
โดยการท าเคร่ืองหมายในช่องทีร่ะบุว่า “ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงของตวัแทนขาย” ในใบสมคัรตัวแทนขาย คุณได้ยอมรับเง่ือนไขของข้อตกลงฉบบันีใ้นนาม
ของนิตบุิคคล ซ่ึงได้แสดงรายละเอยีดไว้ในใบสมคัรตวัแทนขาย 
 

ข้อตกลงตวัแทนขาย 

สญัญาฉบบัน้ีท าข้ึนระหวา่ง OANDA Global Markets Ltd ซ่ึงมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนคือ: MCS BVI, Kingston Chambers, PO Box 173, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands (“OANDA”) และบริษทัซ่ึงไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นใบสมคัรตวัแทนขาย (“ตวัแทนขาย”) ณ วนัท่ี
ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัรตวัแทนขาย 

OANDA ไดรั้บอนุญาตและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ BVI Financial Services Commission (“FSC”) ส าหรับการด าเนินธุรกิจการลงทุนและ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการท าธุรกรรมทางออนไลนใ์นตราสารทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงสญัญาการซ้ือขายส่วนต่าง การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนสินคา้      
โภคภณัฑอ่ื์น ๆ (“บริการ”) 

ตวัแทนขายมีความประสงคท่ี์จะโฆษณาบริการของ OANDA ใหลู้กคา้ของตวัแทนขาย 

คู่สญัญาไดต้กลงกนัดงัต่อไปน้ี: 

1. บทน า 

1.1 ตวัแทนขายอาจโฆษณาบริการใหก้บัลูกคา้เป้าหมายตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ีโดยการเผยแพร่ขอ้มูลการตลาดและเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์อง 
OANDA ซ่ึงท าให ้OANDA สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ดงักล่าวได ้ตวัแทนขายตกลงวา่จะอนุญาตให ้OANDA ส่ือสารกบัลูกคา้เก่ียวกบับริการของ 
OANDA ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบัน้ีเท่านั้น และจะไม่ท ากิจกรรมหรือใหบ้ริการเพิ่มเติมใด ๆ แก่ลูกคา้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการของ OANDA 

1.2 OANDA อาจแจง้ใหต้วัแทนขายทราบถึงหลกัเกณฑส์ าหรับลูกคา้ท่ี OANDA ตอ้งการใหบ้ริการเป็นคร้ังคราว  OANDA อาจใชดุ้ลพินิจของตนแต่
เพียงผูเ้ดียว โดยไม่ใหเ้หตุผลใด ๆ ส าหรับการตดัสินใจ ยอมรับ หรือปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับท่ีจะท าการซ้ือขายกบัลูกคา้ใด ๆ และจะไม่ยอมรับภาระผูกพนัใน
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ใด ๆ 

1.3 ไม่มีขอ้ก าหนดใดในขอ้ตกลงฉบบัน้ีท่ีจะป้องกนัไม่ให ้OANDA ยอมรับการแนะน าลูกคา้จากโบรกเกอร์หรือตวัแทนขายอ่ืนใด 

1.4 เพื่อวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงน้ี ค  าจ ากดัความของลูกคา้ไม่รวมถึงลูกคา้รายใดท่ีเป็นลูกคา้เดิมของ OANDA (หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ OANDA) 
และเป็นผูท่ี้ไดท้ าการซ้ือขายผา่น OANDA (หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ OANDA) ในช่วง 6 เดือนก่อนวนัท่ีซ่ึงตวัแทนขายไดโ้ฆษณาบริการใหก้บั    
พวกเขา เวน้แตว่า่จะมีการตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืนส าหรับลูกคา้เฉพาะราย 

1.5 เพื่อวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงน้ี OANDA จะไม่ปฏิบติัต่อผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจกัร สหภาพยุโรป สิงคโปร์ 
หรือญ่ีปุ่นในฐานะลูกคา้ หรือผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศอ่ืนใดซ่ึงกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัหา้มมิใหต้วัแทนขายใหบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี หรือในสถานท่ีซ่ึง 
OANDA ไม่มีใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีจ าเป็นในการใหบ้ริการ 

1.6 ตวัแทนขายยอมรับวา่ขอ้มูลของลูกคา้แต่ละรายจะกลายเป็นทรัพยสิ์นของ OANDA และ OANDA อาจติดต่อลูกคา้โดยตรงและโดยไม่มีขอ้จ ากดั 
(ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง) สิทธ์ิในการใชข้อ้มูลน้ีจะยงัคงมีผลต่อไปหลงัจากขอ้ตกลงน้ีหมดอายแุละตวัแทนขายไม่สามารถใช้
ขอ้มูลของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ ไมว่า่จะในเวลาใดกต็าม 
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2. ระเบียบข้อบงัคบั 

2.1 ตวัแทนขายด าเนินธุรกิจในประเทศท่ีลูกคา้จะไดรั้บการจ่ายเงินเท่านั้นดงัท่ีไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นพอร์ทลัส่วนตวัส าหรับตวัแทนขายของคุณ โดยไม่กระทบต่อ
ขอ้ก าหนดทัว่ไปของขอ้ 6 ในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ตวัแทนขายไดแ้จง้ให ้OANDA ทราบ และรับรองและรับประกนัวา่ 

2.1.1 มีหนงัสืออนุมติั หนงัสืออนุญาต ใบอนุญาต และหนงัสือยินยอมตามระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีจ าเป็นตอ้งมี (หากมี) ส าหรับ 
การด าเนินการตามขอ้ตกลงน้ี 

2.1.2 จะแสดงหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต และ/หรือการออกใบอนุญาตดงักล่าวต่อ OANDA ในทนัทีตามค าขอ หรือแสดงหลกัฐานวา่ไม่
จ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตใด ๆ ดงักล่าว 

2.1.3 จะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงน้ีทุกเม่ือ และจะไม่ด าเนินการใด ๆ (หรือละเวน้การด าเนินการใด ๆ)    
ซ่ึงท าให ้OANDA ละเมิดกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัใด ๆ 

3. ไม่มกีารเป็นตวัแทนหรือการเป็นหุ้นส่วน 

3.1 ตวัแทนขายจะไม่ถือวา่ตนเองเป็นตวัแทน ผูแ้ทน หรือลูกจา้งของ OANDA หรือในฐานะท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้ าสญัญาผูกพนั OANDA ในการท าธุรกรรมหรือ
ขอ้ตกลงการลงทุนใด ๆ การติดต่อใด ๆ ท่ีกระท าโดยตวัแทนขายจะด าเนินการโดยใชช่ื้อของตวัแทนขายเองและหวักระดาษจดหมายของตวัแทนขายเอง 

3.2 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายท าขอ้ตกลงและจะด าเนินการตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีเพื่อวตัถุประสงคส่์วนบุคคลของตนเองในฐานะผูจ้ดัหาบริการอิสระ ไม่มีส่ิงใดในขอ้ตกลงน้ีหรือ
การท าใหเ้กิดผลมีเจตนาเพื่อสร้างหรือแสดงนยัถึงการเป็นหุน้ส่วนหรือการร่วมทุน ไมว่า่ในรูปแบบหรือประเภทใดกต็าม หรือเพื่อวตัถุประสงคใ์ดกต็าม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัหาบริการและตวัแทน หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งระหวา่งคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย 

4. ค่าธรรมเนียม 

4.1 ภายใตก้ฎหมายใด ๆ ท่ีใชบ้งัคบัการใหบ้ริการของตวัแทนขายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนด 1.1 OANDA จะจ่ายเงินใหก้บัตวัแทนขายตามจ านวนท่ีระบุไวใ้น
ก าหนดการท่ี 1 ของขอ้ตกลงน้ี (“ค่าธรรมเนียม”) 

4.2 ค่าธรรมเนียมจะจ่ายเป็นรายเดือนรวมภาษีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด หากมีการหกัภาษีใด ๆ (หกั ณ ท่ีจ่ายหรืออ่ืน ๆ) จากค่าธรรมเนียม ตวัแทนขายจะตอ้งช าระภาษี
ดงักล่าวดว้ยตนเอง และ OANDA จะไม่ช าระเงินจ านวนนั้น 

4.3 ค่าธรรมเนียมจะค านวณเป็นสกุลเงิน USD และจะจ่ายในสกุลเงิน USD, GBP หรือ Euro โดยข้ึนอยูก่บัสกุลเงินของบญัชีธนาคารท่ีไดร้ะบุไวข้องตวัแทน
ขายในการรับการจ่ายเงินโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราของ OANDA ณ วนัส้ินเดือน 

4.4 OANDA จะแจง้ใหต้วัแทนขายทราบภายใน 20 วนันบัจากวนัสุดทา้ยของเดือนปฏิทิน (ไม่รวมวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยุดธนาคาร) เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมท่ี
ถึงก าหนดจ่ายส าหรับเดือนปฏิทินนั้นผา่นรายงานประจ าเดือน และจ านวนเงินดงักล่าวจะถึงก าหนดจ่ายใหก้บัตวัแทนขายภายใน 30 วนันบัจากวนัส้ินเดือนปฏิทินท่ี
ใช ้ หากตวัแทนขายมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัจ านวนเงินค่าธรรมเนียมท่ีระบุไวใ้นรายงานประจ าเดือน ตวัแทนขายจะตอ้งส่งหนงัสือแจง้ไปยงั OANDA เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเก่ียวกบัขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(และในกรณีใด ๆ ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานประจ าเดือน) มิฉะนั้นจะถือวา่
สละสิทธ์ิในการโตแ้ยง้และตวัแทนขายจะไม่สามารถเรียกร้องในเร่ืองดงักล่าว 

4.5
. 

หากยอดการจ่ายเงินรวมท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัตวัแทนขายในเดือนใดมีจ านวนนอ้ยกวา่ USD250 เงินจ านวนนั้นจะถูกยกยอดไปยงัเดือนถดัไป 
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4.6 OANDA จะใชค้วามพยายามท่ีสมเหตุสมผลในการติดตามลูกคา้แต่ละราย อยา่งไรกต็ามการช าระค่าธรรมเนียมจะใชก้บัลูกคา้ท่ีมีหลกัฐานชดัเจนวา่ตวัแทนขายได้
ใหบ้ริการในขอ้ 1.1 และนอกจากน้ีลูกคา้ดงักล่าวยงัมีบญัชีท่ีเปิดใชง้าน ฝากเงินเขา้บญัชี และท าการซ้ือขายตามท่ีระบุไวใ้นก าหนดการท่ี 1 ของขอ้ตกลงน้ี  
หลกัฐานดงักล่าวอาจประกอบไปดว้ยลิงกติ์ดตามกิจกรรมท่ีจดัท าโดย OANDA และ/หรือการอา้งอิงเฉพาะจากลูกคา้ไปยงัตวัแทนขาย 

4.7 OANDA จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ใหก้บัตวัแทนขายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้รายใดหาก OANDA พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวแลว้เห็น
วา่: 

4.7.1 OANDA ไม่สามารถยอมรับลูกคา้เช่นนั้นในฐานะท่ีเป็นลูกคา้เพื่อใหบ้ริการไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม รวมถึงเน่ืองมาจากกฎหมายท่ีมีผล
ใชบ้งัคบัใด ๆ (รวมถึงขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการฟอกเงิน การติดสินบน หรือการคว  ่าบาตรในเขตอ านาจศาลใด ๆ) 

4.7.2 ไดจ้ดัหาลูกคา้ดงักล่าวโดยใชว้ิธีการฉอ้โกง การหลอกลวง การหลอกล่อ หรือวิธีการอ่ืนใด กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย (ตวัอยา่งเช่น แต่ไม่จ ากดัต่อ        
สแปม โฆษณาปลอม เงินฝากท่ีไดม้าจากบตัรเครดิตท่ีถูกขโมย การหลอกล่อใหใ้ชบ้ริการโดยใชเ้สน้ทางปลอม ซอฟตแ์วร์อตัโนมติั หุ่นยนต ์            
หรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพหลายรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั) (“การจราจรทางคอมพวิเตอร์ทีห่ลอกลวง”) 

 
 4.7.3 หา้มมิใหมี้ค่าธรรมเนียมใด ๆ ดงักล่าวภายใตก้ฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

4.7.4 ลูกคา้ดงักล่าวไดก้ระท าการในทางท่ีผิด หรือกระท าการโดยไม่สุจริต หรือด าเนินกิจกรรมการซ้ือขายท่ีไม่เหมาะสม (รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัต่อการท่ี
ลูกคา้เปิดและปิดการซ้ือขายทนัทีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภายใตข้อ้ตกลงน้ี) 

4.8 ตวัแทนขายจะตอ้งรับผิดชอบต่อตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของตนเองซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการใหบ้ริการของตนเองภายใตข้อ้ตกลงน้ีแต่        
เพียงผูเ้ดียว 

4.9 ในกรณีท่ีตวัแทนขายละเมิดขอ้ตกลงน้ี OANDA จะมีสิทธ์ิ (โดยไม่กระทบต่อการเยียวยาอ่ืนใดท่ีอาจมีใหก้บั OANDA ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดดงักล่าว) 
เพื่อระงบัการช าระเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีจะถึงก าหนดช าระใหแ้ก่ตวัแทนขายจนกวา่จะถึงเวลาท่ีการละเมิดไดรั้บการแกไ้ข 

4.10 หากลูกคา้รายใดละเมิดภาระผูกพนัในการช าระเงินใด ๆ ของตนตามขอ้ตกลงของลูกคา้กบั OANDA เม่ือใดกต็ามในระหวา่งระยะเวลาของขอ้ตกลงน้ี OANDA 
ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัลบกลบหน้ีจ านวนเงินท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ท่ีผิดนดักบัค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีถึงก าหนดช าระใหก้บัตวัแทนขายจนกวา่จะถึงเวลาท่ีการละเมิด
ไดรั้บการแกไ้ขและไม่มีการคา้งช าระอีกตอ่ไป 

4.11 หากค่าธรรมเนียมในจ านวนใด ๆ ถูกระงบัไวต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.09 และ 4.10 ขา้งตน้แลว้ ตวัแทนขายยอมรับวา่ภาระผูกพนัของ OANDA ในการช าระ
ค่าธรรมเนียมท่ีไดร้ะงบัไวด้งักล่าวใหต้วัแทนขายจะส้ินสุดลงในสถานการณ์ต่อไปน้ี: 

4.11.1 ในกรณีของขอ้ 4.09 หากเม่ือใดกต็ามหลงัจากระยะเวลาหน่ึง (1) เดือนนบัจากวนัท่ีเกิดการละเมิดของตวัแทนขาย OANDA มีความเห็นท่ีสมเหตุสมผล
วา่การละเมิดดงักล่าวไม่สามารถเยียวยาได ้หรือ 

4.11.2 ในกรณีของขอ้ 4.10 หากเม่ือใดกต็ามหลงัจากระยะเวลาหก (6) เดือนนบัจากวนัท่ีหน้ีของลูกคา้ไดเ้กิดข้ึน OANDA มีความเห็นท่ีสมเหตุสมผลวา่หน้ี
ของลูกคา้กลายเป็นหน้ีท่ีไม่สามารถกูคื้นได ้

4.12 ในกรณีท่ีมีการสอบสวนตามระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฎหมายใด ๆ เก่ียวกบักิจการเชิงพาณิชยข์องตวัแทนขาย OANDA จะมีสิทธ์ิตามดุลพินิจของตนในการ (1) 
ระงบัการช าระค่าธรรมเนียมท่ีจะถึงก าหนดช าระของตวัแทนขายจนกวา่การสอบสวนดงักล่าวจะไดข้อ้สรุป หรือ (2) ยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ี โดยมีผลทนัที (ในกรณีนั้น 
เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดขอ้สงสยั จะไมมี่การช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือไม่มีค่าธรรมเนียมท่ีถึงก าหนดช าระหลงัจากวนัท่ียุติขอ้ตกลง) 
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 4.13 ในกรณีท่ีการช าระค่าธรรมเนียมใด ๆ ใหก้บัตวัแทนขายถือเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายส าหรับ OANDA ตวัแทนขายยอมรับวา่สิทธ์ิในการไดรั้บ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ จะส้ินสุดลง 

4.14 ตวัแทนขายตกลงวา่จะไม่เสนอใหมี้การจ่ายโบนสั เงินคืนหรือค่าคอมมิชชัน่ หรือการจ่ายค่าส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ ใหลู้กคา้อนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ดงักล่าวเปิด
บญัชีกบั OANDA 

4.15 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทใด ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงเก่ียวกบัจ านวนค่าธรรมเนียมท่ี OANDA ตอ้งช าระใหก้บัตวัแทนขาย ขอ้พิพาทนั้นจะถูกส่งต่อไปยงัผูส้อบบญัชีของ 
OANDA เพื่อระงบัขอ้พพิาท และการตดัสินใจของผูส้อบบญัชีจะถือเป็นท่ีส้ินสุดและมีผลผูกพนัคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย ยกเวน้ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดอยา่งชดัแจง้ 

5. ระยะเวลาและการยุตข้ิอตกลง 

5.1 ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลง และ (เวน้แตไ่ดยุ้ติขอ้ตกลงก่อนหนา้น้ีตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลง) จะยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไป
จนกวา่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยุติขอ้ตกลงเม่ือใดกต็าม โดยการแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่สามเดือน ซ่ึงในกรณีน้ี 
ขอ้ตกลงน้ีจะยติุลงเม่ือส้ินสุดระยะเวลาในการแจง้ใหท้ราบ 

5.2 ในกรณีของการยุติขอ้ตกลง OANDA จะไมมี่ภาระผูกพนัในการช าระค่าธรรมเนียมอีกต่อไป โดยจะมีผลตั้งแตว่นัท่ียุติขอ้ตกลงนั้น 

5.3 OANDA อาจยกเลิกขอ้ตกลงน้ีทนัทีโดยจะแจง้ใหต้วัแทนขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไดทุ้กเม่ือ: 

5.3.1 หากตวัแทนขายไม่ไดรั้บหรือส้ินสุดการถือครองใบอนุญาต และ/หรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

5.3.2 หากตวัแทนขายละเมิดกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบั หรืออยูภ่ายใตก้ระบวนพจิารณาในการบงัคบัใช ้หรือการสอบสวนตามระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ในเขต
อ านาจศาลใด ๆ ไม่วา่จะเก่ียวขอ้งกบับริการท่ีตวัแทนขายจดัหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีหรือไม่กต็าม 

5.3.3 หากตวัแทนขายไม่ไดใ้หบ้ริการส่งเสริมการขายใด ๆ ภายใตข้อ้ 1.1 หรือไมมี่ลูกคา้ใหม่ท่ีเป็นผลมาจากบริการส่งเสริมการขายใด ๆ ภายใตข้อ้ 1.1 
ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีซ่ึงระบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

5.3.4 ในกรณีของการลม้ละลาย หรือการเขา้ช่วยเหลือกิจการของตวัแทนขายหรือหากมีการลงมติใหด้ าเนินการหรือมีการออกค าสัง่ใหต้วัแทนขายเลิกกิจการ 
หรือหากตวัแทนขายหยุดหรือข่มขู่วา่จะหยุดด าเนินกิจการ หรือหากมีการเปล่ียนแปลงการควบคุมกิจการของตวัแทนขาย ซ่ึง OANDA คดัคา้นอยา่ง
สมเหตุสมผล (หรือเหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัใด ๆ) 

5.3.5 
 
หาก OANDA พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียววา่ตวัแทนขายไดส่้งเสริมการใหบ้ริการแก่การจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีหลอกลวง 

5.3.6 ในกรณีท่ีตวัแทนขายเสียชีวิต (หากตวัแทนขายเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ 

5.3.7 หากตวัแทนขายฝ่าฝืนการรับรองหรือการรับประกนัใด ๆ ท่ีใหไ้วภ้ายใตข้อ้ตกลงน้ี 

5.4 หากเม่ือใดกต็ามหลงัจากหก (6) เดือนนบัจากวนัท่ีซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี ระดบัของค่าธรรมเนียมท่ี OANDA ตอ้งช าระใหก้บัตวัแทนขายในช่วง
ระยะเวลาสาม (3) เดือนใด ๆ นอ้ยกวา่ USD 500 ต่อเดือนโดยเฉล่ียแลว้ OANDA อาจยุติขอ้ตกลงน้ี โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้วัแทนขายทราบ
ล่วงหนา้หน่ึง (1) เดือน 
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5.5 เม่ือขอ้ตกลงน้ียุติลง ตวัแทนขายจะไมแ่นะน าหรือสนบัสนุนใหลู้กคา้รายใดปิดบญัชีของตนกบั OANDA ถอนเงิน หรือโอนบญัชีของตนไปยงัคู่แข่ง 

6. การรับรองและภาระผูกพนั 

6.1 โดยการลงนามในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ตวัแทนขายขอยืนยนั รับรองและรับประกนัวา่: 

6.1.1 หากเป็นบริษทั ตวัแทนขายจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนอยา่งถูกตอ้งและมีอยูอ่ยา่งถูกตอ้งภายใตก้ฎหมายของประเทศท่ีจดัตั้งข้ึน 

6.1.2 มีอ านาจในการด าเนินการและปฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ตกลงน้ี และไดด้ าเนินการท่ีจ าเป็นทั้งหมดเพื่ออนุญาตใหล้งนาม ด าเนินการ และปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงน้ี 

6.1.3 จะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ หรือละเวน้ท่ีจะกระท าการใด ๆ ซ่ึงจะหรืออาจถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแทนขาย
ในเขตอ านาจศาลใด ๆ (รวมถึงกฎและระเบียบขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน การสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูก่้อการร้าย การต่อตา้นการติด
สินบน และการต่อตา้นการทุจริตทั้งหมดท่ีมีผลใชบ้งัคบั (“ระเบียบข้อบงัคบั”) หรือซ่ึงจะหรืออาจส่งผลให ้OANDA ละเมิดระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ 
ดงักล่าว และโดยการท าขอ้ตกลงฉบบัน้ี ตวัแทนขายไมไ่ดล้ะเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ตกลงหรือภาระผูกพนัตามสญัญาอ่ืนท่ีมี
ผลใชบ้งัคบัใด ๆ 

6.1.4 จะตอ้งแจง้ให ้OANDA ทราบในทนัทีเก่ียวกบัการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแทนขาย รวมถึงการสอบสวนใด ๆ ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแลในเขตอ านาจศาลใด ๆ และไมว่า่จะเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีตวัแทนขายใหบ้ริการภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีหรือไม่กต็าม 

6.1.5 หากจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ตวัแทนขายไดเ้ปิดเผยการด าเนินงานในการรับค่าธรรมเนียมใหก้บัลูกคา้ และลูกคา้ไดใ้หค้วามยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการรับค่าธรรมเนียมดงักล่าวของตวัแทนขาย 

6.1.6 หากจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ตวัแทนขายจะตอ้งใหค้  าช้ีแจงแก่ลูกคา้เป็นคร้ังคราวเก่ียวกบัจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
บญัชีของลูกคา้แต่ละราย 

6.1.7 ตระหนกัถึงระเบียบขอ้บงัคบัและด าเนินธุรกิจตามระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าว 

6.1.8 จะตอ้งปฏิบติัตามค าขอใด ๆ จากหน่วยงานก ากบัดูแลใด ๆ ซ่ึง OANDA (หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั) จะตอ้งด าเนินการ ไม่วา่ค  าขอดงักล่าวจะมาจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือจาก OANDA กต็าม 

6.1.9 จะเปิดเผยให ้OANDA ทราบถึงขอ้มูลใด ๆ ท่ีตวัแทนขายทราบวา่อาจส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ท่ี OANDA อาจมีหรือมีกบัลูกคา้รายใด 

6.1.10 จะไม่โฆษณาใด ๆ หรือแจกจ่ายส่ือส่งเสริมการขายใด ๆ ไม่วา่จะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการอ่ืน ๆ เก่ียวกบั OANDA ยกเวน้ส่ือส่งเสริมการขายของ 
OANDA เอง โดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้จาก OANDA โฆษณาใด ๆ กต็ามท่ีส่งเสริมบริการของ OANDA ทั้งโดย
ทางตรงและทางออ้มจะมีความเป็นธรรมและไม่ชกัน าใหเ้ขา้ใจผิด และจะตอ้งประกอบไปดว้ยค าเตือนดา้นความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

6.1.11 จะโฆษณาเฉพาะบริการของ OANDA กบัลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงมีช่ือเสียงดี และน่าเช่ือถือ ตลอดจนมีทรัพยสิ์นท่ีไมไ่ดม้าจากแหล่งท่ีผิดกฎหมายตามขอ้มูลท่ี
ตวัแทนขายทราบ 

6.1.12 จะไม่ใชยุ้ทธวธีิการขายท่ีมีแรงกดดนัสูง หรือเทคนิคท่ีคลา้ยคลึงกนัในส่วนท่ีเก่ียวกบัลูกคา้  หรือชกัชวนลูกคา้รายใดใหท้ าการซ้ือขาย และ 

6.1.13 จะไม่ยอมรับเงินของลูกคา้หรือซ้ือขายในนามของลูกคา้ใด ๆ 
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6.2 ในกรณีท่ีมีการยุติขอ้ตกลงน้ีดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตวัแทนขายจะท าลายขอ้มูลและวสัดุทั้งหมดท่ีจดัหาใหโ้ดย OANDA ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหรือเป็นผลมาจากการท า
ขอ้ตกลงน้ี หรือวสัดุใด ๆ ท่ีตวัแทนขายใชเ้พื่อโฆษณา OANDA ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัต่อแบนเนอร์และลิงกข์อ้ความ ("วสัดุการตลาด") หรือส่วน
ใด ๆ ของวสัดุนั้น ซ่ึงอาจยงัอยูใ่นความครอบครองของตวัแทนขายในรูปแบบใดและในส่ือใดกต็าม ตลอดจนลบวสัดุการตลาดใดออกจากเวบ็ไซตใ์ด ๆ ท่ีด าเนินการ
โดยตวัแทนขาย หรือเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสามใด ๆ ท่ีอาจเผยแพร่หรือใชว้สัดุการตลาดนั้น และปิดการใชง้านของลิงกใ์ด ๆ ซ่ึงเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์อง 
OANDA ท่ีดูแลโดยตวัแทนขายในทนัที  เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดขอ้สงสยั การอนุญาตใด ๆ ท่ีไดรั้บภายใตข้อ้ตกลงน้ีจะส้ินสุดลงในวนัท่ียุติขอ้ตกลงน้ี 

 

6.3 ตวัแทนขายจะตอ้งไม่ส่งเสริม OANDA หรือใชว้สัดุทางการตลาดในเวบ็ไซตใ์ด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยทางตรงหรือทางออ้มในการด าเนินการท่ี OANDA พิจารณาตาม
ดุลพินิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดียววา่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม หรือไม่พึงประสงคใ์นลกัษณะอ่ืนใดต่อการด าเนินงานหรือช่ือเสียงของ OANDA โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึงแต่ไม่จ ากดัตอ่: 

6.3.1 ในการด าเนินธุรกิจ เวบ็ไซต ์หรือรายช่ืออีเมลการสมคัรสมาชิกท่ีผิดกฎหมาย 

6.3.2 ในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือเสนอสินคา้หรือบริการท่ีผิดกฎหมาย 

6.3.3 มีเน้ือหาหรือส่งเสริมเน้ือหาท่ีเป็นการใส่ร้าย หม่ินประมาท ลามก ล่วงละเมิด ใชค้วามรุนแรง เหยียดหยาม เกลียดชงั ผดิกฎหมาย ภาพอนาจาร หรือ
เก่ียวขอ้งกบัการพนนัหรือลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตท่ี์กระท าเช่นนั้น 

6.3.4 ในอีเมลโฆษณาเชิงพาณิชยท่ี์ไมไ่ดเ้ลือกสรรหรือไม่ไดร้้องขอ 

6.3.5 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตข์อง OANDA ในสแปมหรือโปรโมชัน่ท่ีไม่ไดร้้องขอ เครือข่ายแบนเนอร์ ตวันบัผูเ้ยี่ยมชม สมุดเยีย่มชม 
ช่องทาง IRC หรือผา่นแหล่งขอ้มูลอินเทอร์เน็ตท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือ 

6.3.6 ก่อใหเ้กิดหรือท าใหมี้การท าธุรกรรมใด ๆ ผา่นการจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีหลอกลวง 

6.4
. 

ตวัแทนขายจะไม่ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั OANDA ต่อบุคคลมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 

6.5 
ตวัแทนขายจะตอ้งไม่ท าการตลาดทางตรงหรือทางออ้มกบัลูกคา้เป้าหมายทางเวบ็ไซตใ์ด ๆ ท่ี 
OANDA โฆษณาการบริการและผลิตภณัฑข์อง OANDA อยา่งแขง็ขนั และ/หรือในลกัษณะใดกต็ามท่ี OANDA ไดพ้จิารณาตามดุลพินิจของตนแต่เพียง
ผูเ้ดียวแลว้เห็นวา่ส่งผลใหต้วัแทนขายแข่งขนักบั OANDA 

6.6 ตวัแทนขายจะตอ้งจดัหาส าเนาวสัดุทั้งหมดท่ีไดอ้อกใหก้บัลูกคา้ในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้ตกลงฉบบัน้ีใหก้บั OANDA ในทนัทีเม่ือร้องขอ 

6.7 
โดยไม่กระทบต่อส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ตวัแทนขายจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ี OANDA (หรือผูก้  ากบัดูแลใด ๆ ของ OANDA) อาจร้องขอเป็นคร้ังคราวแก่ 
OANDA รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัต่อขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะทางการเงินของตวัแทนขาย และกิจกรรมทางการตลาดท่ีด าเนินการโดยตวัแทนขายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
OANDA 

7. การคุ้มครองข้อมูล 

7.1 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายรับประกนัและรับรองกบัคู่สญัญาอีกฝ่ายวา่จะปฏิบติัตามภาระผูกพนัทั้งหมดของตนอยา่งเตม็ท่ีภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลแห่งสหราช
อาณาจกัร พ.ศ. 2561 (United Kingdom Data Protection Act 2018) และกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีมี
ผลใชบ้งัคบั ไม่วา่จะอยูใ่นฐานะของผูค้วบคุมขอ้มูล ผูป้ระมวลผลขอ้มูล หรือในฐานะอ่ืนใดกต็าม 
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8. ค่าสินไหมทดแทนและการจ ากดัความรับผดิ 

8.1 ตวัแทนขายจะชดใชค้่าเสียหายและไม่ท าให ้OANDA และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใด ๆ ของ OANDA ไดรั้บความเสียหายจากค่าใชจ่้ายทั้งหมด (รวมถึง
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ความรับผิด และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจาก: 

8.1.1 การละเมิดขอ้ก าหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงฉบบัน้ีโดยตวัแทนขาย และ/หรือ 

8.1.2 กิจกรรมทางการตลาดท่ีด าเนินการโดยตวัแทนขายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั OANDA ในกรณีท่ีกิจกรรมเช่นนั้นส่งผลให ้OANDA ละเมิดระเบียบ
ขอ้บงัคบั 

8.2 เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดขอ้สงสยั ตวัแทนขายจะชดใชค้่าเสียหายใหก้บั OANDA ส าหรับความสูญเสีย ค่าใชจ่้าย ค่าปรับ หรือการลงโทษทั้งทางตรงหรือทางออ้ม
ใด ๆ ทั้งหมด ไม่วา่จะเกิดข้ึนอยา่งไรกบั OANDA อนัเป็นผลมาจากการละเมิดใด ๆ ของขอ้ 6.1.10 โดยตวัแทนขาย 

8.3 ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม OANDA หรือบริษทัแม่ หรือบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ี กรรมการบริษทัผูถื้อหุน้ ลูกจา้ง ผูใ้หบ้ริการ หรือผูส่้งมอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะ
ไม่รับผิดต่อการสูญเสียผลก าไร หรือขอ้มูล หรือค่าเสียหายจ าเพาะ ค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการผิดสญัญา หรือผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลสืบเน่ืองจาก
บริการหรือขอ้ตกลงน้ี (ไม่วา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) และรวมถึงแต่ไม่จ ากดัต่อผลของความลม้เหลว หรือการท างานผิดปกติของซอฟตแ์วร์ 
ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีการส่ือสาร หรือระบบอ่ืนใด ๆ 

8.4 โดยรวมแลว้ ความรับผิดของ OANDA หรือบริษทัแม่ หรือบริษทั เจา้หนา้ท่ี กรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ ลูกจา้ง ผูใ้หบ้ริการ และผูส่้งมอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อตวัแทน
ขายหรือบุคคลท่ีสามใด ๆ ในกรณีใดกต็ามจะถูกจ ากดัไวท่ี้จ านวนใดจ านวนหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไมว่า่จ านวนใดจะมากกวา่: 

(ก) จ านวนรวมของค่าธรรมเนียมท่ี OANDA จ่ายใหก้บัตวัแทนขายในช่วงสิบสองเดือนก่อนท่ีจะเกิดการกระท าหรือการละเวน้กระท า ซ่ึงท าให้เกิดความรับผิด 
หรือ 

(ข) US$ 2,000 

9. การไม่สามารถโอนสิทธ์ิและการท าสัญญาช่วง 

9.1 คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธ์ิและภาระผูกพนัใด ๆ ของตนภายใตข้อ้ตกลงน้ีโดยไมไ่ดรั้บความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 

9.2 โดยไม่กระทบต่อขอ้ 9.1 ตวัแทนขายจะไม่ท าสญัญาช่วงของภาระผูกพนัใด ๆ ของตนภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีโดยไมไ่ดรั้บความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
จาก OANDA  เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดขอ้สงสยั ตวัแทนขายอาจแนะน าลูกคา้ใหก้บั OANDA เพื่อวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงน้ีเท่านั้น และตวัแทนขายหรือ             
โบรกเกอร์อ่ืนใด (ไม่วา่จะเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของตวัแทนขายหรือไม)่ ไม่สามารถกระท าเช่นนั้นได ้

10. บทเบ็ดเตลด็ 

10.1 
ขอ้ก าหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงฉบบัน้ี ซ่ึงหา้มหรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ะไม่มีผลใชบ้งัคบัในขอบเขตของขอ้หา้มหรือการไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้โดยไม่ท าให้
ขอ้ก าหนดท่ีเหลือของขอ้ตกลงเป็นโมฆะ 

10.2 หนงัสือบอกกล่าวหรือขอ้มูลอ่ืนใดจะตอ้งถูกส่งหรือยื่นส่งโดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตามท่ีอยูซ่ึ่งไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงน้ี เวน้เสียแต่วา่คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงได้
แจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบเป็นอยา่งอ่ืน  หนงัสือบอกกล่าวทั้งหมดจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหากส่งทางไปรษณียด่์วนแบบช าระเงินล่วงหนา้จะถือวา่ไดรั้บ
ภายในสองวนัท าการนบัจากวนัท่ีส่ง 

10.3 โดยนยัน้ี คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงวา่ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ีและขอ้มูลใด ๆ ท่ีคู่สญัญาอาจไดรั้บมาจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถไดรั้บมาจาก
แหล่งขอ้มูลสาธารณะ จะไดรั้บการเกบ็โดยคู่สญัญาท่ีไดรั้บขอ้มูล โดยถือเป็นความลบัอยา่งเคร่งครัดท่ีสุด และจะไม่เปิดเผยใหแ้ก่บุคคลท่ีสามใด ๆ โดยไมไ่ดรั้บความ
ยินยอมจากฝ่ายท่ีส่งขอ้มูล โดยมีขอ้แมว้า่ บุคคลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหม้อบขอ้มูลดงักล่าวแก่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลใด ๆ หรือบุคคลอ่ืนท่ี
กฎหมายก าหนดใหมี้การใหข้อ้มูลดงักล่าว 
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10.4 เพื่อวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงฉบบัน้ี “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” หมายถึง บริษทัใดกต็ามท่ีควบคุมผา่นคนกลางหน่ึงคนข้ึนไป หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมโดย หรืออยูภ่ายใต้
การควบคุมร่วมกนัของคู่สญัญาในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม เม่ือใชอ้า้งอิงกบัคู่สญัญาในขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

10.5 ขอ้ตกลงน้ีเป็นสญัญาระหวา่ง OANDA และตวัแทนขาย เวน้เสียแต่วา่ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ในส่วนอ่ืนของขอ้ตกลงน้ี ไม่มีบุคคลอ่ืนใดจะมีสิทธ์ิในการบงัคบัใช้
ขอ้ก าหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงน้ี 

10.6 ขอ้ตกลงน้ีมีผลผูกพนัและมีผลใชบ้งัคบัเพือ่ผลประโยชนข์องคู่สญัญาฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนผูสื้บทอดและผูรั้บโอนสิทธ์ิท่ีไดรั้บอนุญาต 

10.7 ขอ้ตกลงฉบบัน้ีอาจจดัท าข้ึนเป็นคู่ฉบบัในจ านวนเท่าใดกไ็ด ้ซ่ึงเม่ือไดล้งนามในแต่ละคู่ฉบบัแลว้กจ็ะถือเป็นคู่ฉบบัท่ีเป็นตน้ฉบบั แต่คู่ฉบบัทั้งหมดจะถือเป็นขอ้ตกลง
ฉบบัเดียวกนั 

10.8 ขอ้ตกลงฉบบัน้ีประกอบไปดว้ยขอ้ตกลงและความเขา้ใจทั้งหมดระหวา่งตวัแทนขายและ OANDA ขอ้ตกลงฉบบัน้ีใชแ้ทนขอ้ตกลง การรับรอง หรือการตกลงก่อน
หนา้น้ีทั้งหมด ไมว่า่จะกระท าดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรกต็าม 

10.9 OANDA ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขขอ้ตกลงน้ี รวมถึงเง่ือนไขของก าหนดการท่ี 1 ไดทุ้กเม่ือ โดยมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้วัแทนขายทราบ
ล่วงหนา้สามสิบ (30) วนั ในกรณีท่ีตวัแทนขายไม่ยอมรับขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขแลว้ ตวัแทนขายจะตอ้งแจง้การยุติขอ้ตกลงให ้OANDA ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และในกรณีดงักล่าวขอ้ตกลงน้ีจะถือวา่ส้ินสุดลงในวนัท่ีการแกไ้ขขอ้ตกลงมีผลใชบ้งัคบัตามท่ีประสงค ์หาก OANDA ไม่ไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวเช่นนั้น ใหถื้อวา่
ตวัแทนขายยอมรับขอ้ตกลงฉบบัแกไ้ข ขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงจะใชแ้ทนขอ้ตกลงฉบบัก่อนหนา้น้ีระหวา่งคูส่ญัญาในประเด็นเดียวกนั 

11. ทรัพย์สินทางปัญญา 

11.1 OANDA มอบใบอนุญาตแบบจ ากดั เพกิถอนได ้ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน ไม่สามารถโอนสิทธ์ิไม่สามารถออกใบอนุญาตช่วง ไม่มีค่าลิขสิทธ์ิใหต้วัแทน
ส าหรับระยะเวลาของขอ้ตกลงฉบบัน้ีเพื่อใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของ OANDA ตามวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

11.2 ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนทั้งหมดในวสัดุการตลาดจะยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของ OANDA ทุกเม่ือแต่เพียง
ผูเ้ดียวเท่านั้น และตวัแทนขายจะไม่มีสิทธ์ิหรือผลประโยชนใ์นวสัดุการตลาดนั้น 

12. กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั 

12.1 ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และคู่สญัญาตกลงยนิยอมใหอ้ยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจศาลของศาลองักฤษแต่เพียงผูเ้ดียวในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

ก าหนดการที ่1 

ค่าธรรมเนียมท่ีจะจ่ายและหลกัเกณฑข์องคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งจะมีรายละเอียดอยูใ่นพอร์ทลัส่วนตวัส าหรับตวัแทนขายของคุณ 

จะจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับลูกคา้แต่ละรายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ีและตามโครงสร้างท่ีไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นพอร์ทลัส่วนตวัส าหรับ
ตวัแทนขายของคุณ หากลูกคา้รายใดเปิดบญัชีมากกวา่หน่ึงบญัชี จะไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบับญัชีเพิ่มเติมดงักล่าว ในกรณีท่ีลูกคา้สองรายข้ึนไปเปิด
บญัชีเดียวในช่ือร่วม จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงชุดเดียวส าหรับลูกคา้ดงักล่าวเช่นนั้น 
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