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สัญญาสาหรับผูแ
้ นะนาโบรกเกอร์
บริษัทเอฟบีเอส (FBS) จากัดซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” และลูกค้าผู้ที่เปิดบัญชี IB ที่เว็บไซต์
https://fbs.co.th ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้แนะนาโบรกเกอร์” เรียกรวมกันในสัญญาฉบับนี้ว่า “คู่สัญญา”
ได้ตกลงทาสัญญาฉบับนี้ร่วมกันดังต่อไปนี้:
1. ข้อกาหนดทัว
่ ไป
1.1. สัญญาฉบับนี้เป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสาหรับลูกค้า (Customer Agreement)
1.2. ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเป็นผู้แนะนาโบรกเกอร์จาเป็นจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ :
1.2.1. จะต้องดาเนินการสมัครหรือมีบัญชี Personal Area ในเว็บไซต์ของบริษัท
1.2.2. ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญาฉบับนี้และรับอีเมล์ยืนยันการเปิดบัญชี IB
1.2.3. รับหมายเลข ID สาหรับการเป็นผู้แนะนาโบรกเกอร์
1.2.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลบัตรประชาชนหรือเอกสารข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ
ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ที่เป็น IB ได้ทุกเมื่อทุกเวลา
1.3. หลังจากที่ขั้นตอนการเปิดบัญชีสาหรับ IB เสร็จสิ้น
ผู้แน่นาโบรกเกอร์สามารถเลือกและใช้สื่อสาหรับการโฆษณาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทในการวางบนเว็บไซต์ของตนเอ
งหรือใช้สาหรับชักชวนลูกค้า (referral link)
1.4. หลังจากผู้ที่ประสงค์ต้องการเป็นผู้แนะนาโบรกเกอร์ดาเนินการตามข้อ 1.2. เรียบร้อย
ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเดือนเกี่ยวกับสถานะภาพการเป็นผู้แนะนาโบรกเกอร์ไปยังอีเมล์ของเขา/เธอโดยอัตโนมัติ
1.5. บริษัทและผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องมีความรับผิดชอบในบริบทของตนเองตามสัญญา
บริษัทจะต้องอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการให้บริการด้านการลงทุนในตลาด
ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องชักชวนลูกค้าให้มาลงทุนกับบริษัท
1.6.
ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องดาเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้คือการหาหรือชักชวนลูกค้าให้มาลงทุนกับบริ
ษัท ผู้แนะนาโบรกเกอร์มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
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1.7. ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขว่าลูกค้าของเขา/เธอ
ที่สามารถหาหรือชักชวนมาได้ถือเป็นลูกค้าของบริษัท

2. การทางานร่วมกันระหว่างคูส
่ ัญญา
2.1. บริษัทหรือผู้อื่นไม่สามารถใช้สิทธิ์ในสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่สามารถใช้ชื่อของบริษัท โลโก้
นามบัตร การประกาศโฆษณา หรือสื่อโฆษณาอื่น ๆ ของโบรกเกอร์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากโบรกเกอร์เสียก่อน
ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถหาหรือชักชวนลูกค้าได้ในฐานะของผู้แนะนาโบรกเกอร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้สถานะอื่นได้
ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถใช้สื่อในการโฆษณาที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบให้โดยเฉพาะสาหรับเขา/เธอ ได้
2.2. บริษัทจะต้องดูแลในส่วนดังต่อไปนี้:
2.2.1. ผู้แนะนาโบรกเกอร์ที่ละเมิดเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และสัญญาสาหรับลูกค้า
2.2.2. ผู้แนะนาโบรกเกอร์ที่ทาเกินกว่าบริบทที่ตนเองได้รับสิทธิ์จากบริษัท
2.2.3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้แนะนาโบรกเกอร์หรือบุคคลที่ 3
2.2.4. พิจารณาผู้แนะนาโบรกเกอร์ที่ไม่สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขข้อที่ 3.1 ในสัญญาฉบับนี้
2.3.
คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือสัญญาสาหรับลูกค้าจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้สัญญาฉบับ
นี้

3. ทธิและข้อกาหนดสาหรับผู้แนะนาโบรกเกอร์
3.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้ทันทีที่ยอมรับเงื่อนไขของบริษัท
3.3.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถโฆษณาให้บริษัทได้
3.3.3.
การประชาสัมพันธ์และโฆษณาของผู้แนะนาโบรกเกอร์เพื่อชักชวนลูกค้าจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในประเทศของตัวแ
ทนคนนั้น ๆ
3.3.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของบริษัททราบถึง กิจกรรม การบริการ ข้อดี และเงื่อนไขอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
3.1.4.
ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของบริษัททราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางบริษัทซึ่งรวมไปถึงที่อยู่และรา
ยละเอียดในการติดต่อบริษัทเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงเงื่อนไข
และการบริการของทางบริษัท
3.1.5. ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของบริษัททราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (https://fbs.co.th)
หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือสอบถาม ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องให้ข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจนและถูกต้อง
3.2.
ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องรับประกันการกระทาหรือจัดกิจกรรมของผู้แนะนาโบรกเกอร์ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายภายในประ
เทศของผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
3.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ
ก็ตามที่ขัดขวางผู้แนะนาโบรกเกอร์ให้ไม่สามารถดาเนินการตามหน้าที่ของตนเองได้
3.4. ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการหาลูกค้า
3.5. ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะมีลูกค้าภายใต้สังกัดโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าคนนั้น ๆ ดาเนินการดังต่อไปนี้:
3.5.1. ลูกค้าคนนั้น ๆ เปิดบัญชีเทรดภายใต้ referral link ของผู้แนะนาโบรกเกอร์
3.5.2. ลูกค้าดาเนินการยื่นคาร้องต่อบริษัทขอเป็นลูกค้าภายใต้สังกัดของผู้แนะนาโบรกเกอร์
ระบบจะใช้เวลาดาเนินการเป็นเวลาไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชีที่ www.fbs.co.th โดยลูกค้าคนนั้น ๆ
จะต้องไม่อยู่ภายใต้สังกัดของผู้แนะนาโบรกเกอร์คนอื่น
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3.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้เวลาในการดาเนินการรับลูกค้าที่ได้รับมาจากผู้แนะนาโบรกเกอร์เป็นเวลาอย่างต่า 7วัน
นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชีที่ www.fbs.com ในกรณีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์จาเป็นต้องชี้แจงถึงข้อมูลของลูกค้าคนนั้น ๆ
ที่หามาและในกรณีที่การดาเนินการเปิดบัญชีของลูกค้าไม่สาเร็จตามกฎข้อ ที5
่ .3 ของสัญญาฉบับนี้
3.7. ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถใช้สื่อในการโฆษณาที่บริษัทกาหนดหรือมอบให้ในการโฆษณาให้กับบริษัท
3.8. แนะนาโบรกเกอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้บริษัท
 โปรแกรมช่วยโฆษณาอัตโนมัติ APS (Active Promotion Systems)
 การโฆษณาที่ส่อไปในทางลามกหรืออนาจารบนเว็บไซต์
 การโฆษณาสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายในประเทศของตัวแทนบนเว็บไซต์
 การโฆษณาด้วยวิธีส่งข้อมูลเหมือนเดิม ซ้า ๆ เรื่อย ๆ หรือการสแปม (Spam and spamdexing)
 การประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่อธิบายอย่างชัดเจนให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงในการลงทุน
 การประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและขัดต่อกฎหมายในประเทศของตัวแทนคนนั้น ๆ
 การจัดกิจกรรมใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท
 การประชาสัมพันธ์ไปในทางหลอกลวงหรือฉ้อโกงหรือส่อไปในทางทุจริต
3.9. ผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
3.9.3. เปิดเว็บไซต์ที่มี Domain เป็นชื่อของ FBS หรือใช้ชื่ออื่นที่ใกล้เคียงเช่น fsb, ffbs, fbss และอื่น ๆ
3.9.2. เปิดธุรกิจโดยใช้ชื่อ FBS หรือใช้ชื่ออื่นที่ใกล้เคียงเช่น fsb, ffbs, fbss และอื่น ๆ
3.9.3. ใช้ URL หลักของเว็บไซต์บริษัทใน PPC systems (Google, Yahoo!, Live และอื่น ๆ) หรือ referral link
ของตัวเองในการละเมิดกฎของสัญญาฉบับนี้หรือละเมิดกฎอื่น ๆ ของบริษัท
3.33. บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้แนะนาโบรกเกอร์ดาเนินธุรกรรมใด ๆ กับลูกค้าภายใต้สังกัดของตนเองรวมไปถึงการรับเงิน
Bank wire หรือบัตรใด ๆ
3.11.
ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถเก็บข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับได้ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการประช
าสัมพันธ์ที่จะส่งผลดีต่อบริษัทและต่อตัวของผู้แนะนา
โบรกเกอร์คนนั้น ๆ เอง
3.12.
ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะนาไปสู่ความเสี่ยงหรือค
วามสูญเสียของบริษัท
3.13.
ผู้แนะนาโบรกเกอร์มีสิทธิ์ที่จะคุยหรือไกล่เกลี่ยกับลูกค้าภายใต้สังกัดของตัวเองในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทเกี่ย วกับผู้
แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
3.33. ผู้แนะนาโบรกเกอร์มีสิทธิ์ที่จะเตือนลูกค้าถึงความเสี่ยงในการเทรดก่อนที่ลูกค้าจะตกลงเซ็นสัญญาสาหรับลูกค้า
3.35 . ผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่ควรที่จะแนะนาหรือให้คาปรึกษาไปในทางที่กระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้า
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทาดังกล่าว
3.16. ผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโฆษณาบนสื่อใหญ่ ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หรือสื่ออื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบถึงภาพพจน์ของบริษัทได้
3.17. ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถบอกลูกค้าถึงสถานะของตนเองในบริษัทได้ก่อนที่จะเริ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
3. ข้อกาหนดและสิทธิของบริษัท
4.1. บริษัทต้องให้การสนับสนุนผู้แนะนาโบรกเกอร์ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
4.2. บริษัทจะต้องมอบเงินรางวัลให้กับผู้แนะนาโบรกเกอร์ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
3.3 บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการคานวณและชาระค่าใช้จ่าย
บริษัทจะต้องแจ้งผลการเทรดให้กับผู้แนะนาโบรกเกอร์อย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน
3.3.
บริษัทต้องดาเนินการเปิดบัญชีสาหรับการลงทุนให้กับลูกค้าที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์ชักชวนมาลงทุนตามข้อตกลงที่ได้ระบุไ
ว้ในสัญญาสาหรับลูกค้า
4.5. บริษัทจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าสามารถทาการเทรดผ่านระบบโดยการล๊อคอินและระบุรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นโดยบริษัท
4.6. บริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดของผลการเทรดให้กับลูกค้า
3.7. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือสิ่งที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์จัดทาขึ้นเพื่อชักชวนลูกค้า
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4.8. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาฉบับนี้ในกรณีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่สามารถหาลูกค้าได้อย่างน้อย 5
คนภายในระยะเวลา 93 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์เริ่มตกลงเซ็นสัญญา
(ลูกค้าที่หามาได้จะต้องมีความเคลื่อนไหวในบัญชีเทรดของตนเองด้วย)
4.9.
บริษัทมีสิทธิ์ที่จะนาชื่อของลูกค้าภายใต้สังกัดของผู้แนะนาโบรกเกอร์ออกในกรณีที่ลูกค้าคนดังกล่าวไม่ทาการฝากเงินเข้
าบัญชีเป็นเวลานานเกินกว่า 93 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีกับผู้แนะนาโบรกเกอร์
3.33. บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกลูกค้าที่อยู่ภายใต้สังกัดของผู้แนะนาโบรกเกอร์ได้ในกรณีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
ไม่สามารถทาตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ได้
4.11.
บริษัทมีสิทธิที่จะแจ้งให้ลูกค้าภายใต้สังกัดของผู้แนะนาโบรกเกอร์ททราบว่าผู้แนะนาโบรกเกอร์ได้รับ ค่าตอบแทนจากบริ
ษัทตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
่ นการฉ้อโกง บริษท
4.12. ในกรณี ทบริ
ี ่ ษท
ั ได ้รบั ข ้อความจากระบบการชาระเงินระบุว่าลูกค ้าต ้องสงสัยว่ามีกจิ กรรมทีเป็
ั ฯ
มีสท
ิ ธิทจะถอดถอนลู
ี่
กค ้าดังกล่าวออกจากโบรกเกอร ์แนะนา
่
้
่ ยวข
่
และยกเลิกค่าคอมมิชชันโบรกเกอร
์แนะนาทังหมดที
เกี
้องกับลูกค ้าดังกล่าว
่
้
หากพิสูจน์ว่าลูกค ้าไม่ได ้เป็ นผูฉ
้ อ้ โกงแล ้วค่าคอมมิชชันของพาร
์ทเนอร ์ทังหมดจะถู
กส่งคืน
3.33. บริษัทมีสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้แนะนาโบรกเกอร์หากผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
ไม่สามารถทาตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ได้
5. ขอบเขตของสิทธิของผู้แนะนาโบรกเกอร์
5.1. ผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่มีสิทธิดาเนินการดังต่อไปนี้หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
5.3.3. ดาเนินการทาสัญญาใด ๆ โดยใช้ชื่อของบริษัทและไม่แจ้งให้บริษัททราบ
5.3.3. ใช้วิธีการชักชวนลูกค้ารับประกันหรือสัญญากับลูกค้าในสิ่งที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
5.2. ผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลหรือ code
ของสื่อสาหรับการโฆษณาที่บริษัทจัดทาให้ หากบริษัทตรวจสอบและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลหรือ code
ของสื่อสาหรับการโฆษณา บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกเงื่อนไขการรับเงินรางวัลของผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ได้
5.3 ผลจากขอบเขตและสิทธิของผู้แนะนาโบรกเกอร์ในข้อที่ 5.3 และ 5.3 จะมีผลเป็นระยะเวลา 5
ปีนับตั้งแต่ผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ยินยอมที่จะเซ็นรับทราบในสัญญาฉบับนี้
5.3 . ในกรณีที่บริษัทได้รับคาร้องหรือตรวจสอบเกี่ยวกับผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
แล้วพบว่าผู้แนะนาโบรกเกอร์คนดังกล่าวได้ละเมิดหรือดาเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหรือข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้
ผู้แนะนาโบรกเกอร์คนดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัท
ความเสียหายที่บริษัทได้รับจากการกระทาของผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในด้านของชื่อเสียงหรือราย
ได้จะถือเป็นเงินชดเชยที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ต้องชาระทั้งหมด
ผู้แนะนาโบรกเกอร์คนดังกล่าวไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้งจานวนเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับบริษัท
5.5. ในกรณีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์ละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชี IB
ของผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับเงินชดเชยทั้งหมด
บริษัทมีสิทธิที่จะเก็บเงินชดเชยทั้งหมดไว้กับตัวบริษัทเองตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาสาหรับลูกค้า
5.3. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้แนะนาโบรกเกอร์และลูกค้าภายใต้สังกัดของเขา/เธอ (Referrals) มีที่อยู่ อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข IP address เดียวกัน บริษัทจะไม่ถือว่าลูกค้าภายใต้สังกัดคนนั้น ๆ
เป็นลูกค้าของผู้แนะนาโบรกเกอร์คน นั้น ๆ และจะดาเนินการดึงรายชื่อของลูกค้าคนนั้น ๆ
ออกจากรายชื่อลูกค้าของผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
5.7.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือขอตรวจสอบพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดของผู้แนะนาโบรกเกอร์ทผ
ี่ ู้แนะนา
โบรกเกอร์คนนั้นได้รับค่าคอมมิชชั่น ก่อนที่จะมีการอนุมัติการถอนเงินจากบัญชีผู้แนะนาโบรกเกอร์
3. หลักการทางานและการหาลูกค้าของผู้แนะนาโบรกกอร์
3.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อโฆษณาเกี่ยวกับการให้ข้อมูล การโฆษณา การบริการ
หรือกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาข้อที่ 3 ของสัญญาฉบับนี้
3.3. บริษัทจะถือว่าลูกค้าที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์ชักชวนมาเป็นลูกค้าภายใต้สังกัดของผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
โยสมบูรณ์แล้วต่อเมื่อลูกค้าดาเนินการดังต่อไปนี้:
3.3.3. ลูกค้ากด referral link ของผู้แนะนาโบรกเกอร์แล้วเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท
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่
่ การร ้องขอเมือใดก็
่
6.2.2 ลูกค ้าสามารถเลือกทีจะสมั
ครติดกับพาร ์ทเนอร ์ได ้เมือมี
ได ้
่ ดบัญชีเทรดในกรณี ทยั
่ อขายล่
้
หลังจากทีเปิ
ี่ งไม่ได ้สมัครติดกับพาร ์ทนอร ์มาก่อนและไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารค ้าหรือคาสังซื
วงหน้าในบัญชีต่าง
ๆ "โบนัส 123" จะไม่รวมอยู่ในรายการ
่
่
่งสัปดาห ์
6.2.3 ลูกค ้าอาจเลือกทีจะสมั
ครติดไปกับพาร ์ทเนอร ์รายอืนภายในหนึ
่ อขายล่
้
่ อขายด
้
หากไม่มป
ี ระวัตห
ิ รือคาสังซื
วงหน้าในบัญชีต่างๆ คาสังซื
้วย "โบนัส 123" จะไม่รวมอยู่ในรายการ
่
้
้
ลูกค ้าอาจเปลียนพาร ์ทเนอร ์ได ้เพียงครงเดี
ั ยวเท่านัน
6.3. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสังกัดภายใต้พาร์ทเนอร์และเป็นลูกค้าของบริษัทโดยตรงได้ทุกเมื่อ
ในกรณี ทลู
ี่ กค ้าถูกถอดถอนจากพาร ์ทเนอร ์ เขาจะไม่สามารถผูกติดกันได ้อีกครงั้
3.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินรางวัลใด ๆ
เพิ่มจากการเทรดบัญชีของตนเองหรือบัญชีที่เป็นของเครือญาติของผู้แนะนาโบรกเกอร์หรือผู้อื่น
(ยกเว้นเสียแต่ว่าผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ได้รับสิทธิโดยชอบธรรม)

7. การคานวณค่าคอมมิชชั่นสาหรับผู้แนะนาโบรกเกอร์
่ บ Introducing Broker ในจานวนทีระบุ
่ ไวใ้ นหน้า 7.3 ของข ้อตกลง ในแต่ละการซือขาย
้
7.1. บริษท
ั จะจ่ายค่าคอมมิชชันกั
่
้
่
่
(คาสังซือซึงถูกเปิ ดและปิ ดแล ้ว) ในบัญชีลูกค ้าแต่ละราย (บัญชี MT4 และ MT5) ที แนะนากับบริษท
ั ฯ โดย Introducing Broker
ยกเว ้นรายการทีปิ่ ดเนื่องจากการปิ ดเพียงบางส่วนหรือการปิ ดแบบตัวคูณ
7.1.1. บริษัทจะรับผิดชอบหน้าที่ในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพาร์ทเนอร์โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้
- ระดับที่ 1 พาร์ทเนอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่น 100% เต็มสาหรับการหาลูกค้าได้โดยตรง
- ระดับที่ 2 ในกรณีที่พาร์ทเนอร์มี IB ภายใต้สังกัดของตน พาร์ทเนอร์คนดังกล่าวจะได้รับค่าคอมมิชชั่น 15% หาก
IB คนดังกล่าวหาลูกค้ามาได้
- ระดับที่ 3 ในกรณีที่ IB ระดับ 2 มี IB ภายใต้สังกัดของตน พาร์ทเนอร์ในระดับที่ 1 จะมี IB
ที่อยู่ใต้สังกัดสองคนโดยอัตโนมัติและจะได้ค่าคอมมิชชั่น 5% หาก IB ระดับที่ 3 สามารถหาลูกค้ามาได้
7.1.2. ค่าคอมมิชชั่นจะได้รับการคานวณตามขั้นตอนที่ได้ระบุในข้อที่ 7.2. และ 7.3.
7.2. บริษัทจะสรุปยอดค่าคอมมิชชั่นของผู้แนะนาโบรกเกอร์แต่ละคนและชาระให้วันละ 3 ครั้งภายใน 33 ชั่วโมง
่ Introducing Broker:
7.3. ค่าคอมมิสชัน
่ อซึ
้ งถู
่ กเปิ ดและปิ ดแล ้ว)
7.3.1. สาหรับบัญชี "Cent" ต ้องใช ้ 10 ดอลลาร ์ต่อล็อตในการทาธุรกรรมให ้สมบูรณ์ (คาสังซื
่
่
้
่
่
ทีดาเนิ นการโดยลูกค ้าทีได ้มา จานวนเงินขันตาในการเริม Broker's Commission สาหรับบัญชี "Cent" คือ 1 เซ็นต ์
ความแตกต่างระหว่างราคาเปิ ดและราคาปิ ดในการทารายการให ้สมบูรณ์ควรเกิน 59 จุดโดยไม่คานึ งว่าจะทากาไรได ้หรือไม่
7.3.2. สาหรับบัญชี "Standard" และ Zero Spread ต ้องใช ้ 10 ดอลลาร ์ต่อล็อตในการทาธุรกรรมให ้สมบูรณ์
่ อซึ
้ งถู
่ กเปิ ดและปิ ดแล ้ว) ทีด
่ าเนิ นการโดยลูกค ้าทีได
่ ้มา
(คาสังซื
ความแตกต่างระหว่างราคาเปิ ดและราคาปิ ดในการทารายการให ้สมบูรณ์ควรเกิน 59 จุดโดยไม่คานึ งว่าจะทากาไรได ้หรือไม่
่ อซึ
้ งถู
่ กเปิ ดและปิ ดแล ้ว)
7.3.3. สาหรับบัญชี "ECN" ต ้องใช ้ 3 ดอลลาร ์ต่อล็อตในการทาธุรกรรมให ้สมบูรณ์ (คาสังซื
่
่
ทีดาเนิ นการโดยลูกค ้าทีได ้มา ความแตกต่างระหว่างราคาเปิ ดและราคาปิ ดในการทารายการให ้สมบูรณ์ควรเกิน 59
จุดโดยไม่คานึ งว่าจะทากาไรได ้หรือไม่
7.4
่
่ อซื
่ อและขายที
้
่ ดบนตราสารเดียวกันและมีการถือครองอยู่ในตลาดพร ้อมๆ
ในกรณี ทได
ี่ ้รบั ค่าคอมมิชชันของพาร
์ทเนอร ์จากคาสังเพื
เปิ
่
่
กัน ในขณะทีความแตกต่างระหว่างราคาเปิ ดและราคาปิ ดของแต่ละคาสังต่ากว่า 59 จุด
่ ้องพิจารณาการกระทาของพาร ์ทเนอร ์นั้นว่าเป็ นการฉ้อฉลและขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
่
บริษท
ั มีเหตุผลทีจะต
กการจ่ายค่าคอมมิชชัน
7.5. ในกรณีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์เข้าร่วมกิจกรรมโบนัสต่าง ๆ ของ FBS ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่น53 %
ของจานวนเงินปกติที่ได้รับซึ่งระบุไว้ในข้อที่.7.3
7.3. บัญชีที่จะใช้รับค่าคอมมิชชั่นจะต้องไม่ใช่บัญชีโบนัสเงินฝากเท่านั้น
7.7. บริษัทจะยกเลิกการให้ค่าคอมมิชชั่นต่อผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าคนเดียวเกินกว่า33 % ของจานวนรวมค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดของผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น
ๆ ภายในระยะเวลา 3 ใน 3 เดือนก่อนที่จะดาเนินการถอนเงิน
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8.7. ในกรณีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าคนเดียวเกินกว่า33 %
ของยอดเงินฝากรวมภายในบัญชีนั้น ๆ ค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวสามารถถูกปรับเปลี่ยนโดยบริษัทให้มีจานวนน้อยกว่า
33% ของยอดเงินฝากรวมภายในบัญชีนั้น ๆ
9.7. ค่าคอมมิชชั่นของผู้แนะนาโบรกเกอร์จะไม่สามารถมีมากเกินกว่า53 % ของค่าเฉลี่ย Equity
ยอดบัญชีเทรดของลูกค้าทั้งหมดภายในเดือนนั้น ค่าเฉลี่ย Equity สามารถคานวณได้โยวิธีการดังต่อไปนี้:

E
โดยแทนค่าดังต่อไปนี้
E = ค่าเฉลี่ย Equity
E1 = Equity ตอนต้นเดือนของบัญชีลูกค้าทั้งหมด
E2 = Equity ตอนสิ้นเดือนของบัญชีลูกค้าทั้งหมด

E

1

2

 E2

, where

7.33. ค่าคอมมิชชั่นในข้อ 7.3 เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้แนะนาโบรกเกอร์เท่านั้น
บริษัทจะจ่ายใหเป็นในรูปแบบของค่าธรรมเนียมเท่านั้น
7.33 ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar (USD))
7.12. ค่าคอมมิชชั่นของพาร์เนอร์จากเทรดเดอร์ที่เทรดโดยบัญชีที่เปิดใช้งาน "Fix Rate - อัตราตายตัว"
จะถูกคิดโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้: ค่าคอมมิชชั่น จะคิดโดยนาค่าตอบแทนจากปริมาณการเทรดไปคูณกับ("Fix Rate อัตราตายตัว" ที่หารด้วย อัตราปัจจุบัน)
7.13. การฝากถอนจากบัญชีของผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถดาเนินการผ่านทุกระบบชาระเงินของบริษัท
ในกรณีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์ได้รับค่าคอมมิชชั่นมาจากลูกค้าที่ฝากเงินเข้าผ่านบัตร เดบิต/เครดิต
บริษัทอาจจะใช้เวลาดาเนินการนานถึง 35 วัน
(วันที่บริษัทเปิดทาการ)
7.14. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและกาหนดวิธีการใหม่ในการถอนค่าคอมมิชชั่นของผู้แนะนาโบรกเกอร์
7.35. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกาหนดของค่าคอมมิชชั่นตามกฎข้อที่ 33.3
ในสัญญาฉบับนี้
7.16.
ในกรณี ทเกิ
ี่ ดบาลานซ ์ฟิ กซ ์ในบัญชีลูกค ้า
์
่ ษท
่
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการหั
กจานวนเงินทีบริ
ั ได ้รบั ชดเชยจากยอดรวมของค่าคอมมิชชันของพาร
์ทเนอร ์สาหรบั การเทรดของลูกค ้
้
่
่
ารายนี ทีชาระเงินในวันเดียวกันเมือมี
บาลานซ ์ฟิ กซ ์เกิดขึน้
8. ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของสัญญา
8.3. สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์ยอมรับเงื่อนไขในเว็บไซต์ของบริษัท
8.2. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 33
เดือนโดยเริ่มนับตั้งแต่ผู้แนะนาโบรกเกอร์ได้ยอมรับเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้
บริษัทอาจจะขอความร่วมมือในการเซ็นสัญญาเวลาใดก็ได้
8.3. สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่มีระยะเวลากาหนด
ในกรณีที่ไม่มีฝ่ายใดตัดสินใจยกเลิกสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลา 33 วันนับจากเวลาที่สัญญาฉบับนี้หมดอายุความลง
9. เหตุสุดวิสัย
9.3.
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามถูกสกัดกั้นหรือจากัดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการปฏิบัติห
น้าที่ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งภายใต้สัญญาฉบับนี้ซึ่ง
อยู่เหนือการควบคุมเช่น สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง จลาจล การก่อการกบฏ การแทรกแซงทางการเมือง
การปรับลดค่าเงินตรา เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ ระเบิด อุกภัยและเหตุสุดวิสัยหรือสิ่งที่สองฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
9.3. คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะพ้นจากหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาระหว่างระยะเวลาที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ฝ่ายที่เกิดเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
9.3.
เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจะต้องสามารถตรวจสอบได้หรือได้รับการรับรองของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรั
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ฐบาลภายในประเทศของฝ่ายนั้น ๆ
ฝ่ายที่ไม่สามารถแจ้งให้อีกฝ่ายทราบได้ในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าไม่พ้นจากหน้าที่ของตนภายใต้สัญญา
9.3. ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถติดต่อหรือพบกันนานเกิน 3 เดือนขึ้นไป สัญญาฉบับนี้จะถูกยกเลิกในทันที
33. เงื่อนไขอื่น ๆ
33.3. ในกรณืที่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างผู้แนะนาโบรกเกอร์กับลูกค้า
คาตัดสินจากบริษัทถือเป็นคาตัดสินสูงสุด
33.3. ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญาไม่สามารถติดต่อหรือพบกันได้
สัญญาฉบับนี้จะไม่ถือว่าสิ้นสุดพันธะระหว่างลง
33.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์รับทราบดีว่าบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้ได้เมื่อใดก็ได้
ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาฉบับนี้ได้
33.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์และบริษัทสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
33.3.3. อีเมล์
33.3.3. จดหมายติดต่อกับทางบริษัท
33.3.3. การประกาศข่าวสารของทางบริษัทผ่านทาง “ข่าวสารจากบริษัท (Company News)” ในเว็บไซต์ของบริษัท
33.5. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร(เช่น ที่อยู่ อีเมล์ ฯลฯ)
ติดต่อกับผู้แนะนาโบรกเกอร์ผ่านทางข้อมูลที่ผู้แนะนาโบรกเกอร์ได้ระบุมาขณะกาลังเปิดบัญชีกับบริษัท
10.6. ผู้แนะนาโบรกเกอร์ควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม (เช่น เอกสาร การแจ้งเตือน
การรายงาน การยืนยัน ฯลฯ) ภายในระยะเวลา:
10.6.1. 1 ชั่วโมงหลังจากที่บริษัทได้ส่งอีเมล์ไปยังผู้แนะนาโบรกเกอร์
33.3.3. 7 วันหลังจากที่บริษัทได้ส่งจดหมายไปยังผู้แนะนาโบรกเกอร์
33.3.3. ชั่วโมงหลังจากที่บริษัทได้ประกาศข่าวสารลงบนเว็บไซต์ของบริษัท
33.7.
ผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถแจ้งให้บริษัททราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยระบุไว้ตอนเปิดบัญชีภายในเวลาไม่
เกิน 5 วันทาการของบริษัท การแจ้งให้บริษัททราบของผู้แนะนาโบรกเกอร์สามารถทาได้โยผ่านระบบอีเมล์ จดหมาย
หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่สามารถรับประกันได้ว่า:
10.7.1. ข้อมูลที่ส่งมาให้กับบริษัทมีความเหมาะสมและชัดเจน
33.7.3. ผู้แนะนาโบรกเกอร์จะส่งข้อมูลให้กับบริษัทโดยตรงและไม่เอิกเกริก
33.8. ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 33 วัน
33.9. สัญญาฉบับนี้สามารถถูกยกเลิกตามความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิจารณาแล้วว่าสัญญาฉบับนี้ถูกอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดสิทธิ มีเงื่อนไขที่ไม่สามารถยอมรับได้
หรือเงื่อนไขดังกล่าวขัดต่อกฎหมายในประเทศที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาศัยอยู่
11. การยอมรับเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ ผู้แนะนาโบรกเกอร์ยืนยันแล้วว่า
11.1. เขา/เธอ ได้อ่านและทาความเข้าใจเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว
33.3. เขา/เธอยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
33.3. ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ
ที่จะส่งผลกระทบต่อการยอมรับเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ของผู้แนะนาโบรกเกอร์
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