
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของ Premier Privilege

Nymstar Limited ไดรั้บการจดทะเบยีนในประเทศเซเชลส์ เลขทะเบยีน 8423606-1 และไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน
กํากบัดแูลผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ (FSA) หมายเลขใบอนุญาต SD025 (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "Exness") นําเสนอ สนับสนุน
และจัดแคมเปญ "Premier Privilege"  ("แคมเปญ") สําหรับกลุม่ลกูคา้ Premier ที�ไดรั้บเลอืก

กรณุาอา่นขอ้กําหนดและเงื�อนไขตอ่ไปนี�อยา่งละเอยีด รายละเอยีดขอ้กําหนดในการเขา้รว่มแคมเปญและรางวลัของ
แคมเปญนี�เป็นเนื�อหาสว่นหนึ�งของขอ้กําหนดและเงื�อนไขปัจจบุนั

การเขา้รว่มแคมเปญนี� ถอืวา่คณุไดย้อมรับและตกลงตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขตอ่ไปนี� รวมไปถงึขอ้ตกลงของลกูคา้
และเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของแคมเปญ Premier ตลอดจนเอกสารอื�นๆ ทั �งหมดที�เผยแพรอ่ยูบ่น
เว็บไซตท์างการของบรษัิท exness.com ในกรณีที�ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของโปรแกรม Premier ไมส่อดคลอ้งกบั
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขเหลา่นี� ใหย้ดึตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขเหลา่นี�เฉพาะในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัแคมเปญนี�เทา่นั�น
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขทั �งหมดที�อยูใ่นโปรแกรม Premier จะยงัคงมผีลบงัคบัใชโ้ดยสมบรูณ์

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของแคมเปญ

1. แคมเปญจะเริ�มตน้ตั �งแตว่นัที� 30 สงิหาคม 2021 (00.00 GMT) ถงึวนัที� 11 ตลุาคม 2021 (23.59 GMT) ("ระยะ
เวลาแคมเปญ") และเปิดเขา้รว่มสําหรับกลุม่เทรดเดอรปั์จจบุนัที�ไดรั้บคดัเลอืก ซึ�งเป็นลกูคา้ Premier ของ Exness
ในชว่งไตรมาสที� 3 ของปี 2021 (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญ")

2. ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารลงทะเบยีนสําหรับแคมเปญนี� เฉพาะผูเ้ขา้รว่มแคมเปญที�ไดรั้บคําเชญิทางอเีมลจาก Exness
เทา่นั�นจงึจะมสีทิธิ�เขา้รว่มแคมเปญนี�

3. รางวลั
Exness จะมอบรางวลั (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "รางวลั") แกผู่เ้ขา้รว่มแคมเปญที�มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑท์ี�กําหนด ตาม
ที�อธบิายเพิ�มเตมิในยอ่หนา้ที� 5 ดา้นลา่ง

4. เง ื�อนไขท ั�วไป/คณุสมบตัติามเกณฑส์าํหรบัผูเ้ขา้รว่มแคมเปญนี� ("เง ื�อนไขท ั�วไป")

4.1 ไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มในแคมเปญนี� เฉพาะลกูคา้ที�ไดรั้บคดัเลอืก ซึ�งมคํีาเชญิที� Exness สง่ใหท้างอเีมลเทา่นั�น
ที�มสีทิธิ�เขา้รว่มแคมเปญนี�

4.2 เฉพาะลกูคา้ Premier ที�มคีณุสมบตัติามเกณฑใ์นไตรมาสที� 3 ปี 2021 (ต ั�งแต่ 1 กรกฎาคม 2021 จนถงึ
30 กนัยายน 2021) เทา่นั�นที�มสีทิธิ�ไดรั้บรางวลัแคมเปญนี�

4.3 แคมเปญนี�จะพจิารณาและนับเฉพาะสถานะที�เปิดในระหวา่งระยะเวลาแคมเปญเทา่นั�น

4.4 พื�นที�สว่นบคุคลของผูเ้ขา้รว่มแคมเปญตอ้งไดรั้บการยนืยนัโดยสมบรูณก์อ่นวนัที� 30 สงิหาคม 2021 ไม่
จําเป็นตอ้งลงทะเบยีนพื�นที�สว่นบคุคลใหมเ่พื�อเขา้รว่มแคมเปญนี� เพื�ออธบิายความใหช้ดัเจน การเขา้รว่มแคม
เปญจะพจิารณาเป็นหนึ�งสทิธิ�ตอ่หนึ�งพื�นที�สว่นบคุคลเทา่นั�น



4.5 การตดัสนิจะพจิารณาจากการเทรดที�เปิดในบญัชจีรงิทั �งหมด รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงผูใ้หบ้รกิารกลยทุธ์ และ
การคดัลอกใน Social Trading การคํานวณรางวลัจะพจิารณาเครื�องมอืการซื�อขายทั �งหมด ยกเวน้ JP225,
JP225m, XRPUSD, และ XRPUSDm

4.6 แคมเปญนี�ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัขอ้เสนอ / โปรโมชั�นอื�น หรอืไมส่ามารถใชร้ว่มกบัขอ้เสนอ / โปรโมชั�นอื�น เชน่
โปรแกรมโบนัสที�กําลงัใชง้านอยู่

4.7 การคํานวณรางวลัจะไมนั่บรวมบญัชทีี�เปิดใชง้านดว้ยโบนัสเงนิฝาก

5. ขอ้กาํหนดคณุสมบตักิารรบัรางวลั (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "เง ื�อนไขเฉพาะ")

โดยจะตอ้งไมก่ระทบขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี� ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญทั �งหมดจะไดรั้บ
เงนิรางวลัจํานวนคงที�ในสกลุเงนิ USD (ดอลลารส์หรัฐ) (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "รางวลั") สําหรับการเทรดล็อตที�เปิดอยูแ่ตล่ะ
รายการ ตามขอ้กําหนดที�ระบดุา้นลา่ง

กลุม่
เครื�องมอืทางการเงนิ

หนว่ย
(ล็อตที�
เปิด)

มลูคา่รางวลั

Premier
Preferred

Premier
Elite

Premier
Signature

1

สกลุเงนิ
โลหะ
พลงังาน
BTCUSD

1 $0.20 $0.25 $0.30

2 ดชัน ี(ไมร่วม JP225 และ
JP225m) 10 $0.20 $0.25 $0.30

3 หุน้ (ไมร่วม GOOGL,
AMZN) 10 $1.00 $1.50 $2.00

4 GOOGL, AMZN 1 $2.00 $2.50 $3.00

5
Cryptocurrency (ไมร่วม
BTC, XRPUSD,
XRPUSDm)

10 $0.30 $0.40 $0.50

6
US30 x 10
US500 x 100
USTEC x 100

1 $3.60 $3.80 $4.00



5.3 จํานวนเงนิรางวลัสงูสดุที�ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญอาจไดรั้บในหมวดหมูร่างวลันี�คอื 3,000 ดอลลาร์ เงนิรางวลัท ั�งหมด
สามารถถอนได้

5.4 โดยจะตอ้งไมก่ระทบขอ้กําหนดสว่นที�เหลอืที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี� เพื�อตอบแทนผูเ้ขา้รว่มแคม
เปญที�มกีารซื�อขายสงูสดุในระหวา่งระยะเวลาแคมเปญ ซึ�งมคีณุสมบตัติามเกณฑสํ์าหรับสถานภาพ Premier ใดๆ ใน
ไตรมาสที� 4 ของปี 2021 ตามขอ้กําหนดที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดและเงื�อนไขของโปรแกรม Premier จะมกีารมอบรางวลั
เพิ�มเตมิแบบใหค้รั �งเดยีว

สถานภาพในไตร
มาส 4 ปี 2021* รางวลัพเิศษ

Preferred 200 ดอลลาร์

Elite 400 ดอลลาร์

Signature 600 ดอลลาร์

* - การกําหนดสถานะคณุสมบตัจิะดําเนนิการภายในวนัที� 1 ตลุาคม 2021 และหากผูเ้ขา้รว่มแคมเปญมคีณุสมบตัติามเกณฑสํ์าหรับ
สถานภาพ Premier ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญดงักลา่วจะไดรั้บรางวลัพเิศษแบบใหค้รั �งเดยีว เพิ�มเตมิจากเงนิรางวลัหลกัที�ไดจ้ากการเทรด
ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสถานภาพ Premier ที�ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญไดรั้บภายใน 1 ตลุาคม 2021

6. พนักงานของกลุม่บรษัิท Exness และสมาชกิในครอบครัวของพนักงานไมม่สีทิธิ�เขา้รว่มแคมเปญนี� สมาชกิใน
ครอบครัว หมายถงึ คูส่มรส บตุร บตุรบญุธรรม (ไมว่า่บตุรของคูส่มรสหรอืบตุรโดยการอปุการะ) หลาน พี� นอ้ง พี�นอ้ง
ตา่งบดิามารดา และลกูพี�ลกูนอ้ง

7. เราจะประกาศรายละเอยีดของรางวลัใหผู้เ้ขา้รว่มแคมเปญทราบทางอเีมลในวนัที� 26 ตลุาคม 2021 ผูท้ี�ไดรั้บรางวลั
ควรเตรยีมพรอ้มใหเ้ราสามารถตดิตอ่ไดต้ลอดเวลาทางอเีมลและ/หรอืโทรศพัทท์ี�ใหไ้วเ้มื�อทําการเปิดบญัชกีบับรษัิท
การโอนเงนิรางวลัจะดําเนนิการเมื�อรางวลัมมีลูคา่มากกวา่หนึ�ง (1) USD (ดอลลารส์หรัฐ) เงนิรางวลัจะโอนไปยงับญัชี
เทรดจรงิที�มกีารใชง้านมากที�สดุของผูเ้ขา้รว่มแคมเปญในพื�นที�สว่นบคุคลที�เขา้รว่ม ภายในสบิสี� (14) วนันับจากวนัที�
ประกาศ

8. Exness ขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการเปลี�ยนแปลงรางวลัเป็นรางวลัอื�นที�มมีลูคา่เทา่กนั และ/หรอืมลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกนัตามที� Exness เห็นสมควรไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ไมส่ามารถขอเปลี�ยนแปลงรปู
แบบของรางวลัได ้ รางวลัไมส่ามารถโอนใหผู้อ้ ื�น และไมส่ามารถแลกเปลี�ยนหรอืแลกคนืเป็นสิ�งอื�นได ้ รางวลันี�ไมม่กีาร
รับประกนัหรอืการรับรองใดๆ ยกเวน้ตามที�กฎหมายกําหนดไวเ้ทา่นั�น

9. ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญสามารถปฏเิสธการเขา้รว่มแคมเปญนี�ไดต้ลอดเวลา โดยสง่อเีมลแจง้เราที�
premier@exness.com

10. เหตผุลในการตดัสทิธิ�ออกจากแคมเปญมดีงันี�

ก. การละเมดิกฎหมาย และ/หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัที�บงัคบัใช ้และ/หรอืขอ้กําหนดและเงื�อนไขปัจจบุนัของแคมเปญ หรอื
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขใดๆ ของ Exness รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้ตกลงของลกูคา้ ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของ
โปรแกรม Premier ขอ้ตกลงของพารท์เนอร ์และขอ้กําหนดและเงื�อนไขของโบนัส
ข. ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญมคีณุสมบตัไิมต่รงตามเงื�อนไขทั�วไปและเงื�อนไขเฉพาะสําหรับการเขา้รว่มแคมเปญ
ค. ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญกระทําการโดยไมส่จุรติ และ/หรอืไมถ่กูตอ้ง และ/หรอืฉอ้ฉล และ/หรอืในลกัษณะที�ไมส่อดคลอ้ง

mailto:premier@exness.com


กบัเจตนารมณข์องแคมเปญ
ง. ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญมากกวา่ 2 คนใชท้ี�อยู ่และ/หรอือเีมล และ/หรอืพื�นที�สว่นบคุคลเดยีวกนั
จ. ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญเป็นพนักงานของกลุม่บรษัิท Exness หรอืเป็นบคุคลในครอบครัวของพนักงาน
ฉ. การสมรูร้ว่มคดิในหมูผู่เ้ขา้รว่มแคมเปญ
ช. ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญใชซ้อฟตแ์วรเ์พื�อแกไ้ขหรอืซอ่นที�อยู ่IP จรงิของตน
ซ. ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญหนึ�งคนใชท้ี�อยู่ IP หลายรายการในการเขา้รว่มแคมเปญ หรอืผูเ้ขา้รว่มแคมเปญหลายคนใชท้ี�อยู่
IP เดยีวกนั

11. Exness จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อดําเนนิแคมเปญนี� และอาจใชว้ตัถปุระสงคน์ี�ในการเปิดเผยขอ้มลูดงั
กลา่วแกบ่คุคลที�สาม รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงผูจั้ดหา ตวัแทนบรษัิททอ่งเที�ยว ผูจั้ดกจิกรรม และหน่วยงานกํากบัดแูลที�
เกี�ยวขอ้ง เมื�อไดรั้บการรอ้งขอ ดงันั�น การเขา้รว่มแคมเปญจงึมเีงื�อนไขขึ�นอยูก่บัการใหข้อ้มลูดงักลา่ว หากไมไ่ดรั้บแจง้
เป็นอยา่งอื�น Exness อาจใชแ้ละเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วเพื�อการประชาสมัพันธแ์ละการตลาดได ้โดยรวมถงึแตไ่มจํ่ากดั
เพยีงการสื�อสารทางอเีมลหรอืโทรศพัทจ์ากขอ้มลูตดิตอ่ที�ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญหรอืผูท้ี�ไดรั้บรางวลัไดใ้หไ้ว ้ แลว้แตก่รณี
ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญยนิยอมที�จะใหข้อ้มลูที�เป็นปัจจบุนัหรอืแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้งตามที� Exness รอ้งขอ Exness มสีทิธิ�
ที�จะใชร้ปูถา่ยและชื�อของลกูคา้เพื�อการประกาศรายชื�อผูท้ี�ไดรั้บรางวลัและเพื�อใชใ้นรปูแบบการประชาสมัพันธอ์ื�นๆ เพื�อ
ความชดัเจน ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญนี�ทกุคนยนิยอมและอนุญาตให ้ Exness ใชช้ื�อและขอ้มลูความชอบของตนเองในการ
ประกาศรายชื�อผูเ้ขา้รว่มแคมเปญ และ/หรอืประกาศรายชื�อผูไ้ดรั้บรางวลั และ/หรอืเพื�อการสื�อสารทางการตลาดอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัแคมเปญโดยไมต่อ้งจา่ยคา่ตอบแทนใดๆ

12. Exness ขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการแกไ้ข ระงับ ยกเลกิ หรอืยตุแิคมเปญ รวมทั �งรางวลั และขอ้กําหนดและ
เงื�อนไขเหลา่นี�ไดท้กุเมื�อ โดยไมต่อ้งรับผดิชอบหรอืรับผดิใดๆ ทั �งสิ�น

13. นอกเหนอืจากความรับผดิชอบใดๆ ที�ไมอ่าจยกเวน้ไดต้ามกฎหมาย Exness (รวมทั �งผูบ้รหิาร พนักงาน และ
ตวัแทนของ Exness) ไมรั่บผดิชอบใดๆ (รวมทั �งความรับผดิจากความประมาท) หากเกดิการบาดเจ็บของบคุคล หรอื
ความสญูเสยี หรอืเสยีหาย (รวมทั �งการเสยีโอกาส) ไมว่า่ทางตรง ทางออ้ม ดว้ยเหตพุเิศษ หรอืเป็นผลสบืเนื�อง ที�เกดิ
ขึ�นจากแคมเปญนี� รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงสาเหตตุอ่ไปนี� (ก) ความผดิพลาดทางเทคนคิใดๆ หรอืการทํางานผดิพลาด
ของอปุกรณ์ (ไมว่า่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ Exness หรอืไม)่ (ข) การโจรกรรม การเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอื
การแทรกแซงโดยบคุคลที�สาม (ค) การขอรับรางวลัที�ลา่ชา้ รางวลัสญูหาย เปลี�ยนแปลง เสยีหาย หรอืจัดสง่ผดิ (ไมว่า่
กอ่นหรอืหลงัจากที� Exness ไดรั้บมา) เนื�องดว้ยเหตอุนัเหนอืความควบคมุของ Exness (ง) การเปลี�ยนแปลงมลูคา่
ของรางวลัจากที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี� (จ) ภาษีที�ผูท้ี�ไดรั้บรางวลัหรอืผูเ้ขา้รว่มแคมเปญมหีนา้ที�ตอ้ง
จา่ย หรอื (ฉ) การใชร้างวลัที�ไดรั้บหรอืการเขา้รว่มอเีวน้ต ์(หากเกี�ยวขอ้ง) ซึ�งถอืเป็นสว่นหนึ�งของรางวลั

14. ขอ้กําหนดและเงื�อนไขฉบบันี�จัดทําขึ�นเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัแปลภาษาอื�นๆ จัดทําขึ�นเพื�อความสะดวกสําหรับผู ้
อา่นเทา่นั�น ในกรณีที�ฉบบัแปลภาษาอื�นมขีอ้ความที�ไมถ่กูตอ้งหรอืคลาดเคลื�อนจากขอ้ความในฉบบัภาษาองักฤษ ให ้
ยดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั Exness ขอสงวนสทิธิ�ในการตดัสนิใจขั �นสดุทา้ยสําหรับการชี�แจงขอ้กําหนดและเงื�อนไข
ฉบบันี�


