ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Premier
1. Exness ดำเนินกำรผ่ำนกลุ่มธุรกิจ Nymstar Limited บริษทั ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนในประเทศเซเชลส์ เลขทะเบียน 8423606-1
Exness (VG) Ltd บริษทั ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนในหมู่เกำะบริตชิ เวอร์จนิ เลขทะเบียน 2032226 และ Exness B.V.
บริษทั ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนในประเทศกือรำเซำ เลขทะเบียน 148698 (ต่อไปนี้เรียกว่ำ "Exness" หรือ "บริษทั ") เป็ นผู้จดั โปรแกรม
Premier (ต่อไปนี้เรียกว่ำ "โปรแกรม" หรือ "โปรแกรม Premier")
ซึ่งเป็ นโปรแกรมลอยัลตี้ประเภทสมำชิกที่บริษทั จัดขึ้นสำหรับลูกค้ำที่ได้รบั กำรคัดเลือก (ต่อไปนี้เรียกว่ำ "ลูกค้ำ" หรือ "คุณ" หรือ "สมำชิก")
เพื่ออธิบำยควำมให้ชดั เจน คู่สญ
ั ญำ Exness ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของลูกค้ำคือ คู่สญ
ั ญำของคุณสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบนั

2. โปรดอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อยืนยันว่ำ คุณเข้ำใจข้อกำหนดคุณสมบัติ สิทธิประโยชน์และรำงวัลในโปรแกรม Premier (ต่อไปนี้เรียกว่ำ
"สิทธิประโยชน์")
3. กำรเข้ำร่วมโปรแกรมนี้ ถือว่ำคุณยอมรับและตกลงตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งมีขอ้ ตกลงของลูกค้ำและเงื่อนไขธุรกิจทัวไปที
่ ่ประกำศไว้บนเว็บไซต์
exness.com
4. กำรมอบสถำนภำพสมำชิกโปรแกรม Premier จะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ Exness
และลูกค้ำในบำงพื้นที่อำจไม่ได้รบั สิทธิในกำรเข้
์
ำร่วมโปรแกรม บริษทั อำจปฏิเสธที่จะมอบสถำนภำพสมำชิกให้กบั ลูกค้ำรำยใดก็ตำม
โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั แต่เพียงผู้เดียว
5. สมำชิกภำยในโปรแกรมจะได้รบั กำรจัดกลุ่ม Tier ในไตรมำสตำมปฏิทนิ ของโปรแกรม Premier ตำมย่อหน้ำ 7 และย่อหน้ำ 6 ตำมลำดับ
คุณสมบัตแิ ละกำรรับรองสถำนะ Premier Tier (Preferred, Elite, Signature) ขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ 2 อย่ำงต่อไปนี้ (1)
เงินฝำกตลอดอำยุกำรใช้งำน (หน่วยดอลลำร์สหรัฐ) ซึ่งลูกค้ำเป็ นผู้ฝำกตัง้ แต่ลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลของตน 1 และ (2) ปริมำณกำรซื้อขำยรวมทัง้ หมด
(หน่วยดอลลำร์สหรัฐ) 2ซึ่งจะคำนวณทุกไตรมำสตำมปฏิทนิ ตำมที่ระบุไว้ในย่อหน้ำ 7 ของข้อกำหนดปัจจุบนั เพื่ออธิบำยควำมให้ชดั เจน
กำรคำนวณเงินฝำกตลอดอำยุกำรใช้งำนและปริมำณกำรซื้อขำยจะพิจำรณำจำกหนึ่งพื้นที่ส่วนบุคคลเท่ำนัน้
6. ไตรมำสตำมปฏิทนิ สำหรับโปรแกรม Premier ได้แก่
ไตรมำส 1 - เริม่ ตัง้ แต่วนั แรกของเดือนมกรำคมจนถึงวันสุดท้ำยของเดือนมีนำคม
ไตรมำส 2 - เริม่ ตัง้ แต่วนั แรกของเดือนเมษำยนจนถึงวันสุดท้ำยของเดือนมิถุนำยน
ไตรมำส 3 - เริม่ ตัง้ แต่วนั แรกของเดือนกรกฎำคมจนถึงวันสุดท้ำยของเดือนกันยำยน
ไตรมำส 4 - เริม่ ตัง้ แต่วนั แรกของเดือนตุลำคมจนถึงวันสุดท้ำยของเดือนธันวำคม
7. กำรประเมินคุณสมบัตสิ ำหรับ Tier ใหม่/กำรประเมินคุณสมบัติสำหรับ Tier เดิมจะดำเนินกำรในวันแรกของไตรมำสใหม่
เงินฝำกตลอดอำยุกำรใช้งำนจนถึงวันแรกของไตรมำสใหม่และปริมำณกำรซื้อขำยรวมทัง้ หมดในไตรมำสก่อนหน้ำ (ที่ส้นิ สุดลง) จะถูกนำมำใช้ในกำรคำนวณ
Tier ของลูกค้ำ

1
2

กำรคำนวณเงินฝำกตลอดอำยุกำรใช้งำนจะไม่พจิ ำรณำรวมกำรโอนเงินภำยในทัง้ หมด
กำรคำนวณปริมำณกำรซื้อขำยจะจำกัดอยู่ท่คี ำสังซื
่ ้อที่เปิ ดและ/หรือปิ ดแล้ว

เกณฑ์คุณสมบัตสิ ำหรับแต่ละ Tier มีดงั นี้
Tier

Premier Preferred

Premier Elite

Premier
Signature

เงินฝำกตลอดอำยุกำรใช้งำน

ปริมำณกำรซื้อขำย ต่อ

20,000 ดอลลำร์

50,000 ดอลลำร์

100,000 ดอลลำร์

50 ล้ำนดอลลำร์

100 ล้ำนดอลลำร์

200 ล้ำนดอลลำร์

ไตรมำส

8. เมื่อลูกค้ำมีคุณสมบัตติ รงตำมเกณฑ์สำหรับ Tier ที่ระบุตำมผลลัพธ์จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ สถำนะ Tier
ดังกล่ำวจะมีผลตลอดช่วงระยะเวลำของไตรมำสใหม่ และเมื่อเริม่ ไตรมำสใหม่ (ไตรมำสถัดไป) ลูกค้ำจะได้รบั กำรพิจำรณำคุณสมบัตอิ กี ครัง้
และอำจอยู่ในสถำนภำพสมำชิกระดับเดิม ระดับต่ำลง ระดับสูงขึ้น หรือถูกยกเลิกสถำนภำพสมำชิกโปรแกรม Premier ในไตรมำสดังกล่ำว
9. ลูกค้ำจะได้รบั กำรแจ้งให้ทรำบจำก Exness เพื่อยืนยันระดับ Tier ในไตรมำสถัดไป
ลูกค้ำยังสำมำรถตรวจสอบข้อมูลสถำนภำพสมำชิกในปัจจุบนั ของตนได้ในพื้นที่ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ Exness หรือในแอปมือถือ Exness
Trader
10. ลูกค้ำไม่สำมำรถดำรงสถำนภำพสมำชิกในโปรแกรม Premier ได้พร้อมกันหลำยสถำนภำพ ในกรณีท่ลี ูกค้ำรำยเดียวกันมีคุณสมบัตใิ นหลำย
Premier Tier โดยอ้ำงอิงจำกหลำยพื้นที่ส่วนบุคคล กำรเข้ำร่วมโปรแกรมจะพิจำรณำจำกพื้นที่ส่วนบุคคลที่มรี ะดับ Premier Tier สูงสุดเท่ำนัน้

11. Tier ในโปรแกรม Premier อำจเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนเมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ Exness แต่เพียงผู้เดียว

12. ลูกค้ำสำมำรถรับสิทธิประโยชน์และรำงวัลในโปรแกรม Premier ได้ในช่วงระยะเวลำที่ลูกค้ำมีคุณสมบัตติ ำมระดับที่กำหนดเท่ำนัน้
และสำมำรถดูเพิม่ เติมได้ท่ี https://premier.exness.com หำกลูกค้ำไม่ได้รบั กำรรับรองสถำนภำพสมำชิกสำหรับโปรแกรม Premier ใน
Tier ใดๆ ลูกค้ำจะไม่สำมำรถรับสิทธิประโยชน์และรำงวัลตอบแทนทัง้ หมดได้อกี ต่อไป
13. สิทธิประโยชน์อำจมอบให้โดย Exness และ/หรือบุคคลที่สำม สิทธิประโยชน์และรำงวัลตอบแทนสำหรับโปรแกรม Premier
ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด ใช้เพื่อขอรับเงินคืน หรือนำไปแลกเปลี่ยนได้ สิทธิประโยชน์ไม่สำมำรถนำมำใช้ซื้อขำย แลกเปลี่ยน
หรือส่งต่อให้กบั ผู้อ่นื ได้ Exness ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และรำงวัลในโปรแกรม Premier ได้ทุกเมื่อ โดย Exness
จะไม่รบั ผิดชอบในทำงใดๆ ต่อสิทธิประโยชน์/บริกำรจำกบุคคลที่สำม Exness ขอสงวนสิทธิในกำรยุ
์
ตคิ วำมสัมพันธ์กบั บุคคลที่สำมในโปรแกรม
Premier โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ

14. Exness อำจจัดแคมเปญและกิจกรรมพิเศษเป็ นครัง้ ครำวให้สำหรับสมำชิกโปรแกรม Premier เท่ำนัน้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวจะได้รบั กำรประกำศให้ทรำบในแต่ละครัง้
15. สมำชิกทุกคนยินยอมและอนุญำตให้ Exness ใช้ช่อื ของสมำชิก ประเทศที่อำศัยอยู่ ข้อมูลกำรดำเนินงำน และคำรับรอง
สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Exness รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดของ Exness
16. ลูกค้ำสำมำรถยกเลิกกำรเป็ นสมำชิกโปรแกรม Premier ได้ตลอดเวลำ โดยส่งอีเมล์ไปยังฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำที่ premier@exness.com
โดยระบุว่ำ ลูกค้ำไม่ต้องกำรเป็ นสมำชิกของโปรแกรม Premier อีกต่อไป นอกจำกนี้ เหตุผลในกำรยุตกิ ำรเป็ นสมำชิกภำยในโปรแกรมมีดงั ต่อไปนี้
a. กำรละเมิดกฎ และ/หรือกติกำของกิจกรรม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของปัจจุบนั หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของ Exness
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงของลูกค้ำ ข้อตกลงของพำร์ทเนอร์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัส
และข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ/กำรแข่งขัน/โปรแกรม
b. สมำชิกกระทำกำรโดยไม่สุจริต และ/หรือไม่ถูกต้อง และ/หรือฉ้อฉล และ/หรือไม่สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของโปรแกรม Premier
17. Exness ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิ
์
กโปรแกรม Premier เมื่อใดก็ตำม โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ Exness แต่เพียงผู้เดียว
โดยหำกมีกำรยกเลิก Exness จะแจ้งให้สมำชิกโปรแกรม Premier ทรำบล่วงหน้ำห้ำ (5) วันทำกำรอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
18. กำรบอกเลิกสัญญำใดๆ ตำมย่อหน้ำ 16 และย่อหน้ำ 17 ข้ำงต้นจะส่งผลให้สูญเสียสิทธิประโยชน์และรำงวัลของสมำชิกทัง้ หมด

19. Exness จะจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในโปรแกรม Premier และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้
เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สำม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนจัดกำรด้ำนโรงแรมและกำรเดินทำง ผู้จดั งำน
หรือหน่วยงำนรัฐผู้มหี น้ำที่เกี่ยวข้อง หำกได้รบั กำรร้องขอ หำกไม่ได้รบั แจ้งเป็ นอย่ำงอื่น Exness
อำจใช้และเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดได้ ข้อมูลดังกล่ำวอำจมำจำกอีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทำงกำรสื่อสำรอื่น

20. Exness ขอสงวนสิทธิแต่
์ เพียงผู้เดียวในกำรแก้ไข ระงับ ยกเลิก หรือยุตโิ ปรแกรม Premier รวมทัง้ สิทธิประโยชน์
และข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
21. นอกเหนือจำกควำมรับผิดชอบใดๆ ที่ไม่อำจยกเว้นได้ตำมกฎหมำย Exness (รวมทัง้ เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน และตัวแทนของ Exness)
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ (รวมทัง้ ควำมรับผิดจำกควำมประมำท) หำกเกิดกำรบำดเจ็บ ควำมสูญเสียหรือเสียหำย (รวมทัง้ กำรเสียโอกำส) ไม่ว่ำทำงตรง ทำงอ้อม
ด้วยเหตุเฉพำะ หรือเป็ นผลสืบเนื่อง ที่เกิดขึ้นจำกโปรแกรมนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำเหตุต่อไปนี้ (ก) ควำมผิดพลำดทำงเทคนิคใดๆ
หรือกำรทำงำนผิดพลำดของอุปกรณ์ (ไม่ว่ำอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ Exness หรือไม่); (ข) กำรโจรกรรม กำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รบั อนุญำต
หรือกำรแทรกแซงโดยบุคคลที่สำม; (ค) กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสิทธิประโยชน์/รำงวัลตอบแทนจำกที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้; (ง)
ภำษีท่ลี ูกค้ำมีหน้ำที่ต้องจ่ำย หรือ (จ) กำรใช้สทิ ธิประโยชน์ท่ไี ด้รบั หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของรำงวัล
22. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จดั ทำขึน้ เป็ นภำษำอังกฤษ ฉบับแปลภำษำอื่นๆ จัดทำขึ้นเพื่อควำมสะดวกสำหรับผู้อ่ำนเท่ำนัน้
ในกรณีท่ฉี บับแปลภำษำอื่นมีขอ้ ควำมที่ไม่ถูกต้องหรือคลำดเคลื่อนจำกข้อควำมในฉบับภำษำอังกฤษ ให้ยดึ ฉบับภำษำอังกฤษเป็ นหลัก
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