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ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติร 

บรษิทั Tradomart SV Ltd. เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์

โดยมหีมายเลขทะเบยีน 23071 IBC 2015 ทีม่สี านักงานใหญ่อยู่ทีแ่ชมรอ็กลอดจ ์ถนนเมอรเ์รย ์

คงิสต์นัเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีสห์น่ึงแห่งและ ________ ของ 

หมายเลขบตัรประชาชนและหมายเลขหนังสอืเดนิทาง ______ ซึง่มทีีอ่ยู่ใน ______ หรอื _______ 

ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอย่างถูกตอ้งและอยู่ภายใตก้ฎหมายของ ______ ซึง่มทีีอ่ยู่จดทะเบยีนใน ______ 

(ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า "พนัธมติร") คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัในเนือ้หาดงัต่อไปนี ้

 

ค าจ ากดัความ 

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่อย่างชดัแจง้ 

ขอ้ก าหนดดงัต่อไปนีใ้นขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรนีจ้ะถูกก าหนดดงัต่อไปนี:้ 

“แบนเนอร”์ หมายถงึบล็อกโฆษณาทีม่ลีงิกไ์ปยงัเว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการของบรษิทั 

“ลูกคา้” หรอื “ผูบ้รโิภค” 

หมายถงึบุคคลใดก็ตามทีใ่ชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัผ่านบญัชทีีเ่ปิดไวแ้ละอยู่ภายใตข้อ้ตกลงของลูกคา้ 

“ขอ้ตกลงของลูกคา้” หมายถงึเอกสารทางการของบรษิทัซึง่ระบุขอ้ก าหนด 

เงือ่นไขและขอ้ตกลงระหว่างลกูคา้และบรษิทัทีม่กีารยอมรบัเมือ่เปิดบญัชกีบับรษิทั 

ลงิคท์ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ไปยงับญัชพีนัธมติรคอืบญัชขีองพนัธมติรทีบ่รษิทัเปิดขึน้ส าหรบัการช าระค่าคอมมชิช ัน่ตามข ้

อตกลง 

“เว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการ” หมายถงึเว็บไซตข์องบรษิทัภายใตช้ ือ่โดเมน www.forexmart.com 

และโดเมนอืน่ใดทีบ่รษิทัด าเนินการในภาษาอืน่ทีไ่ม่ใชภ่าษาองักฤษ 

“พนัธมติร” หมายถงึบุคคลหรอืนิตบุิคคลใดทีเ่ขา้รว่มการเป็นหุน้ส่วนกบับรษิทั 

โดยมวีตัถุประสงคท์ั่วไปเป็นการแนะน าลูกคา้ไปยงับรษิทัและเป็นผูท้ีอ่ยู่ภายใตข้อ้ตกลงการเป็นพนัธมติร 

“กลุ่มพนัธมติร (พนัธมติร)” คอืกลุ่มของลูกคา้ทีพ่นัธมติรเป็นผูแ้นะน าเขา้มายงับรษิทั 

“คู่สญัญา” หมายถงึบรษิทั พนัธมติร และลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

“เครือ่งหมายการคา้” หมายถงึเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั (“ForexMart”, “Tradomart”) 

โลโกแ้ละตราสนิคา้ทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของ รวมถงึเครือ่งหมายการคา้อืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอาจอยู่ในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

1.ขอ้มูลทางกฎหมาย 

1.1 ForexMart (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า 'ForexMart' หรอื 'บรษิทั' หรอื 'เรา/พวกเรา') 

เป็นบรษิทัดา้นการลงทุนทีด่ าเนินงานทัว่โลก 



1.2 บรษิทั Tradomart SV Ltd. เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์

โดยมหีมายเลขทะเบยีน 23071 IBC 2015 มสี านักงานใหญ่อยู่ทีแ่ชมรอ็กลอดจ ์ถนนเมอรเ์รย ์

คงิสต์นัเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์ 

1.3 พนัธมติร (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า 'คุณ' หรอื 'พนัธมติร') รบัทราบว่าภาษาทางการของบรษิทัเป็นภาษาองักฤษ 

 

2. บทน า 

2.1 ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรฉบบันีจ้ดัท าขึน้ระหว่างพนัธมติรและบรษิทั 

2.2 ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรฉบบันีก้ าหนดตวัแปรของความสมัพนัธร์ะหว่างพนัธมติรกบับรษิทั 

โดยจะไม่สามารถเจรจาหรอืยกเลกิโดยขอ้ตกลงกอ่นหนา้นีห้รอืขอ้ตกลงใดๆทีจ่ดัท าขึน้ระหวา่พนัธมติรและบรษิทั 

2.3 ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรจะจดัการความสมัพนัธร์ะหว่างพนัธมติรและบรษิทั 

โดยจะใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดแกพ่นัธมติรกอ่นทีจ่ะด าเนินการใดๆ ภายในประสทิธภิาพของการเป็นพนัธมติร 

2.4 เน่ืองจากขอ้ตกลงนีท้ าขึน้ระหว่างคู่สญัญาทีอ่ยู่ในภูมภิาคทีห่่างไกลกนัทางภูมศิาสตร ์

พนัธมติรหรอืบรษิทัหรอืทัง้สองฝ่ายไมจ่ าเป็นตอ้งลงนามขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรปัจจบุนัเพือ่ใหม้ผีลผูกพนัทางก

ฎหมาย 

2.5 พนัธมติรรบัทราบในทีนี่ว้่าเขา/เธอไดอ้่าน เขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรนี ้

โดยมกีารแกไ้ขเป็นคร ัง้คราวพรอ้มกบัเอกสารประกอบ 

 

3. บทบญัญตัทิ ัว่ไป 

 

3.1 ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรมอี านาจตามกฎหมายและมผีลผูกพนั 

ใหถ้อืวา่เป็นขอ้เสนอสาธารณะทีจ่ ากดัต่อประชาชนทั่วไป ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรอืนิตบุิคคล 

โดยจะมผีลทนัทเีมือ่พนัธมติรยอมรบัขอ้ตกลงปัจจบุนั 

 

3.2 พนัธมติรตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการลงทะเบยีนทัง้หมด 

ปฏบิตัติามเงือ่นไขคุณสมบตัแิละปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัง้หมดของเขตอ านาจศาลและหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่ว

ขอ้ง ขอ้ก าหนดในการลงทะเบยีน เงือ่นไขคุณสมบตั ิ

และขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบอืน่ๆเหล่านีจ้ะมผีลบงัคบัใชก้บัพนัธมติรตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติ

ร 

 

3.3 พนัธมติรจะท าหนา้ทีเ่ป็นคนกลางระหว่างลกูคา้และบรษิทั  

 

3.4 

พนัธมติรจะตอ้งปฏบิตัติามหนา้ทีข่องตนโดยการแนะน าและการอธบิายผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัใหก้บัลูกคา้ 

และสนับสนุนใหพ้วกเขาใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารดงักล่าวผ่านบญัชทีีเ่ปิดกบับรษิทั 

ตลอดจนเพิม่พูลประสบการณท์ีเ่สนอใหก้บัลกูคา้ 

 

3.5. พนัธมติรรบัทราบโดยไมม่เีงือ่นไขว่าลูกคา้ทัง้หมดทีม่กีารแนะน าใหเ้ขา้มายงับรษิทัถอืเป็นลูกคา้ของบรษิทั 



 

3.6 ภาษาหลกัของขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรนีค้อืภาษาองักฤษ 

อาจมกีารแปลขอ้ตกลงปัจจบุนัใหก้บัพนัธมติรเพือ่ความสะดวกของเขา/เธอ 

ในกรณีทีม่ขีอ้แตกต่างหรอืขอ้มูลทีไ่มส่อดคลอ้งกนัระหว่างขอ้ตกลงปัจจบุนัฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปล 

ใหถ้อืขอ้ตกลงฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

 

3.7 บญัชพีนัธมติรของพนัธมติรอยู่ภายใตข้อ้ตกลงลูกคา้ของบรษิทั พนัธมติรสามารถด าเนินการซือ้ขาย 

ท าการฝากและถอนโดยใชบ้ญัชพีนัธมติร โดยทีพ่นัธมติรไดท้ าขัน้ตอนการลงทะเบยีนส าเรจ็แลว้ 

ผ่านการทดสอบความเหมาะสมและด าเนินการตามกระบวนการทีก่ล่าวถงึทัง้หมดตามขอ้ตกลงของลกูคา้ 

 

3.8 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ในการช าระบญัชกีบัพนัธมติร 

เน่ืองจากอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิประจ าชาตผินัผวนอย่างรวดเรว็ 

 

4.  การเร ิม่ตน้และความถูกตอ้งของขอ้ตกลง 

4.1 ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรส่วนนีไ้ม่จ าเป็นตอ้งลงนามโดยพนัธมติรหรอืบรษิทัเพือ่ใหม้ผีลผูกพนัตามกฎหมาย 

และพนัธมติรไมม่สีทิธิใ์นการยกเลกิเน่ืองจากเป็นสญัญาซึง่อยู่ห่างโดยระยะทาง  

4.2 ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรจะเร ิม่ตน้ในวนัทีพ่นัธมติรไดร้บัหนังสอืแจง้จากบรษิทัผ่านทางอเีมล 

แต่จะไม่เกดิขึน้จนกวา่พนัธมติรท าการส่งเอกสารทีจ่ าเป็นมาครบถว้นถกูตอ้งและบรษิทัก็ไดร้บั  

4.3 ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรนีม้อีายุ 12 เดอืนนับตัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากพนัธมติร 

หากเงือ่นไขของขอ้ตกลงนีเ้ป็นจรงิ ขอ้ตกลงจะมผีลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลาไมจ่ ากดั 

4.4 ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรหมายถงึการเปิดบญัชพีนัธมติรโดยพนัธมติรพรอ้มกบับรษิทั 

 

5.  การโตต้อบกบัลูกคา้ 

 

5.1 พนัธมติรอาจใหข้อ้มลูโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆขอบรษิทัจากเว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการใหก้บัลูกคา้ในอนาคต 

โดยทีข่อ้มูลดงักล่าวไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัแลว้วา่เป็นขอ้มูลจรงิ 

 

5.2 พนัธมติรจะตอ้งใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นแกล่กูคา้ ซึง่รวมถงึวธิกีาร 

ค าแนะน าและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีจ่ะท าใหลู้กคา้สามารถเขา้สู่สญัญาบรกิารนายหนา้กบับรษิทั 

พนัธมติรยงัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการอธบิายเนือ้หาของสญัญาใหก้บัลูกคา้ 

 

5.3 พนัธมติรจะตอ้งชว่ยเหลอืลูกคา้เป้าหมายในการด าเนินการตามขัน้ตอนการลงทะเบยีนใหส้ าเรจ็ 

เมือ่เปิดบญัชสี าหรบัลูกคา้ 

พนัธมติรมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบถงึความเสีย่งโดยธรรมชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสกลุเงนิกอ่นทีจ่ะลงน

ามในขอ้ตกลงขอ้เสนอสาธารณะ 

 



5.4 พนัธมติรรบัประกนัและรบัผดิชอบตอ่ความถูกตอ้งตามกฎหมายและความจรงิของขอ้มลู 

เอกสารและสญัญาทัง้หมดทีล่กูคา้ใหไ้วก้บัพนัธมติร และพนัธมติรสง่ใหก้บับรษิทั 

นอกจากนีพ้นัธมติรจะตอ้งแปลขอ้มูล เอกสารและสญัญาใดๆเป็นภาษาองักฤษ หากมคีวามจ าเป็น 

 

5.5 พนัธมติรมสีทิธิท์ีจ่ะสรา้งเว็บไซตเ์สรมิทีใ่หข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบับรษิทั กจิกรรม 

และผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั 

รวมถงึสตารท์อพัของนายหนา้การซือ้ขายและบรกิารการลงทุนเพือ่การโฆษณาและวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มลู  

 

5.6 ลูกคา้อาจเลอืกทีจ่ะปฏเิสธบรกิารของพนัธมติรและเลอืกทีจ่ะไดร้บับรกิารโดยบรษิทัแทน 

 

5.7 ถอืวา่ลกูคา้จะไดร้บัการแนะน าหากเขาหรอืเธอลงทะเบยีนกบับรษิทัโดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี:้ 

 

5.7.1 ลกูคา้คลกิทีแ่บนเนอรห์รอืลงิคโ์ฆษณาทีน่ าพวกเขาไปยงัเว็บไซตท์างการ 

 

5.7.2 ลกูคา้ป้อนรหสัพนัธมติรทีพ่นัธมติรใหไ้วใ้นแบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

 

5.7.3 

พนัธมติรส่งแบบฟอรม์การระบุตวัตนทีก่รอกครบถว้นและลงนามโดยลกูคา้ใหก้บับรษิทัเพือ่เป็นหลกัฐานแสดงว่าลูก

คา้ไดร้บัการแนะน าจากหุน้ส่วน 

 

5.8 หา้มมใิหพ้นัธมติรใชว้ธิกีารแนะน าลูกคา้ทีผ่ดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการบงัคบัเปลีย่นเสน้ทางไปยงัเว็บไซตท์างการ 

การลงทะเบยีนโดยอตัโนมตัไิปยงักลุม่พนัธมติรและสแปม  

 

5.9 หา้มมใิหพ้นัธมติรรบัค่าคอมมชิช ัน่ใดๆ 

จากการรว่มมอืใดๆทีเ่ป็นผลมาจากบญัชทีีอ่า้งองิซึง่เป็นของพนัธมติรเอง คู่สมรสของพนัธมติร 

สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิของพนัธมติรและญาตขิองพนัธมติร หากพนัธมติรเป็นนิตบุิคคล 

หา้มมใิหเ้ขา/เธอรบัค่าคอมมชิช ัน่จากบญัชสีว่นตวัของผูก้อ่ตัง้หรอืญาตสินิทของเขา/เธอ  

 

5.10 หา้มมใิหย้า้ยลกูคา้จากกลุ่มพนัธมติรกลุม่หน่ึงไปยงัอกีกลุม่หน่ึงเพือ่ป้องกนัการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม 

 

6. สทิธแิละภาระผูกพนัของพนัธมติร 

 

6.1 พนัธมติรสงวนสทิธิใ์นการสรา้ง 

วางแผนและใชก้ลยุทธท์างการตลาดและแคมเปญโฆษณาโดยไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทั 

 

6.2 พนัธมติรขอสงวนสทิธิใ์นการใชก้ลยุทธท์างการตลาด 

แคมเปญโฆษณาและสือ่สง่เสรมิการขายทีบ่รษิทัจดัหาให ้ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงวดิเจ็ต แบนเนอร ์แลนดิง้เพจ 

ตวัแจง้เตอืน ลงิกข์อ้ความและอืน่ๆ 

 

6.3 พนัธมติรมสีทิธทิีจ่ะใชก้ารออกแบบผลติภณัฑแ์บรนดข์องบรษิทัเพือ่วตัถุประสงคใ์นการโฆษณา 

 



6.4 พนัธมติรมหีนา้ทีต่อ้งใส่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั เครือ่งหมายการคา้และลงิคเ์ว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการ 

ในกรณีทีพ่นัธมติรดูแลเว็บไซตข์องตนเอง 

 

6.5 พนัธมติรมหีนา้ทีต่อ้งรกัษาความลบัของขอ้มูลใดๆ 

ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัภายในระยะเวลาทีม่ผีลบงัคบัใชข้องขอ้ตกลงปัจจบุนั และหา้ (5) ปีหลงัจากการสิน้สุดขอ้ตกลง. 

 

6.6 พนัธมติรมหีนา้ทีใ่หข้อ้มูลตามกฎหมาย มคีวามถกูตอ้ง และเป็นความจรงิแกบ่รษิทัเมือ่ลงทะเบยีน 

นอกจากนีพ้นัธมติรมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบหากมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในขอ้มลูทีส่่งมา 

 

6.7 พนัธมติรมหีนา้ทีต่อ้งอา้งองิลูกคา้ใหม่ 

ลูกคา้จะถอืว่าเป็นผูอ้า้งองิก็ตอ่เมือ่พวกเขาไดท้ าขอ้ตกลงบรกิารนายหนา้กบับรษิทัและด าเนินการในตลาดการเงนิ

ระหว่างประเทศภายใตข้อ้ตกลงลูกคา้ 

 

6.8 พนัธมติรจ าเป็นตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบับรษิทั ผลติภณัฑ ์บรกิารและกจิกรรมของบรษิทั 

พนัธมติรจะตอ้งเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัอย่างถูกตอ้ง 

พนัธมติรจะตอ้งมคีวามสามารถในการใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งตามความจ าเป็นในการอธบิายลกัษณะธรุกจิของบรษิทัใ

หก้บัลูกคา้ 

 

6.9 พนัธมติรจะตอ้งตระหนักถงึตลาดการเงนิ แง่มมุทางกฎหมายและสถานการณข์องลูกคา้ 

สิง่น่ีจ าเป็นส าหรบัพนัธมติรในการใหก้ารสนับสนุนทีเ่หมาะสมแกล่กูคา้ 

 

6.10  พนัธมติรมหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืลูกคา้ในการท าธรุกจิกบับรษิทั หากมปัีญหาใดๆเกดิขึน้ 

พนัธมติรมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการแกปั้ญหาของลกูคา้ ในกรณีทีพ่นัธมติรไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้

ถอืเป็นความรบัผดิชอบของพนัธมติรทีจ่ะตดิตอ่ผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทัทนัทเีพือ่ขอความชว่ยเหลอื ณ ตอนน้ัน 

พนัธมติรมหีนา้ทีใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นเชน่ หมายเลขบญัช ีตั๋วค าสัง่ ตราการประทบัเวลาและอืน่ๆ  

 

6.11 

พนัธมติรมหีนา้ทีร่ายงานการแทรกแซงทีผ่ดิกฎหมายหรอืชอบดว้ยกฎหมายในกจิกรรมของพนัธมติรตามขอ้ตกลง

ปัจจบุนั 

 

6.12 พนัธมติรมหีนา้ทีต่อ้งเกบ็รายละเอยีด ขอ้มูลและธรุกรรมทัง้หมดของลูกคา้เป็นความลบั 

 

6.13 หา้มมใิหพ้นัธมติรท าการช าระหนี ้รบัเงนิ รบัหลกัทรพัยห์รอืรบัทรพัยส์นิจากลูกคา้ 

ซึง่รวมถงึการช าระเงนิสดและทีไ่ม่ใชเ่งนิสด ไม่วา่จะเป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่หรอืสกุลเงนิต่างประเทศ 

 

6.14 . หา้มมใิหพ้นัธมติรลงทะเบยีนและยอมรบัขอ้ตกลงของลูกคา้ โดยใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลกูคา้อย่างเชน่ 

ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบและรหสัผ่าน ตลอดจนท าธรุกรรมหรอืด าเนินการใดๆ 

โดยใชบ้ญัชขีองลกูคา้ในนามของลกูคา้ 

เวน้แต่ลกูคา้จะระบุไวอ้ย่างชดัเจนผ่านความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรและไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทั  

 

6.15 

หา้มมใิหพ้นัธมติมอบหมายความรบัผดิชอบและอ านาจของตนใหก้บับุคคลทีส่ามโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จากบรษิทั 



 

6.16 หา้มมใิหพ้นัธมติรใชช้ ือ่โดเมนของบรษิทั ซึง่รวมถงึ "forexmart", "tradomart", "fxmart" 

และในการสะกดค าอืน่ๆ รวมถงึค าทีส่อดคลอ้งกนัในภาษาอืน่  

นอกจากนีห้า้มมใิหพ้นัธมติรใหใ้ชช้ ือ่โดเมนทีร่ะบุไวเ้ป็นค าหลกัในเครือ่งมอืคน้หา 

 

6.17 หา้มมใิหพ้นัธมติรแบ่งปันขอ้มลูใดๆ ของบรษิทักบับุคคลทีส่าม 

 

6.18 พนัธมติรไมส่ามารถแนะน าคูส่มรส สมาชกิในครอบครวัและญาตขิองเขา/เธอ หากพนัธมติรเป็นนิตบุิคคล 

หา้มมใิหอ้า้งองิบญัชสีว่นตวัของผูก้อ่ตัง้หรอืญาตสินิท 

 

7. สทิธแิละภาระผูกพนัของบรษิทั 

7.1 บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะใชข้อ้มูลทีส่่งมาโดยพนัธมติรส าหรบัการรณรงคต์่อตา้นการฟอกเงนิ 

7.2 

บรษิทัด าเนินการตามสทิธิใ์นการยุตขิอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรหรอืยกเลกิค่าคอมมชิช ัน่ของพนัธมติรโดยไม่ตอ้งแ

จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่กีารละเมดิสทิธิแ์ละภาระผูกพนัของพนัธมติร  

7.3 

บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะขอรายงานสถานะและผลลพัธข์องแคมเปญทีใ่ชอ้า้งองิลูกคา้อย่างครบถว้นและละเอยีดจากพนัธมติ

ร 

7.4 บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะแยกบญัชซี ือ้ขายของลูกคา้ออกจากกลุม่พนัธมติร ในกรณีทีไ่มม่กีารเตบิเงนิเขา้บญัชภีายใน 

30 วนัหลงัจากการลงทะเบยีนในพืน้ทีล่กูคา้แลว้ 

7.5 บรษิทัจะมสีทิธิใ์นการยุตขิอ้ตกลงการเป็นพนัธมติร หากลูกคา้ไม่สามารถดงึดดูลกูคา้ได ้3 

รายขึน้ไปไดภ้ายในระยะเวลา 30 วนัหลงัจากการลงทะเบยีนในโปรแกรมพนัธมติร 

7.6 

บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะแจง้ใหก้ลุม่พนัธมติรและลกูคา้ทราบถงึค่าคอมมชิช ัน่ทีพ่นัธมติรไดร้บัจากการด าเนินการซือ้ขายที่

ด าเนินการโดยกลุม่พนัธมติรในตลาดการเงนิ 

7.7 บรษิทัมหีนา้ทีใ่นการเปิดบญัชซี ือ้ขายส าหรบัลูกคา้ทีไ่ดร้บัการอา้งองิจากพนัธมติร 

โดยจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นทัง้หมดในการลงทะเบยีน 

7.8 

บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งใหข้อ้มูลการเขา้สู่ระบบและรหสัผ่านกบัลกูคา้เพือ่ใหล้กูคา้สามารถท าธรุกรรมและด าเนินการได ้

7.9 บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งเก็บบนัทกึการท าธรุกรรมและการด าเนินการทัง้หมดทีด่ าเนินการโดยลูกคา้ 

7.10 บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ าเป็นส าหรบัพนัธมติรเพือ่ชว่ยเหลอืลูกคา้เชน่ 

ขอ้ตกลงทีล่งนามโดยลูกคา้และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีค่วบคมุการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัของลกูคา้ 

7.11 บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งช าระคา่บรกิารใหแ้กพ่นัธมติรตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงการเป็นหุน้สว่นของเขาหรอืเธอ 



7.12 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบตอ่ผลทีต่ามมาทีอ่าจเกดิจากกลยุทธท์างการตลาด 

แคมเปญโฆษณาและสือ่สง่เสรมิการขายของพนัธมติร ค่าใชจ้่ายอืน่ใดจะตอ้งช าระโดยพนัธมติร 

7.13 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยุตขิอ้ตกลงการเป็นพนัธมติร 

หากพนัธมติรปฏเิสธทีจ่ะหยุดใชส้ือ่ส่งเสรมิการขายตามค าขอของบรษิทั 

7.14 

บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะขอใหพ้นัธมติรผ่านการยนืยนัตวัตนโดยการแสดงหลกัฐานระบุตวัตนเชน่ส าเนาสแกนหนังสอืเดนิ

ทาง/บตัรประจ าตวั หรอืส าเนารบัรองเอกสารดงักล่าว การตรวจสอบบญัชพีนัธมติรจะถอืวา่ไม่เป็นการบงัคบั 

อย่างไรก็ตามบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจ ากดัการเขา้ถงึบญัชทีีไ่ม่ไดร้บัการยนืยนัส าหรบับรกิารบางอย่าง 

ในกรณีนีเ้องพนัธมติรควรตรวจสอบบญัชขีองตน 

นอกจากนีพ้นัธมติรจะตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของบตัรประชาชน (ส าเนา) 

พนัธมติรรบัทราบสทิธขิองบรษิทัในการตดิต่อหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศทีอ่อกบตัรประชาชน 

เพือ่ยนืยนัความถูกตอ้งหากมขีอ้สงสยั หากพบวา่เอกสารแสดงตนน้ันเป็นของปลอม 

ถอืวา่บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะใชก้ระบวนการยุตธิรรมตามกฎหมายปัจจบุนัของประเทศทีอ่อกบตัรประจ าตวัแกพ่นัธมติร 

7.15 ในกรณีทีพ่นัธมติรละเมดิขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรนีห้รอืไม่ปฏบิตัติามภาระผูกพนัใดๆ ภายใตข้อ้ตกลง 

ถอืวา่บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยุตขิอ้ตกลงปัจจบุนัตามดลุยพนิิจของตนเองและไม่รวมถงึลกูคา้ทัง้หมดจากกลุม่พั

นธมติรตลอดจนการด าเนินการอืน่ๆ ทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ตกลงปัจจบุนัและภาคผนวก 

8. การระงบัขอ้พพิาท 

8.1 ทุกฝ่ายไดแ้กหุ่น้ส่วน บรษิทัและลูกคา้จะตอ้งแกไ้ขขอ้พพิาททัง้หมดโดยท าตามขัน้ตอนการระงบัขอ้พพิาท 

ซึง่หมายความว่าจะมกีารเจรจาและการตดิตอ่กนัส าหรบัขอ้พพิาททัง้หมด 

8.2 พนัธมติรขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่ค ารอ้งตอ่บรษิทัภายใน 5 

วนัท าการนับจากวนัทีพ่นัธมติรรบัทราบถงึกจิกรรมหรอืเหตุการณใ์ดๆ 

ทีถู่กกล่าวหาว่าไดก้อ่ใหเ้กดิขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว 

8.3 ลูกคา้ขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่ค ารอ้งกบับรษิทั 

ขอ้รอ้งเรยีนจะตอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืพมิพห์รอืพมิพล์งบนกระดาษแลว้สง่ไปยงัทีอ่ยู่ทางไปรษณียข์องบรษิทั 

ขอ้รอ้งเรยีนอาจถกูสง่ผ่านทางอเีมลโดยใชท้ีอ่ยู่อเีมลอย่างเป็นทางการของบรษิทัซึง่ระบุไวบ้นเว็บไซตท์างการ 

น่ีเป็นวธิเีดยีวทีจ่ะมกีารรบัขอ้เรยีกรอ้ง หากการเรยีกรอ้งไดก้ระท าผ่านฟอรมั 

โทรศพัทห์รอืวธิกีารสือ่สารอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบุรายละเอยีด จะไมข่อน ามาพจิารณา 

8.4 การเรยีกรอ้งตอ้งมขีอ้มลูตอ่ไปนี:้ 

8.4.1 ชือ่แรกและชือ่ทีส่องของพนัธมติรหรอืบรษิทัของพนัธมติร 

8.4.2 หมายเลขบญัชพีนัธมติร 

8.4.3 ค าอธบิายโดยย่อของขอ้พพิาท 

8.4.4 รายละเอยีดของขอ้พพิาททีอ่าจชว่ยในการแกไ้ขขอ้พพิาท 



8.5 การเรยีกรอ้งไม่ควรมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี:้ 

8.5.1 การประเมนิตามอารมณข์องสถานการณท์ีม่กีารขดัแยง้ 

8.5.2 ค าสบถ การข่มขู่ การใส่รา้ยและการใชว้าจาในทางทีผ่ดิต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

8.5.3 รายละเอยีดทีไ่มจ่ าเป็น 

8.6 บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหลู้กคา้/พนัธมติรใหข้อ้มลูใดๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการระงบัขอ้พพิาท 

8.7 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธหรอืยกเลกิการเรยีกรอ้งใดๆ ทีล่ะเมดิกฎของการยืน่ค ารอ้ง 

8.8 บรษิทัมหีนา้ทีต่รวจสอบขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดทีส่่งมา 

การตดัสนิใจเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งจะถูกส่งไปยงัอเีมลของพนัธมติรภายใน 10 วนัท าการนับจากวนัทีย่ืน่ค ารอ้ง 

8.9 อนุญาตใหใ้ชอ้นุญาโตตลุาการหากมขีอ้พพิาทเมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่พอใจกบัผลของขอ้พพิาท 

หรอืขอ้พพิาทไมไ่ดร้บัการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ าหนดภายใตก้ระบวนการระงบัขอ้พพิาท 

พนัธมติรหรอืลูกคา้อาจยืน่ค ารอ้งขอใหอ้นุญาโตตลุาการต่อบรษิทัโดยใชก้ฎเดยีวกนัในการยืน่ค ารอ้ง 

9. การสือ่สารระหว่างคู่สญัญา 

9.1 คุส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะสือ่สารกนัโดยใชว้ธิกีารสือ่สารตามทีร่ะบุไวด้า้นล่างเท่าน้ัน:  

9.1.1 อเีมลของเทอรม์นัิลการซือ้ขาย; 

9.1.2 อเีมลของคูส่ญัญา; 

9.1.3  ทางโทรสาร; 

9.1.4 ทางโทรศพัท;์ 

9.1.5 ทางไปรษณียอ์ากาศ; 

9.1.6 ผ่านเว็บไซตท์างการในการประกาศและการแจง้ทีพ่บไดใ้นส่วนทีก่ าหนดของเว็บไซต ์

9.1.7 ผ่านแอปพลเิคชนั Messenger ทีบ่รษิทัอนุญาตอย่างเชน่ Skype, ICQ เป็นตน้ 

9.2 เงือ่นไขของการประมวลผลขอ้ความทีไ่ดร้บัโดยวธิกีารสือ่สารดงักล่าวขา้งตน้มกีารอธบิายไวด้า้นล่าง 

9.2.1  1 ช ัว่โมงหลงัจากส่งขอ้ความโดยใชอ้เีมลของเทอรม์นัิลการซือ้ขาย 

9.2.2  1 ช ัว่โมงหลงัจากส่งขอ้ความทางอเีมล 

9.2.3 1 ช ัว่โมงหลงัจากสง่ขอ้ความทางแฟกซ ์

9.2.4 ทนัทหีลงัจากการสนทนาทางโทรศพัท ์



9.2.5 7 วนัตามปฏทินิหลงัจากส่งทางไปรษณีย ์

9.2.6 1 ช ัว่โมงหลงัจากทีข่อ้ความถูกโพสตบ์นเว็บไซตท์างการ 

9.2.7 ทนัทหีลงัจากการสนทนาทางแชท 

10. เง่ือนไขการจ่ายค่าคอมมชิช ัน่พนัธมติร 

10.1 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขค่าคอมมชิช ัน่และลดค่าคอมมชิช ัน่ใหเ้หลอื 0.5 pip 

ในบญัชพีนัธมติรแต่เพยีงผูเ้ดยีว หากค่าคอมมชิช ัน่รายวนัเกนิกว่า $500 

ในขณะทีจ่ านวนลูกคา้อา้งองิทีใ่ชง้านน้ันนอ้ยกวา่ 10 

10.2 บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยคา่คอมมชิช ัน่พนัธมติรใหก้บัหุน้ส่วนตามทีก่ าหนด 

โดยเขาหรอืเธอไดแ้นะน าลกูคา้ทีใ่ชง้านอยู่มากกว่า 3 ราย 

10.3 บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยคา่คอมมชิช ัน่พนัธมติรตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรส าหรบัภาคผนวก 1 

ค่าคอมมชิช ัน่ทัง้หมดจะตอ้งไมเ่กนิ 50% 

ของมลูค่าทุนโดยเแลีย่ของลูกคา้ทัง้หมดในกลุม่พนัธมติรในเดอืนทีร่ายงาน 

มูลคา่ทุนโดยเฉลีย่จะมกีารค านวณดงันี ้

ผลรวมของทุนในบญัชขีองลูกคา้ทุกบญัชใีนตอนตน้และตอนปลายของทุกเดอืนทีร่ายงานตอ้งหารดว้ย 2 

10.4 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัจ านวนเงนิส าหรบัการซือ้ขายส าหรบัลูกคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากขอ้ผดิพลาดของแ

พลตฟอรม์การซือ้ขายในการค านวณค่าคอมมชิช ัน่ 

นอกจากนีบ้รษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแยกลูกคา้ทีร่บัผดิชอบตอ่ความผดิพลาดของแพลตฟอรม์การซือ้ขายออกจา

กกลุม่พนัธมติร 

10.5 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิค่าคอมมชิช ัน่ใหก้บัพนัธมติรและแยกลูกคา้ออกจากกลุม่พนัธมติร 

ในกรณีทีค่า่คอมมชิช ัน่จากการซือ้ขายของลูกคา้เกนิกว่าค่าคอมมชิช ัน่ทัง้หมดทีเ่ครดติเขา้บญัชพีนัธมติรอย่างน้

อย 30% 

สิง่นีย้งัมผีลบงัคบัใชห้ากพนัธมติรไดร้บัค่าคอมมชิช ัน่จากการเป็นพนัธมติรทีเ่ป็นผลมาจากบญัชทีีอ่า้งองิทีพ่นัธมติ

ร คู่สมรสของพนัธมติร ครอบครวัของพนัธมติรและญาตขิองพนัธมติรเป็นเจา้ของ หากพนัธมติรเป็นนิตบุิคคล 

ถอืวา่ไม่อนุญาตใหร้บัค่าคอมมชิช ัน่จากบญัชสี่วนตวัของผูก้อ่ตัง้หรอืญาตสินิท 

10.6 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิค่าคอมมชิช ัน่ใหก้บัพนัธมติรและแยกลูกคา้ออกจากกลุม่พนัธมติร 

หากบรษิทัตรวจพบว่ามกีารละเมดิขอ้ตกลงลกูคา้ ขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติร 

กฎของระบบโบนัสหรอืกฎและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ควบคมุแนวทางธรุกจินี ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่พนัธมติรจะถูกหา้มไม่ใหใ้ชบ้ญัชใีนการฉอ้โกง 

โดยใชก้ลยุทธท์ีมุ่ง่หาก าไรจากค่าคอมมชิช ัน่ของพนัธมติร 

และการขอเงนิคนืไปจนถงึความเสยีหายของการซือ้ขายหลกั 

และการใชแ้นวทางท าก าไรทีผ่ดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ 

10.7 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิค่าคอมมชิช ัน่ใหก้บัพนัธมติรและแยกลูกคา้จากกลุม่พนัธมติร 

หรอืกระทัง้ยุตขิอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรส่วนนีใ้นกรณีทีข่อ้มลูการลงทะเบยีนของลูกคา้เกดิตรงกบัพนัธมติร 



เน่ืองจากสิง่นีจ้ะหมายถงึการละเมดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี ้

นอกจากนีย้งัปรบัใชก้บัลูกคา้และพนัธมติรทีพ่บว่าใชท้ีอ่ยู่ IP เดยีวกนั 

10.8 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิค่าคอมมชิช ัน่พนัธมติรจากการซือ้ขายทีก่ าไรต ่ากว่า 3 pip 

แนวทางนีใ้ชเ้พือ่ป้องกนัการพยายามในการรบัค่าคอมมชิช ัน่จากลูกคา้ทีอ่า้งองิ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่หากคอมมชิช ัน่ไดร้บัการจดัการโดยพนัธมติร 

10.9 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิค่าคอมมชิช ัน่หรอืแมก้ระทั่งยุตขิอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรส่วนนี ้

หากพบว่าพนัธมติรน้ันมกีารอา้งองิลกูคา้ดว้ยวธิทีีผ่ดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี ้

นอกจากนีบ้รษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแยกลูกคา้ออกจากกลุม่พนัธมติร 

หากพบว่าไดแ้นะน าลูกคา้เขา้มาไดส้ าเรจ็ดว้ยวธิกีารดงักลา่ว 

10.10 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิคา่คอมมชิช ัน่จากการซือ้ขายทีม่มีารจ์ิน้มาจากเงนิโบนัสของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมโ

บนัส นอกจากนี ้บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะแยกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมโบนัสดงักลา่วจากกลุม่พนัธมติร 

ขอ้นีย้งัใชก้บัค่าคอมมชิช ัน่ทีไ่ดร้บัการเครดติแลว้ 

10.11 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิค่าคอมมชิช ัน่พนัธมติร 

ในกรณีทีลู่กคา้จากกลุ่มพนัธมติรยืน่ค ารอ้งตอ่ฝ่ายจดัการของบรษิทั 

การยืน่ค ารอ้งทีร่ะบุค าสัง่ทีแ่สดงวธิทีีพ่นัธมติรไดร้บัค่าคอมมชิช ัน่น้ันสามารถใชเ้ป็นเหตุผลในการยุตขิอ้ตกลงการเ

ป็นพนัธมติรฉบบันี ้

10.12 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัค่าคอมมชิช ัน่พนัธมติรทีพ่นัธมติรเป็นผูไ้ดร้บัจากการซือ้ขายของลกูคา้ทีม่กี าไรไม่เ

กนิกว่า 5 pip 

10.13 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัจ านวนรวมของคา่คอมมชิช ัน่พนัธมติร เพือ่ใหไ้ม่เกนิกวา่ 60% 

ของเงนิฝากทัง้หมดในกรณีทีจ่ านวนรวมของค่าคอมมชิช ัน่พนัธมติรทีไ่ดร้บัจากบญัชซี ือ้ขายใดๆ เกนิกว่า 60% 

ของเงนิฝากทัง้หมดทีเ่กดิขึน้โดยลูกคา้ไปยงับญัชนีี ้

10.14 พนัธมติรขอสงวนสทิธิใ์นการขอการวเิคราะหร์ายเดอืนซึง่จะมจี านวนรวมของลูกคา้ทีอ่า้งองิ 

จ านวนบญัชลีูกคา้และการตรวจสอบการด าเนินการซือ้ขายของลูกคา้ 

10.15 คา่คอมมชิช ัน่จากลูกคา้อา้งองิจะถูกเครดติทนัทหีลงัจากทีล่กูคา้อา้งองิปิดการซือ้ขาย 

ในกรณีทีพ่นัธมติรและลูกคา้มาในเซริฟ์เวอรท์ีแ่ตกต่างกนั 

ถอืวา่ค่าคอมมชิช ัน่จะถูกเครดติในวนัถดัไปหลงัจากทีล่กูคา้อา้งองิปิดการซือ้ขาย 

10.16 บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยค่าคอมมชิช ัน่ใหก้บัพนัธมติรตามกฎทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนนีต้าม 

ภาคผนวก 1 

10.17 คูส่ญัญาตกลงทีจ่ะค านวณและช าระภาษีและภาษีการคลงัของบุคคลทีส่ามดว้ยตนเอง 

10.18 ระบบค่าคอมมชิช ัน่ถูกก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนตามภาคผนวก 1 

และจ่ายผ่านระบบการช าระเงนิทีร่ะบุภายในระยะเวลาทีร่ะบุ กรณีทีใ่ชบ้ตัรเครดติหรอืระบบการช าระเงนิอืน่ๆ 

ส าหรบัผูอ้า้งองิ ระยะเวลาทีก่ าหนดอาจขยายไดถ้งึ 45 



วนัตามปฏทินิโดยมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะขยายเวลาเพิม่เตมิตัง้แต่การเตมิเงนิคร ัง้ล่าสุด 

บรษิทัจะแจง้ใหพ้นัธมติรทราบตามส่วนขยายเวลาเหล่านี ้

11. การแกไ้ขและการยกเลกิ 

11.1 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใดๆ 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรฉบบันีต้ามดลุยพนิิจของบรษิทั 

บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ใหพ้นัธมติรทราบล่วงหนา้หา้ (5) วนัตามปฏทินิ 

11.2 ทัง้พนัธมติรและบรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะยุตขิอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรฉบบันี ้โดยจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 

วนัตามปฏทินิกอ่นการบอกเลกิตามเจตนาผ่านแนวทางการสือ่สารทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

11.3 ทัง้พนัธมติรและบรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะใหศ้าลมสี่วนรว่มในการขอยุตขิอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรฉบบันี ้

ในกรณีทีม่กีารละเมดิภาระผูกพนัรว่มกนัโดยทั่วไป 

การละเมดิขอ้ก าหนดหรอืการไม่ปฏบิตัติามภาระผูกพนัจากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


