณี ที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ละเมิดข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญำฉบับนี ้ บริ ษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับกำรใช้ งำนบัญชี IB
ของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ จนกว่ำบริ ษัทจะได้ รับเงินชดเชยทั ้งหมด
บริ ษัทมีสิทธิที่จะเก็ บเงินชดเชยทั ้งหมดไว้ กับตัวบริ ษัทเองตำมที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญำสำหรับลูกค้ำ
5.6. ในกรณี ที่บริ ษัทตรวจพบว่ำผู้แนะนำโบรกเกอร์ และลูกค้ำภำยใต้ สังกั ด ของเขำ/เธอ (Referrals) มีที่อยู่ อีเมล์
หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลข IP address เดียวกั น บริ ษัทจะไม่ถือว่ำลูกค้ำภำยใต้ สังกั ดคนนั ้น ๆ
เป็ นลูกค้ ำของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ และจะดำเนินกำรดึงรำยชื่อของลูกค้ ำคนนั ้น ๆ
ออกจำกรำยชื่อลูกค้ ำของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
5.7.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรี ยกร้ องหรื อขอตรวจสอบพื ้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้ ำทั ้งหมดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ ที่ผ้แู นะนำโ
บรกเกอร์ คนนั ้นได้ รับค่ำคอมมิชชั่น ก่ อนที่จะมีกำรอนุมัติกำรถอนเงินจำกบัญชีผ้แู นะนำโบรกเกอร์
6. หลักการทางานและการหาลูกค้ าของผู้แนะนาโบรกกอร์
6.1. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถสร้ ำงเว็บไซต์เพื่อโฆษณำเกี่ ยวกับกำรให้ ข้อมูล กำรโฆษณำ กำรบริ กำร
หรื อกิ จกรรมของทำงบริ ษัทตำมที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญำข้ อที่ 3 ของสัญญำฉบับนี ้
6.2 . บริ ษัทจะถื อว่ำลูกค้ ำที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ชักชวนมำเป็ นลูกค้ ำภำยใต้ สังกัดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
โยสมบูรณ์ แล้ วต่อเมื่อลูกค้ ำดำเนินกำรดังต่อไปนี :้
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6.2.1 ลูกค้ ำกด referral link ของผู้แนะนำโบรกเกอร์ แล้ วเข้ ำมำยังเว็บไซต์ของบริ ษัท
6.2.2 ลูกค้ ำทำกำรระบุหมำยเลข ID ของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ ในระหว่ำงที่ดำเนินกำรสมัคร
6.2.3. ลูกค้ ำมิสิทธิ์ที่จะเลือกพำร์ทเนอร์ ที่ตนต้ องกำรจะอยู่ภำยใต้ สังกัดได้ หำกว่ำลูกค้ำคนนั ้น ๆ
ยังไม่เคยมีพำร์ ทเนอร์ มำก่อนหน้ ำนี ้
6.2.4. ลูกค้ ำสำมำรถเปลี่ยนพำร์ ทเนอร์ เวลำใดก็ได้ โดยที่จะต้ องไม่มีประวัติวำ่ เคยเทรดในบัญชีนั ้น ๆ
ระบบจะไม่นับรวมกั บกำรเทรดในบัญชีเงินโบนัส $123 มำก่ อนหน้ ำนี ้
ในกรณี ที่ลูกค้ ำอยู่ภำยใต้ สงั กั ดของพำร์ ทเนอร์ และมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนพำร์ทเนอร์
ลูกค้ ำสำมำรถทำได้ เพียงครั ้งเดียวเท่ำนั ้น
6.2.5. ลูกค้ ำสำมำรถเปลี่ยนไปอยู่ใต้ สังกัดของพำร์ทเนอร์ ที่ต้องกำรได้ หลังจำกทำกำรเปิ ดบัญชีไปแล้ วภำยใน 3 วันทำกำร
หำกลูกค้ ำมีประวัติกำรเทรดมำแล้วก่อนหน้ ำ ลูกค้ ำมีสทิ ธิ์เปลี่ยนกำรสังกั ดพำร์ทเนอร์ ได้ เพียงครั ง้ เดียวเท่ำนั ้น
6.3. ลูกค้ ำมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกำรสังกั ดภำยใต้ พำร์ทเนอร์ และเป็ นลูกค้ ำของบริ ษัทโดยตรงได้ทุกเมื่อ
6.4. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ไม่มีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินรำงวัลใด ๆ
เพิ่มจำกกำรเทรดบัญชีของตนเองหรื อบัญชีที่เป็ นของเครื อญำติของผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือผู้อื่น
(ยกเว้ นเสียแต่วำ่ ผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ ได้ รับสิทธิโดยชอบธรรม)
7. การคานวณค่ าคอมมิชชั่นสาหรั บผู้แนะนาโบรกเกอร์
7.1. บริ ษัทจะต้ องชำระค่ำคอมมิชชั่นให้ กับผู้แนะนำโบรกเกอร์ ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อที่ .7.3
ของสัญญำฉบับนี ้เมื่อลูกค้ ำภำยใต้ สงั กั ดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ เริ่มเทรดและปิ ดออเดอร์ นั ้น ๆ ได้
(กำรเทรดในสัญญำฉบับนี ้หมำยถึ งลูกค้ ำคนนั ้น ๆ ต้ องดำเนินกำรเปิ ดและปิ ดออเดอร์ ของเขำ/เธอเรี ยบร้ อย)
7.1.1. บริ ษัทจะรั บผิดชอบหน้ ำที่ในกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่นให้ กับพำร์ ทเนอร์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับดังนี ้
- ระดับที่ 1 พำร์ ทเนอร์ จะได้ รับค่ำคอมมิชชั่น 100% เต็มสำหรั บกำรหำลูกค้ ำได้โดยตรง
- ระดับที่ 2 ในกรณี ที่พำร์ ทเนอร์ มี IB ภำยใต้ สังกั ดของตน พำร์ ทเนอร์ คนดังกล่ำวจะได้ รับค่ำคอมมิชชั่น 15% หำก IB
คนดังกล่ำวหำลูกค้ ำมำได้
- ระดับที่ 3 ในกรณี ที่ IB ระดับ 2 มี IB ภำยใต้ สังกั ดของตน พำร์ ทเนอร์ ในระดับที่ 1 จะมี IB
ที่อยู่ใต้ สังกั ดสองคนโดยอัตโนมัตแิ ละจะได้ ค่ำคอมมิชชั่น 5% หำก IB ระดับที่ 3 สำมำรถหำลูกค้ ำมำได้
7.1.2. ค่ำคอมมิชชั่นจะได้ รับกำรคำนวณตำมขั ้นตอนที่ได้ ระบุในข้ อที่ 7.2. และ 7.3.
7.2. บริ ษัทจะสรุ ปยอดค่ำคอมมิชชั่นของผู้แนะนำโบรกเกอร์ แต่ละคนและชำระให้ วันละ 1 ครั ง้ ภำยใน 24 ชั่วโมง
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7.3 ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะได้ รับค่ำคอมมิชชั่นสำหรั บกำรเทรดบัญชี “Cent” ของลูกค้ ำโดยได้ ทั ้งสิ ้นจำนวน 10 cent
ต่อหนึ่งกำรเปิ ดและปิ ดออเดอร์ นั ้น ๆของลูกค้ ำ ค่ำคอมมิชชั่นที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ จะได้ รับอย่ำงน้ อยคือ 1 cent
ในกำรเปิ ดและปิ ดออเดอร์ จะต้ องมีระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำอย่ำงน้ อย 5
จุดขึ ้นไปว่ำออเดอร์ นั ้นจะกำไรหรื อไม่กำไรก็ตำมสำหรั บรำคำทศนิยม 4 ตำแหน่ง ส่วนรำคำทศนิยม 5
ตำแหน่งระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำจะต้องอย่ำงน้ อย 59 จุด
7.3.1. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะได้รับค่ำคอมมิชชั่นสำหรั บกำรเทรดบัญชี “Micro” ของลูกค้ ำมำกกว่ำ 80 USD/lot
จำนวนเงินที่จะได้ จะขึ ้นอยู่กับตัวเลือกในกำรเทรดของลูกค้ ำ (สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ https://fbs.co.th
โดยลูกค้ ำจะต้ องเปิ ดและปิ ดออเดอร์ นั ้น ๆ ได้ โดยสมบูรณ์
ในกำรเปิ ดและปิ ดออเดอร์ จะต้ องมีระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำอย่ำงน้ อย 5
จุดขึ ้นไปว่ำออเดอร์ นั ้นจะกำไรหรื อไม่กำไรก็ตำมสำหรั บรำคำทศนิยม 4 ตำแหน่ง ส่วนรำคำทศนิยม 5
ตำแหน่งระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำจะต้องอย่ำงน้ อย 59 จุด
7.3.2. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะได้ รับค่ำคอมมิชชั่นสำหรับกำรเทรดบัญชี “Standard” และ “Zero Spread”
ของลูกค้ ำทั ้งสิ ้นจำนวน 10 USD/ lot ต่อหนึ่งกำรเปิ ดและปิ ดออเดอร์ นั ้น ๆของลูกค้ ำ
ในกำรเปิ ดและปิ ดออเดอร์ จะต้ องมีระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำอย่ำงน้ อย 5
จุดขึ ้นไปไม่ว่ำออเดอร์ นั ้นจะกำไรหรื อไม่กำไรก็ตำม สำหรั บรำคำทศนิยม 4 ตำแหน่ง ส่วนรำคำทศนิยม 5
ตำแหน่งระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำจะต้องอย่ำงน้ อย 59 จุด
7.3.3 ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะได้รับค่ำคอมมิชชั่นสำหรั บกำรเทรดบัญชี “Unlimited” ของลูกค้ ำทั ้งสิ ้นจำนวน 5 USD/ lot
ต่อหนึ่งกำรเปิ ดและปิ ดออเดอร์ นั ้น ๆของลูกค้ ำ
ในกำรเปิ ดและปิ ดออเดอร์ จะต้ องมีระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำอย่ำงน้ อย 5
จุดขึ ้นไปไม่ว่ำออเดอร์ นั ้นจะกำไรหรื อไม่กำไรก็ตำมสำหรั บรำคำทศนิยม 4 ตำแหน่ง ส่วนรำคำทศนิยม 5
ตำแหน่งระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำจะต้องอย่ำงน้ อย 59 จุด
7.3.4 ค่าคอมมิสชั่นของ Introducing Broker กั บบัญชี “ECN” คือ $3 ต่อล็อตสาหรั บการทาธุรกรรมทั ้งหมดที่สมบูรณ์
(หรื อคาสั่งซึ่งเปิ ดและปิ ดไปแล้ ว) ที่ดาเนินการโดยลูกค้ าที่หามาได้
7.4.
ในกรณี ที่ค่ำคอมมิชชั่นที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ได้ รับนั ้นเกิดจำกกำรซื ้อและขำยโดยกำรเปิ ดคสัง่ ซื ้อขำยด้วยเครื่องมือตัวเดียวกันแ
ละมีกำรออกคำสั่งซื ้อขำยที่คล้ ำยๆกัน โดยที่จุดเข้ ำซื ้อขำยและจุดปิ ดกำรซื ้อขำยมีควำมแตกต่ำงกันไม่เกิน 5 จุด
ทำงบริ ษัทมีสิทธิ์และอำนำจในกำรพิจำรณำถึงกำรกระทำดังกล่ำวของและอำจจะสงวนสิทธิ์กำรจ่ำยค่ำคอมหรื อยกเลิกกำรจ่ำ
ยค่ำคอมให้ กับผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้นๆ โดยอิงจำกรำคำทศนิยม 4 ตำแหน่ง แต่ส่วนรำคำทศนิยม 5
ตำแหน่งระยะห่ำงระหว่ำงจุดเปิ ดและจุดปิ ดของรำคำจะต้องอย่ำงน้ อย 59 จุด
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7.5. ในกรณี ที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ เข้ ำร่วมกิจกรรมโบนัสต่ำง ๆ ของ FBS ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะได้ รับค่ำคอมมิชชั่น50 %
ของจำนวนเงินปกติที่ได้ รับซึ่งระบุไว้ ในข้ อที่.7.3
7.6. บัญชีที่จะใช้ รับค่ำคอมมิชชั่นจะต้ องไม่ใช่บญ
ั ชีโบนัสเงินฝำกเท่ำนั ้น
7.7. บริ ษัทจะยกเลิกกำรให้ ค่ำคอมมิชชั่นต่อผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ ในกรณี ที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
ได้ รับค่ำคอมมิชชั่นจำกลูกค้ ำคนเดียวเกินกว่ำ 30 % ของจำนวนรวมค่ำคอมมิชชั่นทั ้งหมดของผู้แนะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ
ภำยในระยะเวลำ 1 ใน 6 เดือนก่ อนที่จะดำเนินกำรถอนเงิน
7.8. ในกรณี ที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ คนนั ้น ๆ ได้ รับค่ำคอมมิชชั่นจำกลูกค้ ำคนเดียวเกิ นกว่ำ 60 %
ของยอดเงินฝำกรวมภำยในบัญชีนั ้น ๆ ค่ำคอมมิชชั่นดังกล่ำวสำมำรถถูกปรั บเปลี่ยนโดยบริ ษทั ให้ มีจำนวนน้ อยกว่ำ60 %
ของยอดเงินฝำกรวมภำยในบัญชีนั ้น ๆ
7.9. ค่ำคอมมิชชั่นของผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะไม่สำมำรถมีมำกเกินกว่ำ 50 % ของค่ำเฉลี่ย Equity
ยอดบัญชีเทรดของลูกค้ ำทั ้งหมดภำยในเดือนนั ้น ค่ำเฉลี่ย Equity สำมำรถคำนวณได้ โยวิธีกำรดังต่อไปนี:้
E

E

1

2

 E2

, where

โดยแทนค่ำดังต่อไปนี ้
E = ค่ำเฉลี่ย Equity
E1 = Equity ตอนต้ นเดือนของบัญชีลูกค้ ำทั ้งหมด
E2 = Equity ตอนสิ ้นเดือนของบัญชีลูกค้ ำทั ้งหมด
7.10. ค่ำคอมมิชชั่นในข้ อ 7.1 เป็ นข้ อตกลงระหว่ำงบริ ษัทกั บผู้แนะนำโบรกเกอร์ เท่ำนั ้น
บริ ษัทจะจ่ำยใหเป็ นในรู ปแบบของค่ำธรรมเนียมเท่ำนั ้น
7.11 ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะได้ รับค่ำคอมมิชชั่นเป็ นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ (United States Dollar (USD))
7.12. ค่ำคอมมิชชั่นของพำร์ เนอร์ จำกเทรดเดอร์ ที่เทรดโดยบัญชีที่เปิ ดใช้ งำน "Fix Rate - อัตรำตำยตัว"
จะถูกคิดโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้: ค่ำคอมมิชชั่น จะคิดโดยนำค่ำตอบแทนจำกปริ มำณกำรเทรดไปคูณกับ("Fix Rate อัตรำตำยตัว" ที่หำรด้ วย อัตรำปั จจุบนั )
7.13. กำรฝำกถอนจำกบัญชีของผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถดำเนินกำรผ่ำนทุกระบบชำระเงินของบริ ษัท
ในกรณี ที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ได้ รับค่ำคอมมิชชั่นมำจำกลูกค้ ำที่ฝำกเงินเข้ ำผ่ำนบัตร เดบิต/เครดิต
บริ ษัทอำจจะใช้ เวลำดำเนินกำรนำนถึ ง 45 วัน (วันที่บริ ษัทเปิ ดทำกำร)
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7.14. ในกรณี ที่เกิ ดเหตุกำรณ์ ไม่คำดฝันเกิ ดขึ ้น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงและกำหนดวิธกี ำรใหม่ในกำรถอนค่ำคอมมิชชั่นของผู้แนะนำโบรกเกอร์
7.15. บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรื อข้ อกำหนดของค่ำคอมมิชชั่นตำมกฎข้ อที่ 10.3 ในสัญญำฉบับนี ้
8 ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ ของสัญญา
8.1. สัญญำฉบับนี ้จะมีผลบังคับใช้ ในทันทีที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ยอมรั บเงื่อนไขในเว็บไซต์ของบริ ษัท
8.2 สัญญำฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ เป็ นระยะเวลำ 12
เดือนโดยเริ่ มนับตั ้งแต่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ได้ ยอมรั บเงื่อนไขในสัญญำฉบับนี ้
บริ ษัทอำจจะขอควำมร่ วมมือในกำรเซ็นสัญญำเวลำใดก็ ได้
8.3. สัญญำฉบับนี ้จะมีผลบังคับใช้ ต่อไปโดยไม่มีระยะเวลำกำหนด
ในกรณี ที่ไม่มีฝ่ำยใดตัดสินใจยกเลิกสัญญำฉบับนี ้ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกเวลำที่สัญญำฉบับนี ้หมดอำยุควำมลง
9. เหตุสุดวิสัย
9.1
กรณี ที่เกิ ดเหตุสุดวิสยั ซึ่งเป็ นเหตุให้ คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดก็ตำมถูกสกั ดกั น้ หรื อจำกั ดไม่วำ่ โดยตรงหรือโดยอ้ อมจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ทั ้งหมดหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งภำยใต้ สญ
ั ญำฉบับนี ้ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมเช่น สงครำม ควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง จลำจล
กำรก่ อกำรกบฏ กำรแทรกแซงทำงกำรเมือง กำรปรั บลดค่ำเงินตรำ เพลิงไหม้ ภัยธรรมชำติ ระเบิด
อุกภัยและเหตุสุดวิสัยหรื อสิ่งที่สองฝ่ ำยไม่ต้องกำรให้ เกิ ดขึ ้น
9.2 . คู่สัญญำฝ่ ำยที่ได้รับผลกระทบจะพ้ นจำกหน้ ำที่ของตนภำยใต้ สญ
ั ญำระหว่ำงระยะเวลำที่เหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิ ดขึ ้น
ฝ่ ำยที่เกิ ดเหตุสุดวิสัยจะต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ำยทรำบภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 วันหลังจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ ้น
9.3.
เหตุสุดวิสัยที่เกิ ดขึ ้นจะต้ องสำมำรถตรวจสอบได้ หรื อได้ รับกำรรั บรองของเหตุกำรณ์ อย่ำงเป็ นทำงกำรจำกหน่วยงำนของรั ฐบำล
ภำยในประเทศของฝ่ ำยนั ้น ๆ
ฝ่ ำยที่ไม่สำมำรถแจ้ งให้ อีกฝ่ ำยทรำบได้ ในระยะเวลำที่กำหนดจะถื อว่ำไม่พ้นจำกหน้ ำที่ของตนภำยใต้ สญ
ั ญำ
9.4. ในกรณี ที่ทั ้งสองฝ่ ำยไม่สำมำรถติดต่อหรื อพบกันนำนเกิน 6 เดือนขึ ้นไป สัญญำฉบับนี ้จะถูกยกเลิกในทันที
10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1. ในกรณื ที่เกิ ดควำมขัดแย้งหรื อข้ อพิพำทระหว่ำงผู้แนะนำโบรกเกอร์ กับลูกค้ ำ คำตัดสินจำกบริ ษทั ถื อเป็ นคำตัดสินสูงสุด
10.2. ในกรณี ที่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งของคู่สญ
ั ญำไม่สำมำรถติดต่อหรื อพบกั นได้ สัญญำฉบับนี ้จะไม่ถือว่ำสิ ้นสุดพันธะระหว่ำงลง
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10.3. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ รับทรำบดีว่ำบริ ษัทสำมำรถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่อยู่ในสัญญำฉบับนี ้ได้ เมื่อใดก็ ได้
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงในสัญญำฉบับนี ้ได้
10.4. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ และบริ ษัทสำมำรถใช้ วิธีกำรดังต่อไปนี ้ในกำรติดต่อสื่อสำรซึ่งกันและกั น
10.4.1. อีเมล์
10.4.2. จดหมำยติดต่อกั บทำงบริ ษัท
10.4.3. กำรประกำศข่ำวสำรของทำงบริ ษัทผ่ำนทำง “ข่ำวสำรจำกบริษัท (Company News)” ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
10.5. บริ ษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ ข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำร(เช่น ที่อยู่ อีเมล์ ฯลฯ)
ติดต่อกั บผู้แนะนำโบรกเกอร์ผ่ำนทำงข้ อมูลที่ผ้ แู นะนำโบรกเกอร์ ได้ ระบุมำขณะกำลังเปิ ดบัญชีกับบริ ษัท
10.6. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ควรจะได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรจำกบริ ษัทไม่ว่ำจะเป็ นรู ปแบบใดก็ ตำม (เช่น เอกสำร กำรแจ้ งเตือน
กำรรำยงำน กำรยืนยัน ฯลฯ) ภำยในระยะเวลำ:
10.6.1. 1 ชั่วโมงหลังจำกที่บริ ษัทได้ ส่งอีเมล์ไปยังผู้แนะนำโบรกเกอร์
10.6.2. 7 วันหลังจำกที่บริ ษัทได้ ส่งจดหมำยไปยังผู้แนะนำโบรกเกอร์
10.6.3. ชั่วโมงหลังจำกที่บริ ษัทได้ ประกำศข่ำวสำรลงบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
10.7.
ผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถแจ้ งให้ บริ ษัททรำบหำกมีกำรเปลีย่ นแปลงข้ อมูลจำกที่เคยระบุไว้ ตอนเปิ ดบัญชีภำยในเวลำไม่เกิ น
5วันทำกำรของบริ ษัท กำรแจ้ งให้ บริ ษัททรำบของผู้แนะนำโบรกเกอร์ สำมำรถทำได้โยผ่ำนระบบอีเมล์ จดหมำย
หรื อช่องทำงกำรสื่อสำรอื่น ๆ ที่สำมำรถรั บประกั นได้ว่ำ:
10.7.1. ข้ อมูลที่ส่งมำให้ กับบริ ษัทมีควำมเหมำะสมและชัดเจน
10.7.2. ผู้แนะนำโบรกเกอร์ จะส่งข้ อมูลให้ กับบริ ษัทโดยตรงและไม่เอิกเกริ ก
10.8. ทั ้งสองฝ่ ำยมีสิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญำฉบับนี ้โดยต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน
10.9. สัญญำฉบับนี ้สำมำรถถูกยกเลิกตำมควำมต้องกำรของฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งได้
ในกรณี ที่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งพิจำรณำแล้ วว่ำสัญญำฉบับนี ้ถูกอีกฝ่ ำยหนึ่งละเมิดสิทธิ มีเงื่อนไขที่ไม่สำมำรถยอมรั บได้
หรื อเงื่อนไขดังกล่ำวขัดต่อกฎหมำยในประเทศที่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งอำศัยอยู่
11 การยอมรั บเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี ้ ผู้แนะนาโบรกเกอร์ ยืนยันแล้ วว่ า :
11.1. เขำ/เธอ ได้ อ่ำนและทำควำมเข้ ำใจเงื่อนไขในสัญญำฉบับนี ้ทั ้งหมดแล้ ว
11.2. เขำ/เธอยอมรั บเงื่อนไขทั ้งหมดที่ระบุในสัญญำฉบับนี ้
11.3. ไม่มีเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรยอมรั บเงื่อนไขในสัญญำฉบับนี ้ของผู้แนะนำโบรกเกอร์
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