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ขอตกลงการใชบริการ MT4และ EA Robot
ขอตกลงฉบับนี้ทาํ ขึ้นเมื่อวันที.่ ................................... ระหวาง .............................................................. เลขที่
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย........................................... (ตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “ผูขอใชบริการ”) ฝายหนึ่ง กับ บริษทั
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “บริษัท”) อีกฝายหนึ่ง ขอตกลงฉบับนี้ใหถือ
เปนสวนหนึ่งของสัญญาแตงตัง้ ตัวแทนนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
สัญญาแตงตัง้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนา
สัญญาบริการโพเอ็มส และ/หรือสัญญาบริการอื่นใดที่บริษทั อาจจะกระทําเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต เวนแต
ขอตกลงนี้จะกําหนดไวโดยประการอื่น บรรดาคํานิยาม หรือคําเฉพาะทั้งหลายทีใ่ ชในขอตกลงฉบับนี้ แตมิไดใหคําจํากัด
ความไวในขอตกลงฉบับนี้ ใหนําความหมายที่ใหไวและใชในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญา
ลวงหนา สัญญาบริการโพเอ็มส มาใชโดยอนุโลมคูสัญญาทั้งสองไดตกลงกันดังมีเงื่อนไขและรายละเอียดการใชบริการ
MT4 และ EA Robot ดังนี้
1. คําจํากัดความ
1.1. “บริการนี”้ หมายถึง บริการ MT4 และ EA Robot ซึ่งเปนสวนเสริมทีบ่ ริษัทจัดไวใหตามความสมัครใจของ
ลูกคา
1.2. “MT4” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรทใี่ หบริการสั่งซือ้ ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบออนไลนผา นทาง
คอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด
1.3 “EA Robot” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรทเี่ ขียนขึน้ โดยผูขอใชบริการเพื่อใชในการสั่งซื้อขายสัญญาซือ้
ขายลวงหนา และนํามาใชบน MT4 และใหรวมถึงการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใดๆ ของโปรแกรม
คอมพิวเตอรทเี่ กิดจากผูขอใชบริการในอนาคตทั้งหมด
1.4 “ผูขอใชบริการ” หมายถึง ลูกคาทีเ่ ปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และมีความประสงคใชบริการ MT4 และ EA Robot
1.5. “คูมือการใชบริการ” หมายถึง หนังสือ หรือเอกสาร หรือขอความใดๆ ที่บริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ใชเปนแนวทางในการใชบริการ MT4 และ EA Robot ซึ่งบริษทั อาจแกไขเพิ่มเติมไดเปนครั้ง
คราว โดยจัดทําเปนหนังสือ หรือเอกสาร หรือขอความใดๆ เพื่อแจกจายใหกบั ลูกคา หรือมีอยูใ นเวปไซด
www.poems.in.th ของบริษัท
2. บริการ
ผูขอใชบริการอาจใชบริการ MT4 และ EA Robot เปนบริการเสริมจากการซื้อขายตามปกติ โดยบริการนี้จะชวยใหผูขอ
ใชบริการตั้งเงื่อนไขการสงคําสั่งซื้อขาย โดยเมื่อเงื่อนไขเปนไปตามที่ระบบ และผูขอใชบริการกําหนดไว
3. การใชบริการ
ผูขอใชบริการไดอานและเขาใจขอความทั้งหมดในขอตกลงฉบับนี้ ตลอดจนรับทราบ ยอมรับและตกลงกับบริษทั ดังนี้
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

จะปฏิบัติตามคูมือการใชบริการที่บริษัทไดจัดทําให หรือขอความบนเว็บไซตของบริษัท หรือลักษณะอื่นที่
บริษทั เห็นสมควร ซึ่งคูมือดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้
ไดเรียนรูและเขาใจวิธีการใชงาน ตลอดจนการตั้งเงื่อนไขคําสัง่ ซื้อขายตางๆ ของบริการนี้ จากตัวแทนของ
บริษทั คูมือการใชบริการ และ/หรือสื่อการเรียนรูตา งๆที่บริษทั จัดเตรียมไว
รับทราบความเสี่ยง และยอมรับขอจํากัดของบริการนี้ตามที่ระบุไวในคูมือการใชงาน และ/หรือประกาศของ
บริษทั
บริษทั อาจไมสามารถใหบริการนี้ไดในบางขณะเปนการชัว่ คราว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณระบบ
สื่อสารเน็ตเวิรกที่เกี่ยวของกับบริการนี้ขัดของ ไดรับความเสียหาย กําลังซอมแซม หรืออยูระหวางการดูแล
ระบบ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
บริษทั สามารถเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขและขอตกลงตางๆ ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได โดย
บริษทั จะประกาศใหผูขอใชบริการทราบทีเ่ ว็บไซตของบริษัท
หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการใชบริการนี้ หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชงาน ผูขอใชบริการจะตองแจง
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของใหแกบริษัท เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบขอผิดพลาด

4. การคํานวณสถานะตางๆ การเรียกหลักประกันเพิม่ เติมและการบังคับปดสถานะ
ระบบ MT4 และ EA Robot มีวัตถุประสงคหลักเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูขอใชบริการในการสงคําสั่งซื้อขาย
เทานัน้ โดยการคํานวณสถานะตางๆ การเรียกหลักประกันเพิ่มเติมและการบังคับปดสถานะจะเปนไปตามมาตรฐานของ
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย บริษทั ตลาดอนุพนั ธ(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับอื่นใดทีไ่ ดกําหนด หรือประกาศไว ทั้งนี้ขอกําหนด หรือประกาศดังกลาวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม ได
5. การสงคําสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข – Condition orders และการสรางคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติ – Program
trading และ EA Robot
ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวา
5.1 คําสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข และคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติ และ EA Robot ตองไมฝาฝนกฎระเบียบ ประกาศ
ตางๆ จากสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย บริษัทตลาดอนุพนั ธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับอื่นใดที่ไดกาํ หนด หรือประกาศ ไว
5.2 ไมมีขอโตแยง ซึ่งรวมถึงและไมจํากัดเพียงการชําระ คาซื้อ คาธรรมเนียม ผลขาดทุน คาเสียหาย คาปรับ หรือ
อื่นๆ อันเกิดจากคําสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข และคําสั่งซื้อขายอัตโนมัตแิ ละ EA Robot
6. การรับประกัน
บริษทั ไมไดใหคํารับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวกับความถูกตองแมนยําของ
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บริการ MT4 และ EA Robot หรือประสิทธิภาพของบริการนี้ รวมทั้งความเสียหาย ผลขาดทุนใดๆ ซึ่งการสั่งซื้อขายที่มี
ความสําคัญ และ/หรือมีมูลคาสูง หรือจําเปนตองอาศัยจังหวะการสงคําสั่งซื้อขายที่แนนอน ควรสงคําสั่งดวยความ
ระมัดระวังและติดตามอยางใกลชิด
7. การยกเลิกการใชบริการ
บริษทั มีสิทธิยกเลิกการใหบริการนีส้ ําหรับผูขอใชบริการได ไมวาโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา
และในกรณีนี้ผูขอใชบริการตกลง และยินยอมใหบริษัทไมตองรับผิดในบรรดาสิทธิเรียกรอง ความรับผิด หรือการสูญเสีย
รวมถึงแตไมจาํ กัดอยูเฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณไวอันอาจเกิดแกผูขอใชบริการ
ขาพเจารับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนด ขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ และคูมือ
การใชบริการ เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือไวเปนสําคัญ

ลายมือชื่อ .................................................................... ผูขอใชบริการ
(
)

ลายมือชื่อ .................................................................... พยาน
(
)
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