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These General Business Terms shall consist of two
sections which describe procedures of non-trading
operations on the trading account of the Client as well
as trading operations, procedure for settling disputes
and conducting communications.

เงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไปประกอบด ้วยสองสว่ น ซงึ่ อธิบาย
่ ารซอ
ื้ ขายบน
ถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมทีไ่ ม่ใชก
ี อ
ื้ ขายของลูกค ้า รวมทัง้ การดำเนินการ
บัญชซ
ื้ ขายกระบวนการระงับข ้อขัดแย ้งและการสอ
ื่ สาร
ซอ
กับลูกค ้า

1. General Provisions

1. ข ้อกำหนดทัว่ ไป

1.1 Conditions of Providing Quotes

1.1 เงือ
่ นไขในการเสนอราคา

The terms for providing quotations depend on the type
of account that the Client is using.

(a)
For Marketmaker Accounts:

(a)
สำหรับบัญช ี Marketmaker:

●

Quotations published on the Company’s web site
are indicative;

●

ราคาทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็ นราคา
ี้ ำ (Indicative)
ชน

●

Quotes may differ from the price of the underlying
asset. If the underlying market is closed,
quotations provided by the Company reflect the
assumed price of the underlying asset;

●

ราคาทีเ่ สนออาจจะแตกต่างจากราคาของ
ิ ทรัพย์อ ้างอิง (Underlying Asset) หาก
สน
ตลาดอ ้างอิงปิ ด ราคาทีบ
่ ริษัทเสนอจะเป็ นราคา
ิ ทรัพย์อ ้างอิงนัน
โดยประมาณของสน
้

●

บริษัทได ้กำหนดค่าสเปรด และ/หรือ ค่า
ั่ จากการเทรดของเครือ
คอมมิชชน
่ งมือทางการ
เงินแต่ละประเภทไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของ
ั ญา สเปรดทีแ
สญ
่ สดงบนเว็บไซต์ของบริษัท
เป็ นสเปรดมาตรฐาน (สเปรดเฉลีย
่ )1 ขนาดของส
เปรดมาตรฐานอาจเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ิ ธิทจ
ความผันผวนของตลาด บริษัทมีสท
ี่ ะ
2
เปลีย
่ นแปลงค่าสเปรด และ/หรือ ค่า
ั่ จากการเทรดโดยไม่จำเป็ นต ้องแจ ้ง
คอมมิชชน
ให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร

●

The Company establishes a Spread and/or
Trading Commission for each instrument in the
contract specifications. The spreads shown on
the Company’s website are standard (average)
Spreads1. The size of the standard Spread may
increase/decrease depending on market
volatility2. The Company shall be entitled to
alter the amount of the Spread and/or Trading
Commission without prior written notification
to the Client;

(b)
In the case of unplanned interruption to the Quote
stream from the server caused by hardware or
software breakdown, the Company shall be entitled to
synchronize the quotation base on the server serving
trading Clients using other sources;

1

ี ี่
ข ้อกำหนดในการเสนอราคาขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทบัญชท
ลูกค ้าใช ้

(b)
ในกรณีทส
ี่ ตรีมราคาจากเซริ ฟ
์ เวอร์เกิดชะงักหรือ
ขัดข ้อง เนือ
่ งจากอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์มป
ี ั ญหา
ิ ธิใชราคาจากแหล่
้
บริษัทมีสท
งอืน
่ ตามเซริ ฟ
์ เวอร์ท ี่
ื้ ขาย
ให ้บริการลูกค ้าทีด
่ ำเนินการซอ

Real-time Spread may be found on the trading platforms/terminals. / สามารถดูคา่ สเปรดแบบเรียลไทม์ได ้บนแพลตฟอร์มการเทรด/เทอร์มน
ิ ัล
Clients who prefer to execute trading operations with financial instruments with a fixed Spread may do so upon accepting the required
้ ขายเครือ
trading conditions presented on the Company's official website. / ลูกค ้าทีต
่ ้องการซือ
่ งมือทางการเงินทีม
่ ส
ี เปรดคงที่ จะสามารถดำเนินการ
้ ขายได ้เมือ
้ ขายทีแ
ซือ
่ ได ้ตกลงยอมรับเงือ
่ นไขการซือ
่ สดงไว ้บนเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริษัท
2
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(c)
The following may serve as sources
of this type:
●

Another trading or training server;

●

Any other quotation sources.

(d)
In case any dispute arises in relation to interruption to
the Quote stream, all decisions will be taken in
accordance with the synchronized quotation base.

(c)
่
แหล่งให ้บริการราคาอืน
่ ๆ เชน
●

้
ื้ ขายหรือเซริ ฟ
เซริ ฟ
์ เวอร์อน
ื่ ทีใ่ ชในการซ
อ
์ เวอ
ี ดลอง
ร์บญ
ั ชท

●

ผู ้ให ้บริการราคารายอืน
่ ๆ

(d)
หากเกิดข ้อขัดแย ้งขึน
้ เนือ
่ งจากการชะงักหรือขัดข ้อง
ิ ราคาทัง้ หมดจะดำเนินการ
ของสตรีมราคา การตัดสน
ตามฐานราคาทีไ่ ด ้มาจากผู ้ให ้บริการราคาแหล่งอืน
่
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1.2 Adjustments

1.2 การปรับเปลีย
่ น

(a)

(a)
ิ ว่าจะปรับเปลีย
การตัดสน
่ นหรือแก ้ไขขนาด มูลค่า
และ/หรือจำนวนธุรกรรม (และ/หรือระดับราคาและ
ื้ ขาย) จะเป็ นไปตามดุลยพินจ
ขนาดของคำสงั่ ซอ
ิ ของ
ิ ของบริษัทถือ
บริษัทแต่เพียงผู ้เดียว โดยการตัดสน
เป็ นทีส
่ ด
ุ และมีผลผูกพันต่อลูกค ้า

Determination of any adjustment or amendment of the
size, value and/or number of the transaction (and/or of
the level and size of any order) shall be at the
Company's absolute discretion and shall be conclusive
and binding upon the Client.

(b)
Pointed information is posted at Company web-site
and Client terminal. Client terminal information is
applicable If posted at Company web-site information
contradicts to posted in Client terminal information.

(c)
Where applicable (e.g. where а security is based on
shares in respect of which the issuer pays dividends) а
dividend adjustment will be calculated in respect of
open positions held on the ex-dividend day for the
relevant underlying security. Dividend adjustment will
be credited to the Client's trading account if the Client
buys, i.e. opens а long position, and debited if the
Client sells, i.e. opens а short position.

(b)
ข ้อมูลดังกล่าวจะประกาศไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัท
และเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า หากเกิดกรณีทข
ี่ ้อมูลใน
เว็บไซต์ของบริษัทไม่ตรงกันกับข ้อมูลใน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า จะยึดตามข ้อมูลใน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า
(c)
่ กรณีทห
ในกรณีทเี่ ข ้าข่าย (เชน
ี่ ลักประกันเป็ นหุ ้นทีผ
่ ู้
ออกหุ ้นจ่ายเงินปั นผลให ้) จะมีการปรับยอด
เงินปั นผลโดยคำนวณตามสถานะทีเ่ ปิ ดอยูใ่ น
ิ ธิในการรับ
หลักประกัน ซงึ่ ถืออยู่ ณ วันทีส
่ ท
เงินปั นผลเป็ นของผู ้ถือหุ ้นเดิม (Ex-Dividend Day)
ี อ
ื้ ขายของลูกค ้า
ยอดเงินปั นผลจะปรับเข ้าบัญชซ
ื้ ซงึ่ ก็คอ
หากลูกค ้าซอ
ื การเปิ ดสถานะ long และจะถูก
ี องลูกค ้า ถ ้าลูกค ้าขายหรือเปิ ด
หักออกจากบัญชข
สถานะ short

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025),
9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles
Website: www.exness.com, email: support@exness.com

1.3 Identification

1.3 การยืนยันตัวตน

(a)

(a)
การยืนยันตัวตนของลูกค ้ามีขน
ึ้ เพือ
่ ป้ องกันการ
ี องลูกค ้าโดยมิได ้รับอนุญาต ซงึ่ จะ
เข ้าถึงบัญชข
ดำเนินการโดยการยืนยันข ้อมูลว่าลูกค ้าเป็ นผู ้ทำ
ธุรกรรมนัน
้ ด ้วยตนเองจริง

Verification of the Client’s identity is made in order to
prevent any unauthorized access to the Client’s
account and is held by verification of the fact that the
operations are made exactly by the Client.

(b)
During registration of trading account the Client must
provide the Company with correct and true information
for identification in accordance with the Company’s
requirements (hereinafter referred to as the
"Identification data"), as determined in its sole
discretion. The Client shall inform the Company about
changes in identification data in proper time.

(c)
Personal data which shall be verified embodies ID or
passport details and registration address, email
address, phone number etc.

(d)
Passport details and address are being verified by the
provided documents. For address confirmation Utility
bill, telephone bill, electricity bill can be provided.
Email address is verified by sending email to it with
verification code. Telephone number is verified by
sending sms with code or by call of the Company’s
employees.

(e)
The list of non-trading operations for which verification
procedure is demanded:
●

Withdrawal requests;

●

Change of Access Data etc.

(f)
Means of the client verification (security types) are:
●

By e-mail;

●

By sms;

(g)
E-mail security type embodies sending by the
Company to the Clients email, pointed out during the

(b)
ี อ
ื้ ขาย ลูกค ้าจะต ้อง
ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชซ
แสดงข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องและเป็ นความจริงให ้แก่บริษัท
เพือ
่ ยืนยันตัวตนตามข ้อบังคับของบริษัท (ซงึ่ ต่อไป
ในทีน
่ จ
ี้ ะเรียกว่า "ข ้อมูลยืนยันตัวตน") ตามดุลยพินจ
ิ
ของบริษัทแต่เพียงผู ้เดียว หากมีการเปลีย
่ นแปลง
ข ้อมูลยืนยันตัวตน ลูกค ้าจะต ้องแจ ้งให ้บริษัททราบ
ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
(с)
ข ้อมูลสว่ นบุคคลทีจ
่ ะต ้องยืนยัน ได ้แก่ ข ้อมูลตาม
ื เดินทาง ทีอ
บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสอ
่ ยู่
ั ท์
ลงทะเบียน ทีอ
่ ยูอ
่ เี มล หมายเลขโทรศพ
(d)
รายละเอียดสว่ นบุคคลและทีอ
่ ยูต
่ ามทีร่ ะบุใน
ื เดินทางจะยืนยันเทียบกับเอกสารทีล
หนังสอ
่ ก
ู ค ้า
้
สง่ มา สว่ นการยืนยันทีอ
่ ยู่ สามารถใชใบแจ
้งหนีค
้ า่
ั ท์ หรือค่าไฟฟ้ าในการ
สาธารณูปโภค ค่าโทรศพ
ยืนยันได ้ เราจะยืนยันทีอ
่ ยูอ
่ เี มล โดยการสง่ รหัส
ยืนยันไปยังอีเมลของคุณ เราจะยืนยันหมายเลข
ั ท์โดยการสง่ รหัสทาง SMS หรือการให ้
โทรศพ
ั ท์ไป
พนักงานของบริษัทโทรศพ
(e)
่ ารซอ
ื้ ขาย ซงึ่ ลูกค ้าต ้อง
รายการกิจกรรมทีไ่ ม่ใชก
่
ยืนยันตัวตนก่อนทำรายการ เชน
●

คำขอถอนเงิน

●

การเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลเข ้าถึง

(f)
วิธท
ี ใี่ ชยื้ นยันตัวตนของลูกค ้า (ประเภทความ
ปลอดภัย) ได ้แก่
●

ทางอีเมล
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registration, a verification code which should be
entered on the Company website for processing of
non-trading operation which demanded verification.

(h)
SMS security type embodies sending by the Company
to the Clients telephone, pointed out during the
registration, a verification code which should be
entered on the Company website for processing of
non-trading operation which demanded verification.

(i)
The Client may choose the security type during the
registration process.

( j)
The security type may be changed if the information
provided by the Client during registration fully matches
that contained in the documents provided by the Client
at the Company's request. If the Client changes the
security type, withdrawal of funds can be made only
after 3 working days from the moment of changing
security type.

(k)
The Company shall reserve the right to suspend
execution of non-trading operations if the Client’s
identification data find incorrect or invalid as well as
the Client does not send the requested documents.

(l)
In case the Client loses the main password and e-mail
specified at registration, account will be closed after a
complete check and the funds will be withdrawn
proportionally to the account (s) they were deposited
from.

(m)
In order to identify the Client, the Company has the
right to request at any time after a trading account is
registered, inter alia, information and/or documentation
and/or video call for proof of identity, proof of
residence, source of funds.

●

ทาง sms

(g)
ประเภทความปลอดภัยทางอีเมล ได ้แก่ การทีบ
่ ริษัทสง่
รหัสยืนยันตัวตนให ้แก่ลก
ู ค ้าผ่านทางอีเมล์ของลูกค ้าซ ึ่
มีการแจ ้งไว ้ขณะลงทะเบียน โดยรหัสยืนยันตัวตนดัง
้
้
กล่าวจะต ้องนำไปใชบนเว็
บไซต์ของบริษัทเพือ
่ ใชใน
่
้
ื
่
ึ
การประมวลผลการดำเนินการทีไ่ ม่ใชการซอขายซง
จำเป็ นต ้องมีการยืนยันตัวตน
(h)
ประเภทความปลอดภัยทาง SMS ได ้แก่ การทีบ
่ ริษัทสง่
ั ท์ของลูกค ้า ซงึ่ ได ้แจ ้งไว
รหัสยืนยันตัวตนไปยังโทรศพ
ขณะลงทะเบียน โดยรหัสยืนยันตัวตนดังกล่าวจะนำไป
้
้
ใชบนสู
เ่ ว็บไซต์ของบริษัทเพือ
่ ใชในการประมวลผลการ
่ ารซอ
ื้ ขายซงึ่ จำเป็ นต ้องมีการยืนยัน
ดำเนินการทีไ่ ม่ใชก
ตัวตน
(i)
ลูกค ้าสามารถเลือกประเภทความปลอดภัยได ้ขณะลง
ทะเบียน
( j)
ลูกค ้าสามารถขอเปลีย
่ นแปลงประเภทความปลอดภัย
ได ้ หากข ้อมูลทีล
่ ก
ู ค ้าให ้มาตามทีบ
่ ริษัทร ้องขอตรงกัน
กับข ้อมูลในเอกสารทีล
่ ก
ู ค ้าให ้ไว ้ขณะลงทะเบียนทุก
ประการ หากลูกค ้าเปลีย
่ นประเภทความปลอดภัย
ลูกค ้าจะขอถอนเงินได ้หลังจากเปลีย
่ นแปลงประเภท
ความปลอดภัยแล ้ว 3 วันทำการเท่านัน
้
(k)
ิ ธิในการระงับกิจกรรมทีไ่ ม่ใชก
่ าร
บริษัทขอสงวนสท
ื้ ขาย หากข ้อมูลทีล
ซอ
่ ก
ู ค ้าใชยื้ นยันตัวตนไม่ถก
ู ต ้อง
หรือเอกสารนัน
้ ใชยื้ นยันตัวตนไม่ได ้ หรือหากลูกค ้าไม่
สง่ เอกสารตามทีบ
่ ริษัทร ้องขอ
(l)
หากลูกค ้าลืมรหัสผ่านและอีเมลหลักทีร่ ะบุไว ้ขณะ ลง
ทะเบียน หลังการตรวจสอบอย่างครบถ ้วนสมบูรณ์แล ้ว
ี ัน
้
เราจะปิ ดบัญชน
้ และจะโอนเงินกลับไปยังบัญช ี ทีใ่ ชใน
ั สว่ นการฝาก
การฝากเงินเข ้าตามสด
(m)
ิ ธิร ้องขอเอกสาร
เพือ
่ ยืนยันตัวตนของลูกค ้า บริษัทมีสท
ต่อไปนีไ
้ ด ้ทุกเมือ
่ หลังจากทีล
่ ก
ู ค ้าลงทะเบียนเปิ ดบัญช ี
ื้ ขายแล ้ว เหนือสิง่ อืน
ซอ
่ ใด ข ้อมูล และ/หรือเอกสาร และ/
หรือวิดโี อคอลสำหรับการร ้องขอเอกสารยืนยันตัวตน เอกสา
ยืนยันทีอ
่ ยู่ แหล่งทีม
่ าของเงิน
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1.4. Doubtful Operations

ั
1.4. การดำเนินการทีน
่ ่าสงสย

(a)

(a)
บริษัทจะคอยตรวจสอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขธุรกิจ
ั
ทัว่ ไปและมีหน ้าทีส
่ อบสวนการดำเนินการทีน
่ ่าสงสย
ของลูกค ้าเพือ
่ หยุดการดำเนินการดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาทีค
่ วร

The Company shall monitor execution of these General
Business Terms and be obliged to investigate doubtful
operations of the Client by stopping such operations
for necessary time.

(b)

In case of investigation of doubtful operations of the
Client, the Company shall be obliged to demand the
documents which are necessary for investigation from
the Client.

(c)
Signs of doubtful operations:

(b)
ั ของ
หากมีการสอบสวนการดำเนินการทีน
่ ่าสงสย
ลูกค ้า บริษัทมีหน ้าทีร่ ้องขอเอกสารทีจ
่ ำเป็ นแก่การ
สอบสวนจากลูกค ้า
(c)
ั
พฤติกรรมทีแ
่ สดงถึงการดำเนินการทีน
่ ่าสงสย

●

Execution of a great number of transfers in the
absence of operations on the trading account;

●

โอนเงินเป็ นจำนวนมากโดยไม่มก
ี ารดำเนิน
ี อ
ื้ ขาย
กิจกรรมใดๆ ในบัญชซ

●

Execution of operations devoid of apparent
economic sense or other apparent purpose
bearing the legal nature;

●

The client’s denial of delivery of personal
information for identification purposes or
impossibility to prove the client’s identity;

การดำเนินการโดยไม่สมเหตุสมผลตามหลัก
เศรษฐศาสตร์หรือตามจุดประสงค์อน
ื่ ๆ ทีม
่ ผ
ี ล
ตามกฎหมาย

●

ลูกค ้าปฏิเสธทีจ
่ ะสง่ เอกสารแสดงข ้อมูลสว่ น
บุคคลเพือ
่ ใชยื้ นยันตัวตน หรือบริษัทไม่
สามารถยืนยันตัวตนของลูกค ้าได ้

●

่ ารซอ
ื้ ขาย
ลูกค ้าพยายามทำธุรกรรมทีไ่ ม่ใชก
หลายครัง้ เพือ
่ ประโยชน์ของบุคคลทีส
่ าม

●

เอกสารทีล
่ ก
ู ค ้าสง่ มาเป็ นเอกสารปลอม เอกสาร
ไม่ตรงกัน ยืน
่ เอกสารคนละชว่ งเวลา และใช ้
เอกสารเพือ
่ สวมรอยเป็ นบุคคลอืน
่

●

●

●

Repeated attempts to execute non-trading
transactions for benefit of third parties;
Forgery of the documents given by the client,
mismatch of documents, provided in different time
periods and represent falsely oneself to be
another person.

(d)
The provided signs of doubtfulness shall not be
completed. A transaction can be found doubtful by
specialists of the Company as a result of complex
analysis and concomitants.

(e)
The Company has the right to cancel questionable
operations by the Client and/or charge commission(s)
on the deposit/withdrawing operations of a Client
and/or block all his trading accounts as well as trading
accounts of Clients involved in the conducting of these
operations. In this case the funds of the Client shall be
withdrawn by any method convenient for the
Company.

(d)
ั ไม่ได ้ มีเพียงเท่านี้
พฤติกรรมทีเ่ ข ้าข่ายน่าสงสย
ั ได ้ หาก
ธุรกรรมนัน
้ อาจถือเป็ นธุรกรรมที่
น่าสงสย
ี่ วชาญของบริษัทวิเคราะห์ อย่างละเอียดลึกซงึ้
ผู ้เชย
่ นัน
แล ้วพบว่าเป็ นเชน
้
(e)
ิ ธิท
ั
บริษัทมีสท
์ จ
ี่ ะยกเลิกการดำเนินการทีน
่ ่าสงสย
ของลูกค ้า และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
ี าร
หรือถอนเงินของลูกค ้า และ/หรือระงับบัญชก
้
ื
ี
ซอขายทัง้ หมดของลูกค ้า รวมไปถึงบัญชการ
ื้ ขายของลูกค ้ารายอืน
ซอ
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดำเนิน
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การเหล่านี้ ในกรณีนี้ เงินทุนของลูกค ้าจะถอนออก
โดยวิธก
ี ารทีส
่ ะดวกต่อบริษัท

2. Trading Transactions

ื้ ขาย
2. ธุรกรรมการซอ

2.1 General Provisions

2.1 ข ้อกำหนดทัว่ ไป

(a)

(a)
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้าเป็ นเครือ
่ งมือทีช
่ ว่ ยให ้ลูกค ้า
ี
เปิ ดบัญช Marketmaker ตามทีร่ ะบุไว ้บนเว็บไซ
ต์เป็ นครัง้ คราว

The client terminal provides the facility to open
Marketmaker Accounts as these are specified on the
Website from time to time.

(b)
Buy orders (long positions) are made at the Ask price.
Sell orders (Short positions) are made at the Bid price.

(c)
All open positions must be carried over to the
following day from 21:59:00 to 22:00:00 according to
time on the server.

(d)
The Spread is not a fixed value, its size is determined
depending on the market situation. The average
Spreads are shown in the contract specification on the
Company’s website. Spread and/or Trading
Commission of instruments may vary between Account
types and the clients must ensure that they understand
the relevant information as set out in the contract
specification on the Company’s website.

(e)
The following types of execution are used in carrying
out trades: Instant Execution and Market Execution.
The type of process used for each instrument is shown
in the contract specification.

(f)
If necessary, the Company may change the type of
execution for an instrument, giving 24 hours prior
notice to the client.

(g)
The main mean of issue of the Client’s requests and
instructions shall be the client terminal. The Client shall

(b)
คำสงั่ Buy (สถานะ Long) จะเปิ ดทีร่ าคา Ask
คำสงั่ Sell (สถานะ Short) จะเปิ ดทีร่ าคา Bid
(c)
สถานะทีเ่ ปิ ดไว ้ทัง้ หมดจะถูกยกยอดไปในวันถัดไป
ตัง้ แต่เวลา 21:59:00 น. ถึง 22:00:00 น. ตามเวลา
ของเซริ ฟ
์ เวอร์
(d)
่ า่ คงที่ แต่ขนาดของสเปรดจะขึน
ค่าสเปรดไม่ใชค
้ อยู่
กับสภาวะตลาด สเปรดเฉลีย
่ แสดงไว ้ในข ้อกำหนด
ั ญาบนเว็บไซต์ของบริษัท ค่าสเปรด
เฉพาะของสญ
ั่ จากการเทรดของเครือ
และ/หรือ ค่าคอมมิชชน
่ งมือ
ทางการเงินอาจมีความแตกต่างกันระหว่างประเภท
ี ละลูกค ้าจะต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่า ลูกค ้า
บัญชแ
เข ้าใจข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ใน
ั ญาในเว็บไซต์ของบริษัท
ข ้อกำหนดเฉพาะของสญ
(e)
ื้ ขาย ได ้แก่
ประเภทของการดำเนินการคำสงั่ ซอ
การดำเนินการทันที (Instant Execution) และ การ
ดำเนินการด ้วยราคาตลาด (Market Execution)
้
ประเภทของการดำเนินการคำสงั่ ทีใ่ ชในเครื
อ
่ งมือ
ทางการเงินแต่ละคู่ แสดงไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะ
ั ญา
ของสญ
(f)
ในกรณีทจ
ี่ ำเป็ น บริษัทอาจเปลีย
่ นประเภทการ
ื้ ขายเครือ
ดำเนินการคำสงั่ ซอ
่ งมือทางการเงิน โดย
แจ ้งให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้า 24 ชวั่ โมง
(g)
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้าจะเป็ นช่องทางหลักทีล
่ ก
ู ค ้าสามารถ
ิ ธิใช ้บริการส่งคำสัง่
ส่งคำขอและคำสัง่ ได ้ ลูกค ้าจะมีสท
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have the right to use the service of instruction
transmissions through the operator by phone only in
case of impossibility of use of the client terminal.

ทางโทรศัพท์ผา่ นโอเปอเรเตอร์ ในกรณีทไี่ ม่สามารถใช ้
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้าได ้เท่านัน
้

2.2 Client’s Requests And Orders

ื้ ขายของลูกค ้า
2.2 คำขอและคำสงั่ ซอ

(a)

(a)
ิ ธิปฏิเสธคำสงั่ ซอ
ื้ ขายหรือคำสงั่ ของ
บริษัทมีสท
ลูกค ้าทีเ่ กีย
่ วกับบัญช ี Marketmaker ได ้ ในกรณีตอ
่
ไปนี้

The Company is entitled to refuse a Client’s order or
instruction relating to a Marketmaker Account if:
●

The Client’s instruction has not been given during
the time that the quotation is valid, in the case of
receipt of a quotation through the client terminal
or by telephone;

●

ลูกค ้าไม่ได ้สง่ คำสงั่ ในขณะทีร่ าคายังมีผลอยู่
ในกรณีทรี่ ับราคาผ่านเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้าหรือ
ั ท์
ทางโทรศพ

●

บริษัทไม่ได ้รับคำสงั่ ของลูกค ้า เนือ
่ งจากการ
ื่ สารทางโทรศพ
ั ท์หรือสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ ต
สอ
ขัดข ้องหรือขาดตอน ซงึ่ เกิดจากเหตุนอกเหนือ
การควบคุมของบริษัท

●

The Client’s instruction has not been received by
the Company, in case the telephone conversation
or Internet connection is interrupted through
circumstances independent of the Company;

●

The quotation provided is an obvious error;

●

ั
ราคาทีส
่ ง่ มาผิดพลาดอย่างเห็นได ้ชด

●

The quotation is not a market quotation;

●

ราคาดังกล่าวไม่ใชร่ าคาตลาด

●

The size of the trade is less than the minimum
size indicated in the contract specification;

●

จำนวนล็อตน ้อยกว่าจำนวนล็อตขัน
้ ต่ำทีร่ ะบุไว ้
ั ญา
ในข ้อกำหนดเฉพาะของสญ

●

Circumstances of force majeure indicated in
paragraph 12 of Part A of the Client Agreement
have arisen;

●

ั ทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 12 ของสว่ น ก
เกิดเหตุสด
ุ วิสย
ของข ้อตกลงของลูกค ้า

●

When the position is opened, the amount of free
margin is less than the amount of initial margin
required in relation to the particular position;

●

มีการเปิ ดสถานะ โดยมีฟรีมาร์จน
ิ้ น ้อยกว่า
มาร์จน
ิ้ ขัน
้ ต ้นทีก
่ ำหนดสำหรับสถานะดังกล่าว

●

ไม่สามารถยืนยันราคาของเครือ
่ งมือทางการ
เงินได ้ ในกรณีนี้ ลูกค ้าจะเห็นข ้อผิดพลาดดังนี้
"ราคาไม่ถก
ู ต ้อง" หรือ "off quotes" เป็ นต ้น

●

หากมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของบริษัท

●

ิ ล ้นพ ้นตัว
ลูกค ้ากลายเป็ นผู ้มีหนีส
้ น

●

ในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานะการป้ องกันความ
ี่ ง (Hedged Positions) ในขณะทีม
เสย
่ ค
ี ำขอให ้
ปิ ดสถานะ Long และสถานะ Short และมีฟรี
้
มาร์จน
ิ้ น ้อยกว่ามาร์จน
ิ้ ทีต
่ ้องใชในการคงสถานะ
ทีเ่ ปิ ดอยูใ่ นทิศทางตรงกันข ้าม เพือ
่ ความ
ั เจน ในขณะทีส
ชด
่ ถานะ Long และสถานะ
Short ของเครือ
่ งมือทางการเงินมีขนาดใหญ่
กว่าอีกสถานะของเครือ
่ งมือทางการเงิน
เดียวกันแต่ถก
ู เปิ ดในทิศทางตรงกันข ้าม กฎนี้
้ ว่ นของขนาดธุรกรรมทีถ
จะนำไปใชในส
่ อ
ื ว่าเป็ น

●

There is no possibility to confirm the price of the
financial instrument. In this case, the Client can
see the following errors: "Invalid prices", "Off
quotes", etc.

●

If there is Company equipment maintenance;

●

The Client has been recognized as insolvent;

●

In relation to Hedged Positions, when there is a
request for the Long or Short Position to be
closed and the amount of Free Margin will be less
than the amount of margin required to sustain the
oppositely directed Open Position open. For the
avoidance of doubt, when the Long or Short
position of an instrument is of a bigger size than
the oppositely directed position of the same
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instrument on the other side, this rule shall apply
in respect of the transaction size that constitutes a
Hedged Position.

(b)
In cases of cancellation of a transaction previously
carried out or a change in price by a liquidity provider,
these changes shall take place in the Client’s trading
account.

(c)
The Client is insolvent, if he:
●

The Client does not fulfil the duties specified in
the Client Agreement and annexes to it;

●

The Client does not observe margin conditions
and requirements;

●

ี่ ง (Hedged
สถานะการป้ องกันความเสย
Positions)
(b)
หากมีการยกเลิกธุรกรรมทีไ่ ด ้ดำเนินการไปแล ้ว
หรือผู ้ให ้บริการสภาพคล่องเปลีย
่ นแปลงราคา การ
ี อ
ื้ ขายของ
เปลีย
่ นแปลงเหล่านีย
้ อ
่ มมีผลในบัญชซ
ลูกค ้าด ้วย
(c)
ิ ล ้นพ ้นตัว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าถือเป็ นผู ้มีหนีส
้ น
●

ลูกค ้าไม่ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีท
่ รี่ ะบุไว ้ในข ้อ
ตกลงของลูกค ้าและภาค ผนวกของข ้อตกลง
นัน
้

●

ลูกค ้าไม่ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกำหนดและเงือ
่ นไข
ของมาร์จน
ิ้

●

ิ ว่าเป็ นบุคคลล ้มละลาย
ลูกค ้าถูกศาลตัดสน

Has been declared the bankrupt;

(d)
In the case of the Client's insolvency Company (without
the prior written notification) can:

(d)
ิ ล ้นพ ้นตัว บริษัท
ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าเป็ นผู ้มีหนีส
้ น
สามารถดำเนินการได ้ดังต่อไปนี้ (โดยไม่ต ้องแจ ้ง
ล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร)

●

Close all or any open positions at current market
prices;

●

Write off from Client's trading account the amount
that the Client owes the Company;

●

ปิ ดสถานะทัง้ หมดหรือสถานะทีเ่ ปิ ดอยูท
่ ี่
ราคาตลาดปั จจุบน
ั

●

Close any trading account of the Client.

●

ี อ
ื้ ขายทีล
ตัดจำหน่ายยอดในบัญชซ
่ ก
ู ค ้าค ้าง
ชำระบริษัท

Refusal of a Client’s request or instruction is
accompanied by a corresponding message on the
client terminal.

●

ี อ
ื้ ขายใดๆ ทีล
ปิ ดบัญชซ
่ ก
ู ค ้ามีอยู่

(e)

(f)
In exceptional cases, the company, despite the cases
described in paragraph 2.2 “d” of this General
Business Terms, can decide to execute Client's order.

(g)
In cases when expert advisor sends great number of
economically unreasonable orders (including and
going beyond numerous tries of trading operation
execution with lack of free margin) the Company has a
right to disable electronic advisors work till the
moment of Client error correction in electronic advisor
software.

(e)
หากมีการปฏิเสธคำขอหรือคำสงั่ ของลูกค ้า จะมี
ข ้อความดังกล่าวปรากฏในเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า
(f)
ิ ใจดำเนินการคำสงั่ ซอ
ื้ ขายของ
บริษัทอาจตัดสน
ลูกค ้าเป็ นกรณีพเิ ศษได ้ แม ้ว่าจะเกิดกรณีทรี่ ะบุไว ้ใน
ข ้อ 2.2 "d" ของเงือ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไปนีก
้ ต
็ าม
(g)
ื้ ขาย
ในกรณีทรี่ ะบบเทรดอัตโนมัต ิ (Ea) สง่ คำสงั่ ซอ
จำนวนมากทีไ่ ม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์
ื้ ขายหลายครัง้
(ซงึ่ รวมถึงความพยายามเปิ ดคำสงั่ ซอ
โดยไม่มฟ
ี รีมาร์จน
ิ้ เพียงพอและการเปิ ดสถานะเกิน
ิ ธิทจ
จำนวนล็อตสูงสุดทีก
่ ำหนดไว ้) บริษัทมีสท
ี่ ะปิ ด
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ื้ ขายอัตโนมัตน
ระบบซอ
ิ ัน
้ จนกว่าจะมีการแก ้ไขข ้อ
ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ดงั กล่าว
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2.3 Open A Position

2.3 การเปิ ดสถานะ

(a)

(a)
หากลูกค ้าต ้องการสงั่ เปิ ดสถานะ ให ้ลูกค ้าระบุ
ื้ ขายและจำนวน
เครือ
่ งมือทางการเงินทีต
่ ้องการซอ
ล็อตทีต
่ ้องการเปิ ด

In order to give an instruction to open a position the
Client shall specify the quoted instrument and volume
of transaction.

(b)
Opening transaction volume is calculated using the
following formulas:
●

If CFD on currency pair tool is used: Opening
transaction volume = volume in MT lots * contract
amount * margin currency to USD exchange rate;

●

If CFD on futures tool is used: Opening
transaction volume = volume in MT lots *initial
margin amount *margin currency to USD
exchange rate.

(b)
ื้ ขายเมือ
ปริมาณการซอ
่ เปิ ดสถานะ จะคำนวณโดยใช ้
สูตรต่อไปนี้
●

ื้ ขาย CFD ของคูส
หากเป็ นการซอ
่ กุลเงิน
ื้ ขายเมือ
ปริมาณการซอ
่ เปิ ดสถานะ = จำนวน
ั ญา x สกุลเงินมาร์จน
ล็อต x ขนาดสญ
ิ้ แปลง
ตามอัตราแลกเปลีย
่ นดอลลาร์สหรัฐ

●

ื้ ขาย CFD ของฟิ วเจอร์ส
หากเป็ นการซอ
ื้ ขายเมือ
ปริมาณการซอ
่ เปิ ดสถานะ = จำนวน
ล็อต x มาร์จน
ิ้ ขัน
้ ต ้น x สกุลเงินมาร์จน
ิ้ แปลง
ตามอัตราแลกเปลีย
่ นดอลลาร์สหรัฐ

(с)
Margin currency is:
●

For FOREX tool, first currency in the pair;

●

For CFD on futures, currency of the instrument
price.

(c)
สกุลเงินมาร์จน
ิ้ คือ
●

สำหรับฟอเร็กซ ์ หมายถึง สกุลเงินแรกในคูส
่ กุล
เงิน

●

ื้ ขาย CFD ของฟิ วเจอร์ส หมาย
สำหรับการซอ
ื้ ขาย
ถึง สกุลเงินของผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ก
ี ารซอ

(d)
Instrument quoted through Instant Execution
technology:
●

To open a position via the client terminal the
Client must click on the “Buy” or “Sell” button at
the moment when the streaming prices are
suitable to him;

●

If the current quoted price for the instrument has
changed whilst processing of the Client’s
instruction relating to Marketmaker Accounts has
been in progress, the Company offers a new price
or refuses execution. In this case the requote
window will appear, or the “Invalid Price” error
message. If the Client wishes to open a position at
the newly offered price, he must reply “OK” within
3 seconds. In this case, the instruction is sent to
the server again and passes through all the
stages and checks afresh. If the Client does not
make the decision to carry out the transaction at

(d)
เครือ
่ งมือทางการเงินทีด
่ ำเนินการด ้วยวิธด
ี ำเนินการ
ทันที
●

หากลูกค ้าต ้องการเปิ ดสถานะผ่าน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า ต ้องคลิกปุ่ ม "Buy" หรือ
"Sell" ในขณะทีส
่ ตรีมราคาแสดงราคาทีล
่ ก
ู ค ้า
พอใจ

●

หากราคาของเครือ
่ งมือทางการเงินทีแ
่ สดงอยู่
ในขณะนัน
้ เปลีย
่ นแปลง ขณะทีก
่ ำลังดำเนินการ
ตามคำสงั่ ของลูกค ้าในบัญช ี Marketmaker
บริษัทจะเสนอราคาใหม่ให ้หรือปฏิเสธทีจ
่ ะ
ดำเนินการคำสงั่ นัน
้ ในกรณีนี้ หน ้าต่างรีโควต
หรือข ้อความแสดงข ้อผิดพลาด "ราคาไม่ถก
ู
ต ้อง" จะปรากฏขึน
้ หากลูกค ้าประสงค์ทจ
ี่ ะเปิ ด
สถานะ ทีร่ าคาทีเ่ สนอใหม่ จะต ้องกด "ตกลง"
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ภายใน 3 วินาที ในกรณีนี้ ระบบจะสง่ คำสงั่ ไป
ยังเซริ ฟ
์ เวอร์อก
ี ครัง้ เพือ
่ ผ่านขัน
้ ตอนและการ
ตรวจสอบต่างๆ ใหม่ทงั ้ หมด หากลูกค ้าไม่
ิ ใจทำธุรกรรมทีร่ าคาใหม่ภายในระยะ
ตัดสน
เวลา 3 วินาที ระบบจะไม่ยอมรับคำสงั่ ดำเนิน
การธุรกรรมนัน
้

the new price within the 3 seconds, the request to
perform the transaction is not accepted.

(e)
Instruments quoted through Market Execution
technology:
●

To open a position by means of the client terminal
the Client must click on the “Buy by Market” or
“Sell by Market” button. The Client’s instruction to
open a position may be executed at a price which
differs from the quoted price that the Client
received in the client terminal during the last
Market Snapshot in the following cases:
○

If the current quotation has changed since
the time of the last Market Snapshot;

○

If the quotation from the last Market
Snapshot applies to a smaller trade volume
than the Client’s trade volume;

○

If the liquidity provider has executed the
transaction at this price.

●

In any event, the Client’s instruction is executed at
the best available price from the Company’s
liquidity providers;

●

Once the server has received the Client's
instruction to open a position, it will be
automatically opened if the Free Margin is
sufficient to open the position based on the
margin requirements in effect at the time a
position is opened for a specific financial
instrument;

●

A new position is imputed to the list of open
positions;

●

New “Margin” for the cumulative Client's position,
including imputed new position, is calculated at
the current market prices at the moment of
verification;

●

All Floating Profits/Losses for all open positions,
including the imputed new position, are calculated
at the current market prices;

(e)
เครือ
่ งมือทางการเงินทีใ่ ชวิ้ ธก
ี ารดำเนินการด ้วย
ราคาตลาด
●

หากลูกค ้าต ้องการเปิ ดสถานะผ่าน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า จะต ้องคลิกปุ่ ม "Buy by
Market" หรือ "Sell by Market" คำสงั่ เปิ ด
สถานะของลูกค ้าอาจดำเนินการในราคาทีต
่ า่ ง
จากราคาทีล
่ ก
ู ค ้าได ้รับในเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า
ในชว่ งภาพรวมราคาตลาดครัง้ ล่าสุดได ้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
○

หากราคาปั จจุบน
ั เปลีย
่ นแปลงไปจากราคา
ในภาพรวมราคาตลาดล่าสุด

○

หากราคาในภาพรวมราคาตลาดล่าสุดใช ้
ื้ ขายทีน
กับปริมาณการซอ
่ ้อยกว่าปริมาณ
ื้ ขายของลูกค ้า
การซอ

○

หากผู ้ให ้บริการสภาพคล่องได ้ดำเนินการ
คำสงั่ ด ้วยราคานี้

●

ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม คำสงั่ ของลูกค ้าจะดำเนิน
การด ้วยราคาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีบ
่ ริษัทได ้รับจากผู ้ให ้
บริการสภาพคล่อง

●

เมือ
่ เซริ ฟ
์ เวอร์ได ้รับคำสงั่ จากลูกค ้าให ้เปิ ด
สถานะ สถานะก็จะเปิ ดอัตโนมัตถ
ิ ้ามีฟรีมาร์จน
ิ้
เพียงพอแก่การเปิ ดสถานะตามข ้อกำหนด
้
มาร์จน
ิ้ ทีม
่ ผ
ี ลบังคับใชขณะที
ม
่ ก
ี ารเปิ ดสถานะ
สำหรับเครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้

●

สถานะใหม่นัน
้ จะถูกเพิม
่ เข ้าไปในรายการ
สถานะทีเ่ ปิ ดอยู่

●

ค่า "มาร์จน
ิ้ " ใหม่สำหรับสถานะเดิมทีม
่ อ
ี ยู่
รวมกับสถานะใหม่ทรี่ อเปิ ด จะคำนวณจาก
ราคาตลาดในขณะทีม
่ ก
ี ารยืนยันสถานะ
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●

New “Free Margin” is calculated as follows:
○

If “Free Margin” is more or equal to zero and
the total Client position including imputed
new position does not exceed present limits
specified for this type of account. Then the
position is opened. The process of opening
the position is followed by the relevant
record in the Server Log-File;

○

If “Free Margin” is less than zero, then the
Company has the right to decline the
instruction to open the position;

○

If opening a tentatively added position with
the current Spread value will result in a
Margin Call or negative Equity value, the
position will not be opened.

●

The Company has the right to prohibit the
opening of new positions for a certain financial
instrument for an indefinite period of time without
the Client's prior notice.

●

An instruction to open a position shall be deemed
executed and the position shall be deemed open
once the relevant record appears in the server.

●

กำไร/ขาดทุนลอยตัวทัง้ หมดสำหรับสถานะเปิ ด
อยู่ รวมถึงสถานะใหม่ทรี่ อเปิ ด จะคำนวณจาก
ราคาตลาดในขณะนัน
้

●

"ฟรีมาร์จน
ิ้ " ใหม่คำนวณจาก
○

ถ ้า "ฟรีมาร์จน
ิ้ " มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
และสถานะทัง้ หมดของลูกค ้ารวมกับ
สถานะทีร่ อเปิ ด ไม่เกินกว่าจำนวนสถานะ
ี ระเภทนัน
สูงสุดทีก
่ ำหนดไว ้สำหรับบัญชป
้
สถานะนัน
้ ก็จะเปิ ดขึน
้ ขัน
้ ตอนต่อไปหลัง
การเปิ ดสถานะคือ การบันทึกข ้อมูลที่
เกีย
่ วข ้องลงใน Log File ของเซริ ฟ
์ เวอร์

○

หาก "ฟรีมาร์จน
ิ้ " น ้อยกว่าศูนย์ บริษัทมี
ิ ธิทจ
สท
ี่ ะปฏิเสธคำสงั่ เปิ ดสถานะนัน
้

○

หากการเปิ ดสถานะใหม่ด ้วยค่าสเปรดใน
ขณะนัน
้ เป็ นเหตุให ้เกิดการแจ ้งเตือนระดับ
มาร์จน
ิ้ (Margin Call) หรือทำให ้อิควิ
ตีต
้ ด
ิ ลบ ก็จะไม่มก
ี ารเปิ ดสถานะดังกล่าว

●

ิ ธิทจ
บริษัทมีสท
ี่ ะห ้ามมิให ้เปิ ดสถานะใหม่ใน
เครือ
่ งมือทางการเงินบางประเภท โดยไม่
กำหนดระยะเวลาและไม่จำเป็ นต ้องแจ ้งให ้
ลูกค ้าทราบล่วงหน ้า

●

คำสงั่ เปิ ดสถานะจะถือว่าได ้รับการดำเนินการ
แล ้ว โดยจะถือเป็ นสถานะเปิ ด เมือ
่ มีบน
ั ทึก
ข ้อมูลการเปิ ดสถานะนัน
้ ในไฟล์บน
ั ทึกของ
เซริ ฟ
์ เวอร์
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2.4 Close A Position

2.4 การปิ ดสถานะ

(a)

(a)
หากลูกค ้าต ้องการสงั่ ปิ ดสถานะ ลูกค ้าจะต ้องระบุ
ticker และจำนวนล็อตทีต
่ ้องการปิ ด

In order to give an instruction to close a position, the
Client shall specify the ticker and the volume of
transaction.

(b)
Instruments quoted in the Instant Execution mode:
●

In order to close a position via the client terminal
the Client shall press the “Close ... “ button at the
moment when the Client is satisfied with the
Quote in the Quotes Flow;

(c)
Instruments quoted through Market Execution
technology:

(b)
เครือ
่ งมือทางการเงินทีด
่ ำเนินการด ้วยวิธด
ี ำเนินการ
ทันที
●

หากต ้องการปิ ดสถานะผ่านเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า
ให ้ลูกค ้ากดปุ่ม "Close ... " ขณะทีล
่ ก
ู ค ้าเห็น
ราคาทีพ
่ อใจปรากฏขึน
้ ในโฟลว์ราคา

(c)
เครือ
่ งมือทางการเงินทีใ่ ชวิ้ ธด
ี ำเนินการด ้วย
ราคาตลาด

●

To close a position by means of the client terminal
the Client must click on the “Close…” button;

●

หากต ้องการปิ ดสถานะผ่านเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า
ลูกค ้าจะต ้องกดปุ่ ม "Close..."

●

The Client’s instruction to close a position may be
executed at a price which differs from the quoted
price that the Client received in the client terminal
during the last Market Snapshot in the following
cases:

●

คำสงั่ ปิ ดสถานะของลูกค ้าอาจดำเนินการใน
ราคาทีต
่ า่ งจากราคาทีล
่ ก
ู ค ้าได ้รับใน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้าในชว่ งภาพรวมราคาตลาด
ครัง้ ล่าสุดได ้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้

○

If the current quotation has changed since
the time of the last Market Snapshot;

○

หากราคาปั จจุบน
ั ได ้เปลีย
่ นแปลงไปนับ
ตัง้ แต่ชว่ งภาพรวมราคาตลาดล่าสุด

○

If the quotation from the last Market
Snapshot applies to a smaller trade volume
than the Client’s trade volume;

○

หากราคาในภาพรวมราคาตลาดล่าสุดใช ้
ื้ ขายทีน
กับปริมาณการซอ
่ ้อยกว่าปริมาณ
ื้ ขายของลูกค ้า
การซอ

○

If the liquidity provider has executed the
transaction at this price.

○

หากผู ้ให ้บริการสภาพคล่องได ้ดำเนินการ
คำสงั่ ด ้วยราคานี้

(d)
In all cases, the Client’s instruction will be executed at
the best available price from the Company’s liquidity
providers.

(e)
The position is deemed closed once the relevant
record appears in the server.

(d)
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตามคำสงั่ ของลูกค ้าจะดำเนินการ
ด ้วยราคาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีบ
่ ริษัท ได ้รับจากผู ้ให ้บริการ
สภาพคล่อง
(e)
ื้ ขายแล ้ว เมือ
ให ้ถือว่าได ้ปิ ดคำสงั่ ซอ
่ มีบน
ั ทึกการปิ ด
คำสงั่ นัน
้ ในเซริ ฟ
์ เวอร์
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2.5 Stop Out
(a)
The company has the right to forcibly close the Client's
positions if the Stop Out level of margin is reached or
there is negative Equity.

(b)
If the Client has several Open Positions, the first
position which has to be placed in the queue in order
to be compulsorily closed is the one with the highest
Floating Loss.

(c)
If a Stop Out execution has resulted in the negative
equity of the Client's trading account it will be
compensated so as to bring Equity to $0.

ื้ ขายอัตโนมัต ิ
2.5 การปิ ดคำสงั่ ซอ
(Stop Out)
(a)
ิ ธิทจ
บริษัทมีสท
ี่ ะบังคับสงั่ ปิ ดสถานะของลูกค ้า
ถ ้ามาร์จน
ิ้ ต่ำลงจนถึงระดับทีต
่ ้องปิ ดคำสงั่ หรือเมือ
่
อิควิตต
ี้ ด
ิ ลบ
(b)
หากลูกค ้ามีสถานะทีเ่ ปิ ดอยูห
่ ลายสถานะ สถานะที่
จะต ้องถูกสงั่ ปิ ดเป็ นสถานะแรก คือสถานะทีม
่ ผ
ี ล
ขาดทุนลอยตัวมากทีส
่ ด
ุ
(c)
ื้ ขายอัตโนมัตท
หากการปิ ดคำสงั่ ซอ
ิ ำให ้อิควิตใี้ น
ี อ
ื้ ขายของลูกค ้าติดลบ จะมีการชดเชยมูลค่า
บัญชซ
ติดลบนัน
้ เพือ
่ ให ้อิควิตก
ี้ ลับมาเป็ น 0 ดอลลาร์
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2.6 Orders

ื้ ขาย
2.6 คำสงั่ ซอ

(a)
Order types in the trading platform.

(a)
ื้ ขายในแพลตฟอร์มการซอ
ื้ ขาย
ประเภทของคำสงั่ ซอ

In order to open a position the following orders may be
used:

้
ื้ ขายดังต่อไป
หากต ้องการเปิ ดสถานะ อาจใชคำส
งั่ ซอ
นี้

●

“Buy Limit” - an order to open a Long Position at
the price lower than the price at the moment of
placing the Order;

●

“Buy Stop” - an order to open a Long Position at
the price higher than the price at the moment of
placing the Order;

●

"Buy Stop Limit" is a type of order that combines
the first two types. It is a Stop order to place a
"Buy Limit" order. As soon as the future "Ask" price
reaches the value specified in the order, a "Buy
Limit" order will be issued at the level specified in
the order. Moreover, the current price is less than
the price that, when reached, will cause a pending
order to be placed;

●

"คำสงั่ Buy Limit" - คำสงั่ เปิ ดสถานะ Long ใน
ราคาทีต
่ ่ำกว่าราคาปั จจุบน
ั ณ ขณะเปิ ดคำสงั่
ื้ ขาย
ซอ

●

"คำสงั่ Buy Stop" - คำสงั่ เปิ ดสถานะ Long ใน
ราคาทีส
่ งู กว่าราคาปั จจุบน
ั ณ ขณะเปิ ดคำสงั่
ื้ ขาย
ซอ

●

ื้ ขายทีร่ วม
"คำสงั่ Buy Stop Limit" คือ คำสงั่ ซอ
คำสงั่ สองประเภทแรกเข ้าด ้วยกัน เป็ นคำสงั่
Stop เพือ
่ ออก "คำสงั่ Buy Limit" ทันทีทรี่ าคา
"Ask" ถึงระดับทีก
่ ำหนดไว ้ล่วงหน ้าขณะตัง้ ค่า
คำสงั่ "คำสงั่ Buy Limit" ก็จะเปิ ดขึน
้ ทีร่ ะดับ
ราคานัน
้ นอกจากนี้ ราคาปั จจุบน
ั เป็ นราคาทีต
่ ่ำ
ื้ ขายล่วงหน ้า
กว่าราคาทีต
่ งั ้ ไว ้ให ้เปิ ดคำสงั่ ซอ

●

“Sell Limit” - an order to open a Short Position at
the price higher than the price at the moment of
placing the Order;

●

●

“Sell Stop” - an order to open a Short Position at
the price lower than the price at the moment of
placing the Order;

"คำสงั่ Sell Limit" - คำสงั่ เปิ ดสถานะ Short ใน
ราคาทีส
่ งู กว่าราคาปั จจุบน
ั ณ ขณะเปิ ดคำสงั่
้
ื
ซอขาย

●

"คำสงั่ Sell Stop" - คำสงั่ เปิ ดสถานะ Short ใน
ราคาทีต
่ ่ำกว่าราคาปั จจุบน
ั ณ ขณะเปิ ดคำสงั่
ื้ ขาย
ซอ

●

"คำสงั่ Sell Stop Limit" คือคำสงั่ Stop เพือ
่
่
ั
เปิ ด "คำสง Sell Limit" ทันทีทรี่ าคา "Bid" ใน
อนาคตถึงระดับทีก
่ ำหนดไว ้ขณะตัง้ ค่าคำสงั่
"คำสงั่ Sell Limit" ก็จะเปิ ดขึน
้ ทีร่ ะดับราคานัน
้
นอกจากนี้ ราคาปั จจุบน
ั เป็ นราคาทีส
่ งู กว่าราคา
่
ั
้
ื
ทีต
่ งั ้ ไว ้ให ้เปิ ดคำสงซอขายล่วงหน ้า แต่ทงั ้ นี้
ื้ ขายล่วงหน ้าจะสูงกว่าราคา
ราคาของคำสงั่ ซอ
เงือ
่ นไขทีต
่ งั ้ ไว ้ (trigger price)

●

"Sell Stop Limit" is a Stop order to place a "Sell
Limit" order. As soon as the future “Bid” price
reaches the value specified in this order, a “Sell
Limit” order will be issued at the level specified in
the order. Moreover, the current price is greater
than the price that, when reached, will cause a
pending order to be placed, but the price of the
pending order will be greater than the trigger
price.

In order to close a position the following orders may
be used:
●

“Stop Loss” - an order to close a previously
opened position at the price less profitable for the
Client than the price at the moment of placing the
Order;

้
หากต ้องการปิ ดสถานะ สามารถใชคำส
งั่ ต่อไปนี้
●

"คำสงั่ Stop Loss" - คำสงั่ ปิ ดสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้
ก่อนหน ้านีใ้ นราคาทีใ่ ห ้ผลกำไรน ้อยกว่าราคา
ื้ ขาย
เมือ
่ เปิ ดคำสงั่ ซอ
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●

“Take Profit” - an order to close a previously
opened position at the price more profitable for
the Client than the price at the moment of placing
the Order.

(b)
Placement and time of orders.
●

The Client may place, modify or delete orders
only within trading hours for the relevant
Instrument. The trading hours for each Instrument
are indicated in the Contract Specifications;

●

Pending orders on the Instruments, which are
traded 24 hours a day, have “GTC” “Good Till
Cancelled” status. The expiry date and time can
be set by the Client in the “Expiry” field;

●

Pending orders on the instruments, which are not
traded 24 hours a day, have “Day Order” status
and will be deleted at the end of a trading
session;

●

Stop Loss and Take Profit for all Instruments have
“GTC” status “Good Till Cancelled”;

●

In order to give an Instruction to place a pending
order, the Client shall specify the following
required parameters: instrument, transaction size,
order type and order level. In addition the Client
may indicate the following optional parameters:
level of “Stop Loss”, level of “Take profit”, date and
time when the pending order expires;

●

The Instruction will be declined if any of the
required parameters is not specified or is
incorrect, any of the optional parameters is
incorrect;

●

If the Client gives an instruction to place “Stop
Loss” or “Take Profit”, the following information
must be specified: ticker of the open position,
level of the “Stop Loss” and level of the “Take
Profit”.

(с)
While giving an instruction to place “Stop Loss” and/or
“Take Profit” orders on opened position or pending
order, the difference in pips between the “Stop Loss”,
“Take Profit” or the pending order level and the current
market price must not be less then the “Limit & Stop
Levels” parameter indicated for each Instrument in the

●

"คำสงั่ Take Profit" - คำสงั่ ปิ ดสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้
ก่อนหน ้านีใ้ นราคาทีใ่ ห ้ผลกำไรทีด
่ ก
ี ว่าราคา
เมือ
่ ลูกค ้าเปิ ดสถานะนัน
้

(b)
ื้ ขายและระยะเวลาของคำสงั่ ซอ
ื้ ขาย
การเปิ ดคำสงั่ ซอ
●

ลูกค ้าอาจเปิ ดคำสงั่ แก ้ไขคำสงั่ หรือลบคำสงั่
ื้ ขายในเครือ
ซอ
่ งมือทางการเงินหนึง่ ได ้ภายใน
ื้ ขายเท่านัน
ื้ ขาย
ชวั่ โมงการซอ
้ ชวั่ โมงการซอ
สำหรับเครือ
่ งมือทางการเงินแต่ละประเภทระบุ
ั ญา
ไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของสญ

●

ื้ ขายล่วงหน ้าของเครือ
คำสงั่ ซอ
่ งมือทางการเงิน
้
ื
่
ั
ทีม
่ ก
ี ารซอขายตลอด 24 ชวโมง จะมีสถานะ
"Good Till Cancelled (GTC)" ซงึ่ หมายถึง
คำสงั่ นัน
้ ยังคงมีผลจนกว่าคุณจะสงั่ ยกเลิก
ลูกค ้าสามารถกำหนดวันและเวลาหมดอายุได ้
่ ง "Expiry"
ในชอ

●

ื้ ขายล่วงหน ้าของเครือ
คำสงั่ ซอ
่ งมือทางการเงิน
ื้ ขายตลอด 24 ชวั่ โมง จะมี
ทีไ่ ม่ได ้มีการซอ
สถานะ "Day Order" ซงึ่ หมายถึงคำสงั่ นัน
้ มีผล
ิ้ วันทำการนัน
จนถึงสน
้ ก่อนจะถูกล ้างออกจาก
ระบบ

●

คำสงั่ Stop Loss และ Take Profit สำหรับ
เครือ
่ งมือทางการเงินทุกประเภทมีสถานะ
"GTC" หรือ "มีผลจนกว่าจะถูกสงั่ ยกเลิก"

●

ื้ ขายล่วงหน ้า ลูกค ้าต ้องระบุ
ในการเปิ ดคำสงั่ ซอ
ตัวแปรดังนี้ เครือ
่ งมือทางการเงิน จำนวนล็อต
ื้ ขาย และราคาทีจ
ประเภทคำสงั่ ซอ
่ ะเปิ ดคำสงั่
ื้ ขาย นอกจากนี้ ลูกค ้าอาจเลือกระบุหรือไม่
ซอ
ระบุตวั แปรรองก็ได ้ ซงึ่ ได ้แก่ ระดับ "Stop
Loss" ระดับ "Take Profit" และวันเวลา
ื้ ขายล่วงหน ้านัน
หมดอายุของคำสงั่ ซอ
้

●

ระบบจะปฏิเสธคำสงั่ ใดๆ ก็ตามทีไ่ ม่ได ้ระบุคา่
ตัวแปรบังคับ หรือระบุคา่ ตัวแปรบังคับ/ตัวแปร
รองไม่ถก
ู ต ้อง

●

ลูกค ้าทีต
่ ้องการเปิ ดคำสงั่ "Stop Loss" หรือ
"Take Profit" จำเป็ นต ้องระบุข ้อมูลดังนี้ Ticker
ของสถานะทีเ่ ปิ ดและระดับ "Stop Loss" และ
"Take Profit"
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Contract Specifications, and the following conditions
must be met:
●

For the “Stop Loss” order on the Short Position
the current market price is the Ask price and
the order must not be placed lower than the
Ask price plus the “Limit & Stop Levels”
parameter indicated for this Instrument;

●

For the “Take Profit” order on the Short
Position the current market price is the Ask
price and the order must not be placed higher
than the Ask price minus the “Limit & Stop
Levels” parameter set for this Instrument;

●

●

●

●

●

●

For the “Stop Loss” order on the Long Position
the current market price is the Bid price and
the order must not be placed higher than the
Bid price minus the “Limit & Stop Levels”
parameter set for this Instrument;
For the “Take Profit” order on the Long
Position the current market price is the Bid
price and the order must not be placed lower
than the Bid price plus the “Limit & Stop
Levels” parameter set for this Instrument;
For the “Buy Limit” order the current market
price is the Ask price and the order must not
be placed higher than the Ask price minus the
“Limit & Stop Levels” parameter set for this
Instrument;
For the “Buy Stop” order the current market
price is the Ask price and the order must not
be placed lower than the Ask price plus the
“Limit & Stop Levels” parameter set for this
Instrument;
For the “Sell Limit” order the current market
price is the Bid price and the order must not
be placed lower than the Bid price plus the
“Limit & Stop Levels” parameter set for this
Instrument;
For the “Sell Stop” order the current market
price is the Bid price and the order must not
be placed higher than the Bid price minus the
“Limit & Stop Levels” parameter set for this
Instrument.

(c)
ในขณะทีก
่ ำหนดคำสงั่ Stop Loss และ/หรือ Take
ื้ ขาย
Profit ให ้แก่สถานะทีเ่ ปิ ดอยูห
่ รือคำสงั่ ซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า (สว่ นต่าง
ล่วงหน ้า ระดับราคาคำสงั่ ซอ
ระหว่าง ปิ๊ ปของ Stop Loss หรือ Take Profit) กับ
ราคาตลาดปั จจุบน
ั จะต ้องไม่ต่ำกว่าค่า Limit และ
Stop Level ทีร่ ะบุไว ้ในแต่ละเครือ
่ งมือในข ้อกำหนด
ั ญา และจำเป็ นต ้องตรงตามเงือ
เฉพาะของสญ
่ นไข
ต่อไปนีด
้ ้วย
●

สำหรับคำสงั่ Stop Loss ของสถานะ Short
หากราคาตลาดปั จจุบน
ั เป็ นราคา Ask คำสงั่ ดัง
กล่าวจะต ้องไม่เปิ ดด ้วยราคาทีต
่ ่ำกว่าราคา Ask
บวกกับค่า Limit & Stop Level สำหรับ
เครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้

●

สำหรับคำสงั่ Take Profit ของสถานะ Short
หากราคาตลาดปั จจุบน
ั เป็ นราคา Ask คำสงั่
ดังกล่าวจะต ้องไม่เปิ ดด ้วยราคาทีส
่ งู กว่าราคา
Ask ลบค่า Limit & Stop Level สำหรับ
เครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้

●

สำหรับคำสงั่ Stop Loss ของสถานะ Long
หากราคาตลาดปั จจุบน
ั เป็ นราคา Bid คำสงั่ ดัง
กล่าวจะต ้องไม่เปิ ดด ้วยราคาทีส
่ งู กว่าราคา Bid
ลบค่า Limit & Stop Level สำหรับ เครือ
่ งมือ
ทางการเงินนัน
้

●

สำหรับคำสงั่ Take Profit ของสถานะ Long
หากราคาตลาดปั จจุบน
ั เป็ นราคา Bid คำสงั่ ดัง
กล่าวจะต ้องไม่เปิ ดด ้วยราคาทีต
่ ่ำกว่าราคา Bid
บวกกับค่า Limit & Stop Level สำหรับ
เครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้

●

สำหรับคำสงั่ Buy Limit หากราคาตลาดปั จจุบน
ั
เป็ นราคา Ask คำสงั่ ดังกล่าวจะต ้องไม่เปิ ดด ้วย
ราคาทีส
่ งู กว่าราคา Ask ลบค่า Limit & Stop
Level สำหรับเครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้

●

สำหรับคำสงั่ Buy Stop หากราคาตลาดปั จจุบน
ั
เป็ นราคา Ask คำสงั่ ดังกล่าวจะต ้องไม่เปิ ดด ้วย
ราคาทีต
่ ่ำกว่าราคา Ask บวกกับค่า Limit &
Stop Level สำหรับเครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้

●

สำหรับคำสงั่ Sell Limit หากราคาตลาดปั จจุบน
ั
เป็ นราคา Bid คำสงั่ ดังกล่าวจะต ้องไม่เปิ ดด ้วย
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ราคาทีต
่ ่ำกว่าราคา Bid บวกกับค่า Limit &
Stop Level สำหรับเครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้

(d)
An order is deemed placed once the relevant record
appears in the server.

●

(e)
An instruction to place an order will be declined by the
Company if it precedes the first Quote on the Market
Opening.

(f)
If the Client gives an Instruction to modify pending
order parameters, the Client shall specify the following:
ticker, pending order level, level of “Stop Loss”, level of
“Take Profit”. If any of the indicated information is
incorrect and the orders are placed/modified/deleted
via the client terminal without using an Advisor, the
instruction will be declined and the “Modify ...” button
will remain inactive. In case the Client frequently
modifies the pending orders, during periods where
certain market conditions are met including without
limitation (i) not enough volume in the underlying
market, (ii) insufficient liquidity (iii) market volatility (iv)
price gap, as a result of which the legality or
genuineness of the pending order is under doubt or
questionable at the absolute judgement of the
Company or where the modification leads to a
disadvantage against the Company, the Company
reserves the right to:
●

decline / refuse to open or modify or execute a
pending order;

●

open the pending order with a different price
than the Client’s requested price;

●

reject the Client;

(g)
If the Client gives an instruction to modify “Stop Loss”
and “Take Profit” orders on the open position the
Client shall specify ticker, level of “Stop Loss”, level of
“Take Profit”. If any of the indicated information is
incorrect and the orders are placed/modified/deleted
via the client terminal without using an Advisor, the
instruction will be declined and the “Modify ... ” button
will remain inactive.

(h)
When the Client gives an instruction to delete a
pending order, the Client shall specify its ticker. An

สำหรับคำสงั่ Sell Stop หากราคาตลาดปั จจุบน
ั
เป็ นราคา Bid คำสงั่ ดังกล่าวจะต ้องไม่เปิ ดด ้วย
ราคาทีส
่ งู กว่าราคา Bid ลบค่า Limit & Stop
Level สำหรับเครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้

(d)
ื้ ขายแล ้ว เมือ
ให ้ถือว่าได ้เปิ ดคำสงั่ ซอ
่ มีบน
ั ทึกการ
เปิ ดคำสงั่ นัน
้ ในเซริ ฟ
์ เวอร์
(e)
ื้ ขาย หากคำสงั่
บริษัทจะปฏิเสธคำสงั่ ให ้เปิ ดคำสงั่ ซอ
่
นัน
้ สงมาก่อนราคาแรกตอนตลาดเปิ ด
(f)
ื้ ขาย
หากลูกค ้าต ้องการแก ้ไขค่าตัวแปรของคำสงั่ ซอ
ล่วงหน ้า ต ้องระบุข ้อมูลดังต่อไปนี้ คือ Ticker ระดับ
ื้ ขายล่วงหน ้า ระดับ "Stop Loss"
ราคาของคำสงั่ ซอ
และระดับ "Take Profit" หากข ้อมูลทีร่ ะบุไม่ถก
ู ต ้อง
ื้ ขายผ่าน
และมีการเปิ ด/แก ้ไข/ลบคำสงั่ ซอ
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า โดยไม่ได ้ใช ้ Advisor ระบบจะ
้
ปฏิเสธคำสงั่ ดังกล่าวและปุ่ ม "Modify" ก็จะใชงาน
ไม่ได ้ หากลูกค ้าต ้องการแก ้ไขค่าตัวแปรของคำสงั่
ื้ ขายล่วงหน ้า ต ้องระบุข ้อมูลดังต่อไปนี้ คือ
ซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า ระดับ
Ticker ระดับราคาของคำสงั่ ซอ
"Stop Loss" และระดับ "Take Profit" หากข ้อมูลที่
ื้ ขาย
ระบุไม่ถก
ู ต ้อง และมีการเปิ ด/แก ้ไข/ลบคำสงั่ ซอ
ผ่านเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า โดยไม่ได ้ใช ้ Advisor
ระบบจะปฏิเสธคำสงั่ ดังกล่าวและปุ่ ม "Modify" ก็จะ
้
ื้ ขาย
ใชงานไม่
ได ้ ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าแก ้ไขคำสงั่ ซอ
ล่วงหน ้าบ่อยครัง้ ในระหว่างชว่ งเวลาทีส
่ ภาพตลาด
เป็ นไปตามทีก
่ ำหนดไว ้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) มี
ื้ ขายในตลาดอ ้างอิงไม่เพียงพอ (ii)
ปริมาณคำสงั่ ซอ
สภาพคล่องไม่เพียงพอ (iii) ความผันผวนของตลาด
่ งว่างของราคา อันเนือ
(iv) ชอ
่ งมาจากความชอบด ้วย
ื้ ขายล่วงหน ้า
กฎหมายหรือความแท ้จริงของคำสงั่ ซอ
ั ตามดุลยพินจ
ยังเป็ นทีก
่ งั ขาหรือสงสย
ิ ของบริษัทแต่
เพียงผู ้เดียว หรือหากการแก ้ไขดังกล่าวทำให ้บริษัท
ี เปรียบ บริษัทขอสงวนสท
ิ ธิด
เสย
์ งั นี้
●

ปฏิเสธทีจ
่ ะเปิ ด หรือแก ้ไข หรือดำเนินการคำสงั่
ื้ ขายล่วงหน ้า
ซอ

●

ื้ ขายล่วงหน ้าในราคาอืน
เปิ ดคำสงั่ ซอ
่ ทีไ่ ม่เป็ น
ไปตามราคาทีล
่ ก
ู ค ้าร ้องขอ
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instruction to modify or delete an order is deemed
executed and the order is deemed modified or deleted
once the relevant record appears in the server.

(i)
The Company has the right to deny order modification
in case set price of "Stop Loss" or "Take profit" implies
current price automatic execution at the moment of the
modification.

( j)
The Company is also entitled to refuse to open or
modify pending orders if the order Stop Loss is nearer
to the opening price than the distance of the average
Spread.

(k)
The Company has a right to use market price when
executes Take Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit,
Buy Stop and Sell Stop orders. Herewith Take Profit,
Buy Limit, Sell Limit orders slippage in favor of a Client,
Stop Loss, Buy Stop, Sell Stop orders slippage at a loss
of a Client.

●

ปฏิเสธลูกค ้า

(g)
หากลูกค ้าต ้องการแก ้ไขคำสงั่ "Stop Loss" และ
"Take Profit" ในสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้แล ้ว ลูกค ้าต ้องระบุ
Ticker ระดับ "Stop Loss" และระดับ "Take Profit"
หากข ้อมูลทีร่ ะบุไม่ถก
ู ต ้อง และมีการเปิ ด/แก ้ไข/ลบ
ื้ ขายผ่านเทอร์มน
คำสงั่ ซอ
ิ ัลของลูกค ้า โดยไม่ได ้ใช ้
Advisor ระบบจะปฏิเสธคำสงั่ ดังกล่าวและปุ่ ม
"Modify ... " ก็จะกดไม่ได ้
(h)
ื้ ขายล่วงหน ้า จะ
เมือ
่ ลูกค ้าต ้องการให ้ลบคำสงั่ ซอ
ต ้องระบุ ticker ด ้วย ให ้ถือว่าได ้ดำเนินการตามคำสงั่
ให ้แก ้ไขหรือลบคำสงั่ แล ้ว และให ้ถือว่าคำสงั่ นัน
้ ถูก
่ นัน
แก ้ไขหรือลบแล ้ว เมือ
่ มีบน
ั ทึกเชน
้ ในเซริ ฟ
์ เวอร์
(i)
ิ ธิทจ
ื้ ขาย ใน
บริษัทมีสท
ี่ ะปฏิเสธการแก ้ไขคำสงั่ ซอ
กรณีทรี่ าคาของ "Stop Loss" หรือ "Take Profit" ที่
ตัง้ ไว ้เป็ นราคาปั จจุบน
ั ทีด
่ ำเนินการโดยอัตโนมัต ิ
ขณะทีก
่ ำลังแก ้ไข
( j)
ิ ธิทจ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีสท
ี่ ะปฏิเสธไม่เปิ ดหรือ
ื้ ขายล่วงหน ้า หากคำสงั่ Stop Loss
แก ้ไขคำสงั่ ซอ
ใกล ้เคียงกับราคาเปิ ดมากกว่าชว่ งห่างของสเปรด
เฉลีย
่
(k)
ิ ธิใชราคาตลาดเมื
้
บริษัทมีสท
อ
่ ดำเนินการตามคำสงั่
Take Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy
Stop และ Sell Stop ถ ้าลูกค ้าตัง้ คำสงั่ Take Profit,
Buy Limit และ Sell Limit และเกิดราคา
คลาดเคลือ
่ น ลูกค ้าจะได ้กำไรมากขึน
้ แต่ถ ้าลูกค ้า
ตัง้ คำสงั่ Stop Loss, Buy Stop และ Sell Stop และ
เกิดราคาคลาดเคลือ
่ น ลูกค ้าจะขาดทุนมากขึน
้
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2.7 Execution Of Orders

ื้ ขาย
2.7 การดำเนินการคำสงั่ ซอ

(a)

(a)
ื้ ขายทีร่ อการดำเนินการ จะถูกดำเนินการ
คำสงั่ ซอ
เมือ
่ ตรงตามเงือ
่ นไขต่อไปนี้

The Order is placed in the queue in order to be
executed in the following cases:
●

The “Take Profit” on open Long Position is placed
in the queue in order to be executed if the Bid
price in the Quotes Flow becomes equal or higher
than the order level;

●

The “Stop Loss” on open Long Position is placed
in the queue in order to be executed if the Bid
price in the Quotes Flow becomes equal or lower
than the order level;

●

The “Take Profit” on open Short Position is placed
in the queue in order to be executed if the Ask
price in the Quotes Flow becomes equal or lower
than the order level;

●

●

●

●

●

●

คำสงั่ "Take Profit" ของสถานะ Long ทีก
่ ำลังรอ
ดำเนินการ จะดำเนินการเมือ
่ ราคา Bid เท่ากับ
ื้ ขาย
หรือสูงกว่าระดับราคาของคำสงั่ ซอ

●

คำสงั่ "Stop Loss" ของสถานะ Long ทีก
่ ำลังรอ
ดำเนินการ จะดำเนินการเมือ
่ ราคา Bid เท่ากับ
ื้ ขาย
หรือต่ำกว่าระดับราคาของคำสงั่ ซอ

●

คำสงั่ "Take Profit" ของสถานะ Short ทีก
่ ำลัง
รอดำเนินการ จะดำเนินการเมือ
่ ราคา Ask เท่ากับ
ื้ ขาย
หรือต่ำกว่าระดับราคาของคำสงั่ ซอ

●

คำสงั่ "Stop Loss" ของสถานะ Short ทีก
่ ำลังรอ
ดำเนินการ จะดำเนินการเมือ
่ ราคา Ask เท่ากับ
ื้ ขาย
หรือสูงกว่าระดับราคาของคำสงั่ ซอ

●

The “Buy Limit” is placed in the queue in order to
be executed if the Ask price in the Quotes Flow
becomes equal or lower than the order level;

คำสงั่ "Buy Limit" ทีก
่ ำลังรอดำเนินการ
จะ
ดำเนินการเมือ
่ ราคา Ask เท่ากับหรือต่ำกว่าระดับ
ื้ ขาย
ราคาของคำสงั่ ซอ

●

The “Sell Limit” is placed in the queue in order to
be executed if the Bid price in the Quotes Flow
becomes equal or higher than the order level;

คำสงั่ "Sell Limit" ทีก
่ ำลังรอดำเนินการ
จะ
ดำเนินการเมือ
่ ราคา Bid เท่ากับหรือสูงกว่าระดับ
ื้ ขาย
ราคาของคำสงั่ ซอ

●

The “Buy Stop” is placed in the queue in order to
be executed if the Ask price in the Quotes Flow
becomes equal or higher than the order level;

คำสงั่ "Buy Stop" ทีก
่ ำลังรอดำเนินการ
จะ
ดำเนินการเมือ
่ ราคา Ask เท่ากับหรือสูงกว่าระดับ
ื้ ขาย
ราคาของคำสงั่ ซอ

●

คำสงั่ "Sell Stop" ทีก
่ ำลังรอดำเนินการ
จะ
ดำเนินการเมือ
่ ราคา Bid เท่ากับหรือต่ำกว่าระดับ
ื้ ขาย
ราคาของคำสงั่ ซอ

The “Stop Loss” on open Short Position is placed
in the queue in order to be executed if the Ask
price in the Quotes Flow becomes equal or higher
than the order level;

The “Sell Stop” is placed in the queue in order to
be executed if the Bid price in the Quotes Flow
becomes equal or lower than the order level.

The Company will endeavor to execute Limit Orders at
the limit price requested by the Client. However the
Company may not be able to execute any of the Limit
Orders for reasons including without limitation (i) there
is not enough volume in the underlying market, (ii) the
order exceeds the Company’s risk management limits
as set and amended by the Company from time to time
based on market conditions and other relevant factors,
(iii) the bid or ask (whichever relevant to your Limit

บริษัทจะพยายามอย่างดีทส
ี่ ด
ุ เพือ
่ ดำเนินการคำสงั่
Limit ให ้ได ้ตามราคาทีล
่ ก
ู ค ้าร ้องขอ อย่างไรก็ตาม
บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการคำสงั่ Limit ได ้ด ้วย
เหตุผลต่างๆ ซงึ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผล ต่อ
ไปนี้ (1) มีปริมาณคำสงั่ ในตลาดอ ้างอิงไม่เพียงพอ
ื้ ขายเกินกว่าระดับความเสย
ี่ งทีบ
(2) คำสงั่ ซอ
่ ริษัท
่
ึ
รับได ้ ซงเป็ นระดับทีบ
่ ริษัทกำหนดและแก ้ไข
เพิม
่ เติมเป็ นครัง้ คราวตามสภาวะตลาดและปั จจัยที่
เกีย
่ วข ้อง อืน
่ ๆ (3) ราคา Bid หรือราคา Ask (แล ้วแต่
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Order) is not at the required level i.e. if the order is to
sell then the bid level must reach your limit price, if the
order is to buy, the ask price must reach the limit price.

(b)
Order activation for Marketmaker Accounts on the
server takes 0.01~5 seconds.
●

●

Subject to any exceptions defined in current
clause below, when the order price falls into a
price gap on market opening or in abnormal
market conditions, the order will be executed
by the first available price on the market at the
moment that activation of the order ends;
The following rule operates for orders that fall
in a gap on certain currency pairs as shown in
the Contract Specifications section on the
Company’s website:
○

○

●

●

●

่ หาก
คำสงั่ Limit ของคุณ) ไม่ถงึ ระดับทีก
่ ำหนด เชน
เป็ นคำสงั่ Sell ราคา Bid ต ้องไปถึงราคาทีก
่ ำหนดไว ้
หากเป็ นคำสงั่ Buy ราคา Ask ต ้องไปถึงราคาที่
กำหนดไว ้
(b)
ื้ ขายสำหรับบัญช ี Marketmaker
การเปิ ดคำสงั่ ซอ
ิ
้
บนเซรฟ
์ เวอร์ใชเวลา
0.01-5 วินาที
●

ื้ ขายตกอยูใ่ นชอ
่ งว่าง
เมือ
่ ราคาของคำสงั่ ซอ
ของราคาในชว่ งตลาดเปิ ดหรือในสภาวะตลาด
ื้ ขายนัน
ไม่ปกติ คำสงั่ ซอ
้ จะดำเนินการทีร่ าคา
แรกทีม
่ อ
ี ยูใ่ นตลาด ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ข ้อยกเว ้นใดๆ
ทีร่ ะบุไว ้ในข ้อปั จจุบน
ั ด ้านล่าง

●

ื้ ขายในคูส
กฎต่อไปนีใ้ ชกั้ บคำสงั่ ซอ
่ กุลเงินบาง
่ งว่างของราคา ตามทีร่ ะบุ
คู่ ทีร่ าคาตกอยูใ่ นชอ
ั ญาบนเว็บไซ
ไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของสญ
ต์ของบริษัท

if the order is executed in market
conditions different from normal (for
example: under conditions of low
liquidity), or
if the price specified in the pending order
falls into the gap and the difference
(absolute value) in pips between the first
market Quote (after the gap) and the
price of the order is equal to or exceeds a
certain number of pips (gap level) for a
particular instrument.

○

ื้ ขายนัน
หากคำสงั่ ซอ
้ ดำเนินการในสภาวะ
่ มี
ตลาดทีต
่ า่ งไปจากสภาพปกติ (เชน
สภาพคล่องต่ำ) หรือ

○

ื้ ขายล่วงหน ้า
หากราคาทีร่ ะบุไว ้ในคำสงั่ ซอ
่
ตกอยูใ่ นชองว่างของราคา และชว่ งผลต่าง
ปิ๊ ป (ค่าสมบูรณ์) ระหว่างราคาแรกในตลาด
่ งว่างของราคา) กับราคาของ
(ถัดจากชอ
ื้ ขาย มากกว่าหรือเท่ากับจำนวน
คำสงั่ ซอ
่ งว่างราคา) ของเครือ
ปิ๊ ป (ระดับชอ
่ งมือ
ทางการเงินใดเครือ
่ งมือหนึง่

Such an order, as mentioned in either i) or ii)
above, will be executed at the first market
Quote that follows the gap. In all remaining
cases the order execution price will
correspond to the price specified in the order.

●

Buy Stop, Sell Stop and Stop Loss Orders may
be executed at a level worse than that
specified by the Client; and Buy Limit, Sell
Limit and Take Profit Orders may be executed
at a level better than that specified by the
Client.

ื้ ขายนัน
คำสงั่ ซอ
้ ตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 1) หรือ 2)
ข ้างต ้น จะดำเนินการทีร่ าคาแรกในตลาด
่ งว่างราคานัน
หลังชอ
้ สว่ นในกรณีอน
ื่ ๆ ทัง้ หมด
ื้ ขายจะเป็ นไปตาม
ราคาทีด
่ ำเนินการคำสงั่ ซอ
ราคาทีร่ ะบุไว ้ในคำสงั่ นัน
้

●

คำสงั่ Buy Stop, Sell Stop และ Stop Loss
อาจดำเนินการทีร่ ะดับราคาทีแ
่ ย่กว่าทีล
่ ก
ู ค ้า
่
่
ั
กำหนดไว ้ สวนคำสง Buy Limit, Sell Limit
และ Take Profit อาจดำเนินการทีร่ ะดับราคาที่
ดีกว่าทีล
่ ก
ู ค ้ากำหนดไว ้

●

บริษัทอาจอนุญาตให ้ลูกค ้าดำเนินการคำสงั่
ื้ ขายตามราคาทีร่ ้องขอ ไม่วา่ คำสงั่ ซอ
ื้ ขายจะ
ซอ
่ งว่างของราคา และ/หรือทำให ้ Limit
เกิดทีช
่ อ
และ Stop Level สำหรับบางเครือ
่ งมือทางการ

The Company, at its absolute discretion, may
allow the Client to execute the ordered price at
the requested price regardless of whether the
order falls into a price gap and/or to remove any
Limit and Stop Level indicated for specific
Instruments in the Contract Specifications.
Further details might be found in the Clients’
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Personal Area and/or the Website and/or to be
communicated directly to the Client. Company
reserves the right at its absolute discretion, to
cancel / modify / change the above in case of
doubtful operations by the Client or for any
other reason at its absolute discretion. In such a
case the ordered price shall be executed by the
first available price on the market and under no
circumstances Company shall be held liable for
any consequences or losses.

ั ญาหาย
เงินทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกำหนดเฉพาะของสญ
ไปก็ตาม ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามดุลยพินจ
ิ ของบริษัท
แต่เพียงผู ้เดียว สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติม
่
ได ้ในพืน
้ ทีส
่ วนบุคคลของลูกค ้า และ/หรือเว็บ
ไซต์ และ/หรือการติดต่อกับลูกค ้าโดยตรง
ิ ธิแ
บริษัทขอสงวนสท
์ ต่เพียงผู ้เดียวในการ
ิ้ สุด/แก ้ไข/เปลีย
พิจารณายกเลิก/สน
่ นแปลง
ข ้อกำหนดข ้างต ้น ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้ามีการดำเนิน
ั หรือด ้วยเหตุผลอืน
การทีน
่ ่าสงสย
่ ใดตาม
ดุลยพินจ
ิ ของบริษัท ในกรณีดงั กล่าว จะมีการ
ื้ ขายตามราคาแรกทีม
ดำเนินการคำสงั่ ซอ
่ ก
ี าร
้
ื
ซอขายในตลาด และไม่วา่ กรณีใด บริษัทจะไม่
ี ใดๆ
รับผิดต่อผลทีต
่ ามมาหรือการสูญเสย
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2.8. การแก ้ไขสถานการณ์เมือ
่ เกิดข ้อขัดแย ้ง

2.8 Solutions To Disputable Situations
(a)

(a)

The Client has the right to lodge a complaint if any
disputable situation arises. In such a case, please
consult the Complaints Procedure for Clients as this
can be found on the Company’s website, as amended
from time to time.

ิ ธิยน
ลูกค ้ามีสท
ื่ เรือ
่ งร ้องเรียนได ้หากเกิดสถานการณ์ทม
ี่ ี
ึ ษาการจัดการข ้อ
ข ้อขัดแย ้ง ในกรณีดงั กล่าว โปรดศก
ร ้องเรียนของลูกค ้า โดยสามารถดูได ้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทซงึ่ มีการแก ้ไขเป็ นครัง้ คราว

(b)

(b)

The Server Data, Data Base and Server Log-File are
the main information source in the case of any
complaints. If the Server Data, Data Base and Server
Log-File have not recorded the relevant information
the Client refers to, the argument based on this
reference may not be considered.

ข ้อมูลเซริ ฟ
์ เวอร์ ฐานข ้อมูล และข ้อมูลจาก Log-File
้ นแหล่งข ้อมูลหลัก หากลูกค ้ามีข ้อ
ของเซริ ฟ
์ เวอร์ใชเป็
ร ้องเรียนใดๆ หากข ้อมูลเซริ ฟ
์ เวอร์ ฐานข ้อมูล และข ้อมูล
ิ
จาก Log File ของเซรฟ
์ เวอร์ไม่มบ
ี น
ั ทึกข ้อมูลทีล
่ ก
ู ค ้า
กล่าวถึง บริษัทอาจไม่รับพิจารณาข ้อโต ้แย ้งทีล
่ ก
ู ค ้ายก
มา

(c)

(c)

Any references to the quotes of other companies are
not qualified and will not be considered.
(d)

การอ ้างอิงราคาของบริษัทอืน
่ ๆ ไม่สามารถทำได ้ บริษัท
จะไม่รับพิจารณาราคาดังกล่าว
(d)

The complaints are not accepted:
●
●

●

Unexecuted requests which are given by the
Client during technical works on server;
In respect of deals made by the Client using
temporary excess Free Margin on the trading
account gained as a result of a profitable
position cancelled by the Company afterwards
and subject to annulment;
In respect of the difference in the prices for the
Contract for Difference in the trading platform
and for the underlying asset of the Contract for
Difference;

(e)
The Company resolves all disputable cases by
elimination of complaint reasons, including reopening
erroneously closed positions.
(f)
Losses shall not be compensated to the Client in the
case when occurred before the disputable case,
stated in the complaint.

บริษัทไม่รับเรือ
่ งร ้องเรียนดังต่อไปนี้
●
●

●

คำขอของลูกค ้าทีไ่ ม่ได ้ดำเนินการเนือ
่ งจากอยูใ่ น
่
ิ
ขณะซอมบำรุงหรือปรับปรุงเซรฟ
์ เวอร์
้ มาร์จน
ธุรกรรมของลูกค ้าทีเ่ กิดจากการใชฟรี
ิ้ สว่ น
เกินชวั่ คราว ซงึ่ ได ้รับมาจากสถานะทีไ่ ด ้กำไรใน
ี อ
ื้ ขาย และภายหลังสถานะนัน
บัญชซ
้ ถูกบริษัท
ยกเลิกและถือว่าเป็ นโมฆะ
ื้ ขาย CFD ของเครือ
ในกรณีทรี่ าคาซอ
่ งมือการ
ื้ ขายนัน
ซอ
้ บนแพลตฟอร์มแตกต่างจากราคาของ
ิ ทรัพย์อ ้างอิงของเครือ
ื้ ขายนัน
สน
่ งมือการซอ
้

(e)
บริษัทระงับข ้อขัดแย ้งทัง้ หมดโดยการแก ้ไขสาเหตุท ี่
ทำให ้เกิดเรือ
่ งร ้องเรียน รวมถึงเปิ ดสถานะทีถ
่ ก
ู ปิ ดผิดขึน
้
ใหม่
(f)
บริษัทจะไม่ชดเชยให ้กับลูกค ้า ในกรณีทเี่ หตุนัน
้ เกิดขึน
้
ก่อนทีจ
่ ะเกิดกรณีขด
ั แย ้งตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อร ้องเรียน
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2.9 Procedures Of Resolutions
Of Disputable Situations

2.9 กระบวนการระงับสถานการณ์ทม
ี่ ข
ี ้อ
ขัดแย ้ง

(a)

(a)
ื้ ขายล่วงหน ้า
การเปลีย
่ นแปลงและการเปิ ดคำสงั่ ซอ

Change and placement of pending order.
●

Pending Orders are considered to be erroneously
placed or modified in the following cases:
○

If transactions are made before market
opening;

○

In case of wrong Quotes;

○

In case of failure in the trading platform.

●

กรณีตอ
่ ไปนี้ ถือว่าเป็ นการเปิ ดหรือแก ้ไขคำสงั่
ื้ ขายล่วงหน ้าอย่างไม่ถก
ซอ
ู ต ้อง
○

การทำธุรกรรมก่อนตลาดเปิ ด

○

ราคาผิด

○

ื้ ขายมีปัญหา
แพลตฟอร์มการซอ

●

In these cases a pending order or open positions
due to execution of a pending order shall be
deleted;

●

ื้ ขายล่วงหน ้าหรือ
ในกรณีดงั กล่าว คำสงั่ ซอ
สถานะทีเ่ ปิ ดเนือ
่ งจากการดำเนินการคำสงั่
ื้ ขายล่วงหน ้าจะถูกลบทิง้
ซอ

●

No complaints are accepted if the Client is not
able to place a pending order or modify the levels
of pending order or the Company does not
execute the instruction of the Client to modify or
place an order due to poor connection on the part
of the Client or server, as well as the claims
specified in clause “a”;

●

●

While the dispute remains opened, the Company
has the right to trigger the pending order in the
chronological order in which they would have
been triggered if the Client's instruction would
have been executed at the time it was received
by the Server;

บริษัทจะไม่รับเรือ
่ งร ้องเรียน ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าไม่
ื้ ขายล่วงหน ้าหรือแก ้ไข
สามารถออกคำสงั่ ซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า หรือ
ระดับราคาของคำสงั่ ซอ
บริษัทไม่ได ้ทำตามคำสงั่ ของลูกค ้าให ้แก ้ไข
ั ญาณอิน
หรือเปิ ดคำสงั่ ของลูกค ้า เนือ
่ งจากสญ
เทอร์เน็ ตของลูกค ้าหรือของเซริ ฟ
์ เวอร์ไม่ด ี
และบริษัทไม่รับเรือ
่ งร ้องเรียนทีเ่ กิดจากเหตุท ี่
ระบุไว ้ในข ้อ "a" ด ้วย

●

หากบริษัทยังไม่ได ้แก ้ไขข ้อขัดแย ้งนัน
้ ให ้ลุลว่ ง
ิ ธิทจ
ื้ ขายล่วงหน ้า
บริษัทมีสท
ี่ ะดำเนินการคำสงั่ ซอ
่
ั
ตามลำดับเวลาทีค
่ ำสงนัน
้ จะต ้องดำเนินการจริง
หากเซริ ฟ
์ เวอร์ได ้รับและดำเนินการคำสงั่ เหล่านัน
้

●

ระหว่างการระงับข ้อขัดแย ้ง บริษัทจะไม่รับ
พิจารณาข ้อร ้องเรียนของลูกค ้าเรือ
่ งการไม่
สามารถดำเนินธุรกรรมได ้

●

ิ ข ้อขัดแย ้งแล ้ว บริษัท
หลังจากทีบ
่ ริษัทตัดสน
ิ
จะแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบผลการตัดสน

●

The Client’s claims regarding impossibility of
execution of transactions during resolution of the
dispute are not accepted;

●

After the Company makes a decision on the
dispute, the Client will be informed about it.

(b)
Open and close a position.
●

When the Client could not open or close a
position or the Company could not execute the
Client’s instruction to open/close a position, the
Client’s claims will not be considered in the
following cases:

(b)
การเปิ ดและปิ ดสถานะ
●

หากลูกค ้าไม่สามารถเปิ ดหรือปิ ดสถานะ หรือ
หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการคำสงั่ เปิ ดหริอ
ปิ ดของลูกค ้าได ้ บริษัทจะไม่พจ
ิ ารณาข ้อ
ร ้องเรียนของลูกค ้า ในกรณีตอ
่ ไปนี้
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○
Poor connection on the part of the Client or
the server;

ั ญาณการเชอ
ื่ มต่อของลูกค ้าหรือ
สญ
เซริ ฟ
์ เวอร์ไม่ด ี

○

ราคามีข ้อผิดพลาด

○

Error in a Quote;

○

มีการทำธุรกรรมก่อนตลาดเปิ ด

○

Transactions were made before market
opening;

○

ื้ ขายหรือซอฟต์แวร์
แพลตฟอร์มการซอ
ของเซริ ฟ
์ เวอร์มป
ี ั ญหา

○

Failure in the trading platform or software of
the server.

●

If the Client’s account doesn’t have enough funds
for a transaction execution or the limit on overall
number of transactions (order placements,
position opening) for this type of the account is
exceeded, the Client’s claims about impossibility
to open a position are not accepted;

ี องลูกค ้ามีเงินไม่เพียงพอแก่การ
หากบัญชข
ดำเนินธุรกรรมหรือลูกค ้าทำธุรกรรมเกินกว่าที่
ี ระเภทนัน
กำหนดในบัญชป
้ (การสง่ คำสงั่
ื้ ขาย การเปิ ดสถานะ) บริษัทจะไม่รับ
ซอ
พิจารณาข ้อร ้องเรียนของลูกค ้าเรือ
่ งทีไ่ ม่
สามารถเปิ ดสถานะเพิม
่ ได ้

●

The Client’s position can be deleted if the
instruction to open a position is received before
market opening or has been executed at the price
of the day before today or in case of erroneous
Quote;

บริษัทสามารถลบสถานะของลูกค ้าได ้ ถ ้าได ้
รับคำสงั่ ให ้เปิ ดสถานะก่อนตลาดเปิ ด หรือคำสงั่
นัน
้ ได ้ดำเนินการไปแล ้วด ้วยราคาของวันก่อน
หรือในกรณีทรี่ าคาไม่ถก
ู ต ้อง

●

ิ ธิ
หากมีการลบสถานะผิดสถานะ บริษัทมีสท
ิ ใจว่าดำเนินการอย่างไรกับสถานะนัน
ตัดสน
้ ไม่
ว่าโดยการเปิ ดสถานะนัน
้ ขึน
้ ใหม่หรือการจ่ายค่า
ชดเชยให ้กับลูกค ้า

●

ระหว่างการระงับข ้อขัดแย ้ง บริษัทจะไม่รับ
พิจารณาข ้อร ้องเรียนของลูกค ้าเรือ
่ งการ ไม่
สามารถดำเนินธุรกรรมได ้

○

●

●

●

●

In case of erroneous deletion of positions, the
Company shall be entitled to make a decision on
the further resolution of the issue on this position:
either recovery of the position or payment of an
indemnification to the Client;
The Client’s claims regarding impossibility of
execution of transactions during resolution of the
dispute are not accepted.
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2.10 Interpretation Of Terms

ั ท์
2.10 ความหมายของคำศพ

In these General Business Terms terms shall have
the meaning given in the Client Agreement. In the
absence of a definition in the Client Agreement,
then the terms shall have the meaning below:

ั ท์ตา่ งๆ ทีใ่ ชในเงื
้
คำศพ
อ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไปมีความหมาย
เหมือนกับในข ้อตกลงของลูกค ้า หากไม่มค
ี ำนิยามให ้ไว ้
ั ท์นัน
ในข ้อตกลงของลูกค ้า คำศพ
้ จะมีความหมายดังต่อ
ไปนี้

“Account History” shall mean all completed
transactions and depositing/withdrawal operations
on the Trading Account.

"ประวัตบ
ิ ญ
ั ช"ี หมายถึง ธุรกรรมและการฝากถอนเงินที่
ี อ
ื้ ขาย
ดำเนินการสมบูรณ์แล ้วในบัญชซ

“Account type” shall mean account type
conditions. The list of possible account types
offered by the Company can be found on the
Trading Conditions page on www.exness.com.
Account type is chosen during the registration of
trading account and cannot be changed afterwards.
Some Account types may only be available to a
specific group of clients.

"ประเภทบ ัญช"ี หมายถึง เงือ
่ นไขของประเภทบัญช ี
ื่ ประเภทบัญชท
ี บ
สามารถดูรายชอ
ี่ ริษัทให ้บริการได ้ที่
ื้ ขายบน www.exness.com ลูกค ้า
หน ้าเงือ
่ นไขการซอ
ี อ
ื้ ขายได ้ขณะลงทะเบียน
จะเลือกประเภทของบัญชซ
เปิ ดบัญช ี ประเภทบัญชไี ม่สามารถเปลีย
่ นได ้ใน
ี างประเภทสามารถให ้บริการกับกลุม
ภายหลัง บัญชบ
่
ลูกค ้าทีเ่ ฉพาะเจาะจงเท่านัน
้

“Agent link” shall mean a special URL link by using
which new clients are attracted. After completing of
registration a customer becomes the Company’s
Client and agent start receiving of commission by
the named in the Partnership Agreement formula.

้
"ลิงก์ต ัวแทน" หมายถึง ลิงก์ URL เฉพาะทีใ่ ชในการ
ดึงดูดลูกค ้าใหม่ หลังจากทีล
่ งทะเบียนเรียบร ้อยแล ้ว
ผู ้ลงทะเบียนจะเป็ นลูกค ้าของบริษัทภายใต ้ตัวแทน และ
ั่ ตามสูตรทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ
ตัวแทนจะเริม
่ ได ้รับค่าคอมมิชชน
ตกลงของพาร์ทเนอร์

“Ask” shall mean the higher price in a Quote at
which the price the Client may buy.

"ราคาเสนอขาย / ราคา Ask" หมายถึง ราคาทีส
่ งู กว่า
ื้
ในโควตราคา ซงึ่ เป็ นราคาทีล
่ ก
ู ค ้าอาจเปิ ดคำสงั่ ซอ

“Auto referral activity” shall mean when
Introducing Broker gets commissions from trading
operations carried on trading accounts by direct or
circumstantial evidence controlled by the
Introducing Broker.

้ งิ ก์ของตนเอง (Auto
"การลงทะเบียนโดยใชล
่ ตัวแทนโบรกเกอร์คน
referral activity)" หมายถึง เมือ
ั่ จากการซอ
ื้ ขายผ่านบัญช ี
ใดคนหนึง่ ได ้รับค่าคอมมิชชน
้
ื
ซอขายทีต
่ วั แทนโบรกเกอร์ผู ้นัน
้ เป็ นผู ้ควบคุมเอง ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางอ ้อม

“Bar /Candle” shall mean a Chart element, which
shows opening and closing prices, as well as
lowest and highest prices for the definite period of
time (for example, minute, 5 minutes, a day, a
week).

"กราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน" หมายถึง กราฟทีแ
่ สดง
ราคาเปิ ดและราคาปิ ด ตลอดจนราคาสูงสุดและต่ำสุด
่ หนึง่ นาที ห ้านาที หนึง่
ภายในระยะเวลาทีก
่ ำหนด (เชน
ั ดาห์)
วัน หนึง่ สป

“Basic market” shall mean the market on which
basic asset for CFD is traded.

ื้ ขายสน
ิ ทร ัพย์พน
"ตลาดซอ
ื้ ฐาน" หมายถึง ตลาดทีม
่ ี
ื้ ขายสน
ิ ทรัพย์พน
การซอ
ื้ ฐานสำหรับ CFD

“Bid” shall mean the lower price in a Quote at
which the Client may sell.

ื้ / ราคา Bid" หมายถึง ราคาทีต
"ราคาเสนอซอ
่ ่ำกว่า
ในโควตราคา ซงึ่ เป็ นราคาทีล
่ ก
ู ค ้าอาจเปิ ดคำสงั่ ขาย

“Buy Limit” has the value, specified in the General
Business Terms in section orders.

"คำสง่ ั Buy Limit" มีความหมายตามทีร่ ะบุไว ้ในหัวข ้อ
ื้ ขายในเงือ
คำสงั่ ซอ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป
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“Buy stop” has the value, specified in the General
Business Terms in section orders.

"คำสง่ ั Buy Stop" มีความหมายตามทีร่ ะบุไว ้ในหัวข ้อ
ื้ ขายในเงือ
คำสงั่ ซอ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป

“Chart” shall mean the Quotes Flow in the form of
a chart. For the period relevant for a Bar/Candle:

"กราฟ" หมายถึง ราคาทีแ
่ สดงในรูปแบบของกราฟ
ั พันธ์กบ
ราคา สำหรับชว่ งเวลาทีส
่ ม
ั กราฟแท่ง/กราฟ
แท่งเทียน:

●

Bar/Candle high is the highest Bid,

●

Bar/Candle low is the lowest Bid,

●

Bar/Candle close price is the last Bid,

●

Bar/Candle open price is the first Bid.

“Client Terminal Log-File” shall mean the file,
which is created by the Client Terminal in order to
record all the Client's Requests and Instructions to
the Dealer with accuracy to a second.
“Company’s account” shall mean bank and/or
digital account of the Company as well as the
Company’s account in processing center.
“Controversial situation” shall mean: 1) a situation
when the Client considers that the Company as a
result of the actions or inactivity has broken one or
several provisions of the Client’s agreement and it’s
appendices. 2) a situation when the Company
considers that the Client as a result of the actions
or inactivity has broken one or several positions of
the Client’s agreement and appendices to it; 3) a
situation when a trading operation was made by the
Client under non- market quotation, or to the first
quotation at market opening, or under the
quotation received by the Client in the issue of the
Company’s appreciable error or failure in the
software of a trading platform.
“Day Order” shall mean a Pending Order which is
automatically deleted at the end of the trading
session.
“Electronic payment system” shall mean a
combination of procedures and connected with
them computer networks and software, used to
perform financial transactions and mutual
settlements between the participants of the system.
In the system transactions are conducted using
bank cards, e-money and cash.
“Fast Market” shall mean rapid movements on the
market for the short period of time often causing

●

จุดสูงสุดของกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน คือราคา
Bid สูงสุด

●

จุดต่ำสุดของกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน คือราคา
Bid ต่ำสุด

●

จุดปิ ดของกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน คือราคา Bid
สุดท ้ายของชว่ งเวลานัน
้

●

จุดเปิ ดของกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน คือราคา
Bid แรก

"Log File ในเทอร์มน
ิ ัลของลูกค้า" หมายถึง ไฟล์ท ี่
สร ้างขึน
้ โดยเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า เพือ
่ บันทึกคำขอและ
คำสงั่ ของลูกค ้าทัง้ หมดเพือ
่ สง่ ไปยังผู ้ค ้าแบบวินาทีตอ
่
วินาที
ี องบริษ ัท" หมายถึง บัญชธี นาคารและ/หรือ
"บ ัญชข
ี จิ ท
ี องบริษัทในศูนย์
บัญชด
ิ ล
ั ของบริษัท รวมถึงบัญชข
ประมวลผล
"สถานการณ์ทเี่ ป็นข้อข ัดแย้ง" หมายถึง 1)
สถานการณ์ทล
ี่ ก
ู ค ้าเห็นว่าบริษัทฝ่ าฝื นข ้อกำหนดหนึง่
ข ้อหรือหลายข ้อ ตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อตกลงของลูกค ้าและ
ภาคผนวก เนือ
่ งจากบริษัทได ้กระทำการหรือไม่กระทำ
การบางอย่าง 2) สถานการณ์ทบ
ี่ ริษัทเห็นว่าลูกค ้าฝ่ าฝื น
ข ้อกำหนดหนึง่ ข ้อหรือหลายข ้อ ตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ
ตกลงของลูกค ้าและภาคผนวก เนือ
่ งจากลูกค ้าได ้
กระทำการหรือไม่กระทำการบางอย่าง 3) สถานการณ์ท ี่
ื้ ขายโดยไม่ใชราคาตลาด
้
ลูกค ้าได ้ดำเนินกิจกรรมซอ
หรือก่อนราคาแรกเมือ
่ ตลาดเปิ ด หรือราคาทีล
่ ก
ู ค ้าได ้รับ
จากบริษัทขณะทีซ
่ อฟต์แวร์ของแพลตฟอร์มการ
ื้ ขายเกิดข ้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอย่างเห็นได ้ชด
ั
ซอ
ื้ ขายประเภท Day Order" หมายถึง คำสงั่
"คำสง่ ั ซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าทีจ
ซอ
่ ะถูกล ้างออกจากระบบโดยอัตโนมัต ิ
้
ิ
่
ื้ ขาย
เมือ
่ สนสุดชวงเวลาซอ
"ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส"์ หมายถึง ขัน
้
ตอนหรือกระบวนการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
้
ซอฟต์แวร์ ทีใ่ ชดำเนิ
นธุรกรรมทางการเงินและชำระเงิน
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Price Gaps. Generally it may occur immediately
before or after any important event such as:
A. releases of main macroeconomic indicators on
global economies, which have great impact on
the financial market;
B. central banks decisions on interest rates;
C. press conferences and speeches of the central
banks heads, heads of state, financial ministers
and other significant announcements;
D. interventions;
E.

terror attacks;

F.

natural disasters or other Acts of God which
cause the announcement of the state of
emergency (or other restrictive measures) on
the affected territories;

้
ให ้แก่กน
ั ระหว่างผู ้ใชระบบทั
ง้ สองฝ่ าย ในระบบนี้ จะทำ
ธุรกรรมด ้วยบัตรธนาคาร เงินอิเล็กทรอนิกส ์ (e-money)
และเงินสด
"ภาวะตลาด Fast Market" หมายถึง ภาวะทีต
่ ลาด
ั ้ ๆ ซงึ่ มักทำให ้
เคลือ
่ นไหวอย่างรวดเร็วเป็ นระยะเวลาสน
่ งว่างของราคา โดยทัว่ ไปแล ้ว ภาวะนีจ
เกิดชอ
้ ะเกิดขึน
้
ำ
่
ั
ก่อนเกิดเหตุการณ์ส คัญเพียงชวครูห
่ รือเกิดทันทีหลัง
่
เหตุการณ์สำคัญ เชน
ั นีชวี้ ด
ั ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่
A. การเผยแพร่ดช
เกีย
่ วข ้องกับเศรษฐกิจโลก ซงึ่ สง่ ผลกระทบต่อ
ตลาดการเงินเป็ นอย่างมาก
ิ ใจเรือ
่ งดอกเบีย
้ ของธนาคารกลาง
B. การตัดสน
C. การแถลงข่าวและสุนทรพจน์ของประธานธนาคาร
กลาง ประมุขแห่งรัฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลัง และการประกาศทีส
่ ำคัญอืน
่ ๆ

G. war or any other military actions;

D. การแทรกแซง

H. political force majeure: dismissal or
appointment (including election results) of the
government executives;

E. การก่อการร ้าย

I.

any other similar events which influence price
movements.

The above list is not exhaustive.
“Flat market” shall mean market condition when
Quotes are received by a terminal rarely for an
extended period then during normal market
conditions. As a rule, such market conditions is
typical for Christmas holidays, national holidays in
the G7 countries, from 20:00 till 00:00 GMT +0 etc.
“Full Complete transaction” shall mean transaction
which consists of two counter deals with the same
size/volume (opening position and closing position):
the purchase and subsequent sale or sale and
subsequent purchase.
“GTC (Good Till Canceled)” shall mean an order,
that has force till a Client will send an instruction to
cancel the order.
“Hedged Positions” shall mean long and short
positions of the same size and instrument, opened
on the trading account.

ั ห
ิ รือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซงึ่ ทำให ้มี
F. ภัยพิบต
การประกาศภาวะฉุกเฉิน (หรือมาตรการจำกัดอืน
่ ๆ)
ภายในรัฐหรืออาณาเขตทีไ่ ด ้รับผลกระทบ
่ ๆ
G. สงครามหรือการดำเนินการทางทหารอืน
ั ทางการเมือง การปลดหรือการแต่งตัง้
ุ วิสย
H. เหตุสด
(รวมถึงผลการเลือกตัง้ ) ผู ้บริหารรัฐบาล
I.

เหตุการณ์อน
ื่ ใดทีค
่ ล ้ายคลึงกัน ซงึ่ สง่ ผลกระทบ
ต่อการเคลือ
่ นไหวของราคา

รวมถึงเหตุผลอืน
่ ๆ นอกเหนือจากรายการข ้างต ้นนี้
"ตลาดทีไ่ ม่มก
ี ารเคลือ
่ นไหว (Flat Market)" หมาย
ถึง ภาวะตลาดทีม
่ ก
ี ารรับราคาผ่านเทอร์มน
ิ ัลน ้อยครัง้
เป็ นระยะเวลานานกว่าสภาวะตลาดปกติ ตามหลักแล ้ว
ภาวะตลาดดังกล่าวเป็ นเรือ
่ งปกติในชว่ งเทศกาล
คริสต์มาสและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกลุม
่ ประเทศ G7
ตัง้ แต่เวลา 20:00 น. - 24:00 น. GMT +0 เป็ นต ้น
"ธุรกรรมสมบูรณ์" หมายถึง การเปิ ดและปิ ดสถานะทีม
่ ี
ื้ ก่อนแล ้วค่อยขาย หรือการ
ขนาดเท่ากัน ซงึ่ ก็คอ
ื การซอ
ื้
ขายก่อนแล ้วค่อยซอ
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“Instant Execution” shall mean an execution
mechanism when a Client sees a real-time stream
of quotations of the Company, thus a Client may
proceed with desired transactions.
“Instruction to transfer funds to another trading
account” shall mean notice transmitted through the
Personal area from the Company’s web-site with
the purpose of charge-off of funds from the Client’s
trading account to other trading account registered
in the Company.
“Limit & Stop levels” shall mean minimum value in
pips from the level of placed order to the current
price (the level of pending order).
“Liquidity provider” shall mean a financial
institution which has sufficient floating capital and
works as a counterpart for company clients in the
execution of financial instruments.
“Market conditions are different from normal”
shall mean a thin market or fast market.
“Market execution” shall mean execution which
carried out according to client's orders, but the
execution price is not guaranteed.
“Market Opening” shall mean the resumption of
trade after the weekends, holidays or after a break
between trading sessions.
“Maximum deviation” is a parameter set by the
client on the client's terminal that determines the
maximum deviation (in pips) between the execution
price and the requested price when opening and
closing a position.
“Modification” shall mean Client's request for order
level change. The order is considered to be
modified after the relevant note appears in server
data base.
“Non market Quote” / “Spike” shall mean a Quote
that satisfies one of the following conditions:
●

it involves a substantial price gap;

●

within a short period of time the price returns
to its initial level with the formation of a price
gap;

ื้ ขายประเภท GTC (Good Till Canceled)"
"คำสง่ ั ซอ
ื้ ขายทีย
หมายถึง คำสงั่ ซอ
่ งั คงมีผลจนกว่าลูกค ้าจะสงั่
ยกเลิก
ี่ ง (Hedged
"สถานะการป้องก ันความเสย
Positions)" หมายถึง สถานะ Long และสถานะ Short
ทีม
่ ข
ี นาดเท่ากันในเครือ
่ งมือทางการเงินเดียวกัน ซงึ่
ี
้
ื
เปิ ดในบัญชซอขายเดียวกัน
"การดำเนินการท ันที (Instant Execution)" หมายถึง
การขอให ้ดำเนินการคำสงั่ ทันทีทล
ี่ ก
ู ค ้าเห็นราคาแบบ
เรียลไทม์ของบริษัท ซงึ่ เป็ นราคาทีล
่ ก
ู ค ้าพอใจ
ี อ
ื้ ขายอืน
"คำสง่ ั โอนเงินไปย ังบ ัญชซ
่ " หมายถึง การ
่
ั
่
ออกคำสงผ่านพืน
้ ทีส
่ วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท
ี อ
ื้ ขายของลูกค ้าไปยังบัญช ี
เพือ
่ โอนเงินจากบัญชซ
ื้ ขายอืน
ซอ
่ ทีล
่ งทะเบียนไว ้กับบริษัท
"ระด ับ Limit และ Stop Level" หมายถึง มูลค่าขัน
้ ต่ำ
ในหน่วยปิ๊ ป จากระดับทีม
่ ก
ี ารเปิ ดคำสงั่ จนถึงราคา
ื้ ขายล่วงหน ้า)
ปั จจุบน
ั (ระดับราคาของคำสงั่ ซอ
"ผูใ้ ห้บริการสภาพคล่อง" หมายถึง สถาบันการเงินที่
มีทน
ุ ทรัพย์มากเพียงพอและทำหน ้าทีเ่ ป็ นคูค
่ ้าของ
ื้ ขาย
ลูกค ้าของบริษัท ในการดำเนินการคำสงั่ ซอ
เครือ
่ งมือทางการเงิน
"ภาวะตลาดแตกต่างจากปกติ" หมายถึง ตลาดทีม
่ ี
ื้ ขายเบาบางกว่าปกติหรือตลาดทีเ่ คลือ
การซอ
่ นไหว
รวดเร็วกว่าปกติ
"การดำเนินการด้วยราคาตลาด" หมายถึง การ
ื้ ขายของลูกค ้า แต่ไม่รับประกันว่าจะ
ดำเนินการคำสงั่ ซอ
ดำเนินการได ้ในราคาทีล
่ ก
ู ค ้าร ้องขอ
ื้ ขายอีกครัง้
"ตลาดเปิ ด" หมายถึง การกลับมาซอ
ั ดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
หลังจากชว่ งวันหยุดสุดสป
ื้ ขาย
ชว่ งพักระหว่างการซอ
"ค่าเบีย
่ งเบนสูงสุด (Maximum deviation)" คือ ค่า
ความแตกต่างสูงสุดของราคา (ในหน่วยปิ๊ ป) ทีจ
่ ะดำเนิน
การคำสงั่ กับราคาทีล
่ ก
ู ค ้าขอ ซงึ่ ลูกค ้าเป็ นผู ้กำหนดเอง
ในเทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้า เพือ
่ ให ้เปิ ดหรือปิ ดสถานะนัน
้ ได ้
แม ้ว่าราคาจะต่างไปจากราคาทีล
่ ก
ู ค ้าขอ
"การแก้ไข" หมายถึง คำขอของลูกค ้าให ้เปลีย
่ นแปลง
ื้ ขาย เมือ
ระดับราคาของคำสงั่ ซอ
่ ข ้อความทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025),
9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles
Website: www.exness.com, email: support@exness.com

●

price behavior was not volatile before the
appearance of said price;

ปรากฎขึน
้ ในฐานข ้อมูลของเซริ ฟ
์ เวอร์ ให ้ถือว่าได ้แก ้ไข
ื้ ขายแล ้ว
คำสงั่ ซอ

●

the Quote differs from quotes from other major
market participants by more than 10%;

่ าคาตลาด" / "สไปค์ (Spike)" หมาย
"ราคาทีไ่ ม่ใชร
ถึง ราคาทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะดังต่อไปนี้

●

the Quote appeared during non-trading hours
for the underlying asset;

●

at the time of the Quote's appearance there
were no macroeconomic events and/or
corporate news that were significantly
affecting the instrument's exchange rate. The
Company may delete Quotes that are
characteristic of a non-market quote from the
Server's Quote Base.

“Non-trading operations” include depositing /
withdrawing funds from the client's trading account,
changing passwords, changing leverage, and filing
a complaint.

●

่ งว่างของราคาทีก
เกิดชอ
่ ว ้างมาก

●

ภายในระยะเวลาไม่นานราคากลับสูร่ ะดับเดิม
่ งว่างของราคา
โดยเกิดชอ

●

่ งว่าง
ไม่เกิดพฤติกรรมราคาผันผวนก่อนเกิดชอ
ราคาดังกล่าว

●

ราคาแตกต่างจากราคาของผู ้ให ้บริการหลักราย
อืน
่ ๆ ในตลาดเกินกว่าร ้อยละ 10

●

ื้ ขายสน
ิ ทรัพย์
ราคาทีเ่ กิดขึน
้ ในชวั่ โมงทีไ่ ม่มก
ี ารซอ
อ ้างอิงนัน
้

●

ขณะทีร่ าคานัน
้ ปรากฏขึน
้ ไม่มป
ี ั จจัยทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคและ/หรือข่าวธุรกิจทีส
่ ง่ ผลก
ระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลีย
่ นของ
ิ ธิลบราคาทีม
เครือ
่ งมือทางการเงินนัน
้ บริษัทมีสท
่ ี
่
ลักษณะว่าเป็ นราคาทีไ่ ม่ใชราคาตลาดออกจาก
ฐานราคาของเซริ ฟ
์ เวอร์

“Normal Market Conditions / Normal market” shall
mean the market where:
●

there are no considerable breaks in the
Quotes Flow in the Trading Platform; and

●

there is no fast price movement; and

●

there is no Price Gap.

“Order’s ticket” shall mean unique identity number
assigned in trading system to each of open
positions or delayed order.
“Pending order” shall mean client’s instruction to
open a position when the market price reaches the
order level.
“Pip” shall mean a price movement equal to ten (10)
points either up or down.
“Point” shall mean a unit of less significant rate/
The smallest increment of change in a foreign
currency price, either up or down.
“Price gap” shall mean the situation in trading
when the price is different from the previous one by
more than minimum price change.

่ ารซอ
ื้ ขาย" ได ้แก่ การฝาก/
"กิจกรรมทีไ่ ม่ใชก
ี อ
ื้ ขายของลูกค ้า การเปลีย
ถอนเงินจากบัญชซ
่ นรหัสผ่าน
การเปลีย
่ นเลเวอเรจ และการยืน
่ เรือ
่ งร ้องเรียน
"ภาวะตลาดปกติ/ ตลาดปกติ" หมายถึง ตลาดทีม
่ ี
ภาวะดังนี้
●

มีราคาเข ้ามาอย่างสม่ำเสมอในแพลตฟอร์มการ
ื้ ขาย และ
ซอ

●

ราคาไม่เคลือ
่ นไหวอย่างรวดเร็ว และ

●

่ งว่างของราคา
ไม่เกิดชอ

ื้ ขาย" หมายถึง หมายเลขคำสงั่
"Ticket ของคำสง่ ั ซอ
ื้ ขายทีร่ ะบบกำหนดให ้กับสถานะทีเ่ ปิ ดแต่ละสถานะ
ซอ
ื้ ขายทีล
หรือคำสงั่ ซอ
่ า่ ชา้
ื้ ขายล่วงหน้า" หมายถึง คำสงั่ ของลูกค ้าให ้
"คำสง่ ั ซอ
เปิ ดสถานะเมือ
่ ราคาตลาดถึงระดับราคาทีก
่ ำหนดไว ้
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“Quote” shall mean the information of the current
price for a specific Underlying Asset, in the form of
the Bid and Ask prices.
“Quoting” shall mean the process of providing the
Client with the Quotes in order to make a
transaction.
“Quotes Base” shall mean Quotes Flow information
stored on the Server.

"ปิ๊ ป" หมายถึง การเปลีย
่ นแปลงขึน
้ หรือลงของราคา ซงึ่
ิ (10) จุด
มีคา่ เท่ากับสบ
“จุด” หมายถึง หน่วยของอัตราทีม
่ น
ี ัยสำคัญน ้อยกว่า /
หน่วยของการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ ล็กทีส
่ ด
ุ ของราคาสกุลเงิน
ต่างประเทศทัง้ ขึน
้ หรือลง
่ งว่างของราคา" หมายถึง สถานการณ์ทรี่ าคาตลาด
"ชอ
ราคาหนึง่ แตกต่างจากราคาก่อนหน ้ามากกว่าจำนวนขัน
้
ต่ำ

“Rate” shall mean: 1) CFD on currency pair: the
value of the base currency in the terms of the quote
currency; 2) CFD on futures: the value of one unit of
the underlying asset in terms of money.

"โควตราคา" หมายถึง ข ้อมูลของราคาปั จจุบน
ั ของ
ิ ทรัพย์อ ้างอิงหนึง่ ในรูปแบบของราคา Bid และราคา
สน
Ask

“Sell Limit” shall mean its meaning is determined in
General Business Terms Orders Article.

"การเสนอราคา" หมายถึง กระบวนการเสนอราคาให ้
แก่ลก
ู ค ้าเพือ
่ ทำธุรกรรม

“Sell Stop” shall mean its meaning is determined in
General Business Terms Orders Article.
“Server Log-File” shall mean a file that contains
information about all server-related events,
including Clients' requests and instructions.
“Spread” shall mean the difference between Ask
and Bid.
“Stop Loss” shall mean a close of position at a
price less profitable for the Client than the price
that exists when the order is placed.
“Stop out” shall mean server generated
compulsory position closure order (without
agreement and preliminary notification of the Client
in case of lack of funds for opened position
maintenance).
“Take profit” is an order to close a position at a
price more profitable for the Client than the price
that exists when the order is placed.
“Trading Commission” shall mean the fee charged
for providing the service.
“Trading operations” include operations to buy/sell
financial instruments, placing, modifying, and
deleting pending orders.
“Trading Platform Time Zone” shall mean the time
zone in which the Server Log-File records any

"ฐานข้อมูลราคา" หมายถึง ข ้อมูลโฟลว์ราคาทีจ
่ ัดเก็บ
ไว ้ในเซริ ฟ
์ เวอร์
ื้ ขาย CFD ของคูส
"อ ัตรา" หมายถึง 1) สำหรับการซอ
่ กุล
เงิน คือมูลค่าของสกุลเงินหลักเมือ
่ เทียบกับสกุลเงินรอง
ื้ ขาย CFD ของฟิ วเจอร์ส คือมูลค่าของ
2) สำหรับการซอ
ิ อ ้างอิงหนึง่ หน่วยเมือ
ทรัพย์สน
่ เทียบเป็ นเงิน
"คำสง่ ั Sell Limit" มีความหมายตามทีร่ ะบุไว ้ในหัวข ้อ
ื้ ขายในเงือ
คำสงั่ ซอ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป
"คำสง่ ั Sell Stop" มีความหมายตามทีร่ ะบุไว ้ในหัวข ้อ
ื้ ขายในเงือ
คำสงั่ ซอ
่ นไขธุรกิจทัว่ ไป
"Log File ของเซริ ฟ
์ เวอร์" หมายถึง ไฟล์ทม
ี่ ข
ี ้อมูล
กิจกรรมต่างๆ ของเซริ ฟ
์ เวอร์ รวมถึงคำขอและคำสงั่
ของลูกค ้า
"สเปรด" หมายถึง ผลต่างระหว่างราคา Ask กับราคา
Bid
"คำสง่ ั Stop Loss" หมายถึง คำสงั่ ปิ ดสถานะในราคาที่
ให ้ผลตอบแทนน ้อยกว่าราคาทีล
่ ก
ู ค ้าเปิ ดสถานะนัน
้
ื้ ขายอ ัตโนม ัติ (Stop Out)" หมาย
"การปิ ดคำสง่ ั ซอ
ถึง คำสงั่ จากเซริ ฟ
์ เวอร์ทบ
ี่ งั คับให ้ปิ ดสถานะ (โดยไม่
จำเป็ นต ้องได ้รับความยินยอมจากลูกค ้าหรือแจ ้งให ้
ลูกค ้าทราบล่วงหน ้า เนือ
่ งจากมีเงินไม่เพียงพอแก่การ
คงสถานะให ้เปิ ด)
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event. At the time of the release of this document
the Trading Platform Time Zone is GMT +0.

"คำสง่ ั Take Profit" คือ คำสงั่ ปิ ดสถานะในราคาทีใ่ ห ้
ผลตอบแทนดีกว่าราคาทีล
่ ก
ู ค ้าเปิ ดสถานะนัน
้

“Trailing Stop” shall mean a feature of the client
terminal that makes it possible to generate
instructions to change a position's Stop-Loss level
based on specified parameters without the Client's
involvement.

่ ั จากการเทรด" หมายถึง ค่าธรรมเนียม
"ค่าคอมมิชชน
ทีเ่ รียกเก็บจากการให ้บริการ

“Volume of trade /Trading volume” shall mean the
product of the number of lots on the lot size.
“Limit Order” shall mean a Client’s request to buy
or sell a financial asset when the market price
reaches the price specified in the order. The price
indicated in Limit Order is always better than the
current market price.
“Stop Order” shall mean a Client’s request to buy
or sell a financial asset when the market price
reaches the price specified in the order. The price
specified in the Stop Order is always worse than
the current market price.
“Underlying Market” shall mean the relevant
market where the Underlying Asset of a CFD is
traded.
Version: 19 April 2022 /012

ื้ ขาย" ได ้แก่ กิจกรรมการซอ
ื้ หรือขาย
"กิจกรรมการซอ
เครือ
่ งมือทางการเงิน และการเปิ ด แก ้ไข และลบคำสงั่
ื้ ขายล่วงหน ้า
ซอ
ื้ ขาย" หมายถึง
"เขตเวลาของแพลตฟอร์มการซอ
เขตเวลาที่ Log File ของเซริ ฟ
์ เวอร์ใชบั้ นทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ขณะเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ แพลตฟอร์มการ
ื้ ขายใชเขตเวลา
้
ซอ
GMT +0
"คำสง่ ั Trailing Stop" หมายถึง คำสงั่ ภายใน
เทอร์มน
ิ ัลของลูกค ้าทีช
่ ว่ ยให ้เปลีย
่ นแปลงระดับ Stop
Loss ของสถานะทีเ่ ปิ ดไว ้ได ้ ตามค่าทีก
่ ำหนด โดย
ลูกค ้าไม่ต ้องเข ้าไปเปลีย
่ นค่าเอง
ื้ ขาย" หมายถึง
"ปริมาณการเทรด / ปริมาณการซอ
ั ญา
ผลคูณของจำนวนล็อตกับขนาดสญ
ื้ หรือขาย
"คำสง่ ั Limit" หมายถึง คำสงั่ จากลูกค ้าให ้ซอ
ิ ทางการเงินเมือ
ทรัพย์สน
่ ราคาตลาดถึงราคาทีก
่ ำหนด
ื้ ขาย คำสงั่ Limit จะกำหนดไว ้ทีร่ าคาทีด
ไว ้ในคำสงั่ ซอ
่ ี
กว่าราคาปั จจุบน
ั เสมอ
ื้ หรือขาย
"คำสง่ ั Stop" หมายถึง คำสงั่ จากลูกค ้าให ้ซอ
ิ ทางการเงินเมือ
ทรัพย์สน
่ ราคาตลาดถึงราคาทีก
่ ำหนด
ื้ ขาย คำสงั่ Stop จะกำหนดไว ้ทีร่ าคาทีแ
ไว ้ในคำสงั่ ซอ
่ ย่
กว่าราคาปั จจุบน
ั เสมอ
"ตลาดอ้างอิง (Underlying Market)" หมายถึง ตลาด
ื้ ขายสน
ิ ทรัพย์อ ้างอิงของ CFD
ทีเ่ กีย
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารซอ
ฉบับวันที:่ 19 เมษายน 2022 /012

