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ข้อตกลงและเงื,อนไขการให้บริ การ IUX MARKET
ข้อตกลงนี*รวมถึงข้อกาหนดและเงือ7 นไขในบทบัญญัตทิ งั * หมดของการบริการของบริษทั ในโลกของ ตล าดการ
เงินและเครือ7 งมือทางการเงินทัง* ทีป7 รากฏหรือทีไ7 ม่ปรากฏในตลาด
ข้อตกลงของ IUX MARKET นี*ควรได้รบั การอ่านอย่างละเอียดจากลูกค้าของบริษทั เนื7องจากเป็ นการ กําหนด
เงือ7 นไขของการปฏิบตั กิ ารทัง* ทีเ7 กีย7 วข้องและไม่เกีย7 วข้องกับการซือ* ขายรวมถึงความสัมพันธ์โดยทัวไป
7 ระหว่างลูกค้ากับ
บริษทั โดยการให้ขอ้ มูลเพือ7 การลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ เคลือ7 นทีแ7 ละสร้าง Personal Area
บนเว็บไซต์ของบริษทั ลูกค้าได้ยนื ยันและรับรองแล้วว่าคุน้ เคยกับบทบัญญัติ ทัง* หมดในข้อตกลงและเงือ7 นไขการใหบ้รกิ าร
IUX MARKET เข้าใจความหมายของบทบัญญัตดิ งั กล่าวและ ยอมรับโดยไม่มเี งือ7 นไขรวมถึงข้อตกลง, นโยบายและ
เอกสารของบริษทั ทีอ7 า้ งถึงในเอกสารฉบับนี*สว่ น กฎระเบียบและหลักการในการใช้และปกป้ องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะ
ได้รบั การก ากับดูแลโดยนโยบายความ เป็ นส่วนตัวของบริษทั

ข้อตกลงลูกค้า

1. หัวข้อของสัญญา
1.1. สัญญาฉบับนี*จดั ทําขึน* ภายใต้เงือ7 นไขการบริการของบริษทั บริษทั จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี*ให้กบั ลูกค้า ของ
บริษทั ดําเนินการในตลาดการเงินให้กบั ลูกค้า, ค่าเนินธุรกรรมการเงินให้กบั ลูกค้าทัง* บริษทั และลูกค้าจะต้อง
ดําเนินธุรกรรมการเงินตามทีไ7 ด้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี*
1.1.1. ในกรณีทล7ี กู ค้าเป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายลูกค้ามีสทิ ธิ cทีจ7 ะให้บริษทั ดําเนินธุรกรรมกับบัญชีเทรด
ของลูกค้าได้
1.1.2. การดําเนินธุรกรรมกับบัญชีเทรดของลูกค้าจะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดในสัญญาฉบับนี*
1.1.3 ในกรณีทม7ี กี ารเปลีย7 นแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารแสดงตนทีห7 มดอายุแล้วลูกค้าจะต้อง
แจ้งให้ บริษทั ทราบภายใน 3 วันทําการเพือ7 การเปลีย7 นแปลงหรือการหมดอายุดงั กล่าวการแจ้งเตือน
ต้องส่งทางอีเมล ทีม7 ชี อ7ื และนามสกุลของลูกค้า หมายเลขบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ รวมทัง* หนังสือ
เดินทางหรือบัตรประจําตัว ทีถ7 กู ต้องของลูกค้าและหลักฐานทีอ7 ยูอ่ าศัยล่าสุด การแจ้งเตือนต้องเป็ นชือ7
สแกนและส่งไปที7 support@iuxmarket.com จากอีเมลทีล7 กู ค้าส่งมาในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี
ของตน บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะขอเอกสารการยืนยันอืน7 ๆ เพือ7 ยืนยันลูกค้าและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที7
เกีย7 วข้องกับลูกค้าของคุณ การล่าช้าหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อนี*จะเป็ นการละเมิดข้อตกลงนี*โดยลูกค้า
และอาจนําไปสูก่ ารปิ ดบัญชีลกู ค้า
1.2. คําแถลงของลูกค้า
1.2.1. ลูกค้ายอมรับและรับรองว่าตนมีสทิ ธิ cทีจ7 ะทําข้อตกลงนี*เพือ7 ปฏิบตั ติ ามเงือ7 นไขและข้อตกลงต่าง ๆ ทีร7 ะบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี*และไม่ให้ถกู จํากัด ห้ามมิให้ทาํ สัญญาหรือสิง7 อืน7 ใดจากการเข้าทําหรือดําเนินการ
ภายใต้ขอ้ ตกลงนี* การดําเนินการและการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนี*ไม่เป็ นการละเมิดหรือการฝ่ าฝืนข้อตกลง
อืน7 ใด ระหว่างบริษทั และบุคคลอืน7 ๆ หรือกิจการอืน7 ใด
1.2.2. ลูกค้าเข้าใจและเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่า บริษทั จะใช้สทิ ธิ cในการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของพฤติกรรม กิจกรรมการซือ* ขายของลูกค้าบนแพลตฟอร์มของบริษทั
1.2.3. ลูกค้ายอมรับว่าตนเข้าใจ เห็นพ้องกับข้อกําหนดและเงือ7 นไขทัง* หมดของข้อตกลงนี*
2.
2.1.

การบริ การของบริ ษทั
คําจํากัดความของคําว่า “ การบริ การของบริ ษทั ” หมายถึงการบริการหรืออุปกรณ์ทเ7ี กีย7 วข้องกับการลงทุนใด
ๆ ทีบ7 ริษทั อนุญาตให้ลกู ค้าดําเนินการดังต่อไปนี*

Email : support@iuxmarket.com l Web : www.iuxmarket.com

2..1.1. รับทราบข้อมูลหรือติดต่อกับบริษทั หรือบุคคลทีส7 ามทีไ7 ด้รบั อนุญาตจากทางบริษทั
2.1.2. ดําเนินธุรกรรมการเงินในตลาดการเงินผ่านโปรแกรม Metatrader 4” ของบริษทั รวมไปถึงการเข้าถึง
ข้อมูลของบริษทั ผ่านทางคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและอินเตอร์เน็ต
2.2. ยอมรับเงือ7 นไขในสัญญาฉบับนี*วา่ ลูกค้าได้อา่ นและรับทราบว่าหากต้องการเทรดหรือลงทุนจะทําผ่านโปรแกรม
ของบริษทั เท่านัน*
2.3. การให้บริการของบริษทั ประกอบด้วยชุดโปรแกรม Metatrader 4 และ Metatrader 5 การวิเคราะห์คา่ เฉลีย7 ทาง
เทคนิคและการบริการของกลุม่ บุคคลทีส7 าม ทีน7 ําเสนอพร้อมกับบริการทางบริษทั
2.4. ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษทั สามารถดําเนินการเปลีย7 นแปลงแก้ไขหรือเพิม7 เติม7 ชือ7 หัวข้อของบริษทั ที7
เกีย7 วข้องในสัญญาฉบับนี*โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี*บริษทั ยังมีสทิ ธิ cทีจ7 ะเปลีย7 นแปลงแก้ไขหรือ
เพิม7 เติมเงือ7 นไขภายในสัญญาในอนาคตได้
2.5. บริษทั จะต้องดําเนินการส่งคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าไปยังตลาดแต่ไม่สามารถดําเนินการจัดการ หรือออกความ
คิดเห็นแทนลูกค้าได้
2.6. บริษทั ไม่สามารถดําเนินการดังต่อไปนี*ได้ : ( นอกเหนือว่าอยูใ่ นเงือ7 นไขทีก7 าํ หนดภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี* )
2.6.1. ติดตามและรายงานใหล้◌กู ค้าทราบถึงสถานะของคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้า
2.6.2. ดําเนินการยกเลิกหรือปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้า
2.6.2. พยายามเปลีย7 นแปลงค่า quotes ภายในโปรแกรม Metatrader 4
2.7. ในกรณีทล7ี กู ค้าค้าต้องการคําแนะนําในการลงทุนจากบริษทั บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะให้คาํ แนะนําเกีย7 วกับการลงทุนให้
แต่ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลใดๆ ทีจ7 ะตามมาหรือเกิดขึน* ต่อคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้า บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะยกเลิก
หรือปิ ดาํ สังซื
7 อ* ขายของลูกค้าได้ ในกรณีทบ7ี ริษทั เห็นว่าคําสังซื
7 อ* ขายนัน* มีความผิดปกติ ทีจ7 ะก่อให้เกิดเป็ นภัยต่อ
ทัง* ตัวลูกค้าและบริษทั
2.8. บริษทั ดําเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทัง* ฝ่ ายบริษทั และฝ่ ายลูกค้าจะต้องดําเนินการเสียภาษี
ภายใต้กฎหมายประเทศของตนเอง
2.9. บริษทั ขอสงวนสิทธิ cทีจ7 ะให้ลกู ค้าดําเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชี ในกรณีบริษทั ตรวจพบความไม่เหมาะสม
หรือการกระทําทีส7 อ่ ไปในทางทุจริต
2.10. ผลกําไรหรือขาดทุนของลูกค้าจะได้รบั การคํานวณเป็ นเงินในบัญชีของผูเ้ ทรดทันทีทค7ี าํ สังซื
7 อ* ขายของลูกค้าได้ปิด
ลง จากคําสังของลู
7
กค้า

3.
3.1.

คําสังซื
, Lอขาย
คําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้า
3.1.1. ระบบจะแสดงคําสังต่
7 อไปนี*ในระหว่างการซือ* ขายของลูกค้า
3.1.2. “ Market execution ” หมายถึงระบบกําลังดําเนินการส่งคําสังซื
7 อ* ขายไปยังตลาดฟิ วเจอร์และหุน้ CFD
3.1.3. “ Market execution ” หมายถึงระบบกําลังดําเนินการส่งคําสังซื
7 อ* ขายไปยังตลาด FOREX
3.1.4. คําสังซื
7 อ* ขายใดๆ ก็ตามของลูกค้าผ่านโปรแกรม Metatrader 4 จะได้รบั การดําเนินการตามขัน* ตอน
ดังต่อไปนี* ลูกค้าทําการยืนยันค้าสังซื
7 อ* ขายผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ คําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าทีอ7 ยูใ่ นระบบ
จะถูกส่งไปยังเซิรฟ์ เวอร์ ( server ) บริษทั ได้รบั คําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าและทําการยืนยันการสังซื
7 อ* ขาย
โดยทีก7 ารเชือ7 มต่ออินเตอร์เน็ตของทัง* สองฝ่ ายจะต้องมีความเสถียรเพียงพอในกรณีทค7ี าํ สังซื
7 อ* ถูกต้องจะ
ทําการบันทึกลงไปในคิว ในกรณีน*ีจะมีขอ้ ความแสดงในช่องสังซื
7 อ* ของลูกค้าว่า “ กรุณารอสักครู-คําสังJ
ซืMอกําลังเริ มJ ดําเนิ นการผ่าน เซิ รฟ์ เวอร์ในระหว่างทีรJ ะบบกําลังดําเนิ นการในข้อมูลระบบจะ
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แสดงสถานะของคําสังซื
J M อขายไว้ในส่วนของ ” client terminal Terminal ของลูกค้าได้รบั ผลของการ
ดําเนินการคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าโดยทีก7 ารเชือ7 มต่อ อินเตอร์เน็ตของทัง* สองฝ่ ายจะต้องมีความเสถียร
เพียงพอ
3.1.5. ลูกค้าสามารถยกเลิกคําสังซื
7 อ* ขายทีส7 ง่ ไปได้ในขณะทีร7 ะบบกําลังแจ้งสถานะว่า “ border 5 accepted ”
ลูกค้า จะต้องกดปุ่มทีร7 ะบุวา่ “ Cancel order ” * ในกรณีทลี * กู ค้ากลยกเลิกคําสังไม่
* ทนั บริษทั จะไม่
รับผิดชอบผลใด ๆ ที * ตามมาเนือ* งจากคําสังดั
* งกล่าวเป็ นการกระทําภายใต้ระบบของ Metatrader 4
3.1.6. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคําสังซื
7 อ* ขายทีส7 ง่ ไปได้ในขณะทีร7 ะบบกําลังแจ้งสถานะว่า “ Order is in
process ”
3.1.7. ระยะเวลาของการส่งคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าไปยังระบบจะขึน* อยูก่ บั ความเสถียรของอินเตอร์เน็ต ระหว่าง
ฝ่ ายลูกค้าและเซิรฟ์ เวอร์ของบริษทั นอกจากนี*ยงั รวมไปถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนัน* ๆ ในช่วงเวลาที7
เป็ นปกติ การส่งคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ถึง 5 วินาที ในการส่งคําสังแต่
7 ในช่วงเวลาที7
ตลาดไม่เป็ นปกติคาํ สังซื
7 อ* ขายของลูกค้าอาจจะใช้เวลานานกว่าในการส่งไปยังระบบ
3.1.8. ในกรณีทร7ี าคาปั จจุบนั ของตราสารทางการเงินเปลีย7 นในขณะทีบ7 ริษทั กําลังดําเนินการตามคําขอซือ* ของ
ลูกค้า บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการใช้ราคาใหม่ ( Bid / Ask ) ในกรณีดงั กล่าวคําขอของลูกค้าจะถูก
ประมวลผลในราคาใหม่
3.1.9. คําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าอาจจะถูกยกเลิกในกรณีดงั ต่อไปนี*
ก.
ในกรณีลกู ค้าส่งคําสังซื
7 อ* ขายก่อนช่วงเวลาทําการของตลาด
ข.
ในกรณีทต7ี ลาดอยูใ่ นสภาวะทีผ7 ดิ ปกติ ผันผวน
ค.
ในกรณีทล7ี กู ค้ามีมาร์จน*ิ ( margin ) ไม่เพียงพอต่อการเทรดระบบจะแสดงข้อความ “ No
quote” หรือ “ Not enough money” บนหนา◌้จอของลูกค้า
ง.
บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะไม่อนุญาตให้ลกู ค้าใช้โปรแกรมช่วยในการเทรด ( Expert Advisor หรือ EA )
ในกรณี ทีโ7 ปรแกรมนัน* สามารถทําให้ลกู ค้าสามารถส่งคําสังซื
7 อ* ขายติดต่อกันเกิน 30 คําสังซื
7 อ*
ขายภายใน • นาที
จ.
เนื7องจากการจํากัดปริมาณการสังซื
7 อ* สูงสุดและหรือจํากัดจํานวนสูงสุดของการเปิ ดคําสังซื
7 อ*
และคําสังซื
7 อ* รอการอนุมตั เิ พือ7 ไม่ให้เกินในแต่ละประเภทบัญชี
3.1.10. ลูกค้าสามารถดําเนินการส่งคําสังซื
7 อ* ขายผ่านโทรศัพท์หรือผ่านระบบ Live chat ได้
3.1.11. ในกรณีทม7ี บี ุคคลอืน7 ใช้บญ
ั ชีของคุณลูกค้าทีม7 าจาก IP Address เดียวกัน บริษทั จะถือว่าการดําเนินการ
ใด ๆ ทีม7 าจากบัญชีนนั * เป็ นคุณลูกค้าและบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลใด ๆ ทีจ7 ะตามมา
3.1.12. คําสังซื
7 อ* ขายใด ๆ ก็ตามทีด7 าํ เนินการในช่วงเวลาทีป7 ิ ดตลาดทําการ จะถูกยกเลิกทัง* หมด
ก.
คําสังซื
7 อ* ทีด7 าํ เนินการในช่วงเวลาปิ ดตลาดจะถูกยกเลิก
ข.
คําสังขายที
7
ด7 าํ เนินการในช่วงเวลาปิ ดตลาดจะถูกยกเลิก
3.1.13. บริษทั ไม่อนุญาตให้ลกู ค้าใช้วธิ เี ทรดแบบ “ arbitrage ” ในการเทรดกับโบรกเกอร์ IUX MARKET
บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการยกเลิกคําสังซื
7 อ* ขายทีม7 าจากวิธี “ arbitrage ” ทัง* หมดในกรณีทบ7ี ริษทั ตรวจ
พบบัญชีใด ๆ ก็ตามที7 ใช้วธิ กี ารเทรดดังกล่าว และกําไรทีเ7 กิดขึน* จาก “ arbitrage ” ถือว่าเป็ นโมฆะ"
*arbitrage คือการทํากําไรจากสองตลาด เป็ นการทํากําไรจากสินค้าชนิดเดียวกัน แต่ราคาต่างกันในตลาดสองตลาด

3.1.14. บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการยกเลิกคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้า ทีด7 าํ เนินการนอกเหนือไปจากทีไ7 ด้กาํ หนดไว้ ใน
สัญญาฉบับนี*
3.1.15. บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะไม่รบั ผิดชอบการส่งคําสังซื
7 อ* ขายในกรณีทล7ี กู ค้ามีการใช้ประโยชน์จาก Leverage มาก
เกินไป เนื7องจากการส่งออเดอร์หาผูใ้ ห้บริการสภาพคล่องหรือ LP ( Liquidity Provider ) ทางผูใ้ ห้บริการ
สภาพ คล่องจะพิจารณารับออเดอร์ดงั กล่าวหรือไม่รบั ก็ได้ ทัง* นี*การส่งคําสังอาจจะสามารถดํ
7
าเนินการได้
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แต่ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ7 กิดขึน* หากผูใ้ ห้บริการสภาพคล่องไม่รบั ออเดอร์
ดังกล่าว ทัง* นี*ผใู้ ช้บริการ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้ Leverage ในการซือ* ขาย
3.1.16. บริษทั ไม่อนุญาตให้ลกู ค้าใช้วธิ เี ทรดแบบ “ Hedging ” ในบัญชี Standard bonus ในการเทรดกับโบรก
เกอร์ IUX MARKET บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการยกเลิกคําสังซื
7 อ* ขายทีม7 าจากวิธี “ Hedging ” ทัง* หมด
ในกรณีทบ7ี ริษทั ตรวจพบบัญชีใด ๆ ก็ตามที7 ใช้วธิ กี ารเทรดดังกล่าว และกําไรทีเ7 กิดขึน* จาก “ Hedging
” ถือว่าเป็ นโมฆะ"
3.1.17. เงือ7 นไขการเทรด Scalping , หรือการเทรดสัน* เป็ นจํานวนหลายออเดอร์ ด้วย Manual , หรือ Robot ก็
ตามและมีผลสําหรับทุกประเภทบัญชี ECN , STD , STD Bonus ทุกการซือ* ขายจะต้องทําการถือออเดอร์
มากกว่า 5 นาทีขน*ึ ไปเท่านัน* หาก Position ส่วนใหญ่ เป็ นการเทรดสัน* ในระยะเวลาทีต7 7าํ กว่า 5 นาที จะ
ถือเป็ นโมฆะ (อัปเดต 11/08/2021) มีผลทันทีสาํ หรับลูกค้าทีเ7 ริม7 ซือ* ขายตําแหน่งใหม่
(เงือ7 นไขนี*เฉพาะ MT4 เท่านัน* )

3.2.

3.3.

การดําเนินการเทรดหรือการลงทุน
3.2.1. คําสังซื
7 อ* ( Buy order ) จะทําการเปิ ด ณ ราคา Ask ( Ask price ) คําสังขาย
7
( Sell order )
จะทําการเปิ ดทีร7 าคา Bid ( Bid price )
3.2.2. คําสังซื
7 อ* ( Buy order ) จะทําการปิ ด ณ ราคา Bid ( Bid price ) คําสังขาย
7
( Sell order )
จะทําการปิ ดทีร7 าคา Ask ( Ask price )
3.2.3. ตําแหน่ง Rollover การ Swap โดยเพิม7 / หักเพือ7 เปิ ดคําสังซื
7 อ* จะดําเนินการจาก 23 : 59 : 00 ถึง 00 :
10 : 00 ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอร์มดังนัน* การ Swap จะถูกเพิม7 / ลดลงกับทุกการสังซื
7 อ* ทีเ7 ปิ ด
ในช่วงระยะเวลาจาก 23 : 59 : 00 ถึง
00 : 00 : 00 ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอร์ม
3.2.4. ในกรณีทม7ี กี ารซือ* ขายสัญญา CFD ทีม7 รี ะยะเวลาการซือ* ขายทีจ7 าํ กัด ( มีวนั หมดอายุ ) คําสังซื
7 อ* ทัง* หมดที7
ดําเนินการในสัญญาเดียวกันจะถูกปิ ดหลังจากใบเสนอราคาล่าสุด
3.2.5. เงือ7 นไขในตลาดทัวไปดี
7 ลเลอร์จะเก็บค่าเสปรดภายในขอบเขตทีร7 ะบุไว้ในข้อกําหนดสัญญา
3.2.6. ค่า Spread ของคําสังซื
7 อ* ขายอาจจะมีการเปลีย7 นแปลงจากสาเหตุดงั ต่อไปนี* :
จากสภาวะความผิดปกติในตลาดทีท7 างบริษทั ไม่ได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า
จากการประกาศความเปลีย7 นแปลงของกฎหรือข้อบังคับของบริษทั ซึง7 บริษทั จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า บนเว็บไซตข์องบริษทั
จากเหตุสดุ วิสยั ทีไ7 ม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จากเหตุทต7ี ลาดมีวอลลุม่ ( volume ) ไม่มากซึง7 ได้ระบุไว้แล้วในสัญญา
3.2.7. ค่า Spread สามารถขยายออกได้ในสภาวะทีต7 ลาดมีขา่ วเศรษฐกิจการเมืองหรือข่าวอืน7 ๆ ทีส7 ง่ ผล
กระทบ หรือในช่วงเวลาทีร7 าคาเกิดช่องว่างระหว่างราคา ( Gap ) ในช่วงเวลาเปิ ดตลาด ( เช้าวันจันทร์ )
หรือในช่วงเวลาที7 ตลาดมีสภาพคล่องตํ7า ( Low Market Liquidity )
3.2.8. สําหรับเครือ7 งมือทีม7 คี า่ สเปรดคงทีห7 รือค่าคอมมิชชันคงที
7
บ7 ริษทั ฯขอสงวนสิทธิ cในเพิม7 ค่าสเปรดในกรณีท7ี
ค่าสเปรดในสัญญาพืน* ฐานมากกว่าค่าสเปรดทีค7 งที7
การเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขาย ( Open an order )
3.3.1. สิง7 ทีต7 อ้ งระบุในการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายทุกครัง* มีดงั นี*
ระบุชอ7ื ของคูส่ กุลเงิน
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3.4.

ระบุวอลลุม่ ( volume ) ของการเทรด
ระบุประเภทของคําสังซื
7 อ* ขาย
3.3.2. การเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายหมายถึงการทีล7 กู ค้าพอใจจะซือ* หรือขายในราคา ณ ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ7ง โดย
ไม่ใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน ( Expert Advisor หรือ EA ) การเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายนัน* ลูกค้าจะต้องกด
ปุ่มเลือก ระหว่างคําสังซื
7 อ* ( Buy ) หรือคําสังขาย
7
( Sell )
3.3.3. การเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายโดยใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน ( Expert Advisor หรือ EA ) จะต้องดําเนินการ
ณ ตรงตําแหน่งของราคาปั จจุบนั
3.3.4. ขัน* ตอนการดําเนินการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขาย
ก.
ทันทีทล7ี กู ค้าสังคํ
7 าสังซื
7 อ* ขายมายังเซิรฟ์ เวอร์ระบบจะทําการตรวจสอบอัตโนมัตวิ า่ บัญชีของ
ลูกค้ามี
มาร์จน*ิ ( margin ) เพียงพอในการซือ* ขายหรือไม่หาก
ลูกค้ามีมาร์จน*ิ เพียงพอระบบจะเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายให้ ลูกค้าทันทีแต่หากไม่เพียงพอระบบจะไม่
ดําเนินการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายให้ลกู ค้า และจะมีขอ้ ความเกีย7 วกับมาร์จน*ิ ไม่เพียงพอแสดงบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
ข.
ข้อความบนหน้าจอทีแ7 สดงถึงสถานะของคําสังซื
7 อ* ขายว่าเปิ ดสําเร็จหรือไม่สาํ เร็จ อาจจะ
แตกต่างออกไปในกรณีทล7ี กู ค้าส่งคําสังซื
7 อ* ขายในการลงทุนประเภทอืน7
ค.
ข้อความทีร7 ะบุสถานะซือ* ขายเรียบร้อยของค่าสังซื
7 อ* ขายจะอยูใ่ นส่วนของ “ log-file ”
ง.
ในกรณีทล7ี กู ค้าเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายในช่วงเวลาทีต7 ลาดไม่เปิ ดทําการ ระบบจะไม่ดาํ เนินการเปิ ด
คําสังซื
7 อ* ขายให้ลกู ค้าพร้อมทัง* แสดงข้อความบนหน้าจอของลูกค้าว่า “ No quote / trading is
forbidden ”. ในกรณี ทีโ7 บรกเกอร์ดาํ เนินการผิดพลาดเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายให้กบั ลูกค้าบริษทั มี
สิทธิ cทีจ7 ะยกเลิกคําสังซื
7 อ* ขาย ดังกล่าวและบริษทั ต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว
การปิ ดคําสังซื
7 อ* ขาย ( Close an order )
3.4.1. การปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายหมายถึงการทีล7 กู ค้าพอใจในราคา ณ ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ7ง โดยไม่ใช้โปรแกรม
ช่วยในการลงทุน ( Expert Advisor หรือ EA ) การปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายนัน* ลูกค้าจะต้องกดปุ่ม “ Close ”
เพือ7 ปิ ดการซือ* ขาย
3.4.2. การปิ ดค่าสังซือ* ขายโดยใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน ( Expert Advisor หรือ EA ) จะต้องดําเนินการ ณ
ตรงตําแหน่งของราคาปั จจุบนั
3.4.3. ลูกค้าสามารถตัง* ค่า “ Stop Loss ” หรือ “ Take Profit ” ในการปิ ดคําสังซื
7 อ* ขาย
3.4.4. ขัน* ตอนการดําเนินการปิ ดคําสังซื
7 อ* ขาย
ก.
โปรแกรมจะมีคาํ สัง7 “ Close by ” ปรากฏขึน* มาในช่องของ “ Type ” เมือ7 ลูกค้าเลือกคําสัง7
ดังกล่าวในคําสังซื
7 อ* ขายทีล7 กู ค้าต้องการจะปิ ดลูกค้าจะเจอปุ่มทีร7 ะบุวา่ “ Close # by #..” เมือ7 ลูกค้ากดปุ่มดังกล่าว
ระบบจะทําการปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ข.
ในกรณีทล7ี กู ค้าเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายมากกว่า 2 คําสังขึ
7 น* ไป โปรแกรมจะมีคาํ สัง7 “ Multiple Close
By ” ปรากฏขึน* มาในช่องของ “ Type ” หลังจากทีล7 กู ค้า กดปุ่ม เลือกคําสังดั
7 งกล่าว ระบบจะ
แสดงรายการของคําสังซื
7 อ* ขายขึน* มาพร้อมทัง* มีป่ มุ ทีร7 ะบุขอ้ ความว่า “ Multiple Close By
for... ” ให้กด เมือ7 ลูกค้า กดป่ ◌มุ ดังกล่าวระบบจะทําการปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าทัง* หมด
โดยอัตโนมัติ คําสัง7 “ Close by ” และ “ Multiple Close By ” จะไม่สามารถใช้ได้กบั บัญชี
เทรดประเภท “ floating spread ”
ค.
ข้อความทีร7 ะบุสถานะปิ ดการซือ* ขายเรียบร้อยของคําสังซื
7 อ* ขายจะอยูใ่ นส่วนของ “ log-file "
ง.
ในกรณีทล7ี กู ค้าปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายในช่วงเวลาทีต7 ลาดไม่เปิ ดทําการระบบจะไม่ดาํ เนินการปิ ดคํา
สังซื
7 อ* ขายให้ลกู ค้าพร้อมทัง* แสดงข้อความบนหน้าจอของลูกค้าว่า “ No price ” ในกรณีทโ7ี บ
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3.5.

3.6.

รกเกอร์ดาํ เนินการผิดพลาด ปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายให้กบั ลูกค้า บริษทั ต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบถึง
ข้อผิดพลาดดังกล่าว
จ.
ข้อความบนหน้าจอทีแ7 สดงถึงสถานะของคําสังซื
7 อ* ขายว่าเปิ ดสําเร็จหรือไม่สาํ เร็จอาจจะแตกต่าง
ออกไปในกรณีลกู ค้า
ส่งคําสังซื
7 อ* ขายในการลงทุนประเภทอืน7
กรณีการบงัคบัปิดคําสังซื
7 อ* ขาย
3.5.1. ในกรณีทม7ี าร์จน*ิ บัญชีเทรดของลูกค้าลดลงตํ7ากว่า 50% ระบบจะมีการแจ้งเตือนว่า “ margin call ”
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสียเงินของลูกค้าจากการปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายอัตโนมัตขิ องระบบ
3.5.2. บริษทั จะทําการปิ ดค้าสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมาร์จน*ิ ของลูกค้ามีต7าํ
กว่า 30%
3.5.3. ยอดรวมเงินทัง* หมดของลูกค้าเมือ7 นําเข้าสูร่ ะบบเทรดแล้ว จะเรียกว่า “ Balance ” ซึง7 ถูกควบคุมโดย
เซิรฟ์ เวอร์ การดําเนินการในข้อ 3.5.2. ของสัญญาฉบับนี*เซิรฟ์ เวอร์จะเป็ นคนดําเนินการเมือ7 มาร์จน*ิ ของ
ผูเ้ ทรดลดลง จนถึงจํานวนดังกล่าวเมือ7 ระบบทําการปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าแล้วจะมีขอ้ ความทีร7 ะบุ
สถานะของการบังคับปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายอยูใ่ นส่วนของ
“ Logfile ” ว่า “ Stop out
"
3.5.4. ระบบจะดําเนินการในข้อ 3.5.2. ของสัญญาฉบับนี*ทจ7ี ะทําการบังคับปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายทีม7 ลี อ็ ต ( Lot ) ใหญ่
ทีส7 ดุ ก่อน
3.5.5. หลังจากทีร7 ะบบทําการบังคับปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายและ Balance ของลูกค้าติดลบ บริษทั จะจ่ายเงินชดเชยให้
Balance ของลูกค้ากลับมาเป็ น ¡ ยกเว้นในบางกรณีทบ7ี ริษทั ตรวจสอบการกระทําของลูกค้าแล้วพบว่า
เป็ นการจงใจกระทํา บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการเรียกเงินจํานวนดังกล่าวคืนจากเจ้าของบัญชี
3.5.6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ cทีจ7 ะลดจํานวนเงินทีอ7 ยูใ่ น Balance ของลูกค้าจํานวน 1 บัญชีในกรณีทต7ี รวจพบว่า
ลูกค้ากระทําการทุจริตโดยการมี 2 บัญชีเทรดทีท7 าํ การซือ* และขายพร้อมกันในคูส่ กุลเงินหรือการลงทุน
อืน7 ๆ ตัวเดียวกัน กระทําในเวลาและราคาทีใ7 กล้เคียงกัน
3.5.7. ในกรณีทย7ี อดคงเหลือคงทีเ7 กิดขึน* ในบัญชีของลูกค้าแสดงว่าจํานวนของเงินทีไ7 ด้ชดเชยจากบริษทั จะถูก
หักออกจากผลรวมของค่าคอมมิสชันเงินคืนทีจ7 ะต้องจ่ายในแต่ละวัน
การเปลีย7 นแปลงค่าเลเวอร์เรจ ( Leverage Change )
3.6.1. ลูกค้าของบริษทั สามารถดําเนินการขอเปลีย7 นแปลง Leverage ของบัญชีได้ ภายใน 24 ชัวโมง
7 ลูกค้าจะ
ไม่สามารถทําการเปลีย7 นแปลง Leverage ได้ หากบัญชีของลูกค้ามีการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายอยูใ่ นตลาด
3.6.2. บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะเปลีย7 นแปลง Leverage ในบัญชีของลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการเปลีย7 นแปลง
Leverage บัญชีลกู ค้าของบริษทั จะเป็ นไปตามขอบเขตของการเปลีย7 นค่า Leverage ในตารางข้อที7
3.6.3 และจะมี การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฏทีไ7 ด้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี*ขอ้ ที7 7.

3.6.3. บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะดําเนินการกับคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าทีเ7 ปิ ดอยูต่ ามกฏทีไ7 ด้ระบุไว้ในข้อที7 3.6.2. โดยการ
ดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปตามตารางขอบเขตการเปลีย7 นแปลงค่า Leverage ดังนี* สําหรับ บัญชี Standard
bonus และ ECN
เลเวอร์เรจ ( Leverage )
ขอบเขตสูงสุดในการเปลี,ยนแปลง
1:1000
0 – 1,000 $
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1:500
1:200
1:100
1:50
1:1

1,001 – 3,000 $
3,001 – 5,000 $
5,001 – 10,000 $
10,001 $
ไม่จาํ กัด

3.6.4. บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะดําเนินการกับคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าทีเ7 ปิ ดอยูต่ ามกฏทีไ7 ด้ระบุไว้ในข้อที7 3.6.2. โดยการ
ดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปตามตารางขอบเขตการเปลีย7 นแปลงค่า Leverage ดังนี* สําหรับ บัญชี
Standard
เลเวอร์เรจ ( Leverage )
ขอบเขตสูงสุดในการเปลี,ยนแปลง
1:2000
0 – 500 $
1:1000
501 – 1,000 $
1:500
1,001 – 3,000 $
1:200
3,001 – 5,000 $
1:100
5,001 – 10,000 $
1:50
10,001 $
1:1
ไม่จาํ กัด
3.6.5. สําหรับ Leverage ของทัง* 3 ประเภทบัญชี บัญชี Standard , Standard bonus และ ECN เพือ7 ใช้ใน
การซือ* ขาย cryptocurrency ทางบริษทั กําหนดให้ใช้ Leverage ในการซือ* ขาย สูงสุด 1:200
กรณี ที, 1 : เปิ ดบัญชีซอ*ื ขายแล้วเลือก Leverage มากกว่า 1:200 ท่านจะได้ใช้ Leverage สําหรับซือ* ขาย
cryptocurrency เท่ากับ 1:200 สําหรับการซือ* ขายสินค้าประเภทอืน7 ๆ จะได้ใช้ Leverage ตามทีท7 า่ น
เลือก
กรณี ที, 2 : เปิ ดบัญชีซอ*ื ขายแล้วเลือก Leverage น้อยกว่า 1:200 ท่านจะได้ใช้ Leverage สําหรับซือ* ขาย
cryptocurrency และสินค้าประเภทอืน7 ๆ เท่ากับ Leverage ตามทีท7 า่ นเลือก
3.6.6. บริษทั มีสทิ ธิทจ7ี ะปรับลดค่า Leverage ของบัญชีลกู ค้าในช่วงเช้าของวันจันทร์เพือ7 ลดความเสีย7 งทีจ7 ะ
เกิดขึน* ต่อบัญชีของลูกค้าในกรณีทล7ี กู ค้าเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายไว้ตงั * แต่สปั ดาห์ก่อน

3.7.

การลบบัญชีเทรดทีไ7 ม่มกี ารเคลือ7 นไหว
เนื7องจาก IUX Market สามารถให้คณ
ุ เปิ ดบัญชีซอ*ื ขายเพิม7 เติมได้สงู สุด 6 ประเภทบัญชี บางครัง* บัญชีทไ7ี ม่ใช้งาน
ทําให้มที รัพยากรทีเ7 พิม7 ขึน* อย่างมาก ทางฝ่ าย IT จําเป็ นต้องมีการเคลียร์บญ
ั ชีทไ7ี ม่มกี าร Active หรือไม่มยี อดเงิน
คงเหลือในนัน* ทัง* Credit หรือ Balance ซึง7 จะเกิดขึน* •-£ เดือน ต่อครัง* เท่านัน* สิง7 นี*ไม่สงิ7 ผลใด ๆ ต่อทุนหรือเงิน
ฝากของท่านรวมถึงกําไรขาดทุน เราแนะนําให้ทา่ นเปิ ดบัญชีเพิม7 ใหม่ และเริม7 ต้นซือ* ขาย หากจะทําการซือ* ขายอีก
ครัง*

4.
4.1.

คําอธิ บายความหมายคําสังซื
, Lอขาย
ประเภทของคําสังซื
7 อ* ขายทัง* หมดในโปรแกรมเทรดของ IUX MARKET
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พอใจ
พอใจ

อยู่

ก.

ค่าสัง7 “ Buy Stop ” คือคําสังที
7 ใ7 ช้สาํ หรับการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ในขณะทีร7 าคายังเคลือ7 นทีข7 น*ึ ไปไม่ถงึ ราคาที7

ข.

คําสัง7 “ Sell Stop ” คือคําสังที
7 ใ7 ช้สาํ หรับการเปิ ดคําสังขายในขณะที
7
ร7 าคายังเคลือ7 นทีล7 งไปไม่ถงึ ราคาที7

ค.
ง.

“ Buy Limit ” คาดว่าจะเปิ ด position ชือ7 ทีร7 าคาตํ7ากว่าราคาปั จจุบนั ในขณะทีจ7 ะทําการสังซื
7 อ*
คําสัง7 “ Sell Limit ” คือคําสังที
7 ใ7 ช้การเปิ ดคําสังขายในขณะที
7
ร7 าคาเคลือ7 นทีเ7 ลยราคาทีพ7 อใจ ไปโดยทีผ7 ู้
เทรดคาดหวังว่าราคาจะเคลือ7 นทีก7 ลับมาเปิ ดคําสังขายให้
7
กบั ตนเอง
คําสัง7 “ Stop Loss ” คือคําสังที
7 ใ7 ช้สาํ หรับการตัง* ราคาทีผ7 เู้ ทรดจะหยุดขาดทุนของคําสังซื
7 อ* ขายทีเ7 ปิ ดอยู่
คําสัง7 “ Take Profit ” คือคําสังที
7 ใ7 ช้สาํ หรับการตัง* ราคาทีผ7 เู้ ทรดจะพอใจในกําไรของคําสังซื
7 อ* ขายทีเ7 ปิ ด

จ.
ฉ.

4.2. การตัง* ระยะเวลาของคําสังซื
7 อ* ขาย
4.2.1. การตัง* ค่า การแก้ไขหรือการเปลีย7 นแปลงค่าของคําสังซื
7 อ* ขาย โดยลูกค้าสามารถทําได้ในขณะตลาดยัง
เปิ ดทําการอยู่ บริษทั ได้ระบุเวลาทําการของแต่ละตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว
4.2.2. ในกรณีทต7ี ลาดเกิดความผิดปกติขน*ึ คําสังซื
7 อ* ขายรวมไปถึงการตัง* ค่าทัง* หมดอาจจะถูกปิ ดทัง* หมด ขึน* อยู่
กับความรุนแรงของเหตุการณ์ดงั กล่าว
4.2.3. การ Pending Orders ทัง* หมดมีระบบ GTS ซึง7 ย่อมาจาก “ Good Till Cancelled ” ทีส7 ามารถให้ลกู ค้า
ตัง* ระยะเวลาของคําสัง7 Pending Orders ของตนเองได้โดยการตัง* ค่านี*จะอยูใ่ นคําสัง7 “ date and time ”
ลูกค้าสามารถตัง* ค่าได้ในช่อง
“ Expiry ”
4.3. กฎการตัง* ค่าของคําสังซื
7 อ* ขาย
4.3.1. ในกรณีทล7ี กู ค้าต้องการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายโดยการใช้คาํ สัง7 Pending Orders ลูกค้าจะต้องระบุคา่ เหล่านี*ลง
ไปด้วย ได้แก่
ก.
ชือ7 ของคูส่ กุลเงินหรือตลาดทีต7 อ้ งการจะลงทุน
ข.
วอลลุม่ ทีจ7 ะใช้ในการลงทุน ( Volume )
ค.
ประเภทของค่าสังซื
7 อ* ขาย ( Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit )
ง.
ตัวเลขของราคาทีล7 กู ค้าพอใจจะทําการเปิ ดค่าสังซื
7 อ* ขาย
4.3.2. นอกเหนือจากการตัง* ค่าในข้อที7 4.3.1. แล้วลูกค้าสามารถเลือกได้ทจ7ี ะระบุให้ระบบตัง* ค่า “ Stop Loss ”
หรือ
“ Take Profit ” อัตโนมัตหิ รือไม่ ดังนี*
ก.
การตัง* ค่า Stop Loss ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ตงั * Stop Loss อัตโนมัตใิ ห้
หากราคาไม่สามารถวิง7 ไปถึงราคาดังกล่าวโดยค่า 0. 0000 ทีร7 ะบุมาในโปรแกรมคือการตัง* ค่า
ของการดําเนินการ ดังกล่าว
ข.
การตัง* ค่า Take Profit ของ Pending order หมายถึงระบบจะไม่ตงั * Take Profit อัตโนมัตใิ ห้
หากราคาไม่สามารถวิง7 ไปถึงราคาดังกล่าวโดยค่า 0. 0000 ทีร7 ะบุมาในโปรแกรมคือการตัง* ค่า
ของการดําเนินการ ดังกล่าว
ค.
วันทีแ7 ละเวลาของการตัง* Pending Order ดังกล่าว
4.3.3. ลูกค้าอาจจะไม่สามารถตัง* ค่าของ Pending Orders ได้หากเกิดกรณี ดังต่อไปนี*
ก.
หากลูกค้าระบุตวั เลขผิดพลาดหรือไม่ถกู ต้อง
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ข.

4.4.

ในกรณีทล7ี กู ค้าตัง* ค่า Stop Loss หรือ Take Profit โดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยเทรด ( Expert
Advisor ) ไม่ถกู ต้องระบบจะแสดงข้อความ “ Invalid S / L or T / P ” บนหนา◌้
จอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.4. เมือ7 ลูกค้าส่งคําสังการตั
7
ง* ราคาของ Stop Loss หรือ Take Profit เพือ7 จะทําการเปิ ดค่าสังซื
7 อ* ขายลูกค้า
จะต้องระบุคา่ เหล่านี*ลงไปด้วย ได้แก่
ก.
Ticker ของการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายทีถ7 กู ตัง* ในตําแหน่งของราคาทีล7 กู ค้าพอใจ
ข.
0. 0000 ของการตัง* ค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิกหรือไม่ได้ตงั * ตําแหน่งของ Stop
Loss
ค.
0. 0000 ของการตัง* ค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิกหรือไม่ได้ตงั * ตําแหน่งของ
Take Profit
4.3.5. ลูกค้าไม่สามารถตัง* Pending Orders ประเภทใด ๆ ก็ตามไว้ใกล้ตาํ แหน่งของราคา ณ ปั จจุบนั มาก
เกินไปได้ระยะห่างน้อยทีส7 ดุ ระหว่างราคาปั จจุบนั กับ Pending Orders ได้ระบุไว้แล้วในเว็บไซต์ของทาง
บริษทั
4.3.5.1. หากคําสังซื
7 อ* ดําเนินการในสภาวะตลาดทีผ7 ดิ ปกติ Stops levels อาจเพิม7 ขึน*
4.3.6. ลูกค้าไม่สามารถปิ ดการตัง* Stop Loss / Take Profit ในกรณีทร7ี าคาอยูใ่ กล้กบั ราคา Stop Loss / Take
Profit มากเกินไประบบจะแสดงข้อความ “ Modification disabled. The order is too close to the
market ” หรือ
“ No Quote ” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.7. ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขราคาของ Pending Orders ในกรณีทร7ี าคาอยูใ่ กล้กบั ราคา Stop Loss / Take
Profit มากเกินไประบบจะแสดงข้อความ “ Invalid S / L or T / P ” หรือ “ No Quote ” บนหนา◌้
จอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.8. ข้อความทีร7 ะบุสถานะของการตัง* คําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้าเรียบร้อยจะอยูใ่ นส่วนของ “ log-le ”
4.3.9. ทุก ๆ การตัง* คําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้า ( Pending Orders ) จะได้รบั Ticker
4.3.10. ลูกค้าไม่สามารถทําการตัง* คําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้า ( Pending Orders ) ในช่วงเวลาทีต7 ลาดปิ ดทําการ
ระบบจะไม่ยนิ ยอมให้ลกู ค้ากระทําการดังกล่าวและจะแสดงข้อความ “ No Price / Trading is
forbidden ” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
การตัง* ค่าและการลบคําสังซื
7 อ* ขาย
4.4.1. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการ Pending Orders ทีต7 นเองต้องการตัง* ค่าให้ถกู ต้องครบถ้วน โดย
รายละเอียดดังกล่าวมีดงั นี*
ก.
Ticker
ข.
ตําแหน่งราคาทีต7 อ้ งการตัง* Pending orders
ค.
0. 0000 ของการตัง* ค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิกหรือไม่ได้ตงั * ตําแหน่งของ Stop
Loss หากลูกค้ากรอกรายละเอียดไม่ถกู ต้องตามทีก7 าํ หนดไว้ระบบเซิรฟ์ เวอร์สามารถยกเลิกคํา
สังซื
7 อ* ขายของลูกค้าได้ และลูกค้าจะไม่สามารถกดปุ่ม “ Modify ” เพือ7 ทําการแก้ไขใด ๆ ได้
4.4.2. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการตัง* ค่า Stop Loss / Take Profit ทีต7 นเองต้องการตัง* ค่าให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน โดยรายละเอียดดังกล่าว มีดงั นี*
ก.
ตําแหน่งราคาทีต7 อ้ งการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขาย
ข.
0. 0000 ของการตัง* ค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิกหรือไม่ได้ตงั * ตําแหน่งของ Stop
Loss
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4.4.

ค.
0. 0000 ของการตัง* ค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิกหรือไม่ได้ตงั * ตําแหน่งของ
Take Profit
4.3.5. ลูกค้าไม่สามารถตัง* Pending orders ประเภทใด ๆ ก็ตามไว้ใกล้ตาํ แหน่งของราคา ณ ปั จจุบนั มาก
เกินไปได้ระยะห่างน้อยทีส7 ดุ ระหว่างราคาปั จจุบนั กับ Pending Orders ได้ระบุไว้แล้วในเว็บไซต์ของทาง
บริษทั
4.3.5.1. หากคําสังซื
7 อ* ดําเนินการในสภาวะตลาดทีผ7 ดิ ปกติ Stops levels อาจเพิม7 ขึน*
4.3.6. ลูกค้าไม่สามารถปิ ดการตัง* Stop Loss / Take Profit ในกรณีทร7ี าคาอยูใ่ กล้กบั ราคา Stop Loss / Take
Profit มากเกินไประบบจะแสดงข้อความ “ Modification disabled. The order is too close to the
market ” หรือ
“ No Quote ” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.7. ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขราคาของ Pending Orders ในกรณีทร7ี าคาอยูใ่ กล้กบั ราคา Stop Loss / Take
Profit มากเกินไประบบจะแสดงข้อความ “ Invalid S / L or T / P ” หรือ “ No Quote ” บนหนา◌้
จอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.8. ข้อความทีร7 ะบุสถานะของการตัง* คําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้าเรียบร้อยจะอยูใ่ นส่วนของ “ log-file ”
4.3.9. ทุก ๆ การตัง* คําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้า ( Pending Orders ) จะได้รบั Ticker
4.3.10. ลูกค้าไม่สามารถทําการตัง* คําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้า ( Pending orders ) ในช่วงเวลาทีต7 ลาดปิ ดทําการ
ระบบจะไม่ยนิ ยอมให้ลกู ค้ากระทําการดังกล่าวและจะแสดงข้อความ “ No Price / Trading is
forbidden ” บนหนา◌้จอ คอมพิวเตอร์ของลูกค้า
การตัง* ค่าและการลบคําสังซื
7 อ* ขาย
4.4.1. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการ Pending orders ทีต7 นเอง ต้องการตัง* ค่าให้ถกู ต้องครบถ้วนโดย
รายละเอียดดังกล่าว มีดงั นี*
ก.
Ticker
ข.
ตําแหน่งราคาทีต7 อ้ งการตัง* Pending Orders
ค.
0. 0000 ของการตัง* ค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิกหรือไม่ได้ตงั * ตําแหน่งของ Stop
Loss หากลูกค้ากรอกรายละเอียดไม่ถกู ต้องตามทีก7 าํ หนดไว้ระบบเซิฟเวอร์สามารถยกเลิกคํา
สังซื
7 อ* ขายของลูกค้าได้ และลูกค้าจะไม่สามารถกดปุ่ม “ Modify ” เพือ7 ทําการแก้ไขใด ๆ ได้
4.4.2. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการตัง* ค่า Stop Loss / Take Profit ทีต7 นเองต้องการตัง* ค่าให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนโดยรายละเอียดดังกล่าวมีดงั นี*
ก.
ตําแหน่งราคาทีต7 อ้ งการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขาย
ข.
0. 0000 ของการตัง* ค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิกหรือไม่ได้ตงั * ตําแหน่งของ Stop
Loss
ค.
0. 0000 ของการตัง* ค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิกหรือไม่ได้ตงั * ตําแหน่งของ
Take Profit
4.4.3. ลูกค้าสามารถยกเลิกการตัง* Pending Orders ได้โดยการยกเลิกการตัง* ค่าของคําสังซื
7 อ* ขายอันนัน* ๆ
4.4.4. สถานะของการดําเนินการยกเลิกการตัง* Pending Ord sets จะอยูใ่ นส่วนของ “ Log-file ” เมือ7 สถานะ
ดังกล่าวปรากฏขึน* ใน “ Log-file ” หมายความว่าการยกเลิกการตัง* Pending orders กําลังดําเนินการ
อยู่
4.4.5. ในกรณีทล7ี กู ค้าดําเนินการยกเลิกการตัง* Pending Orders ในช่วงเวลาทีต7 ลาดไม่เปิ ดทําการหรือโบรก
เกอร์ดาํ เนินการผิดพลาดเกีย7 วกับคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าการตัง* ค่า Pending orders ทัง* หมดของคําสังซื
7 อ*
ขายมีความเป็ นไปไดทีจ7 ะถูกระบบยกเลิก ลูกค้าจะได้รบั ข้อความแจ้งเตือนซึง7 ระบุอยูใ่ นส่วนของ Trading
Terminal
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4.5.

การเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายของระบบ ( Order Execution )
4.5.1. ระบบจะดําเนินการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าเมือ7 เข้าเงือ7 นไข ดังต่อไปนี* :
ก.
การเปิ ดคําสังขายจาก
7
Sell Stop เมือ7 ราคา Bid เคลือ7 นทีไ7 ปจนถึงตําแหน่งเดียวกันหรือเลย
ตําแหน่ง ของราคาทีล7 กู ค้ากําหนดการเปิ ดคําสังขายล่
7
วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิ ดคําสัง7
ขายโดยอัตโนมัติ
ข.
การเปิ ดคําสังซื
7 อ* จาก Buy Stop เมือ7 ราคา Ask เคลือ7 นทีไ7 ปจนถึงตําแหน่งเดียวกันหรือเลย
ตําแหน่ง ของราคาทีล7 กู ค้ากําหนดการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิ ดคําสังซื
7 อ*
โดยอัตโนมัติ
ค.
การเปิ ดคําสังขายจาก
7
Sell Limit เมือ7 ราคา Bid เคลือ7 นทีไ7 ปจนถึงตําแหน่งเดียวกันหรือเลย
ตําแหน่ง ของราคาทีล7 กู ค้ากําหนดการเปิ ดคําสังขายล่
7
วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิ ดคําสัง7
ขายโดยอัตโนมัติ
ง.
การเปิ ดคําสังซื
7 อ* จาก Buy Limit เมือ7 ราคา Ask เคลือ7 นทีไ7 ปจนถึงตําแหน่งเดียวกันหรือเลย
ตําแหน่ง ของราคาทีล7 กู ค้ากําหนดการเปิ ดค้าสังซื
7 อ* ล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิ ดคําสังซื
7 อ*
โดยอัตโนมัติ
จ.
การดําเนินการของคําสัง7 Take Profit สําหรับผูเ้ ปิ ดคําสังซื
7 อ* เมือ7 ราคา Bid เคลือ7 นทีไ7 ปจนถึง
ตําแหน่งเดียวกันหรือเลยตําแหน่งของค่า take Profit ทีล7 กู ค้ากําหนดระบบจะดําเนินการปิ ดคํา
สังซื
7 อ* โดยอัตโนมัติ
ฉ.
การดําเนินการของคําสัง7 Stop Loss สําหรับผูเ้ ปิ ดคําสังซื
7 อ* เมือ7 ราคา Bid เคลือ7 นทีไ7 ปจนถึง
ตําแหน่งเดียวกันหรือเลยตําแหน่งของค่า Stop Loss ทีล7 กู ค้ากําหนดระบบจะดําเนินการปิ ดคํา
สังซื
7 อ* โดยอัตโนมัติ
ช.
การดําเนินการของคําสัง7 Take Profit สําหรับผูเ้ ปิ ดคําสังขายเมื
7
อ7 ราคา Ask เคลือ7 นทีไ7 ปจนถึง
ตําแหน่งเดียวกันหรือเลยตําแหน่งของค่า ระบบจะดําเนินการปิ ดคําสังขายโดยอั
7
ตโนมัติ
ซ.
การดําเนินการของคําสัง7 Stop Loss สําหรับผูเ้ ปิ ดคําสังขายเมื
7
อ7 ราคา Ask เคลือ7 นทีไ7 ปจนถึง
ตําแหน่งเดียวกันหรือเลยตําแหน่งของค่า Stop Loss ทีล7 กู ค้ากําหนดระบบจะดําเนินการปิ ด
คําสังขายโดย
7
อัตโนมัติ
4.5.2. ในกรณีทค7ี าํ สังซื
7 อ* ขายหรือการตัง* คําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้า ( Pending orders ) ของลูกค้าอยูร่ ะหว่าง
ช่องว่างของราคา ( Gap ) คําสังซื
7 อ* ขายเหล่านัน* จะถูกดําเนินการตามกฎ ด้านล่างนี*
ก.
หากคําสังซื
7 อ* ขายถูกเปิ ดในขณะทีเ7 กิดช่องว่างของราคาการตัง* คําสัง7 Take Profit จะถูกยกเลิก
ในกรณีทล7ี กู ค้าตัง* คําสัง7 Take Profit ไว้ระหว่างช่องว่างของราคา ( Gap ) ระบบจะมีขอ้ ความ
โดยระบุวา่ “ TP cancelled gap ” แจ้งใหล้◌กู ค้าทราบ
ข.
ระบบจะดําเนินการปิ คคําสังซื
7 อ* ขายจากคําสัง7 Take Profit โดยอัตโนมัติ หากเกิดช่องว่าง
ระหว่างราคา ณ บริเวณทีต7 งั * ของคําสัง7 Take Profit
ค.
ระบบจะดําเนินการปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายจากคําสัง7 Stop Loss โดยอัตโนมัติ หากเกิดช่องว่าง
ระหว่างราคา ณ บริเวณทีต7 งั * ของคําสัง7 Stop Loss ระบบจะมีขอ้ ความโดยระบุวา่ “ sl gap ”
ง.
ระบบจะดําเนินการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายจากคําสัง7 Buy Stop และ Sell Stop โดยอัตโนมัตหิ ากเกิด
ช่องว่าง ระหว่างราคา ณ บริเวณทีต7 งั * ของคําสัง7 Buy Stop และ Sell Stop ระบบจะมีขอ้ ความ
โดยระบุวา่ “ started / gap ”
จ.
ระบบจะดําเนินการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายจากคําสัง7 Buy Limit และ Sell Limit โดยอัตโนมัติ หาก
เกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ บริเวณทีต7 งั * ของคําสัง7 Buy Limit และ Sell Limit ระบบจะมี
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ข้อความโดยระบุวา่ “ started / gap ” หากช่องว่างของราคาทีม7 ขี นาดเล็กในบางกรณีระบบ
อาจจะดําเนินการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขาย
4.5.3.

ก.
ข.

ในสภาวะตลาดปกติคาํ สังซื
7 อ* จะดําเนินการโดยบริษทั ด้วยราคาทีร7 ะบุไว้ในคําสังซื
7 อ*
ถ้าคําสังซื
7 อ* ดําเนินการในสภาวะทีต7 ลาดผิดปกติราคาในการสังซื
7 อ* อาจแตกต่างจากทีร7 ะบุไว้ใน
คําสังซื
7 อ* ลูกค้าอาจชอบอย่างใดอย่างหนึ7งหรือไม่กไ็ ด้
4.5.4. ในกรณีทม7ี กี ารปฏิบตั ติ ามเงือ7 นไขต่อไปนี*กบั บัญชีลกู ค้า :
ก.
ระดับมาร์จน*ิ ไม่เป็ นผลกระทบของอัตราส่วนเลเวอร์เรจในปั จจุบนั ทีต7 งั * ไว้ในบัญชี
ข.
ปริมาณตําแหน่งการซือ* ขายทัง* หมด 60% หรือมากกว่าทีว7 างไว้กบั เครือ7 งมือการซือ* ขายหนึ7ง ๆ
และในทิศทางเดียวกัน ( ขายหรือชือ7 )
ค.
สังซื
7 อ* ขายทัง* หมดของลูกค้าถูกเปิ ดหรือตัง* ค่าไว้ก่อนภายใน 24 ชัวโมง
7 ก่อนทีต7 ลาดจะปิ ดทํา
การ บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะตัง* ค่า “ Take Profit ” สําหรับคําสังซื
7 อ* ขายในกรณีทต7ี ลาดปิ ดทําการ
บริษทั จะลบหนึ7งสําหรับราคา Ask ( สําหรับคําสังขาย
7
) และจะบวกหนึ7งสําหรับราคา Bid (
สําหรับคําสังซื
7 อ* )
5. การดําเนิ นธุรกรรมฝากและถอนเงิ นกับโบรกเกอร์ ( Deposit withdrawal of funds )
5.1. การดําเนินธุรกรรมฝากเงินเข้าสูบ่ ญ
ั ชีเทรดของลูกค้า
5.1.1. ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของตนเองได้โดยใช้วธิ กี ารและระบบการชําระเงินทีม7 อี ยูใ่ น Personal
Area
5.1.2. ในกรณีทล7ี กู ค้าไม่สามารถดําเนินธุรกรรมการฝากเงินอัตโนมัตไิ ด้คาํ ร้องขอดําเนินการฝากเงินของลูกค้า
จะได้รบั การดําเนินการภายในเวลาไม่เกิน 2 วันของวันทําการจากฝ่ ายการเงินของบริษทั
5.2. การดําเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของลูกค้า
5.2.1. ลูกค้า มีสทิ ธิ cทีจ7 ะถอนเงินผ่านระบบชําระเงินใด ๆ ก็ได้ ทีป7 รากฏอยูใ่ นระบบการชําระเงินซึง7 อยูใ่ นส่วน
ของ Personal Area หรือ พืน* ทีส7 ว่ นบุคคลของลูกค้า
5.2.2. ถึงแม้วา่ ลูกค้าจะมีสทิ ธิ cในการดําเนินธุรกรรมฝากเงินเข้าผ่านช่องทางใดก็ได้แต่การดําเนินธุรกรรมของ
ลูกค้า จะเป็ นไปได้โดยสะดวกกว่า หากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินโดยผ่านช่องทางเดียวกัน
5.2.3. ในกรณีทเ7ี กิดเหตุสดุ วิสยั บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะหยุดระงับยกเลิกการทําธุรกรรมถอนเงินทัง* หมด และจะ
พิจารณาในแต่ละกรณีไป
5.2.4. ตามนโยบายการถอนเงินของบริษทั คําร้องขอถอนเงินจะดําเนินการภายใน 2 วันทําการ นับจากวันทีไ7 ด้
รับคําขอถอนเงิน
5.2.5. บริษทั สามารถพิจารณาข้อมูลจากลูกค้าเกีย7 วกับแหล่งรายได้และแหล่งเงินทุนของตน เพือ7 พิจารณา
ความถูกต้องตามกฎหมายของการฝากและถอนเงินของลูกค้า เพือ7 ใหเ◌้ป็นไปตามข้อกําหนดทีเ7 กีย7 วข้อง
5.2.6. หากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝากหรือถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือเครดิตอย่างน้อยหนึ7งครัง* การดําเนิน
ธุรกรรมถอนเงินของลูกค้า จะต้องทําโดยใช้บตั รเดบิตหรือเครดิตใบเดิมทีเ7 ป็ นของธนาคารเดิมเท่านัน*
การใช้บตั รเดบิตและเครดิตทีพ7 ง7ึ จะเคยดําเนินธุรกรรมฝากหรือถอนเงินอย่างน้อยหนึ7งครัง* จะไม่สามารถ
ดําเนินการโอนเงินภายในได้
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5.2.7. หากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือเครดิต การดําเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตร
เดบิตหรือเครดิตจะต้องมีสาํ เนาของบัตรเดบิตหรือเครดิตดังกล่าว ในสําเนานัน* จะต้องมีตวั เลข 6 ตัวแรก
และ 4 ตัวท้าย ทีอ7 ยูบ่ นบัตรรวมไปถึง ชือ7 ของผูถ้ อื บัตรวันหมดอายุของบัตร และลายเซ็นของผูถ้ อื บัตร
แนบมาในสําเนาดังกล่าวด้วย
5.2.8. หากคุณได้ทาํ การฝากเงินเข้าบัญชีผา่ นบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตและมีการยืน7 คําขอถอนเงินภายในหนึ7ง
ปี นับจากววันทีท7 าํ การฝากเงิน จะถูกโอนกลับเข้าสูบ่ ตั ร สามารถถอนเข้าบัตรได้สงู ถึง 100% ของเงิน
ประเภทบัญชีตน้ ทาง
STD Bonus

STD

ECN

ประเภทบัญชีปลายทาง

Balance

Credit

STD Bonus

ได้รบั

ได้รบั

STD

ได้รบั

ไม่ได้รบั

Credit ถูกตัดออก

ECN 200ขึน* ไป

ได้รบั

ไม่ได้รบั

Credit ถูกตัดออก

STD Bonus

ได้รบั

ได้รบั

STD

ได้รบั

ได้รบั

ECN 200ขึน* ไป

ได้รบั

ไม่ได้รบั

STD Bonus

ได้รบั

ได้รบั

STD

ได้รบั

ไม่ได้รบั

หมายเหตุ

Credit ถูกตัดออก
Credit ถูกตัดออก

ECN 200ขึน* ไป
ได้รบั
ได้รบั
ฝากเริม7 ต้น จํานวนเงินทีเ7 กินเงินฝากเริม7 ต้น อาจถอนได้ทงั * หมดหรือถอนได้บางส่วนโดยการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร
5.2.9. บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการปรับยอดการดําเนินงานทางการเงินในบัญชีการค้าและระบบการชําระเงิน
ของลูกค้าเพือ7 ให้เห็นถึงความเป็ นจริงและความสอดคล้องของกิจกรรมการซือ* ขายของลูกค้าบน
แพลตฟอร์มของ บริษทั
5.2.9.1. ในกรณีทม7ี กี ารทําธุรกรรมทีไ7 ม่สอดคล้องกับบริษทั อาจยกเลิกการดําเนินการทางการเงินที7
ไม่ได้พบอยูใ่ นระบบบันทึกของการชําระเงินหรือถูกยกเลิก ( การเรียกเก็บเงิน ) ในกรณีน*ี
บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการยกเลิกการดําเนินการซือ* ขายใด ๆ ทีเ7 กิดขึน* กับกองทุนทีไ7 ม่ได้รบั การ
ยืนยันและเรียกคืนการชําระเงินทีเ7 กีย7 วข้องกับการ ดําเนินการเหล่านี* เช่น ค่าคอมมิชชันพาร์
7 ท
เนอร์ ค่าคอมมิชชันอ้
7 างอิงอัตโนมัติ โปรโมชันและโบนั
7
สล็อต เป็ นต้น
5.3.

การโอนเงินภายใน ( Internal Transfer )

5.4.

ความปลอดภัยทางการเงิน
5.4.1. เพือ7 ความปลอดภัยทางการเงินบริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะขอให้ลกู ค้าระบุขอ้ มูลเกีย7 วกับตัวของลูกค้าเอง เพือ7 เป็ น
การยืนยันการมีตวั ตนของลูกค้าในส่วนของการสมัครเปิ ดบัญชีเทรด บริษทั มีสทิ ธิทจ7ี ะขอข้อมูลเกีย7 วกับการมีตวั ตนของ
ลูกค้าเพิม7 เติม เช่น สําเนาของเอกสารเดินทาง ( Passport ) หรือเอกสารยืนยันการมีตวั ตนอืน7 ๆ ของลูกค้าทีเ7 กีย7 วข้อง
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5.4.2. บริษทั ไม่อนุญาตให้บุคคลทีส7 ามเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกรรมการเงินทัง* การฝากและการถอนเงินแทน รวมถึง
กิจกรรมการซือ* ขายทัง* หมด
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

8.
8.1.

คอมมิ ชชัน, ( Commission and other costs )
ลูกค้าจะต้องชาระค่าคอมมิชชันและค่
7
าใช้จา่ ยอืน7 ๆ ทีเ7 กีย7 วข้องตามทีไ7 ด้ระบุไว้ในสัญญา บริษทั ได้ระบุรายละเอียด
ของค่าคอมมิชชันไว้
7 แล้วบนเว็บไซต์หลักของ IUX MARKET
บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะเปลีย7 นเงือ7 นไขของค่าคอมมิชชันและค่
7
าใช้จา่ ยอืน7 ๆ ทีเ7 กีย7 วข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษทั จะต้องแจ้งการเปลีย7 นแปลงรายละเอียดของค่าคอมมิชชันบนเว็
7
บไซต์หลักของ IUX MARKET ในส่วนของ
“ Company News ” และในหนังสือสัญญา
บริษทั ไม่มสี ทิ ธิ cทีจ7 ะเปิ ดเผยข้อมูลผลการเทรดของลูกค้า ค่าคอมมิชชันหรื
7 อค่าธรรมเนียมจากการเทรดของลูกค้า
ซึง7 ระบุไว้ในหนังสือสัญญาฉบับนี*
การติ ดต่อสื,อสารระหว่างลูกค้าและบริ ษทั ( Communication between the Client and the Company )
บริษทั จะใช้ชอ่ งทางทีร7 ะบุดงั ต่อไปนี*ในการติดต่อสือ7 สารกับลูกค้า
ก.
Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4 จากบริษทั สูล่ กู ค้า
ข.
ช่อง chat ใน Personal Area ของลูกค้า
ค.
โทรศพัท์
ง.
การ Post
จ.
ช่องทางการติดต่อสือ7 สารทีบ7 ริษทั ประกาศบนเว็ปไซต์หลัก
ช.
ช่อง chat ของบริษทั บริษทั จะติดต่อลูกค้าโดยยึดตามข้อมูลของลูกค้าทีร7 ะบุไว้ในขณะทีก7 าํ ลัง ดําเนินการ
สมัครเปิ ดบัญชีหรือข้อมูลทีล7 กู ค้าดําเนินการเปลีย7 นแปลงข้อมูลส่วนตัวในภายหลัง
บริษทั มีบริการ “ Online chat ” สําหรับลูกค้าเพือ7 ความสะดวกสบายและความต้องการของลูกค้า ในกรณีท7ี
คําตอบของลูกค้าไม่ได้รบั การดําเนินการในทันที หรือต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการบริษทั จะส่ง Email เพือ7
แจ้งการดําเนินการให้ลกู ค้าภายหลัง
ลูกค้าจะต้องได้รบั เอกสารข้อความการยืนยันการรายงานต่าง ๆ ทีเ7 กีย7 วข้องกับตัวลูกค้าจากทางบริษทั :
ก.
ภายในหนึ7งชัวโมงหลั
7
งจากทีล7 กู ค้าส่ง Email มายังบริษทั
ข.
ทันทีทส7ี ง่ Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4
ค.
ทันทีทจ7ี บการสนทนาทางโทรศัพท์
ง.
ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศ
จ.
ภายใน 1 ชัวโมงหลั
7
งจากข้อความถูกประกาศอยูบ่ นเว็บไซต์หลัก
การลงทุนหรือการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าถือเป็ นความลับของบริษทั การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
จะต้องใช้รหัสผ่านในส่วนของ Personal Area เท่านัน* ลูกค้าจะต้องเก็บชือ7 ล็อคอิน ( logins ) และรหัสผ่านของ
ลูกค้าใหhเป็ นความลับและดีทส7ี ดุ
การสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงานของบริษทั ผ่านทางระบบโทรศัพท์ของลูกค้า จะได้รบั การบันทึกเสียงไว้ทกุ
ครัง* บทสนทนาดังกล่าวถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั เพือ7 ใช้ในการเก็บไว้เป็ นหลักฐานเพือ7 ความปลอดภัยของการ
ดําเนินการธุรกรรมและการลงทุนลูกค้า
ขันL ตอนการพิ จารณาคําร้องหรือคํากล่าวอ้างของลูกค้า
ขัน* ตอนการพิจารณาคําร้องหรือคํากล่าวอ้างของลูกค้าเกีย7 วกับคําสังซื
7 อ* ขาย
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8.1.1. เมือ7 มีปัญหาเกีย7 วกับการบริการของบริษทั เกิดขึน* ลูกค้ามีสทิ ธิ cในการยืน7 คําร้องต่อบริษทั เพือ7 รับฟั งการ
ชีแ* จงต่อปั ญหาดังกล่าวได้โดยคําร้องของลูกค้าจะได้รบั การพิจารณา 2 วันทีบ7 ริษทั เปิ ดทํางาน ระยะเวลา
2 วันจะเริม7 นับตัง* แต่เวลาทีล7 กู ค้ายืน7 คําร้องดังกล่าวต่อบริษทั
8.1.2. คําร้องของลูกค้าจะต้องมีขอ้ มูลตามทีไ7 ด้ระบุไว้ในข้อ 8.1.6. ในสัญญาฉบับนี*ลกู ค้าสามารถยืน7 คําร้องไป
ยังแผนกควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจาก Feedback ของลูกค้าซึง7 อยูใ่ นเว็บไซต์หลัก ส่วน “ Claims
and disputes for orders” ของบริษทั หากลูกค้าดําเนินการยืน7 คําร้องในส่วนอืน7 บริษทั จะถือว่าไม่
รับทราบหรือรับรูค้ าํ ร้อง ดังกล่าว
8.1.5. การอ้างสิทธิ cจะถูกปฏิเสธและบัญชีลกู ค้าอาจถูกยุตลิ งในกรณีต่อไปนี* :
ก.
ลูกค้าไม่สามารถตอบคําถามใด ๆ และ / หรือคําขอทัง* หมดของบริษทั ได้ภายใน 5 วันนับจาก
วันทีไ7 ด้รบั
ข.
บริษทั พบว่าลูกค้าใช้อุปกรณ์หลายเครือ7 งในขณะทีเ7 ข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษทั และ / หรือ
เข้าถึงแพลตฟอร์มจากหลาย IP ทีไ7 ม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าทัวไป
7 และ / หรืออาจ
สงสัยว่าบัญชีของ ลูกค้าถูกบุกรุกและ / หรือใช้งานโดยบุคคลทีส7 ามทีไ7 ม่ได้รบั อนุญาต
ค.
บริษทั มีเหตุอนั ควรเชือ7 ได้วา่ ลูกค้ายินดีให้การเข้าถึงบัญชีของคนแก่บุคคลทีส7 าม
8.1.6. ลูกค้าจะต้องระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี*ลงในคําร้องของลูกค้า
ก.
ชือ7 และนามสกุลจริง
ข.
หมายเลขบัญชีเทรด
ค.
วันและเวลาของเหตุการณ์ในคําร้อง
ง.
หมายเลขของคําสังซื
7 อ* ขายทีม7 ปี ั ญหา
จ.
รายละเอียดและข้อมูลคําอธิบายของปั ญหาโดยละเอียด
8.1.7. บริษทั มีสทิ ธิ cในการยกเลิกหรือไม่รบั ทราบคําร้องของลูกค้าทัง* หมด ในกรณีทก7ี ารยืน7 คําร้องของลูกค้าไม่
เป็ นไปตามกฎข้อที7 8.1.2. และ 8.1.¥. ของสัญญาฉบับนี*
8.2. ขัน* ตอนในการพิจารณาค้าร้องทีม7 ตี ่อคุณภาพการบริการ
8.2.1. ลูกค้ามีสทิ ธิ cในการยืน7 คําร้องให้มกี ารพิจารณาคุณภาพการบริการ ลูกค้าสามารถดําเนินการให้
Feedback ต่อคุณภาพการบริการได้โดยการไปทีเ7 ว็ปไซต์หลัก ส่วน “ Claims and disputes for
orders ” ของบริษทั คําร้องต่อคุณภาพบริการของลูกค้าจะไดร้บั การพิจารณาจากหัวหน้าฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ
8.2.2. บริษทั จะพิจารณาคําร้องของลูกค้าและตอบกลับค้าร้องนัน* ในส่วนของ Personal Area ของลูกค้า ภายใน
ระยะเวลา 10 วันหลังจากทีไ7 ด้รบั ทราบคําร้อง
8.2.3. ลูกค้าจะต้องระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี*ลงในคําร้องของลูกค้า
ก.
ชือ7 และนามสกุลจริง
ข.
หมายเลขบัญชีเทรด
ค.
วันและเวลาของเหตุการณ์ในคําร้อง
ง.
ชือ7 ของพนักงานบริษทั ทีใ7 ห้บริการแก่ลกู ค้า
จ.
ช่องทางในการติดต่อสือ7 สารกับพนักงานบริษทั เช่น โทรศัพท์, ระบบ Life Chat ใน Personal
Area ของลูกค้า, Live Chat บนเว็ปไซต์หลักหรือช่องทางการสือ7 สารอืน7 ๆ
ฉ.
รายละเอียดและค่าอธิบายของเหตุการณ์ในคําร้องโดยละเอียด
8.3. แหล่งข้อมูลสําหรับการอ้างอิงต่อคําร้องของลูกค้า
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8.3.1. เซิรฟ์ เวอร์ Log-file คือแหล่งข้อมูลทีด7 ที ส7ี ดุ ทีล7 กู ค้าสามารถใช้ในการยืน7 พร้อมกับคําร้องต่อปั ญหาของ
ลูกค้า บริษทั จะพิจารณาข้อมูลทีไ7 ด้จากเซิรฟ์ เวอร์ Log-file เป็ นอันดับแรกก่อนหลักฐานอืน7 ๆ ทีม7 ตี ่อ
เหตุการณ์นนั * ๆ
8.3.2. ในกรณีทค7ี าํ ร้องต่อปั ญหาของลูกค้าไม่ได้รบั การบันทึกไว้ในเซิฟเวอร์ Log-file บริษทั จะพิจารณาคําร้อง
ของลูกค้าจากหลักฐานอืน7 ๆ
8.4. การชําระค่าชดเชยจากบริษทั
8.4.1. ในกรณีทบ7ี ริษทั ตรวจสอบคําร้องและเป็ นจริงดังคํากล่าวอ้าง บริษทั ยินดีจา่ ยเงินชดเชยให้กบั ลูกค้าโดย
การโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้า
8.4.2. บริษทั จะไม่จา่ ยเงินชดเชยให้กบั ลูกค้าหากตรวจสอบและพบว่า คําร้องของลูกค้ากับหลักฐานทีใ7 ช้อา้ งอิง
ยังไม่มคี วามสมเหตุสมผลเพียงพอ
8.4.3. บริษทั จะไม่ชาํ ระเงินค่าชดเชยในปั ญหาทีไ7 ม่ได้เกีย7 วข้องกับความเสียหายทางการเงินให้ลกู ค้า
8.4.4. จากกรณีขอ้ ที7 8.4.1. บริษทั จะดําเนินการโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้า ภายในเวลา 1 วันทํา
การ หลังจากทีผ7 ลของการพิจารณาคําร้องปรากฏ
8.5. การยกเลิกหรือปฏิเสธคําร้องของลูกค้า 8.5.1. ในขณะทีบ7 ริษทั กําลังปิ ดเพือ7 ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบคํา
ร้องใด ๆ ทีส7 ง่ มาบริษทั จะถือว่ายังไม่ได้รบั ทราบคําร้องดังกล่าว และจะไม่ดาํ เนินการใด ๆ ให้ ลูกค้าจะได้รบั
ข้อความแจ้งให้ทราบเกีย7 วกับการถูกปฏิเสธคําร้องจากระบบผ่านทาง Email ภายใน trading platform ของลูกค้า
หรือช่องทางอืน7 ๆ ทีไ7 ด้ระบุไว้ในข้อที7 7.1. ของสัญญาฉบับนี*
8.5.2. บริษทั จะไม่รบั คําร้องทีเ7 กีย7 วข้องกับระยะเวลาในการดําเนินการส่งคําสังซื
7 อ* ขายถึงแม้วา่ ข้อความดังกล่าว
จะปรากฏอยูบ่ นเซิฟเวอร์ Log-file
8.5.3. คําร้องอืน7 ๆ ทีอ7 ยูน่ อกเหนือจากทีบ7 ริษทั ได้กาํ หนดไว้ในสัญญาฉบับนี* จะได้รบั การพิจารณาจากบริษทั
เป็ นกรณีไป
8.6. หากลูกค้าดําเนินการเปิ ดปิ ดหรือเปลีย7 นแปลงคําสังซื
7 อ* ขายในขณะทีต7 ลาดปิ ดทําการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ cทีจ7 ะไม่
ดําเนินการใด ๆ กับคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้า
9.

ความเสี,ยง
ลูกค้ารับทราบเข้าใจดีและยินดีทจ7ี ะรับความเสีย7 ง ซึง7 เกิดขึน* เป็ นธรรมชาติของการลงทุน และยินดีทจ7ี ะให้บริษทั
ดําเนินการดูแลคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าตามเงือ7 นไขต่อไปนี* :
9.1. ความเสีย7 งทีเ7 กิดจาก Leverage
9.1.1. การเปลีย7 นแปลงของตลาดในบางครัง* อาจจะส่งผลกระทบต่อ Leverage ของบัญชีเทรดทีล7 กู ค้ากําลังเปิ ด
คําสังซื
7 อ* ขายอยู่ ในกรณีทต7ี ลาดกําลังวิง7 ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้า
ลูกค้าสามารถเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายทีต7 ดิ ลบนัน* ไว้ได้จนกว่ามาร์จน*ิ ของลูกค้าจะหมด หรือลูกค้าสามารถฝาก
เงินเข้าเทรด เพือ7 เพิม7 มาร์จน*ิ ให้กบั บัญชีเทรดตัวเองได้
9.1.2. การเทรดทีด7 คี วรจะมีมาร์จน*ิ อย่างน้อยเกิน 100% ขึน* ไป และการเทรดทุกครัง* ควรจะตัง* ค่า Stop Loss ที7
คําสังซื
7 อ* ขายด้วยทุกครัง*
9.2. ความเสีย7 งทีเ7 กิดจากความผันผวนในตลาด
9.2.1. ในบางครัง* ตลาดจะมีการผันผวนสูงซึง7 ส่งผลต่อการเทรดเป็ นอย่างมาก เพราะช่วงทีต7 ลาดผันผวน หาก
ทํากําไรได้กจ็ ะได้กาํ ไรมาก หากขาดทุนก็จะขาดทุนมากเช่นกัน
9.3. ความเสีย7 งทีเ7 กิดจากปั จจัยทางเทคนิค
9.3.1. ลูกค้า รับทราบ, เข้าใจดีและยินดีทจ7ี ะรับความเสีย7 ง ซึง7 เกิดจากข้อมูลการสือ7 สารอุปกรณ์ไฟฟ้ าผิดพลาด
หรือมีปัญหาซึง7 เกิดขึน* จากฝั ง7 ของลูกค้าเองและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเทรดของลูกค้าได้
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9.4.
9.5.

9.3.2. ลูกค้า รับทราบ, เข้าใจดีและยินดีทจ7ี ะรับความเสีย7 งทีอ7 าจจะเกิดขึน* กับ “ Client Terminal ” ของลูกค้า
ซึง7 อาจจะเกิดขึน* จากสาเหตุดงั ต่อไปนี*
ก.
การขดัขอ้ งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรืออินเตอร์เน็ตของลูกค้ามีปัญหา
ข.
อุปกรณ์ของลูกค้าทีเ7 กีย7 วของกับการเทรดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค.
การตัง* “ Client Terminal ” ทีผ7 ดิ พลาดของลูกค้าเอง
ง.
ลูกค้าไม่ได้ทาํ การปรับ“ Client Terminal ” ของลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั
จ.
ลูกค้าไม่ได้ศกึ ษาหรือเข้าใจ เกีย7 วกับวิธกี ารใช้งานหรือติดตัง* “ Client Terminal ” ซึง7 ได้
อธิบายและระบุไว้แล้ว
ความเสีย7 งทีเ7 กิดจากสภาวะทีไ7 ม่ปกติของตลาด ลูกค้ารับทราบ, เข้าใจดีและยินดีทจ7ี ะรับความเสีย7 งซึง7 เกิดขึน* ใน
ขณะทีต7 ลาดไม่ปกติ ซึง7 อาจจะส่งผลให้การส่งคําสังซื
7 อ* ขายใช้เวลานานขึน* ค่า Spread อาจจะกว้างขึน*
ความเสีย7 งทีเ7 กิดจากความผิดปกติของ Trading Platform
9.5.1. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดี ว่าการส่งคําสังซื
7 อ* ขายสามารถทําได้ทลี ะครัง* เท่านัน* การพยายามส่งคําสังซื
7 อ*
ขายซํ*า ๆ ติดต่อกันอย่างรวดเร็ว มีสทิ ธิ cทําให้ระบบทําการล็อคคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้า โดยระบบจะแสดง
ข้อความ “ Order is locked ” บนหนา◌้จอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
9.5.2. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การเคลือ7 นทีข7 องราคาไม่ได้เกิดจากการกระทําของโบรกเกอร์ แต่หากเกิด
จากเซิรฟ์ เวอร์ทาํ การดึงข้อมูลมาจากตลาดจริง ในกรณีทอ7ี นิ เตอร์เน็ตของลูกค้าไม่เสถียร ราคาทีล7 กู ค้า
ได้รบั หรือได้เห็นอาจจะไม่ตรงกับความเป็ น ณ ปั จจุบนั ของตลาด
9.5.3. อัตราราคาปั จจุบนั สําหรับสินทรัพย์อา้ งอิงจะถูกคํานวณโดยบริษทั โดยตัง* อยูบ่ นพืน* ฐานของการให้ราคาที7
ได้รบั จากบริษทั ทุก ประเด็น ทีเ7 กีย7 วกับการกําหนดราคาของตลาด จะขึน* กับความรูค้ วามเข้าใจของ
บริษทั นัน* แต่เพียงผเ◌ู◌้ดยี ว
9.5.4. ลูกค้ายอมรับราคาทีเ7 สนอโดยบริษทั โดยไม่มเี งือ7 นไข ถือเป็ นการถูกต้องจะไม่มกี ารเรียกร้องเกีย7 วกับ
ราคาทีเ7 สนอโดยบริษทั กรณีทร7ี าคาแตกต่างจากราคาของแหล่งอืน7 ๆ สามารถยอมรับสําหรับนําไป
พิจารณา
9.5.5. บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการพิจารณาซํ*ากับราคาให้ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ7ง ถ้าสอดคล้องกับทีบ7 ริษทั
กําหนดราคาดังกล่าวจะเรียกว่า “ ราคา Off-market ” และ /หรือ “ สภาวะตลาดผิดปกติ ” และ /หรือ
" ข้อผดิ พลาดทีเJ ห็นได้ชดั " ทีก7 าํ หนดไว้ในข้อตกลง และ /หรือในส่วน “ ข้อกําหนดและคําจํากัด
ความและทําการแก้ไขข้อมูลการเงิ น ของการเทรดในราคาดังกล่าว ”
9.5.6. ในกรณีทม7ี กี ารหยุดการให้ราคาจากเซิรฟ์ เวอร์ทใ7ี ช้เทรดโดยไม่ได้แจ้งไว้ อาจเนื7องมาจากฮาร์ดแวร์หรือ
ซอฟต์แวร์ลม้ เหลวบริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการทีจ7 ะเชือ7 มต่อข้อมูลราคากับฐานข้อมูลของราคาบน
เซิรฟ์ เวอร์อน7ื เพือ7 ทีจ7 ะให้มคี วามต่อเนื7องของการเสนอราคา ในกรณีดงั กล่าวบริษทั มีสทิ ธิ c แต่ไม่จาํ เป็ นที7
จะแก้ไขผลทางการเงินของการเทรดของลูกค้าทีเ7 ทรดในช่วงเวลานี*
9.5.7 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การปิ ดแก้ไขหน้าโปรแกรมออกจากเครือ7 งคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ไม่
สามารถแก้ไขคําสังซื
7 อ* ขายทีล7 กู ค้าดําเนินการไปแล้วในตลาด
9.5.8. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสีย7 งทีเ7 กิดจากการไม่ได้วางแผนการเทรดทีด7 ใี นการเปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายที7
สอง ทัง* ๆ ทีย7 งั ไม่ได้ทราบผลของคําสังซื
7 อ* ขายแรก
9.5.9. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การตัง* ค่าคําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้าทุกประเภท ( Pending Orders ) สามารถ
ทําได้ หลังจากทีส7 ง่ คําสังซื
7 อ* ขายไปยังตลาดแล้วเท่านัน*
9.5.10. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ การดําเนินการของคําสังซื
7 อ* ขายล่วงหน้าทุกประเภท (Pending Orders) จะ
ดําเนินการก็ต่อเมือ7 ราคาเคลือ7 นทีไ7 ปจนกระทังอยู
7 ใ่ นตําแหน่งเดียวกันหรือเลยตําแหน่งของคําสังซื
7 อ* ขาย
ล่วงหน้าเท่านัน* การดําเนินการเป็ นไปตามกฎข้อที7 4.5. ของสัญญาฉบับนี*
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9.6.

ความเสียงซึง7 เกิดจากการสือ7 สารลม้เหลว
9.6.1. ลูกค้ารับทราบ, เข้าใจดีและยินดีรบั ความเสีย7 งต่อการสูญเสียเงินฝากเนื7องจากตัวลูกค้าเองไม่ได้รบั หรือ
รับข้อความจากบริษทั ล่าช้าเกินไป
9.6.2. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสีย7 งทีว7 า่ Email ทีล7 กู ค้าส่งให้กบั บริษทั อาจจะมีความเป็ นไปได้ทบ7ี ุคคลที7
สาม สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Email ของลูกค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาตได้
9.6.3. ลูกค้ายินยอมทีจ7 ะให้บริษทั มีสทิ ธิ cในการลบหรือทําลายข้อความทีล7 กู ค้าไม่ได้รบั ผ่านระบบส่ง Email
ภายในการดําเนินการลบข้อความดังกล่าวจะมีขน*ึ ภายใน 3 วัน นับจากวันทีส7 ง่ ข้อความให้กบั ลูกค้า
9.6.4. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีวา่ ข้อมูลทีเ7 กีย7 วข้องกับบัญชีเทรดของลูกค้าถือเป็ นความลับของลูกค้า ลูกค้าญ
อมรับความเสีย7 งซึง7 อาจจะเกิดขึน* โดยการกระทําของบุคคลทีส7 ามทีด7 าํ เนินการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดย
ไม่ได้รบั อนุญาต
9.7. ความเสีย7 งซึง7 เกิดจากเหตุสดุ วิสยั
9.7.1. ลูกค้ารับทราบเข้าใจดีและยินดีรบั ความเสีย7 งทีเ7 กิดขึน* จากเหตุสดุ วิสยั ซึง7 อาจจะส่งผลถึงความสูญเสียเงิน
ของลูกค้า
10. เหตุสดุ วิ สยั
10.1. ในกรณีทเ7ี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึง7 เป็ นเหตุให้คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดก็ตามถูกสกัดกันหรือจํากัดไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีท7 งั * หมดหรือส่วนใดส่วนหนึ7งภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี* ซึง7 อยูเ่ หนือการควบคุม เช่น สงคราม ความ
วุน่ วายในบ้านเมือง จลาจล การก่อการกบฏ การแทรกแซงทางการเมือง การปรับลดค่าเงินตรา เพลิงไหม้ภยั
ธรรมชาติ ระเบิด อุทกภัยและเหตุสดุ วิสยั หรือสิง7 ทีส7 องฝ่ ายไม่ตอ้ งการให้เกิดขึน* เมือ7 บริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้เกิดความไม่มนคงในตลาด
ั7
บริษทั ขอสงวนสิทธิ cในการงดให้บริการชัวคราว
7
โดยบริษทั
จะแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ Email
10.2. บริษทั มีสทิ ธิ cทีจ7 ะกําหนดขอบเขตความเสียหายทีเ7 กิดขึน* จากเหตุสดุ วิสยั โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบผ่านทาระบบ
Email
10.3. ในกรณีทเ7ี กิดเหตุสดุ วิสยั ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษทั ดําเนินการดังต่อไปนี* โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก.
ดําเนินการตามคําร้องขอเพิม7 มาร์จน*ิ
ข.
ปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายของลูกค้าทีบ7 ริษทั เห็นว่าสมควร
ค.
ระงับหรือเปลีย7 นแปลงเงือ7 นไขบางข้อในสัญญาฉบับนี*ทเ7ี กีย7 วข้องกับเหตุสดุ วิสยั ทีเ7 กิดขึน* เพือ7 ความ
สะดวก ของบริษทั ในการดําเนินการ
ง.
ดําเนินการหรือไม่ดาํ เนินการใด ๆ ต่อคําร้องของลูกค้าหรือตัวบริษทั เอง
จ.
พิจารณาผลและรายละเอียดของคําสังซื
7 อ* ขายทัง* หมดของลูกค้า เช่น การเปิ ดปิ ดคําสังซื
7 อ* ขายการ
เปลีย7 นแปลง ตําแหน่งของราคาจํานวนค่าสังซื
7 อ* ขายทีถ7 กู ลบทัง* หมด
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