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1. หัวข้อของสัญญา
้ ภายใต้เงือ่ นไขการบริการของบริษท
1.1. สัญญาฉบับนี้จดั ทาขึน
ั บริษท
ั จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ให้กบั ลูกค้าของบริษท
ั :
ดาเนินการในตลาดการเงินให้กบ
ั ลูกค้า, ดาเนินธุรกรรมการเงินให้กบั ลูกค้า
ทัง้ บริษท
ั และลูกค้าจะต้องดาเนินธุรกรรมการเงินตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
์ จี่ ะให้บริษท
1.1.1. ในกรณีทลี่ ูกค้าเป็ นผูบ
้ รรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ลูกค้ามีสท
ิ ธิท
ั ดาเนินธุรกรรมกับบัญชีเทรดของลูกค้าได้
1.1.2. การดาเนินธุรกรรมกับบัญชีเทรดของลูกค้าจะต้องอยูภ
่ ายใต้ขอ
้ กาหนดในสัญญาฉบับนี้
์ จี่ ะแจ้งให้บริษท
1.1.3. ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องการเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ลูกค้ามีสท
ิ ธิท
ั ทราบถึงการดาเนินการ
ลูกค้าจะต้องแจ้งการดาเนินการดังกล่าวผ่านอีเมลล์ (email) และต้องแนบสาเนาเอกสารทีร่ ะบุรายละเอียดชือ
่ นามสกุล ทีอ
่ ยู่
หมายเลขบัญชีเทรด เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน ตรงตามข้อมูลจริงและส่งมายัง support@fbs.com
ซึง่ อีเมลล์นน
้ ั จะต้องตรงกับทีเ่ คยระบุไว้ตอนดาเนินการเปิ ดบัญชีเทรดกับบริษท
ั
1.2. คาแถลงของลูกค้า
1.2.1.
่ าข ้อตกลงนี เพื
้ อปฏิ
่
่
่ ไว ้ในเอกสารฉบับนี และไม่
้
ลูกค ้ายอมรบั และรบั รองว่าตนมีอส
ิ ระทีจะท
บต
ั ต
ิ ามเงือนไขและข
้อตกลงต่างๆทีระบุ
่
่
้
ได ้ถูกจากัดหรือห ้ามมิให ้ทาสัญญาหรือสิงอืนใดจากการเข ้าทาหรือดาเนิ นการภายใตข
้ ้อตกลงนี และการดาเนิ นการและการปฏิ
้ เป็ นการละเมิดหรือการฝ่ าฝื นข ้อตกลงอืนใดระหว่
่
่
่
บัตต
ิ ามข ้อตกลงนี ไม่
างบริษท
ั และบุคคลอืนๆหรื
อกิจการอืนใด
่
้
1.2.2. ลูกค ้ายอมรบั ว่าตนเข ้าใจและเห็นพ ้องกับข ้อกาหนดและเงือนไขทั
งหมดของข
้อตกลงนี ้

2. การบริการของบริษท
ั
2.1. คาจากัดความของคาว่า “การบริการของบริษท
ั ” หมายถึงการบริการหรืออุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้องกับการลงทุนใด ๆ
ทีบ
่ ริษท
ั อนุญาตให้ลูกค้าดาเนินการดังต่อไปนี้ :
2.1.1. รับทราบข้อมูลหรือติดต่อกับบริษท
ั หรือบุคคลทีส
่ ามทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตจากทางบริษท
ั
2.1.2. ดาเนินธุรกรรมการเงินในตลาดการเงินผ่านโปรแกรม “Metatrader 4.0” ของบริษท
ั
รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลของบริษท
ั ผ่านทางคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและอินเตอร์เน็ต
2.2.
ยอมรับเงือ
่ นไขในสัญญาฉบับนี้ว่าลูกค้าได้อา่ นและรับทราบว่าหากต้องการเทรดหรือลงทุนจะทาผ่านโปรแกรมของบริษท
ั เท่า
นัน
้
2.3. การให้บริการของบริษท
ั ประกอบด้วยชุดโปรแกรม Metatrader 4 และ Metatrader 5
การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ทางเทคนิคและการบริการของกลุ่มบุคคลทีส
่ ามทีน
่ าเสนอพร้อมกับบริกาทางบริษท
ั
2.4. ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษท
ั สามารถดาเนินการเปลีย่ นแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติม ชือ
่ หัวข้อ
ของบริษท
ั ทีเ่ กีย่ วข้องในสัญญาฉบับนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์ จี่ ะเปลีย่ นแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงือ
นอกจากนี้บริษท
ั ยังมีสท
ิ ธิท
่ นไขภายในสัญญาในอนาคตได้
2.5. บริษท
ั จะต้องดาเนินการส่งคาสั่งซื้อขายของลูกค้าไปยังตลาด
แต่ไม่สามารถดาเนินการจัดการหรือออกความคิดเห็นแทนลูกค้าได้
2.6. บริษท
ั ไม่สามารถดาเนินการดังต่อไปนี้ได้: (นอกเหนือว่าอยูใ่ นเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ )
2.6.1. ติดตามและรายงานให้ลูกค้าทราบถึงสถานะของคาสั่งซื้อขายของลูกค้า
2.6.2. ดาเนินการยกเลิกหรือปิ ดคาสั่งซื้อขายของลูกค้า
2.6.3. พยายามเปลีย่ นแปลงค่า quotes ภายในโปรแกรม Metatrader 4
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2.7. ในกรณีทีล่ ูกค้าต้องการคาแนะนาในการลงทุนจากบริษท
ั
์ จี่ ะให้คาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุนได้แต่ทางบริษท
บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อผลใด ๆ
้ ต่อคาสั่งซื้อขายของลูกค้า
ทีจ่ ะตามมาหรือเกิดขึน
์ จี่ ะยกเลิกหรือปิ ดคาสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ในกรณีทบ
บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ี่ ริษท
ั เห็นว่าคาสั่งซื้อขายนัน
้ มีความผิดปกติทจี่ ะก่อให้เกิดเ
ป็ นภัยต่อทัง้ ตัวลูกค้าและบริษท
ั
2.8. บริษท
ั ดาเนินการเสียภาษี อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ประเทศ Belize
ทัง้ ฝ่ ายบริษท
ั และฝ่ ายลูกค้าจะต้องดาเนินการเสียภาษี ภายใต้กฎหมายประเทศของตนเอง
2.9.
์ จี่ ะให้ลูกค้าดาเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีในกรณี บริษท
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิท
ั ตรวจพบความไม่เหมาะสมหรือการกระ
ทาทีส
่ อ
่ ไปในทางทุจริต
2.10.
ผลกาไรหรือขาดทุนของลูกค้าจะได้รบ
ั การคานวณเป็ นเงินในบัญชีของผูเ้ ทรดทันทีทค
ี่ าสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ปิดลงจากคาสั่ง
ของลูกค้า

3. คาสั่งซื้อขาย
3.1. ข้อมูลอย่างเป็ นทางการเกีย่ วกับเงือ
่ นไขในการลงทุนระบุไว้ใน https://www.fbs.comในส่วนของ “Trading
Conditions” บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ
่ นไขการลงทุนโดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฎในข้อที่ 7.3
ของสัญญาฉบับนี้
3.2. คาสั่งซื้อขายของลูกค้า
3.2.1. ระบบจะแสดงคาสั่งต่อไปนี้ในระหว่างการซื้อขายของลูกค้า
3.2.2. “Market execution” หมายถึงระบบกาลังดาเนินการส่งคาสั่งซื้อขายไปยังตลาดฟิ วเจอร์และหุน
้ CFD
3.2.3. “Market execution” หมายถึงระบบกาลังดาเนินการส่งคาสั่งซื้อขายไปยังตลาด FOREX
3.2.4. คาสั่งซื้อขายใด ๆ ก็ตามของลูกค้าผ่านโปรแกรม Metatrader 4 จะได้รบ
ั การดาเนินการตามขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
ก) ลูกค้าทาการยืนยันคาสั่งซื้อขายผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์
ข) คาสั่งซื้อขายของลูกค้าทีอ
่ ยูใ่ นระบบจะถูกส่งไปยังเซอเวอร์ (server)
ค) บริษท
ั ได้รบ
ั คาสั่งซื้อขายของลูกค้าและทาการยืนยันการสั่งซื้อขายโดยทีก
่ ารเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ตของทัง้ สองฝ่ า
ยจะต้องมีความเสถียรเพียงพอ
ง) ในกรณีทค
ี่ าสั่งซื้อถูกต้องจะทาการบันทึกลงไปในคิว ในกรณี นี้ จะมีขอ
้ ความแสดงในช่อง "สั่งซื้อ"
ของลูกค้าว่า "กรุณารอสักครู่ ... คาสั่งซื้อกาลังเริ่มดาเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์" ;
จ) ในระหว่างทีร่ ะบบกาลังดาเนินการในข้อ ฉ ระบบจะแสดงสถานะของคาสั่งซื้อขายไว้ในส่วนของ “client
terminal”
ฉ) Terminal
ของลูกค้าได้รบ
ั ผลของการดาเนินการคาสั่งซื้อขายของลูกค้าโดยทีก
่ ารเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ตของทัง้ สองฝ่ ายจะต้
องมีความเสถียรเพียงพอ
3.2.5. ลูกค้าสามารถยกเลิกคาสั่งซื้อขายทีส
่ ง่ ไปได้ในขณะทีร่ ะบบกาลังแจ้งสถานะว่า “Order is accepted”
ลูกค้าจะต้องกดปุ่ มทีร่ ะบุวา่ “Cancel order” ในกรณีทลี่ ูกค้ากดยกเลิกคาสั่งไม่ทน
ั บริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบผลใด ๆ
ทีต
่ ามมาเนือ
่ งจากคาสั่งดังกล่าวเป็ นการกระทาภายใต้ระบบของ Metatrader 4
3.2.6. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซื้อขายทีส
่ ง่ ไปได้ในขณะทีร่ ะบบกาลังแจ้งสถานะว่า “Order is in process”
3.2.7.
ระยะเวลาของการส่งคาสั่งซื้อขายของลูกค้าไปยังระบบจะขึ้นอยูก
่ บ
ั ความเสถียรของอินเตอร์เน็ตระหว่างฝ่ ายลูกค้าและเซิฟเวอ
ร์ของบริษท
ั นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนัน
้ ๆ
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ในช่วงเวลาทีเ่ ป็ นปกติการส่งคาสั่งซื้อขายของลูกค้าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ถึง 5 วินาทีในการส่งคาสั่ง
แต่ในช่วงเวลาทีต
่ ลาดไม่เป็ นปกติคาสั่งซื้อขายของลูกค้าอาจจะใช้เวลานานกว่าในการส่งไปยังระบบ
3.2.8. ในกรณีทรี่ าคาปัจจุบน
ั ของตราสารทางการเงินเปลีย่ น ในขณะทีบ
่ ริษท
ั กาลังดาเนินการตามคาขอซื้อของลูกค้า
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการใช้ราคาใหม่ (Bid / Ask) ในกรณีดงั กล่าวคาขอของลูกค้าจะถูกประมวลผลในราคาใหม่
3.2.9. คาสั่งซื้อขายของลูกค้าอาจจะถูกยกเลิกในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ก) ในกรณีทลี่ ูกค้าส่งคาสั่งซื้อขายก่อนช่วงเวลาทาการของตลาด
ข) ในกรณีทต
ี่ ลาดอยูใ่ นสภาวะทีผ
่ ด
ิ ปกติ ผันผวน
ค) ในกรณีทลี่ ูกค้ามีมาร์จน
ิ้ (margin) ไม่เพียงพอต่อการเทรด ระบบจะแสดงข้อความ “No quote” หรือ “Not
enough money” บนหน้าจอของลูกค้า
์ จี่ ะไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้โปรแกรมช่วยในการเทรด (Expert Advisor หรือ EA)
ง) บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ในกรณีทโี่ ปรแกรมนัน
้ สามารถทาให้ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายติดต่อกันเกิน 30
คาสั่งซื้อขายภายในหนึ่งนาที
จ) เนือ
่ งจากการจากัดปริมาณการสั่งซื้อสูงสุด และหรือ
จากัดจานวนสูงสุดของการเปิ ดคาสั่งซื้อและคาสั่งซื้อรอการอนุมตั เิ พือ
่ ไม่ให้เกินในแต่ละประเภทบัญชี
3.2.10. ลูกค้าสามารถดาเนินการส่งคาสั่งซื้อขายผ่านโทรศัพท์หรือผ่านระบบ Live chat ได้
3.2.11. ในกรณีทีม
่ บ
ี ค
ุ คลอืน
่ ใช้บญ
ั ชีของคุณลูกค้าทีม
่ าจาก IP Address เดียวกัน บริษท
ั จะถือว่าการดาเนินการใด ๆ
ทีม
่ าจากบัญชีนน
้ ั เป็ นบุคคลนัน
้ เป็ นคุณลูกค้าและบริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อผลใด ๆ ทีจ่ ะตามมา
3.2.12. คาสั่งซื้อขายใด ๆ ก็ตามทีด
่ าเนินการในช่วงเวลาทีป
่ ิ ดตลาดทาการจะถูกยกเลิกทัง้ หมด
ก) คาสั่งซื้อทีด
่ าเนินการในช่วงเวลาปิ ดตลาดจะถูกยกเลิก
ข) คาสั่งขายทีด
่ าเนินการในช่วงเวลาปิ ดตลาดจะถูกยกเลิก
3.2.13. บริษท
ั ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้วธิ ีเทรดแบบ “arbitrage” ในการเทรดกับโบรกเกอร์ FBS
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกคาสั่งซื้อขายทีม
่ าจากวิธี arbitrage ทัง้ หมดในกรณีทีบ
่ ริษท
ั ตรวจพบบัญชีใด ๆ
ก็ตามทีใ่ ช้วธิ ีการเทรดดังกล่าว
3.2.14.
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกคาสั่งซื้อขายของลูกค้าทีด
่ าเนินการนอกเหนือไปจากทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
3.3 การดาเนินการเทรดหรือการลงทุน
3.3.1. คาสั่งซื้อ (Buy order) จะทาการเปิ ด ณ ราคา Ask (Ask price) คาสั่งขาย (Sell order) จะทาการเปิ ดทีร่ าคา Bid
(Bid price)
3.3.2. คาสั่งซื้อ (Buy order) จะทาการปิ ด ณ ราคา Bid (Bid price) คาสั่งขาย (Sell order) จะทาการปิ ดทีร่ าคา Ask
(Ask price)
3.3.3. ตาแหน่ ง Rollover การ Swap โดยเพิม
่ /หัก เพือ
่ เปิ ดคาสั่งซื้อจะดาเนินการจาก 23:59:00 ถึง 00:10:00
ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอร์ม ดังนัน
้ การ Swap จะถูกเพิม
่ /ลดลง กับทุกการสั่งซื้อทีเ่ ปิ ดในช่วงระยะเวลาจาก 23:59:00
ถึง 00:00:00 ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอร์ม
3.3.4.ในสภาวะทีต
่ ลาดเป็ นปกติคา่ Spread ของคาสั่งซื้อขายจะถูกคานวณตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญา
3.3.5. ค่า Spread ของคาสั่งซื้อขายอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้ :





จากสภาวะความผิดปกติในตลาดทีท
่ างบริษท
ั ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
จากการประกาศความเปลีย่ นแปลงของกฎหรือข้อบังคบั ของบริษท
ั ซึง่ บริษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็ปไ
ซต์ของบริษท
ั
จากเหตุสด
ุ วิสยั ทีไ่ ม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จากเหตุทต
ี่ ลาดมีวอลลุ่ม (volume) ไม่มากซึง่ ได้ระบุไว้แล้วในสัญญา
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3.3.6. ค่า Spread สามารถขยายออกได้ในสภาวะทีต
่ ลาดมีขา่ วเศรษฐกิจ การเมืองหรือข่าวอืน
่ ๆ ทีส
่ ง่ ผลกระทบ
หรือในช่วงเวลาทีร่ าคาเกิดช่องว่างระหว่างราคา (Gap) ในช่วงเวลาเปิ ดตลาด (เช้าวันจันทร์)
หรือในช่วงเวลาทีต
่ ลาดมีสภาพคล่องต่า (Low Market Liquidity)
3.4. การเปิ ดคาส่งซื้อขาย (Open an order)
3.4.1. สิง่ ทีต
่ อ
้ งระบุในการเปิ ดคาสั่งซื้อขายทุกครัง้ มีดงั นี้




ระบุชือ
่ ของคูส
่ กุลเงิน
ระบุวอลลุ่ม (volume) ของการเทรด
ระบุประเภทของคาสั่งซื้อขาย

3.4.2. การเปิ ดคาสั่งซื้อขายหมายถึงการทีล่ ูกค้าพอใจจะซื้อหรือขายในราคา ณ
ตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่งโดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA)
การเปิ ดคาสั่งซื้อขายนัน
้ ลูกค้าจะต้องกดปุ่ มเลือกระหว่างคาสั่งซื้อ (Buy) หรือคาสั่งขาย (Sell)
3.4.3. การเปิ ดคาสั่งซื้อขายโดยใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA) จะต้องดาเนินการ ณ
ตรงตาแหน่ งของราคาปัจจุบน
ั
3.4.4. ขัน
้ ตอนการดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อขาย
ก) ทันทีทลี่ ูกค้าส่งคาสั่งซื้อขายมายังเซิฟเวอร์ ระบบจะทาการตรวจสอบอัตโนมัตวิ า่ บัญชีของลูกค้ามีมาร์จิ้น (margin)
เพียงพอในการซื้อขายหรือไม่ หากลูกค้ามีมาร์จิ้นเพียงพอระบบจะเปิ ดคาสั่งซื้อขายให้ลูกค้าทันที
แต่หากไม่เพียงพอระบบจะไม่ดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อขายให้ลูกค้าและจะมีข้อความเกีย่ วกับมาร์จิ้นไม่เพียงพอแสดงบนหน้าจ
อคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
ข)
ข้อความบนหน้าจอทีแ
่ สดงถึงสถานะของคาสั่งซื้อขายว่าเปิ ดสาเร็จหรือไม่สาเร็จอาจจะแตกต่างออกไปในกรณีทลี่ ูกค้าส่งคาสั่ง
ซื้อขายในการลงทุนประเภทอืน
่
ค) ข้อความทีร่ ะบุสถานะซื้อขายเรียบร้อยของคาสั่งซื้อขายจะอยูใ่ นส่วนของ “log-file”
ง) ในกรณีทีล่ ูกค้าเปิ ดคาสั่งซื้อขายในช่วงเวลาทีต
่ ลาดไม่เปิ ดทาการ
ระบบจะไม่ดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อขายให้ลูกค้าพร้อมทัง้ แสดงข้อความบนหน้าจอของลูกค้าว่า “No quote/trading is
forbidden.” ในกรณีทโี่ บรกเกอร์ดาเนินการผิดพลาดเปิ ดคาสั่งซื้อขายให้กบั ลูกค้า
์ จี่ ะยกเลิกคาสั่งซื้อขายดังกล่าวและบริษท
บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ั ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว
3.5. การปิ ดคาสั่งซื้อขาย (Close an order)
3.5.1. การปิ ดคาสั่งซื้อขายหมายถึงการทีล่ ูกค้าพอใจในราคา ณ
ตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่งโดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA)
การปิ ดคาสั่งซื้อขายนัน
้ ลูกค้าจะต้องกดปุ่ ม “Close” เพือ
่ ปิ ดการซื้อขาย
3.5.2. การปิ ดคาสั่งซื้อขายโดยใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA) จะต้องดาเนินการ ณ
ตรงตาแหน่ งของราคาปัจจุบน
ั
3.5.3. ลูกค้าสามารถตัง้ ค่า “Stop Loss” หรือ “Take Profit” ในการปิ ดคาสั่งซื้อขาย
3.5.4. ขัน
้ ตอนการดาเนินการปิ ดคาสั่งซื้อขาย
้ มาในช่องของ “Type”
ก) โปรแกรมจะมีคาสั่ง “Close by” ปรากฏขึน
เมือ่ ลูกค้าเลือกคาสั่งดังกล่าวในคาสั่งซื้อขายทีล่ ูกค้าต้องการจะปิ ด ลูกค้าจะเจอปุ่ มทีร่ ะบุวา่ “Close#...by#...”
เมือ่ ลูกค้ากดปุ่ มดังกล่าวระบบจะทาการปิ ดคาสั่งซื้อขายของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ข) ในกรณีทลี่ ูกค้าเปิ ดคาสั่งซื้อขายมากกว่า 2 คาสั่งขึ้นไป โปรแกรมจะมีคาสั่ง “Multiple Close By”
ปรากฏขึ้นมาในช่องของ “Type”
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้ มาพร้อมทัง้ มีปุ่มทีร่ ะบุขอ
หลังจากทีล่ ูกค้ากดปุ่ มเลือกคาสั่งดังกล่าวระบบจะแสดงรายการของคาสั่งซื้อขายขึน
้ ความว่า
“Multiple Close By for…” ให้กด เมือ่ ลูกค้ากดปุ่ มดังกล่าวระบบจะทาการปิ ดคาสั่งซื้อขายของลูกค้าทัง้ หมดโดยอัตโนมัติ
คาสั่ง “Close by” และ “Multiple Close By” จะไม่สามารถใช้ได้กบั บัญชีเทรดประเภท floating spread”
ค) ข้อความทีร่ ะบุสถานะปิ ดการซื้อขายเรียบร้อยของคาสั่งซื้อขายจะอยูใ่ นส่วนของ “log-file”
ง) ในกรณีทลี่ ูกค้าปิ ดคาสั่งซื้อขายในช่วงเวลาทีต
่ ลาดไม่เปิ ดทาการ
ระบบจะไม่ดาเนินการปิ ดคาสั่งซื้อขายให้ลูกค้าพร้อมทัง้ แสดงข้อความบนหน้าจอของลูกค้าว่า “No price”
ในกรณีทโี่ บรกเกอร์ดาเนินการผิดพลาดปิ ดคาสั่งซื้อขายให้กบั ลูกค้า
บริษท
ั ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว
จ) ข้อความบนหน้าจอทีแ
่ สดงถึงสถานะของคาสั่งซื้อขายว่าเปิ ดสาเร็จหรือไม่สาเร็จอาจจะแตกต่างออกไปในกรณี
ทีล่ ูกค้าส่งคาสั่งซื้อขายในการลงทุนประเภทอืน
่
3.6. กรณีการบังคับปิ ดคาสั่งซื้อขาย
3.6.1. ในกรณีทม
ี่ าร์จิ้นบัญชีเทรดของลูกค้าลดลงต่ากว่า 40% ระบบจะมีการแจ้งเตือนว่า “margin call”
บริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการสูญเสียเงินของลูกค้าจากการปิ ดคาสั่งซื้อขายอัตโนมัตข
ิ องระบบ
3.6.2. บริษท
ั จะทาการปิ ดคาสั่งซื้อขายของลูกค้าทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมาร์จิ้นของลูกค้ามีต่ากว่า 20%
3.6.3. ยอดรวมเงินทัง้ หมดของลูกค้าเมือ่ นาเข้าสูร่ ะบบเทรดแล้วจะเรียกว่า Balance ซึ่งถูกควบคุมโดยเซิฟเวอร์
การดาเนินการในข้อ 3.6.2.
ของสัญญาฉบับนี้เซิฟเวอร์จะเป็ นคนดาเนินการเมือ่ มาร์จน
ิ้ ของผูเ้ ทรดลดลงจนถึงจานวนดังกล่าว
เมือ่ ระบบทาการปิ ดคาสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้ว จะมีข้อความทีร่ ะบุสถานะของการบังคับปิ ดคาสั่งซื้อขายอยูใ่ นส่วนของ “Logfile” ว่า “Stop out”
3.6.4. ระบบจะดาเนินการในข้อ 3.6.2. ของสัญญาฉบับนี้ทจี่ ะทาการบังคับปิ ดคาสั่งซื้อขายทีม
่ ลี อต (Lot) ใหญ่ทีส
่ ด
ุ ก่อน
3.6.5. หลังจากทีร่ ะบบทาการบังคบั ปิ ดคาสั่งซื้อขายและ Balance ของลูกค้าติดลบ บริษท
ั จะจ่ายเงินชดเชยให้ Balance
ของลูกค้ากลับมาเป็ นศูนย์ ยกเว้นในบางกรณีทีบ
่ ริษท
ั ตรวจสอบการกระทาของลูกค้าแล้วพบว่าเป็ นการจงใจกระทา
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเงินจานวนดังกล่าวคืนจากเจ้าของบัญชี
์ จี่ ะลดจานวนเงินทีอ่ ยูใ่ น Balance ของลูกค้าจานวน 1
3.6.6. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิท
บัญชีในกรณีทต
ี่ รวจพบว่าลูกค้ากระทาการทุจริตโดยการมี 2
บัญชีเทรดทีท
่ าการซื้อและขายพร้อมกันในคูส
่ กุลเงินหรือการลงทุนอืน
่ ๆ
ตัวเดียวกันและกระทาในเวลาและราคาทีใ่ กล้เคียงกัน
้ ในบัญชีของลูกค้า แสดงว่าจานวนของเงินทีไ่ ด้ชดเชยจากบริษท
3.6.7. ในกรณีทยี่ อดคงเหลือคงทีเ่ กิดขึน
ั
จะถูกหักออกจากผลรวมของค่าคอมมิสชั่นเงินคืนทีจ่ ะต้องจ่ายในแต่ละวัน
3.7 การเปลีย่ นแปลงค่าเลเวอร์เรจ (Leverage Change)
3.7.1. ลูกค้าของบริษท
ั สามารถดาเนินการขอเปลีย่ นแปลง Leverage ของบัญชีได้ภายใน 24 ชั่วโมง
ลูกค้าจะไม่สามารถทาการเปลีย่ นแปลง Leverage ได้หากบัญชีของลูกค้ามีการเปิ ดคาสั่งซื้อขายอยูใ่ นตลาด
์ จี่ ะเปลีย่ นแปลง Leverage ในบัญชีของลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลีย่ นแปลง
3.7.2. บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
Leverage บัญชีลูกค้าของบริษท
ั จะเป็ นไปตามขอบเขตของการเปลีย่ นค่า Leverage ในตารางข้อที่ 3.7.3
และจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฎทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ขอ
้ ที่ 7.3.
์ จี่ ะดาเนินการกับคาสั่งซื้อขายของลูกค้าทีเ่ ปิ ดอยูต
3.7.3. บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
่ ามกฎทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อที่ 3.7.2.
โดยการดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปตามตารางขอบเขตการเปลีย่ นแปลงค่า Leverage ดังนี้
เลเวอร์เรจ (Leverage)
1:3000
1:2000
1:1000
1:500

ขอบเขตสูงสุดในการเปลีย่ นแปลง
$200 (ดอลลาร์สหรัฐ)
$2000 (ดอลลาร์สหรัฐ)
$5000 (ดอลลาร์สหรัฐ)
$30000 (ดอลลาร์สหรัฐ)

ขอบเขตสูงสุดในการเปลีย่ นแปลง
€200 (ยูโร)
€2000 (ยูโร)
€5000 (ยูโร)
€30000 (ยูโร)
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1:200
1:100
1:50

$150000 (ดอลลาร์สหรัฐ)
ไม่จากัด
ไม่จากัด

€150000 (ยูโร)
ไม่จากัด
ไม่จากัด

์ จี่ ะปรับลดค่า Leverage
3.7.4. บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ของบัญชีลูกค้าในช่วงเช้าของวันจันทร์ เพือ
่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อบัญชีของลูกค้าในกรณีทลี่ ูกค้าเปิ ดคาสั่งซื้อขายไว้ตง้ ั แ
ต่สปั ดาห์กอ
่ น
3.7.5. Leverage สูงสุดสาหรับการลงทุนใน ทองคา และ เงิน ของบัญชีเทรดประเภทใดก็ตามจะถูกตัง้ ไว้ที่ 1:100

4. คาอธิบายความหมายคาสั่งซื้อขาย (Order Description)
4.1. ประเภทของคาสั่งซื้อขายทัง้ หมดในโปรแกรมเทรดของ FBS
4.1.1. ประเภทของคาสั่งต่อไปนี้คอ
ื การตัง้ ค่าคาสั่งซื้อขายในกรณี ทรี่ าคายังเคลือ
่ นไหวไปไม่ถงึ ตาแหน่ งราคาทีล่ ูกค้าต้องการ
(Pending Orders)
ก) คาสั่ง “Buy Stop” – คือคาสั่งทีใ่ ช้สาหรับการเปิ ดคาสั่งซื้อในขณะทีร่ าคายังเคลือ
่ นที่ขน
ึ้ ไปไม่ถงึ ราคาทีพ
่ อใจ
ข) คาสั่ง “Sell Stop” – คือคาสั่งทีใ่ ช้สาหรับการเปิ ดคาสั่งขายในขณะทีร่ าคายังเคลือ
่ นทีล่ งไปไม่ถงึ ราคาทีพ
่ อใจ
ค) “Buy Limit” – คาดว่าจะเปิ ด position ซื้อทีร่ าคาต่ากว่าราคาปัจจุบน
ั ในขณะทีจ่ ะทาการสั่งซื้อ
ง) คาสั่ง “Sell Limit” – คือคาสั่งทีใ่ ช้สาหรับการเปิ ดคาสั่งขายในขณะทีร่ าคาเคลือ
่ นทีเ่ ลยราคาทีพ
่ อใจไป
โดยทีผ
่ เู้ ทรดคาดหวังว่าราคาจะเคลือ
่ นทีก
่ ลับมาเปิ ดคาสั่งขายให้กบ
ั ตนเอง
จ) คาสั่ง “Stop Loss” – คือคาสั่งทีใ่ ช้สาหรับการตัง้ ราคาทีผ
่ เู้ ทรดจะหยุดขาดทุนของคาสั่งซื้อขายทีเ่ ปิ ดอยู่
ฉ) คาสั่ง “Take Profit” – คือคาสั่งทีใ่ ช้สาหรับการตัง้ ราคาทีผ
่ เู้ ทรดจะพอใจในกาไรของคาสั่งซื้อขายทีเ่ ปิ ดอยู่
4.2. การตัง้ ระยะเวลาของคาสั่งซื้อขาย
4.2.1. การตัง้ ค่า, การแก้ไขหรือการเปลีย่ นแปลงค่าของคาสั่งซื้อขายโดยลูกค้าสามารถทาได้ในขณะตลาดยังเปิ ดทาการอยู่
บริษท
ั ได้ระบุเวลาทาการของแต่ละตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว
4.2.2. ในกรณีทต
ี่ ลาดเกิดความผิดปกติขน
ึ้
คาสั่งซื้อขายรวมไปถึงการตัง้ ค่าทัง้ หมดอาจจะถูกปิ ดทัง้ หมดขึ้นอยูก
่ บั ความรุนแรงของเหตุการณ์ ดงั กล่าว
4.2.3. การ Pending Orders ทัง้ หมดมีระบบ GTS ซึ่งย่อมาจาก “Good Till Cancelled”
ทีส
่ ามารถให้ลูกค้าตัง้ ระยะเวลาของคาสั่ง Pending Orders ของตนเองได้โดยการตัง้ ค่านี้จะอยูใ่ นคาสั่ง “date and time”
ลูกค้าสามารถตัง้ ค่าได้ในช่อง “Expiry”
4.3. กฎการตัง้ ค่าของคาสั่งซื้อขาย
4.3.1. ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องการเปิ ดคาสั่งซื้อขายโดยการใช้คาสั่ง Pending Orders
ลูกค้าจะต้องระบุคา่ เหล่านี้ลงไปด้วยได้แก่
ก) ชือ
่ ของคูส
่ กุลเงินหรือตลาดทีต
่ อ
้ งการจะลงทุน
ข) วอลลุ่มทีจ่ ะใช้ในการลงทุน (Volume)
ค) ประเภทของคาสั่งซื้อขาย (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit)
ง) ตัวเลขของราคาทีล่ ูกค้าพอใจจะทาการเปิ ดคาสั่งซื้อขาย
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4.3.2. นอกเหนือจากการตัง้ ค่าในข้อที่ 4.3.1. แล้วลูกค้าสามารถเลือกได้ทจี่ ะระบุให้ระบบตัง้ ค่า “Stop Loss” หรือ “Take
Profit” อัตโนมัตห
ิ รือไม่ดงั นี้
ก) การตัง้ ค่า Stop Loss ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ตง้ ั Stop Loss
อัตโนมัตใิ ห้หากราคาไม่สามารถวิง่ ไปถึงราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000
ทีร่ ะบุมาในโปรแกรมคือการตัง้ ค่าของการดาเนินการดังกล่าว
ข) การตัง้ ค่า Take Profit ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ตง้ ั Take Profit
อัตโนมัตใิ ห้หากราคาไม่สามารถวิง่ ไปถึงราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000
ทีร่ ะบุมาในโปรแกรมคือการตัง้ ค่าของการดาเนินการดังกล่าว
ค) วันทีแ
่ ละเวลาของการตัง้ Pending Order ดังกล่าว
4.3.3. ลูกค้าอาจจะไม่สามารถตัง้ ค่าของ Pending Orders ได้หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี้
ก) หากลูกค้าระบุตวั เลขผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
ข) ในกรณีทลี่ ูกค้าตัง้ ค่า Stop Loss หรือ Take Profit โดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยเทรด (Expert Advisor)
ไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ “Invalid S/L or T/P” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.4. เมือ
่ ลูกค้าส่งคาสั่งการตัง้ ราคาของ Stop Loss หรือ Take Profit เพือ
่ จะทาการเปิ ดคาสั่งซื้อขาย
ลูกค้าจะต้องระบุคา่ เหล่านี้ลงไปด้วยได้แก่:
ก) Ticker ของการเปิ ดคาสั่งซื้อขายทีถ
่ ก
ู ตัง้ ในตาแหน่ งของราคาทีล่ ูกค้าพอใจ
ข) 0.0000 ของการตัง้ ค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทาการยกเลิกหรือไม่ได้ตง้ ั ตาแหน่ งของ Stop Loss
ค) 0.0000 ของการตัง้ ค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทาการยกเลิกหรือไม่ได้ตง้ ั ตาแหน่ งของ Take Profit
4.3.5. ลูกค้าไม่สามารถตัง้ Pending Orders ประเภทใด ๆ ก็ตามไว้ใกล้ตาแหน่ งของราคา ณ ปัจจุบน
ั มากเกินไปได้
ระยะห่างน้อยทีส
่ ด
ุ ระหว่างราคาปัจจุบน
ั กับ Pending Orders ได้ระบุไว้แล้วในเว็ปไซต์ของทางบริษท
ั
4.3.6. ลูกค้าไม่สามารถปิ ดการตัง้ Stop Loss/Take Profit ในกรณีทรี่ าคาอยูใ่ กล้กบั ราคา Stop Loss/Take Profit
มากเกินไป ระบบจะแสดงข้อความ “Modification disabled. The order is too close to the market” หรือ “No
Quote” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.7. ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขราคาของ Pending Orders ในกรณีทรี่ าคาอยูใ่ กล้กบ
ั ราคา Stop Loss/Take Profit
มาเกินไป ระบบจะแสดงข้อความ “Invalid S/L or T/P” หรือ “No Quote” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.8. ข้อความทีร่ ะบุสถานะของการตัง้ คาสั่งซื้อขายล่วงหน้าเรียบร้อยจะอยูใ่ นส่วนของ “log-file”
4.3.9. ทุก ๆ การตัง้ คาสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Orders) จะได้รบ
ั Ticker
4.3.10. ลูกค้าไม่สามารถทาการตัง้ คาสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Orders) ในช่วงเวลาทีต
่ ลาดปิ ดทาการ
ระบบจะไม่ยน
ิ ยอมให้ลูกค้ากระทาการดังกล่าวและจะแสดงข้อความ “No Price/Trading is forbidden”
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.4. การตัง้ ค่าและการลบคาสั่งซื้อขาย
4.4.1. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการ Pending Orders ทีต
่ นเองต้องการตัง้ ค่าให้ถก
ู ต้องครบถ้วน
โดยรายละเอียดดังกล่าวมีดงั นี้
ก) Ticker
ข) ตาแหน่ งราคาทีต
่ อ
้ งการตัง้ Pending Orders
ค) 0.0000 ของการตัง้ ค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทาการยกเลิกหรือไม่ได้ตง้ ั ตาแหน่ งของ Stop Loss
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หากลูกค้ากรอกรายละเอียดไม่ถก
ู ต้องตามที่กาหนดไว้
ระบบเซิฟเวอร์สามารถยกเลิกคาสั่งซื้อขายของลูกค้าได้และลูกค้าจะไม่สามารถกดปุ่ ม “Modify” เพือ
่ ทาการแก้ไขใด ๆ ได้
4.4.2. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการตัง้ ค่า Stop Loss/Take Profit ทีต
่ นเองต้องการตัง้ ค่าให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยรายละเอียดดังกล่าวมีดงั นี้
ก) ตาแหน่ งราคาทีต
่ อ
้ งการเปิ ดคาสั่งซื้อขาย
ข) 0.0000 ของการตัง้ ค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทาการยกเลิกหรือไม่ได้ตง้ ั ตาแหน่ งของ Stop Loss
ค) 0.0000 ของการตัง้ ค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทาการยกเลิกหรือไม่ได้ตง้ ั ตาแหน่ งของ Take Profit
4.4.3. ลูกค้าสามารถยกเลิกการตัง้ Pending Orders ได้โดยการยกเลิกการตัง้ ค่าของคาสั่งซื้อขายอันนัน
้ ๆ
4.4.4. สถานะของการดาเนินการยกเลิกการตัง้ Pending Orders จะอยูใ่ นส่วนของ “Log-file”
้ ใน “Log-file” หมายความว่าการยกเลิกการตัง้ Pending Orders กาลังดาเนินการอยู่
เมือ่ สถานะดังกล่าวปรากฏขึน
4.4.5.ในกรณีทลี่ ูกค้าดาเนินการยกเลิกการตัง้ Pending Orders ในช่วงเวลาทีต
่ ลาดไม่เปิ ดทาการ
หรือโบรกเกอร์ดาเนินการผิดพลาดเกีย่ วกับคาสั่งซื้อขายของลูกค้าการตัง้ ค่า Pending Orders
ทัง้ หมดของคาสั่งซื้อขายมีความเป็ นไปได้ทจี่ ะถูกระบบยกเลิก ลูกค้าจะได้รบ
ั ข้อความแจ้งเตือนซึง่ ระบุอยูใ่ นส่วนของ
Trading Terminal
4.5. การเปิ ดคาสั่งซื้อขายของระบบ (Order Execution)
4.5.1. ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อขายของลูกค้าเมือ่ เข้าเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ :
ก) การเปิ ดคาสั่งขายจาก Sell Stop – เมือ่ ราคา Bid
เคลือ
่ นทีไ่ ปจนถึงตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของราคาทีล่ ูกค้ากาหนดการเปิ ดคาสั่งขายล่วงหน้าไว้
ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสั่งขายโดยอัตโนมัติ
ข) การเปิ ดคาสั่งซื้อจาก Buy Stop – เมือ่ ราคา Ask
เคลือ
่ นทีไ่ ปจนถึงตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของราคาทีล่ ูกค้ากาหนดการเปิ ดคาสั่งซื้อล่วงหน้าไว้
ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
ค) การเปิ ดคาสั่งขายจาก Sell Limit - เมือ่ ราคา Bid
เคลือ
่ นทีไ่ ปจนถึงตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของราคาทีล่ ูกค้ากาหนดการเปิ ดคาสั่งขายล่วงหน้าไว้
ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสั่งขายโดยอัตโนมัติ
ง) การเปิ ดคาสั่งซื้อจาก Buy Limit – เมือ่ ราคา Ask
เคลือ
่ นทีไ่ ปจนถึงตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของราคาทีล่ ูกค้ากาหนดการเปิ ดคาสั่งซื้อล่วงหน้าไว้
ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
จ) การดาเนินการของคาสั่ง Take Profit – สาหรับผูเ้ ปิ ดคาสั่งซื้อ เมือ่ ราคา Bid
เคลือ
่ นทีไ่ ปจนถึงตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของค่า take Profit ทีล่ ูกค้ากาหนด
ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
ฉ) การดาเนินการของคาสั่ง Stop Loss – สาหรับผูเ้ ปิ ดคาสั่งซื้อ เมือ่ ราคา Bid
เคลือ
่ นทีไ่ ปจนถึงตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของค่า Stop Loss ทีล่ ูกค้ากาหนด
ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
ช) การดาเนินการของคาสั่ง Take Profit – สาหรับผูเ้ ปิ ดคาสั่งขาย เมือ่ ราคา Ask
เคลือ
่ นทีไ่ ปจนถึงตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของค่า take Profit ทีล่ ูกค้ากาหนด
ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสั่งขายโดยอัตโนมัติ
ซ) การดาเนินการของคาสั่ง Stop Loss – สาหรับผูเ้ ปิ ดคาสั่งขาย เมือ่ ราคา Ask
เคลือ
่ นทีไ่ ปจนถึงตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของค่า Stop Loss ทีล่ ูกค้ากาหนด
ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสั่งขายโดยอัตโนมัติ
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4.5.2. ในกรณีทค
ี่ าสั่งซื้อขายหรือการตัง้ คาสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Orders) ของลูกค้าอยูร่ ะหว่างช่องว่างของราคา
(Gap) คาสั่งซื้อขายเหล่านัน
้ จะถูกดาเนินการตามกฎด้านล่างนี้
ก) หากคาสั่งซื้อขายถูกเปิ ดในขณะทีเ่ กิดช่องว่างของราคา การตัง้ คาสั่ง Take Profit จะถูกยกเลิกในกรณีทีล่ ูกค้าตัง้ คาสั่ง
Take Profit ไว้ระหว่างช่องว่างของราคา (Gap) ระบบจะมีขอ
้ ความโดยระบุวา่ “TP cancelled/gap” แจ้งให้ลูกค้าทราบ
ข) ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสั่งซื้อขายจากคาสั่ง Take Profit โดยอัตโนมัตห
ิ ากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริเวณทีต
่ ง้ ั ของคาสั่ง Take Profit
ค) ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสั่งซื้อขายจากคาสั่ง Stop Loss โดยอัตโนมัตห
ิ ากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริเวณทีต
่ ง้ ั ของคาสั่ง Stop Loss ระบบจะมีขอ
้ ความโดยระบุวา่ “sl/gap”
ง) ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อขายจากคาสั่ง Buy Stop และ Sell Stop โดยอัตโนมัตห
ิ ากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริเวณทีต
่ ง้ ั ของคาสั่ง Buy Stop และ Sell Stop ระบบจะมีขอ
้ ความโดยระบุวา่ “started/gap”
จ) ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อขายจากคาสั่ง Buy Limit และ Sell Limit โดยอัตโนมัตห
ิ ากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริเวณทีต
่ ง้ ั ของคาสั่ง Buy Limit และ Sell Limit ระบบจะมีข้อความโดยระบุวา่ “started/gap”
หากช่องว่างของราคาทีม
่ ข
ี นาดเล็กในบางกรณีระบบอาจจะดาเนินการเปิ ดคาสั่งซื้อขาย
4.5.3. ก) ในสภาวะตลาดปกติ คาสั่งซื้อจะดาเนินการโดยบริษท
ั ด้วยราคาทีร่ ะบุไว้ในคาสั่งซื้อ
ข) ถ้าคาสั่งซื้อดาเนินการในสภาวะทีต
่ ลาดผิดปกติ ราคาในการสั่งซื้ออาจแตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ในคาสั่งซื้อ
ลูกค้าอาจชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ได้
4.5.4. ในกรณีทม
ี่ ีการปฏิบตั ต
ิ ามเงือ
่ นไขต่อไปนี้กบ
ั บัญชีลูกค้า :
ก) ระดับมาร์จิ้นไม่เกินเลเวอเรจทีต
่ ง้ ั ไว้ในบัญชี ;
ข) ปริมาณตาแหน่ งการซื้อขายทัง้ หมด 60% หรือมากกว่า ทีว่ างไว้กบั เครือ
่ งมือการซื้อขายหนึ่งๆ และในทิศทางเดียวกัน
(ขายหรือซื้อ);
ค) คาสั่งซื้อขายทัง้ หมดของลูกค้าถูกเปิ ดหรือตัง้ ค่าไว้กอ
่ นภายใน 24 ชั่วโมงก่อนทีต
่ ลาดจะปิ ดทาการ
์ จี่ ะตัง้ ค่า “Take Profit” สาหรับคาสั่งซื้อขายในกรณี ทต
บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ี่ ลาดปิ ดทาการ บริษท
ั จะลบหนึ่งสาหรับราคา Ask
(สาหรับคาสั่งขาย) และจะบวกหนึ่งสาหรับราคา Bid (สาหรับคาสั่งซื้อ)

5. การดาเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินกับโบรกเกอร์ (Deposit/withdrawal of funds)
5.1 การดาเนินธุรกรรมฝากเงินเข้าสูบ
่ ญ
ั ชีเทรดของลูกค้า
์ จี่ ะฝากเงินผ่านระบบฝากเงินใด ๆ ก็ได้ทป
5.1.1. ลูกค้ามีสท
ิ ธิท
ี่ รากฏอยูใ่ นระบบฝากเงินซึง่ อยูใ่ นส่วนของ Personal Area
หรือ “พื้นทีส
่ ว่ นบุคคล” ของลูกค้า
5.1.2. ในกรณีทลี่ ูกค้าไม่สามารถดาเนินธุรกรรมการฝากเงินอัตโนมัตไิ ด้
คาร้องขอดาเนินการฝากเงินของลูกค้าจะได้รบ
ั การดาเนินการภายในเวลาไม่เกิน 2
วันของวันทาการจากฝ่ ายการเงินของบริษท
ั
5.2. การดาเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของลูกค้า
์ จี่ ะถอนเงินผ่านระบบชาระเงินใด ๆ ก็ได้ทีป
5.2.1. ลูกค้ามีสท
ิ ธิท
่ รากฏอยูใ่ นระบบการชาระเงินซึ่งอยู่ในส่วนของ Personal
Area หรือ “พื้นทีส
่ ว่ นบุคคล” ของลูกค้า
5.2.2. ถึงแม้วา่ ลูกค้าจะมีสท
ิ ธิใ์ นการดาเนินธุรกรรมฝากเงินเข้าผ่านช่องทางใดก็ได้
แต่การดาเนินธุรกรรมของลูกค้าจะเป็ นไปได้โดยสะดวกกว่าหากลูกค้าดาเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินโดยผ่านช่องทางเดียว
กัน
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์ จี่ ะหยุด ระงับ
5.2.3. ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ุ วิสยั บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ยกเลิกการทาธุรกรรมถอนเงินทัง้ หมดและจะพิจารณาเป็ นแต่ละกรณีไป
5.2.4. บริษท
ั FBS
ยึดตามกฎการบริการของบริษท
ั สากลซึ่งว่าด้วยการดาเนินธุรกรรมการถอนเงินของลูกค้าจะได้รบ
ั การดาเนินการภายใน 48
ชั่วโมงตามเวลาทาการของบริษท
ั
5.2.5.
์ จี่ ะดาเนินธุรกรรมถอนเงินของลูกค้าไปยังบัญชีของบริษท
ในบางกรณี บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ั เพือ
่ ความปลอดภัยทางการเงินของลูกค้า
5.2.6. หากลูกค้าดาเนินธุรกรรมฝากหรือถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือเครดิตอย่างน้อยหนึ่งครัง้
การดาเนินธุรกรรมถอนเงินของลูกค้าจะต้องทาโดยใช้บตั รเดบิตหรือเครดิตใบเดิมทีเ่ ป็ นของธนาคารเดิมเท่านัน
้
การใช้บตั รเดบิตและเครดิตทีพ
่ งึ่ จะเคยดาเนินธุรกรรมฝากหรือถอนเงินอย่างน้อยหนึ่งครัง้ จะไม่สามารถดาดาเนินการโอนเงิ
นภายในได้
5.2.7. หากลูกค้าดาเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือเครดิต
การดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือเครดิตจะต้องมีสาเนาของบัตรเดบิตหรือเครดิตดังกล่าว
ในสาเนานัน
้ จะต้องมีตวั เลข 6 ตัวแรกและ 4 ตัวท้ายทีอ
่ ยูบ
่ นบัตร รวมไปถึงชือ
่ ของผูถ
้ ือบัตร วันหยดอายุของบัตร
และลายเซ็นของผู้ถอ
ื บัตรแนบมาในสาเนาดังกล่าวด้วย
5.2.8.
หากลูกค้าดาเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือเครดิตและดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือเครดิตภาย
ในระยะเวลา 60 วันนับจากวันทีด
่ าเนินธุรกรรมฝากเงิน เงินจานวนนัน
้ จะถูกโอนกลับไปยังบัตรของลูกค้า
จานวนเงินทีอ
่ ยูใ่ นบัญชีเทรดของลูกค้าเกือบทัง้ หมดสามารถดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือเครดิตได้
บางส่วนอาจจะต้องดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางธนาคารโดยตรง (Bank wire)
5.2.9. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับยอดการดาเนินงานทางการเงินบนบัญชีเทรดของลูกค้าและระบบการชาระเงิน
5.2.9.1. ในกรณีทีม
่ ก
ี ารทาธุรกรรมทีไ่ ม่สอดคล้องกัน
บริษท
ั อาจยกเลิกการดาเนินการทางการเงินทีไ่ ม่ได้พบอยูใ่ นระบบบันทึกของการชาระเงินหรือถูกยกเลิก (การเรียกเก็บเงิน)
ในกรณี นี้ บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการดาเนินการซื้อขายใดๆ
้ กับกองทุนทีไ่ ม่ได้รบ
ทีเ่ กิดขึน
ั การยืนยันและเรียกคืนการชาระเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการเหล่านี้เช่น
ค่าคอมมิชชั่นพาร์ทเนอร์ ค่าคอมมิชชั่นอ้างอิงอัตโนมัติ โปรโมชั่น และโบนัสล็อตเป็ นต้น
5.3. การโอนเงินภายใน (Internal Transfer)
5.3.1 การโอนเงินภายในไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ
5.3.2. การโอนเงินภายในไม่สามารถดาเนินการโดยบุคคลที่สามได้
5.4. ความปลอดภัยทางการเงิน
5.4.1. เพือ
่ ความปลอดภัยทางการเงิน
์ จี่ ะขอให้ลูกค้าระบุข้อมูลเกีย่ วกับตัวของลูกค้าเองเพือ่ เป็ นการยืนยันการมีตวั ตนของลูกค้าในส่วนของการสมัครเ
บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
์ จี่ ะขอข้อมูลเกีย่ วกับการมีตวั ตนของลูกค้าเพิม
ปิ ดบัญชีเทรด บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
่ เติมเช่น สาเนาของเอกสารเดินทาง (Passport)
หรือเอกสารยืนยันการมีตวั ตนอืน
่ ๆ ของลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
5.4.2. บริษท
ั ไม่อนุญาตให้บค
ุ คลทีส
่ ามเป็ นผูด
้ าเนินธุรกรรมการเงินทัง้ ฝากและถอนเงินแทนตัวลูกค้าเอง

6. คอมมิชชั่น (Commission and other costs)
6.1. ลูกค้าจะต้องชาระค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญา
บริษท
ั ได้ระบุรายละเอียดของค่าคอมมิชชั่นไว้แล้วบนเว็ปไซต์หลักของ FBS
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์ จี่ ะเปลีย่ นเงือ
6.2. บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
่ นไขของค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษท
ั จะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของค่าคอมมิชชั่นบนเว็ปไซต์หลักของ FBS ในส่วนของ “Company News”
และในหนังสือสัญญา
์ จี่ ะเปิ ดเผยข้อมูลผลการเทรดของลูกค้า
6.3. บริษท
ั ไม่มส
ี ท
ิ ธิท
ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมจากการเทรดของลูกค้าซึ่งระบุไว้ในหนังสือสัญญาฉบับนี้
6.4. บัญชีเทรดประเภท “Free-Swap” มีเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
6.4.1. บัญชีเทรดประเภท “Free-Swap” มีไว้สาหรับผูเ้ ทรดทีเ่ ป็ นชาวมุสลิมเท่านัน
้
้ ไป
6.4.2. สาหรับผูเ้ ทรดทีเ่ ปิ ดคาสั่งซื้อขายเป็ นระยะเวลามากกว่า 2 วันขึน
บริษท
ั มีสท
ิ ธิจ์ ะคิดค่าธรรมเนียมตามจานวนวันและระยะเวลาทีเ่ ปิ ดคาสั่งซื้อขาย ค่าธรรมเนียมจะถูกคานวณโดย 1
แต้มคูณกับจานวนค่า Swap ของสกุลเงินนัน
้ ๆ (คิดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์)
้ อยู่กบั ว่าคาสั่งซื้อขายนัน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ใช่คา่ ดอกเบีย้ และจะเปลีย่ นแปลงไปขึน
้ เป็ นคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขาย
6.4.3. การเปิ ดบัญชีเทรดประเภท “Free-Swap”
ลูกค้าจะต้องดาเนินการยืนยันตัวตนว่าเป็ นชาวมุสลิมจริงและต้องยอมรับเงือ
่ นไขในข้อ 6.4.2
ซึง่ ทางบริษท
ั จะส่งรายละเอียดไปให้ใน email ของลูกค้า
6.4.4. ทันทีทต
ี่ รวจพบ:
6.4.4.1. การใช้บญ
ั ชี Swap-free สาหรับการทาคาสั่งซื้อ;
6.4.4.2. การใช้กลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเทรด;
6.4.4.3. การใช้จุดมุง่ หมายของตัวเลือกแบบ swap-free เพือ
่ ทากาไรเพิม
่ เติม
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการปฏิเสธทีจ่ ะให้ลูกค้าได้รบั บริการแบบ swap-free
และหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีซื้อขายเขาหรือเธอ ได้ตลอดเวลาตามข้อ 6.4.2 โดยการแจ้งลูกค้าผ่านทางอีเมลล์

7. การติดต่อสือ่ สารระหว่างลูกค้าและบริษท
ั (Communication between the Client and the Company)
7.1. บริษท
ั จะใช้ช่องทางทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ในการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า
ก) Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4 จากบริษท
ั สูล่ ูกค้า
ข) ช่อง chat ใน Personal Area ของลูกค้า
ค) โทรศัพท์
ง) การ Post
จ) ช่องทางการติดต่อสือ
่ สารทีบ
่ ริษท
ั ประกาศบนเว็ปไซต์หลัก
ช) ช่อง chat ของบริษท
ั
ซ)
บริษท
ั จะติดต่อลูกค้าโดยยึดตามข้อมูลของลูกค้าทีร่ ะบุไว้ในขณะทีก
่ าลังดาเนินการสมัครเปิ ดบัญชีหรือข้อมูลทีล่ ูกค้าดาเนินกา
รเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนตัวในภายหลัง
7.2. บริษท
ั มีบริการ “Online chat” สาหรับลูกค้าเพือ
่ ความสะดวกสบายสะดวกสบายและความต้องการของลูกค้า
ในกรณีทค
ี่ าตอบของลูกค้าไม่ได้รบ
ั การดาเนินการในทันทีหรือต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ บริษท
ั จะส่ง Email
เพือ
่ แจ้งการดาเนินการให้ลูกค้าภายหลัง
7.3. ลูกค้าจะต้องได้รบ
ั เอกสาร ข้อความ การยืนยัน การรายงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวลูกค้าจากทางบริษท
ั :
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ก) ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากทีล่ ูกค้าส่ง Email มายังบริษท
ั
ข) ทันทีทส
ี่ ง่ Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4
ค) ทันทีทจี่ บการสนทนาทางโทรศัพท์
ง) ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศ
จ) ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากข้อความถูกประกาศอยู่บนเว็ปไซต์หลัก
7.4. การลงทุนหรือการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าถือเป็ นความลับของบริษท
ั
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะต้องใช้รหัสผ่านในส่วนของ Personal Area เท่านัน
้ ลูกค้าจะต้องเก็บชือ
่ ล๊อคอิน
(logins) และรหัสผ่านของลูกค้าให้เป็ นความลับและดีทส
ี่ ด
ุ
7.5. การสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงานของบริษท
ั ผ่านทางระบบโทรศัพท์ของลูกค้าจะได้รบ
ั การบันทึกเสียงไว้ทุกครัง้
บทสนทนาดังกล่าวถือเป็ นทรัพย์สน
ิ ของบริษท
ั เพือ
่ ใช้ในการเก็บไว้เป็ นหลักฐานเพือ
่ ความปลอดภัยของการดาเนินการธุรกรร
มและการลงทุนลูกค้า

8. ขัน
้ ตอนการพิจารณาคาร้องหรือคากล่าวอ้างของลูกค้า
8.1. ขัน
้ ตอนการพิจารณาคาร้องหรือคากล่าวอ้างของลูกค้าเกีย่ วกับคาสั่งซื้อขาย
้
8.1.1. เมือ่ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการบริการของบริษท
ั เกิดขึน
์
ลูกค้ามีสท
ิ ธิในการยืน
่ คาร้องต่อบริษท
ั เพือ่ รับฟังการชี้แจงต่อปัญหาดังกล่าวได้โดยคาร้องของลูกค้าจะได้รบ
ั การพิจารณา 2
วันทีบ
่ ริษท
ั เปิ ดทางาน ระยะเวลา 2 วันจะเริ่มนับตัง้ แต่เวลาทีล่ ูกค้ายืน
่ คาร้องดังกล่าวต่อบริษท
ั
8.1.2. คาร้องของลูกค้าจะต้องมีขอ
้ มูลตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 8.1.6 ในสัญญาฉบับนี้
ลูกค้าสามารถยืน
่ คาร้องไปยังแผนกควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจาก Feedback ของลูกค้าซึง่ อยูใ่ นเว็ปไซต์หลักส่วน
“Claims and disputes for orders” ของบริษท
ั หากลูกค้าดาเนินการยืน
่ คาร้องในส่วนอืน
่
บริษท
ั จะถือว่าไม่รบ
ั ทราบหรือรับรูค
้ าร้องดังกล่าว
8.1.3. บริษท
ั จะพิจารณาคาร้องของลูกค้าและตอบกลับภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากทีไ่ ด้รบ
ั ทราบคาร้อง
หากบริษท
ั ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับคาร้องของลูกค้า ลูกค้าจะต้องตอบคาถามของบริษท
ั อย่างตรงไปตรงมา
8.1.4. ในกรณีทบ
ี่ ริษท
ั ต้องการข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับคาร้องของลูกค้า
คาร้องของลูกค้าดังกล่าวจะถูกรอไว้ช่วั คราวจนกว่าทางบริษท
ั จะได้รบ
ั คาตอบจากลูกค้า
8.1.5. คาร้องของลูกค้าทัง้ หมดจะถูกยกเลิกในกรณีทีล่ ูกค้าไม่ตอบคาถามกับบริษท
ั ภายในระยะเวลา 5
วันนับจากวันทีล่ ูกค้ายืน
่ คาร้อง
8.1.6. ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ลงในคาร้องของลูกค้า
ก) ชือ
่ และนามสกุลจริง
ข) หมายเลขบัญชีเทรด
ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ ในคาร้อง
ง) หมายเลขของคาสั่งซื้อขายทีม
่ ีปญ
ั หา
จ) รายละเอียดและข้อมูลคาอธิบายของปัญหาโดยละเอียด
8.1.7.
บริษท
ั มีสท
ิ ธิใ์ นการยกเลิกหรือไม่รบั ทราบคาร้องของลูกค้าทัง้ หมดในกรณีทีก
่ ารยืน
่ คาร้องของลูกค้าไม่เป็ นไปตามกฎข้อที่
8.1.2 และ 8.1.6 ของสัญญาฉบับนี้
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8.2. ขัน
้ ตอนในการพิจารณาคาร้องทีม
่ ต
ี อ
่ คุณภาพการบริการ
8.2.1. ลูกค้ามีสท
ิ ธิใ์ นการยืน
่ คาร้องให้มีการพิจารณาคุณภาพการบริการ ลูกค้าสามารถดาเนินการให้ Feedback
ต่อคุณภาพการบริการได้โดยการไปทีเ่ ว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders” ของบริษท
ั
คาร้องต่อคุณภาพบริการของลูกค้าจะได้รบ
ั การพิจารณาจากหัวหน้าฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
8.2.2. บริษท
ั จะพิจารณาคาร้องของลูกค้าและตอบกลับคาร้องนัน
้ ในส่วนของ Personal Area ของลูกค้าภายในระยะเวลา
10 วันหลังจากทีไ่ ด้รบ
ั ทราบคาร้อง
8.2.3. ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ลงในคาร้องของลูกค้า
ก) ชือ
่ และนามสกุลจริง
ข) หมายเลขบัญชีเทรด
ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ ในคาร้อง
ง) ชือ
่ ของพนักงานบริษท
ั ทีใ่ ห้บริการแก่ลูกค้า
จ) ช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับพนักงานบริษท
ั เช่น โทรศัพท์ , ระบบ Life Chat ใน Personal Area ของลูกค้า, Live
Chat บนเว็ปไซต์หลัก หรือช่องทางการสือ่ สารอืน
่ ๆ
ฉ) รายละเอียดและคาอธิบายของเหตุการณ์ ในคาร้องโดยละเอียด
8.3. แหล่งข้อมูลสาหรับการอ้างอิงต่อคาร้องของลูกค้า
8.3.1. เซิฟเวอร์ Log-file คือแหล่งข้อมูลทีด
่ ีทีส
่ ด
ุ ทีล่ ูกค้าสามารถใช้ในการยืน
่ พร้อมกับคาร้องต่อปัญหาของลูกค้า
บริษท
ั จะพิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้จากเซิฟเวอร์ Log-file เป็ นอันดับแรกก่อนหลักฐานอืน
่ ๆ ทีม
่ ต
ี ่อเหตุการณ์ นน
้ั ๆ
8.3.2. ในกรณีทค
ี่ าร้องต่อปัญหาของลูกค้าไม่ได้รบ
ั การบันทึกไว้ในเซิฟเวอร์ Log-file
บริษท
ั จะพิจราณาคาร้องของลูกค้าจากหลักฐานอืน
่ ๆ
8.4. การชาระค่าชดเชยจากบริษท
ั
8.4.1. ในกรณีทบ
ี่ ริษท
ั ตรวจสอบคาร้องและเป็ นจริงดังคากล่าวอ้าง
บริษท
ั ยินดีจา่ ยเงินชดเชยให้กบั ลูกค้าโดยการโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้า
8.4.2.
บริษท
ั จะไม่จา่ ยเงินชดเชยให้กบ
ั ลูกค้าหากตรวจสอบและพบว่าคาร้องของลูกค้ากับหลักฐานทีใ่ ช้อา้ งอิงยังไม่มค
ี วามสมเหตุสม
ผลเพียงพอ
8.4.3. บริษท
ั จะไม่ชาระเงินค่าชดเชยในปัญหาทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับความเสียหายทางการเงินให้ลูกค้า
8.4.4. จากกรณีขอ
้ ที่ 8.4.1 บริษท
ั จะดาเนินการโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้าภายในเวลา 1
วันของวันทาการหลังจากทีผ
่ ลของการพิจารณาคาร้องปรากฏ
8.5. การยกเลิกหรือปฏิเสธคาร้องของลูกค้า
8.5.1. ในขณะทีบ
่ ริษท
ั กาลังปิ ดเพือ
่ ดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ คาร้องใด ๆ
ทีส
่ ง่ มาบริษท
ั จะถือว่ายังไม่ได้รบ
ั ทราบคาร้องดังกล่าวและจะไม่ดาเนินการใด ๆ ให้
ลูกค้าจะได้รบ
ั ข้อความแจ้งให้ทราบเกีย่ วกับการถูกปฏิเสธคาร้องจากระบบผ่านทาง Email ภายใน trading platform
ของลูกค้าหรือช่องทางอืน
่ ๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อที่ 7.1 ของสัญญาฉบับนี้
8.5.2.
บริษท
ั จะไม่รบ
ั คาร้องทีเ่ กีย่ วข้องกับระยะเวลาในการดาเนินการส่งคาสั่งซื้อขายถึงแม้วา่ ข้อความดังกล่าวจะปรากฎอยูบ
่ นเซิฟเ
วอร์ Log-file
8.5.3. คาร้องอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือจากทีบ
่ ริษท
ั ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะได้รบ
ั การพิจารณาจากบริษท
ั เป็ นกรณีไป
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8.6. หากลูกค้าดาเนินการเปิ ด ปิ ด หรือ เปลีย่ นแปลงคาสั่งซื้อขายในขณะทีต
่ ลาดปิ ดทาการ
์ จี่ ะไม่ดาเนินการใด ๆ กับคาสั่งซื้อขายของลูกค้า
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิท

9. ความเสีย่ ง
ลูกค้ารับทราบ,
เข้าใจดีและยินดีทีจ่ ะรับความเสีย่ งซึง่ เกิดขึ้นเป็ นธรรมชาติของการลงทุนและยินดีทจี่ ะให้บริษท
ั ดาเนินการดูแลคาสั่งซื้อขายข
องลูกค้าตามเงือ
่ นไขต่อไปนี้:
9.1. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก Leverage
9.1.1. การเปลีย่ นแปลงของตลาดในบางครัง้ อาจจะส่งผลกระทบต่อ Leverage
ของบัญชีเทรดทีล่ ูกค้ากาลังเปิ ดคาสั่งซื้อขายอยู่
ในกรณีทต
ี่ ลาดกาลังวิง่ ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของคาสั่งซื้อขายของลูกค้า
ลูกค้าสามารถเปิ ดคาสั่งซื้อขายทีต
่ ิดลบนัน
้ ไว้ได้จนกว่ามาร์จิ้นของลูกค้าจะหมดหรือลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าเทรดเพือ
่ เพิม
่ มา
ร์จน
ิ้ ให้กบ
ั บัญชีเทรดตัวเองได้
้ ไป และการเทรดทุกครัง้ ควรจะตัง้ ค่า Stop Loss
9.1.2. การเทรดทีด
่ ีควรจะมีมาร์จิ้นอย่างน้อยเกิน 100% ขึน
ทีค
่ าสั่งซื้อขายด้วยทุกครัง้
9.2. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนในตลาด
9.2.1. ในบางครัง้ ตลาดจะมีการผันผวนสูงซึ่งส่งผลต่อการเทรดเป็ นอย่างมาก
เพราะช่วงทีต
่ ลาดผันผวนหากทากาไรได้ก็จะได้กาไรมากหากขาดทุนก็จะขาดทุนมากเช่นกัน
9.3. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยทางเทคนิค
9.3.1. ลูกค้ารับทราบ, เข้าใจดีและยินดีทจี่ ะรับความเสีย่ งซึ่งเกิดจาก ข้อมูล การสือ่ สาร
้ จากฝั่งของลูกค้าเองและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเทรดของลูกค้าได้
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าผิดพลาดหรือมีปญ
ั หาซึ่งเกิดขึน
้ กับ “Client Terminal”
9.3.2. ลูกค้ารับทราบ, เข้าใจดีและยินดีทจี่ ะรับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน
้ จากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
ของลูกค้าซึง่ อาจจะเกิดขึน
ก) การขัดข้องของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรืออินเตอร์เน็ตของลูกค้ามีปญ
ั หา
ข) อุปกรณ์ ของลูกค้าทีเ่ กีย่ วของกับการเทรดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค) การตัง้ ค่า“Client Terminal” ทีผ
่ ด
ิ พลาดของลูกค้าเอง
ง) ลูกค้าไม่ได้ทาการปรับ “Client Terminal” ของลูกค้าให้เป็ นปัจจุบน
ั
จ) ลูกค้าไม่ได้ศก
ึ ษาหรือเข้าใจเกีย่ วกับวิธีการใช้งานหรือติดตัง้ “Client Terminal”ซึง่ ได้อธิบายและระบุไว้แล้ว
9.4. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสภาวะทีไ่ ม่ปกติของตลาด
ลูกค้ารับทราบ, เข้าใจดีและยินดีทีจ่ ะรับความเสีย่ งซึง่ เกิดขึ้นในขณะทีต
่ ลาดไม่ปกติซงึ่ อาจจะส่งผลให้
้
การส่งคาสั่งซื้อขายใช้เวลานานขึ้น ค่า Spread อาจจะกว้างขึน
9.5.ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผิดปกติของ Trading Platform
9.5.1. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การส่งคาสั่งซื้อขายสามารถทาได้ทีละครัง้ เท่านัน
้ การพยายามส่งคาสั่งซื้อขายซา้ ๆ
์ าให้ระบบทาการล๊อคคาสั่งซื้อขายของลูกค้าโดยระบบจะแสดงข้อความ “Order is locked”
ติดต่อกันอย่างรวดเร็วมีสท
ิ ธิท
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
9.5.2.
ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การเคลือ
่ นทีข
่ องราคาไม่ได้เกิดจากการกระทาของโบรกเกอร์แต่หากเกิดจากเซิฟเวอร์ทาการดึง
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ข้อมูลมาจากตลาดจริง ในกรณีทีอ
่ น
ิ เตอร์เน็ตของลูกค้าไม่เสถียร ราคาทีล่ ูกค้าได้รบ
ั หรือได้เห็นอาจจะไม่ตรงกับความเป็ น ณ
ปัจจุบน
ั ของตลาด
9.5.3. อัตราราคาปัจจุบน
ั สาหรับสินทรัพย์อา้ งอิง
จะถูกคานวณโดยบริษท
ั โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการให้ราคาทีไ่ ด้รบ
ั จากบริษท
ั
้ กับความรูค
ทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการกาหนดราคาของตลาด จะขึน
้ วามเข้าใจของบริษท
ั นัน
้ แต่เพียงผู้เดียว
9.5.4. ลูกค้ายอมรับราคาทีเ่ สนอโดยบริษท
ั โดยไม่มเี งือ
่ นไข โดยถือเป็ นการถูกต้อง
จะไม่มก
ี ารเรียกร้องเกีย่ วกับราคาทีเ่ สนอโดยบริษท
ั กรณีทรี่ าคาแตกต่างจากราคาของแหล่งอืน
่ ๆ
สามารถยอมรับสาหรับนาไปพิจารณา
9.5.5 บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาซา้ กับราคาให้ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าสอดคล้องกับทีบ
่ ริษท
ั กาหนด
ราคาดังกล่าวจะเรียกว่า "ราคา Off-market" และหรือ "สภาวะตลาดผิดปกติ" และหรือ "
ข้อผิดพลาดทีเ่ ห็นได้ชดั "ทีก
่ าหนดไว้ในข้อตกลง และหรือ ในส่วน" ข้อกาหนดและคาจากัดความ"
และทาการแก้ไขข้อมูลการเงินของการเทรดในราคาดังกล่าว
9.5.6 ในกรณีทม
ี่ ีการหยุดการให้ราคาจากเซิร์ฟเวอร์ทใี่ ช้เทรดโดยไม่ได้แจ้งไว้
อาจเนื่องมาจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ลม
้ เหลว
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการทีจ่ ะเชื่อมต่อข้อมูลราคากับฐานข้อมูลของราคาบนเซิร์ฟเวอร์อน
ื่ เพือ
่ ทีจ่ ะให้มค
ี วามต่อเนื่องของการ
เสนอราคา ในกรณีดงั กล่าว บริษท
ั มีสท
ิ ธิ แต่ไม่จาเป็ นทีจ่ ะแก้ไขผลทางการเงินของการเทรดของลูกค้าที่ เทรดในช่วงเวลานี้
9.5.7. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การปิ ด แก้ไข
นาโปรแกรมออกจากเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่สามารถแก้ไขคาสั่งซื้อขายทีล่ ูกค้าดาเนินการไปแล้วในตลาดได้
9.5.8. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการไม่ได้วางแผนการเทรดทีด
่ ีในการเปิ ดคาสั่งซื้อขายทีส
่ องทัง้ ๆ
ทีย่ งั ไม่ได้ทราบผลของคาสั่งซื้อขายแรก
9.5.9. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การตัง้ ค่าคาสั่งซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท (Pending Orders)
สามารถทาได้หลังจากทีส
่ ง่ คาสั่งซื้อขายไปยังตลาดแล้วเท่านัน
้
9.5.10. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การดาเนินการของคาสั่งซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท (Pending Orders)
จะดาเนินการต่อเมือ่ ราคาเคลือ
่ นทีไ่ ปจนกระทั่งอยูใ่ นตาแหน่ งเดียวกันหรือเลยตาแหน่ งของคาสั่งซื้อขายล่วงหน้า เท่านัน
้
การดาเนินการเป็ นไปตามกฎข้อที่ 4.5 ของสัญญาฉบับนี้
9.6. ความเสีย่ งซึง่ เกิดจากการสือ่ สารล้มเหลว
9.6.1. ลูกค้ารับทราบ,
เข้าใจดีและยินดีรบ
ั ความเสีย่ งต่อการสูญเสียเงินฝากเนื่องจากตัวลูกค้าเองไม่ได้รบ
ั หรือรับข้อความจากบริษท
ั ล่าช้าเกินไป
9.6.2. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสีย่ งทีว่ า่ Email
ทีล่ ูกค้าส่งให้กบั บริษท
ั อาจจะมีความเป็ นไปได้ทีบ
่ ค
ุ คลทีส
่ ามสามารถเข้าถึงข้อมูลใน Email ของลูกค้าโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตได้
9.6.3. ลูกค้ายินยอมทีจ่ ะให้บริษท
ั มีสท
ิ ธิใ์ นการลบหรือทาลายข้อความทีล่ ูกค้าไม่ได้รบ
ั ผ่านระบบส่ง Email ภายใน
การดาเนินการลบข้อความดังกล่าวจะมีขน
ึ้ ภายใน 3 วันนับจากวันทีส
่ ง่ ข้อความให้กบั ลูกค้า
9.6.4. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีเทรดของลูกค้าถือเป็ นความลับของลูกค้า
้ โดยการกระทาของบุคคลทีส
ลูกค้ายอมรับความเสีย่ งซึง่ อาจจะเกิดขึน
่ ามทีด
่ าเนินการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รบ
ั อนุญา
ต
9.7. ความเสีย่ งซึง่ เกิดจากเหตุสด
ุ วิสยั
้ จากเหตุสด
9.7.1. . ลูกค้ารับทราบ, เข้าใจดีและยินดีรบ
ั ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน
ุ วิสยั ซึง่ อาจจะส่งผลถึงความสูญเสียเงินของลูกค้า

10. เหตุสด
ุ วิสยั
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10.1.
ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ุ วิสยั ซึ่งเป็ นเหตุให้คส
ู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดก็ตามถูกสกัดกัน
้ หรือจากัดไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมจากการปฏิบตั ิหน้
าทีท
่ ง้ ั หมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมเช่น สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง จลาจล
การก่อการกบฏ การแทรกแซงทางการเมือง การปรับลดค่าเงินตรา เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ ระเบิด
อุกภัยและเหตุสด
ุ วิสยั หรือสิง่ ทีส่ องฝ่ ายไม่ตอ
้ งการให้เกิดขึ้น
เมือ่ บริษท
ั พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ ดงั กล่าวทาให้เกิดความไม่ม่น
ั คงในตลาด
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการงดให้บริการชั่วคราวโดยบริษท
ั จะแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ Email
์ จี่ ะกาหนดขอบเขตความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากเหตุสดวิสยั โดยบริษท
10.2. บริษท
ั มีสท
ิ ธิท
ั จะแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ
Email
10.3. ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ุ วิสยั ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษท
ั ดาเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก) ดาเนินการตามคาร้องขอเพิ่มมาร์จน
ิ้
ข) ปิ ดคาสั่งซื้อขายของลูกค้าทีบ
่ ริษท
ั เห็นว่าสมควร
ค)
ระงับหรือเปลีย่ นแปลงเงือ
่ นไขบางข้อในสัญญาฉบับนี้ทเี่ กีย่ วข้องกับเหตุสด
ุ วิสยั ทีเ่ กิดขึ้นเพือ่ ความสะดวกของบริษท
ั ในการดา
เนินการ
ง) ดาเนินการหรือไม่ดาเนินการใด ๆ ต่อคาร้องของลูกค้าหรือตัวบริษท
ั เอง
จ) พิจารณาผลและรายละเอียดของคาสั่งซื้อขายทัง้ หมดของลูกค้าเช่น การเปิ ดปิ ดคาสั่งซื้อขาย
การเปลีย่ นแปลงตาแหน่ งของราคา จานวนคาสั่งซื้อขายทีถ
่ ูกลบทัง้ หมด
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11. เงือ
่ นไข และข้อกาหนด

ASK

ราคาสูงสุดในราคาทัง้ หมด เป็ นราคาทีล่ ูกค้าสามารถซื้อได้

อาร์บท
ิ ราจ(Arbitrage)

กลยุทธ์การซื้อขาย ทีใ่ ช้ "การสั่งซื้อแบบอาร์บท
ิ ราจ"

การสั่งซื้อแบบอาร์บท
ิ ราจ

สินทรัพย์ทซ
ี่ ื้อในตลาดหนึ่ง และในเวลาเดียวกันก็นาไปขายทีต
่ ลาดอืน
่ ในแบบเดียวกัน
ดังนัน
้ ความแตกต่างในมูลค่าของสินทรัพย์จะคงทีใ่ นหุน
้ ทีแ
่ ตกต่างกัน
ผลจากจากกลยุทธ์นี้โดยไม่คานึงถึงผลความก้าวหน้าของตลาดในอนาคต
มูลค่าก็จะอยูค
่ งทีโ่ ดยประมาณ (เป็ นผลมาจากการชดเชยโดยคาสั่งซื้อขายซึง่ กันและกัน)
คาสั่งซื้อนี้ถือว่าเป็ นอาร์บท
ิ ราจ เมือ
่ มันประกอบด้วยการซื้อ(ขาย)
ของสินทรัพย์ทางการเงินทีใ่ นตลาดหนึ่ง โดยไม่มก
ี ารขาย (ซื้อ)
ในแบบเดียวกันทีต
่ ลาดอืน
่
ทาให้มช
ี ่องว่างระหว่างราคาอย่างมีนยั สาคญ
ั ของทัง้ สองตลาดทีเ่ ชือ
่ มกัน
ในเวลาทีม
่ ก
ี ารเปิ ดหรือปิ ดการสั่งซื้อ

BID

ราคาทีต
่ ่าทีส
่ ด
ุ ในราคาทัง้ หมด เป็ นราคาทีล่ ูกค้าสามารถขายได้

ฐานข้อมูลราคา(Quotes
database)

ข้อมูลการกระบวนการไหลของราคา

สกุลเงินฐาน(Base currency)

สกุลเงินแรกทีร่ ะบุในคูส่ กุลเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อหรือขายกับสกุลเงินอ้างอิง

ยอดคงเหลือ

ยอดรวมทางการเงิน
ทัง้ ทีเ่ กิดจากการซื้อขายและไม่เกิดจากการซื้อขายทีเ่ สร็จสมบูรณ์ แล้วในบัญชีซื้อขาย

Bar

องค์ประกอบของกราฟเทรด ซึง่ ประกอบด้วยราคาทีเ่ ปิ ดและปิ ด
เช่นเดียวกับราคาสูงสุดและต่าสุดสาหรับรอบระยะเวลาทีก
่ าหนด

Fast market

สภาวะทีต
่ ลาด ทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวของราคาทีร่ วดเร็วในช่วงเวลาสัน
้ ๆ บ่อยครัง้ ที่ "fast
market" มาพร้อมกับช่องว่างของราคา ตามกฎ
้ ก่อนหรือหลังเหตุการณ์ หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ โดยทันที:
มันมักเกิดขึน
- จุดเริม
่ ต้นของสงครามหรือการดาเนินการทหาร;
-การประกาศตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ประเทศทีเ่ ศรษฐกิจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็ นอันมาก
-การประกาศการตัดสินใจในอัตราดอกเบีย้ โดยธนาคารกลางและคณะกรรมการ
-สุนทรพจน์และการประชุม โดยผูอ
้ านวยการธนาคารกลาง รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
และประธานาธิบดีของประเทศทีเ่ ศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็ นอันมาก
- การแทรกแซงสกุลเงิน โดยองค์กรรัฐ
-การก่อการร้ายระดับชาติ (รัฐ);
- ภัยธรรมชาติ เป็ นเหตุให้ต้องกาหนดกฎฉุ กเฉิ น (หรือกฎข้อจากัดทีค
่ ล้ายกัน)
ในพื้นทีท
่ ม
ี่ ผ
ี ู้ประสบภัย
- การเมือง หรือเหตุสด
ุ วิสยั : การลาออกและการนัดชุมนุม
(รวมทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการเลือกตัง้ ) ของตัวแทนของฝ่ ายบริหารของรัฐบาล
Parallax Incorporated, Registered address: Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown,
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-เหตุการณ์ อน
ื่ ๆ ซึง่ มีผลกระทบต่อของอัตราการเปลีย่ นแปลงของเครือ
่ งมือนี้
Quote currency

สกุลเงินทีส
่ องในการระบุคส
ู่ กุลเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อหรือขายกับสกุลเงินฐาน

Currency pair

การซื้อขายโดยพื้นฐานคือการเปลีย่ นจากค่าเงินสกุลหนึ่งไปอีกสกุลเงินหนึ่ง

ค่า Trailing Stop

ค่า Trailing Stop ทีก
่ าหนดโดยลูกค้า

หมดอายุ

สิน
้ สุดของเวลาสาหรับการซื้อขายสินทรัพย์เฉพาะ
หลังจากทีก
่ ารซื้อขายในสัญญาเกีย่ วข้องไม่สามารถทาได้

ประเภทบัญชี

เงือ
่ นไขต่างๆ การบริการทีม
่ ใี ห้กบ
ั ลูกค้า
้ บนพื้นฐานของผลรวมของเงินฝากขัน
จะเกิดขึน
้ ต่า
บัญชีแต่ละประเภทจะมีการกาหนดเงินฝากขัน
้ ต่า
้ อยูก
ผลรวมเงินฝากสูงสุดจะขึน
่ บั การเลือกของเลเวอเรจ

เวลาในแพลตฟอร์มการเทรด

โซนเวลาทีใ่ ช้ในการแก้ไขเหตุการณ์ ทีบ
่ น
ั ทึกในล็อกไฟล์ ในเซิร์ฟเวอร์

แผนภูมิ

กระบวนการไหลของราคาแสดงในรูปแบบกราฟิ ก ความสูงของแต่ละบาร์ –
คือราคาขอซื้อสูงสุดในช่วงเวลา ต่าสุดของบาร์ –คือราคาขอซื้อต่าสุด ราคาปิ ด (close) –
ราคาขอซื้อสุดท้ายของบาร์ ราคาเปิ ด (เปิ ด) – ราคาขอซื้อแรกสุดของบาร์

ตัวแทน

1) บริษท
ั ทีล่ ูกค้าได้ทาข้อตกลง
พื้นฐานทางกฎหมายสาหรับควบคุมการดาเนินการซื้อขายบนเงือ
่ นไขแบบ margin
trading
2) เทรดเซิร์ฟเวอร์ และ/หรือ พนักงานบริษท
ั ทีด
่ าเนินการคาขอและคาสั่งซื้อของลูกค้า
และดาเนินการคาสั่งซื้อ stop out และ margin calls

Long position

เครือ่ งมือสาหรับการซื้อโดยคาดหวังการเพิม
่ ขึ้นของราคา ใช้ได้สาหรับคูส่ กุลเงิน:
การซื้อสกุลเงินฐานเพือ
่ สกุลเงินอ้างอิง

ปิ ด position

เป็ นผลจากส่วนทีส
่ องของการทาการซื้อขายทีเ่ สร็จสมบูรณ์

ร้องขอ

คาสั่งลูกค้ากับตัวแทนจาหน่ ายเพือ
่ รับใบเสนอราคา
คาขอไม่ได้ทาให้ลูกค้าต้องรับผิดต่อดาเนินการสั่งซื้อ

เครือ
่ งมือ

คูส
่ กุลเงินหรือสัญญาต่าง

ประวัติบญ
ั ชี

รายการของการซื้อขายทีเ่ สร็จสมบูรณ์ และการดาเนินงานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการซื้อขายขอ
งบัญชีซื้อขาย

ลูกค้า

นิตบ
ิ ค
ุ คลหรือบุคคลทีไ่ ด้สรุปข้อตกลงกับตัวแทน
เพือ
่ ดาเนินการการซื้อขายภายใต้เงือ
่ นไขการเทรดแบบ margin trading

Client terminal

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ MetaTrader 4.0
ลูกค้าสามารถรับข้อมูลการเข้าซื้อในตลาดการเงิน (ในปริมาณทีก
่ าหนดโดยบริษท
ั )
ทาการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดออนไลน์ ดาเนินการซื้อขาย ส่ง เปลีย่ น ลบคาสั่ง
ตลอดจนได้รบ
ั ข้อความจากตัวแทนและบริษท
ั ฯ MetaTrader 4.0
สามารถเข้าใช้งานได้อย่างอิสระผ่านเว็บไซต์

Short position

เครือ
่ งมือการขายกับความคาดหวังของราคาทีล่ ดลง ใช้ได้กบั คูส
่ กุลเงิน:
การขายสกุลเงินฐานเพือ
่ สกุลเงินอ้างอิง
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Contract for difference

วัตถุประสงค์ของการดาเนินการซื้อขาย
ซึง่ เป็ นไปตามการเปลีย่ นแปลงของพื้นฐานของสินทรัพย์หลัก
(ทีเ่ ป็ นสินทรัพย์อยูใ่ นพื้นฐานของสัญญาการซื้อขายส่วนต่างหรือ Cfd) ทีส
่ ามารถเป็ นหุน
้
ฟิ วเจอร์ โลหะมีคา่ ดัชนีหน
ุ้ ฯลฯ

Quoting

กระบวนการของการนาเสนอราคาเพือ
่ ดาเนินการคาสั่งซื้อไปยังลูกค้า

Leverage

อัตราส่วนระหว่างเงินรับประกันและปริมาณการเทรด

ราคา

1) สาหรับคูส
่ กุลเงิน: หน่ วยมูลค่าของสกุลเงินฐาน จะแสดงในสกุลเงินอ้างอิง
2) สาหรับสัญญาความแตกต่างหรือ CFD: หน่ วยของสินทรัพย์หลัก
แสดงในรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงิน

ล็อกไฟล์ลูกค้า

ไฟล์ สร้างขึ้น โดย Client terminal
ซึง่ ลงทะเบียนล่าสุดของทัง้ คาขอและคาสั่งซื้อทีถ
่ ูกส่งโดยลูกค้าไปยังตัวแทนจาหน่ าย

ล็อกไฟล์เซิร์ฟเวอร์

ไฟล์ทถ
ี่ ูกสร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ ซึง่ ลงทะเบียนคาขอและคาสั่งซื้อล่าสุด
ทีไ่ ด้รบ
ั จากลูกค้าไปถึงตัวแทนจาหน่ าย เช่นเดียวกับผลของการประมวลผล

Locked positions

คือการเปิ ด position ทัง้ ซื้อและขายทีป
่ ริมาณเท่ากัน
เปิ ดด้วยเครือ
่ งมือเดียวกันในบัญชีซื้อขายเดียวกัน

ล็อต

หน่ วยแบบนามธรรมเพือ
่ ระบุจานวนของหุน
้ สินค้า สกุลเงินฐาน
ทีย่ อมรับในแพล็ตฟอร์มการเทรด

Margin for locked
positions

การรับประกันโดยตัวแทน เพือ
่ เปิ ดและรักษา position ทีล่ ็อกไว้
ได้ระบุไว้ในข้อกาหนดสัญญาแต่ละตัว

Margin trading

การเทรดทีต
่ อ
้ งมีการใช้ leverage เพือ
่ ลูกค้าจะสามารถเข้าดาเนินการเทรด
ทีม
่ ากกว่าเงินทุนของตนเอง

Initial margin

เงินทุนทีก
่ าหนดโดยตัวแทนเพือ
่ ความปลอดภัยเพือ
่ เปิ ด position
จะมีระบุในข้อกาหนดสัญญาแต่ละตัว

Necessary margin

- เงินสดเพือ
่ ความปลอดภัยทีก
่ าหนดโดยตัวแทน เพือ
่ รองรับการเปิ ด position
ได้มก
ี ารระบุในสัญญาข้อกาหนดของแต่ละเครือ
่ งมือ

Off-market quote

-เกิดช่องว่างของราคาอย่างเห็นได้ชดั
-การทีร่ าคาวิง่ กลับภายในระยะเวลาสัน
้ ไปยังระดับเริ่มต้นทาให้เกิดช่องว่างของราคา
-การขาดการเปลีย่ นแปลงราคาอย่างรวดเร็ว ก่อนทีร่ าคานี้จะปรากฏ
- การไม่มเี หตุการณ์ หรือข่าวทางเศรษฐกิจมหภาค และ/หรือ
ข่าวองค์กรทีม
่ ผ
ี ลอย่างมีนยั สาคญ
ั ต่อราคา
บริษท
ั มีสท
ิ ธิทจี่ ะเอาข้อมูลเกีย่ วกับ off-market quote
ออกจากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของราคา

การดาเนินการทีไ่ ม่ใช่การซื้อ
ขาย

การทาการฝากเงินเข้าบัญชีหนึ่ง (ถอนเงินจากอีกบัญชีหนึ่ง) หรือการอนุญาต
(ค่าชดเชย) ของเครดิต
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ตลาดปกติ

«ตลาดสภาวะปกติ»

คาสั่งซื้อ

ข้อแนะนาสาหรับลูกค้าเพือ
่ ให้ตวั แทนเปิ ดหรือปิ ด position เมือ
่ ราคาถึงระดับจุดสั่งซื้อ

เปิ ด position

เป็ นผลทีไ่ ด้จากส่วนแรกของการทาธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

เปิ ดตลาด

การเปิ ดใหม่ของการเทรดหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์
วันหยุดหรือหลังจากหยุดระหว่างช่วงเวลาการซื้อขาย

คาสั่งซื้อคงค้าง

คาแนะนาของลูกค้าต่อตัวแทน เพือ
่ เปิ ด position เมือ
่ ราคาถึงจุดสั่งซื้อ

กาไร/ขาดทุนแบบลอยตัว

กาไร/ขาดทุนแบบไม่คงที่ สาหรับเปิ ด position ทีร่ าคาปัจจุบน
ั

ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

ประกอบด้วยการซื้อขายแบบย้อนกลับสองทาง ทีม
่ ีปริมาณการซื้อเท่ากัน (ทัง้ เปิ ดและปิ ด
position): การซื้อทีร่ าคาขาย หรือขายทีร่ าคาซื้อ

การส่งผ่านของราคา(Quotes
flow)

ลาดับของราคาแต่ละเครือ
่ งมือทีม
่ ากับแพลทฟอร์มการซื้อขาย

การไหลของราคา

วิธีการของการเสนอราคาไปยังลูกค้าโดยไม่มก
ี ารร้องขอ
เมือ่ ลูกค้าเห็นการไหลของราคาของตัวแทนทางออนไลน์
โดยทีพ
่ วกเขาสามารถส่งคาสั่งซื้อเพือ
่ ดาเนินการซื้อขายได้ตลอดเวลา

จุด

หน่ วยบิตทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ ของราคา

ขนาดล็อต

จานวนหุน
้ สินค้า สกุลเงินฐานในหนึ่งล็อต ถูกคงไว้ในข้อกาหนดของสัญญานี้

ผูพ
้ ฒ
ั นา

«MetaQuotes Software Corp.» - ผูพ
้ ฒ
ั นาแพลตฟอร์มการเทรด

คาสั่งซื้อ

คาแนะนาของลูกค้าเพือ
่ ให้ตวั แทนเปิ ดหรือปิ ด position ให้วาง ลบ
หรือเปลีย่ นระดับสั่งซื้อ

สภาวะตลาดทีแ
่ ตกต่างจากปก
ติ

ดู «thin market» หรือ «fast market»

Free margin

เงินในบัญชีซื้อขาย ซึง่ สามารถใช้เพือ่ เปิ ด position ใหม่ ซึ่งถูกกาหนดไว้ตามสูตร:
Free margin = Equity - Margin

เซิร์ฟเวอร์

ซอฟต์แวร์ MetaTrader Server 4.0 ซึง่ ประมวลผลคาขอและใบสั่งซื้อของลูกค้า
ให้ขอ
้ มูลทางออนไลน์เกีย่ วกับการซื้อขายในตลาดการเงิน
(ในปริมาณทีก
่ าหนดโดยบริษท
ั ) บันทึกหนี้สน
ิ ระหว่างลูกค้าและตัวแทนจาหน่ าย
ตลอดจนเฝ้ าดูเงือ่ นไขและข้อจากัด

Expert Advisor

กลยุทธ์ควบคุมบัญชีเทรด ในรูปแบบของซอฟแวร์ทีม
่ ภ
ี าษาเฉพาะ ภาษา MetaQuotes
4 ซึง่ จะส่งคาขอและคาสั่งซื้อไปยังเซิร์ฟเวอร์ทใี่ ช้ client terminal

Spike

ดู «Off-market quote».
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ข้อกาหนดของสัญญา

เงือ
่ นไขการเทรดหลัก (สเปรด ขนาดล็อต ปริมาณขัน
้ ต่าของการซื้อขาย
ขัน
้ ตอนการเทรดแบบปริมาณเปลีย่ น initial margin และ margin for locked
positions) ของแต่ละเครือ
่ งมือ

สถานการณ์ ทเี่ ป็ นปัญหา

1) สถานการณ์ เมือ
่ ลูกค้าเชือ
่ ว่า
ตัวแทนได้กระทาการทีจ่ ะละเมิดเงือ่ นไขหนึ่งหรือหลายเงือ่ นไขของข้อตกลงปัจจุบน
ั
2) สถานการณ์ เมือ
่ ตัวแทนเชือ
่ ว่า
ลูกค้าได้กระทาการทีจ่ ะละเมิดเงือ
่ นไขหนึ่งหรือหลายเงือ่ นไขของข้อตกลงปัจจุบน
ั

สเปรด

ความแตกต่างของราคาเสนอซื้อและขาย โดยจะแสดงเป็ นจุด

บัญชี

บัญชีเฉพาะบุคคลทีใ่ ช้ในแพล็ตฟอร์มของการเทรด
จะสะท้อนถึงการทาการซื้อขายทีส
่ มบูรณ์ การเปิ ด position
การดาเนินการทีไ่ ม่เกีย่ วกับการซื้อขาย และคาสั่งซื้อ ตลอดจนสถานะของยอดคงเหลือ

ประเภทบัญชี

้ โดยขึน
้ กับของผลรวมของเงินฝากขัน
เงือ่ นไขและการบริการทีม
่ ใี ห้กบั ลูกค้า ทีเ่ กิดขึน
้ ต่า
มีจานวนของเงินฝากขัน
้ ต่าสาหรับบัญชีแต่ละประเภท
้ อยูก
ผลรวมของเงินฝากสูงสุดขึน
่ บั เลเวอเรจทีเ่ ลือก

Ticker

เลขรหัสเฉพาะทีก
่ าหนดให้กบ
ั แต่ละ position ทีเ่ ปิ ดไว้ หรือคาสั่งซื้อทีค
่ า้ งอยูใ่ นการ
เทรด

ตลาดไม่เคลือ
่ นไหว(Thin
market)

สภาวะตลาด เมือ่ ต้องรอราคาป้ อนเข้าสูเ่ ทรดแพล็ตฟอร์มเป็ นช่วงเวลานาน
ซึง่ จะน้อยกว่าตลาดในสภาวะตลาดปกติ

การดาเนินการซื้อขาย(Tradi
ng operation)

การซื้อหรือขายของลูกค้าโดยใช้เครือ
่ งมือใดๆ

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทีใ่ ห้ข้อมูลออนไลน์เกีย่ วกับการซื้อขายในตลาดการเงิน
การดาเนินการซื้อขาย บันทึกหนี้สน
ิ ร่วมกันระหว่างลูกค้าและตัวแทน
ตลอดจนตรวจสอบเงือ
่ นไข และข้อจากัด ในรูปแบบง่ายๆ
เพือ
่ เป้ าหมายของข้อตกลงปัจจุบน
ั ทีป
่ ระกอบด้วย “Server” และ “Client terminal”

บัญชีซื้อขาย

การเทรดเฉพาะส่วนบุคคล ของการเทรดในการเทรดแพล็ตฟอร์ม
จะแสดงถึงการซื้อขายทีเ่ สร็จสมบูรณ์ การเปิ ด position
การดาเนินงานไม่เกีย่ วกับการซื้อขาย และคาสั่งซื้อ

ระดับการสั่งซื้อ(Order level)

ราคาทีร่ ะบุไว้ในคาสั่งซื้อ

เหตุสด
ุ วิสยั

เหตุการณ์ ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็น หรือป้ องกันได้ ดูรายละเอียดใน §10
เหตุสด
ุ วิสยั ของข้อตกลงปัจจุบน
ั

ราคาก่อนหน้า off-market
quote

ราคาปิ ดก่อนหน้าหนึ่งนาที ซึง่ จะมาก่อนราคา off-market quote หนึ่งนาที

ช่องว่างของราคา

หนึ่งในสองสถานการณ์ :
- ราคาเสนอขายในปัจจุบน
ั มีคา่ มากกว่าราคาเสนอซื้อทีร่ าคาก่อนหน้านี้
-ราคาเสนอซื้อในปัจจุบน
ั มีคา่ น้อยกว่าราคาเสนอขายทีร่ าคาก่อนหน้านี้
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FBS หนังสือสัญญาสาหร ับลู กค้า
ช่องว่างราคาเมือ่ ตลาดเปิ ด

หนึ่งในสองสถานการณ์ :
- ราคาเสนอขายวันนี้เมือ
่ เปิ ดตลาดมีคา่ มากกว่าราคาซื้อทีป
่ ิ ดตลาดเมือ่ วานนี้
- ราคาเสนอซื้อวันนี้เมือ
่ เปิ ดตลาดมีคา่ น้อยกว่าราคาเสนอขายทีป
่ ิ ดตลาดเมือ่ วานนี้

ข้อผิดพลาดทีเ่ ห็นได้ชดั

การเปิ ด/ปิ ด position ของลูกค้า
หรือการดาเนินการคาสั่งซื้อของลูกค้าโดยตัวแทนในราคาทีแ
่ ตกต่างอย่างมีนยั สาคญ
ั
จากราคาในเครือ่ งมือใน quote flow ทีช
่ ่วงเวลาทีท
่ าการซื้อขาย
หรือการกระทาอืน
่ ใดทีเ่ ห็นได้ชดั ว่าเป็ นความผิดของตัวแทนในการระบุระดับราคาในตล
าด ณเวลาทีก
่ าหนดอย่างชัดเจน

Ask

ราคาสูงสุดในราคาทัง้ หมด ราคาทีล่ ูกค้าสามารถซื้อได้.

Bid

ราคาทีต
่ ่าทีส
่ ด
ุ ในราคาทัง้ หมด เป็ นราคาทีล่ ูกค้าสามารถขายได้

ทุน (Equity)

ยอดคงเหลือในบัญชีปจั จุบน
ั มันถูกกาหนดไว้ตามสูตร:
หุน
้ ทุน =ทุนคงเหลือ + กาไรลอยตัว - ขาดทุนลอยตัว

Hedged margin

ความปลอดภัยในการเปิ ดและล็อก position ทีก
่ าหนดโดยตัวแทน
ทีม
่ ก
ี ารกาหนดในข้อกาหนดสัญญาของเครือ
่ งมือแต่ละตัว

ล็อค

ดู «Locked positions»

การดาเนินการตลาด

การดาเนินการสั่งซื้อของลูกค้าในราคาผูใ้ ห้บริการมีสภาพคล่องดีทีส
่ ด
ุ

Long

ดู "Long position"

Short

ดู «Short position »

ระดับ Маrgin

อัตราส่วนระหว่างทุนและหลักประกันจาเป็ น แสดงเป็ นเปอร์เซ็นต์
มันถูกกาหนดไว้ตามสูตร:
ระดับ Margin = (หุน
้ ทุน / มาร์จิ้น) * 100%

ระดับเตือนเงินลงทุนหมด(M
argin Call)

เงือ
่ นไขของบัญชีคอ
ื ตัวแทนมีสท
ิ ธิ แต่ไม่ต้องรับผิดชอบ ในการปิ ด position
ทัง้ หมดทีเ่ ปิ ดอยูข
่ องลูกค้าเนือ
่ งจากการขาด Free margin ระดับMargin ทีใ่ ห้มีการเตือน
้ จะถูกระบุไว้ในสัญญาปัจจุบน
margin call เกิดขึน
ั

ข้อมูลจาเพาะของสัญญา

หลักการข้อตกลงในการเทรด (สเปรด ขนาดล็อต ปริมาณ position ขัน
้ ต่า
อัตรากาไรขัน
้ ต้น มาร์จิ้นเพือ
่ ใช้ล็อคโพสิช่ น
ั ฯลฯ) สาหรับแต่ละเครือ
่ งมือซื้อขาย

Spike

ดู «Off-market quote»

หยุดคาสั่งซื้อ (Stop out)

คาสั่งในการบังคับปิ ด position ทีส
่ ่งั โดยเซิร์ฟเวอร์

Swap

ดอกเบีย้ ข้ามคืนหรือโรลโอเวอร์จากการรักษา position ข้ามคืน
การสว็อปอาจจะบวกหรือลบ ตารางที่ มีคา่ "สว็อป"
ของแต่ละเครือ
่ งมือจะดูได้ทเี่ ว็บไซต์ของ FBS
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FBS หนังสือสัญญาสาหร ับลู กค้า
จุดตัดขาดทุน (Trailing
Stop)

กลยุทธ์ควบคุมต่อไปนี้ ใช้กบ
ั คาสั่ง Stop Loss:
-ไม่ดาเนินการใดๆ หากมีกาไรจาก open position ไม่เกินค่าของ Trailing Stop;
- ทันทีทก
ี่ าไรสาหรับ position เปิ ด เกินค่าของ Trailing Stop
ให้สง่ คาสั่งซื้อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพือ
่ ส่งคาสั่ง Stop Loss ทีค
่ า่ Trailing Stop
จากราคาปัจจุบน
ั
- ทันทีทรี่ าคาจะได้รบ
ั ค่า Trailing Stopทีม
่ ากกว่าจากการยืน
่ คาสั่งซื้อ Stop Loss
จะส่งคาสั่งซื้อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพือ
่ เปลีย่ นระดับคาสั่งซื้อ เพือ
่ ว่าจะมีระยะห่างของ Trailing
Stop จากราคาปัจจุบน
ั
ฟังก์ช่ น
ั Trailing Stop จะใช้ได้เมือ
่ มีการเปิ ดใช้ client terminal
โดยมีการเชือ
่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต และได้รบ
ั อนุญาตจากเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว
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