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เงื�อนไขธรุกจิทั�วไปประกอบดว้ยสองสว่น ซึ�งอธบิายถงึกระบวนการดําเนนิกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายบนบญัชซีื�อขายของ
ลกูคา้ รวมทั �งการดําเนนิการซื�อขายกระบวนการระงับขอ้ขดัแยง้และการสื�อสารกบัลกูคา้

1. ขอ้กาํหนดท ั�วไป

1.1 เงื�อนไขในการเสนอราคา

ขอ้กําหนดในการเสนอราคาขึ�นอยูก่บัประเภทบญัชทีี�ลกูคา้ใช ้

(a)

สําหรับบญัช ีInterbank

● บรษัิทจะคํานวณราคาบนเครื�องมอืที�มกีารซื�อขายแลว้ทั �งหมดในแบบเรยีลไทม ์ตามสภาวะตลาดและราคาปัจจบุนั
หรอืสภาพคลอ่งที�ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่ง และจะเสนอราคาแกล่กูคา้เป็นระยะๆ ในรปูแบบภาพรวม
ราคาตลาด

● การเสนอราคาทั �งหมดที�ลกูคา้ไดรั้บผา่นทางเทอรม์นัิลของลกูคา้เป็นราคาชี�นํา (Indicative) ซึ�งแสดงราคาเสนอซื�อ
(Bid Price) และราคาเสนอขาย (Ask Price) ที�ดทีี�สดุในตลาดที�ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่ง

● ลกูคา้ยอมรับเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี�

a. บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการเสนอราคา ในกรณีที�ราคาไมเ่ปลี�ยนแปลงไปจากราคาในภาพรวมราคาตลาดครั�ง
กอ่น

b. ภายในเทอรม์นัิลของลกูคา้ ลกูคา้อาจไมไ่ดรั้บราคาทกุราคาที�มอียูใ่นสตรมีราคาในชว่งระหวา่งภาพรวม
ราคาตลาดแตล่ะภาพ

(b)

สําหรับบญัช ีMarketmaker

● ราคาที�เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทเป็นราคาชี�นํา (Indicative)

● ราคาที�เสนออาจจะแตกตา่งจากราคาของสนิทรัพยอ์า้งองิ (Underlying Asset) หากตลาดอา้งองิปิด ราคาที�บรษัิท
เสนอจะเป็นราคาโดยประมาณของสนิทรัพยอ์า้งองินั�น

● บรษัิทไดกํ้าหนดคา่สเปรดของเครื�องมอืทางการเงนิแตล่ะประเภทไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา สเปรดที�แสดง
บนเว็บไซตข์องบรษัิทเป็นสเปรดมาตรฐาน (สเปรดเฉลี�ย) ขนาดของสเปรดมาตรฐานอาจเพิ�มขึ�นหรอืลดลงขึ�นอยูก่บั
ความผันผวนของตลาด บรษัิทมสีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงคา่สเปรดไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้1

เป็นลายลกัษณอ์กัษร

(ค)

ในกรณีที�สตรมีราคาจากเซริฟ์เวอรเ์กดิชะงักหรอืขดัขอ้ง เนื�องจากอปุกรณห์รอืซอฟตแ์วรม์ปัีญหา บรษัิทมสีทิธใิชร้าคา
จากแหลง่อื�น ตามเซริฟ์เวอรท์ี�ใหบ้รกิารลกูคา้ที�ดําเนนิการซื�อขาย

(d)

1 ลกูคา้ที�ตอ้งการซื�อขายเครื�องมอืทางการเงนิที�มสีเปรดคงที� จะสามารถดําเนนิการซื�อขายไดเ้มื�อไดต้กลงยอมรับเงื�อนไขการซื�อขายที�แสดงไวบ้นเว็บ
ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของบรษัิท
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แหลง่ใหบ้รกิารราคาอื�นๆ
เชน่

● เซริฟ์เวอรอ์ื�นที�ใชใ้นการซื�อขายหรอืเซริฟ์เวอรบ์ญัชทีดลอง

● ผูใ้หบ้รกิารราคารายอื�นๆ

(e)

หากเกดิขอ้ขดัแยง้ขึ�นเนื�องจากการชะงักหรอืขดัขอ้งของสตรมีราคา การตดัสนิราคาทั �งหมดจะดําเนนิการตามฐานราคาที�
ไดม้าจากผูใ้หบ้รกิารราคาแหลง่อื�น

1.2 การปรับเปลี�ยน

(a)

การตดัสนิวา่จะปรับเปลี�ยนหรอืแกไ้ขขนาด มลูคา่ และ/หรอืจํานวนธรุกรรม (และ/หรอืระดบัราคาและขนาดของคําสั�ง
ซื�อขาย) จะเป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยการตดัสนิของบรษัิทถอืเป็นที�สดุและมผีลผกูพันตอ่ลกูคา้

(b)

ขอ้มลูดงักลา่วจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทและเทอรม์นัิลของลกูคา้ หากเกดิกรณีที�ขอ้มลูในเว็บไซตข์องบรษัิทไม่
ตรงกนักบัขอ้มลูในเทอรม์นัิลของลกูคา้ จะยดึตามขอ้มลูในเทอรม์นัิลของลกูคา้

(c)

ในกรณีที�เขา้ขา่ย (เชน่ กรณีที�หลกัประกนัเป็นหุน้ที�ผูอ้อกหุน้จา่ยเงนิปันผลให)้ จะมกีารปรับยอดเงนิปันผลโดยคํานวณ
ตามสถานะที�เปิดอยูใ่นหลกัประกนั ซึ�งถอือยู ่ณ วนัที�สทิธใินการรับเงนิปันผลเป็นของผูถ้อืหุน้เดมิ (Ex-Dividend Day)
ยอดเงนิปันผลจะปรับเขา้บญัชซีื�อขายของลกูคา้ หากลกูคา้ซื�อซึ�งกค็อืการเปิดสถานะ Long และจะถกูหกัออกจากบญัชี
ของลกูคา้ หากลกูคา้ขายหรอืเปิดสถานะ Short

1.3 การยนืยนัตวัตน

(a)

การยนืยนัตวัตนของลกูคา้มขี ึ�นเพื�อป้องกนัการเขา้ถงึบญัชขีองลกูคา้โดยมไิดรั้บอนุญาต ซึ�งจะดําเนนิการโดยการยนืยนั
ขอ้มลูวา่ลกูคา้เป็นผูทํ้าธรุกรรมนั�นดว้ยตนเองจรงิ

(b)

ในระหวา่งการลงทะเบยีนบญัชซีื�อขาย ลกูคา้จะตอ้งแสดงขอ้มลูที�ถกูตอ้งและเป็นความจรงิใหแ้กบ่รษัิทเพื�อยนืยนัตวัตน
ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท (ซึ�งตอ่ไป ในที�นี�จะเรยีกวา่ "ขอ้มลูยนืยนัตวัตน") ตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว หากมี
การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูยนืยนัตวัตน ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบภายในระยะเวลาที�เหมาะสม

(c)

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�จะตอ้งยนืยนั ไดแ้ก ่ขอ้มลูตามบตัรประจําตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง ที�อยูล่งทะเบยีน ที�อยูอ่เีมล
หมายเลขโทรศพัท์

(d)

รายละเอยีดสว่นบคุคลและที�อยูต่ามที�ระบใุนหนังสอืเดนิทางจะยนืยนัเทยีบกบัเอกสารที�ลกูคา้สง่มา สว่นการยนืยนัที�อยู่
สามารถใชใ้บแจง้หนี�คา่สาธารณูปโภค คา่โทรศพัท ์หรอืคา่ไฟฟ้าในการยนืยนัได ้เราจะยนืยนัที�อยูอ่เีมล โดยการสง่รหสั

4

https://exness.myzygos.com/contacts/edit/173


Exness (VG) Ltd (หมายเลขใบอนุญาตจากคณะกรรมการบรกิารดา้นการเงนิ SIBA/L/20/1133)
Trinity Chambers, PO Box 4301, โรดทาวน,์ ทอรโ์ทลา, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ
เว็บไซต:์ www.exness.com อเีมล: support@exness.com

ยนืยนัไปยงัอเีมลของคณุ เราจะยนืยนัหมายเลขโทรศพัทโ์ดยการสง่รหสัทาง SMS หรอืการใหพ้นักงานของบรษัิท
โทรศพัทไ์ป

(e)

รายการกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย ซึ�งลกูคา้ตอ้งยนืยนัตวัตนกอ่นทํารายการ เชน่

● คําขอถอนเงนิ

● การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูเขา้ถงึ

(f)

วธิทีี�ใชย้นืยนัตวัตนของลกูคา้ (ประเภทความปลอดภยั) ไดแ้ก่

● ทางอเีมล

● ทาง sms

(g)

ประเภทความปลอดภยัทางอเีมล ไดแ้ก ่การที�บรษัิทสง่รหสัยนืยนัตวัตนใหแ้กล่กูคา้ผา่นทางอเีมลของลกูคา้ซึ�งมกีารแจง้
ไวข้ณะลงทะเบยีน โดยรหสัยนืยนัตวัตนดงักลา่วจะตอ้งนําไปใชบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทเพื�อใชใ้นการประมวลผลการ
ดําเนนิการที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายซึ�งจําเป็นตอ้งมกีารยนืยนัตวัตน

(h)

ประเภทความปลอดภยัทาง SMS ไดแ้ก ่การที�บรษัิทสง่รหสัยนืยนัตวัตนไปยงัโทรศพัทข์องลกูคา้ ซึ�งไดแ้จง้ไวข้ณะลง
ทะเบยีน โดยรหสัยนืยนัตวัตนดงักลา่วจะนําไปใชบ้นสูเ่ว็บไซตข์องบรษัิทเพื�อใชใ้นการประมวลผลการดําเนนิการที�ไมใ่ช่
การซื�อขายซึ�งจําเป็นตอ้งมกีารยนืยนัตวัตน

(i)

ลกูคา้สามารถเลอืกประเภทความปลอดภยัไดข้ณะลงทะเบยีน

( j)

ลกูคา้สามารถขอเปลี�ยนแปลงประเภทความปลอดภยัได ้หากขอ้มลูที�ลกูคา้ใหม้าตามที�บรษัิทรอ้งขอตรงกนักบัขอ้มลูใน
เอกสารที�ลกูคา้ใหไ้วข้ณะลงทะเบยีนทกุประการ หากลกูคา้เปลี�ยนประเภทความปลอดภยั ลกูคา้จะขอถอนเงนิได ้
หลงัจากเปลี�ยนแปลงประเภทความปลอดภยัแลว้ 3 วนัทําการเทา่นั�น

(k)

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการระงับกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย หากขอ้มลูที�ลกูคา้ใชย้นืยนัตวัตนไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารนั�นใช ้
ยนืยนัตวัตนไมไ่ด ้หรอืหากลกูคา้ไมส่ง่เอกสารตามที�บรษัิทรอ้งขอ

5

https://exness.myzygos.com/contacts/edit/173


Exness (VG) Ltd (หมายเลขใบอนุญาตจากคณะกรรมการบรกิารดา้นการเงนิ SIBA/L/20/1133)
Trinity Chambers, PO Box 4301, โรดทาวน,์ ทอรโ์ทลา, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ
เว็บไซต:์ www.exness.com อเีมล: support@exness.com

(l)

หากลกูคา้ลมืรหสัผา่นและอเีมลหลกัที�ระบขุณะลงทะเบยีน หลงัการตรวจสอบอยา่งครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ เราจะปิดบญัชี
นั�นและจะโอนเงนิกลบัไปยงับญัชทีี�ใชใ้นการฝากเงนิเขา้ตามสดัสว่นการฝาก

(m)

เพื�อยนืยนัตวัตนของลกูคา้ บรษัิทมสีทิธริอ้งขอเอกสารตอ่ไปนี�ไดท้กุเมื�อ หลงัจากที�ลกูคา้ลงทะเบยีนเปิดบญัชซีื�อขาย
แลว้ เหนอืสิ�งอื�นใด ขอ้มลู และ/หรอืเอกสาร และ/หรอืวดิโีอคอลสําหรับการรอ้งขอเอกสารยนืยนัตวัตน เอกสารยนืยนัที�อยู่
แหลง่ที�มาของเงนิ

1.4. การดําเนนิการที�น่าสงสยั

(a)

บรษัิทจะคอยตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื�อนไขธรุกจิทั�วไปและมหีนา้ที�สอบสวนการดําเนนิการที�น่าสงสยัของลกูคา้ เพื�อ
หยดุการดําเนนิการดงักลา่วภายในระยะเวลาที�ควร

(b)

หากมกีารสอบสวนการดําเนนิการที�น่าสงสยัของลกูคา้ บรษัิทมหีนา้ที�รอ้งขอเอกสารที�จําเป็นแกก่ารสอบสวนจากลกูคา้

(c)

พฤตกิรรมที�แสดงถงึการดําเนนิการที�น่าสงสยั

● โอนเงนิเป็นจํานวนมากโดยไมม่กีารดําเนนิกจิกรรมใดๆ ในบญัชซีื�อขาย

● การดําเนนิการโดยไมส่มเหตสุมผลตามหลกัเศรษฐศาสตรห์รอืตามจดุประสงคอ์ื�นๆ ที�มผีลตามกฎหมาย

● ลกูคา้ปฏเิสธที�จะสง่เอกสารแสดงขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใชย้นืยนัตวัตน หรอืบรษัิทไมส่ามารถยนืยนัตวัตนของลกูคา้
ได ้

● ลกูคา้พยายามทําธรุกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายหลายครั�งเพื�อประโยชนข์องบคุคลที�สาม

● เอกสารที�ลกูคา้สง่มาเป็นเอกสารปลอม เอกสารไมต่รงกนั ยื�นเอกสารคนละชว่งเวลา และใชเ้อกสารเพื�อสวมรอยเป็น
บคุคลอื�น

(d)

พฤตกิรรมที�เขา้ขา่ยการดําเนนิการที�น่าสงสยัไมไ่ดม้เีพยีงเทา่นี� ธรุกรรมนั�นอาจถอืเป็นธรุกรรมที�น่าสงสยัได ้หาก
ผูเ้ชี�ยวชาญของบรษัิทวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีดลกึซึ�งแลว้พบวา่เป็นเชน่นั�น

(e)

บรษัิทมสีทิธทิี�จะยกเลกิการดําเนนิการที�น่าสงสยัของลกูคา้ และ/หรอืเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการฝากหรอืถอนเงนิของ
ลกูคา้ และ/หรอืระงับบญัชซีื�อขายทั �งหมดของลกูคา้ รวมถงึบญัชซีื�อขายของลกูคา้รายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนนิการ
เหลา่นี� โดยในกรณีนี� บรษัิทจะถอนเงนิออกจากบญัชขีองลกูคา้ดว้ยวธิทีี�บรษัิทสะดวก

2. ธรุกรรมการซื�อขาย

2.1 ขอ้กําหนดทั�วไป

(a)
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เทอรม์นัิลของลกูคา้เป็นเครื�องมอืที�ชว่ยใหล้กูคา้เขา้ถงึบญัชซีื�อขาย ไดแ้ก ่บญัช ีInterbank (คอืบญัช ีECN) และบญัชี
MarketMaker ซึ�งไดแ้ก ่บญัช ีCent บญัช ีMini และบญัช ีClassic

(b)

คําสั�ง Buy (สถานะ Long) จะเปิดที�ราคา Ask  คําสั�ง Sell (สถานะ Short) จะเปิดที�ราคา Bid

(c)

สถานะที�เปิดไวท้ั �งหมดจะถกูยกยอดไปในวนัถดัไปตั �งแตเ่วลา 21:59:00 น. ถงึ 22:00:00 น. ตามเวลาของเซริฟ์เวอร์

(d)

คา่สเปรดไมใ่ชค่า่คงที� แตข่นาดของสเปรดจะขึ�นอยูก่บัสภาวะตลาด สเปรดเฉลี�ยแสดงไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา
บนเว็บไซตข์องบรษัิท

(e)

ประเภทของการดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย ไดแ้ก ่การดําเนนิการทนัท ี(Instant Execution) และการดําเนนิการดว้ย
ราคาตลาด (Market Execution) ประเภทของการดําเนนิการคําสั�งที�ใชใ้นเครื�องมอืทางการเงนิแตล่ะคู ่แสดงไวใ้น
ขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา

(f)

ในกรณีที�จําเป็น บรษัิทอาจเปลี�ยนประเภทการดําเนนิการคําสั�งซื�อขายเครื�องมอืทางการเงนิ โดยแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ลว่งหนา้ 24 ชั�วโมง

(g)

เทอรม์นัิลของลกูคา้จะเป็นชอ่งทางหลกัที�ลกูคา้สามารถสง่คําขอและคําสั�งได ้ลกูคา้จะมสีทิธใิชบ้รกิารสง่คําสั�งทางโทร
ศพัทผ์า่นโอเปอเรเตอร ์ในกรณีที�ไมส่ามารถใชเ้ทอรม์นัิลของลกูคา้ไดเ้ทา่นั�น

2.2 คําขอและคําสั�งซื�อขายของลกูคา้

(a)

บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธคําสั�งซื�อขายหรอืคําสั�งของลกูคา้ที�เกี�ยวกบับญัช ีMarketmaker ได ้ในกรณีตอ่ไปนี�

● ลกูคา้ไมไ่ดส้ง่คําสั�งในขณะที�ราคายงัมผีลอยู ่ในกรณีที�รับราคาผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้หรอืทางโทรศพัท์

● บรษัิทไมไ่ดรั้บคําสั�งของลกูคา้ เนื�องจากการสื�อสารทางโทรศพัทห์รอืสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตขดัขอ้งหรอืขาดตอน ซึ�ง
เกดิจากเหตนุอกเหนอืการควบคมุของบรษัิท

● ราคาที�สง่มาผดิพลาดอยา่งเห็นไดช้ดั

● ราคาดงักลา่วไมใ่ชร่าคาตลาด

● จํานวนล็อตนอ้ยกวา่จํานวนล็อตขั �นตํ�าที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา

● เกดิเหตสุดุวสิยัที�ระบไุวใ้นขอ้ 12 ของสว่น ก ของขอ้ตกลงของลกูคา้

● มกีารเปิดสถานะ โดยมฟีรมีารจ์ิ�นนอ้ยกวา่มารจ์ิ�นขั �นตน้ที�กําหนดสําหรับสถานะดงักลา่ว

● ไมส่ามารถยนืยนัราคาของเครื�องมอืทางการเงนิได ้ในกรณีนี� ลกูคา้จะเห็นขอ้ผดิพลาดดงันี� "ราคาไมถ่กูตอ้ง" หรอื
"off quotes" เป็นตน้
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● หากมกีารบํารงุรักษาอปุกรณข์องบรษัิท

● ลกูคา้กลายเป็นผูม้หีนี�สนิลน้พน้ตวั

(b)

บรษัิทมสีทิธิ�ปฏเิสธคําขอหรอืคําสั�งของลกูคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบับญัช ีInterbank ได ้ตามกรณีที�ระบไุวใ้นขอ้ 2.2 "a" ใน
เงื�อนไขธรุกจิทั�วไป และในกรณีที�ผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งมสีภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอในการเปิดสถานะ หรอืเมื�อผูใ้หบ้รกิาร
สภาพคลอ่งปฏเิสธที�จะดําเนนิธรุกรรมดงักลา่ว

(c)

หากมกีารยกเลกิธรุกรรมที�ไดดํ้าเนนิการไปแลว้ หรอืผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งเปลี�ยนแปลงราคา การเปลี�ยนแปลงเหลา่นี�
ยอ่มมผีลในบญัชซีื�อขายของลกูคา้ดว้ย

(d)

ลกูคา้ถอืเป็นผูม้หีนี�สนิลน้พน้ตวั ในกรณีที�

● ลกูคา้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามหนา้ที�ที�ระบไุวใ้นขอ้ตกลงของลกูคา้และภาคผนวกของขอ้ตกลงนั�น

● ลกูคา้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขของมารจ์ิ�น

● ลกูคา้ถกูศาลตดัสนิวา่เป็นบคุคลลม้ละลาย

(e)

ในกรณีที�ลกูคา้เป็นผูม้หีนี�สนิลน้พน้ตวั บรษัิทสามารถดําเนนิการไดด้งัตอ่ไปนี� (โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร)

● ปิดสถานะทั �งหมดหรอืสถานะที�เปิดอยูท่ี�ราคาตลาดปัจจบุนั

● ตดัจําหน่ายยอดในบญัชซีื�อขายที�ลกูคา้คา้งชาํระบรษัิท

● ปิดบญัชซีื�อขายใดๆ ที�ลกูคา้มอียู่

(f)

หากมกีารปฏเิสธคําขอหรอืคําสั�งของลกูคา้ จะมขีอ้ความดงักลา่วปรากฏในเทอรม์นัิลของลกูคา้
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(g)

บรษัิทอาจตดัสนิใจดําเนนิการคําสั�งซื�อขายของลกูคา้เป็นกรณีพเิศษได ้แมว้า่จะเกดิกรณีที�ระบไุวใ้นขอ้ 2.2 "d" ของ
เงื�อนไขธรุกจิทั�วไปนี�กต็าม

(h)

ในกรณีที�ระบบเทรดอตัโนมตั ิ(EA) สง่คําสั�งซื�อขายจํานวนมากที�ไมส่มเหตสุมผลทางเศรษฐศาสตร ์(ซึ�งรวมถงึความ
พยายามเปิดคําสั�งซื�อขายหลายครั�งโดยไมม่ฟีรมีารจ์ิ�นเพยีงพอและการเปิดสถานะเกนิจํานวนล็อตสงูสดุที�กําหนดไว)้
บรษัิทมสีทิธทิี�จะปิดระบบซื�อขายอตัโนมตันัิ�น จนกวา่จะมกีารแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของซอฟตแ์วรด์งักลา่ว

2.3 การเปิดสถานะ

(a)

หากลกูคา้ตอ้งการสั�งเปิดสถานะ ใหล้กูคา้ระบเุครื�องมอืทางการเงนิที�ตอ้งการซื�อขายและจํานวนล็อตที�ตอ้งการเปิด

(b)

ปรมิาณการซื�อขายเมื�อเปิดสถานะ จะคํานวณโดยใชส้ตูรตอ่ไปนี�

● หากเป็นการซื�อขาย CFD ของคูส่กลุเงนิ ปรมิาณการซื�อขายเมื�อเปิดสถานะ = จํานวนล็อต x ขนาดสญัญา x สกลุเงนิ
มารจ์ิ�นแปลงตามอตัราแลกเปลี�ยนดอลลารส์หรัฐ

● หากเป็นการซื�อขาย CFD ของฟิวเจอรส์ ปรมิาณการซื�อขายเมื�อเปิดสถานะ = จํานวนล็อต x มารจ์ิ�นขั �นตน้ x สกลุเงนิ
มารจ์ิ�นแปลงตามอตัราแลกเปลี�ยนดอลลารส์หรัฐ

(c)

สกลุเงนิมารจ์ิ�นคอื

● สําหรับฟอเร็กซ ์หมายถงึ สกลุเงนิแรกในคูส่กลุเงนิ

● สําหรับการซื�อขาย CFD ของฟิวเจอรส์ หมายถงึ สกลุเงนิของผลติภณัฑท์ี�มกีารซื�อขาย

(d)

เครื�องมอืทางการเงนิที�ดําเนนิการดว้ยวธิดํีาเนนิการทนัที

● หากลกูคา้ตอ้งการเปิดสถานะผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้ ตอ้งคลกิปุ่ ม "Buy" หรอื "Sell" ในขณะที�สตรมีราคาแสดง
ราคาที�ลกูคา้พอใจ

● หากราคาของเครื�องมอืทางการเงนิที�แสดงอยูใ่นขณะนั�นเปลี�ยนแปลง ขณะที�กําลงัดําเนนิการตามคําสั�งของลกูคา้
ในบญัช ีMarketmaker บรษัิทจะเสนอราคาใหมใ่หห้รอืปฏเิสธที�จะดําเนนิการคําสั�งนั�น ในกรณีนี� หนา้ตา่งรโีควต
หรอืขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด "ราคาไมถ่กูตอ้ง" จะปรากฏขึ�น หากลกูคา้ประสงคท์ี�จะเปิดสถานะที�ราคาที�เสนอใหม่
จะตอ้งกด "ตกลง" ภายใน 3 วนิาท ีในกรณีนี� ระบบจะสง่คําสั�งไปยงัเซริฟ์เวอรอ์กีครั �งเพื�อผา่นขั �นตอนและการตรวจ
สอบตา่งๆ ใหมท่ั �งหมด หากลกูคา้ไมต่ดัสนิใจทําธรุกรรมที�ราคาใหมภ่ายในระยะเวลา 3 วนิาท ีระบบจะไมย่อมรับคํา
สั�งดําเนนิธรุกรรมนั�น
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(e)

เครื�องมอืทางการเงนิที�ใชว้ธิกีารดําเนนิการดว้ยราคาตลาด

● หากลกูคา้ตอ้งการเปิดสถานะผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้ จะตอ้งคลกิปุ่ ม "Buy by Market" หรอื "Sell by Market"
คําสั�งเปิดสถานะของลกูคา้อาจดําเนนิการในราคาที�ตา่งจากราคาที�ลกูคา้ไดรั้บในเทอรม์นัิลของลกูคา้ในชว่งภาพ
รวมราคาตลาดครั�งลา่สดุได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

○ หากราคาปัจจบุนัเปลี�ยนแปลงไปจากราคาในภาพรวมราคาตลาดลา่สดุ

○ หากราคาในภาพรวมราคาตลาดลา่สดุใชก้บัปรมิาณการซื�อขายที�นอ้ยกวา่ปรมิาณการซื�อขายของลกูคา้

○ หากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งไดดํ้าเนนิการคําสั�งดว้ยราคานี�

● ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม คําสั�งของลกูคา้จะดําเนนิการดว้ยราคาที�ดทีี�สดุที�บรษัิทไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่ง

● เมื�อเซริฟ์เวอรไ์ดรั้บคําสั�งจากลกูคา้ใหเ้ปิดสถานะ สถานะกจ็ะเปิดอตัโนมตัถิา้มฟีรมีารจ์ิ�นเพยีงพอแกก่ารเปิดสถานะ
ตามขอ้กําหนดมารจ์ิ�นที�มผีลบงัคบัใชข้ณะที�มกีารเปิดสถานะสําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สถานะใหมนั่�นจะถกูเพิ�มเขา้ไปในรายการสถานะที�เปิดอยู่

● คา่ "มารจ์ิ�น" ใหมสํ่าหรับสถานะเดมิที�มอียู ่รวมกบัสถานะใหมท่ี�รอเปิด จะคํานวณจากราคาตลาดในขณะที�มกีาร
ยนืยนัสถานะ

● กําไร/ขาดทนุลอยตวัทั �งหมดสําหรับสถานะเปิดอยู ่รวมถงึสถานะใหมท่ี�รอเปิด จะคํานวณจากราคาตลาดในขณะนั�น

● "ฟรมีารจ์ิ�น" ใหมคํ่านวณจาก

○ ถา้ "ฟรมีารจ์ิ�น" มากกวา่หรอืเทา่กบัศนูย ์และสถานะทั �งหมดของลกูคา้รวมกบัสถานะที�รอเปิด ไมเ่กนิกวา่
จํานวนสถานะสงูสดุที�กําหนดไวสํ้าหรับบญัชปีระเภทนั�น สถานะนั�นกจ็ะเปิดขึ�น ขั �นตอนตอ่ไปหลงัการเปิด
สถานะคอื การบนัทกึขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งลงใน Log File ของเซริฟ์เวอร์

○ หาก "ฟรมีารจ์ิ�น" นอ้ยกวา่ศนูย ์บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธคําสั�งเปิดสถานะนั�น

○ หากการเปิดสถานะใหมด่ว้ยคา่สเปรดในขณะนั�น เป็นเหตใุหเ้กดิการแจง้เตอืนระดบัมารจ์ิ�น (Margin Call) หรอื
ทําใหอ้คิวติี�ตดิลบ กจ็ะไมม่กีารเปิดสถานะดงักลา่ว

● บรษัิทมสีทิธทิี�จะหา้มมใิหเ้ปิดสถานะใหมใ่นเครื�องมอืทางการเงนิบางประเภท โดยไมกํ่าหนดระยะเวลาและไม่
จําเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้

คําสั�งเปิดสถานะจะถอืวา่ไดรั้บการดําเนนิการแลว้ โดยจะถอืเป็นสถานะเปิด เมื�อมบีนัทกึขอ้มลูการเปิดสถานะนั�นใน
ไฟลบ์นัทกึของเซริฟ์เวอร์

2.4 การปิดสถานะ

(a)

หากลกูคา้ตอ้งการสั�งปิดสถานะ ลกูคา้จะตอ้งระบ ุticker และจํานวนล็อตที�ตอ้งการปิด

(b)

เครื�องมอืทางการเงนิที�ดําเนนิการดว้ยวธิดํีาเนนิการทนัที

● หากตอ้งการปิดสถานะผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้ ใหล้กูคา้กดปุ่ ม "Close ..." ขณะที�ลกูคา้เห็นราคาที�พอใจปรากฏขึ�น
ในโฟลวร์าคา

10

https://exness.myzygos.com/contacts/edit/173


Exness (VG) Ltd (หมายเลขใบอนุญาตจากคณะกรรมการบรกิารดา้นการเงนิ SIBA/L/20/1133)
Trinity Chambers, PO Box 4301, โรดทาวน,์ ทอรโ์ทลา, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ
เว็บไซต:์ www.exness.com อเีมล: support@exness.com

(c)

เครื�องมอืทางการเงนิที�ใชว้ธิกีารดําเนนิการดว้ยราคาตลาด

● หากตอ้งการปิดสถานะผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้ ลกูคา้จะตอ้งกดปุ่ ม "Close..."

● คําสั�งปิดสถานะของลกูคา้อาจดําเนนิการในราคาที�ตา่งจากราคาที�ลกูคา้ไดรั้บในเทอรม์นัิลของลกูคา้ในชว่งภาพรวม
ราคาตลาดครั�งลา่สดุได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

○ หากราคาปัจจบุนัเปลี�ยนแปลงไปจากราคาในภาพรวมราคาตลาดลา่สดุ

○ หากราคาในภาพรวมราคาตลาดลา่สดุใชก้บัปรมิาณการซื�อขายที�นอ้ยกวา่ปรมิาณการซื�อขายของลกูคา้

○ หากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งไดดํ้าเนนิการคําสั�งดว้ยราคานี�

(d)

ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม คําสั�งของลกูคา้จะดําเนนิการดว้ยราคาที�ดทีี�สดุที�บรษัิทไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่ง

(e)

ใหถ้อืวา่ไดปิ้ดคําสั�งซื�อขายแลว้ เมื�อมบีนัทกึการปิดคําสั�งนั�นในเซริฟ์เวอร์

2.5 การปิดคําสั�งซื�อขายอตัโนมตั ิ(Stop Out)

(a)

บรษัิทมสีทิธทิี�จะบงัคบัสั�งปิดสถานะของลกูคา้ ถา้มารจ์ิ�นตํ�าลงจนถงึระดบัที�ตอ้งปิดคําสั�งหรอืเมื�ออคิวติี�ตดิลบ

(b)

หากลกูคา้มสีถานะที�เปิดอยูห่ลายสถานะ สถานะที�จะตอ้งถกูสั�งปิดเป็นสถานะแรก คอืสถานะที�มผีลขาดทนุลอยตวัมาก
ที�สดุ

(c)

หากการปิดคําสั�งซื�อขายอตัโนมตัทํิาใหอ้คิวติี�ในบญัชซีื�อขายของลกูคา้ตดิลบ จะมกีารชดเชยมลูคา่ตดิลบนั�นเพื�อใหอ้คิวิ
ตี�กลบัมาเป็น 0 ดอลลาร์

2.6 คําสั�งซื�อขาย

(a)

ประเภทของคําสั�งซื�อขายในแพลตฟอรม์การซื�อขาย

หากตอ้งการเปิดสถานะ อาจใชคํ้าสั�งซื�อขายดงัตอ่ไปนี�

● "คําสั�ง Buy Limit" - คําสั�งเปิดสถานะ Long ในราคาที�ตํ�ากวา่ราคาปัจจบุนั ณ ขณะเปิดคําสั�งซื�อขาย

● "คําสั�ง Buy Stop" - คําสั�งเปิดสถานะ Long ในราคาที�สงูกวา่ราคาปัจจบุนั ณ ขณะเปิดคําสั�งซื�อขาย
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● "คําสั�ง Buy Stop Limit" คอื คําสั�งซื�อขายที�รวมคําสั�งสองประเภทแรกเขา้ดว้ยกนั เป็นคําสั�ง Stop เพื�อออก "คําสั�ง
Buy Limit" ทนัททีี�ราคา "Ask" ถงึระดบัที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ขณะตั �งคา่คําสั�ง "คําสั�ง Buy Limit" กจ็ะเปิดขึ�นที�ระดบั
ราคานั�น นอกจากนี� ราคาปัจจบุนัเป็นราคาที�ตํ�ากวา่ราคาที�ตั �งไวใ้หเ้ปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้

● "คําสั�ง Sell Limit" - คําสั�งเปิดสถานะ Short ในราคาที�สงูกวา่ราคาปัจจบุนั ณ ขณะเปิดคําสั�งซื�อขาย

● "คําสั�ง Sell Stop" - คําสั�งเปิดสถานะ Short ในราคาที�ตํ�ากวา่ราคาปัจจบุนั ณ ขณะเปิดคําสั�งซื�อขาย

● "คําสั�ง Sell Stop Limit" คอืคําสั�ง Stop เพื�อเปิด "คําสั�ง Sell Limit" ทนัททีี�ราคา "Bid" ในอนาคตถงึระดบัที�กําหนด
ไวข้ณะตั �งคา่คําสั�ง "คําสั�ง Sell Limit" กจ็ะเปิดขึ�นที�ระดบัราคานั�น นอกจากนี� ราคาปัจจบุนัเป็นราคาที�สงูกวา่ราคาที�
ตั �งไวใ้หเ้ปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ แตท่ั �งนี� ราคาของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้จะสงูกวา่ราคาเงื�อนไขที�ตั �งไว ้(trigger
price)

หากตอ้งการปิดสถานะ สามารถใชคํ้าสั�งตอ่ไปนี�

● "คําสั�ง Stop Loss" - คําสั�งปิดสถานะในราคาที�ใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ราคาที�ลกูคา้เปิดสถานะนั�น

● "คําสั�ง Take Profit" - คําสั�งปิดสถานะที�เปิดไวก้อ่นหนา้นี�ในราคาที�ใหผ้ลกําไรที�ดกีวา่ราคาเมื�อลกูคา้เปิดสถานะนั�น

(b)

การเปิดคําสั�งซื�อขายและระยะเวลาของคําสั�งซื�อขาย

● ลกูคา้อาจเปิดคําสั�ง แกไ้ขคําสั�ง หรอืลบคําสั�งซื�อขายในเครื�องมอืทางการเงนิหนึ�งไดภ้ายในชั�วโมงการซื�อขาย
เทา่นั�น ชั�วโมงการซื�อขายสําหรับเครื�องมอืทางการเงนิแตล่ะประเภทระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา

● คําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ของเครื�องมอืทางการเงนิที�มกีารซื�อขายตลอด 24 ชั�วโมง จะมสีถานะ "Good Till Cancelled
(GTC)" ซึ�งหมายถงึคําสั�งนั�นยงัคงมผีลจนกวา่คณุจะสั�งยกเลกิ ลกูคา้สามารถกําหนดวนัและเวลาหมดอายไุดใ้นชอ่ง
"Expiry"

● คําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ของเครื�องมอืทางการเงนิที�ไมไ่ดม้กีารซื�อขายตลอด 24 ชั�วโมง จะมสีถานะ "Day Order" ซึ�ง
หมายถงึคําสั�งนั�นมผีลจนถงึสิ�นวนัทําการนั�น กอ่นจะถกูลา้งออกจากระบบ

● คําสั�ง Stop Loss และ Take Profit สําหรับเครื�องมอืทางการเงนิทกุประเภทมสีถานะ "GTC" หรอื "มผีลจนกวา่จะถกู
สั�งยกเลกิ"

● ในการเปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ ลกูคา้ตอ้งระบตุวัแปรดงันี� เครื�องมอืทางการเงนิ จํานวนล็อต ประเภทคําสั�งซื�อขาย
และราคาที�จะเปิดคําสั�งซื�อขาย นอกจากนี� ลกูคา้อาจเลอืกระบหุรอืไมร่ะบตุวัแปรรองกไ็ด ้ซึ�งไดแ้ก ่ระดบั "Stop
Loss" ระดบั "Take Profit" และวนัเวลาหมดอายขุองคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้นั�น

● ระบบจะปฏเิสธคําสั�งใดๆ กต็ามที�ไมไ่ดร้ะบคุา่ตวัแปรบงัคบั หรอืระบคุา่ตวัแปรบงัคบั/ตวัแปรรองไมถ่กูตอ้ง

● ลกูคา้ที�ตอ้งการเปิดคําสั�ง "Stop Loss" หรอื "Take Profit" จําเป็นตอ้งระบขุอ้มลูดงันี� Ticker ของสถานะที�เปิดและ
ระดบั "Stop Loss" และ "Take Profit"

(c)

ในขณะที�กําหนดคําสั�ง Stop Loss และ/หรอื Take Profit ใหแ้กส่ถานะที�เปิดอยูห่รอืคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ ระดบัราคา
คําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ (สว่นตา่งระหวา่งปิ� ปของ Stop Loss หรอื Take Profit) กบัราคาตลาดปัจจบุนัจะตอ้งไมตํ่�ากวา่คา่
Limit และ Stop Level ที�ระบไุวใ้นแตล่ะเครื�องมอืในขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา และจําเป็นตอ้งตรงตามเงื�อนไขตอ่ไปนี�
ดว้ย

● สําหรับคําสั�ง Stop Loss ของสถานะ Short หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Ask คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิด
ดว้ยราคาที�ตํ�ากวา่ราคา Ask บวกกบัคา่ Limit & Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น
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● สําหรับคําสั�ง Take Profit ของสถานะ Short หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Ask คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิด
ดว้ยราคาที�สงูกวา่ราคา Ask ลบคา่ Limit & Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Stop Loss ของสถานะ Long หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Bid คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิด
ดว้ยราคาที�สงูกวา่ราคา Bid ลบคา่ Limit & Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Take Profit ของสถานะ Long หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Bid คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิด
ดว้ยราคาที�ตํ�ากวา่ราคา Bid บวกกบัคา่ Limit & Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Buy Limit หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Ask คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ยราคาที�สงูกวา่
ราคา Ask ลบคา่ Limit & Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Buy Stop หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Ask คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ยราคาที�ตํ�ากวา่
ราคา Ask บวกกบัคา่ Limit & Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Sell Limit หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Bid คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ยราคาที�ตํ�ากวา่
ราคา Bid บวกกบัคา่ Limit & Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Sell Stop หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Bid คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ยราคาที�สงูกวา่
ราคา Bid ลบคา่ Limit & Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

(d)

ใหถ้อืวา่ไดเ้ปิดคําสั�งซื�อขายแลว้ เมื�อมบีนัทกึการเปิดคําสั�งนั�นในเซริฟ์เวอร์

(e)

บรษัิทจะปฏเิสธคําสั�งใหเ้ปิดคําสั�งซื�อขาย หากคําสั�งนั�นสง่มากอ่นราคาแรกตอนตลาดเปิด
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(f)

หากลกูคา้ตอ้งการแกไ้ขคา่ตวัแปรของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ ตอ้งระบขุอ้มลูดงัตอ่ไปนี� คอื Ticker ระดบัราคาของคําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้ ระดบั "Stop Loss" และระดบั "Take Profit" หากขอ้มลูที�ระบไุมถ่กูตอ้ง และมกีารเปิด/แกไ้ข/ลบคําสั�ง
ซื�อขายผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้ โดยไมไ่ดใ้ช ้Advisor ระบบจะปฏเิสธคําสั�งดงักลา่วและปุ่ ม "Modify ..." กจ็ะใชง้านไมไ่ด ้
ในกรณีที�ลกูคา้แกไ้ขคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้บอ่ยครั �งในระหวา่งชว่งเวลาที�สภาพตลาดเป็นไปตามที�กําหนดไว ้รวมถงึแตไ่ม่
จํากดัเพยีง (i) มปีรมิาณคําสั�งซื�อขายในตลาดอา้งองิไมเ่พยีงพอ (ii) สภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอ (iii) ความผันผวนของตลาด
(iv) ชอ่งวา่งของราคา อนัเนื�องมาจากความชอบดว้ยกฎหมายหรอืความแทจ้รงิของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ยงัเป็นที�กงัขา
หรอืสงสยั ตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว หรอืหากการแกไ้ขดงักลา่วทําใหบ้รษัิทเสยีเปรยีบ บรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ดงันี�

● ปฏเิสธที�จะเปิด หรอืแกไ้ข หรอืดําเนนิการคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้

● เปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ในราคาอื�นที�ไมเ่ป็นไปตามราคาที�ลกูคา้รอ้งขอ

● ปฏเิสธลกูคา้

(g)

หากลกูคา้ตอ้งการแกไ้ขคําสั�ง "Stop Loss" และ "Take Profit" ในสถานะที�เปิดไวแ้ลว้ ลกูคา้ตอ้งระบ ุTicker ระดบั "Stop
Loss" และระดบั "Take Profit" หากขอ้มลูที�ระบไุมถ่กูตอ้ง และมกีารเปิด/แกไ้ข/ลบคําสั�งซื�อขายผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้
โดยไมไ่ดใ้ช ้Advisor ระบบจะปฏเิสธคําสั�งดงักลา่วและปุ่ ม "Modify ... " กจ็ะใชง้านไมไ่ด ้

(h)

เมื�อลกูคา้ตอ้งการใหล้บคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ จะตอ้งระบ ุticker ดว้ย ใหถ้อืวา่ไดดํ้าเนนิการตามคําสั�งใหแ้กไ้ขหรอืลบ
คําสั�งแลว้ และใหถ้อืวา่คําสั�งนั�นถกูแกไ้ขหรอืลบแลว้ เมื�อมบีนัทกึเชน่นั�นในเซริฟ์เวอร์

(i)

บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการแกไ้ขคําสั�งซื�อขาย ในกรณีที�ราคาของ "Stop Loss" หรอื "Take Profit" ที�ตั �งไวเ้ป็นราคา
ปัจจบุนัที�ดําเนนิการโดยอตัโนมตัขิณะที�กําลงัแกไ้ข

( j)

นอกจากนี� บรษัิทยงัมสีทิธทิี�จะปฏเิสธไมเ่ปิดหรอืแกไ้ขคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ หากคําสั�ง Stop Loss ใกลเ้คยีงกบัราคา
เปิดมากกวา่ชว่งหา่งของสเปรดเฉลี�ย

(k)

บรษัิทมสีทิธใิชร้าคาตลาดเมื�อดําเนนิการตามคําสั�ง Take Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop และ Sell
Stop ถา้ลกูคา้ตั �งคําสั�ง Take Profit, Buy Limit และ Sell Limit และเกดิราคาคลาดเคลื�อน ลกูคา้จะไดกํ้าไรมากขึ�น แตถ่า้
ลกูคา้ตั �งคําสั�ง Stop Loss, Buy Stop และ Sell Stop และเกดิราคาคลาดเคลื�อน ลกูคา้จะขาดทนุมากขึ�น

2.7 การดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย

(a)

คําสั�งซื�อขายที�รอการดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อตรงตามเงื�อนไขตอ่ไปนี�

● คําสั�ง "Take Profit" ของสถานะ Long ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อราคา Bid เทา่กบัหรอืสงูกวา่ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Stop Loss" ของสถานะ Long ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อราคา Bid เทา่กบัหรอืตํ�ากวา่ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขาย
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● คําสั�ง "Take Profit" ของสถานะ Short ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อราคา Ask เทา่กบัหรอืตํ�ากวา่ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Stop Loss" ของสถานะ Short ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อราคา Ask เทา่กบัหรอืสงูกวา่ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Buy Limit" ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อราคา Ask เทา่กบัหรอืตํ�ากวา่ระดบัราคาของคําสั�ง
ซื�อขาย

● คําสั�ง "Sell Limit" ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อราคา Bid เทา่กบัหรอืสงูกวา่ระดบัราคาของคําสั�ง
ซื�อขาย

● คําสั�ง "Buy Stop" ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อราคา Ask เทา่กบัหรอืสงูกวา่ระดบัราคาของคําสั�ง
ซื�อขาย

● คําสั�ง "Sell Stop" ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการเมื�อราคา Bid เทา่กบัหรอืตํ�ากวา่ระดบัราคาของคําสั�ง
ซื�อขาย

บรษัิทจะพยายามอยา่งดทีี�สดุเพื�อดําเนนิการคําสั�ง Limit ใหไ้ดต้ามราคาที�ลกูคา้รอ้งขอ อยา่งไรกต็าม บรษัิทอาจไม่
สามารถดําเนนิการคําสั�ง Limit ไดด้ว้ยเหตผุลตา่งๆ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงเหตผุลตอ่ไปนี� (i) มปีรมิาณคําสั�งในตลาด
อา้งองิไมเ่พยีงพอ (ii) คําสั�งซื�อขายเกนิกวา่ระดบัความเสี�ยงที�บรษัิทรับได ้ซึ�งเป็นระดบัที�บรษัิทกําหนดและแกไ้ขเพิ�มเตมิ
เป็นครั �งคราวตามสภาวะตลาดและปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ (iii) ราคา Bid หรอืราคา Ask (แลว้แตคํ่าสั�ง Limit ของคณุ) ไมถ่งึ
ระดบัที�กําหนด นั�นคอื หากเป็นคําสั�ง Sell ราคา Bid ตอ้งไปถงึราคาที�กําหนดไว ้หากเป็นคําสั�ง Buy ราคา Ask ตอ้งไปถงึ
ราคาที�กําหนดไว ้

(b)

การเปิดคําสั�งซื�อขายสําหรับบญัช ีMarketmaker บนเซริฟ์เวอรใ์ชเ้วลา 0.01-5 วนิาที

● เมื�อราคาของคําสั�งซื�อขายตกอยูใ่นชอ่งวา่งของราคาในชว่งตลาดเปิดหรอืในสภาวะตลาดไมป่กต ิคําสั�งซื�อขาย
นั�นจะดําเนนิการที�ราคาแรกที�มอียูใ่นตลาด ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้ยกเวน้ใดๆ ที�ระบไุวใ้นขอ้ปัจจบุนัที�ดา้นลา่ง

● กฎตอ่ไปนี�ใชก้บัคําสั�งซื�อขายในคูส่กลุเงนิบางคู ่ที�ราคาตกอยูใ่นชอ่งวา่งของราคา ตามที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนด
เฉพาะของสญัญาบนเว็บไซตข์องบรษัิท

○ หากคําสั�งซื�อขายนั�นดําเนนิการในสภาวะตลาดที�ตา่รงไปจากสภาพปกต ิ(เชน่ มสีภาพคลอ่งตํ�า) หรอื

○ หากราคาที�ระบไุวใ้นคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ตกอยูใ่นชอ่งวา่งของราคาและชว่งผลตา่งปิ� ป (คา่สมบรูณ)์
ระหวา่งราคาแรกในตลาด (ถดัจากชอ่งวา่งของราคา) กบัราคาของคําสั�งซื�อขาย มากกวา่หรอืเทา่กบัจํานวน
ปิ� ป (ระดบัชอ่งวา่งราคา) ของเครื�องมอืทางการเงนิใดเครื�องมอืหนึ�ง

● คําสั�งซื�อขายนั�น ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 1) หรอื 2) ขา้งตน้ จะดําเนนิการที�ราคาแรกในตลาด หลงัชอ่งวา่งราคานั�น
สว่นในกรณีอื�นๆ ทั �งหมด ราคาที�ดําเนนิการคําสั�งซื�อขายจะเป็นไปตามราคาที�ระบไุวใ้นคําสั�งนั�น

● คําสั�ง Buy Stop, Sell Stop และ Stop Loss อาจดําเนนิการที�ระดบัราคาที�แยก่วา่ที�ลกูคา้กําหนดไว ้สว่นคําสั�ง
Buy Limit, Sell Limit และ Take Profit อาจดําเนนิการที�ระดบัราคาที�ดกีวา่ที�ลกูคา้กําหนดไว ้

● บรษัิทอาจอนุญาตใหล้กูคา้ดําเนนิการคําสั�งซื�อขายตามราคาที�รอ้งขอ ไมว่า่คําสั�งซื�อขายจะเกดิที�ชอ่งวา่งของ
ราคา และ/หรอืทําให ้Limit และ Stop Level ที�ระบสํุาหรับบางเครื�องมอืทางการเงนิที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะ
ของสญัญาหายไปกต็าม ทั �งนี�เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว สามารถดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดใ้น
พื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้ และ/หรอืเว็บไซต ์และ/หรอืการตดิตอ่กบัลกูคา้โดยตรง บรษัิทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผู ้
เดยีวในการพจิารณายกเลกิ/แกไ้ข/เปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดขา้งตน้ ในกรณีที�ลกูคา้มกีารดําเนนิการที�น่าสงสยัหรอื
ดว้ยเหตผุลอื�นใดตามดลุยพนิจิของบรษัิท ในกรณีดงักลา่ว จะมกีารดําเนนิการคําสั�งซื�อขายตามราคาแรกที�มกีาร
ซื�อขายในตลาด และไมว่า่กรณีใด บรษัิทจะไมรั่บผดิตอ่ผลที�ตามมาหรอืการสญูเสยีใดๆ
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(c)

บรษัิทไมไ่ดกํ้าหนดระยะเวลาในการดําเนนิการคําขอและคําสั�งของลกูคา้ในบญัช ีInterbank แตร่ะยะเวลาจะขึ�นอยูก่บัผู ้
ใหบ้รกิารสภาพคลอ่งที�บรษัิทสง่คําขอและคําสั�งของลกูคา้ไปเพื�อดําเนนิการ

● ในกรณีที�สภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอ หรอืผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งปฏเิสธที�จะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายตามปรมิาณที�ระบุ
ไวด้ว้ยการดําเนนิการดว้ยราคาตลาด กจ็ะทําใหไ้มส่ามารถเปิดคําสั�งซื�อขายไดท้ั �งหมด จงึดําเนนิการเปิดคําสั�ง
ซื�อขายไดเ้พยีงบางสว่นเทา่นั�น ซึ�งกค็อืการเปิดสถานะไดไ้มเ่กนิปรมิาณที�มใีนตลาดหรอืปรมิาณที�ผูใ้หบ้รกิารสภาพ
คลอ่งม ีสว่นคําสั�งที�เหลอืจะถกูยกเลกิ

● ในกรณีที�สภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอ หรอืผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งปฏเิสธที�จะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายตามปรมิาณที�ระบุ
ไวด้ว้ยการดําเนนิการดว้ยราคาตลาด กจ็ะทําใหไ้มส่ามารถปิดคําสั�งซื�อขายไดท้ั �งหมด จงึดําเนนิการปิดคําสั�งซื�อขาย
ไดเ้พยีงบางสว่นเทา่นั�น ซึ�งกค็อืการปิดสถานะไดไ้มเ่กนิปรมิาณที�มใีนตลาดหรอืปรมิาณที�ผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งมี
สถานะที�เหลอืกจ็ะคงเหลอือยูใ่นระบบ

● ในกรณีที�สภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอ หรอืผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งปฏเิสธที�จะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายตามปรมิาณที�ระบุ
ไวด้ว้ยการดําเนนิการดว้ยราคาตลาด กจ็ะทําใหดํ้าเนนิการคําสั�ง Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop และ Sell Limit
ไดเ้พยีงบางสว่นเทา่นั�น ในกรณีนี� จะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายเพยีงบางสว่นโดยการเปิดสถานะตามสภาพคลอ่งที�ได ้
จากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่ง สว่นคําสั�งที�เหลอื จะมกีารสรา้งคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ประเภทเดยีวกนัขึ�น

● ในกรณีที�สภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอ หรอืผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งปฏเิสธที�จะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายตามปรมิาณที�ระบุ
ไวด้ว้ยการดําเนนิการดว้ยราคาตลาด กจ็ะทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการคําสั�ง Stop Loss และ Take Profit ไดท้ั �งหมด
ในกรณีนี� จะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายเพยีงบางสว่นโดยการปิดสถานะตามสภาพคลอ่งที�ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารสภาพ
คลอ่ง สว่นคําสั�งที�เหลอื จะมกีารเปิดสถานะใหมข่ึ�น

2.8. การแกไ้ขสถานการณเ์มื�อเกดิขอ้ขดัแยง้

(a)

ลกูคา้มสีทิธยิื�นเรื�องรอ้งเรยีนไดห้ากเกดิสถานการณท์ี�มขีอ้ขดัแยง้ ในกรณีดงักลา่ว โปรดศกึษาการจัดการขอ้รอ้งเรยีน
ของลกูคา้ โดยสามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทซึ�งมกีารแกไ้ขเป็นครั �งคราว

(b)

ขอ้มลูเซริฟ์เวอร ์ฐานขอ้มลู และขอ้มลูจาก Log-File ของเซริฟ์เวอรใ์ชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูหลกั หากลกูคา้มขีอ้รอ้งเรยีนใดๆ
หากขอ้มลูเซริฟ์เวอร ์ฐานขอ้มลู และขอ้มลูจาก Log File ของเซริฟ์เวอรไ์มม่บีนัทกึขอ้มลูที�ลกูคา้กลา่วถงึ บรษัิทอาจไม่
รับพจิารณาขอ้โตแ้ยง้ที�ลกูคา้ยกมา

(c)

การอา้งองิราคาของบรษัิทอื�นๆ ไมส่ามารถทําได ้บรษัิทจะไมรั่บพจิารณาราคาดงักลา่ว

(d)

บรษัิทไมรั่บเรื�องรอ้งเรยีนดงัตอ่ไปนี�

● คําขอของลกูคา้ที�ไมไ่ดดํ้าเนนิการเนื�องจากอยูใ่นขณะซอ่มบํารงุหรอืปรับปรงุเซริฟ์เวอร์

● ธรุกรรมของลกูคา้ที�เกดิจากการใชฟ้รมีารจ์ิ�นสว่นเกนิ ซึ�งไดรั้บมาจากสถานะที�ไดกํ้าไรในบญัชซีื�อขาย และ
ภายหลงัสถานะนั�นถกูบรษัิทยกเลกิและถอืวา่เป็นโมฆะ

● ในกรณีที�ราคาซื�อขาย CFD ของเครื�องมอืการซื�อขายนั�นบนแพลตฟอรม์แตกตา่งจากราคาของสนิทรัพยอ์า้งองิ
ของเครื�องมอืการซื�อขายนั�น
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(e)

บรษัิทระงับขอ้ขดัแยง้ทั �งหมดโดยการแกไ้ขสาเหตทุี�ทําใหเ้กดิเรื�องรอ้งเรยีน รวมถงึเปิดสถานะที�ถกูปิดผดิขึ�นใหม่

(f)

บรษัิทจะไมช่ดเชยใหก้บัลกูคา้ ในกรณีที�เหตนัุ�นเกดิขึ�นกอ่นที�จะเกดิกรณีขดัแยง้ตามที�ระบไุวใ้นขอ้รอ้งเรยีน

2.9 กระบวนการระงับสถานการณท์ี�มขีอ้ขดัแยง้

(a)

การเปลี�ยนแปลงและการเปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้

● กรณีตอ่ไปนี� ถอืวา่เป็นการเปิดหรอืแกไ้ขคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้อยา่งไมถ่กูตอ้ง

○ การทําธรุกรรมกอ่นตลาดเปิด

○ ราคาผดิ

○ แพลตฟอรม์การซื�อขายมปัีญหา

● ในกรณีดงักลา่ว คําสั�งซื�อขายลว่งหนา้หรอืสถานะที�เปิดเนื�องจากการดําเนนิการคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้จะถกูลบทิ�ง

● บรษัิทจะไมรั่บเรื�องรอ้งเรยีน ในกรณีที�ลกูคา้ไมส่ามารถออกคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้หรอืแกไ้ขระดบัราคาของคําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้ หรอืบรษัิทไมไ่ดทํ้าตามคําสั�งของลกูคา้ใหแ้กไ้ขหรอืเปิดคําสั�งของลกูคา้ เนื�องจากสญัญาณอนิ
เทอรเ์น็ตของลกูคา้หรอืของเซริฟ์เวอรไ์มด่ ีและบรษัิทไมรั่บเรื�องรอ้งเรยีนที�เกดิจากเหตทุี�ระบไุวใ้นขอ้ "a" ดว้ย

● หากบรษัิทยงัไมไ่ดแ้กไ้ขขอ้ขดัแยง้นั�นใหล้ลุว่ง บรษัิทมสีทิธทิี�จะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ตามลําดบัเวลาที�
คําสั�งนั�นจะตอ้งดําเนนิการจรงิ หากวา่เซริฟ์เวอรไ์ดรั้บและดําเนนิการคําสั�งเหลา่นั�น

● ระหวา่งการระงับขอ้ขดัแยง้ บรษัิทจะไมรั่บพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เรื�องการไมส่ามารถดําเนนิธรุกรรมได ้

● หลงัจากที�บรษัิทตดัสนิขอ้ขดัแยง้แลว้ บรษัิทจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบผลการตดัสนิ

(b)

การเปิดและปิดสถานะ

● หากลกูคา้ไมส่ามารถเปิดหรอืปิดสถานะ หรอืหากบรษัิทไมส่ามารถดําเนนิการคําสั�งเปิดหรอิปิดของลกูคา้ได ้บรษัิท
จะไมพ่จิารณาขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้  ในกรณีตอ่ไปนี�

○ สญัญาณการเชื�อมตอ่ของลกูคา้หรอืเซริฟ์เวอรไ์มด่ี

○ ราคามขีอ้ผดิพลาด

○ มกีารทําธรุกรรมกอ่นตลาดเปิด

○ แพลตฟอรม์การซื�อขายหรอืซอฟตแ์วรข์องเซริฟ์เวอรม์ปัีญหา

● หากบญัชขีองลกูคา้มเีงนิไมเ่พยีงพอแกก่ารดําเนนิธรุกรรมหรอืลกูคา้ทําธรุกรรมเกนิกวา่ที�กําหนดในบญัชปีระเภทนั�น
(การสง่คําสั�งซื�อขาย การเปิดสถานะ) บรษัิทจะไมรั่บพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เรื�องที�ไมส่ามารถเปิดสถานะเพิ�ม
ได ้
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● บรษัิทสามารถลบสถานะของลกูคา้ได ้ถา้ไดรั้บคําสั�งใหเ้ปิดสถานะกอ่นตลาดเปิด หรอืคําสั�งนั�นไดดํ้าเนนิการไป
แลว้ดว้ยราคาของวนักอ่น หรอืในกรณีที�ราคาไมถ่กูตอ้ง

● หากมกีารลบสถานะผดิสถานะ บรษัิทมสีทิธติดัสนิใจวา่ดําเนนิการอยา่งไรกบัสถานะนั�น ไมว่า่โดยการเปิดสถานะนั�น
ขึ�นใหมห่รอืการจา่ยคา่ชดเชยใหก้บัลกูคา้

● ระหวา่งการระงับขอ้ขดัแยง้ บรษัิทจะไมรั่บพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เรื�องการไมส่ามารถดําเนนิธรุกรรมได ้

2.10 ความหมายของคําศพัท์

คําศพัทต์า่งๆ ที�ใชใ้นเงื�อนไขธรุกจิทั�วไปมคีวามหมายเหมอืนกบัในขอ้ตกลงของลกูคา้ หากไมม่คํีานยิามใหไ้วใ้นขอ้
ตกลงของลกูคา้ คําศพัทนั์�นจะมคีวามหมายดงัตอ่ไปนี�

"ประวตับิญัช"ี หมายถงึ ธรุกรรมและการฝากถอนเงนิที�ดําเนนิการสมบรูณแ์ลว้ในบญัชซีื�อขาย

"ประเภทบญัช"ี หมายถงึ เงื�อนไขของประเภทบญัช ีสามารถดรูายชื�อประเภทบญัชทีี�บรษัิทใหบ้รกิารไดท้ี�หนา้เงื�อนไข
การซื�อขายบน www.exness.com ลกูคา้จะเลอืกประเภทของบญัชซีื�อขายไดข้ณะลงทะเบยีนเปิดบญัช ีประเภทบญัชไีม่
สามารถเปลี�ยนไดใ้นภายหลงั

"ลงิกต์วัแทน" หมายถงึ ลงิก ์URL เฉพาะที�ใชใ้นการดงึดดูลกูคา้ใหม ่หลงัจากที�ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผูล้งทะเบยีน
จะเป็นลกูคา้ของบรษัิทภายใตต้วัแทน และตวัแทนจะเริ�มไดรั้บคา่คอมมชิชั�นตามสตูรที�ระบไุวใ้นขอ้ตกลงของพารท์เนอร์

"การลงทะเบยีนโดยใชล้งิกข์องตนเอง (Auto Referral Activity)" หมายถงึ เมื�อตวัแทนโบรกเกอรไ์ดรั้บคา่
คอมมชิชั�นจากการซื�อขายผา่นบญัชซีื�อขายที�ตวัแทนโบรกเกอรผ์ูนั้ �นเป็นผูค้วบคมุเอง ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

"กราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน" หมายถงึ กราฟที�แสดงราคาเปิดและราคาปิด ตลอดจนราคาสงูสดุและตํ�าสดุ ภายในระยะ
เวลาที�กําหนด (เชน่ หนึ�งนาท ีหา้นาท ีหนึ�งวนั หนึ�งสปัดาห)์

"ตลาดซื�อขายสนิทรพัยพ์ื�นฐาน" หมายถงึ ตลาดที�มกีารซื�อขายสนิทรัพยพ์ื�นฐานสําหรับ CFD

"คาํส ั�ง Buy Limit" มคีวามหมายตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้คําสั�งซื�อขายในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

"คาํส ั�ง Buy Stop" มคีวามหมายตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้คําสั�งซื�อขายในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

"กราฟ" หมายถงึ ราคาที�แสดงในรปูแบบของกราฟราคา สําหรับชว่งเวลาที�สมัพันธก์บักราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน:

● จดุสงูสดุของกราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน คอืราคา Bid สงูสดุ

● จดุตํ�าสดุของกราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน คอืราคา Bid ตํ�าสดุ

● จดุปิดของกราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน คอืราคา Bid สดุทา้ย

● จดุเปิดของกราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน คอืราคา Bid แรก

"Log File ในเทอรม์นิลัของลกูคา้" หมายถงึ ไฟลท์ี�สรา้งขึ�นโดยเทอรม์นัิลของลกูคา้ เพื�อบนัทกึคําขอและคําสั�งของ
ลกูคา้ทั �งหมดเพื�อสง่ไปยงัผูค้า้แบบวนิาทตีอ่วนิาที

"บญัชขีองบรษิทั" หมายถงึ บญัชธีนาคารและ/หรอืบญัชดีจิทิลัของบรษัิท รวมถงึบญัชขีองบรษัิทในศนูยป์ระมวลผล

"สถานการณท์ี�เป็นขอ้ขดัแยง้" หมายถงึ 1) สถานการณท์ี�ลกูคา้เห็นวา่บรษัิทฝ่าฝืนขอ้กําหนดหนึ�งขอ้หรอืหลายขอ้ ตาม
ที�ระบไุวใ้นขอ้ตกลงของลกูคา้และภาคผนวก เนื�องจากบรษัิทไดก้ระทําการหรอืไมก่ระทําการบางอยา่ง 2) สถานการณท์ี�
บรษัิทเห็นวา่ลกูคา้ฝ่าฝืนขอ้กําหนดหนึ�งขอ้หรอืหลายขอ้ ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ตกลงของลกูคา้และภาคผนวก เนื�องจาก
ลกูคา้ไดก้ระทําการหรอืไมก่ระทําการบางอยา่ง 3) สถานการณท์ี�ลกูคา้ไดดํ้าเนนิกจิกรรมซื�อขายโดยไมใ่ชร้าคาตลาด
หรอืกอ่นราคาแรกเมื�อตลาดเปิด หรอืราคาที�ลกูคา้ไดรั้บจากบรษัิทขณะที�ซอฟตแ์วรข์องแพลตฟอรม์การซื�อขายเกดิขอ้
ผดิพลาดหรอืมปัีญหาอยา่งเห็นไดช้ดั
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"คาํส ั�งซื�อขายประเภท Day Order" หมายถงึ คําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ที�จะถกูลา้งออกจากระบบโดยอตัโนมตัเิมื�อสิ�นสดุ
ชว่งเวลาซื�อขาย

"ระบบชําระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส"์ หมายถงึ ขั �นตอนหรอืกระบวนการทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์ที�ใช ้
ดําเนนิธรุกรรมทางการเงนิและชาํระเงนิใหแ้กก่นัระหวา่งผูใ้ชร้ะบบทั �งสองฝ่าย ในระบบนี� จะทําธรุกรรมดว้ยบตัรธนาคาร
   เงนิอเิล็กทรอนกิส ์(e-money) และเงนิสด

"ภาวะตลาด Fast Market" หมายถงึ ภาวะที�ตลาดเคลื�อนไหวอยา่งรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั �นๆ ซึ�งมกัทําใหเ้กดิชอ่งวา่ง
ของราคา โดยทั�วไปแลว้ ภาวะนี�จะเกดิขึ�นกอ่นเกดิเหตกุารณสํ์าคญัเพยีงชั�วครูห่รอืเกดิทนัทหีลงัเหตกุารณสํ์าคญั เชน่

A. การเผยแพรด่ชันชีี�วดัทางเศรษฐศาสตรม์หภาคที�เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิโลก ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่ตลาดการเงนิเป็น
อยา่งมาก

B. การตดัสนิใจเรื�องดอกเบี�ยของธนาคารกลาง

C. การแถลงขา่วและสนุทรพจนข์องประธานธนาคารกลาง ประมขุแหง่รัฐ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั และการ
ประกาศที�สําคญัอื�นๆ

D. การแทรกแซง

E. การกอ่การรา้ย

F. ภยัพบิตัหิรอืปรากฏการณท์างธรรมชาตซิ ึ�งทําใหม้กีารประกาศภาวะฉุกเฉนิ (หรอืมาตรการจํากดัอื�นๆ) ภายในรัฐหรอื
อาณาเขตที�ไดรั้บผลกระทบ

G. สงครามหรอืการดําเนนิการทางทหารอื�นๆ

H. เหตสุดุวสิยัทางการเมอืง การปลดหรอืการแตง่ตั �ง (รวมถงึผลการเลอืกตั �ง) ผูบ้รหิารรัฐบาล

I. เหตกุารณอ์ื�นใดที�คลา้ยคลงึกนั ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่การเคลื�อนไหวของราคา

รวมถงึเหตผุลอื�นๆ นอกเหนอืจากรายการขา้งตน้นี�

"ตลาดที�ไมม่กีารเคลื�อนไหว (Flat Market)" หมายถงึ ภาวะตลาดที�มกีารรับราคาผา่นเทอรม์นัิลนอ้ยครั �งเป็นระยะเวลา
นานกวา่สภาวะตลาดปกต ิตามหลกัแลว้ ภาวะตลาดดงักลา่วเป็นเรื�องปกตใินชว่งเทศกาลครสิตม์าสและวนัหยดุ
นักขตัฤกษ์ในกลุม่ประเทศ G7 ตั �งแตเ่วลา 20:00 น. - 24:00 น. GMT +0 เป็นตน้

"ธรุกรรมสมบรูณ"์ หมายถงึ การเปิดและปิดสถานะที�มขีนาดเทา่กนั ซึ�งกค็อืการซื�อกอ่นแลว้คอ่ยขาย หรอืการขายกอ่น
แลว้คอ่ยซื�อ

"คาํส ั�งซื�อขายประเภท GTC (Good Till Canceled") หมายถงึ คําสั�งซื�อขายที�ยงัคงมผีลจนกวา่ลกูคา้จะสั�งยกเลกิ

"การดาํเนนิการทนัท ี(Instant Execution)" หมายถงึ การขอใหดํ้าเนนิการคําสั�งทนัททีี�ลกูคา้เห็นราคาแบบเรยีลไท
มข์องบรษัิท ซึ�งเป็นราคาที�ลกูคา้พอใจ

"คาํส ั�งโอนเงนิไปยงับญัชซีื�อขายอื�น" หมายถงึ การออกคําสั�งผา่นพื�นที�สว่นบคุคลบนเว็บไซตข์องบรษัิท เพื�อโอนเงนิ
จากบญัชซีื�อขายของลกูคา้ไปยงับญัชซีื�อขายอื�นที�ลงทะเบยีนไวก้บับรษัิท

"ระดบั Limit และ Stop Level" หมายถงึ มลูคา่ขั �นตํ�าในหน่วยปิ� ป จากระดบัที�มกีารเปิดคําสั�งจนถงึราคาปัจจบุนั (ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้)

"ผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่ง" หมายถงึ สถาบนัการเงนิที�มทีนุทรัพยม์ากเพยีงพอและทําหนา้ที�เป็นคูค่า้ของลกูคา้ของ
บรษัิท ในการดําเนนิการคําสั�งซื�อขายเครื�องมอืทางการเงนิผา่นเครอืขา่ยการสื�อสารทางอเิล็กทรอนกิส ์(ECN)
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"สถานะ Locked positions" หมายถงึ สถานะ Long และ Short ที�มขีนาดเทา่กนัในเครื�องมอืทางการเงนิเดยีวกนั ซึ�ง
เปิดในบญัชซีื�อขายเดยีวกนั

"ภาวะตลาดแตกตา่งจากปกต"ิ หมายถงึ ตลาดที�มกีารซื�อขายเบาบางกวา่ปกตหิรอืตลาดที�เคลื�อนไหวรวดเร็วกวา่ปกติ

"การดาํเนนิการดว้ยราคาตลาด" หมายถงึ การดําเนนิการคําสั�งซื�อขายของลกูคา้ แตไ่มรั่บประกนัวา่จะดําเนนิการไดใ้น
ราคาที�ลกูคา้รอ้งขอ

"ตลาดเปิด" หมายถงึ การกลบัมาซื�อขายอกีครั �งหลงัจากชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห ์วนัหยดุนักขตัฤกษ์ หรอืชว่งพักระหวา่ง
การซื�อขาย

"คา่เบี�ยงเบนสงูสดุ (Maximum Deviation)" หมายถงึ คา่ความแตกตา่งของราคาที�จะดําเนนิการคําสั�งกบัราคาที�ลกูคา้
ขอ ซึ�งลกูคา้เป็นผูกํ้าหนดเองในเทอรม์นัิลของลกูคา้ เพื�อใหเ้ปิดหรอืปิดสถานะนั�นได ้แมว้า่ราคาจะตา่งไปจากราคาที�
ลกูคา้ขอ

"การแกไ้ข" หมายถงึ คําขอของลกูคา้ใหเ้ปลี�ยนแปลงระดบัราคาของคําสั�งซื�อขาย เมื�อขอ้ความที�เกี�ยวขอ้งไดป้รากฏขึ�น
ในฐานขอ้มลูของเซริฟ์เวอร ์ใหถ้อืวา่ไดแ้กไ้ขคําสั�งซื�อขายแลว้

"ราคาที�ไมใ่ชร่าคาตลาด" / "สไปก ์(Spike)" หมายถงึ ราคาที�มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี�

● เกดิชอ่งวา่งของราคาที�กวา้งมาก

● ภายในระยะเวลาไมน่านราคากลบัสูร่ะดบัเดมิ โดยเกดิชอ่งวา่งของราคา

● ไมเ่กดิพฤตกิรรมราคาผันผวนกอ่นราคาดงักลา่วปรากฏ

● ราคาแตกตา่งจากราคาของผูใ้หบ้รกิารหลกัรายอื�นๆ ในตลาดเกนิกวา่รอ้ยละ 10

● ราคาที�เกดิขึ�นในชั�วโมงที�ไมม่กีารซื�อขายสนิทรัพยอ์า้งองินั�น

● ขณะที�ราคานั�นปรากฏขึ�น ไมม่ปัีจจัยทางเศรษฐศาสตรม์หภาคและ/หรอืขา่วธรุกจิที�สง่ผลกระทบอยา่งมนัียสําคญัตอ่
อตัราแลกเปลี�ยนของเครื�องมอืทางการเงนินั�น บรษัิทมสีทิธลิบราคาที�มลีกัษณะวา่เป็นราคาที�ไมใ่ชร่าคาตลาดออก
จากฐานราคาของเซริฟ์เวอร์

"กจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย" ไดแ้ก ่การฝาก/ถอนเงนิจากบญัชซีื�อขายของลกูคา้ การเปลี�ยนรหสัผา่น การเปลี�ยน
เลเวอเรจ และการยื�นเรื�องรอ้งเรยีน

"ภาวะตลาดปกต/ิ ตลาดปกต"ิ หมายถงึ ตลาดที�มภีาวะดงันี�

● มรีาคาเขา้มาอยา่งสมํ�าเสมอในแพลตฟอรม์การซื�อขาย และ

● ราคาไมเ่คลื�อนไหวอยา่งรวดเร็ว และ

● ไมเ่กดิชอ่งวา่งของราคา

"Ticket ของคาํส ั�งซื�อขาย" หมายถงึ หมายเลขคําสั�งซื�อขายที�ระบบกําหนดใหก้บัสถานะที�เปิดแตล่ะสถานะหรอืคําสั�ง
ซื�อขายที�ลา่ชา้

"คาํส ั�งซื�อขายลว่งหนา้" หมายถงึ คําสั�งของลกูคา้ใหเ้ปิดสถานะเมื�อราคาตลาดถงึระดบัราคาที�กําหนดไว ้

“จดุ” หมายถงึ หน่วยของอตัราที�มนัียสําคญันอ้ยกวา่ / หน่วยของการเปลี�ยนแปลงที�เล็กที�สดุของราคาสกลุเงนิตา่งประเทศทั �ง
ขึ�นหรอืลง

“ปิ� ป” หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงขึ�นหรอืลงของราคา ซึ�งมคีา่เทา่กบัสบิ (10) จดุ
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"ชอ่งวา่งของราคา" หมายถงึ สถานการณท์ี�ราคาตลาดราคาหนึ�งแตกตา่งจากราคากอ่นหนา้มากกวา่จํานวนขั �นตํ�า

"การเสนอราคา" หมายถงึ กระบวนการเสนอราคาใหแ้กล่กูคา้เพื�อทําธรุกรรม

"ฐานขอ้มลูราคา" หมายถงึ ขอ้มลูโฟลวร์าคาที�จัดเกบ็ไวใ้นเซริฟ์เวอร์

"อตัรา" หมายถงึ 1) สําหรับการซื�อขาย CFD ของคูส่กลุเงนิ คอืมลูคา่ของสกลุเงนิหลกัเมื�อเทยีบกบัสกลุเงนิรอง 2)
สําหรับการซื�อขาย CFD ของฟิวเจอรส์ คอืมลูคา่ของทรัพยส์นิอา้งองิหนึ�งหน่วยเมื�อเทยีบเป็นเงนิ

"คาํส ั�ง Sell Limit" มคีวามหมายตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้คําสั�งซื�อขายในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

"คาํส ั�ง Sell Stop" มคีวามหมายตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้คําสั�งซื�อขายในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

"Log File ของเซริฟ์เวอร"์ หมายถงึ ไฟลท์ี�มขีอ้มลูกจิกรรมตา่งๆ ของเซริฟ์เวอร ์รวมถงึคําขอและคําสั�งของลกูคา้

"คาํส ั�ง Stop Loss" หมายถงึ คําสั�งปิดสถานะในราคาที�ใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ราคาที�ลกูคา้เปิดสถานะนั�น

"การปิดคาํส ั�งซื�อขายอตัโนมตั ิ(Stop Out)" หมายถงึ คําสั�งจากเซริฟ์เวอรท์ี�บงัคบัใหปิ้ดสถานะ (โดยไมจํ่าเป็นตอ้งได ้
รับความยนิยอมจากลกูคา้หรอืแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ เนื�องจากมเีงนิไมเ่พยีงพอแกก่ารคงสถานะใหเ้ปิด)

"คาํส ั�ง Take Profit" คอื คําสั�งปิดสถานะในราคาที�ใหผ้ลตอบแทนดกีวา่ราคาที�ลกูคา้เปิดสถานะนั�น

"กจิกรรมการซื�อขาย" ไดแ้ก ่กจิกรรมการซื�อหรอืขายเครื�องมอืทางการเงนิ และการเปิด แกไ้ข และลบคําสั�งซื�อขาย
ลว่งหนา้

"เขตเวลาของแพลตฟอรม์การซื�อขาย" หมายถงึ เขตเวลาที� Log File ของเซริฟ์เวอรใ์ชบ้นัทกึเหตกุารณต์า่งๆ ขณะ
เผยแพรเ่อกสารฉบบันี� แพลตฟอรม์การซื�อขายใชเ้ขตเวลา GMT +0

"คาํส ั�ง Trailing Stop" หมายถงึ คําสั�งภายในเทอรม์นัิลของลกูคา้ที�ชว่ยใหเ้ปลี�ยนแปลงระดบั Stop Loss ของสถานะที�
เปิดไวไ้ดต้ามคา่ที�กําหนด โดยลกูคา้ไมต่อ้งเขา้ไปเปลี�ยนคา่เอง

"ปรมิาณการเทรด / ปรมิาณการซื�อขาย" หมายถงึ ผลคณูของจํานวนล็อตกบัขนาดล็อต

"คาํส ั�ง Limit" หมายถงึ คําสั�งจากลกูคา้ใหซ้ื�อหรอืขายทรัพยส์นิทางการเงนิเมื�อราคาตลาดถงึราคาที�กําหนดไวใ้นคําสั�ง
ซื�อขาย คําสั�ง Limit จะกําหนดไวท้ี�ราคาที�ดกีวา่ราคาปัจจบุนัเสมอ

"คาํส ั�ง Stop" หมายถงึ คําสั�งจากลกูคา้ใหซ้ื�อหรอืขายทรัพยส์นิทางการเงนิเมื�อราคาตลาดถงึราคาที�กําหนดไวใ้นคําสั�ง
ซื�อขาย คําสั�ง Stop จะกําหนดไวท้ี�ราคาที�แยก่วา่ราคาปัจจบุนัเสมอ

ฉบบัวนัที�: 28 มกราคม 2022 /009
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