FBS. Customer Agreement

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 องดาเนินธุรกรรมการเงินตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
1.1.1 ในกรณีที่ลกู ค้ าเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ที่จะให้ บริษัทดาเนินธุรกรรมกับบัญชีเทรดของลูกค้ าได้
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 ที่อยู่ หมายเลขบัญชีเทรด เบอร์ โทรศัพท์ รหัสผ่าน ตรงตามข้ อมูลจริ งและส่งมายัง support@fbs.com
ซึง่ อีเมลล์นนจะต้
ั ้ องตรงกับที่เคยระบุไว้ ตอนดาเนินการเปิ ดบัญชีเทรดกับบริ ษัท

2.การบริการของบริษัท
2.1. คาจากัดความของคาว่า “การบริ การของบริ ษัท” หมายถึงการบริ การหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนใด ๆ
ที่บริ ษัทอนุญาตให้ ลกู ค้ าดาเนินการดังต่อไปนี ้:
2.1.1. รับทราบข้ อมูลหรื อติดต่อกับบริ ษัทหรื อบุคคลที่สามที่ได้ รับอนุญาตจากทางบริษัท
2.1.2. ดาเนินธุรกรรมการเงินในตลาดการเงินผ่านโปรแกรม “Metatrader 4.0” ของบริ ษัท
รวมไปถึงการเข้ าถึงข้ อมูลของบริษัทผ่านทางคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าและอินเตอร์ เน็ต
2.2.
ยอมรับเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี ้ว่าลูกค้ าได้ อา่ นและรับทราบว่าหากต้ องการเทรดหรื อลงทุนจะทาผ่านโปรแกรมของบริษัทเ
ท่านัน้
2.3. การบริ การของบริษัทครอบคลุมไปถึงโปรแกรมลงทุนพื ้นฐาน Metatrader 4,
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบุคคลที่สามที่ดาเนินการภายใต้ การควบคุมของบริษัท
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2.4. ลูกค้ ารับทราบและยินยอมให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการเปลีย่ นแปลง แก้ ไขหรื อเพิ่มเติม ชื่อ หัวข้ อ
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในสัญญาฉบับนี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมเงื่อนไขภายในสัญญาในอนาคตได้
2.5. บริ ษัทจะต้ องดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าไปยังตลาด
แต่ไม่สามารถดาเนินการจัดการหรื อออกความคิดเห็นแทนลูกค้ 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 แต่ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ
ที่จะตามมาหรื อเกิดขึ ้นต่อคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า
บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะยกเลิกหรื อปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าได้ ในกรณีทบี่ ริ ษัทเห็นว่าคาสัง่ ซื ้อขายนันมี
้ ความผิดปกติทจี่ ะก่อให้ เ
กิดเป็ นภัยต่อทังตั
้ วลูกค้ าและบริษัท
2.8. บริ ษัทดาเนินการเสียภาษี อย่างถูกต้ องตามกฎหมายภายใต้ ประเทศ Belize
ทังฝ่
้ ายบริ ษัทและฝ่ ายลูกค้ าจะต้ องดาเนินการเสียภาษี ภายใต้ กฎหมายประเทศของตนเอง
2.9.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ ลกู ค้ าดาเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีในกรณีบริษัทตรวจพบความไม่เหมาะสมหรื อการกร
ะทาที่สอ่ ไปในทางทุจริ ต
2.10.
ผลกาไรหรื อขาดทุนของลูกค้ าจะได้ รับการคานวณเป็ นเงินในบัญชีของผู้เทรดทันทีทคี่ าสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าได้ ปิดลงจากคา
สัง่ ของลูกค้ า

3. คาสั่งซือ้ ขาย
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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. คาสั่งซือ้ ขายของลูกค้ า
3.2.1. ระบบจะแสดงคาสัง่ ต่อไปนี ้ในระหว่างการซื ้อขายของลูกค้ า
3.2.2. “Market execution” หมายถึงระบบกาลังดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายไปยังตลาดฟิ วเจอร์ และหุ้น CFD
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) หากการดาเนินการซื ้อขายของลูกค้ าสาเร็ จระบบจะแจ้ งข้ อความว่า “Order is accepted”
บนหน้ าจอของลูกค้ า
จ) หากคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าอยูร่ ะหว่างการดาเนินการระบบจะแจ้ งข้ อความว่า “Order is in
process” บนหน้ าจอของลูกค้ า
ฉ) หลังจากที่โบรกเกอร์ ได้ รับคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า
โบรกเกอร์ จะดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าไปยังตลาดทันที
ช) ในระหว่างที่ระบบกาลังดาเนินการในข้ อ ฉ ระบบจะแสดงสถานะของคาสัง่ ซื ้อขายไว้ ในส่วนของ “client
terminal”
ซ) Terminal
ของลูกค้ าได้ รับผลของการดาเนินการคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าโดยที่การเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตของทังสองฝ่
้
ายจ
ะต้ องมีความเสถียรเพียงพอ
3.2.5. ลูกค้ าสามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายที่สง่ ไปได้ ในขณะที่ระบบกาลังแจ้ งสถานะว่า “Order is accepted”
ลูกค้ าจะต้ องกดปุ่ มที่ระบุวา่ “Cancel order” ในกรณีที่ลกู ค้ ากดยกเลิกคาสัง่ ไม่ทนั บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบผลใด ๆ
ที่ตามมาเนื่องจากคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการกระทาภายใต้ ระบบของ Metatrader 4
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3.2.6. ลูกค้ าไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายที่สง่ ไปได้ ในขณะที่ระบบกาลังแจ้ งสถานะว่า “Order is in process”
3.2.7.
ระยะเวลาของการส่งคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าไปยังระบบจะขึ ้นอยูก่ บั ความเสถียรของอินเตอร์ เน็ตระหว่างฝ่ ายลูกค้ าและเซิ
ฟเวอร์ ของบริษัท นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนัน้ ๆ
ในช่วงเวลาทีเ่ ป็ นปกติการส่งคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าจะใช้ เวลาไม่เกิน 1 ถึง 5 วินาทีในการส่งคาสัง่
แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เป็ นปกติคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าอาจจะใช้ เวลานานกว่าในการส่งไปยังระบบ
3.2.8. 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
ง) บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ ลกู ค้ าใช้ โปรแกรมช่วยในการเทรด (Expert Advisor หรื อ EA)
ในกรณีที่โปรแกรมนันสามารถท
้
าให้ ลกู ค้ าสามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายติดต่อกันเกิน 30
คาสัง่ ซื ้อขายภายในหนึง่ นาที
3.2.9. ลูกค้ าสามารถดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายผ่านโทรศัพท์หรื อผ่านระบบ Live chat ได้
3.2.10. ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นใช้ บญ
ั ชีของคุณลูกค้ าที่มาจาก IP Address เดียวกัน บริ ษัทจะถือว่าการดาเนินการใด ๆ
ที่มาจากบัญชีนนเป็
ั ้ นบุคคลนันเป็
้ นคุณลูกค้ าและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่จะตามมา
3.2.11. คาสัง่ ซื ้อขายใด ๆ ก็ตามที่ดาเนินการในช่วงเวลาที่ปิดตลาดทาการจะถูกยกเลิกทังหมด
้
ก) คาสัง่ ซื ้อที่ดาเนินการในช่วงเวลาปิ ดตลาดจะถูกยกเลิก
ข) คาสัง่ ขายที่ดาเนินการในช่วงเวลาปิ ดตลาดจะถูกยกเลิก
3.2.12. บริ ษัทไม่อนุญาตให้ ลกู ค้ าใช้ วิธีเทรดแบบ “arbitrage” ในการเทรดกับโบรกเกอร์ FBS
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายที่มาจากวิธี arbitrage ทังหมดในกรณี
้
ที่บริ ษัทตรวจพบบัญชีใด ๆ
ก็ตามที่ใช้ วิธีการเทรดดังกล่าว
3.2.13.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าที่ดาเนินการนอกเหนือไปจากที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
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3.2.14. ในกรณีที่บริ ษัทตรวจพบว่ามีการใช้ บญ
ั ชีเทรดประเภท “free-swap” ทาการเทรดโดยใช้ วธิ ี arbitrage
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของบัญชีดงั กล่าวเป็ นบัญชีปกติโดยจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ าก่อนที่จ
ะมีการเปลีย่ นแปลง
3.3 การดาเนินการเทรดหรือการลงทุน
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. ลูกค้ าจะได้ รับหรื อลดค่า Swap จากการดาเนินการเทรดของลูกค้ าที่ใช้ ระยะเวลาเกิน 24 ชัว่ โมงซึง่ นับจากเวลา
23:59:00 ถึง 00:01:00 ตามเวลาของโปรแกรม Metatrader 4
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 าบนเว็
ปไซต์ของบริ ษัท
 จากเหตุสดุ วิสยั ที่ไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 จากเหตุที่ตลาดมีวอลลุม่ (volume) ไม่มากซึง่ ได้ ระบุไว้ แล้ วในสัญญา
3.3.6. ค่า Spread สามารถขยายออกได้ ในสภาวะที่ตลาดมีขา่ วเศรษฐกิจ การเมืองหรื อข่าวอืน่ ๆ ที่สง่ ผลกระทบ
หรื อในช่วงเวลาที่ราคาเกิดช่องว่างระหว่างราคา (Gap) ในช่วงเวลาเปิ ดตลาด (เช้ าวันจันทร์ )
หรื อในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องต่า (Low Market Liquidity)
3.4. การเปิ ดคาส่ งซือ้ ขาย (Open an order)
3.4.1. สิง่ ที่ต้องระบุในการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายทุกครัง้ มีดงั นี ้
 ระบุชื่อของคูส่ กุลเงิน
 ระบุวอลลุม่ (volume) ของการเทรด
 ระบุประเภทของคาสัง่ ซื ้อขาย
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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
ตรงตาแหน่งของราคาปั จจุบนั
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
แต่หากไม่เพียงพอระบบจะไม่ดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายให้ ลกู ค้ าและจะมีข้อความเกี่ยวกับมาร์ จิ ้นไม่เพียงพอแสดงบนห
น้ าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
ข)
ข้ อความบนหน้ าจอที่แสดงถึงสถานะของคาสัง่ ซื ้อขายว่าเปิ ดสาเร็จหรื อไม่สาเร็ จอาจจะแตกต่า งออกไปในกรณีที่ลกู ค้ าส่ง
คาสัง่ 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 อมทังแสดงข้
้
อความบนหน้ าจอของลูกค้ าว่า “No
quote/trading is forbidden.” ในกรณีที่โบรกเกอร์ ดาเนินการผิดพลาดเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายให้ กบั ลูกค้ า
บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายดังกล่าวและบริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว
จ) ลูกค้ าไม่สามารถดาเนินการตังค่
้ า “Stop Loss” หรื อ “Take Profit”
ในระหว่างที่ระบบกาลังส่งคาสัง่ ซื ้อขายไปยังตลาด
ลูกค้ าจะต้ องรอให้ การส่งคาสัง่ ซื ้อขายไปยังตลาดเรี ยบร้ อยเสียก่อนจึงจะสามารถตังค่
้ า “Stop Loss” หรื อ “Take
Profit” ของคาสัง่ ซื ้อขายนันได้
้
3.5. การปิ ดคาสั่งซือ้ ขาย (Close an order)
3.5.1. การปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายหมายถึงการที่ลกู ค้ าพอใจในราคา ณ
ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่ โดยไม่ใช้ โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรื อ EA)
การปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายนันลู
้ กค้ าจะต้ องกดปุ่ ม “Close” เพื่อปิ ดการซื ้อขาย
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3.5.2. การปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายโดยใช้ โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรื อ EA) จะต้ องดาเนินการ ณ
ตรงตาแหน่งของราคาปั จจุบนั
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 าต้ องการจะปิ ด ลูกค้ าจะเจอปุ่ มที่ระบุวา่ “Close#...by#...”
เมื่อลูกค้ ากดปุ่ มดังกล่าวระบบจะทาการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าโดยอัตโนมัติ
ข) ในกรณีที่ลกู ค้ าเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายมากกว่า 2 คาสัง่ ขึ ้นไป โปรแกรมจะมีคาสัง่ “Multiple Close By”
ปรากฏขึ ้นมาในช่องของ “Type”
หลังจากที่ลกู ค้ ากดปุ่ มเลือกคาสัง่ ดังกล่าวระบบจะแสดงรายการของคาสัง่ ซื ้อขายขึ ้นมาพร้ อมทังมี
้ ปมที
ุ่ ่ระบุข้อความว่า
“Multiple Close By for…” ให้ กด
เมื่อลูกค้ ากดปุ่ มดังกล่าวระบบจะทาการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าทังหมดโดยอั
้
ตโนมัติ
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 ลกู ค้ าพร้ อมทังแสดงข้
้
อความบนหน้ าจอของลูกค้ าว่า “No
price” ในกรณีที่โบรกเกอร์ ดาเนินการผิดพลาดปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายให้ กบั ลูกค้ า
บริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงข้ อผิดพลาดดังกล่าว
จ) ข้ อความบนหน้ าจอที่แสดงถึงสถานะของคาสัง่ ซื ้อขายว่าเปิ ดสาเร็จหรื อไม่สาเร็ จอาจจะแตกต่างออกไปในก
รณีที่ลกู ค้ าส่งคาสัง่ ซื ้อขายในการลงทุนประเภทอื่น
3.6. กรณีการบังคับปิ ดคาสั่งซือ้ ขาย
3.6.1. ในกรณีทมี่ าร์ จิ ้นบัญชีเทรดของลูกค้ าลดลงต่ากว่า 40% ระบบจะมีการแจ้ งเตือนว่า “margin call”
บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินของลูกค้ าจากการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายอัตโนมัติของระบบ
3.6.2. บริ ษัทจะทาการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าทันทีโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหากมาร์ จิ ้นของลูกค้ ามีต่ากว่า 20%
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3.6.3. ยอดรวมเงินทังหมดของลู
้
กค้ าเมื่อนาเข้ าสูร่ ะบบเทรดแล้ วจะเรี ยกว่า Balance ซึง่ ถูกควบคุมโดยเซิฟเวอร์
การดาเนินการในข้ 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 นในบางกรณีที่บริษัทตรวจสอบการกระทาของลูกค้ าแล้ วพบว่าเป็ นการจงใจกระทา
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเงินจานวนดังกล่าวคืนจากเจ้ าของบัญชี
3.6.6. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะลดจานวนเงินที่อยูใ่ น Balance ของลูกค้ าจานวน 1
บัญชีในกรณีทตี่ รวจพบว่าลูกค้ ากระทาการทุจริ ตโดยการมี 2
บัญชีเทรดที่ทาการซื ้อและขายพร้ อมกันในคูส่ กุลเงินหรื อการลงทุนอื่น ๆ
ตัวเดียวกันและกระทาในเวลาและราคาทีใ่ กล้ เคียงกัน
3.6.7. ในกรณีทเ่ี งิน Balance ของลูกค้าติดลบจากการถูกบังคับปิ ดออเดอร์ (Balance fixed)
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
กเงินจากยอดรวมของค่าคอมมิชชันเงิ
่ นรีเบทในวันนัน้ ๆ เพื่อนาไปชดเชยเงิน Balance
์
ทีต่ ดิ ลบของคุณลูกค้า
3.7 การเปลี่ยนแปลงค่ าเลเวอร์ เรจ (Leverage Change)
3.7.1. ลูกค้ าของบริ ษัทสามารถดาเนินการขอเปลีย่ นแปลง Leverage ของบัญชีได้ ภายใน 24 ชัว่ โมง
ลูกค้ าจะไม่สามารถทาการเปลีย่ 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 าของบริษัทจะเป็ นไปตามขอบเขตของการเปลีย่ นค่า Leverage ในตารางข้ อที่ 3.7.3
และจะมีการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าตามกฎที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ข้ อที่ 7.3.
3.7.3. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะดาเนินการกับคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าที่เปิ ดอยูต่ ามกฎที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อที่ 3.7.2.
โดยการดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปตามตารางขอบเขตการเปลีย่ นแปลงค่า Leverage ดังนี ้
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ขอบเขตสูงสุดในการเปลีย่ นแปลง
เลเวอร์ เรจ (Leverage)
1:3000
$200 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
1:2000
$2000 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
1:1000
$5000 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
1:500
$30000 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
1:200
$150000 (ดอลลาร์ สหรัฐ)
ไม่จากัด
1:100
ไม่จากัด
1:50
3.7.4. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะปรับลดค่า Leverage

ขอบเขตสูงสุดในการเปลี่ยนแปลง
€200 (ยูโร)
€2000 (ยูโร)
€5000 (ยูโร)
€30000 (ยูโร)
€150000 (ยูโร)
ไม่จากัด
ไม่จากัด

ของบัญชีลกู ค้ าในช่วงเช้ าของวันจันทร์ เพื่อลดความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นต่อบัญชีของลูกค้ าในกรณีที่ลกู ค้ าเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายไว้
ตังแต่
้ สปั ดาห์ก่อน
3.7.5. Leverage สูงสุดสาหรับการลงทุนใน ทองคา และ เงิน ของบัญชีเทรดประเภทใดก็ตามจะถูกตังไว้
้ ที่ 1:400

4. คาอธิบายความหมายคาสั่งซือ้ ขาย (Order Description)
4.1. ประเภทของคาสัง่ ซื ้อขายทังหมดในโปรแกรมเทรดของ
้
FBS
4.1.1.
ประเภทของคาสัง่ ต่อไปนี ้คือการตังค่
้ าคาสัง่ ซื ้อขายในกรณีที่ราคายังเคลือ่ นไหวไปไม่ถึง ตาแหน่งราคาที่ลกู ค้ าต้ องการ
(Pending Orders)
ก) คาสัง่ “Buy Stop” – คือคาสัง่ ทีใ่ ช้ สาหรับการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อในขณะที่ราคายังเคลือ่ นที่ขึ ้นไปไม่ถึงราคาที่พอใจ
ข) คาสัง่ “Sell Stop” – คือคาสัง่ ทีใ่ ช้ สาหรับการเปิ ดคาสัง่ ขายในขณะที่ราคายังเคลือ่ นที่ลงไปไม่ถึงราคาที่พอใจ
ค) คาสัง่ “Buy Limit” – คือคาสัง่ ทีใ่ ช้ สาหรับการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อในขณะที่ราคาเคลือ่ นที่เลยราคาที่พอใจไป
โดยที่ผ้ เู ทรดคาดหวังว่าราคาจะเคลือ่ นที่กลับมาเปิ ดคาสัง่ ซื ้อให้ กบั ตนเอง
ง) คาสัง่ “Sell Limit” – คือคาสัง่ ทีใ่ ช้ สาหรับการเปิ ดคาสัง่ ขายในขณะที่ราคาเคลือ่ นที่เลยราคาที่พอใจไป
โดยที่ผ้ เู ทรดคาดหวังว่าราคาจะเคลือ่ นที่กลับมาเปิ ดคาสัง่ ขายให้ กบั ตนเอง
จ) คาสัง่ “Stop Loss” – คือคาสัง่ ทีใ่ ช้ สาหรับการตังราคาที
้
ผ่ ้ เู ทรดจะหยุดขาดทุนของคาสัง่ ซื ้อขายที่เปิ ดอยู่
ฉ) คาสัง่ “Take Profit” – คือคาสัง่ ทีใ่ ช้ สาหรับการตังราคาที
้
่ผ้ เู ทรดจะพอใจในกาไรของคาสัง่ ซื ้อขายที่เปิ ดอยู่
4.2. การตัง้ ระยะเวลาของคาสั่งซือ้ ขาย
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4.2.1. การตังค่
้ า,
การแก้ ไขหรื อการเปลีย่ นแปลงค่าของคาสัง่ ซื ้อขายโดยลูกค้ าสามารถทาได้ ในขณะตลาดยังเปิ ดทาการอยู่
บริ ษัทได้ ระบุเวลาทาการของแต่ละตลาดไว้ เรียบร้ อยแล้ ว
4.2.2. ในกรณีทตี่ ลาดเกิดความผิดปกติขึ ้น
คาสัง่ ซื ้อขายรวมไปถึงการตังค่
้ าทังหมดอาจจะถู
้
กปิ ดทังหมดขึ
้
้นอยูก่ บั ความรุนแรงของเหตุการณ์ดงั กล่าว
4.2.3. การ Pending Orders ทังหมดมี
้
ระบบ GTS ซึง่ ย่อมาจาก “Good Till Cancelled”
ที่สามารถให้ ลกู ค้ าตังระยะเวลาของค
้
าสัง่ Pending Orders ของตนเองได้ โดยการตังค่
้ านี ้จะอยูใ่ นคาสัง่ “date
and time” ลูกค้ าสามารถตังค่
้ าได้ ในช่อง “Expiry”
4.3 กฎการตัง้ ค่ าของคาสั่งซือ้ ขาย
4.3.1. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายโดยการใช้ คาสัง่ Pending Orders
ลูกค้ าจะต้ องระบุคา่ เหล่านี ้ลงไปด้ วยได้ แก่
ก) ชื่อของคูส่ กุลเงินหรื อตลาดที่ต้องการจะลงทุน
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” อัตโนมัติหรือไม่ดงั นี ้
ก) การตังค่
้ า Stop Loss ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ตงั ้ Stop Loss
อัตโนมัติให้ หากราคาไม่สามารถวิ่งไปถึงราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000
ที่ระบุมาในโปรแกรมคือการตังค่
้ าของการดาเนินการดังกล่าว
ข) การตังค่
้ า Take Profit ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ตงั ้ Take Profit
อัตโนมัติให้ หากราคาไม่สามารถวิ่งไปถึงราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000
ที่ระบุมาในโปรแกรมคือการตังค่
้ าของการดาเนินการดังกล่าว
ค) วันที่และเวลาของการตัง้ Pending Order ดังกล่าว
4.3.3. ลูกค้ าอาจจะไม่สามารถตังค่
้ าของ Pending Orders ได้ หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
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ก) หากลูกค้ าระบุตวั เลขผิดพลาดหรื อไม่ถกู ต้ อง
ข) ในกรณีที่ลกู ค้ าตังค่
้ า Stop Loss หรื อ Take Profit โดยไม่ใช้ โปรแกรมช่วยเทรด (Expert Advisor)
ไม่ถกู ต้ องระบบจะแสดงข้ 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 องระบุคา่ เหล่านี ้ลงไปด้ วยได้ แก่:
ก) Ticker ของการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายที่ถกู ตังในต
้ าแหน่งของราคาที่ลกู 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 วในเว็ปไซต์ของทางบริ ษัท
4.3.6. ลูกค้ าไม่สามารถปิ ดการตัง้ Stop Loss/Take Profit ในกรณีที่ราคาอยูใ่ กล้ กบั ราคา Stop
Loss/Take Profit มากเกินไป ระบบจะแสดงข้ อความ “Modification disabled. The order is
too close to the market” หรื อ “No Quote” บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
4.3.7. ลูกค้ าไม่สามารถแก้ ไขราคาของ Pending Orders ในกรณีที่ราคาอยูใ่ กล้ กบั ราคา Stop Loss/Take
Profit มาเกินไป 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) ในช่วงเวลาทีต่ ลาดปิ ดทาการ
ระบบจะไม่ยินยอมให้ ลกู ค้ ากระทาการดังกล่าวและจะแสดงข้ อความ “No Price/Trading is forbidden”
บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
4.4. การตัง้ ค่ าและการลบคาสั่งซือ้ ขาย
4.4.1. ลูกค้ าจะต้ องกรอกรายละเอียดของการ Pending Orders ที่ตนเองต้ องการตังค่
้ าให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
โดยรายละเอียดดังกล่าวมีดงั นี ้
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ก) Ticker
ข) ตาแหน่งราคาที่ต้องการตัง้ Pending Orders
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 าจะไม่สามารถกดปุ่ ม “Modify” เพื่อทาการแก้ ไขใด
ๆ ได้
4.4.2. ลูกค้ าจะต้ องกรอกรายละเอียดของการตังค่
้ า Stop Loss/Take Profit
ที่ตนเองต้ องการตังค่
้ าให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน โดยรายละเอียดดังกล่าวมีดงั 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”
เมื่อสถานะดังกล่าวปรากฏขึ ้นใน “Log-file” หมายความว่าการยกเลิกการตัง้ Pending Orders
กาลังดาเนินการอยู่
4.4.5.ในกรณีที่ลกู ค้ าดาเนินการยกเลิกการตัง้ Pending Orders ในช่วงเวลาทีต่ ลาดไม่เปิ 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 ดคาสั่งซือ้ ขายของระบบ (Order Execution)
4.5.1. ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ าเมื่อเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี:้
ก) การเปิ ดคาสัง่ ขายจาก Sell Stop – เมื่อราคา Bid
เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของราคาที่ลกู ค้ ากาหนดการเปิ ดคาสัง่ ขายล่วงหน้ าไว้
ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ขายโดยอัตโนมัติ
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ข) การเปิ ดคาสัง่ ซื ้อจาก Buy Stop – เมื่อราคา Ask
เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของราคาที่ลกู ค้ ากาหนดการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าไว้
ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อโดยอัตโนมัติ
ค) การเปิ ดคาสัง่ ขายจาก Sell Limit - เมื่อราคา Bid
เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของราคาที่ลกู ค้ ากาหนดการเปิ ดคาสัง่ ขายล่วงหน้ าไว้
ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ขายโดยอัตโนมัติ
ง) การเปิ ดคาสัง่ ซื ้อจาก Buy Limit – เมื่อราคา Ask
เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของราคาที่ลกู ค้ ากาหนดการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าไว้
ระบบจะดาเนินการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อโดยอัตโนมัติ
จ) การดาเนินการของคาสัง่ Take Profit – สาหรับผู้เปิ ดคาสัง่ ซื ้อ เมื่อราคา Bid
เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของค่า take Profit ที่ลกู ค้ ากาหนด
ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อโดยอัตโนมัติ
ฉ) การดาเนินการของคาสัง่ Stop Loss – สาหรับผู้เปิ ดคาสัง่ ซื ้อ เมื่อราคา Bid
เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของค่า Stop Loss ที่ลกู ค้ ากาหนด
ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อโดยอัตโนมัติ
ช) การดาเนินการของคาสัง่ Take Profit – สาหรับผู้เปิ ดคาสัง่ ขาย เมื่อราคา Ask
เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของค่า take Profit ที่ลกู ค้ ากาหนด
ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ขายโดยอัตโนมัติ
ซ) การดาเนินการของคาสัง่ Stop Loss – สาหรับผู้เปิ ดคาสัง่ ขาย เมื่อราคา Ask
เคลือ่ นที่ไปจนถึงตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของค่า 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
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ข) ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายจากคาสัง่ Take Profit โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริ เวณที่ตงของค
ั้
าสัง่ Take Profit
ค) ระบบจะดาเนินการปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายจากคาสัง่ Stop Loss โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริ เวณที่ตงของค
ั้
าสัง่ 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. ในกรณีที่บญ
ั ชีของลูกค้ ามี:
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 ธิ์ที่จะตังค่
้ 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 าสู่บัญชีเทรดของลูกค้ า
5.1.1. ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ที่จะฝากเงินผ่านระบบฝากเงินใด ๆ ก็ได้ ที่ปรากฏอยูใ่ นระบบฝากเงินซึง่ อยูใ่ นส่วนของ Personal
Area หรื อ “พื ้นที่สว่ นบุคคล” ของลูกค้ า
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5.1.2. ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่สามารถดาเนินธุรกรรมการฝากเงินอัตโนมัติได้
คาร้ องขอดาเนินการฝากเงินของลูกค้ าจะได้ รับการดาเนินการภายในเวลาไม่เกิน 2
วันของวันทาการจากฝ่ ายการเงินของบริ ษัท
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 าจะเป็ นไปได้ โดยสะดวกกว่าหากลูกค้ าดาเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินโดยผ่านช่องทางเดี
ยวกัน
5.2.3. ในกรณีทเี่ กิดเหตุสดุ วิสยั บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะหยุด ระงับ
ยกเลิกการทาธุรกรรมถอนเงินทังหมดและจะพิ
้
จารณาเป็ นแต่ละกรณีไป
5.2.4. บริ ษัท FBS
ยึดตามกฎการบริ การของบริ ษัทสากลซึง่ ว่าด้ วยการดาเนินธุรกรรมการถอนเงินของลูกค้ าจะได้ รับการดาเนินการภายใน
48 ชัว่ โมงตามเวลาทาการของบริ ษัท
5.2.5.
ในบางกรณีบริ ษัทมีสทิ ธิ์ทจี่ ะดาเนินธุรกรรมถอนเงินของลูกค้ าไปยังบัญชีของบริ ษัทเพื่อความปลอดภัยทางการเงินของลูก
ค้ า
5.2.6. หากลูกค้ าดาเนินธุรกรรมฝากหรื อถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิตอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้
การดาเนินธุรกรรมถอนเงินของลูกค้ าจะต้ องทาโดยใช้ บตั รเดบิตหรื อเครดิตใบเดิมที่เป็ นของธนาคารเดิมเท่านัน้
การใช้ บตั รเดบิตและเครดิตที่พงึ่ จะเคยดาเนินธุรกรรมฝากหรื อถอนเงินอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ จะไม่สามารถดาดาเนินการโอนเ
งินภายในได้
5.2.7. หากลูกค้ าดาเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิต
การดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิตจะต้ องมีสาเนาของบัตรเดบิตหรื อเครดิตดังกล่าว
ในสาเนานันจะต้
้ องมีตวั เลข 6 ตัวแรกและ 4 ตัวท้ ายที่อยูบ่ นบัตร รวมไปถึงชื่อของผู้ถือบัตร วันหยดอายุของบัตร
และลายเซ็นของผู้ถือบัตรแนบมาในสาเนาดังกล่าวด้ วย
5.2.8.
หากลูกค้ าดาเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิตและดาเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรื อเครดิตภ

15

FBS. Customer Agreement
ายในระยะเวลา 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 นการยืนยันการมีตวั ตนของลูกค้ าในส่วนของการสมั
ครเปิ ดบัญชีเทรด บริ ษัทมีสทิ ธิ์ทจี่ ะขอข้ อมูลเกี่ยวกับการมีตวั ตนของลูกค้ าเพิ่มเติมเช่น สาเนาของเอกสารเดินทาง
(Passport) หรื อเอกสารยืนยันการมีตวั ตนอื่น ๆ ของลูกค้ าทีเ่ กี่ยวข้ 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 ระบุรายละเอียดของค่าคอมมิชชัน่ ไว้ แล้ วบนเว็ปไซต์หลักของ FBS
6.2. บริ ษัทมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นเงื่อนไขของค่าคอมมิชชัน่ และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจะต้ องแจ้ งการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของค่าคอมมิชชัน่ บนเว็ปไซต์หลักของ FBS ในส่วนของ “Company
News” และในหนังสือสัญญา
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 ธิ์จะคิดค่าธรรมเนียมตามจานวนวันและระยะเวลาที่เปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย ค่าธรรมเนียมจะถูกคานวณโดย 1
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แต้ มคูณกับจานวนค่า Swap ของสกุลเงินนัน้ ๆ (คิดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ )
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ใช่คา่ ดอกเบี ้ยและจะเปลีย่ นแปลงไปขึ ้นอยูก่ บั ว่าคาสัง่ ซื ้อขายนันเป็
้ นคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขาย
6.4.3. การเปิ ดบัญชีเทรดประเภท “Free-Swap”
ลูกค้ าจะต้ องดาเนินการยืนยันตัวตนว่าเป็ นชาวมุสลิมจริ งและต้ องยอมรับเงื่อนไขในข้ 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. บริษัทจะใช้ ช่องทางที่ระบุดังต่ อไปนีใ้ นการติดต่ อสื่อสารกับลูกค้ า
ก) Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4 จากบริษัทสูล่ กู ค้ า
ข) ช่อง chat ใน Personal Area ของลูกค้ า
ค) โทรศัพท์
ง) การ Post
จ) ช่องทางการติดต่อสือ่ สารที่บริ ษัทประกาศบนเว็ปไซต์หลัก
ช) ช่อง chat ของบริ ษัท
ซ)
บริ ษัทจะติดต่อลูกค้ าโดยยึดตามข้ อมูลของลูกค้ าที่ระบุไว้ ในขณะที่กาลังดาเนินการสมัครเปิ ดบัญชีหรื อข้ อมูลที่ลกู ค้ าดาเนิ
นการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลส่วนตัวในภายหลัง
7.2. บริ ษัทมีบริ การ “Online chat” สาหรับลูกค้ าเพื่อความสะดวกสบายสะดวกสบายและความต้ องการของลูกค้ า
ในกรณีที่คาตอบของลูกค้ าไม่ได้ รับการดาเนินการในทันทีหรื อต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ บริ ษัทจะส่ง Email
เพื่อแจ้ งการดาเนินการให้ ลกู ค้ าภายหลัง
7.3. ลูกค้ าจะต้ องได้ รับเอกสาร ข้ อความ การยืนยัน การรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตัวลูกค้ าจากทางบริ ษัท:
ก) ภายในหนึง่ ชัว่ โมงหลังจากทีล่ กู ค้ าส่ง Email มายังบริ ษัท
ข) ทันทีที่สง่ Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4
ค) ทันทีที่จบการสนทนาทางโทรศัพท์
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ง) ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศ
จ) ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจากข้ อความถูกประกาศอยูบ่ นเว็ปไซต์หลัก
7.4. การลงทุนหรื อการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้ าถือเป็ นความลับของบริษัท
การเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าจะต้ องใช้ รหัสผ่านในส่วนของ Personal Area เท่านัน้ ลูกค้ าจะต้ องเก็บชื่อล๊ อคอิน
(logins) และรหัสผ่านของลูกค้ าให้ เป็ นความลับและดีที่สดุ
7.5. การสนทนาระหว่างลูกค้ าและพนักงานของบริ ษัทผ่านทางระบบโทรศัพท์ของลูกค้ าจะได้ รับการบันทึกเสียงไว้ ทกุ ครัง้
บทสนทนาดังกล่าวถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อใช้ ในการเก็บไว้ เป็ นหลักฐานเพื่อความปลอดภัยของการดาเนินการธุรก
รรมและการลงทุนลูกค้ 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 ษัทเพื่อรับฟั งการชี ้แจงต่อปั ญหาดังกล่าวได้ โดยคาร้ องของลูกค้ าจะได้ รับการพิจารณา
2 วันที่บริ ษัทเปิ ดทางาน ระยะเวลา 2 วันจะเริ่ มนับตังแต่
้ เวลาที่ลกู ค้ ายื่นคาร้ องดังกล่าวต่อบริ ษัท
8.1.2. คาร้ องของลูกค้ าจะต้ องมีข้อมูลตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 8.1.6 ในสัญญาฉบับนี ้
ลูกค้ าสามารถยื่นคาร้ องไปยังแผนกควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจาก Feedback
ของลูกค้ าซึง่ อยูใ่ นเว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders” ของบริษัท
หากลูกค้ าดาเนินการยื่นคาร้ องในส่วนอื่น บริ ษัทจะถือว่าไม่รับทราบหรื อรับรู้คาร้ องดังกล่าว
8.1.3. บริ ษัทจะพิจารณาคาร้ องของลูกค้ าและตอบกลับภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากที่ได้ รับทราบคาร้ อง
หากบริ ษัทต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับคาร้ องของลูกค้ า ลูกค้ าจะต้ องตอบคาถามของบริ ษัทอย่างตรงไปตรงมา
8.1.4. ในกรณีที่บริษัทต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร้ องของลูกค้ า
คาร้ องของลูกค้ าดังกล่าวจะถูกรอไว้ ชวั่ คราวจนกว่าทางบริษัทจะได้ รับคาตอบจากลูกค้ า
8.1.5. คาร้ องของลูกค้ าทังหมดจะถู
้
กยกเลิกในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ตอบคาถามกับบริษัทภายในระยะเวลา 5
วันนับจากวันที่ลกู ค้ ายื่นคาร้ อง
8.1.6. ลูกค้ าจะต้ องระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้ลงในคาร้ องของลูกค้ า
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ก) ชื่อและนามสกุลจริ ง
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 นไปตามกฎข้ อที่
8.1.2 และ 8.1.6 ของสัญญาฉบับนี ้
8.2. ขัน้ ตอนในการพิจารณาคาร้ องที่มีต่อคุณภาพการบริการ
8.2.1. ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ในการยื่นคาร้ องให้ มกี ารพิจารณาคุณภาพการบริ การ ลูกค้ าสามารถดาเนินการให้ Feedback
ต่อคุณภาพการบริ การได้ โดยการไปที่เว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders” ของบริ ษัท
คาร้ องต่อคุณภาพบริ 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) ชื่อและนามสกุลจริ ง
ข) หมายเลขบัญชีเทรด
ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ในคาร้ อง
ง) ชื่อของพนักงานบริษัทที่ให้ 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. แหล่ งข้ อมูลสาหรับการอ้ างอิงต่ อคาร้ องของลูกค้ า
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8.3.1. เซิฟเวอร์ Log-file คือแหล่งข้ อมูลที่ดีที่สดุ ที่ลกู ค้ าสามารถใช้ ในการยื่นพร้ อมกับคาร้ องต่อปั ญหาของลูกค้ า
บริ ษัทจะพิจารณาข้ อมูลที่ได้ จากเซิฟเวอร์ Log-file เป็ นอันดับแรกก่อนหลักฐานอื่น ๆ ที่มีตอ่ เหตุการณ์นนั ้ ๆ
8.3.2. ในกรณีทคี่ าร้ องต่อปั ญหาของลูกค้ าไม่ได้ รับการบันทึกไว้ ในเซิฟเวอร์ Log-file
บริ ษัทจะพิจราณาคาร้ องของลูกค้ าจากหลักฐานอื่น ๆ
8.4. การชาระค่ าชดเชยจากบริษัท
8.4.1. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบคาร้ องและเป็ นจริ งดังคากล่าวอ้ าง
บริ ษัทยินดีจา่ ยเงินชดเชยให้ กบั ลูกค้ าโดยการโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้ า
8.4.2.
บริ ษัทจะไม่จา่ ยเงินชดเชยให้ กบั ลูกค้ าหากตรวจสอบและพบว่าคาร้ องของลูกค้ ากับหลักฐานที่ใช้ อ้างอิงยังไม่มีความสมเห
ตุสมผลเพียงพอ
8.4.3. บริ ษัทจะไม่ชาระเงินค่าชดเชยในปั ญหาที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับความเสียหายทางการเงินให้ ลกู ค้ า
8.4.4. จากกรณีข้อที่ 8.4.1 บริ ษัทจะดาเนินการโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้ าภายในเวลา 1
วันของวันทาการหลังจากที่ผลของการพิจารณาคาร้ องปรากฏ
8.5. การยกเลิกหรือปฏิเสธคาร้ องของลูกค้ า
8.5.1. ในขณะที่บริษัทกาลังปิ ดเพื่อดาเนินการปรับปรุงหรื อแก้ ไขระบบ คาร้ องใด ๆ
ที่สง่ มาบริ ษัทจะถือว่ายังไม่ได้ รับทราบคาร้ องดังกล่าวและจะไม่ดาเนินการใด ๆ ให้
ลูกค้ าจะได้ รับข้ อความแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธคาร้ องจากระบบผ่านทาง Email ภายใน trading
platform ของลูกค้ าหรื อช่องทางอื่น ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อที่ 7.1 ของสัญญาฉบับนี ้
8.5.2.
บริ ษัทจะไม่รับคาร้ องที่เกี่ยวข้ องกับระยะเวลาในการดาเนินการส่งคาสัง่ ซื ้อขายถึงแม้ วา่ ข้ อความดังกล่าวจะปรากฎอยูบ่ นเ
ซิฟเวอร์ Log-file
8.5.3. คาร้ องอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือจากที่บริษัทได้ กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้จะได้ รับการพิจารณาจากบริ ษัทเป็ นกรณีไป
8.6. หากลูกค้ าดาเนินการเปิ ด ปิ ด หรื อ เปลีย่ นแปลงคาสัง่ ซื ้อขายในขณะที่ตลาดปิ ดทาการ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดาเนินการใด ๆ กับคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า

9. ความเสี่ยง
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ลูกค้ ารับทราบ,
เข้ าใจดีและยินดีที่จะรับความเสีย่ งซึง่ เกิดขึ ้นเป็ นธรรมชาติของการลงทุนและยินดีที่จะให้ บริ ษัทดาเนินการดูแลคาสัง่ ซื ้อขา
ยของลูกค้ าตามเงื่อนไขต่อไปนี ้:
9.1. ความเสี่ยงที่เกิดจาก Leverage
9.1.1. การเปลีย่ นแปลงของตลาดในบางครัง้ อาจจะส่งผลกระทบต่อ Leverage
ของบัญชีเทรดที่ลกู ค้ ากาลังเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายอยู่
ในกรณีที่ตลาดกาลังวิง่ ไปในทิศทางตรงกันข้ ามกับทิศทางของคาสัง่ ซื ้อขายของลูกค้ า
ลูกค้ าสามารถเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายทีต่ ิดลบนันไว้
้ ได้ จนกว่ามาร์ จิ ้นของลูกค้ าจะหมดหรื อลูกค้ าสามารถฝากเงินเข้ าเทรดเพื่อเพิ่
มมาร์ จิ ้นให้ กบั บัญชีเทรดตัวเองได้
9.1.2. การเทรดที่ดีควรจะมีมาร์ จิ ้นอย่างน้ อยเกิน 100% ขึ ้นไป และการเทรดทุกครัง้ ควรจะตังค่
้ า Stop Loss
ที่คาสัง่ ซื ้อขายด้ วยทุกครัง้
9.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาด
9.2.1. ในบางครัง้ ตลาดจะมีการผันผวนสูงซึง่ ส่งผลต่อการเทรดเป็ นอย่างมาก
เพราะช่วงทีต่ ลาดผันผวนหากทากาไรได้ ก็จะได้ กาไรมากหากขาดทุนก็จะขาดทุนมากเช่นกัน
9.3. ความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยทางเทคนิค
9.3.1. ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีที่จะรับความเสีย่ งซึง่ เกิดจาก ข้ อมูล การสือ่ สาร
อุปกรณ์ไฟฟ้าผิดพลาดหรื อมีปัญหาซึง่ เกิดขึ ้นจากฝั่งของลูกค้ าเองและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเทรดของลูกค้ าได้
9.3.2. ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีที่จะรับความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ “Client Terminal”
ของลูกค้ าซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
ก) การขัดข้ องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าหรื ออินเตอร์ เน็ตของลูกค้ ามีปัญหา
ข) อุปกรณ์ของลูกค้ าทีเ่ กี่ยวของกับการเทรดไม่สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ
ค) การตังค่
้ า“Client Terminal” ที่ผิดพลาดของลูกค้ าเอง
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. ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะที่ไม่ ปกติของตลาด
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ลูกค้ ารับทราบ, เข้ าใจดีและยินดีที่จะรับความเสีย่ งซึง่ เกิดขึ ้นในขณะที่ตลาดไม่ปกติซงึ่ อาจจะส่งผลให้
การส่งคาสัง่ ซื ้อขายใช้ เวลานานขึ ้น ค่า Spread อาจจะกว้ างขึ ้น
9.5.ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดปกติของ 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 ทาการ
ดึงข้ อมูลมาจากตลาดจริ ง ในกรณีที่อินเตอร์ เน็ตของลูกค้ าไม่เสถียร
ราคาที่ลกู ค้ าได้ รับหรื อได้ เห็นอาจจะไม่ตรงกับความเป็ น ณ ปั จจุบนั ของตลาด
9.5.3. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ การปิ ด แก้ ไข
นาโปรแกรมออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าไม่สามารถแก้ ไขคาสัง่ ซื ้อขายที่ลกู ค้ าดาเนินการไปแล้ วในตลาดได้
9.5.4. ลูกค้ ารับทราบและยอมรับความเสีย่ งที่เกิดจากการไม่ได้ วางแผนการเทรดที่ดใี นการเปิ ดคาสัง่ ซื ้อขายที่สองทัง้ ๆ
ที่ยงั ไม่ได้ ทราบผลของคาสัง่ ซื ้อขายแรก
9.5.5. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ การตังค่
้ าคาสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ าทุกประเภท (Pending Orders)
สามารถทาได้ หลังจากที่สง่ คาสัง่ ซื ้อขายไปยังตลาดแล้ วเท่านัน้
9.5.6. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ การดาเนินการของคาสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ าทุกประเภท (Pending Orders)
จะดาเนินการต่อเมื่อราคาเคลือ่ นที่ไปจนกระทัง่ อยูใ่ นตาแหน่งเดียวกันหรื อเลยตาแหน่งของคาสัง่ ซื ้อขายล่วงหน้ าเท่านัน้
การดาเนินการเป็ นไปตามกฎข้ อที่ 4.5 ของสัญญาฉบับนี ้
9.6. ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการสื่อสารล้ มเหลว
9.6.1. ลูกค้ ารับทราบ,
เข้ าใจดีและยินดีรับความเสีย่ งต่อการสูญเสียเงินฝากเนื่องจากตัวลูกค้ าเองไม่ได้ รับหรื อรับข้ อความจากบริ ษัทล่าช้ าเกิ นไป
9.6.2. ลูกค้ ารับทราบและยอมรับความเสีย่ งที่วา่ Email
ที่ลกู ค้ าส่งให้ กบั บริ ษัทอาจจะมีความเป็ นไปได้ ที่บคุ คลที่สามสามารถเข้ าถึงข้ อมูลใน Email
ของลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาตได้
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9.6.3. ลูกค้ ายินยอมทีจ่ ะให้ บริษัทมีสทิ ธิ์ในการลบหรื อทาลายข้ อความที่ลกู ค้ าไม่ได้ รับผ่านระบบส่ง Email ภายใน
การดาเนินการลบข้ อความดังกล่าวจะมีขึ ้นภายใน 3 วันนับจากวันที่สง่ ข้ อความให้ กบั ลูกค้ า
9.6.4. ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจดีวา่ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเทรดของลูกค้ าถือเป็ นความลับของลูกค้ า
ลูกค้ ายอมรับความเสีย่ งซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นโดยการกระทาของบุคคลที่สามที่ดาเนินการเข้ าถึงข้ อมูลของลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอ
นุญาต
9.7. ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย
9.7.1. . ลูกค้ ารับทราบ,
เข้ าใจดีและยินดีรับความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจากเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อาจจะส่งผลถึงความสูญเสียเงินของลูกค้ า

10. เหตุสุดวิสัย
10.1.
ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ เป็ นเหตุให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดก็ตามถูกสกัดกันหรื
้ อจากัดไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ทงหมดหรื
ั้
อส่วนใดส่วนหนึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมเช่น สงคราม ความวุน่ วายในบ้ านเมือง
จลาจล การก่อการกบฏ การแทรกแซงทางการเมือง การปรับลดค่าเงินตรา เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ ระเบิด
อุกภัยและเหตุสดุ วิสยั หรื อสิง่ ที่สองฝ่ ายไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้น
เมื่อบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ เกิดความไม่มนั่ คงในตลาด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ บริ การชัว่ คราวโดยบริษัทจะแจ้ 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 กิดขึน้ เพื่อความสะดวกของบริ ษัทในการ
ดาเนินการ
ง) ดาเนินการหรื อไม่ดาเนินการใด ๆ ต่อคาร้ องของลูกค้ าหรื อตัวบริ ษัทเอง
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จ) พิจารณาผลและรายละเอียดของคาสัง่ ซื ้อขายทังหมดของลู
้
กค้ าเช่น การเปิ ดปิ ดคาสัง่ ซื ้อขาย
การเปลีย่ นแปลงตาแหน่งของราคา จานวนคาสัง่ ซื ้อขายที่ถกู ลบทังหมด
้
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