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1.หัวข้ อของสัญญา
1.1 สัญญาฉบับนี ้จัดทาขึ ้นภายใต้ เงื่อนไขการบริ การของบริ ษัท บริ ษัทจะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้ให้ กบั ลูกค้ าของบริษัท :
ดาเนินการในตลาดการเงินให้ กบั ลูกค้ า, ดาเนินธุรกรรมการเงินให้ กบั ลูกค้ า ทังบริ
้ ษัทและลูกค้ าจะต้ องดาเนินธุรกรรม
การเงินตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
1.1.1 ในกรณีที่ลกู ค้ าเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ที่จะให้ บริ ษัทดาเนินธุรกรรมกับบัญชีเทรดของลูกค้ า
ได้
1.1.2 การดาเนินธุรกรรมกับบัญชีเทรดของลูกค้ าจะต้ องอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้
1.1.3 ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ที่จะแจ้ งให้ บริษัททราบถึงการดาเนินการ
ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งการดาเนินการดังกล่าวผ่านอีเมลล์ (email) และต้ องแนบสาเนาเอกสารที่ระบุรายละเอียดชื่อ นามสกุล ที่
อยู่ หมายเลขบัญชีเทรด เบอร์ โทรศัพท์ รหัสผ่าน ตรงตามข้ อมูลจริ งและส่งมายัง support@fbs.com ซึง่ อีเมลล์นนจะต้
ั ้ อง
ตรงกับที่เคยระบุไว้ ตอนดาเนินการเปิ ดบัญชีเทรดกับบริ ษัท

2.การบริการของบริษัท
2.1. คาจากัดความของคาว่า “การบริ การของบริ ษัท” หมายถึงการบริ การหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนใด ๆ ที่
บริ ษัทอนุญาตให้ ลกู ค้ าดาเนินการดังต่อไปนี ้:
2.1.1. รับทราบข้ อมูลหรื อติดต่อกับบริ ษัทหรื อบุคคลที่สามที่ได้ รับอนุญาตจากทางบริษัท
2.1.2. ดาเนินธุรกรรมการเงินในตลาดการเงินผ่านโปรแกรม “Metatrader 4.0” ของบริษัท รวมไปถึงการเข้ าถึงข้ อมูลของ
บริ ษัทผ่านทางคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าและอินเตอร์ เน็ต
2.2. ยอมรับเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี ้ว่าลูกค้ าได้ อา่ นและรับทราบว่าหากต้ องการเทรดหรื อลงทุนจะทาผ่านโปรแกรมของ
บริ ษัทเท่านัน้
2.3. การบริ การของบริษัทครอบคลุมไปถึงโปรแกรมลงทุนพื ้นฐาน Metatrader 4, การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบุคคลที่
สามที่ดาเนินการภายใต้ การควบคุมของบริษัท
2.4. ลูกค้ ารับทราบและยินยอมให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการเปลีย่ นแปลง แก้ ไขหรื อเพิ่มเติม ชื่อ หัวข้ อ ของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องในสัญญาฉบับนี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม
เงื่อนไขภายในสัญญาในอนาคตได้
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2.5. บริ ษัทจะต้ องดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าไปยังตลาด แต่ไม่สามารถดาเนินการจัดการหรื อออกความคิดเห็น
แทนลูกค้ าได้
2.6. บริ ษัทไม่สามารถดาเนินการดังต่อไปนี ้ได้ : (นอกเหนือว่าอยูใ่ นเงื่อนไขที่กาหนดภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้)
2.6.1. ติดตามและรายงานให้ ลกู ค้ าทราบถึงสถานะของคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า
2.6.2. ดาเนินการยกเลิกหรื อปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า
2.6.3. พยายามเปลีย่ นแปลงค่า quotes ภายในโปรแกรม Metatrader 4
2.7. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการคาแนะนาในการลงทุนจากบริษัท บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนได้ แต่ทาง
บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่จะตามมาหรื อเกิดขึ ้นต่อคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า บริ ษัทมีสทิ ธิ์ทจี่ ะยกเลิกหรื อปิ ดคา
สัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าได้ ในกรณีทบี่ ริ ษัทเห็นว่าคาสัง่ ซื ้อขายนันมี
้ ความผิดปกติทจี่ ะก่อให้ เกิดเป็ นภัยต่อทังตั
้ วลูกค้ าและ
บริ ษัท
2.8. บริ ษัทดาเนินการเสียภาษี อย่างถูกต้ องตามกฎหมายภายใต้ ประเทศ Belize ทังฝ่
้ ายบริ ษัทและฝ่ ายลูกค้ าจะต้ อง
ดาเนินการเสียภาษี ภายใต้ กฎหมายประเทศของตนเอง
2.9. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะให้ ลกู ค้ าดาเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีในกรณีบริ ษัทตรวจพบความไม่เหมาะสมหรื อ
การกระทาที่สอ่ ไปในทางทุจริ ต
2.10. ผลกาไรหรื อขาดทุนของลูกค้ าจะได้ รับการคานวณเป็ นเงินในบัญชีของผู้เทรดทันทีทคี่ าสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าได้ ปิดลง
จากคาสัง่ ของลูกค้ า

3. คาสั่งซือ้ ขาย
3.1. ข้ อมูลอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับเงื่อนไขในการลงทุนระบุไว้ ใน https://www.fbs.comในส่วนของ “Trading
Conditions” บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการลงทุนโดยจะต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าตามกฎในข้ อที่ 7.3
ของสัญญาฉบับนี ้
3.2. คาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า
3.2.1. ระบบจะแสดงคาสัง่ ต่อไปนี ้ในระหว่างการซื ้อขายของลูกค้ า
3.2.2. “Market execution” หมายถึงระบบกาลังดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายไปยังตลาดฟิ วเจอร์ และหุ้น CFD
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3.2.3. “Market execution” หมายถึงระบบกาลังดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายไปยังตลาด FOREX
3.2.4. คาสัง่ ซื ้อขายใด ๆ ก็ตามของลูกค้ าผ่านโปรแกรม Metatrader 4 จะได้ รับการดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ก) ลูกค้ าทาการยืนยันคาสัง่ ซื ้อขายผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์
ข) คาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าที่อยูใ่ นระบบจะถูกส่งไปยังเซอเวอร์ (server)
ค) บริ ษัทได้ รับคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าและทาการยืนยันการสัง่ ซื ้อขายโดยที่การเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตของทังสอง
้
ฝ่ ายจะต้ องมีความเสถียรเพียงพอ
ง) ในกรณีที่คาสัง่ ซื ้อถูกต้ องจะทาการบันทึกลงไปในคิว ในกรณีนี ้ จะมีข้อความแสดงในช่อง "สัง่ ซื ้อ" ของลูกค้ า
ว่า "กรุณารอสักครู่ ... คาสัง่ ซื ้อกาลังเริ่ มดาเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์ ";
จ) ในระหว่างที่ระบบกาลังดาเนินการในข้ อ ฉ ระบบจะแสดงสถานะของคาสัง่ ซื ้อขายไว้ ในส่วนของ “client
terminal”
ฉ) Terminal ของลูกค้ าได้ รับผลของการดาเนินการคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าโดยทีก่ ารเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตของ
ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องมีความเสถียรเพียงพอ
3.2.5. ลูกค้ าสามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายที่สง่ ไปได้ ในขณะที่ระบบกาลังแจ้ งสถานะว่า “Order is accepted” ลูกค้ าจะต้ อง
กดปุ่ มที่ระบุวา่ “Cancel order” ในกรณีที่ลกู ค้ ากดยกเลิกคาสัง่ ไม่ทนั บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบผลใด ๆ ที่ตามมาเนื่องจาก
คาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการกระทาภายใต้ ระบบของ Metatrader 4
3.2.6. ลูกค้ าไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายที่สง่ ไปได้ ในขณะที่ระบบกาลังแจ้ งสถานะว่า “Order is in process”
3.2.7. ระยะเวลาของการส่งคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าไปยังระบบจะขึ ้นอยู่กบั ความเสถียรของอินเตอร์ เน็ตระหว่างฝ่ ายลูกค้ า
และเซิฟเวอร์ ของบริษัท นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนัน้ ๆ ในช่วงเวลาที่เป็ นปกติการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
ของลูกค้ าจะใช้ เวลาไม่เกิน 1 ถึง 5 วินาทีในการส่งคาสัง่ แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เป็ นปกติคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าอาจจะ
ใช้ เวลานานกว่าในการส่งไปยังระบบ
3.2.8. ในกรณีที่ราคาปัจจุบนั ของตราสารทางการเงินเปลีย่ น ในขณะที่บริ ษัทกาลังดาเนินการตามคาขอซื ้อของลูกค้ า
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ ราคาใหม่ (Bid / Ask) ในกรณีดงั กล่าวคาขอของลูกค้ าจะถูกประมวลผลในราคาใหม่
3.2.9. คาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าอาจจะถูกยกเลิกในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ก) ในกรณีที่ลกู ค้ าส่งคาสัง่ ซื ้อขายก่อนช่วงเวลาทาการของตลาด
ข) ในกรณีที่ตลาดอยูใ่ นสภาวะที่ผิดปกติ ผันผวน
ค) ในกรณีที่ลกู ค้ ามีมาร์ จิ ้น (margin) ไม่เพียงพอต่อการเทรด ระบบจะแสดงข้ อความ “No quote” หรื อ “Not
enough money” บนหน้ าจอของลูกค้ า
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ง) บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ ลกู ค้ าใช้ โปรแกรมช่วยในการเทรด (Expert Advisor หรื อ EA) ในกรณีที่
โปรแกรมนันสามารถท
้
าให้ ลกู ค้ าสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายติดต่อกันเกิน 30 คาสัง่ ซื ้อขายภายในหนึง่ นาที
จ) เนื่องจากการจากัดปริ มาณการสัง่ ซื ้อสูงสุด และหรื อ จากัดจานวนสูงสุดของการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ซื ้อ
รอการอนุมตั เิ พื่อไม่ให้ เกินในแต่ละประเภทบัญชี
3.2.10. ลูกค้ าสามารถดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายผ่านโทรศัพท์หรื อผ่านระบบ Live chat ได้
3.2.11. ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นใช้ บญ
ั ชีของคุณลูกค้ าที่มาจาก IP Address เดียวกัน บริ ษัทจะถือว่าการดาเนินการใด ๆ ที่มา
จากบัญชีนนเป็
ั ้ นบุคคลนันเป็
้ นคุณลูกค้ าและบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่จะตามมา
3.2.12. คาสัง่ ซื ้อขายใด ๆ ก็ตามที่ดาเนินการในช่วงเวลาที่ปิดตลาดทาการจะถูกยกเลิกทังหมด
้
ก) คาสัง่ ซื ้อที่ดาเนินการในช่วงเวลาปิ ดตลาดจะถูกยกเลิก
ข) คาสัง่ ขายที่ดาเนินการในช่วงเวลาปิ ดตลาดจะถูกยกเลิก
3.2.13. บริ ษัทไม่อนุญาตให้ ลกู ค้ าใช้ วิธีเทรดแบบ “arbitrage” ในการเทรดกับโบรกเกอร์ FBS บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายที่มาจากวิธี arbitrage ทังหมดในกรณี
้
ที่บริ ษัทตรวจพบบัญชีใด ๆ ก็ตามที่ใช้ วธิ ีการเทรดดังกล่าว
3.2.14. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าทีด่ าเนินการนอกเหนือไปจากที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ้
3.2.15. ในกรณีที่บริ ษัทตรวจพบว่ามีการใช้ บญ
ั ชีเทรดประเภท “free-swap” ทาการเทรดโดยใช้ วิธี arbitrage บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของบัญชีดงั กล่าวเป็ นบัญชีปกติโดยจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ าก่อนทีจ่ ะมีการ
เปลีย่ นแปลง
3.3 การดาเนินการเทรดหรื อการลงทุน
3.3.1. คาสัง่ ซื ้อ (Buy order) จะทาการเปิ ด ณ ราคา Ask (Ask price) คาสัง่ ขาย (Sell order) จะทาการเปิ ดที่ราคา Bid
(Bid price)
3.3.2. คาสัง่ ซื ้อ (Buy order) จะทาการปิ ด ณ ราคา Bid (Bid price) คาสัง่ ขาย (Sell order) จะทาการปิ ดที่ราคา Ask
(Ask price)
3.3.3. ตาแหน่ง Rollover การ Swap โดยเพิ่ม/หัก เพื่อเปิ ดคาสัง่ ซื ้อจะดาเนินการจาก 23:59:00 ถึง 00:10:00 ตามเวลา
การเทรดบนแพลตฟอร์ ม ดังนันการ
้
Swap จะถูกเพิม่ /ลดลง กับทุกการสัง่ ซื ้อที่เปิ ดในช่วงระยะเวลาจาก 23:59:00 ถึง
00:00:00 ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอร์ ม
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3.3.4.ในสภาวะที่ตลาดเป็ นปกติคา่ Spread ของคาสัง่ ซื ้อขายจะถูกคานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
3.3.5. ค่า Spread ของคาสัง่ ซื ้อขายอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงจากสาเหตุดงั ต่อไปนี:้
 จากสภาวะความผิดปกติในตลาดที่ทางบริษัทไม่ได้ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า
 จากการประกาศความเปลีย่ นแปลงของกฎหรื อข้ อบังคับของบริษัทซึง่ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บนเว็ปไซต์ของบริ ษัท
 จากเหตุสดุ วิสยั ที่ไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 จากเหตุที่ตลาดมีวอลลุม่ (volume) ไม่มากซึง่ ได้ ระบุไว้ แล้ วในสัญญา
3.3.6. ค่า Spread สามารถขยายออกได้ ในสภาวะที่ตลาดมีขา่ วเศรษฐกิจ การเมืองหรื อข่าวอื่น ๆ ที่สง่ ผลกระทบ หรื อ
ในช่วงเวลาที่ราคาเกิดช่องว่างระหว่างราคา (Gap) ในช่วงเวลาเปิ ดตลาด (เช้ าวันจันทร์ ) หรื อในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพ
คล่องต่า (Low Market Liquidity)
3.4. การเปิ ดคาส่งซื ้อขาย (Open an order)
3.4.1. สิง่ ที่ต้องระบุในการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายทุกครัง้ มีดงั นี ้
 ระบุชื่อของคูส่ กุลเงิน
 ระบุวอลลุม่ (volume) ของการเทรด
 ระบุประเภทของคาสัง่ ซื ้อขาย
3.4.2. การเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายหมายถึงการที่ลกู ค้ าพอใจจะซื ้อหรื อขายในราคา ณ ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่ โดยไม่ใช้
โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรื อ EA) การเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายนันลู
้ กค้ าจะต้ องกดปุ่ มเลือกระหว่างคาสัง่ ซื ้อ
(Buy) หรื อคาสัง่ ขาย (Sell)
3.4.3. การเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายโดยใช้ โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรื อ EA) จะต้ องดาเนินการ ณ ตรง
ตาแหน่งของราคาปัจจุบนั
3.4.4. ขันตอนการด
้
าเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย
ก) ทันทีที่ลกู ค้ าส่งคาสัง่ ซื ้อขายมายังเซิฟเวอร์ ระบบจะทาการตรวจสอบอัตโนมัติวา่ บัญชีของลูกค้ ามีมาร์ จิ ้น (margin)
เพียงพอในการซื ้อขายหรื อไม่ หากลูกค้ ามีมาร์ จิ ้นเพียงพอระบบจะเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายให้ ลกู ค้ าทันที แต่หากไม่เพียงพอระบบ
จะไม่ดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายให้ ลกู ค้ าและจะมีข้อความเกี่ยวกับมาร์ จิ ้นไม่เพียงพอแสดงบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของ
ลูกค้ า
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ข) ข้ อความบนหน้ าจอที่แสดงถึงสถานะของคาสัง่ ซื ้อขายว่าเปิ ดสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จอาจจะแตกต่างออกไปในกรณีที่ลกู ค้ า
ส่งคาสัง่ ซื ้อขายในการลงทุนประเภทอื่น
ค) ข้ อความที่ระบุสถานะซื ้อขายเรี ยบร้ อยของคาสัง่ ซื ้อขายจะอยูใ่ นส่วนของ “log-file”
ง) ในกรณีที่ลกู ค้ าเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เปิ ดทาการ ระบบจะไม่ดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายให้ ลกู ค้ าพร้ อม
ทังแสดงข้
้
อความบนหน้ าจอของลูกค้ าว่า “No quote/trading is forbidden.” ในกรณีที่โบรกเกอร์ ดาเนินการผิดพลาดเปิ ด
คาสัง่ ซื ้อขายให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายดังกล่าวและบริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงการยกเลิก
ดังกล่าว
3.5. การปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย (Close an order)
3.5.1. การปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายหมายถึงการที่ลกู ค้ าพอใจในราคา ณ ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่ โดยไม่ใช้ โปรแกรมช่วยในการ
ลงทุน (Expert Advisor หรื อ EA) การปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายนันลู
้ กค้ าจะต้ องกดปุ่ ม “Close” เพื่อปิ ดการซื ้อขาย
3.5.2. การปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายโดยใช้ โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรื อ EA) จะต้ องดาเนินการ ณ ตรง
ตาแหน่งของราคาปัจจุบนั
3.5.3. ลูกค้ าสามารถตังค่
้ า “Stop Loss” หรื อ “Take Profit” ในการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย
3.5.4. ขันตอนการด
้
าเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย
ก) โปรแกรมจะมีคาสัง่ “Close by” ปรากฏขึ ้นมาในช่องของ “Type” เมื่อลูกค้ าเลือกคาสัง่ ดังกล่าวในคาสัง่ ซื ้อขายที่ลกู ค้ า
ต้ องการจะปิ ด ลูกค้ าจะเจอปุ่ มทีร่ ะบุวา่ “Close#...by#...” เมื่อลูกค้ ากดปุ่ มดังกล่าวระบบจะทาการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของ
ลูกค้ าโดยอัตโนมัติ
ข) ในกรณีที่ลกู ค้ าเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายมากกว่า 2 คาสัง่ ขึ ้นไป โปรแกรมจะมีคาสัง่ “Multiple Close By” ปรากฏขึ ้นมาในช่อง
ของ “Type” หลังจากที่ลกู ค้ ากดปุ่ มเลือกคาสัง่ ดังกล่าวระบบจะแสดงรายการของคาสัง่ ซื ้อขายขึ ้นมาพร้ อมทังมี
้ ปมที
ุ่ ่ระบุ
ข้ อความว่า “Multiple Close By for…” ให้ กด เมื่อลูกค้ ากดปุ่ มดังกล่าวระบบจะทาการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าทังหมด
้
โดยอัตโนมัติ
คาสัง่ “Close by” และ “Multiple Close By” จะไม่สามารถใช้ ได้ กบั บัญชีเทรดประเภท floating spread”
ค) ข้ อความที่ระบุสถานะปิ ดการซื ้อขายเรียบร้ อยของคาสัง่ ซื ้อขายจะอยูใ่ นส่วนของ “log-file”
ง) ในกรณีที่ลกู ค้ าปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เปิ ดทาการ ระบบจะไม่ดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายให้
ลูกค้ าพร้ อมทังแสดงข้
้
อความบนหน้ าจอของลูกค้ าว่า “No price” ในกรณีที่โบรกเกอร์ ดาเนินการผิดพลาด
ปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงข้ อผิดพลาดดังกล่าว
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จ) ข้ อความบนหน้ าจอที่แสดงถึงสถานะของคาสัง่ ซื ้อขายว่าเปิ ดสาเร็จหรื อไม่สาเร็ จอาจจะแตกต่างออกไปใน
กรณีที่ลกู ค้ าส่งคาสัง่ ซื ้อขายในการลงทุนประเภทอื่น
3.6. กรณีการบังคับปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย
3.6.1. ในกรณีทมี่ าร์ จิ ้นบัญชีเทรดของลูกค้ าลดลงต่ากว่า 40% ระบบจะมีการแจ้ งเตือนว่า “margin call” บริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินของลูกค้ าจากการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายอัตโนมัติของระบบ
3.6.2. บริ ษัทจะทาการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าทันทีโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหากมาร์ จิ ้นของลูกค้ ามีต่ากว่า 20%
3.6.3. ยอดรวมเงินทังหมดของลู
้
กค้ าเมื่อนาเข้ าสูร่ ะบบเทรดแล้ วจะเรี ยกว่า Balance ซึง่ ถูกควบคุมโดยเซิฟเวอร์ การ
ดาเนินการในข้ อ 3.6.2. ของสัญญาฉบับนี ้เซิฟเวอร์ จะเป็ นคนดาเนินการเมื่อมาร์ จิ ้นของผู้เทรดลดลงจนถึงจานวนดังกล่าว
เมื่อระบบทาการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าแล้ ว จะมีข้อความที่ระบุสถานะของการบังคับปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายอยูใ่ นส่วนของ
“Log-file” ว่า “Stop out”
3.6.4. ระบบจะดาเนินการในข้ อ 3.6.2. ของสัญญาฉบับนี ้ที่จะทาการบังคับปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายทีม่ ีลอต (Lot) ใหญ่ที่สดุ ก่อน
3.6.5. หลังจากที่ระบบทาการบังคับปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายและ Balance ของลูกค้ าติดลบ บริ ษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ Balance
ของลูกค้ ากลับมาเป็ นศูนย์ ยกเว้ นในบางกรณีที่บริ ษัทตรวจสอบการกระทาของลูกค้ าแล้ วพบว่าเป็ นการจงใจกระทา
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเงินจานวนดังกล่าวคืนจากเจ้ าของบัญชี
3.6.6. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะลดจานวนเงินที่อยูใ่ น Balance ของลูกค้ าจานวน 1 บัญชีในกรณีทตี่ รวจพบว่าลูกค้ ากระทา
การทุจริ ตโดยการมี 2 บัญชีเทรดที่ทาการซื ้อและขายพร้ อมกันในคูส่ กุลเงินหรื อการลงทุนอื่น ๆ ตัวเดียวกันและกระทาใน
เวลาและราคาที่ใกล้ เคียงกัน
3.6.7. ในกรณีทยี่ อดคงเหลือคงที่เกิดขึ ้นในบัญชีของลูกค้ า แสดงว่าจานวนของเงินที่ได้ ชดเชยจากบริ ษัท จะถูกหักออก
จากผลรวมของค่าคอมมิสชัน่ เงินคืนที่จะต้ องจ่ายในแต่ละวัน
3.7 การเปลีย่ นแปลงค่าเลเวอร์ เรจ (Leverage Change)
3.7.1. ลูกค้ าของบริ ษัทสามารถดาเนินการขอเปลีย่ นแปลง Leverage ของบัญชีได้ ภายใน 24 ชัว่ โมง ลูกค้ าจะไม่สามารถ
ทาการเปลีย่ นแปลง Leverage ได้ หากบัญชีของลูกค้ ามีการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายอยูใ่ นตลาด
3.7.2. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลง Leverage ในบัญชีของลูกค้ าโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การเปลีย่ นแปลง
Leverage บัญชีลกู ค้ าของบริ ษัทจะเป็ นไปตามขอบเขตของการเปลีย่ นค่า Leverage ในตารางข้ อที่ 3.7.3 และจะมีการ
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าตามกฎที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ข้ อที่ 7.3.
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3.7.3. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะดาเนินการกับคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าที่เปิ ดอยูต่ ามกฎที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อที่ 3.7.2. โดยการดาเนินการ
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามตารางขอบเขตการเปลีย่ นแปลงค่า Leverage ดังนี ้
เลเวอร์ เรจ (Leverage)
ขอบเขตสูงสุดในการเปลีย่ นแปลง
ขอบเขตสูงสุดในการเปลีย่ นแปลง
1:3000
$200 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
€200 (ยูโร)
1:2000
$2000 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
€2000 (ยูโร)
1:1000
$5000 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
€5000 (ยูโร)
1:500
$30000 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
€30000 (ยูโร)
1:200
$150000 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
€150000 (ยูโร)
1:100
ไม่จากัด
ไม่จากัด
1:50
ไม่จากัด
ไม่จากัด
3.7.4. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะปรับลดค่า Leverage ของบัญชีลกู ค้ าในช่วงเช้ าของวันจันทร์ เพื่อลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ ้นต่อ
บัญชีของลูกค้ าในกรณีที่ลกู ค้ าเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายไว้ ตงแต่
ั ้ สปั ดาห์ก่อน
3.7.5. Leverage สูงสุดสาหรับการลงทุนใน ทองคา และ เงิน ของบัญชีเทรดประเภทใดก็ตามจะถูกตังไว้
้ ที่ 1:100

4. คาอธิบายความหมายคาสั่งซือ้ ขาย (Order Description)
4.1. ประเภทของคาสัง่ ซื ้อขายทังหมดในโปรแกรมเทรดของ
้
FBS
4.1.1. ประเภทของคาสัง่ ต่อไปนี ้คือการตังค่
้ าคาสัง่ ซื ้อขายในกรณีที่ราคายังเคลือ่ นไหวไปไม่ถึง ตาแหน่งราคาที่ลกู ค้ า
ต้ องการ (Pending Orders)
ก) คาสัง่ “Buy Stop” – คือคาสัง่ ที่ใช้ สาหรับการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อในขณะที่ราคายังเคลือ่ นที่ขึ ้นไปไม่ถึงราคาที่พอใจ
ข) คาสัง่ “Sell Stop” – คือคาสัง่ ที่ใช้ สาหรับการเปิ ดคาสัง่ ขายในขณะที่ราคายังเคลือ่ นที่ลงไปไม่ถงึ ราคาที่พอใจ
ค) “Buy Limit” – คาดว่าจะเปิ ด position ซื ้อที่ราคาตา่ กว่าราคาปั จจุบนั ในขณะที่จะทาการสัง่ ซื ้อ
ง) คาสัง่ “Sell Limit” – คือคาสัง่ ที่ใช้ สาหรับการเปิ ดคาสัง่ ขายในขณะที่ราคาเคลือ่ นที่เลยราคาที่พอใจไป โดยที่ผ้ เู ทรด
คาดหวังว่าราคาจะเคลือ่ นที่กลับมาเปิ ดคาสัง่ ขายให้ กบั ตนเอง
จ) คาสัง่ “Stop Loss” – คือคาสัง่ ที่ใช้ สาหรับการตังราคาที
้
่ผ้ เู ทรดจะหยุดขาดทุนของคาสัง่ ซื ้อขายที่เปิ ดอยู่
ฉ) คาสัง่ “Take Profit” – คือคาสัง่ ที่ใช้ สาหรับการตังราคาที
้
่ผ้ เู ทรดจะพอใจในกาไรของคาสัง่ ซื ้อขายที่เปิ ดอยู่
4.2. การตังระยะเวลาของค
้
าสัง่ ซื ้อขาย
Suite 5, Garden City Plaza, Mountain View Boulevard,BELMOPAN, Belize, C. A.
Tel:+501-822-2990

www.fbs.com

9

FBS. Customer Agreement
4.2.1. การตังค่
้ า, การแก้ ไขหรื อการเปลีย่ นแปลงค่าของคาสัง่ ซื ้อขายโดยลูกค้ าสามารถทาได้ ในขณะตลาดยังเปิ ดทาการ
อยู่ บริ ษัทได้ ระบุเวลาทาการของแต่ละตลาดไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
4.2.2. ในกรณีทตี่ ลาดเกิดความผิดปกติขึ ้น คาสัง่ ซื ้อขายรวมไปถึงการตังค่
้ าทังหมดอาจจะถู
้
กปิ ดทังหมดขึ
้
้นอยูก่ บั ความ
รุนแรงของเหตุการณ์ดงั กล่าว
4.2.3. การ Pending Orders ทังหมดมี
้
ระบบ GTS ซึง่ ย่อมาจาก “Good Till Cancelled” ที่สามารถให้ ลกู ค้ าตังระยะเวลา
้
ของคาสัง่ Pending Orders ของตนเองได้ โดยการตังค่
้ านี ้จะอยูใ่ นคาสัง่ “date and time” ลูกค้ าสามารถตังค่
้ าได้ ในช่อง
“Expiry”
4.3 กฎการตังค่
้ าของคาสัง่ ซื ้อขาย
4.3.1. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายโดยการใช้ คาสัง่ Pending Orders ลูกค้ าจะต้ องระบุคา่ เหล่านี ้ลงไปด้ วย
ได้ แก่
ก) ชื่อของคูส่ กุลเงินหรื อตลาดทีต่ ้ องการจะลงทุน
ข) วอลลุม่ ที่จะใช้ ในการลงทุน (Volume)
ค) ประเภทของคาสัง่ ซื ้อขาย (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit)
ง) ตัวเลขของราคาที่ลกู ค้ าพอใจจะทาการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย
4.3.2. นอกเหนือจากการตังค่
้ าในข้ อที่ 4.3.1. แล้ วลูกค้ าสามารถเลือกได้ ที่จะระบุให้ ระบบตังค่
้ า “Stop Loss” หรื อ “Take
Profit” อัตโนมัติหรื อไม่ดงั นี ้
ก) การตังค่
้ า Stop Loss ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ตงั ้ Stop Loss อัตโนมัตใิ ห้ หากราคาไม่สามารถวิง่ ไป
ถึงราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000 ที่ระบุมาในโปรแกรมคือการตังค่
้ าของการดาเนินการดังกล่าว
ข) การตังค่
้ า Take Profit ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ตงั ้ Take Profit อัตโนมัติให้ หากราคาไม่สามารถวิ่งไป
ถึงราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000 ที่ระบุมาในโปรแกรมคือการตังค่
้ าของการดาเนินการดังกล่าว
ค) วันที่และเวลาของการตัง้ Pending Order ดังกล่าว
4.3.3. ลูกค้ าอาจจะไม่สามารถตังค่
้ าของ Pending Orders ได้ หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
ก) หากลูกค้ าระบุตวั เลขผิดพลาดหรื อไม่ถกู ต้ อง
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ข) ในกรณีที่ลกู ค้ าตังค่
้ า Stop Loss หรื อ Take Profit โดยไม่ใช้ โปรแกรมช่วยเทรด (Expert Advisor) ไม่ถกู ต้ องระบบจะ
แสดงข้ อความ “Invalid S/L or T/P” บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
4.3.4. เมื่อลูกค้ าส่งคาสัง่ การตังราคาของ
้
Stop Loss หรื อ Take Profit เพื่อจะทาการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย ลูกค้ าจะต้ องระบุ
ค่าเหล่านี ้ลงไปด้ วยได้ แก่:
ก) Ticker ของการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายที่ถกู ตังในต
้ าแหน่งของราคาทีล่ กู ค้ าพอใจ
ข) 0.0000 ของการตังค่
้ า Stop Loss หมายถึงลูกค้ าทาการยกเลิกหรื อไม่ได้ ตงต
ั ้ าแหน่งของ Stop Loss
ค) 0.0000 ของการตังค่
้ า Take Profit หมายถึงลูกค้ าทาการยกเลิกหรื อไม่ได้ ตงต
ั ้ าแหน่งของ Take Profit
4.3.5. ลูกค้ าไม่สามารถตัง้ Pending Orders ประเภทใด ๆ ก็ตามไว้ ใกล้ ตาแหน่งของราคา ณ ปั จจุบนั มากเกินไปได้
ระยะห่างน้ อยที่สดุ ระหว่างราคาปั จจุบนั กับ Pending Orders ได้ ระบุไว้ แล้ วในเว็ปไซต์ของทางบริษัท
4.3.6. ลูกค้ าไม่สามารถปิ ดการตัง้ Stop Loss/Take Profit ในกรณีที่ราคาอยูใ่ กล้ กบั ราคา Stop Loss/Take Profit มาก
เกินไป ระบบจะแสดงข้ อความ “Modification disabled. The order is too close to the market” หรื อ “No Quote” บน
หน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
4.3.7. ลูกค้ าไม่สามารถแก้ ไขราคาของ Pending Orders ในกรณีที่ราคาอยูใ่ กล้ กบั ราคา Stop Loss/Take Profit มา
เกินไป ระบบจะแสดงข้ อความ “Invalid S/L or T/P” หรื อ “No Quote” บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
4.3.8. ข้ อความที่ระบุสถานะของการตังค
้ าสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ าเรี ยบร้ อยจะอยูใ่ นส่วนของ “log-file”
4.3.9. ทุก ๆ การตังค
้ าสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ า (Pending Orders) จะได้ รับ Ticker
4.3.10. ลูกค้ าไม่สามารถทาการตังค
้ าสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ า (Pending Orders) ในช่วงเวลาที่ตลาดปิ ดทาการ ระบบจะไม่
ยินยอมให้ ลกู ค้ ากระทาการดังกล่าวและจะแสดงข้ อความ “No Price/Trading is forbidden” บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของ
ลูกค้ า
4.4. การตังค่
้ าและการลบคาสัง่ ซื ้อขาย
4.4.1. ลูกค้ าจะต้ องกรอกรายละเอียดของการ Pending Orders ที่ตนเองต้ องการตังค่
้ าให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน โดย
รายละเอียดดังกล่าวมีดงั นี ้
ก) Ticker
ข) ตาแหน่งราคาที่ต้องการตัง้ Pending Orders
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ค) 0.0000 ของการตังค่
้ า Stop Loss หมายถึงลูกค้ าทาการยกเลิกหรื อไม่ได้ ตงต
ั ้ าแหน่งของ Stop Loss
หากลูกค้ ากรอกรายละเอียดไม่ถกู ต้ องตามทีก่ าหนดไว้ ระบบเซิฟเวอร์ สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าได้ และลูกค้ า
จะไม่สามารถกดปุ่ ม “Modify” เพื่อทาการแก้ ไขใด ๆ ได้
4.4.2. ลูกค้ าจะต้ องกรอกรายละเอียดของการตังค่
้ า Stop Loss/Take Profit ที่ตนเองต้ องการตังค่
้ าให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน โดย
รายละเอียดดังกล่าวมีดงั นี ้
ก) ตาแหน่งราคาทีต่ ้ องการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย
ข) 0.0000 ของการตังค่
้ า Stop Loss หมายถึงลูกค้ าทาการยกเลิกหรื อไม่ได้ ตงต
ั ้ าแหน่งของ Stop Loss
ค) 0.0000 ของการตังค่
้ า Take Profit หมายถึงลูกค้ าทาการยกเลิกหรื อไม่ได้ ตงต
ั ้ าแหน่งของ Take Profit
4.4.3. ลูกค้ าสามารถยกเลิกการตัง้ Pending Orders ได้ โดยการยกเลิกการตังค่
้ าของคาสัง่ ซื ้อขายอันนัน้ ๆ
4.4.4. สถานะของการดาเนินการยกเลิกการตัง้ Pending Orders จะอยูใ่ นส่วนของ “Log-file” เมื่อสถานะดังกล่าวปรากฏ
ขึ ้นใน “Log-file” หมายความว่าการยกเลิกการตัง้ Pending Orders กาลังดาเนินการอยู่
4.4.5.ในกรณีที่ลกู ค้ าดาเนินการยกเลิกการตัง้ Pending Orders ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เปิ ดทาการ หรื อโบรกเกอร์
ดาเนินการผิดพลาดเกี่ยวกับคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าการตังค่
้ า Pending Orders ทังหมดของค
้
าสัง่ ซื ้อขายมีความเป็ นไปได้
ที่จะถูกระบบยกเลิก ลูกค้ าจะได้ รับข้ อความแจ้ งเตือนซึง่ ระบุอยูใ่ นส่วนของ Trading Terminal
4.5. การเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของระบบ (Order Execution)
4.5.1. ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าเมื่อเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี:้
ก) การเปิ ดคาสัง่ ขายจาก Sell Stop – เมื่อราคา Bid เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของราคาที่ลกู ค้ า
กาหนดการเปิ ดคาสัง่ ขายล่วงหน้ าไว้ ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ขายโดยอัตโนมัติ
ข) การเปิ ดคาสัง่ ซื ้อจาก Buy Stop – เมื่อราคา Ask เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของราคาที่ลกู ค้ า
กาหนดการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าไว้ ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อโดยอัตโนมัติ
ค) การเปิ ดคาสัง่ ขายจาก Sell Limit - เมื่อราคา Bid เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของราคาที่ลกู ค้ า
กาหนดการเปิ ดคาสัง่ ขายล่วงหน้ าไว้ ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ขายโดยอัตโนมัติ
ง) การเปิ ดคาสัง่ ซื ้อจาก Buy Limit – เมื่อราคา Ask เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของราคาที่ลกู ค้ า
กาหนดการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าไว้ ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อโดยอัตโนมัติ
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จ) การดาเนินการของคาสัง่ Take Profit – สาหรับผู้เปิ ดคาสัง่ ซื ้อ เมื่อราคา Bid เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลย
ตาแหน่งของค่า take Profit ที่ลกู ค้ ากาหนด ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อโดยอัตโนมัติ
ฉ) การดาเนินการของคาสัง่ Stop Loss – สาหรับผู้เปิ ดคาสัง่ ซื ้อ เมื่อราคา Bid เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลย
ตาแหน่งของค่า Stop Loss ที่ลกู ค้ ากาหนด ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อโดยอัตโนมัติ
ช) การดาเนินการของคาสัง่ Take Profit – สาหรับผู้เปิ ดคาสัง่ ขาย เมื่อราคา Ask เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อ
เลยตาแหน่งของค่า take Profit ที่ลกู ค้ ากาหนด ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ขายโดยอัตโนมัติ
ซ) การดาเนินการของคาสัง่ Stop Loss – สาหรับผู้เปิ ดคาสัง่ ขาย เมื่อราคา Ask เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อ
เลยตาแหน่งของค่า Stop Loss ที่ลกู ค้ ากาหนด ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ขายโดยอัตโนมัติ
4.5.2. ในกรณีทคี่ าสัง่ ซื ้อขายหรื อการตังค
้ าสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ า (Pending Orders) ของลูกค้ าอยูร่ ะหว่างช่องว่างของราคา
(Gap) คาสัง่ ซื ้อขายเหล่านันจะถู
้ กดาเนินการตามกฎด้ านล่างนี ้
ก) หากคาสัง่ ซื ้อขายถูกเปิ ดในขณะที่เกิดช่องว่างของราคา การตังค
้ าสัง่ Take Profit จะถูกยกเลิกในกรณีที่ลกู ค้ าตังค
้ าสัง่
Take Profit ไว้ ระหว่างช่องว่างของราคา (Gap) ระบบจะมีข้อความโดยระบุวา่ “TP cancelled/gap” แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
ข) ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายจากคาสัง่ Take Profit โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ บริ เวณที่ตงั ้
ของคาสัง่ Take Profit
ค) ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายจากคาสัง่ Stop Loss โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ บริ เวณที่ตงั ้
ของคาสัง่ Stop Loss ระบบจะมีข้อความโดยระบุวา่ “sl/gap”
ง) ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายจากคาสัง่ Buy Stop และ Sell Stop โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริ เวณที่ตงของค
ั้
าสัง่ Buy Stop และ Sell Stop ระบบจะมีข้อความโดยระบุวา่ “started/gap”
จ) ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายจากคาสัง่ Buy Limit และ Sell Limit โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริ เวณที่ตงของค
ั้
าสัง่ Buy Limit และ Sell Limit ระบบจะมีข้อความโดยระบุวา่ “started/gap”
หากช่องว่างของราคาที่มขี นาดเล็กในบางกรณีระบบอาจจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย
4.5.3. ก) ในสภาวะตลาดปกติ คาสัง่ ซื ้อจะดาเนินการโดยบริ ษัท ด้ วยราคาที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ซื ้อ
ข) ถ้ าคาสัง่ ซื ้อดาเนินการในสภาวะที่ตลาดผิดปกติ ราคาในการสัง่ ซื ้ออาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ซื ้อ ลูกค้ าอาจชอบ
อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อไม่ก็ได้
4.5.4. ในกรณีที่บญ
ั ชีของลูกค้ ามี:
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ก) ระดับของมาร์ จิ ้นอยูท่ ี่ 140% หรื อน้ อยกว่านัน้
ข) 60% ของการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายทังหมดของลู
้
กค้ าเปิ ดไปในทิศทางเดียวกัน
ค) คาสัง่ ซื ้อขายทังหมดของลู
้
กค้ าถูกเปิ ดหรื อตังค่
้ าไว้ ก่อนภายใน 24 ชัว่ โมงก่อนทีต่ ลาดจะปิ ดทาการ
ง) บริ ษัทมีสทิ ธิ์ทจี่ ะตังค่
้ า “Take Profit” สาหรับคาสัง่ ซื ้อขายในกรณีที่ตลาดปิ ดทาการ บริ ษัทจะลบหนึง่ สาหรับราคา Ask
(สาหรับคาสัง่ ขาย) และจะบวกหนึง่ สาหรับราคา Bid (สาหรับคาสัง่ ซื ้อ)

5. การดาเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินกับโบรกเกอร์ (Deposit/withdrawal of funds)
5.1 การดาเนินธุรกรรมฝากเงินเข้ าสูบ่ ญ
ั ชีเทรดของลูกค้ า
5.1.1. ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ที่จะฝากเงินผ่านระบบฝากเงินใด ๆ ก็ได้ ที่ปรากฏอยูใ่ นระบบฝากเงินซึง่ อยูใ่ นส่วนของ Personal Area
หรื อ “พื ้นที่สว่ นบุคคล” ของลูกค้ า
5.1.2. ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่สามารถดาเนินธุรกรรมการฝากเงินอัตโนมัติได้ คาร้ องขอดาเนินการฝากเงินของลูกค้ าจะได้ รับ
การดาเนินการภายในเวลาไม่เกิน 2 วันของวันทาการจากฝ่ ายการเงินของบริษัท
5.2. การดาเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของลูกค้ า

5.2.1. ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ที่จะถอนเงินผ่านระบบชาระเงินใด ๆ ก็ได้ ที่ปรากฏอยูใ่ นระบบการชาระเงินซึง่ อยูใ่ นส่วนของ Personal
Area หรื อ “พื ้นที่สว่ นบุคคล” ของลูกค้ า
5.2.2. ถึงแม้ วา่ ลูกค้ าจะมีสทิ ธิ์ในการดาเนินธุรกรรมฝากเงินเข้ าผ่านช่องทางใดก็ได้ แต่การดาเนินธุรกรรมของลูกค้ าจะ
เป็ นไปได้ โดยสะดวกกว่าหากลูกค้ าดาเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินโดยผ่านช่องทางเดียวกัน
5.2.3. ในกรณีทเี่ กิดเหตุสดุ วิสยั บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะหยุด ระงับ ยกเลิกการทาธุรกรรมถอนเงินทังหมดและจะพิ
้
จารณาเป็ นแต่
ละกรณีไป
5.2.4. บริ ษัท FBS ยึดตามกฎการบริ การของบริ ษัทสากลซึง่ ว่าด้ วยการดาเนินธุรกรรมการถอนเงินของลูกค้ าจะได้ รับการ
ดาเนินการภายใน 48 ชัว่ โมงตามเวลาทาการของบริษัท
5.2.5. ในบางกรณีบริษัทมีสทิ ธิ์ทจี่ ะดาเนินธุรกรรมถอนเงินของลูกค้ าไปยังบัญชีของบริษัทเพื่อความปลอดภัยทางการเงิน
ของลูกค้ า
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5.2.6. หากลูกค้ าดาเนินธุรกรรมฝากหรื อถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิตอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ การดาเนินธุรกรรมถอน
เงินของลูกค้ าจะต้ องทาโดยใช้ บตั รเดบิตหรื อเครดิตใบเดิมทีเ่ ป็ นของธนาคารเดิมเท่านัน้ การใช้ บตั รเดบิตและเครดิตที่พงึ่
จะเคยดาเนินธุรกรรมฝากหรื อถอนเงินอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ จะไม่สามารถดาดาเนินการโอนเงินภายในได้
5.2.7. หากลูกค้ าดาเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิต การดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อ
เครดิตจะต้ องมีสาเนาของบัตรเดบิตหรื อเครดิตดังกล่าว ในสาเนานันจะต้
้ องมีตวั เลข 6 ตัวแรกและ 4 ตัวท้ ายที่ อยูบ่ นบัตร
รวมไปถึงชื่อของผู้ถือบัตร วันหยดอายุของบัตร และลายเซ็นของผู้ถือบัตรแนบมาในสาเนาดังกล่าวด้ วย
5.2.8. หากลูกค้ าดาเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิตและดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อ
เครดิตภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ดาเนินธุรกรรมฝากเงิน เงินจานวนนันจะถู
้ กโอนกลับไปยังบัตรของลูกค้ า
จานวนเงินที่อยูใ่ นบัญชีเทรดของลูกค้ าเกือบทังหมดสามารถด
้
าเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิตได้
บางส่วนอาจจะต้ องดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางธนาคารโดยตรง (Bank wire)
5.3. การโอนเงินภายใน (Internal Transfer)
5.3.1 การโอนเงินภายในไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ
5.3.2. การโอนเงินภายในไม่สามารถดาเนินการโดยบุคคลที่สามได้
5.4. ความปลอดภัยทางการเงิน
5.4.1. เพื่อความปลอดภัยทางการเงิน บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะขอให้ ลกู ค้ าระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวของลูกค้ าเองเพื่อเป็ นการยืนยัน
การมีตวั ตนของลูกค้ าในส่วนของการสมัครเปิ ดบัญชีเทรด บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะขอข้ อมูลเกี่ยวกับการมีตวั ตนของลูกค้ า
เพิ่มเติมเช่น สาเนาของเอกสารเดินทาง (Passport) หรื อเอกสารยืนยันการมีตวั ตนอื่น ๆ ของลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง
5.4.2. บริ ษัทไม่อนุญาตให้ บคุ คลที่สามเป็ นผู้ดาเนินธุรกรรมการเงินทังฝากและถอนเงิ
้
นแทนตัวลูกค้ าเอง

6. คอมมิชชั่น (Commission and other costs)
6.1. ลูกค้ าจะต้ องชาระค่าคอมมิชชัน่ และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา บริ ษัทได้ ระบุรายละเอียด
ของค่าคอมมิชชัน่ ไว้ แล้ วบนเว็ปไซต์หลักของ FBS
6.2. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นเงื่อนไขของค่าคอมมิชชัน่ และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า บริษัท
จะต้ องแจ้ งการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของค่าคอมมิชชัน่ บนเว็ปไซต์หลักของ FBS ในส่วนของ “Company News” และ
ในหนังสือสัญญา
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6.3. บริ ษัทไม่มีสทิ ธิ์ที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลผลการเทรดของลูกค้ า ค่าคอมมิชชัน่ หรื อค่าธรรมเนียมจากการเทรดของลูกค้ าซึง่
ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาฉบับนี ้
6.4. บัญชีเทรดประเภท “Free-Swap” มีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
6.4.1. บัญชีเทรดประเภท “Free-Swap” มีไว้ สาหรับผู้เทรดที่เป็ นชาวมุสลิมเท่านัน้
6.4.2. สาหรับผู้เทรดที่เปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายเป็ นระยะเวลามากกว่า 2 วันขึ ้นไป บริ ษัทมีสทิ ธิ์จะคิดค่าธรรมเนียมตามจานวนวัน
และระยะเวลาที่เปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย ค่าธรรมเนียมจะถูกคานวณโดย 1 แต้ มคูณกับจานวนค่า Swap ของสกุลเงินนัน้ ๆ (คิด
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ ) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ใช่คา่ ดอกเบี ้ยและจะเปลีย่ นแปลงไปขึ ้นอยูก่ บั ว่าคาสัง่ ซื ้อขายนันเป็
้ นคา
สัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขาย
6.4.3. การเปิ ดบัญชีเทรดประเภท “Free-Swap” ลูกค้ าจะต้ องดาเนินการยืนยันตัวตนว่าเป็ นชาวมุสลิมจริ งและต้ อง
ยอมรับเงื่อนไขในข้ อ 6.4.2 ซึง่ ทางบริ ษัทจะส่งรายละเอียดไปให้ ใน email ของลูกค้ า

7. การติดต่ อสื่อสารระหว่ างลูกค้ าและบริษัท (Communication between the Client and the
Company)
7.1. บริ ษัทจะใช้ ชอ่ งทางที่ระบุดงั ต่อไปนี ้ในการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้ า
ก) Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4 จากบริ ษัทสูล่ กู ค้ า
ข) ช่อง chat ใน Personal Area ของลูกค้ า
ค) โทรศัพท์
ง) การ Post
จ) ช่องทางการติดต่อสือ่ สารที่บริษัทประกาศบนเว็ปไซต์หลัก
ช) ช่อง chat ของบริ ษัท
ซ) บริ ษัทจะติดต่อลูกค้ าโดยยึดตามข้ อมูลของลูกค้ าที่ระบุไว้ ในขณะที่กาลังดาเนินการสมัครเปิ ดบัญชีหรื อข้ อมูลที่ลกู ค้ า
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลส่วนตัวในภายหลัง
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7.2. บริ ษัทมีบริ การ “Online chat” สาหรับลูกค้ าเพื่อความสะดวกสบายสะดวกสบายและความต้ องการของลูกค้ า ใน
กรณีที่คาตอบของลูกค้ าไม่ได้ รับการดาเนินการในทันทีหรื อต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ บริษัทจะส่ง Email เพื่อแจ้ ง
การดาเนินการให้ ลกู ค้ าภายหลัง
7.3. ลูกค้ าจะต้ องได้ รับเอกสาร ข้ อความ การยืนยัน การรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตัวลูกค้ าจากทางบริ ษัท :
ก) ภายในหนึง่ ชัว่ โมงหลังจากที่ลกู ค้ าส่ง Email มายังบริ ษัท
ข) ทันทีที่สง่ Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4
ค) ทันทีที่จบการสนทนาทางโทรศัพท์
ง) ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศ
จ) ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจากข้ อความถูกประกาศอยูบ่ นเว็ปไซต์หลัก
7.4. การลงทุนหรื อการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้ าถือเป็ นความลับของบริษัท การเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า
จะต้ องใช้ รหัสผ่านในส่วนของ Personal Area เท่านัน้ ลูกค้ าจะต้ องเก็บชื่อล๊ อคอิน (logins) และรหัสผ่านของลูกค้ าให้ เป็ น
ความลับและดีที่สดุ
7.5. การสนทนาระหว่างลูกค้ าและพนักงานของบริ ษัทผ่านทางระบบโทรศัพท์ของลูกค้ าจะได้ รับการบันทึกเสียงไว้ ทกุ ครัง้
บทสนทนาดังกล่าวถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อใช้ ในการเก็บไว้ เป็ นหลักฐานเพื่อความปลอดภัยของการดาเนินการ
ธุรกรรมและการลงทุนลูกค้ า

8. ขัน้ ตอนการพิจารณาคาร้ องหรื อคากล่ าวอ้ างของลูกค้ า
8.1. ขันตอนการพิ
้
จารณาคาร้ องหรื อคากล่าวอ้ างของลูกค้ าเกี่ยวกับคาสัง่ ซื ้อขาย
8.1.1. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการบริ การของบริษัทเกิดขึ ้น ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ในการยื่นคาร้ องต่อบริ ษัทเพือ่ รับฟั งการชี ้แจงต่อ
ปั ญหาดังกล่าวได้ โดยคาร้ องของลูกค้ าจะได้ รับการพิจารณา 2 วันที่บริ ษัทเปิ ดทางาน ระยะเวลา 2 วันจะเริ่มนับตังแต่
้ เวลา
ที่ลกู ค้ ายื่นคาร้ องดังกล่าวต่อบริษัท
8.1.2. คาร้ องของลูกค้ าจะต้ องมีข้อมูลตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 8.1.6 ในสัญญาฉบับนี ้ ลูกค้ าสามารถยื่นคาร้ องไปยังแผนก
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจาก Feedback ของลูกค้ าซึง่ อยูใ่ นเว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders”
ของบริ ษัท หากลูกค้ าดาเนินการยื่นคาร้ องในส่วนอื่น บริ ษัทจะถือว่าไม่รับทราบหรื อรับรู้คาร้ องดังกล่าว
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8.1.3. บริ ษัทจะพิจารณาคาร้ องของลูกค้ าและตอบกลับภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากที่ได้ รับทราบคาร้ อง หากบริษัท
ต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับคาร้ องของลูกค้ า ลูกค้ าจะต้ องตอบคาถามของบริ ษัทอย่างตรงไปตรงมา
8.1.4. ในกรณีที่บริษัทต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร้ องของลูกค้ า คาร้ องของลูกค้ าดังกล่าวจะถูกรอไว้ ชวั่ คราวจนกว่า
ทางบริ ษัทจะได้ รับคาตอบจากลูกค้ า
8.1.5. คาร้ องของลูกค้ าทังหมดจะถู
้
กยกเลิกในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ตอบคาถามกับบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันนับจากวันที่
ลูกค้ ายื่นคาร้ อง
8.1.6. ลูกค้ าจะต้ องระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้ลงในคาร้ องของลูกค้ า
ก) ชื่อและนามสกุลจริง
ข) หมายเลขบัญชีเทรด
ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ในคาร้ อง
ง) หมายเลขของคาสัง่ ซื ้อขายทีม่ ปี ั ญหา
จ) รายละเอียดและข้ อมูลคาอธิบายของปั ญหาโดยละเอียด
8.1.7. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ในการยกเลิกหรื อไม่รับทราบคาร้ องของลูกค้ าทังหมดในกรณี
้
ที่การยื่นคาร้ องของลูกค้ าไม่เป็ นไปตาม
กฎข้ อที่ 8.1.2 และ 8.1.6 ของสัญญาฉบับนี ้
8.2. ขันตอนในการพิ
้
จารณาคาร้ องที่มีตอ่ คุณภาพการบริ การ
8.2.1. ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ในการยื่นคาร้ องให้ มกี ารพิจารณาคุณภาพการบริ การ ลูกค้ าสามารถดาเนินการให้ Feedback ต่อ
คุณภาพการบริการได้ โดยการไปที่เว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders” ของบริ ษัท คาร้ องต่อคุณภาพ
บริ การของลูกค้ าจะได้ รับการพิจารณาจากหัวหน้ าฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
8.2.2. บริ ษัทจะพิจารณาคาร้ องของลูกค้ าและตอบกลับคาร้ องนันในส่
้ วนของ Personal Area ของลูกค้ าภายในระยะเวลา
10 วันหลังจากที่ได้ รับทราบคาร้ อง
8.2.3. ลูกค้ าจะต้ องระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้ลงในคาร้ องของลูกค้ า
ก) ชื่อและนามสกุลจริง
ข) หมายเลขบัญชีเทรด
ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ในคาร้ อง
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ง) ชื่อของพนักงานบริ ษัททีใ่ ห้ บริการแก่ลกู ค้ า
จ) ช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับพนักงานบริษัทเช่น โทรศัพท์ , ระบบ Life Chat ใน Personal Area ของลูกค้ า, Live
Chat บนเว็ปไซต์หลัก หรื อช่องทางการสือ่ สารอื่น ๆ
ฉ) รายละเอียดและคาอธิบายของเหตุการณ์ในคาร้ องโดยละเอียด
8.3. แหล่งข้ อมูลสาหรับการอ้ างอิงต่อคาร้ องของลูกค้ า
8.3.1. เซิฟเวอร์ Log-file คือแหล่งข้ อมูลที่ดีที่สดุ ที่ลกู ค้ าสามารถใช้ ในการยื่นพร้ อมกับคาร้ องต่อปัญหาของลูกค้ า บริ ษัท
จะพิจารณาข้ อมูลที่ได้ จากเซิฟเวอร์ Log-file เป็ นอันดับแรกก่อนหลักฐานอื่น ๆ ที่มีตอ่ เหตุการณ์นนั ้ ๆ
8.3.2. ในกรณีทคี่ าร้ องต่อปั ญหาของลูกค้ าไม่ได้ รับการบันทึกไว้ ในเซิฟเวอร์ Log-file บริษัทจะพิจราณาคาร้ องของลูกค้ า
จากหลักฐานอื่น ๆ
8.4. การชาระค่าชดเชยจากบริ ษัท
8.4.1. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบคาร้ องและเป็ นจริ งดังคากล่าวอ้ าง บริ ษัทยินดีจ่ายเงินชดเชยให้ กบั ลูกค้ าโดยการโอนเงิน
ชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้ า
8.4.2. บริ ษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้ กบั ลูกค้ าหากตรวจสอบและพบว่าคาร้ องของลูกค้ ากับหลักฐานที่ใช้ อ้างอิงยังไม่มี
ความสมเหตุสมผลเพียงพอ
8.4.3. บริ ษัทจะไม่ชาระเงินค่าชดเชยในปั ญหาที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับความเสียหายทางการเงินให้ ลกู ค้ า
8.4.4. จากกรณีข้อที่ 8.4.1 บริ ษัทจะดาเนินการโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้ าภายในเวลา 1 วันของวันทาการ
หลังจากที่ผลของการพิจารณาคาร้ องปรากฏ
8.5. การยกเลิกหรื อปฏิเสธคาร้ องของลูกค้ า
8.5.1. ในขณะที่บริษัทกาลังปิ ดเพื่อดาเนินการปรับปรุงหรื อแก้ ไขระบบ คาร้ องใด ๆ ที่สง่ มาบริ ษัทจะถือว่ายังไม่ได้ รับทราบ
คาร้ องดังกล่าวและจะไม่ดาเนินการใด ๆ ให้ ลูกค้ าจะได้ รับข้ อความแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธคาร้ องจากระบบ
ผ่านทาง Email ภายใน trading platform ของลูกค้ าหรื อช่องทางอื่น ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อที่ 7.1 ของสัญญาฉบับนี ้
8.5.2. บริ ษัทจะไม่รับคาร้ องทีเ่ กี่ยวข้ องกับระยะเวลาในการดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายถึงแม้ วา่ ข้ อความดังกล่าวจะปรากฎ
อยูบ่ นเซิฟเวอร์ Log-file
8.5.3. คาร้ องอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือจากที่บริษัทได้ กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้จะได้ รับการพิจารณาจากบริ ษัทเป็ นกรณีไป
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8.6. หากลูกค้ าดาเนินการเปิ ด ปิ ด หรื อ เปลีย่ นแปลงคาสัง่ ซื ้อขายในขณะที่ตลาดปิ ดทาการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ดาเนินการใด ๆ กับคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า

9. ความเสี่ยง
ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีที่จะรับความเสีย่ งซึง่ เกิดขึ ้นเป็ นธรรมชาติของการลงทุนและยินดีที่จะให้ บริ ษัทดาเนินการ
ดูแลคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าตามเงื่อนไขต่อไปนี ้:
9.1. ความเสีย่ งที่เกิดจาก Leverage
9.1.1. การเปลีย่ นแปลงของตลาดในบางครัง้ อาจจะส่งผลกระทบต่อ Leverage ของบัญชีเทรดที่ลกู ค้ ากาลังเปิ ดคาสัง่ ซื ้อ
ขายอยู่ ในกรณีที่ตลาดกาลังวิง่ ไปในทิศทางตรงกันข้ ามกับทิศทางของคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า ลูกค้ าสามารถเปิ ดคาสัง่ ซื ้อ
ขายที่ตดิ ลบนันไว้
้ ได้ จนกว่ามาร์ จิ ้นของลูกค้ าจะหมดหรื อลูกค้ าสามารถฝากเงินเข้ าเทรดเพื่อเพิม่ มาร์ จิ ้นให้ กบั บัญชีเทรด
ตัวเองได้
9.1.2. การเทรดที่ดีควรจะมีมาร์ จิ ้นอย่างน้ อยเกิน 100% ขึ ้นไป และการเทรดทุกครัง้ ควรจะตังค่
้ า Stop Loss ที่คาสัง่ ซื ้อ
ขายด้ วยทุกครัง้
9.2. ความเสีย่ งที่เกิดจากความผันผวนในตลาด
9.2.1. ในบางครัง้ ตลาดจะมีการผันผวนสูงซึง่ ส่งผลต่อการเทรดเป็ นอย่างมาก เพราะช่วงที่ตลาดผันผวนหากทากาไรได้ ก็
จะได้ กาไรมากหากขาดทุนก็จะขาดทุนมากเช่นกัน
9.3. ความเสีย่ งที่เกิดจากปัจจัยทางเทคนิค
9.3.1. ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีที่จะรับความเสีย่ งซึง่ เกิดจาก ข้ อมูล การสือ่ สาร อุปกรณ์ไฟฟ้าผิดพลาดหรื อมี
ปั ญหาซึง่ เกิดขึ ้นจากฝั่งของลูกค้ าเองและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเทรดของลูกค้ าได้
9.3.2. ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีที่จะรับความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ “Client Terminal” ของลูกค้ าซึง่ อาจจะ
เกิดขึ ้นจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
ก) การขัดข้ องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าหรื ออินเตอร์ เน็ตของลูกค้ ามีปัญหา
ข) อุปกรณ์ของลูกค้ าทีเ่ กี่ยวของกับการเทรดไม่สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ
ค) การตังค่
้ า“Client Terminal” ที่ผิดพลาดของลูกค้ าเอง
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ง) ลูกค้ าไม่ได้ ทาการปรับ “Client Terminal” ของลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบนั
จ) ลูกค้ าไม่ได้ ศกึ ษาหรื อเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ งานหรื อติดตัง้ “Client Terminal”ซึง่ ได้ อธิบายและระบุไว้ แล้ ว
9.4. ความเสีย่ งที่เกิดจากสภาวะที่ไม่ปกติของตลาด
ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีที่จะรับความเสีย่ งซึง่ เกิดขึ ้นในขณะที่ตลาดไม่ปกติซงึ่ อาจจะส่งผลให้ การส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
ใช้ เวลานานขึ ้น ค่า Spread อาจจะกว้ างขึ ้น
9.5.ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผิดปกติของ Trading Platform
9.5.1. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ การส่งคาสัง่ ซื ้อขายสามารถทาได้ ทีละครัง้ เท่านัน้ การพยายามส่งคาสัง่ ซื ้อขายซ ้า ๆ
ติดต่อกันอย่างรวดเร็ วมีสทิ ธิ์ทาให้ ระบบทาการล๊ อคคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าโดยระบบจะแสดงข้ อความ “Order is locked”
บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
9.5.2. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ การเคลือ่ นที่ของราคาไม่ได้ เกิดจากการกระทาของโบรกเกอร์ แต่หากเกิดจากเซิฟเวอร์
ทาการดึงข้ อมูลมาจากตลาดจริ ง ในกรณีที่อินเตอร์ เน็ตของลูกค้ าไม่เสถียร ราคาที่ลกู ค้ าได้ รับหรื อได้ เห็นอาจจะไม่ตรงกับ
ความเป็ น ณ ปั จจุบนั ของตลาด
9.5.3. อัตราราคาปัจจุบนั สาหรับสินทรัพย์อ้างอิง จะถูกคานวณโดยบริ ษัทโดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการให้ ราคาที่ได้ รับจาก
บริ ษัท ทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการกาหนดราคาของตลาด จะขึ ้นกับความรู้ความเข้ าใจของบริ ษัทนัน้ แต่เพียงผู้เดียว
9.5.4. ลูกค้ ายอมรับราคาทีเ่ สนอโดยบริ ษัทโดยไม่มเี งื่อนไข โดยถือเป็ นการถูกต้ อง จะไม่มกี ารเรี ยกร้ องเกี่ยวกับราคาที่
เสนอโดยบริ ษัท กรณีที่ราคาแตกต่างจากราคาของแหล่งอื่น ๆ สามารถยอมรับสาหรับนาไปพิจารณา
9.5.5 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาซ ้ากับราคาให้ ไว้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ถ้ าสอดคล้ องกับที่บริ ษัทกาหนด ราคา
ดังกล่าวจะเรี ยกว่า "ราคา Off-market" และหรื อ "สภาวะตลาดผิดปกติ" และหรื อ " ข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ ชดั "ที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อตกลง และหรื อ ในส่วน" ข้ อกาหนดและคาจากัดความ" และทาการแก้ ไขข้ อมูลการเงินของการเทรดในราคาดังกล่าว
9.5.6 ในกรณีที่มีการหยุดการให้ ราคาจากเซิร์ฟเวอร์ ทใี่ ช้ เทรดโดยไม่ได้ แจ้ งไว้ อาจเนื่องมาจากฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์
ล้ มเหลว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเชื่อมต่อข้ อมูลราคากับฐานข้ อมูลของราคาบนเซิร์ฟเวอร์ อนื่ เพื่อที่จะให้ มีความ
ต่อเนื่องของการเสนอราคา ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทมีสทิ ธิ แต่ไม่จาเป็ นที่จะแก้ ไขผลทางการเงินของการเทรดของลูกค้ าที่เท
รดในช่วงเวลานี ้
9.5.7. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ การปิ ด แก้ ไข นาโปรแกรมออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าไม่สามารถแก้ ไขคา
สัง่ ซื ้อขายที่ลกู ค้ าดาเนินการไปแล้ วในตลาดได้
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9.5.8. ลูกค้ ารับทราบและยอมรับความเสีย่ งที่เกิดจากการไม่ได้ วางแผนการเทรดที่ดใี นการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายที่สองทัง้ ๆ ที่
ยังไม่ได้ ทราบผลของคาสัง่ ซื ้อขายแรก
9.5.9. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ การตังค่
้ าคาสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ าทุกประเภท (Pending Orders) สามารถทาได้ หลังจาก
ที่สง่ คาสัง่ ซื ้อขายไปยังตลาดแล้ วเท่านัน้
9.5.10. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ การดาเนินการของคาสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ าทุกประเภท (Pending Orders) จะ
ดาเนินการต่อเมื่อราคาเคลือ่ นทีไ่ ปจนกระทัง่ อยูใ่ นตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของคาสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ า เท่านัน้ การ
ดาเนินการเป็ นไปตามกฎข้ อที่ 4.5 ของสัญญาฉบับนี ้
9.6. ความเสีย่ งซึง่ เกิดจากการสือ่ สารล้ มเหลว
9.6.1. ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีรับความเสีย่ งต่อการสูญเสียเงินฝากเนื่องจากตัวลูกค้ าเองไม่ได้ รับหรื อรับข้ อความ
จากบริษัทล่าช้ าเกินไป
9.6.2. ลูกค้ ารับทราบและยอมรับความเสีย่ งที่วา่ Email ที่ลกู ค้ าส่งให้ กบั บริ ษัทอาจจะมีความเป็ นไปได้ ที่บคุ คลที่สาม
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลใน Email ของลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาตได้
9.6.3. ลูกค้ ายินยอมทีจ่ ะให้ บริษัทมีสทิ ธิ์ในการลบหรื อทาลายข้ อความที่ลกู ค้ าไม่ได้ รับผ่านระบบส่ง Email ภายใน การ
ดาเนินการลบข้ อความดังกล่าวจะมีขึ ้นภายใน 3 วันนับจากวันที่สง่ ข้ อความให้ กบั ลูกค้ า
9.6.4. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเทรดของลูกค้ าถือเป็ นความลับของลูกค้ า ลูกค้ ายอมรับ
ความเสีย่ งซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นโดยการกระทาของบุคคลที่สามที่ดาเนินการเข้ าถึงข้ อมูลของลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาต
9.7. ความเสีย่ งซึง่ เกิดจากเหตุสดุ วิสยั
9.7.1. . ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีรับความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจากเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อาจจะส่งผลถึงความสูญเสียเงินของ
ลูกค้ า

10. เหตุสุดวิสัย
10.1. ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ เป็ นเหตุให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดก็ตามถูกสกัดกันหรื
้ อจากัดไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ทงหมดหรื
ั้
อส่วนใดส่วนหนึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมเช่น สงคราม ความวุน่ วายใน
บ้ านเมือง จลาจล การก่อการกบฏ การแทรกแซงทางการเมือง การปรับลดค่าเงินตรา เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ ระเบิด อุก
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ภัยและเหตุสดุ วิสยั หรื อสิง่ ที่สองฝ่ ายไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้น เมือ่ บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ เกิดความ
ไม่มนั่ คงในตลาด บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ บริการชัว่ คราวโดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบผ่านทางระบบ Email
10.2. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ทจี่ ะกาหนดขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากเหตุสดวิสยั โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบผ่านทางระบบ
Email
10.3. ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ลูกค้ ารับทราบและยินยอมให้ บริ ษัทดาเนินการดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ก) ดาเนินการตามคาร้ องขอเพิ่มมาร์ จิ ้น
ข) ปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าที่บริ ษัทเห็นว่าสมควร
ค) ระงับหรื อเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางข้ อในสัญญาฉบับนี ้ที่เกี่ยวข้ องกับเหตุสดุ วิสยั ทีเ่ กิดขึ ้นเพื่อความสะดวกของบริ ษัทใน
การดาเนินการ
ง) ดาเนินการหรื อไม่ดาเนินการใด ๆ ต่อคาร้ องของลูกค้ าหรื อตัวบริ ษัทเอง
จ) พิจารณาผลและรายละเอียดของคาสัง่ ซื ้อขายทังหมดของลู
้
กค้ าเช่น การเปิ ดปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย การเปลีย่ นแปลงตาแหน่ง
ของราคา จานวนคาสัง่ ซื ้อขายทีถ่ กู ลบทังหมด
้
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11. เงื่อนไข และข้ อกาหนด

ASK

ราคาสูงสุดในราคาทั้งหมด เป็ นราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้

อาร์ บิทราจ(Arbitrage)

กลยุทธ์การซื้อขาย ที่ใช้ "การสัง่ ซื้อแบบอาร์บิทราจ"

การสั่งซื้อแบบอาร์ บิทราจ

สิ นทรัพย์ที่ซ้ือในตลาดหนึ่ง และในเวลาเดียวกันก็นาไปขายที่ตลาดอื่นในแบบ
เดียวกัน ดังนั้นความแตกต่างในมูลค่าของสิ นทรัพย์จะคงที่ในหุน้ ที่แตกต่างกัน ผล
จากจากกลยุทธ์น้ ีโดยไม่คานึงถึงผลความก้าวหน้าของตลาดในอนาคต มูลค่าก็จะอยู่
คงที่โดยประมาณ (เป็ นผลมาจากการชดเชยโดยคาสัง่ ซื้อขายซึ่งกันและกัน)
คาสัง่ ซื้อนี้ถือว่าเป็ นอาร์บิทราจ เมื่อมันประกอบด้วยการซื้อ(ขาย) ของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่ในตลาดหนึ่ง โดยไม่มีการขาย (ซื้อ) ในแบบเดียวกันที่ตลาดอื่น ทาให้มี
ช่องว่างระหว่างราคาอย่างมีนยั สาคัญของทั้งสองตลาดที่เชื่อมกัน ในเวลาที่มีการเปิ ด
หรื อปิ ดการสัง่ ซื้อ

BID

ราคาที่ต่าที่สุดในราคาทั้งหมด เป็ นราคาที่ลูกค้าสามารถขายได้

ฐานข้ อมูลราคา(Quotes

ข้อมูลการกระบวนการไหลของราคา

database)

สกุลเงินฐาน(Base

สกุลเงินแรกที่ระบุในคู่สกุลเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อหรื อขายกับสกุลเงินอ้างอิง

currency)

ยอดคงเหลือ

ยอดรวมทางการเงิน ทั้งที่เกิดจากการซื้อขายและไม่เกิดจากการซื้อขายที่เสร็จ
สมบูรณ์แล้วในบัญชีซ้ือขาย

Bar

องค์ประกอบของกราฟเทรด ซึ่งประกอบด้วยราคาที่เปิ ดและปิ ด เช่นเดียวกับราคา
สูงสุดและต่าสุดสาหรับรอบระยะเวลาที่กาหนด

Fast market

สภาวะที่ตลาด ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ วในช่วงเวลาสั้น ๆ บ่อยครั้งที่
"fast market" มาพร้อมกับช่องว่างของราคา ตามกฎ มันมักเกิดขึ้นก่อนหรื อหลัง
เหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์โดยทันที:
- จุดเริ่ มต้นของสงครามหรื อการดาเนินการทหาร;
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-การประกาศตัวแปรทางเศรษฐกิจ ประเทศที่เศรษฐกิจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
เป็ นอันมาก
-การประกาศการตัดสิ นใจในอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางและคณะกรรมการ
-สุนทรพจน์และการประชุม โดยผูอ้ านวยการธนาคารกลาง รัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง และประธานาธิบดีของประเทศที่เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกเป็ นอันมาก
- การแทรกแซงสกุลเงิน โดยองค์กรรัฐ
-การก่อการร้ายระดับชาติ (รัฐ);
- ภัยธรรมชาติ เป็ นเหตุให้ตอ้ งกาหนดกฎฉุกเฉิน (หรื อกฎข้อจากัดที่คล้ายกัน) ใน
พื้นที่ที่มีผปู ้ ระสบภัย
- การเมือง หรื อเหตุสุดวิสยั : การลาออกและการนัดชุมนุม (รวมทั้งสิ่ งที่เป็ นผลมาจาก
การเลือกตั้ง) ของตัวแทนของฝ่ ายบริ หารของรัฐบาล
-เหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อของอัตราการเปลี่ยนแปลงของเครื่ องมือนี้
Quote currency

สกุลเงินที่สองในการระบุคู่สกุลเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อหรื อขายกับสกุลเงินฐาน

Currency pair

การซื้อขายโดยพื้นฐานคือการเปลี่ยนจากค่าเงินสกุลหนึ่งไปอีกสกุลเงินหนึ่ง

ค่ า Trailing Stop

ค่า Trailing Stop ที่กาหนดโดยลูกค้า

หมดอายุ

สิ้นสุดของเวลาสาหรับการซื้อขายสิ นทรัพย์เฉพาะ หลังจากที่การซื้อขายในสัญญา
เกี่ยวข้องไม่สามารถทาได้

ประเภทบัญชี

เงื่อนไขต่างๆ การบริ การที่มีให้กบั ลูกค้า จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของผลรวมของเงิน
ฝากขั้นต่า บัญชีแต่ละประเภทจะมีการกาหนดเงินฝากขั้นต่า ผลรวมเงินฝากสูงสุดจะ
ขึ้นอยูก่ บั การเลือกของเลเวอเรจ

เวลาในแพลตฟอร์ มการเทรด

โซนเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเหตุการณ์ ที่บนั ทึกในล็อกไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์

แผนภูมิ

กระบวนการไหลของราคาแสดงในรู ปแบบกราฟิ ก ความสูงของแต่ละบาร์ – คือราคา
ขอซื้อสูงสุดในช่วงเวลา ต่าสุดของบาร์–คือราคาขอซื้อต่าสุด ราคาปิ ด (close) –
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ราคาขอซื้อสุดท้ายของบาร์ ราคาเปิ ด (เปิ ด) – ราคาขอซื้อแรกสุดของบาร์
ตัวแทน

1) บริ ษท
ั ที่ลูกค้าได้ทาข้อตกลง พื้นฐานทางกฎหมายสาหรับควบคุมการดาเนินการ

ซื้อขายบนเงื่อนไขแบบ margin trading
2) เทรดเซิ ร์ฟเวอร์ และ/หรื อ พนักงานบริ ษท
ั ที่ดาเนินการคาขอและคาสัง่ ซื้อของ

ลูกค้า และดาเนินการคาสัง่ ซื้อ stop out และ margin calls
Long position

เครื่ องมือสาหรับการซื้อโดยคาดหวังการเพิ่มขึ้นของราคา ใช้ได้สาหรับคู่สกุลเงิน:
การซื้อสกุลเงินฐานเพื่อสกุลเงินอ้างอิง

ปิ ด position

เป็ นผลจากส่วนที่สองของการทาการซื้อขายที่เสร็ จสมบูรณ์

ร้ องขอ

คาสัง่ ลูกค้ากับตัวแทนจาหน่ายเพือ่ รับใบเสนอราคา คาขอไม่ได้ทาให้ลูกค้าต้องรับ
ผิดต่อดาเนินการสัง่ ซื้อ

เครื่ องมือ

คู่สกุลเงินหรื อสัญญาต่าง

ประวัตบิ ญ
ั ชี

รายการของการซื้อขายที่เสร็ จสมบูรณ์และการดาเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายของบัญชีซ้ือขาย

ลูกค้ า

นิติบุคคลหรื อบุคคลที่ได้สรุ ปข้อตกลงกับตัวแทน เพื่อดาเนินการการซื้อขายภายใต้
เงื่อนไขการเทรดแบบ margin trading

Client terminal

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ MetaTrader 4.0 ลูกค้าสามารถรับข้อมูลการเข้าซื้อในตลาด
การเงิน (ในปริ มาณที่กาหนดโดยบริ ษทั ) ทาการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด
ออนไลน์ ดาเนินการซื้อขาย ส่ง เปลี่ยน ลบคาสัง่ ตลอดจนได้รับข้อความจากตัวแทน
และบริ ษทั ฯ MetaTrader 4.0 สามารถเข้าใช้งานได้อย่างอิสระผ่านเว็บไซต์

Short position

เครื่ องมือการขายกับความคาดหวังของราคาที่ลดลง ใช้ได้กบั คู่สกุลเงิน: การขายสกุล
เงินฐานเพื่อสกุลเงินอ้างอิง

Contract for difference

วัตถุประสงค์ของการดาเนินการซื้อขาย ซึ่งเป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นฐาน
ของสิ นทรัพย์หลัก (ที่เป็ นสิ นทรัพย์อยูใ่ นพื้นฐานของสัญญาการซื้อขายส่วนต่างหรื อ
Cfd) ที่สามารถเป็ นหุ น
้ ฟิ วเจอร์ โลหะมีค่า ดัชนีหุน้ ฯลฯ
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Quoting

กระบวนการของการนาเสนอราคาเพื่อดาเนินการคาสัง่ ซื้อไปยังลูกค้า

Leverage

อัตราส่วนระหว่างเงินรับประกันและปริ มาณการเทรด

ราคา

1) สาหรับคู่สกุลเงิน: หน่วยมูลค่าของสกุลเงินฐาน จะแสดงในสกุลเงินอ้างอิง
2) สาหรับสัญญาความแตกต่างหรื อ CFD: หน่วยของสิ นทรัพย์หลัก แสดงใน

รู ปแบบที่เป็ นตัวเงิน
ล็อกไฟล์ ลูกค้ า

ไฟล์ สร้างขึ้น โดย Client terminal ซึ่งลงทะเบียนล่าสุดของทั้งคาขอและคาสัง่ ซื้อ
ที่ถูกส่งโดยลูกค้าไปยังตัวแทนจาหน่าย

ล็อกไฟล์ เซิร์ฟเวอร์

ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งลงทะเบียนคาขอและคาสัง่ ซื้อล่าสุด ที่ได้รับจาก
ลูกค้าไปถึงตัวแทนจาหน่าย เช่นเดียวกับผลของการประมวลผล

Locked positions

คือการเปิ ด position ทั้งซื้อและขายที่ปริ มาณเท่ากัน เปิ ดด้วยเครื่ องมือเดียวกันใน
บัญชีซ้ือขายเดียวกัน

ล็อต

หน่วยแบบนามธรรมเพื่อระบุจานวนของหุน้ สิ นค้า สกุลเงินฐาน ที่ยอมรับในแพล็ต
ฟอร์มการเทรด

Margin for locked
positions

การรับประกันโดยตัวแทน เพื่อเปิ ดและรักษา position ที่ลอ็ กไว้ ได้ระบุไว้ใน

Margin trading

การเทรดที่ตอ้ งมีการใช้ leverage เพื่อลูกค้าจะสามารถเข้าดาเนินการเทรด ที่

ข้อกาหนดสัญญาแต่ละตัว

มากกว่าเงินทุนของตนเอง
Initial margin

เงินทุนที่กาหนดโดยตัวแทนเพื่อความปลอดภัยเพื่อเปิ ด position จะมีระบุใน
ข้อกาหนดสัญญาแต่ละตัว

Necessary margin

- เงินสดเพื่อความปลอดภัยที่กาหนดโดยตัวแทน เพื่อรองรับการเปิ ด position ได้มี
การระบุในสัญญาข้อกาหนดของแต่ละเครื่ องมือ

Off-market quote

-เกิดช่องว่างของราคาอย่างเห็นได้ชดั
-การที่ราคาวิง่ กลับภายในระยะเวลาสั้น ไปยังระดับเริ่ มต้นทาให้เกิดช่องว่างของ
ราคา
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-การขาดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ ว ก่อนที่ราคานี้จะปรากฏ
- การไม่มีเหตุการณ์หรื อข่าวทางเศรษฐกิจมหภาค และ/หรื อ ข่าวองค์กรที่มีผลอย่างมี
นัยสาคัญต่อราคา
บริ ษทั มีสิทธิที่จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับ off-market quote ออกจากเซิร์ฟเวอร์
ฐานข้อมูลของราคา
การดาเนินการทีไ่ ม่ ใช่ การซื้อ

การทาการฝากเงินเข้าบัญชีหนึ่ง (ถอนเงินจากอีกบัญชีหนึ่ง) หรื อการอนุญาต

ขาย

(ค่าชดเชย) ของเครดิต

ตลาดปกติ

«ตลาดสภาวะปกติ»

คาสั่งซื้อ

ข้อแนะนาสาหรับลูกค้าเพื่อให้ตวั แทนเปิ ดหรื อปิ ด position เมื่อราคาถึงระดับจุด
สัง่ ซื้อ

เปิ ด position

เป็ นผลที่ได้จากส่วนแรกของการทาธุรกรรมเสร็ จสมบูรณ์

เปิ ดตลาด

การเปิ ดใหม่ของการเทรดหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดหรื อหลังจากหยุด
ระหว่างช่วงเวลาการซื้อขาย

คาสั่งซื้อคงค้ าง

คาแนะนาของลูกค้าต่อตัวแทน เพื่อเปิ ด position เมื่อราคาถึงจุดสัง่ ซื้อ

กาไร/ขาดทุนแบบลอยตัว

กาไร/ขาดทุนแบบไม่คงที่ สาหรับเปิ ด position ที่ราคาปัจจุบนั

ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

ประกอบด้วยการซื้อขายแบบย้อนกลับสองทาง ที่มีปริ มาณการซื้อเท่ากัน (ทั้งเปิ ด
และปิ ด position): การซื้อที่ราคาขาย หรื อขายที่ราคาซื้อ

การส่ งผ่านของราคา(Quotes

ลาดับของราคาแต่ละเครื่ องมือที่มากับแพลทฟอร์มการซื้อขาย

flow)

การไหลของราคา

วิธีการของการเสนอราคาไปยังลูกค้าโดยไม่มีการร้องขอ เมื่อลูกค้าเห็นการไหลของ
ราคาของตัวแทนทางออนไลน์ โดยที่พวกเขาสามารถส่งคาสัง่ ซื้อเพื่อดาเนินการซื้อ
ขายได้ตลอดเวลา

จุด

หน่วยบิตที่นอ้ ยที่สุดของราคา
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ขนาดล็อต

จานวนหุน้ สิ นค้า สกุลเงินฐานในหนึ่งล็อต ถูกคงไว้ในข้อกาหนดของสัญญานี้

ผู้พฒ
ั นา

«MetaQuotes Software Corp.» - ผูพ
้ ฒั นาแพลตฟอร์มการเทรด

คาสั่งซื้อ

คาแนะนาของลูกค้าเพื่อให้ตวั แทนเปิ ดหรื อปิ ด position ให้วาง ลบ หรื อเปลี่ยน
ระดับสัง่ ซื้อ

สภาวะตลาดทีแ่ ตกต่ างจาก

ดู «thin market» หรื อ «fast market»

ปกติ
Free margin

เงินในบัญชีซ้ือขาย ซึ่งสามารถใช้เพื่อเปิ ด position ใหม่ ซึ่งถูกกาหนดไว้ตามสูตร:
Free margin = Equity - Margin

เซิร์ฟเวอร์

ซอฟต์แวร์ MetaTrader Server 4.0 ซึ่งประมวลผลคาขอและใบสัง่ ซื้อของลูกค้า
ให้ขอ้ มูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดการเงิน (ในปริ มาณที่กาหนดโดย
บริ ษทั ) บันทึกหนี้สินระหว่างลูกค้าและตัวแทนจาหน่าย ตลอดจนเฝ้าดูเงื่อนไขและ
ข้อจากัด

Expert Advisor

กลยุทธ์ควบคุมบัญชีเทรด ในรู ปแบบของซอฟแวร์ที่มีภาษาเฉพาะ ภาษา
MetaQuotes 4 ซึ่ งจะส่ งคาขอและคาสัง่ ซื้ อไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ใช้ client terminal

Spike

ดู «Off-market quote».

ข้ อกาหนดของสัญญา

เงื่อนไขการเทรดหลัก (สเปรด ขนาดล็อต ปริ มาณขั้นต่าของการซื้อขาย ขั้นตอนการ
เทรดแบบปริ มาณเปลี่ยน initial margin และ margin for locked positions)
ของแต่ละเครื่ องมือ

สถานการณ์ ทเี่ ป็ นปัญหา

1) สถานการณ์เมื่อลูกค้าเชื่อว่า ตัวแทนได้กระทาการที่จะละเมิดเงื่อนไขหนึ่ งหรื อ

หลายเงื่อนไขของข้อตกลงปั จจุบนั
2) สถานการณ์เมื่อตัวแทนเชื่อว่า ลูกค้าได้กระทาการที่จะละเมิดเงื่อนไขหนึ่ งหรื อ

หลายเงื่อนไขของข้อตกลงปั จจุบนั
สเปรด

ความแตกต่างของราคาเสนอซื้อและขาย โดยจะแสดงเป็ นจุด
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บัญชี

บัญชีเฉพาะบุคคลที่ใช้ในแพล็ตฟอร์มของการเทรด จะสะท้อนถึงการทาการซื้อขาย
ที่สมบูรณ์ การเปิ ด position การดาเนินการที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขาย และคาสัง่ ซื้อ
ตลอดจนสถานะของยอดคงเหลือ

ประเภทบัญชี

เงื่อนไขและการบริ การที่มีให้กบั ลูกค้า ที่เกิดขึ้นโดยขึ้นกับของผลรวมของเงินฝาก
ขั้นต่า มีจานวนของเงินฝากขั้นต่าสาหรับบัญชีแต่ละประเภท ผลรวมของเงินฝาก
สูงสุดขึ้นอยูก่ บั เลเวอเรจที่เลือก

Ticker

เลขรหัสเฉพาะที่กาหนดให้กบั แต่ละ position ที่เปิ ดไว้ หรื อคาสัง่ ซื้อที่คา้ งอยูใ่ น
การเทรด

ตลาดไม่ เคลื่อนไหว(Thin

สภาวะตลาด เมื่อต้องรอราคาป้ อนเข้าสู่เทรดแพล็ตฟอร์มเป็ นช่วงเวลานาน ซึ่งจะ

market)

น้อยกว่าตลาดในสภาวะตลาดปกติ

การดาเนินการซื้อขาย

การซื้อหรื อขายของลูกค้าโดยใช้เครื่ องมือใดๆ

(Trading operation)
แพลตฟอร์ มการซื้อขาย

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่ให้ขอ้ มูลออนไลน์เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดการเงิน
การดาเนินการซื้อขาย บันทึกหนี้สินร่ วมกันระหว่างลูกค้าและตัวแทน ตลอดจน
ตรวจสอบเงื่อนไข และข้อจากัด ในรู ปแบบง่ายๆ เพื่อเป้ าหมายของข้อตกลงปั จจุบนั
ที่ประกอบด้วย “Server” และ “Client terminal”

บัญชีซื้อขาย

การเทรดเฉพาะส่วนบุคคล ของการเทรดในการเทรดแพล็ตฟอร์ม จะแสดงถึงการซื้อ
ขายที่เสร็จสมบูรณ์ การเปิ ด position การดาเนินงานไม่เกี่ยวกับการซื้อขาย และ
คาสัง่ ซื้อ

ระดับการสั่งซื้อ(Order

ราคาที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้อ

level)

เหตุสุดวิสัย

เหตุการณ์ซ่ ึงอาจไม่สามารถมองเห็น หรื อป้ องกันได้ ดูรายละเอียดใน §10 เหตุ
สุดวิสยั ของข้อตกลงปัจจุบนั

ราคาก่ อนหน้ า off-market

ราคาปิ ดก่อนหน้าหนึ่งนาที ซึ่งจะมาก่อนราคา off-market quote หนึ่งนาที

quote
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ช่ องว่ างของราคา

หนึ่งในสองสถานการณ์:
- ราคาเสนอขายในปัจจุบนั มีค่ามากกว่าราคาเสนอซื้อที่ราคาก่อนหน้านี้
-ราคาเสนอซื้อในปั จจุบนั มีค่าน้อยกว่าราคาเสนอขายที่ราคาก่อนหน้านี้

ช่ องว่ างราคาเมื่อตลาดเปิ ด

หนึ่งในสองสถานการณ์:
- ราคาเสนอขายวันนี้เมื่อเปิ ดตลาดมีค่ามากกว่าราคาซื้อที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้
- ราคาเสนอซื้อวันนี้เมื่อเปิ ดตลาดมีค่าน้อยกว่าราคาเสนอขายที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้

ข้ อผิดพลาดทีเ่ ห็นได้ ชัด

การเปิ ด/ปิ ด position ของลูกค้า หรื อการดาเนินการคาสัง่ ซื้อของลูกค้าโดยตัวแทน
ในราคาที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ จากราคาในเครื่ องมือใน quote flow ที่ช่วงเวลา
ที่ทาการซื้อขาย หรื อการกระทาอื่นใดที่เห็นได้ชดั ว่าเป็ นความผิดของตัวแทนในการ
ระบุระดับราคาในตลาด ณเวลาที่กาหนดอย่างชัดเจน

Ask

ราคาสูงสุดในราคาทั้งหมด ราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้.

Bid

ราคาที่ต่าที่สุดในราคาทั้งหมด เป็ นราคาที่ลูกค้าสามารถขายได้

ทุน (Equity)

ยอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบนั มันถูกกาหนดไว้ตามสูตร:
หุน้ ทุน =ทุนคงเหลือ + กาไรลอยตัว - ขาดทุนลอยตัว

Hedged margin

ความปลอดภัยในการเปิ ดและล็อก position ที่กาหนดโดยตัวแทน ที่มีการกาหนด
ในข้อกาหนดสัญญาของเครื่ องมือแต่ละตัว

ล็อค

ดู «Locked positions»

การดาเนินการตลาด

การดาเนินการสัง่ ซื้อของลูกค้าในราคาผูใ้ ห้บริ การมีสภาพคล่องดีที่สุด

Long

ดู "Long position"

Short

ดู «Short position »

ระดับ Маrgin

อัตราส่วนระหว่างทุนและหลักประกันจาเป็ น แสดงเป็ นเปอร์เซ็นต์ มันถูกกาหนดไว้
ตามสูตร:
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FBS. Customer Agreement
ระดับ Margin = (หุน้ ทุน / มาร์จิ้น) * 100%
ระดับเตือนเงินลงทุนหมด

เงื่อนไขของบัญชีคือ ตัวแทนมีสิทธิ แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ในการปิ ด position

(Margin Call)

ทั้งหมดที่เปิ ดอยูข่ องลูกค้าเนื่องจากการขาด Free margin ระดับMargin ที่ให้มี
การเตือน margin call เกิดขึ้น จะถูกระบุไว้ในสัญญาปัจจุบนั

ข้ อมูลจาเพาะของสัญญา

หลักการข้อตกลงในการเทรด (สเปรด ขนาดล็อต ปริ มาณ position ขั้นต่า อัตรา
กาไรขั้นต้น มาร์จิ้นเพื่อใช้ลอ็ คโพสิ ชนั่ ฯลฯ) สาหรับแต่ละเครื่ องมือซื้อขาย

Spike

ดู «Off-market quote»

หยุดคาสั่งซื้อ (Stop out)

คาสัง่ ในการบังคับปิ ด position ที่สงั่ โดยเซิร์ฟเวอร์

Swap

ดอกเบี้ยข้ามคืนหรื อโรลโอเวอร์จากการรักษา position ข้ามคืน การสว็อปอาจจะ
บวกหรื อลบ ตารางที่ มีค่า "สว็อป" ของแต่ละเครื่ องมือจะดูได้ที่เว็บไซต์ของ FBS

จุดตัดขาดทุน (Trailing
Stop)

กลยุทธ์ควบคุมต่อไปนี้ ใช้กบั คาสัง่ Stop Loss:
-ไม่ดาเนินการใดๆ หากมีกาไรจาก open position ไม่เกินค่าของ Trailing Stop;
- ทันทีที่กาไรสาหรับ position เปิ ด เกินค่าของ Trailing Stop ให้ส่งคาสัง่ ซื้อไปยัง
เซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งคาสัง่ Stop Loss ที่ค่า Trailing Stop จากราคาปัจจุบนั
- ทันทีที่ราคาจะได้รับ ค่า Trailing Stopที่มากกว่าจากการยืน่ คาสัง่ ซื้อ Stop Loss
จะส่งคาสัง่ ซื้อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพือ่ เปลี่ยนระดับคาสัง่ ซื้อ เพื่อว่าจะมีระยะห่างของ
Trailing Stop จากราคาปั จจุบน
ั

ฟังก์ชนั่ Trailing Stop จะใช้ได้เมื่อมีการเปิ ดใช้ client terminal โดยมีการ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และได้รับอนุญาตจากเซิร์ฟเวอร์เรี ยบร้อยแล้ว
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