
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของโปรแกรม Premier

1. Exness ดําเนนิการผา่นกลุม่ธรุกจิ Exness (SC) Ltd บรษัิทที�ไดรั้บการจดทะเบยีนในประเทศเซเชลส์
เลขทะเบยีน 8423606-1 Exness (VG) Ltd บรษัิทที�ไดรั้บการจดทะเบยีนในหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ เลข
ทะเบยีน 2032226 และ Exness B.V. บรษัิทที�ไดรั้บการจดทะเบยีนในประเทศกอืราเซา เลขทะเบยีน
148698 (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "Exness" หรอื "บรษัิท") เป็นผูจั้ดโปรแกรม Premier (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "โปรแกรม"
หรอื "โปรแกรม Premier") ซึ�งเป็นโปรแกรมลอยลัตี�ประเภทสมาชกิที�บรษัิทจัดขึ�นสําหรับลกูคา้ที�ไดรั้บการ
คดัเลอืก (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "ลกูคา้" หรอื "คณุ" หรอื "สมาชกิ") เพื�ออธบิายความใหช้ดัเจน คูส่ญัญา Exness
ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงของลกูคา้คอื คูส่ญัญาของคณุสําหรับขอ้กําหนดและเงื�อนไขปัจจบุนั

2. โปรดอา่นขอ้กําหนดและเงื�อนไข เพื�อยนืยนัวา่ คณุเขา้ใจขอ้กําหนดคณุสมบตั ิสทิธปิระโยชนแ์ละรางวลั
ในโปรแกรม Premier (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "สทิธปิระโยชน"์)

3. การเขา้รว่มโปรแกรมนี� ถอืวา่คณุยอมรับและตกลงตามขอ้กําหนดและเงื�อนไข ซึ�งมขีอ้ตกลงของลกูคา้
และเงื�อนไขธรุกจิทั�วไปที�ประกาศไวบ้นเว็บไซต ์exness.com

4. การมอบสถานภาพสมาชกิโปรแกรม Premier จะขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของ Exness และลกูคา้ในบางพื�นที�
อาจไมไ่ดรั้บสทิธิ�ในการเขา้รว่มโปรแกรม บรษัิทอาจปฏเิสธที�จะมอบสถานภาพสมาชกิใหก้บัลกูคา้รายใด
กต็าม โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

5.  สมาชกิภายในโปรแกรมจะไดรั้บการจัดกลุม่ Tier ในไตรมาสตามปฏทินิของโปรแกรม Premier ตาม
ยอ่หนา้ 7 และยอ่หนา้ 6 ตามลําดบั คณุสมบตัแิละการรับรองสถานะ Premier Tier (Preferred, Elite,
Signature) ขึ�นอยูก่บัเกณฑ ์2 อยา่งตอ่ไปนี� (1) เงนิฝากตลอดอายกุารใชง้าน (หน่วยดอลลารส์หรัฐ) ซึ�ง
ลกูคา้เป็นผูฝ้ากตั �งแตล่งทะเบยีนพื�นที�สว่นบคุคลของตน และ (2) ปรมิาณการซื�อขายรวมทั �งหมด (หน่วย1

ดอลลารส์หรัฐ) ซึ�งจะคํานวณทกุไตรมาสตามปฏทินิตามที�ระบไุวใ้นยอ่หนา้ 7 ของขอ้กําหนดปัจจบุนั เพื�อ2

อธบิายความใหช้ดัเจน การคํานวณเงนิฝากตลอดอายกุารใชง้านและปรมิาณการซื�อขายจะพจิารณาจากหนึ�ง
พื�นที�สว่นบคุคลเทา่นั�น

6. ไตรมาสตามปฏทินิสําหรับโปรแกรม Premier ไดแ้ก่

ไตรมาส 1 - เริ�มตั �งแตว่นัแรกของเดอืนมกราคมจนถงึวนัสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม

ไตรมาส 2 - เริ�มตั �งแตว่นัแรกของเดอืนเมษายนจนถงึวนัสดุทา้ยของเดอืนมถินุายน

ไตรมาส 3 - เริ�มตั �งแตว่นัแรกของเดอืนกรกฎาคมจนถงึวนัสดุทา้ยของเดอืนกนัยายน

ไตรมาส 4 - เริ�มตั �งแตว่นัแรกของเดอืนตลุาคมจนถงึวนัสดุทา้ยของเดอืนธนัวาคม

7. การประเมนิคณุสมบตัสํิาหรับ Tier ใหม/่การประเมนิคณุสมบตัสํิาหรับ Tier เดมิจะดําเนนิการในวนัแรกของ
ไตรมาสใหม ่เงนิฝากตลอดอายกุารใชง้านจนถงึวนัแรกของไตรมาสใหมแ่ละปรมิาณการซื�อขายรวมทั �งหมด
ในไตรมาสกอ่นหนา้ (ที�ส ิ�นสดุลง) จะถกูนํามาใชใ้นการคํานวณ Tier ของลกูคา้

2 การคํานวณปรมิาณการซื�อขายจะจํากดัอยูท่ี�คําสั�งซื�อที�เปิดและ/หรอืปิดแลว้
1 การคํานวณเงนิฝากตลอดอายกุารใชง้านจะไมพ่จิารณารวมการโอนเงนิภายในทั �งหมด



เกณฑค์ณุสมบตัสํิาหรับแตล่ะ Tier มดีงันี�

Tier Premier Preferred Premier Elite Premier
Signature

เงนิฝากตลอดอายกุารใช ้
งาน

20,000 ดอลลาร์ 50,000 ดอลลาร์ 100,000 ดอลลาร์

ปรมิาณการซื�อขาย ตอ่

ไตรมาส

50 ลา้นดอลลาร์ 100 ลา้น
ดอลลาร์

200 ลา้นดอลลาร์

8. เมื�อลกูคา้มคีณุสมบตัติรงตามเกณฑสํ์าหรับ Tier ที�ระบตุามผลลพัธจ์ากไตรมาสที�ผา่นมา สถานะ Tier ดงั
กลา่วจะมผีลตลอดชว่งระยะเวลาของไตรมาสใหม ่และเมื�อเริ�มไตรมาสใหม ่(ไตรมาสถดัไป) ลกูคา้จะไดรั้บ
การพจิารณาคณุสมบตัอิกีครั �ง และอาจอยูใ่นสถานภาพสมาชกิระดบัเดมิ ระดบัตํ�าลง ระดบัสงูขึ�น หรอืถกู
ยกเลกิสถานภาพสมาชกิโปรแกรม Premier ในไตรมาสดงักลา่ว

9. ลกูคา้จะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบจาก Exness เพื�อยนืยนัระดบั Tier ในไตรมาสถดัไป ลกูคา้ยงัสามารถตรวจ
สอบขอ้มลูสถานภาพสมาชกิในปัจจบุนัของตนไดใ้นพื�นที�สว่นบคุคลบนเว็บไซต ์Exness หรอืในแอปมอืถอื
Exness Trader

10. ลกูคา้ไมส่ามารถดํารงสถานภาพสมาชกิในโปรแกรม Premier ไดพ้รอ้มกนัหลายสถานภาพ ในกรณีที�
ลกูคา้รายเดยีวกนัมคีณุสมบตัใินหลาย Premier Tier โดยอา้งองิจากหลายพื�นที�สว่นบคุคล การเขา้รว่ม
โปรแกรมจะพจิารณาจากพื�นที�สว่นบคุคลที�มรีะดบั Premier Tier สงูสดุเทา่นั�น

11. Tier ในโปรแกรม Premier อาจเปลี�ยนแปลงหรอืเพกิถอนเมื�อใดกไ็ด ้โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของ
Exness แตเ่พยีงผูเ้ดยีว

12. ลกูคา้สามารถรับสทิธปิระโยชนแ์ละรางวลัในโปรแกรม Premier ไดใ้นชว่งระยะเวลาที�ลกูคา้มคีณุสมบตัิ
ตามระดบัที�กําหนดเทา่นั�น และสามารถดเูพิ�มเตมิไดท้ี� https://premier.exness.com หากลกูคา้ไมไ่ดรั้บการ
รับรองสถานภาพสมาชกิสําหรับโปรแกรม Premier ใน Tier ใดๆ ลกูคา้จะไมส่ามารถรับสทิธปิระโยชนแ์ละ
รางวลัตอบแทนทั �งหมดไดอ้กีตอ่ไป

13. สทิธปิระโยชนอ์าจมอบใหโ้ดย Exness และ/หรอืบคุคลที�สาม สทิธปิระโยชนแ์ละรางวลัตอบแทน
สําหรับโปรแกรม Premier ไมส่ามารถแลกเปลี�ยนเป็นเงนิสด ใชเ้พื�อขอรับเงนิคนื หรอืนําไปแลกเปลี�ยนได ้
สทิธปิระโยชนไ์มส่ามารถนํามาใชซ้ื�อขาย แลกเปลี�ยน หรอืสง่ตอ่ใหก้บัผูอ้ื�นได ้Exness ขอสงวนสทิธิ�ในการ
เปลี�ยนแปลงสทิธปิระโยชนแ์ละรางวลัในโปรแกรม Premier ไดท้กุเมื�อ โดย Exness จะไมรั่บผดิชอบใน
ทางใดๆ ตอ่สทิธปิระโยชน/์บรกิารจากบคุคลที�สาม Exness ขอสงวนสทิธิ�ในการยตุคิวามสมัพันธก์บับคุคลที�
สามในโปรแกรม Premier โดยไมต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้



14. Exness อาจจัดแคมเปญและกจิกรรมพเิศษเป็นครั �งคราวใหสํ้าหรับสมาชกิโปรแกรม Premier เทา่นั�น
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของการจัดกจิกรรมดงักลา่วจะไดรั้บการประกาศใหท้ราบในแตล่ะครั �ง

15. สมาชกิทกุคนยนิยอมและอนุญาตให ้Exness ใชช้ื�อของสมาชกิ ประเทศที�อาศยัอยู ่ขอ้มลูการดําเนนิ
งาน และคํารับรอง สําหรับเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง Exness รวมถงึเพื�อวตัถปุระสงคท์างการตลาดของ
Exness

16. ลกูคา้สามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิโปรแกรม Premier ไดต้ลอดเวลา โดยสง่อเีมลไ์ปยงัฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้ที� premier@exness.com โดยระบวุา่ ลกูคา้ไมต่อ้งการเป็นสมาชกิของโปรแกรม Premier อกีตอ่ไป
นอกจากนี� เหตผุลในการยตุกิารเป็นสมาชกิภายในโปรแกรมมดีงัตอ่ไปนี�

a. การละเมดิกฎ และ/หรอืกตกิาของกจิกรรม และ/หรอืขอ้กําหนดและเงื�อนไขของปัจจบุนั หรอื
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขใดๆ ของ Exness รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้ตกลงของลกูคา้ ขอ้ตกลงของ
พารท์เนอร ์ขอ้กําหนดและเงื�อนไขโบนัส และขอ้กําหนดและเงื�อนไขของแคมเปญ/การแขง่ขนั/
โปรแกรม

b. สมาชกิกระทําการโดยไมส่จุรติ และ/หรอืไมถ่กูตอ้ง และ/หรอืฉอ้ฉล และ/หรอืไมส่อดคลอ้งกบั
เจตนารมณข์องโปรแกรม Premier

17. Exness ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรม Premier เมื�อใดกต็าม โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของ
Exness แตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยหากมกีารยกเลกิ Exness จะแจง้ใหส้มาชกิโปรแกรม Premier ทราบลว่งหนา้
หา้ (5) วนัทําการอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร

18. การบอกเลกิสญัญาใดๆ ตามยอ่หนา้ 16 และยอ่หนา้ 17 ขา้งตน้จะสง่ผลใหส้ญูเสยีสทิธปิระโยชนแ์ละ
รางวลัของสมาชกิทั �งหมด

19. Exness จะจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อใชใ้นโปรแกรม Premier และเพื�อวตัถปุระสงคเ์ดยีวกนันี�
เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุแกบ่คุคลที�สาม โดยรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงตวัแทนจัดการดา้น
โรงแรมและการเดนิทาง ผูจั้ดงาน หรอืหน่วยงานรัฐผูม้หีนา้ที�เกี�ยวขอ้ง หากไดรั้บการรอ้งขอ หากไมไ่ดรั้บ
แจง้เป็นอยา่งอื�น Exness อาจใชแ้ละเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วเพื�อการประชาสมัพันธแ์ละการตลาดได ้ขอ้มลู
ดงักลา่วอาจมาจากอเีมล โทรศพัท ์หรอืชอ่งทางการสื�อสารอื�น

20. Exness ขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการแกไ้ข ระงับ ยกเลกิ หรอืยตุโิปรแกรม Premier รวมทั �งสทิธิ
ประโยชน ์และขอ้กําหนดและเงื�อนไขนี�ไดท้กุเมื�อ โดยไมต่อ้งรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น

21. นอกเหนอืจากความรับผดิชอบใดๆ ที�ไมอ่าจยกเวน้ไดต้ามกฎหมาย Exness (รวมทั �งเจา้หนา้ที� พนักงาน
และตวัแทนของ Exness) ไมรั่บผดิชอบใดๆ (รวมทั �งความรับผดิจากความประมาท) หากเกดิการบาดเจ็บ
ความสญูเสยีหรอืเสยีหาย (รวมทั �งการเสยีโอกาส) ไมว่า่ทางตรง ทางออ้ม ดว้ยเหตเุฉพาะ หรอืเป็นผลสบื
เนื�อง ที�เกดิขึ�นจากโปรแกรมนี� รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงสาเหตตุอ่ไปนี� (ก) ความผดิพลาดทางเทคนคิใดๆ
หรอืการทํางานผดิพลาดของอปุกรณ ์(ไมว่า่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ Exness หรอืไม)่; (ข) การโจรกรรม
การเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืการแทรกแซงโดยบคุคลที�สาม; (ค) การเปลี�ยนแปลงมลูคา่ของสทิธิ
ประโยชน/์รางวลัตอบแทนจากที�ระบไุวใ้นขอ้ตกลงและเงื�อนไขฉบบันี�; (ง) ภาษีที�ลกูคา้มหีนา้ที�ตอ้งจา่ย หรอื
(จ) การใชส้ทิธปิระโยชนท์ี�ไดรั้บหรอืการเขา้รว่มกจิกรรมซึ�งถอืเป็นสว่นหนึ�งของรางวลั



22. ขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�จัดทําขึ�นเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัแปลภาษาอื�นๆ จัดทําขึ�นเพื�อความสะดวก
สําหรับผูอ้า่นเทา่นั�น ในกรณีที�ฉบบัแปลภาษาอื�นมขีอ้ความที�ไมถ่กูตอ้งหรอืคลาดเคลื�อนจากขอ้ความในฉบบั
ภาษาองักฤษ ใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั

29 มกราคม 2022


