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2. เกณฑ์การตรวจจับและคุณลักษณะของธุรกรรมทีไ่มใ่ช่การเทรด อันเป็นต้องสงสัย 

3. การช าระเงินและข้อก าหนดทั่วไปเรื่องธุรกรรมที่ไม่ใช่การเทรด 

4. การโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า 

5. วิธีฝากเงินเข้าสู่บัญชีลูกค้า 

6. การถอนเงินจากบัญชีลูกค้า 

7. วิธีการถอนเงินจากบัญชีลูกค้า 

8. เง่ือนไขการใช้บริการ 1-คลิก  

1. บทบัญญัติทัว่ไป 

1.1. นโยบายนี้ ("นโยบาย") ได้พัฒนาขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 

FATF (หรือหน่วยปฏิบัติการทางการเงินเรื่องการฟอกเงิน) ที่มุ่งต่อสู้กับการละเมิดทางการเงิน 

เพ่ือระบุและป้องกันการละเมิดกฎหมายและเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการฟอกเงินและการระดมทนุเพ่ือ

การก่อการร้าย และเพ่ือก าหนดขั้นตอนในการฝาก การถอนและการท าธุรกรรมอ่ืน ๆ 

ที่ไม่ใช่การเทรดในบัญชีของลูกค้า นโยบายนี้จะครอบคลุมไปถึง บริษัทและพันธมิตรทัง้หมดของบริษัท 

รวมถึงตัวแทนการช าระเงินและลกูค้าของบรษิัทอีกด้วย 

1.2. ลูกค้ายืนยันแหล่งที่มาเงินทุนตามกฎหมาย, การครอบครองเงินทุนตามกฎหมาย 

และสิทธ์ิในการใช้หรอืจัดการเงินทนุทีโ่อนไปยงับัญชีของบรษิัท 

1.3. ลูกค้าต้องรับภาระหน้าที่ดงัต่อไปนี ้ 

1.3.1. ปฏิบัติตามบรรทัดฐานกฎหมาย 

รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่มุ่งต่อต้านการเทรดที่ผิดกฎหมาย, 

การฉ้อโกงทางการเงินและการฟอกเงิน  

1.3.2. หลีกเลี่ยงการสมรู้ร่วมคิด 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิกรรมทางการเงินทีผิ่ดกฎหมายและธุรกรรมทีผิ่ดกฎหมายอ่ืน ๆ   
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1.3.3. หลีกเลี่ยงการสมรูร้่วมคิด ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการฉอ้โกงทางการเงินและการกระท าอ่ืน  ๆ 

ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทดัฐานกฎหมาย  

1.3.4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมในทางปฏิบัติในประเด็นการใช้บริการของบริษัทในการกระท าใด ๆ 

ที่อาจเป็นอันตรายต่อความพยายามในการต่อสูก้ับการฟอกเงินโดยตรงหรอืโดยอ้อม  

1.4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการตรวจสอบธุรกรรมทีไ่มใ่ช่การเทรดอันเป็นทีน่่าสงสยั ซ่ึงระบุไว้ในสว่นที่  

2 ของนโยบายนี้ และระงับการท าธุรกรรมเหล่านั้น 

จนกว่าจะมีการยืนยันสาเหตุของธุรกรรมที่เกิดขึ้นและการสอบสวนจะสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้ 

1.5. ในระหว่างการสอบสวน ตามนโยบายส่วนนี้ 

บริษัทมีสิทธ์ิที่จะขอให้ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารแสดงตัวตน (หนังสือเดินทาง, บัตรประจ าตัวประชาชน, 

ใบอนุญาตขับรถ หรืออ่ืน ๆ), เอกสารยืนยันสถานที่พ านัก, เอกสารการช าระเงินและเอกสารอ่ืน ๆ 

และบัตรธนาคารที่ยืนยันการครอบครองและแสดงแหล่งที่มาของเงินตามกฎหมาย, 

เอกสารยืนยันสถานะทางการเงินของลูกค้าและเอกสารอ่ืน ๆ ที่บริษัทต้องการ เนื่องจากมีผลบังคับใช้ 

รวมถึงข้อบังคับระหว่างประเทศกฎหมายและกฎหมายทอ้งถิ่น  

1.6. หากตรวจพบ การกระท าใดที่ไม่ใช่การเทรดอันเป็นน่าสงสัย 

บริษัทมีสิทธ์ิทีจ่ะด าเนินการโดยทนัทแีต่เพียงผู้เดียว 

• ปฏิเสธที่จะด าเนินการให้กับลกูค้า 

• จ ากัดการถอนเงินจากบัญชีของลูกค้าด้วยวิธีการใด ๆ  ตามดุลยพินจิของบริษทั 

• คืนเงินที่ได้รับเครดิตจากบัญชขีองลกูค้า ไปยังแหล่งทีม่าของการฝากเงิน 

• ด าเนินการปิดบัญชีของลูกค้า และปฏิเสธที่จะให้บรกิารต่อไป 

• หักเงินค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทีไ่มใ่ช่การเทรดอันเป็นทีน่่าสงสัยจากบัญชีลกูค้า 

• หักสูงสุดถึง 20% (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) จากจ านวนเงินที่ถอน 

รวมถึงค่าคอมมิชชั่นจากธนาคารของบรษิัทและ (หรือ) ธนาคารของลกูค้าและ (หรือ) PSP 

• ปิดค าสั่งที่เปิดของลูกค้า (ค าสั่งเทรดต่าง ๆ ) และบันทึกผลทางการเงิน 

• หักโบนัสจากบัญชีของลูกค้าที่มอบทางโบรกเกอร์มอบให้ 

• บล็อกธุรกรรมใด ๆ  บนเทอร์มินัลการเทรด 

• ยุติข้อตกลงกับลูกค้า 

• ด าเนินการอ่ืน ๆ 

ที่บริษัทเห็นว่าจ าเป็นและเพียงพอที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้และข้อบังคับทางกฎหมาย 

รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

รายการข้างต้นนี้อาจจะยังไมค่รบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงอาจจะมีเพ่ิมเติมได้ตามดุลยพินจิของบริษทั  



1.7. ปฏิเสธด าเนินการท าธุรกรรมที่ไม่ใช่การเทรดอันเป็นที่น่าสงสัย 

และยุติข้อตกลงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการที่บรษิัทระบุไดถ้ึงการท าธุรกรรมทีไ่มใ่ชก่ารเทรดอันเป็นทีน่่า

สงสัย จะไม่ถือเป็นเหตุให้บริษทัต้องรบัผิดทางแพ่งส าหรบัการละเมิดข้อตกลงนี ้

1.8. บริษัทมีสิทธ์ิในการปิดบัญชีของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีเป็นระยะเวลา 12 

(สิบสอง) เดือนติดต่อกันและไม่มีเงินในบัญชี 

1.9. ข้อบังคับนี้เปิดกว้างและยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างบริษัทและลูกค้าด้วย 

เนื้อหาของนโยบายนี้ ได้ถูกเปิดเผยโดยไม่จ ากัดเพียงการร้องขอของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน 

บริษัทจะไม่แจ้งให้ลูกค้าและบุคคลอ่ืนให้ทราบเรื่องมาตรการที่ด าเนินการ 

เกี่ยวกับมาตรการที่ใช้เพ่ือต่อต้านการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย (การฟอกเงิน) 

ของเงินที่ได้จากอาชญากรรม, การจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย 

และการจัดหาเงินทุนในการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

ยกเว้นตามที่ระบุไวต้ามกฎหมายทีบั่งคับใชแ้ละขอ้บังคับนี้ 

1.10. 

ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดบางประการของข้อบังคับนีแ้ละบทบัญญัติบางประการของขอ้ตกลงและ

ส่วนที่เป็นสาระส าคัญในแง่ของการด าเนินการที่ไม่ใช่การเทรด ให้ใช้บทบัญญัติของกฎข้อบังคับนี้ 

เว้นแต่จะเป็นไปตามสาระส าคัญของข้อผูกพัน กรณีนี้ไม่ส่งผลให้ข้อก าหนดอ่ืน ๆ 

ของเอกสารเหล่านั้นถูกยกเลิก 

2. เกณฑ์การตรวจจับและคุณลกัษณะของธรุกรรมทีไ่มใ่ช่การเทรด อ ันเป็นต้องสงสยั 

2.1. บริษัทอาจมองว่า การกระท าใด ๆ  ต่อไปนี้เข้าข่ายเป็นการกระท าที่มใิชก่ารเทรดอันเป็นนา่สงสยั 

• การโอนเงินในทางที่มิชอบ (การฝากเงินไปยังบัญชีของลูกค้า, การถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า) 

โดยมิได้ต้ังใจที่จะท าธุรกรรมการเทรด หรือ มีการตรวจพบว่า 

มีปริมาณของธุรกรรมการเทรดที่ต่ า/ไม่มนีัยส าคัญ 

• ลักษณะธุรกรรมที่ผิดปกติ ที่ไม่มีความหมายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน หรือ 

ไม่มีการค้นพบวัตถุประสงค์ที่ถกูต้องตามกฎหมายอย่างชดัเจน 

•  กรณีที่บ่งชี้ว่า มีการท าธุรกรรมเพ่ือจุดประสงค์ในการฟอกเงิน หรือ ให้เงินสนับสนนุในการกอ่การรา้ย 

• ลูกค้าไม่ให้ข้อมูลแสดงตัวตนที่บริษัทได้ก าหนดไว้, 

ให้ข้อมูลที่ไมถู่กต้องและ/หรอืไม่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีร่ะบุไว ้

• ลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้รับผลเงิน เช่น บุคคลที่ท าหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ลูกค้า 

(โดยเฉพาะบนพ้ืนฐานของข้อตกลงเอเจนซ่ี, สัญญามอบหมาย, ค่าคอมมิชชั่นและการจัดการมอบหมาย, 

ส าหรับการท าธุรกรรมที่มใิชก่ารเทรด) 

• มีการจัดเตรียมเอกสารปลอม หรือ เอกสารที่มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน (เอกสารขาวด า, 

เอกสารที่อ่านไม่ออก) 

• ลูกค้าไม่ให้ข้อมูลแสดงตัวตนส าหรบัเจ้าของที่เป็นผู้รับเงินของลูกค้า ตามที่บรษิัทได้รอ้งขอ 

• ลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมลูทีบ่ริษทัรอ้งขอ รวมไปถึงขอ้มูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของลกูค้า 



• กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศและ (หรือ) รายการหรือข้อมูลลูกค้าที่ต้องการและ (หรือ) 

แหล่งการช าระเงินของลูกค้าอ่ืน ๆ ที่บริษัทได้รับ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบระบุว่า 

ลูกค้ามิใช่เจ้าของแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ 

แหล่งเงินทุนถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย 

• ลูกค้าท าธุรกรรมทีม่ิใช่การเทรดที่มชิอบ หรือ ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

• กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศและ (หรือ) รายการหรือข้อมูลลูกค้าที่ต้องการและ (หรือ) 

แหล่งการช าระเงินของลูกค้าอ่ืน ๆ ที่บริษัทได้รับ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบระบุว่า 

ลูกค้ามิใช่เจ้าของแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ 

แหล่งเงินทุนถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย 

2.2. เกณฑ์ในการระบุและคุณลักษณะของธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของนโยบาย 

ยังไม่ครบถ้วน บริษัทอาจพิจารณาว่า 

ธุรกรรมที่มิใช่การเทรดอันเป็นที่น่าสงสัยจากพ้ืนฐานการวิเคราะห์ลักษณะของธุรกรรม, 

รายละเอียดประกอบ, สถานการณ์ของผู้ดูแลและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้า 

แม้ว่าจะไม่มีเกณฑ์ที่เป็นทางการและคุณลกัษณะที่อธิบายไว้ในสว่นนีข้องกฎขอ้บังคับ  

2.3. หากพบว่า ธุรกรรมมิใช่การเทรดอันเป็นที่น่าสงสัย บริษัทจะตัดสินใจด้วยตนเอง 

ในการด าเนินการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลกูค้า, บัญชีลกูค้า และธุรกรรมการเทรดและทีม่ิใช่การเทรดของลูกค้า 

3. การช าระเงนิและขอ้ก าหนดทัว่ไปเร ือ่งธรุกรรมทีไ่มใ่ชก่ารเทรด  

3.1. ลูกค้าสามารถโอนเงินไปยังบัญชีตนเองได้ตลอดเวลา 

ในสกุลเงินใดก็ได้ที่บริษัทยอมรับในประเทศของธุรกรรมที่ไม่ใช่การเทรดของลูกค้า 

เงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของบริษัท ซ่ึงรวมถึงบัญชีแยกที่เปิดในนามของบริษัท 

เพ่ือเก็บเงินของลูกค้าแยกต่างหากจากเงินของบริษัท 

การช าระเงินและการโอนข้อมูลการช าระเงินทั้งหมดด าเนินการโดยบริษัท 

ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้ารหัสตามมาตรฐานธุรกิจเพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงิน 

และเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการช าระเงินระหว่างประเทศ 

ตามค าแนะน าของสภามาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจบัตรช าระเงิน การเข้ารหัสในระดับการส่ง 

จะใช้เพ่ือปกป้องข้อมูลของลูกค้า - TLS 1.3 และที่ระดับแอปพลิเคชัน - อัลกอริทึม AES 

3.2. การท าธุรกรรมเพ่ือเครดิตและถอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีของลกูค้าอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับนี ้

3.3. ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของการช าระเงินของตนเอง 

หากรายละเอียดธนาคารของบริษัท 

มีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการช าระเงินตามรายละเอียดที่ยังไม่อัปเดท 

ซ่ึงทันทีที่ข้อมูลใหม ่จะมีการโพสต์บนเทอร์มนิัลการเทรด 

3.4. 

ธุรกรรมที่ไม่ใช่การเทรดแต่ละรายการของลูกค้าได้รบัการยืนยนัโดยบันทกึในเทอร์มนิัลการเทรดในส่ว

นที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มิใช่การเทรด 

และจ านวนเงินคงเหลือในบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอ่ืน ๆ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเทอร์มินัลการเทรด 



หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในบันทึกเกี่ยวกบัธุรกรรมทีไ่มใ่ช่การเทรดของตนเองทั้งที่เกี่ยวข้องกับยอดเงิน

ในบัญชีหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยเร็วที่สุด 

โดยใช้ข้อมูลการติดต่อในเว็บไซต์ของบริษัท 

ลูกค้าจะมีสิทธ์ิก าหนดเรียกรอ้งค่าเสียหายตามข้อก าหนดของข้อตกลง 

3.5. หากลูกค้าของบริษัทไม่มีธุรกรรมในเทอร์มินัลการเทรดเป็นเวลา 6 เดือน 

ซ่ึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยอดเงินในบัญชีของลูกค้าบริษัท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก (ค่าคอมมิชชั่น) 

ส าหรับการเข้าถึงเทอร์มินัลการเทรด 

จ านวนเงินและขั้นตอนในการหกัค่าธรรมเนียมการสมัครจะถูกก าหนดตามดุลยพินิจของบริษทั  

 

4. การโอนเงนิเข้าบัญชีลกูค้า  

4.1. ลูกค้าสามารถรับบริการของบริษัทได้เฉพาะค่าใช้จ่ายของเงินทุนในบัญชีตนเอง 

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ 

บัญชีของลูกค้าสามารถเติมเงินทุนได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัท 

หรือไปยังบัญชีของตัวแทนการช าระเงินที่ได้รับอนุญาตของบริษัท 

บริษัทอาจโพสต์รายชื่อตัวแทนการช าระเงินที่ได้รับอนุญาต 

และรายละเอียดธนาคารในเทอร์มนิัลการเทรด 

4.2. การโอนเงินของลูกค้าไปยังบัญชีของบริษัท 

จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและค านึงถึงข้อจ ากัดที่ก าหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และการกระท าทางกฎหมายอ่ืน ๆ  ของประเทศทีม่ีอ านาจทางศาลในการโอนเงินทนุ 

4.3. 

บริษัทจะให้เครดิตเงินทนุไปยังบัญชีลกูค้าตามจ านวนเงินที่บริษทัไดร้ับภายใต้การปฏิบัติตามขอ้ก าหนด

ของข้อบังคับนี้ 

4.4. เงินจะเข้าบัญชีของลูกค้าในสกุลเงินของบัญชีลูกค้า โดยไม่ค านึงถึงสกุลเงินที่ได้โอนมา 

หากสกุลเงินที่โอนแตกต่างจากสกุลเงินในบัญชีของลูกค้า 

จ านวนเงินที่โอนจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีของลูกค้าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

เวลาที่ได้รับการช าระเงิน บริษัทได้ก าหนดอัตราการแปลงสกุลเงิน 

ในกรณีที่กระท าการโดยผู้ให้บริการการช าระเงิน 

อาจมีการถอนเงินจากบัญชีภายนอกของลูกค้าด้วยสกลุเงินอ่ืน ที่มิใช่สกุลเงินบัญชภีายนอกของลูกค้า 

4.5. สกุลเงินที่บริษัทยอมรับการโอนไปยังบัญชีของลูกค้า จะขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีลูกค้า 

และวิธีการเครดิตจะระบุไว้ในเทอรม์ินลัการเทรด 

4.6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนด ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินขั้นต่ าและสูงสุด 

ซ่ึงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการโอนและสกุลเงินของการโอน 

4.7. การโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ่ายค่าผลตอบแทนจะเกิดขึ้น 

ในกรณีต่อไปนี้ 



ก) หากได้รับจ านวนเงินที่ลกูค้าโอนเข้าบัญชีของบรษิัท 

ข) หากเงินที่โอนไปยังลูกค้าก่อนหน้านี้ ได้ถูกส่งกลับไปยังบัญชีของบริษัท 

หากไม่สามารถติดต่อลกูค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเงินให้ใหมไ่ด้ 

4.8. เงินจะเข้าสู่บัญชีของลูกค้าภายใน 1 (หนึ่ง) วันท าการ ถัดจากวันที่ได้รบัเงินในบัญชีของบรษิัท 

4.9. หากเงินที่ลูกค้าส่งมาไม่ถูกโอนไปยังบัญชีตนเองภายใน 5 (ห้า) วันท าการ 

ลูกค้ามีสิทธ์ิร้องขอให้บริษัท ตรวจสอบการโอนนี้ได้ ในการตรวจสอบการโอนเงิน 

ลูกค้าต้องออกส่งค าร้องขอตามข้อตกลง และส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินแก่ บริษัท 

5. ว ิธีการฝากเงินในบัญชีของลกูค้า 

5.1. โอนเงินผ่านธนาคาร 

5.1.1. ลูกค้าสามารถท าการฝากเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตลอดเวลา 

หากบริษัทด าเนินการด้วยวิธีการฝากนั้นในขณะทีท่ าการโอน 

5.1.2. ลูกค้าสามารถใช้วิธีการโอนเงินนี้ได้เฉพาะหลังจากให้รายการเอกสารที่บริษัทก าหนด 

โดยดุลยพินิจของ บริษัทเพียงฝ่ายเดียว 

5.1.3. ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของบริษัท 

ที่ได้ระบุไว้ในแดชบอร์ดจากบัญชีธนาคารส่วนตัวของตนเอง หรือ 

ช าระเงินในนามของตนเองโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารเท่านั้น 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการโอนเงินที่ได้รับไปยังบัญชีของบริษัท 

หากการโอนนั้นละเมิดข้อก าหนดของข้อ 1.4.6. ของข้อตกลงหรือข้อบังคับนี้ ในขณะเดียวกัน 

ในกรณีที่บริษัทตรวจพบการละเมิดดังกล่าว มีสิทธ์ิที่จะยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว 

และปฏิเสธการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้า 

5.1.4. ก่อนท าการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าต้องตรวจสอบรายละเอียดธนาคารของบริษัท 

และวัตถุประสงค์ในการช าระเงินในแดชบอร์ด 

หากลูกค้าไม่สามารถโอนเงินตามวัตถุประสงค์ในการช าระเงินที่ระบุได้ 

ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล 

5.1.5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการโอนเงินที่ได้รับในบัญชีธนาคารของบริษัท 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการช าระเงินที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้บนแดชบอร์ด 

และหากการโอนนั้นกระท าการในนามของบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ 

บริษัทจะส่งเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ได้โอนมา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอน 

ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

5.1.6. ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่า บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อระยะเวลาทีอ่าจใช้ในการโอนเงินผ่านธนาคาร 

5.2. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

5.2.1. ลูกค้าสามารถท าการฝากเงิน โดยการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา 

หากบริษัทด าเนินการด้วยวิธีการฝากนั้นในขณะทีท่ าการโอน 



5.2.2. ลูกค้าสามารถโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีของบริษัท 

ได้จากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของตนเองเท่านั้น 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการโอนเงินที่ได้รับไปยังบัญชีของบริษัท 

หากการโอนนั้นละเมิดข้อก าหนดของข้อตกลงหรือข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีสิทธ์ิในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้า 

ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว 

5.2.3. ก่อนท าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจ าต้องตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของบริษัทเสียกอ่น 

5.2.4. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเวลาที่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดขึ้น 

และในสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคจากการโอน หากมันไม่ใช่ความผิดของบริษัท 

แต่เป็นเพราะระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนกิส์  

5.3. โอนเงินจากบัตรธนาคารผ่านศูนย์กลางการประมวลผล 

5.3.1. ลูกค้าสามารถท าการฝากเงิน 

โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านศูนย์กลางการประมวลผลได้ตลอดเวลา 

หากบริษัทด าเนินการด้วยวิธีการฝากนั้น ในขณะทีท่ าการโอน  

5.3.2. ลูกค้าสามารถท าการโอนเงินจากบัตรธนาคารของระบบการช าระเงินระหว่างประเทศ 

ซ่ึงได้ระบุไว้ในแดชบอร์ด 

5.3.3. ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัตรธนาคารที่ลงทะเบียนในชื่อของตนเองเท่านั้น  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการโอนเงินที่ได้รับไปยังบัญชีของบริษัท 

หากการโอนนั้นละเมิดข้อก าหนดของข้อตกลงหรือข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีสิทธ์ิในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้า 

ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว 

5.3.4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการโอนเงินที่ได้รับในบัญชีของบริษัทที่ศูนย์กลางประมวลผล 

หากการโอนนั้นกระท าการในนามของบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ 

บริษัทจะส่งเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ได้โอนมา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอน 

ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

5.3.5. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเวลาที่การโอนเงินอาจเกิดขึ้น 

และในสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคจากการโอน หากมันไม่ใช่ความผิดของบริษัท 

แต่เป็นเพราะศูนย์กลางการประมวลผล หรือ ระบบการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

6. การถอนเงนิจากบญัชลีกูคา้ 

6.1. ลูกค้าสามารถจัดการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนในบัญชีของตนเองได้ตลอดเวลา 

โดยส่งค าขอถอนเงินที่มีรายละเอียดของลูกค้าในการถอนเงินจากบัญชีตนเองภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

ก) บริษัทจะด าเนินการตามค าสั่งในบัญชีเทรดของลูกค้า เฉพาะในยอดเงินในบัญชีของลูกค้า ณ 

เวลาที่ด าเนินการค าสั่ง หากจ านวนเงินที่ลูกค้าถอนออก (รวมถึงค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 



ที่ก าหนดโดยนโยบายการช าระเงินนี้) เกินจ านวนเงินในบัญชีของลูกค้า 

บริษัทมีสิทธ์ิทีจ่ะปฏิเสธค าสั่งถอน 

ข) รายละเอียดของลูกค้าจากบัญชีลูกค้าเอง 

จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและค านึงถึงข้อจ ากัดที่ก าหนดโดยกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งและการกระท าทางก

ฎหมายอ่ืน ๆ  ของประเทศที่มีอ านาจทางศาลในการโอนเงินทนุ 

ค) 

รายละเอียดของลูกค้าในการถอนเงินจากบัญชีของลูกค้าเองจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและพิจารณาข้

อ จ ากัดที่ก าหนดโดยข้อบังคับนี้และเอกสารของบรษิัทอ่ืน ๆ  

ง) เงินจะถูกถอนออกจากบัญชีของลูกค้า 

ไปยังช่องทางการช าระเงินเดียวกับที่ลูกค้าท าการฝากเงินก่อนหน้านี้ 

และบริษัทอาจจ ากัดจ านวนเงินที่ถอนไปยังช่องทางการช าระเงินตามจ านวนเงินทีฝ่ากไปยงับัญชขีองลูก

ค้าจากช่องทางการช าระเงินดังกล่าว ตามดุลยพินิจของบริษัท 

อาจก าหนดข้อยกเว้นส าหรับกฎนี้และถอนเงินของลูกค้า ไปยังช่องทางการช าระเงินอ่ืน ๆ 

บริษัทมีสิทธิที่จะขอรายละเอียดการช าระเงินของช่องทางการช าระเงินอ่ืน ๆ จากลูกค้าได้ตลอดเวลา 

และลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการช าระเงินทีร่้องขอให้ บริษัทรับทราบ 

6.2. ค าขอถอนเงินโดยการโอนเงินไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า 

อาจด าเนินการโดยตัวแทนที่ได้รบัอนุญาตจาก บริษัท  

6.3. ลูกค้าจะต้องจัดสร้างค าขอถอนเงินในสกุลเงินของบัญชี 

หากสกุลเงินของบัญชีแตกต่างจากสกุลเงินที่โอน 

บริษัทจะแปลงจ านวนเงินทีโ่อนไปเป็นสกุลเงินที่ต้องการโอนตามอัตราแลกเปลี่ยนทีก่ าหนดโดยบรษิัท  

6.4. สกุลเงินที่บริษัทกระท าการโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าที่ระบุไว้ในแดชบอร์ดของลูกค้า 

ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีของลูกค้า และวิธีการโอนสู่บัญชี  

6.5. บริษัทก าหนดอัตราการแปลง, ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ส าหรับวิธีการหักบัญชีเงินทุนแต่ละวิธี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ บริษัท 

อัตราการแปลงอาจแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ก าหนดโดยหนว่ยงานที่เป็นทางการของรั

ฐบาลใด ๆ และจากระดับตลาดปัจจุบันของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้น ๆ 

ในกรณีที่กระท าการโดยผู้ให้บริการการช าระเงิน 

อาจมีการเครดิตสู่บัญชีภายนอกของลกูค้าด้วยสกลุเงินอ่ืน ที่มิใช่สกุลเงินบัญชภีายนอกของลกูค้า  

6.6. 

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการก าหนดข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินขั้นต่ าและสงูสดุของเงินทนุทีส่ามารถถอน

ออกได้ ซ่ึงแตกต่างกันไปตามวิธีการที่ฝากเงิน ข้อจ ากัดเหล่านี้จะแสดงบนแดชบอร์ดของลูกค้า 

เมื่อลูกค้าส่งค าขอถอนเงิน  

6.7. บริษัทจะถือว่าค าสั่งได้รับการยอมรับ หากจัดท าขึ้นผ่านแดชบอร์ดของลูกค้า 

ค าสั่งที่ส่งเข้ามาหรือส่งด้วยวิธีอ่ืนใด นอกจากวิธีการที่ระบุไว้ในวรรคนี้ 

บริษัทจะไม่ยอมรบัเพ่ือด าเนินการ  

6.8. บริษัทถอนเงินจากบัญชีของลูกค้าภายใน 5 (ห้า) วันท าการ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 



- การกระท าภายใต้การท าธุรกรรมทีน่่าสงสัยทีอ่ธิบายไวใ้นกฎข้อบังคับนี ้

- ความล้มเหลวทางเทคนคิ หรือ สถานการณ์อ่ืน ๆ  ที่ขัดขวางการตัดสนิใจในทันทขีองบรษิัท  

6.9. หากเงินที่บริษัทส่งไปตามค าขอถอนเงิน ไม่ถูกโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าภายใน 5 (ห้า) 

วันท าการหลังจากวันที่อนุมัติตามข้อ 6.8. ของกฎข้อบังคับนี้ 

ลูกค้ามีสิทธ์ิที่จะสง่ค าร้องขอใหบ้รษิัทตรวจสอบการโอนเงินนี้ 

6.10. หากค าขอถอนเงินถูกจัดท าขึ้นโดยมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดบัญชี 

ซ่ึงเป็นผลให้เงินไม่ได้โอนเข้าบัญชีภายนอกของลูกค้า ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขจะถูกจ่ายโดยลกูค้า 

6.11. ก าไรของลูกค้าที่เกินจ านวนเงินที่ลูกค้าฝากไว้ อาจถูกโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า 

ตามค าสั่งที่ตกลงระหว่างบรษิัทและลกูค้าเท่านั้น 

6.12. หากลูกค้าฝากเงินในบัญชีของตนเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งและขั้นตอนในการถอนเงินแตกต่าง 

จากขั้นตอนที่ก าหนดโดยข้อ 6.8 ของข้อบังคับนี้ 

บริษัทมีสิทธ์ิที่จะถอนจ านวนเงินที่ลูกค้าเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยวิธีเดียวกัน 

ภายใต้ข้อก าหนดที่ก าหนดโดยบรษิัทเพียงฝ่ายเดียว 

7. ว ิธีการถอนเงนิจากบัญชีของลกูค้า 

7.1. โอนเงินผ่านธนาคาร  

7.1.1. 

ลูกค้าสามารถส่งค าขอถอนเงินผ่านแดชบอรด์และรับเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตลอดเวลา หาก 

บริษัทด าเนินการกับวิธีการโอนเงินนัน้ 

7.1.2. ลูกค้าสามารถส่งค าขอถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อของตนเองเท่านั้น  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปฏิเสธที่จะถอนเงินของลูกค้า 

หากค าขอถูกส่งโดยละเมิดเง่ือนไขของข้อตกลงและข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีสิทธ์ิในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้า 

ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว 

7.1.3. บริษัทจะต้องส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า ตามข้อมูลธนาคารที่ระบุไว้ในค าขอถอนเงิน 

หากรายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขของข้อ 7.1.2. ของข้อบังคับนี้ ดังนั้น 

บริษัทจะพิจารณาว่าบัญชีนั้นเป็นของลูกค้า  

7.1.4. ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่า บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อระยะเวลาทีอ่าจใช้ในการโอนเงินผ่านธนาคาร  

7.2. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

7.2.1. ลูกค้าสามารถส่งค าขอถอนเงินผ่านแดชบอร์ด 

แล้วรับเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา หากในขณะที่ส่งค าขอ 

บริษัทด าเนินการกับวิธีการโอนเงินนัน้ 

7.2.2. ลูกค้าสามารถส่งค าขอถอนเงิน ไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลของตนเองเท่านั้น 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปฏิเสธที่จะถอนเงินของลูกค้า 



หากค าขอถูกส่งโดยละเมิดเง่ือนไขของข้อตกลงและข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีสิทธ์ิในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้า 

ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว ในขณะเดียวกันบรษิัทถือว่า บัญชีอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นของลกูค้า 

7.2.3. บริษัทจะต้องส่งเงินไปยังบัตรธนาคารของลูกค้า 

ตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในค าขอถอนเงิน หากรายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขของข้อ 7.2.2. 

ของข้อบังคับนี้ 

7.2.4. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเวลาที่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดขึ้น 

และในสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กิดความลม้เหลวทางเทคนิคจากการโอน โดยมิใชค่วามผิดของบริษทั 

7.3. โอนเงินไปบัตรธนาคารผ่านศูนยก์ลางการประมวลผล 

7.3.1. 

ลูกค้าสามารถส่งค าขอถอนเงินผ่านแดชบอร์ดและรับเงินโดยการโอนไปยังบัตรธนาคารของตนเอง 

ผ่านทางศูนย์กลางประมวลผลได้ตลอดเวลา หากในขณะที่ท าการโอน 

บริษัทได้ด าเนินการกับวิธีการโอนเงินนั้น  

7.3.2. ลูกค้าสามารถส่งค าขอถอนเงิน ไปยังบัตรธนาคารของระบบการช าระเงินระหวา่งประเทศเท่านั้น 

ซ่ึงระบุไว้ในแดชบอร์ด 

7.3.3. ลูกค้าสามารถส่งค าขอถอนเงินไปยังบัตรธนาคารในชื่อของตนเองเท่านั้น  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปฏิเสธที่จะถอนเงินของลูกค้า หากค าขอถูกส่งโดยละเมิดเง่ือนไขของข้อตกลงและข้อบังคับนี้ 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสิทธ์ิในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้า 

ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว 

7.3.4. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเวลาที่การโอนเงินอาจเกิดขึ้น 

และในสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคจากการโอน หากมันไม่ใช่ความผิดของบริษัท 

แต่เป็นเพราะศูนย์กลางการประมวลผล หรือ ระบบการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

7.4. ตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทอาจเสนอวิธีอ่ืน ๆ ให้กับลูกค้าในการถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า 

ข้อมูลนี้ได้วางอยู่ที่แดชบอรด์ 

8. เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 1-คลกิ  

8.1. ในการกรอกแบบฟอร์มการช าระเงินด้วยข้อมูลบัตรธนาคาร (การช าระเงิน), 

ให้ท าเครื่องหมายถูกที่ช่องท าเครื่องหมาย "บันทึกบัตร" (ต๊ิกที่ช่องที่ก าหนด) 

และคลิกที่ปุ่มยืนยันการช าระเงิน, ลูกค้าได้แสดงความยินยอมโดยสมบูรณ์ต่อเง่ือนไขบริการ 1- คลิก 

(การช าระเงินที่เกิดขึ้นอย่างประจ า) และอนุญาตให้ผู้ให้บริการการช าระเงิน 

ท าการหักบัญชีจากบัตรธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (การช าระเงิน) ตามค าขอของลูกค้า 

เพ่ือฝากเงินในบัญชีของลูกค้าโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลบัตรธนาคารซ้ า (การช าระเงิน) 

โดยมีผลตามวันที่ยินยอมใช้บรกิาร 1-คลิก เพ่ือฝากเงินเข้าสู่บัญชีของลูกค้า  

8.2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า จะให้การยืนยันการใช้บริการ 1-คลิก แก่ลูกค้าภายใน 2 (สอง) 

วันท าการ ไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า 



8.3. การใช้บริการ 1-คลิก ลูกค้ายืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของ (ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต) 

ของบัตรธนาคาร, ข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการ 1-คลิก และยังยืนยันว่า ลูกค้าจะไม่ด าเนินการใด ๆ 

เพ่ือแย้งการช าระเงินจากบัตรธนาคาร เพ่ือประโยชน์ของ บริษัท เพ่ือน าฝากเงินในบัญชีของลกูค้า 

8.4. ด้วยการใช้บริการ 1-คลิก 

ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเ่กี่ยวขอ้งกับการใช้บรกิารนี้ และค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมทัง้หมด 

(หากจ าเป็น) รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง ค่าภาษีอากรทุกประเภท เป็นต้น 

8.5. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด 

ส าหรับการช าระเงินที่ลูกค้าด าเนินการเพ่ือน าฝากเงินเข้าสู่ยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า 

บริษัทและ/หรือผู้ให้บริการการช าระเงิน จะช าระเงินตามจ านวนที่ลูกค้าระบุเท่านั้น 

และจะไม่รับผิดชอบต่อการช าระเงินของลูกค้า ตามค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมดังทีอ้่างถึงไว้ขา้งต้น 

8.6. หลังจากคลิกปุ่มยืนยันการช าระเงินแล้ว 

การช าระเงินจะถือว่าได้รับการประมวลผลและถูกด าเนินการโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ 

เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการช าระเงินแล้ว ลูกค้าตกลงว่าจะไม่สามารถยกเลิกการช าระเงิน หรือ 

เรียกร้องให้ยกเลิกการช าระเงินได้ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการช าระเงิน 

ลูกค้ายืนยันว่าเขาไม่ได้ละเมิดกฎหมายปัจจุบันของประเทศใด ๆ ทั้งสิ้น 

ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการช าระเงินและยอมรับเง่ือนไขของส่วนนี้ ลูกค้าในฐานะเจ้าของบัตรธนาคาร  

(การช าระเงิน) ยืนยันว่า ตนเองมีสิทธ์ิในการใช้บรกิารที่บรษิัทน าเสนอ 

8.7. 

เมื่อเริ่มใช้เว็บไซต์และ/หรือเทอร์มนิัลการเทรดลูกค้าจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในการปฏิบัติตามกฎ

หมายของประเทศใด ๆ ที่มีการใช้เว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินัลเทรด และลูกค้ายืนยันว่า 

เขามีอายุครบหรือเกินอายุที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในเขตประเทศของอ านาจศาลทีใ่ชป้ฏิบัติของเว็บ

ไซต์ ลูกค้ายืนยันว่า 

ผู้ให้บริการช าระเงินจะไม่รบัผิดชอบต่อการละเมิดข้อห้ามในการใชเ้ว็บไซต์และ/หรอืเทอร์มินลัการเทรด

ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รบัอนุญาต โดยการตกลงทีจ่ะใช้บรกิารของเว็บไซต์และ/หรอืเทอร์มินลัการเทรด 

ลูกค้ายืนยันว่า การช าระเงินใด ๆ 

ด าเนินการโดยผู้ให้บริการการช าระเงินและไมม่ีสทิธ์ิตามกฎหมายในการคืนยอดเงินทีห่ักบัญชีและ/หรือ

สินค้าหรือการยกเลิกตัวเลือกการช าระเงินอ่ืน ๆ หากลูกค้าต้องการจะหักเงินจากบัญชีของลูกค้า 

ลูกค้าสามารถใช้เทอร์มนิัลการเทรดได้  

8.8. ลูกค้ายืนยันว่า บริการ 1-คลิก จะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าลูกค้าจะยกเลิก 

หากลูกค้าต้องการยกเลิกใช้บริการ 1-คลิก ลูกค้ามีสิทธ์ิยกเลิกบริการนี้ 

ผ่านแดชบอร์ดโดยการลบข้อมูลบัตรธนาคาร (การช าระเงิน) ออกจากรายการบัตรที่ลกูค้าได้บันทกึไว ้ 

8.9. ผู้ให้บริการการช าระเงิน 

จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธ/การที่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส าหรับบัตรช าระเงินของลูกค้า หรือ 

การปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับความลม้เหลวในการได้รบัอนุญาตเพ่ือการช าระเงินโดยใช้บัตรธนาคารของลูก

ค้าจากธนาคารที่ออกบัตรธนาคาร ผู้ให้บริการช าระเงินจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือ 

ขอบเขตการบริการของบริษัทที่น าเสนอบนเว็บไซต์ 

ลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อก าหนดที่ก าหนดโดยบริษัท 



เรื่องการด าเนินการฝากเงินในบัญชีของลูกค้า ผู้ให้บริการช าระเงินเป็นเพียงผู้รับช าระเงินเท่านั้น 

และไม่รับผิดชอบต่อการต้ังราคา, ราคาทั่วไปและ/หรอืจ านวนเงินทั้งหมด 

8.10. ลกูค้าจะต้องตรวจสอบการแก้ไขและการปรับปรุงข้อก าหนดและเง่ือนไขของบริการ 1-คลิก 

ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท  

8.11. ลูกค้ายอมรับว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่สัญญาจะเกิดขึ้นผ่านแดชบอร์ด ในกรณีพิเศษนี้ 

สามารถใช้วิธีการสือ่สารทางอีเมลไดท้ี่ help@olymptrade.com 

8.12. หากไม่ยอมรับเง่ือนไขเหล่านี้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องยกเลิกการช าระเงินทันที 

และหากจ าเป็นให้ติดต่อบริษัท 

 

 


