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ขอ้ตกลง FBS นีร้วมถงึขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของบทบญัญตัทิัง้หมดของกำรบรกิำรของบรษิทัในโลกของตลำด

กำรเงนิและเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทัง้ทีป่รำกฏหรอืทีไ่ม่ปรำกฏในตลำด ขอ้ตกลงของ FBS เสนอโดย FBS Markets Inc; 

ทะเบยีนเลขที ่000001317 กจิกรรมของ FBS Markets Inc ไดร้บักำรก ำกบัดูแลโดย IFSC, ใบอนุญำตเลขที ่

IFSC/000102/460; ทีอ่ยู่: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize. ธรุกรรมกำรช ำระเงนิไดร้บักำร

จดักำรโดย НDС Technologies Ltd.; ทะเบยีนเลขที ่HE 370778; ทีอ่ยู่: Arch. Makariou III & Vyronos, P. 

Lordos Center, Block B, Office 203 

 

ขอ้ตกลงดงัตอ่ไปนีเ้ป็นส่วนประกอบทีส่ ำคญัของขอ้ตกลงของ FBS: 

 

1. ขอ้ตกลงลูกคำ้ 

2. ขอ้ตกลงหุน้ส่วน 

3. ขอ้ตกลงเร ือ่ง CopyTrade 

4. ขอ้ก ำหนดและค ำจ ำกดัควำมทัว่ไป 

5. เอกสำรอืน่ใดทีร่ะบุในขอ้ตกลงนีห้รอืในส่วนของ «ขอ้มลู» ในเว็บไซตข์องบรษิทั และใน Personal Area. 

 

ขอ้ตกลง FBS นีค้วรไดร้บักำรอ่ำนอย่ำงละเอยีดจำกลูกคำ้ของบรษิทั เน่ืองจำกเป็นกำรก ำหนดเงือ่นไขของกำร

ปฏบิตักิำรทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำย รวมถงึควำมสมัพนัธโ์ดยทัว่ไประหว่ำงลูกคำ้กบับรษิทั โดยกำร

ใหข้อ้มลูเพือ่กำรลงทะเบยีนบนเว็บไซต ์หรอืในแอปพลเิคชนับนอุปกรณเ์คลือ่นที ่และสรำ้ง Personal Area บน

เว็บไซตข์องบรษิทั ลกูคำ้ไดย้นืยนัและรบัรองแลว้ว่ำคุน้เคยกบับทบญัญตัทิัง้หมดในขอ้ตกลง FBS เขำ้ใจควำมหมำย

ของบทบญัตัดิงักล่ำวและยอมรบัโดยไม่มเีงือ่นไข รวมถงึขอ้ตกลง, นโยบำย และเอกสำรของบรษิทัทีอ่ำ้งถงึในเอกสำร

ฉบบันี ้ส่วนกฎระเบยีบและหลกักำรในกำรใชแ้ละปกป้องขอ้มลูส่วนตวัของลกูคำ้จะไดร้บักำรก ำกบัดูแลโดยนโยบำย

ควำมเป็นส่วนตวัของบรษิทั   
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ขอ้ตกลงลูกคา้ 

1. หวัขอ้ของสญัญำ 
1.1. สญัญำฉบบันีจ้ดัท ำขึน้ภำยใตเ้งือ่นไขกำรบรกิำรของบรษิทั บรษิทัจะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนีใ้หก้บัลูกคำ้ของบรษิทั: 

ด ำเนินกำรในตลำดกำรเงนิใหก้บัลูกคำ้, ด ำเนินธรุกรรมกำรเงนิใหก้บัลูกคำ้ ทัง้บรษิทัและลูกคำ้จะตอ้งด ำเนินธรุกรรมกำรเงนิตำมที่

ไดร้ะบุไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

1.1.1. ในกรณีทีลู่กคำ้เป็นผูบ้รรลุนิตภิำวะตำมกฎหมำย ลกูคำ้มสีทิธิท์ีจ่ะใหบ้รษิทัด ำเนินธรุกรรมกบับญัชเีทรดของลูกคำ้ได ้

1.1.2. กำรด ำเนินธรุกรรมกบับญัชเีทรดของลูกคำ้จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดในสญัญำฉบบันี ้

1.1.3.ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืเอกสำรแสดงตนทีห่มดอำยุแลว้ลูกคำ้จะตอ้งแจง้ให ้บรษิทั ทรำบ

ภำยใน 3 วนัท ำกำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรหมดอำยุดงักล่ำว กำรแจง้เตอืนตอ้งส่งทำงอเีมลทีม่ีช ือ่และนำมสกุลของลูกคำ้

หมำยเลขบญัชหีมำยเลขโทรศพัทร์วมทัง้หนังสอืเดนิทำงหรอืบตัรประจ ำตวัทีถู่กตอ้งของลูกคำ้และหลกัฐำนทีอ่ยู่อำศยัล่ำสุด กำร

แจง้เตอืนตอ้งเซน็ชือ่สแกนและส่งไปที ่support@fbs.com จำกอเีมลทีลู่กคำ้ส่งมำในระหว่ำงกำรลงทะเบยีนบญัชขีองตน บรษิทั 

มสีทิธิท์ีจ่ะขอเอกสำรกำรยนืยนัอืน่ ๆ เพือ่ยนืยนัลูกคำ้และปฏบิตัติำมกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคำ้ของคุณ กำรล่ำชำ้หรอืกำรไม่

ปฏบิตัติำมขอ้นีจ้ะเป็นกำรละเมดิขอ้ตกลงนีโ้ดยลูกคำ้และอำจน ำไปสู่กำรปิดบญัชลีูกคำ้ 

1.2.        Types of Account.  

We offer different types of Accounts with different characteristics and features. Depending on the Client’s 

knowledge and experience and the type of contracts you generally enter into with us, some of these 

Account types may not be available to you. We reserve the right to convert your Account into a different 

Account type if, acting reasonably, we determine that a different type of Account is more appropriate for 

you. We also reserve the right to change the features and eligibility criteria of our Accounts, as well as 

make accounts not available at any time, and we will provide prior notification of such changes on our 

Website, by email, or on our Trading Platform. You can find a detailed description of the account types on 

the Website. 

1.2.1.   Demo Account. The Company may offer a demo version of an account to trade in a safe 

environment with the product before you invest your money. 

1.2.2.   Standard Account. The account has a floating spread and no commission. With a Standard 

account, you can trade using the highest leverage (1:3000). 

1.2.3.   Cent Account. The main distinctive feature of the Cent account is that it uses 100x 

denominated monetary units of the base currency (US Cent, etc.), while the trading conditions are 

equal to those for a Standard account. If the Client deposits 10 USD to their Cent account, they get 

1000 US Cents. As a result, Cent accounts may help the Client test new trading strategies or Expert 

Advisors in market conditions without any significant financial investments. Please note that it is not 

indicated in the Personal Area that the amount is displayed in cents. The account has a floating spread 

and no commission. 

1.2.4.   Crypto Account. The account has a floating spread but has a commission. 

1.2.5.   Zero Spread Account. The account has no spread but has a commission. The maximum 

leverage for the Zero Spread account is 1:3000. 

1.2.6.   Micro Account. The account has a fixed spread and no commission. It has the highest leverage 

of 1:3000. 
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1.3. ค ำแถลงของลูกคำ้ 

1.3.1..ลูกคำ้ยอมรบัและรบัรองว่ำตนมอีสิระทีจ่ะท ำขอ้ตกลงนีเ้พือ่ปฏบิตัติำมเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่ำงๆทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรฉบบันี้

และไม่ไดถู้กจ ำกดัหรอืหำ้มมใิหท้ ำสญัญำหรอืสิง่อืน่ใดจำกกำรเขำ้ท ำหรอืด ำเนินกำรภำยใตข้อ้ตกลงนีแ้ละกำรด ำเนินกำรและกำร

ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงนีไ้ม่เป็นกำรละเมดิหรอืกำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงอืน่ใดระหว่ำงบรษิทัและบุคคลอืน่ๆหรอืกจิกำรอืน่ใด 

1.3.2. ลูกคำ้เขำ้ใจและเห็นดว้ยอย่ำงชดัแจง้ว่ำ บรษิทั จะใชส้ทิธใินกำรตรวจสอบกจิกรรมของลูกคำ้และตรวจสอบควำมสอดคลอ้ง

ของพฤตกิรรมและกจิกรรมกำรซือ้ขำยของลูกคำ้บนแพลตฟอรม์ของ บรษิทั 

1.3.3. ลูกคำ้ยอมรบัว่ำตนเขำ้ใจและเห็นพอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทัง้หมดของขอ้ตกลงนี ้

1.3.4. กำรแปลเอกสำร. กำรแปลเอกสำรของบรษิทัฯเป็นภำษำอืน่ทีไ่ม่ใชภ่ำษำองักฤษมวีตัถุประสงคเ์พือ่อ ำนวยควำมสะดวก

ใหก้บัลูกคำ้ของบรษิทัฯเท่ำน้ัน ในกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ เอกสำรใดๆของบรษิทัฯทีเ่ป็นภำษำองักฤษจะมคีวำมส ำคญั

เหนือกว่ำทุกฉบบัแปล ลูกคำ้ตอ้งจดัเตรยีมเอกสำรหรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นภำษำองักฤษหรอืพรอ้มกบัค ำแปลทีเ่ป็นภำษำองักฤษ

เพือ่พสิูจนว์งจรกำรปฏเิสธกำรช ำระเงนิหรอืกรณีกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด ลูกคำ้ยอมรบัและเขำ้ใจว่ำภำษำรำชกำรของบรษิทัฯคอื

ภำษำองักฤษ  

2. กำรบรกิำรของบรษิทั 
2.1. ค ำจ ำกดัควำมของค ำว่ำ “กำรบรกิำรของบรษิทั” หมำยถงึกำรบรกิำรหรอือุปกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนใด ๆ ทีบ่รษิทั

อนุญำตใหลู้กคำ้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี:้ 

2.1.1. รบัทรำบขอ้มูลหรอืตดิต่อกบับรษิทัหรอืบุคคลทีส่ำมทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกทำงบรษิทั 

2.1.2.  ท ำธรุกรรมในตลำดกำรเงินผ่ำนบรษิทัโดยใชซ้อฟตแ์วร ์MetaTrader 4, MetaTrader 5 และ FBS Trader 

รวมถงึกำรส่งขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสร์ะหว่ำงพีซขีองลูกคำ้ (หรอือุปกรณท์ีค่ลำ้ยคลงึกนั) 

ทีเ่ช ือ่มต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตและเครอืข่ำยทีบ่รษิทัอนุญำต 

2.2.  กำรยอมรบัขอ้ตกลงนี ้ลูกคำ้ยนืยนัว่ำเขำ/เธอไดอ้่ำนกฎกำรสือ่สำรแลว้ 

และตกลงว่ำเขำ/เธอสำมำรถด ำเนินกำรออกค ำสั่งซือ้ขำยโดยใช ้MetaTrader 4, MetaTrader 5 หรอื FBS Trader เท่ำน้ัน 

2.3.  บรกิำรของบรษิทัรวมถงึชดุซอฟตแ์วร ์MetaTrader 4, MetaTrader 5 และ FBS Trader วธิกีำรวเิครำะหท์ำงเทคนิค 

และบรกิำรของบุคคลทีส่ำมทีน่ ำเสนอพรอ้มกบับรกิำรของบรษิทั 

2.4. ลูกคำ้รบัทรำบและยนิยอมใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินกำรเปลีย่นแปลง แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ ชือ่ หวัขอ้ ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใน

สญัญำฉบบันีโ้ดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ นอกจำกนีบ้รษิทัยงัมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขภำยในสญัญำใน

อนำคตได ้

2.5. บรษิทัจะตอ้งด ำเนินกำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ไปยงัตลำด แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจดักำรหรอืออกควำมคดิเห็นแทน

ลูกคำ้ได ้

2.6. บรษิทัไม่สำมำรถด ำเนินกำรดงัต่อไปนีไ้ด:้ (นอกเหนือว่ำอยู่ในเงือ่นไขทีก่ ำหนดภำยใตส้ญัญำฉบบันี)้ 

2.6.1. ตดิตำมและรำยงำนใหลู้กคำ้ทรำบถงึสถำนะของค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ 

2.6.2. ด ำเนินกำรยกเลกิหรอืปิดค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ 

2.6.3. พยำยำมเปลีย่นแปลงค่ำ quotes ภำยในโปรแกรม Metatrader 4   
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2.7. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรค ำแนะน ำในกำรลงทุนจำกบรษิทั บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทุนไดแ้ต่ทำงบรษิทัจะ

ไม่รบัผดิชอบต่อผลใด ๆ ทีจ่ะตำมมำหรอืเกดิขึน้ต่อค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะยกเลกิหรอืปิดค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้

ไดใ้นกรณีทีบ่รษิทัเห็นว่ำค ำสั่งซือ้ขำยน้ันมคีวำมผดิปกตทิีจ่ะกอ่ใหเ้กดิเป็นภยัต่อทัง้ตวัลูกคำ้และบรษิทั 

2.8. บรษิทัด ำเนินกำรเสยีภำษีอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยภำยใตป้ระเทศ Belize ทัง้ฝ่ำยบรษิทัและฝ่ำยลูกคำ้จะตอ้งด ำเนินกำรเสยี

ภำษีภำยใตก้ฎหมำยประเทศของตนเอง 

2.9.บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะใหลู้กคำ้ด ำเนินธรุกรรมถอนเงนิออกจำกบญัชใีนกรณีบรษิทัตรวจพบควำมไม่เหมำะสมหรอืกำรกระท ำ

ทีส่่อไปในทำงทุจรติ 

2.10. ไม่มกีำรจดัหำสกุลเงนิหรอืสนิทรพัยพ์ืน้ฐำนของพลงังำน และดชันีทีแ่ทจ้รงิภำยในกำรด ำเนินกำรซือ้ขำย  ก ำไรและขำดทุน

ทัง้หมดจะถูกฝำก/หกัออกจำกยอดเงนิ ในบญัชซีือ้ขำยของลูกคำ้ทนัทหีลงัปิดต ำแหน่ง 

3. ค ำสัง่ซ ือ้ขำย 
3.1. ขอ้มูลอย่ำงเป็นทำงกำรเกีย่วกบัเงือ่นไขในกำรลงทุนระบุไวใ้น https://www.fbs.comในส่วนของ “Trading Conditions” 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรลงทุนโดยจะตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ตำมกฎในขอ้ที ่7.3 ของสญัญำฉบบันี ้

3.2. ค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ 

3.2.1.  ระบบจะแสดงค ำสั่งต่อไปนีใ้นระหว่ำงกำรซือ้ขำยของลูกคำ้ 

3.2.2. วธิ ี"กำรด ำเนินกำรตำมรำคำตลำด" - ส ำหรบัฟิวเจอรส์, พลงังำน, และดชันี; 

3.2.3. “Market execution” หมำยถงึระบบก ำลงัด ำเนินกำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยไปยงัตลำด FOREX 

3.2.4. ค ำสั่งซือ้ขำยใด ๆ ก็ตำมของลูกคำ้ผ่ำนโปรแกรม Metatrader 4 จะไดร้บักำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ลูกคำ้ท ำกำรยนืยนัค ำสั่งซือ้ขำยผ่ำนระบบอเิล็กโทรนิกส ์

 ค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ทีอ่ยู่ในระบบจะถูกส่งไปยงัเซอเวอร ์(server) 

บรษิทัไดร้บัค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้และท ำกำรยนืยนักำรสั่งซือ้ขำยโดยทีก่ำรเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตของทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งมคีวำม

เสถยีรเพียงพอ 

ในกรณีทีค่ ำส ั่งซือ้ถูกตอ้งจะท ำกำรบนัทกึลงไปในควิ ในกรณีนี ้จะมีขอ้ควำมแสดงในชอ่ง "สั่งซือ้" ของลูกคำ้ว่ำ "กรุณำรอสกัครู ่

... ค ำสั่งซือ้ก ำลงัเร ิม่ด ำเนินกำรผ่ำนเซริฟ์เวอร"์; 

ในระหว่ำงทีร่ะบบก ำลงัด ำเนินกำรในขอ้ ฉ ระบบจะแสดงสถำนะของค ำสั่งซือ้ขำยไวใ้นส่วนของ “client terminal”  

Terminal ของลูกคำ้ไดร้บัผลของกำรด ำเนินกำรค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้โดยทีก่ำรเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตของทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งมี

ควำมเสถยีรเพยีงพอ 

3.2.5. ลูกคำ้สำมำรถยกเลกิค ำสัง่ซือ้ขำยทีส่่งไปไดใ้นขณะทีร่ะบบก ำลงัแจง้สถำนะว่ำ “Order is accepted” ลูกคำ้จะตอ้งกดปุ่ ม

ทีร่ะบุว่ำ “Cancel order” ในกรณีทีลู่กคำ้กดยกเลกิค ำสั่งไม่ทนับรษิทัจะไม่รบัผดิชอบผลใด ๆ ทีต่ำมมำเน่ืองจำกค ำสั่งดงักล่ำว

เป็นกำรกระท ำภำยใตร้ะบบของ Metatrader 4  

3.2.6. ลูกคำ้ไม่สำมำรถยกเลกิค ำสั่งซือ้ขำยทีส่่งไปไดใ้นขณะทีร่ะบบก ำลงัแจง้สถำนะว่ำ “Order is in process” 
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3.2.7.ระยะเวลำของกำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ไปยงัระบบจะขึน้อยู่กบัควำมเสถยีรของอนิเตอรเ์น็ตระหว่ำงฝ่ำยลูกคำ้และเซฟิ

เวอรข์องบรษิทั นอกจำกนีย้งัรวมไปถงึสภำวะของตลำด ณ ขณะน้ัน ๆ ในชว่งเวลำทีเ่ป็นปกตกิำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้จะใช ้

เวลำไม่เกนิ 1 ถงึ 5 วนิำทใีนกำรส่งค ำสั่ง แต่ในชว่งเวลำทีต่ลำดไม่เป็นปกตคิ ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้อำจจะใชเ้วลำนำนกว่ำในกำร

ส่งไปยงัระบบ 

3.2.8. ในกรณีทีร่ำคำปัจจบุนัของตรำสำรทำงกำรเงนิเปลีย่น ในขณะทีบ่รษิทัก ำลงัด ำเนินกำรตำมค ำขอซือ้ของลูกคำ้ บรษิทัขอ

สงวนสทิธใินกำรใชร้ำคำใหม่ (Bid / Ask) ในกรณีดงักล่ำวค ำขอของลูกคำ้จะถูกประมวลผลในรำคำใหม่ 

3.2.9. ค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้อำจจะถูกยกเลกิในกรณีดงัต่อไปนี ้

ในกรณีทีลู่กคำ้ส่งค ำสั่งซือ้ขำยกอ่นชว่งเวลำท ำกำรของตลำด 

ในกรณีทีต่ลำดอยู่ในสภำวะทีผ่ดิปกต ิผนัผวน 

ในกรณีทีลู่กคำ้มมีำรจ์ิน้ (margin) ไม่เพียงพอต่อกำรเทรด ระบบจะแสดงขอ้ควำม “No quote” หรอื “Not enough money” 

บนหนำ้จอของลูกคำ้ 

บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะไม่อนุญำตใหลู้กคำ้ใชโ้ปรแกรมชว่ยในกำรเทรด (Expert Advisor หรอื EA) ในกรณีทีโ่ปรแกรมน้ันสำมำรถท ำ

ใหลู้กคำ้สำมำรถส่งค ำสั่งซือ้ขำยตดิต่อกนัเกนิ 30 ค ำสั่งซือ้ขำยภำยในหน่ึงนำท ี

เน่ืองจำกกำรจ ำกดัปรมิำณกำรสั่งซือ้สูงสุด และหรอื จ ำกดัจ ำนวนสูงสุดของกำรเปิดค ำสั่งซือ้และค ำสั่งซือ้รอกำรอนุมตัเิพือ่ไม่ให ้

เกนิในแต่ละประเภทบญัช ี

3.2.10. ลูกคำ้สำมำรถด ำเนินกำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยผ่ำนโทรศพัทห์รอืผ่ำนระบบ Live chat ได ้

3.2.11. ในกรณีทีม่บุีคคลอืน่ใชบ้ญัชขีองคุณลูกคำ้ทีม่ำจำก IP Address เดยีวกนั บรษิทัจะถอืว่ำกำรด ำเนินกำรใด ๆ ทีม่ำจำก

บญัชน้ัีนเป็นบุคคลน้ันเป็นคุณลูกคำ้และบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อผลใด ๆ ทีจ่ะตำมมำ 

3.2.12. ค ำสั่งซือ้ขำยใด ๆ ก็ตำมทีด่ ำเนินกำรในชว่งเวลำทีปิ่ดตลำดท ำกำรจะถูกยกเลกิทัง้หมด 

ค ำสั่งซือ้ทีด่ ำเนินกำรในชว่งเวลำปิดตลำดจะถูกยกเลกิ 

ค ำสั่งขำยทีด่ ำเนินกำรในชว่งเวลำปิดตลำดจะถูกยกเลกิ 

3.2.13. บรษิทัไม่อนุญำตใหลู้กคำ้ใชว้ธิเีทรดแบบ “arbitrage” ในกำรเทรดกบัโบรกเกอร ์FBS บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ

ค ำสั่งซือ้ขำยทีม่ำจำกวธิ ีarbitrage ทัง้หมดในกรณีทีบ่รษิทัตรวจพบบญัชใีด ๆ ก็ตำมทีใ่ชว้ธิกีำรเทรดดงักล่ำว 

3.2.14. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ทีด่ ำเนินกำรนอกเหนือไปจำกทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

3.3  กำรด ำเนินกำรเทรดหรอืกำรลงทุน 

3.3.1. ค ำสั่งซือ้ (Buy order) จะท ำกำรเปิด ณ รำคำ Ask (Ask price) ค ำสั่งขำย (Sell order) จะท ำกำรเปิดทีร่ำคำ Bid 

(Bid price) 

3.3.2. ค ำสั่งซือ้ (Buy order) จะท ำกำรปิด ณ รำคำ Bid (Bid price) ค ำสั่งขำย (Sell order) จะท ำกำรปิดทีร่ำคำ Ask (Ask 

price) 

3.3.3. ต ำแหน่ง Rollover กำร Swap โดยเพิม่/หกั เพือ่เปิดค ำสั่งซือ้จะด ำเนินกำรจำก 23:59:00 ถงึ 00:10:00 ตำมเวลำกำร

เทรดบนแพลตฟอรม์ ดงัน้ันกำร Swap จะถูกเพิม่/ลดลง กบัทุกกำรสั่งซือ้ทีเ่ปิดในชว่งระยะเวลำจำก 23:59:00 ถงึ 00:00:00 

ตำมเวลำกำรเทรดบนแพลตฟอรม์ 
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3.3.4. "ในกรณีของกำรซือ้ขำยสญัญำของพลงังำนและดชันี ทีม่รีะยะเวลำกำรซือ้ขำยทีจ่ ำกดั (วนัทีห่มดอำยุ) ค ำสั่งซือ้ทัง้หมดที่

ด ำเนินกำรในสญัญำเดยีว จะถูกปิดในรำคำสุดทำ้ย" 

3.3.5 เงือ่นไขในตลำดทั่วไปดลีเลอรจ์ะเก็บค่ำเสปรดภำยในขอบเขตทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสญัญำ 

3.3.6. ค่ำ Spread ของค ำสั่งซือ้ขำยอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงจำกสำเหตุดงัต่อไปนี:้ 

จำกสภำวะควำมผดิปกตใินตลำดทีท่ำงบรษิทัไม่ไดแ้จง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

จำกกำรประกำศควำมเปลีย่นแปลงของกฎหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัซึง่บรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้บนเว็ปไซตข์องบรษิทั 

จำกเหตุสุดวสิยัทีไ่ม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

จำกเหตุทีต่ลำดมวีอลลุม่ (volume) ไม่มำกซึง่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ในสญัญำ 

3.3.7. ค่ำ Spread สำมำรถขยำยออกไดใ้นสภำวะทีต่ลำดมข่ีำวเศรษฐกจิ กำรเมอืงหรอืข่ำวอืน่ ๆ ทีส่่งผลกระทบ หรอืในชว่งเวลำ

ทีร่ำคำเกดิชอ่งว่ำงระหว่ำงรำคำ (Gap) ในชว่งเวลำเปิดตลำด (เชำ้วนัจนัทร)์ หรอืในชว่งเวลำทีต่ลำดมสีภำพคล่องต ่ำ (Low 

Market Liquidity)  

3.3.8 ส ำหรบัเคร ือ่งมอืทีม่คี่ำสเรปดคงทีห่รอืค่ำคอมมชิช ัน่คงที ่บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นเพิม่ค่ำสเปรดในกรณีทีค่่ำสเปรดในสญัญำ

พืน้ฐำนมำกกว่ำค่ำสเปรดทีค่งที ่

3.4. กำรเปิดค ำส่งซือ้ขำย (Open an order) 

3.4.1. สิง่ทีต่อ้งระบุในกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยทุกคร ัง้มดีงันี ้

ระบุชือ่ของคู่สกุลเงิน 

ระบุวอลลุ่ม (volume) ของกำรเทรด 

ระบุประเภทของค ำสั่งซือ้ขำย 

3.4.2. กำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยหมำยถงึกำรทีลู่กคำ้พอใจจะซือ้หรอืขำยในรำคำ ณ ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหน่ึงโดยไม่ใชโ้ปรแกรมชว่ย

ในกำรลงทุน (Expert Advisor หรอื EA) กำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยน้ันลูกคำ้จะตอ้งกดปุ่มเลอืกระหว่ำงค ำสั่งซือ้ (Buy) หรอืค ำสั่ง

ขำย (Sell)  

3.4.3. กำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยโดยใชโ้ปรแกรมชว่ยในกำรลงทุน (Expert Advisor หรอื EA) จะตอ้งด ำเนินกำร ณ ตรงต ำแหน่ง

ของรำคำปัจจุบนั 

3.4.4. ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำย 

ก) ทนัททีีลู่กคำ้ส่งค ำสั่งซือ้ขำยมำยงัเซฟิเวอร ์ระบบจะท ำกำรตรวจสอบอตัโนมตัวิ่ำบญัชขีองลูกคำ้มีมำรจ์ิน้ (margin) เพยีงพอ

ในกำรซือ้ขำยหรอืไม ่หำกลูกคำ้มมีำรจ์ิน้เพียงพอระบบจะเปิดค ำสั่งซือ้ขำยใหลู้กคำ้ทนัท ีแต่หำกไม่เพยีงพอระบบจะไม่ด ำเนินกำร

เปิดค ำสั่งซือ้ขำยใหลู้กคำ้และจะมีขอ้ควำมเกีย่วกบัมำรจ์ิน้ไม่เพยีงพอแสดงบนหนำ้จอคอมพวิเตอรข์องลูกคำ้ 

ข) ขอ้ควำมบนหนำ้จอทีแ่สดงถงึสถำนะของค ำสั่งซือ้ขำยว่ำเปิดส ำเรจ็หรอืไม่ส ำเรจ็อำจจะแตกต่ำงออกไปในกรณีทีลู่กคำ้ส่งค ำสั่ง

ซือ้ขำยในกำรลงทุนประเภทอืน่ 

ค) ขอ้ควำมทีร่ะบุสถำนะซือ้ขำยเรยีบรอ้ยของค ำสั่งซือ้ขำยจะอยู่ในส่วนของ “log-file”  



ขอ้ตกลง FBS 

 

 
 

FBS Markets Inc 
IFSC license IFSC/000102/460 

Address: 2118, Guava Street,  
Belize Belama Phase 1, Belize  
www.fbs.com 

7  

 

ง) ในกรณีทีลู่กคำ้เปิดค ำสั่งซือ้ขำยในชว่งเวลำทีต่ลำดไม่เปิดท ำกำร ระบบจะไม่ด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยใหลู้กคำ้พรอ้มทัง้แสดง

ขอ้ควำมบนหนำ้จอของลูกคำ้ว่ำ “No quote/trading is forbidden.” ในกรณีทีโ่บรกเกอรด์ ำเนินกำรผดิพลำดเปิดค ำสั่งซือ้ขำย

ใหก้บัลูกคำ้ บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะยกเลกิค ำสั่งซือ้ขำยดงักล่ำวและบรษิทัตอ้งแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบถงึกำรยกเลกิดงักล่ำว 

3.5. กำรปิดค ำสั่งซือ้ขำย (Close an order) 

3.5.1. กำรปิดค ำสั่งซือ้ขำยหมำยถงึกำรทีลู่กคำ้พอใจในรำคำ ณ ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหน่ึงโดยไม่ใชโ้ปรแกรมชว่ยในกำรลงทุน 

(Expert Advisor หรอื EA) กำรปิดค ำสั่งซือ้ขำยน้ันลูกคำ้จะตอ้งกดปุ่ม “Close” เพือ่ปิดกำรซือ้ขำย 

3.5.2. กำรปิดค ำสั่งซือ้ขำยโดยใชโ้ปรแกรมชว่ยในกำรลงทุน (Expert Advisor หรอื EA) จะตอ้งด ำเนินกำร ณ ตรงต ำแหน่ง

ของรำคำปัจจุบนั 

3.5.3. ลูกคำ้สำมำรถตัง้ค่ำ “Stop Loss” หรอื “Take Profit” ในกำรปิดค ำสั่งซือ้ขำย 

3.5.4. ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรปิดค ำสั่งซือ้ขำย 

ก) โปรแกรมจะมคี ำสั่ง “Close by” ปรำกฏขึน้มำในชอ่งของ “Type” เมือ่ลูกคำ้เลอืกค ำสั่งดงักล่ำวในค ำสั่งซือ้ขำยทีลู่กคำ้

ตอ้งกำรจะปิด ลูกคำ้จะเจอปุ่มทีร่ะบุว่ำ “Close#...by#...” เมือ่ลูกคำ้กดปุ่มดงักล่ำวระบบจะท ำกำรปิดค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้โดย

อตัโนมตั ิ

ข) ในกรณีทีลู่กคำ้เปิดค ำสั่งซือ้ขำยมำกกว่ำ 2 ค ำสั่งขึน้ไป โปรแกรมจะมคี ำสั่ง “Multiple Close By” ปรำกฏขึน้มำในชอ่งของ 

“Type” หลงัจำกทีลู่กคำ้กดปุ่มเลอืกค ำสั่งดงักล่ำวระบบจะแสดงรำยกำรของค ำสั่งซือ้ขำยขึน้มำพรอ้มทัง้มปุ่ีมทีร่ะบุขอ้ควำมว่ำ 

“Multiple Close By for…” ใหก้ด เมือ่ลูกคำ้กดปุ่มดงักล่ำวระบบจะท ำกำรปิดค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ทัง้หมดโดยอตัโนมตั ิ

ค ำสัง่ “Close by” และ “Multiple Close By” จะไม่สำมำรถใชไ้ดก้บับญัชเีทรดประเภท floating spread” 

ขอ้ควำมทีร่ะบุสถำนะปิดกำรซือ้ขำยเรยีบรอ้ยของค ำสั่งซือ้ขำยจะอยู่ในส่วนของ “log-file” 

ในกรณีทีลู่กคำ้ปิดค ำสั่งซือ้ขำยในชว่งเวลำทีต่ลำดไม่เปิดท ำกำร ระบบจะไม่ด ำเนินกำรปิดค ำสั่งซือ้ขำยใหลู้กคำ้พรอ้มทัง้แสดง

ขอ้ควำมบนหนำ้จอของลูกคำ้ว่ำ “No price” ในกรณีทีโ่บรกเกอรด์ ำเนินกำรผดิพลำดปิดค ำสั่งซือ้ขำยใหก้บัลูกคำ้ บรษิทัตอ้งแจง้

ใหลู้กคำ้ทรำบถงึขอ้ผดิพลำดดงักล่ำว 

ขอ้ควำมบนหนำ้จอทีแ่สดงถงึสถำนะของค ำสั่งซือ้ขำยว่ำเปิดส ำเรจ็หรอืไม่ส ำเรจ็อำจจะแตกต่ำงออกไปในกรณีทีลู่กคำ้ส่งค ำสั่งซือ้

ขำยในกำรลงทุนประเภทอืน่ 

3.5.5: หำกคุณถอืต ำแหน่งซือ้คุณจะไดร้บัเงนิปันผลเป็นกำรปรบัค่ำบวกในบญัชขีองคุณ หำกคุณถอืต ำแหน่งขำยก็จะมกีำรปรบั

ค่ำลบตำมจ ำนวนทีอ่อกมำ โปรดทรำบว่ำเมือ่คุณเขำ้สู่ผลติภณัฑ ์คุณไม่ไดท้ ำกำรซือ้ขำยและไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของหรอืมสีทิธิใ์ดๆใน

ตรำสำรอำ้งองิ 

3.6. กรณีกำรบงัคบัปิดค ำสั่งซือ้ขำย 

3.6.1.  หำกระดบัมำรจ์นิต ่ำกว่ำ 40% (ต ่ำกว่ำ 100% ส ำหรบัสกุลเงนิดจิทิลั) จะเกดิ Margin call ขึน้ในบญัชขีองลูกคำ้  

บรษิทัมสีทิธิแ์ต่ไม่ตอ้งรบัผดิชอบในกำรปิดออเดอรข์องลูกคำ้  กำรตดัสนิใจปิดออเดอรน้ั์นท ำโดยเซริฟ์เวอร ์

 3.6.2.  บรษิทัมสีทิธิใ์นกำรปิดออเดอรท์ีเ่ปิดอยู่ของลูกคำ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ หำกระดบัมำรจ์นินอ้ยกว่ำหรอืเท่ำกบั 

20% (80% ส ำหรบัสกุลเงนิดจิทิลั) ของมำรจ์นิทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรรกัษำออเดอรท์ีเ่ปิดอยู่ 
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3.6.3. ยอดรวมเงินทัง้หมดของลูกคำ้เมือ่น ำเขำ้สู่ระบบเทรดแลว้จะเรยีกว่ำ Balance ซึง่ถูกควบคุมโดยเซฟิเวอร ์กำรด ำเนินกำร

ในขอ้ 3.6.2. ของสญัญำฉบบันีเ้ซฟิเวอรจ์ะเป็นคนด ำเนินกำรเมือ่มำรจ์ิน้ของผูเ้ทรดลดลงจนถงึจ ำนวนดงักล่ำว เมือ่ระบบท ำกำร

ปิดค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้แลว้ จะมขีอ้ควำมทีร่ะบุสถำนะของกำรบงัคบัปิดค ำสั่งซือ้ขำยอยู่ในส่วนของ “Log-file” ว่ำ “Stop out” 

3.6.4. ระบบจะด ำเนินกำรในขอ้ 3.6.2. ของสญัญำฉบบันีท้ีจ่ะท ำกำรบงัคบัปิดค ำสั่งซือ้ขำยทีม่ลีอต (Lot) ใหญ่ทีสุ่ดกอ่น 

3.6.5. หลงัจำกทีร่ะบบท ำกำรบงัคบัปิดค ำสั่งซือ้ขำยและ Balance ของลูกคำ้ตดิลบ บรษิทัจะจ่ำยเงนิชดเชยให ้Balance ของ

ลูกคำ้กลบัมำเป็นศูนย ์ยกเวน้ในบำงกรณีทีบ่รษิทัตรวจสอบกำรกระท ำของลูกคำ้แลว้พบว่ำเป็นกำรจงใจกระท ำ บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรเรยีกเงินจ ำนวนดงักล่ำวคนืจำกเจำ้ของบญัช ี

3.6.6. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะลดจ ำนวนเงนิทีอ่ยู่ใน Balance ของลูกคำ้จ ำนวน 1 บญัชใีนกรณีทีต่รวจพบว่ำลูกคำ้กระท ำกำร

ทุจรติโดยกำรม ี2 บญัชเีทรดทีท่ ำกำรซือ้และขำยพรอ้มกนัในคู่สกุลเงนิหรอืกำรลงทุนอืน่ ๆ ตวัเดยีวกนัและกระท ำในเวลำและรำคำ

ทีใ่กลเ้คยีงกนั 

3.6.7. ในกรณีทีย่อดคงเหลอืคงทีเ่กดิขึน้ในบญัชขีองลูกคำ้ แสดงว่ำจ ำนวนของเงินทีไ่ดช้ดเชยจำกบรษิทั จะถูกหกัออกจำก

ผลรวมของค่ำคอมมสิช ัน่เงนิคนืทีจ่ะตอ้งจ่ำยในแต่ละวนั 

3.7 กำรเปลีย่นแปลงค่ำเลเวอรเ์รจ (Leverage Change)  

3.7.1. ลูกคำ้ของบรษิทัสำมำรถด ำเนินกำรขอเปลีย่นแปลง Leverage ของบญัชไีดภ้ำยใน 24 ช ัว่โมง ลูกคำ้จะไม่สำมำรถท ำ

กำรเปลีย่นแปลง Leverage ไดห้ำกบญัชขีองลูกคำ้มกีำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยอยู่ในตลำด 

3.7.2. บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง Leverage ในบญัชขีองลูกคำ้โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรเปลีย่นแปลง Leverage 

บญัชลีูกคำ้ของบรษิทัจะเป็นไปตำมขอบเขตของกำรเปลีย่นค่ำ Leverage ในตำรำงขอ้ที ่3.7.3 และจะมกีำรแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้

ตำมกฎทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำฉบบันีข้อ้ที ่7.3.  

3.7.3. บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะด ำเนินกำรกบัค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ทีเ่ปิดอยู่ตำมกฎทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ที ่3.7.2. โดยกำรด ำเนินกำร

ดงักล่ำวจะเป็นไปตำมตำรำงขอบเขตกำรเปลีย่นแปลงค่ำ Leverage ดงันี ้

 

เลเวอรเ์รจ (Leverage) ขอบเขตสูงสุดในกำรเปลีย่นแปลง 

1:3000 $200 (ดอลลำรส์หรฐั) €200 (ยูโร) 

1:2000 $2000 (ดอลลำรส์หรฐั) €2000 (ยูโร) 

1:1000 $5000 (ดอลลำรส์หรฐั) €5000 (ยูโร) 

1:500 $30000 (ดอลลำรส์หรฐั) €30000 (ยูโร) 

1:200 $150000 (ดอลลำรส์หรฐั) €150000 (ยูโร) 

1:100 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั 

1:50 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั 
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3.7.4. บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะปรบัลดค่ำ Leverage ของบญัชลีูกคำ้ในชว่งเชำ้ของวนัจนัทรเ์พือ่ลดควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ต่อบญัชขีอง

ลูกคำ้ในกรณีทีลู่กคำ้เปิดค ำสั่งซือ้ขำยไวต้ ัง้แต่สปัดำหก์อ่น 

3.7.5. ค่ำ leverage ของกำรซือ้ขำยโลหะและ ส ำหรบัดชันี, พลงังำน ของแต่ละบญัชกีำรซือ้ขำยถูกตัง้ค่ำไวท้ี:่ 

 

• 1:333 ส ำหรับโลหะเงนิและทองค ำ; 

• 1:200 ส ำหรบัดชันี, พลงังำน; 

• 1:100 ส ำหรับ Palladium และ Platinum; 

• 1:100 ส ำหรับหุ้น; 

• 1:5 ส ำหรบัสกุลเงินดจิทิลั 

ส ำหรบัเงนิ, ทองค ำ, พลัลำเดยีม, แพลตตนัิม, ดชันี, สกลุเงนิดจิทิลั, พลงังำน และหุน้ เลเวอเรจตอ้งไม่เกนิทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
3.7.3., 3.7.5 

4. ค ำอธบิำยควำมหมำยค ำสัง่ซ ือ้ขำย (Order Description) 
4.1. ประเภทของค ำสั่งซือ้ขำยทัง้หมดในโปรแกรมเทรดของ FBS 

4.1.1.ประเภทของค ำสั่งต่อไปนีค้อืกำรตัง้ค่ำค ำสั่งซือ้ขำยในกรณีทีร่ำคำยงัเคลือ่นไหวไปไม่ถงึต ำแหน่งรำคำทีลู่กคำ้ตอ้งกำร 

(Pending Orders)  

ก) ค ำสั่ง “Buy Stop” – คอืค ำสั่งทีใ่ชส้ ำหรบักำรเปิดค ำสั่งซือ้ในขณะทีร่ำคำยงัเคลือ่นทีข่ึน้ไปไม่ถงึรำคำทีพ่อใจ 

ข) ค ำสั่ง “Sell Stop” – คอืค ำสั่งทีใ่ชส้ ำหรบักำรเปิดค ำสั่งขำยในขณะทีร่ำคำยงัเคลือ่นทีล่งไปไม่ถงึรำคำทีพ่อใจ 

ค) “Buy Limit” – คำดว่ำจะเปิด position ซือ้ทีร่ำคำต ่ำกว่ำรำคำปัจจุบนัในขณะทีจ่ะท ำกำรสั่งซือ้ 

ง) ค ำสั่ง “Sell Limit” – คอืค ำสั่งทีใ่ชส้ ำหรบักำรเปิดค ำสั่งขำยในขณะทีร่ำคำเคลือ่นทีเ่ลยรำคำทีพ่อใจไป โดยทีผู่เ้ทรดคำดหวงั

ว่ำรำคำจะเคลือ่นทีก่ลบัมำเปิดค ำสั่งขำยใหก้บัตนเอง 

จ) ค ำสั่ง “Stop Loss” – คอืค ำสั่งทีใ่ชส้ ำหรบักำรตัง้รำคำทีผู่เ้ทรดจะหยุดขำดทุนของค ำสั่งซือ้ขำยทีเ่ปิดอยู่ 

ฉ) ค ำสั่ง “Take Profit” – คอืค ำสั่งทีใ่ชส้ ำหรบักำรตัง้รำคำทีผู่เ้ทรดจะพอใจในก ำไรของค ำสั่งซือ้ขำยทีเ่ปิดอยู่ 

4.2. กำรตัง้ระยะเวลำของค ำสั่งซือ้ขำย 

4.2.1. กำรตัง้ค่ำ, กำรแกไ้ขหรอืกำรเปลีย่นแปลงค่ำของค ำสั่งซือ้ขำยโดยลูกคำ้สำมำรถท ำไดใ้นขณะตลำดยงัเปิดท ำกำรอยู่ 

บรษิทัไดร้ะบุเวลำท ำกำรของแต่ละตลำดไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

4.2.2. ในกรณีทีต่ลำดเกดิควำมผดิปกตขิึน้ ค ำสั่งซือ้ขำยรวมไปถงึกำรตัง้ค่ำทัง้หมดอำจจะถูกปิดทัง้หมดขึน้อยู่กบัควำมรุนแรง

ของเหตุกำรณด์งักล่ำว 

4.2.3. กำร Pending Orders ทัง้หมดมรีะบบ GTS ซึง่ย่อมำจำก “Good Till Cancelled” ทีส่ำมำรถใหลู้กคำ้ตัง้ระยะเวลำของ

ค ำสั่ง Pending Orders ของตนเองไดโ้ดยกำรตัง้ค่ำนีจ้ะอยู่ในค ำสั่ง “date and time” ลูกคำ้สำมำรถตัง้ค่ำไดใ้นชอ่ง “Expiry” 
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4.3. กฎกำรตัง้ค่ำของค ำสั่งซือ้ขำย 

4.3.1. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยโดยกำรใชค้ ำสั่ง Pending Orders ลูกคำ้จะตอ้งระบุค่ำเหล่ำนีล้งไปดว้ยไดแ้ก ่

ก) ชือ่ของคู่สกุลเงนิหรอืตลำดทีต่อ้งกำรจะลงทุน 

ข) วอลลุ่มทีจ่ะใชใ้นกำรลงทุน (Volume) 

ค) ประเภทของค ำสั่งซือ้ขำย (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit)  

ง) ตวัเลขของรำคำทีลู่กคำ้พอใจจะท ำกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำย 

4.3.2. นอกเหนือจำกกำรตัง้ค่ำในขอ้ที ่4.3.1. แลว้ลูกคำ้สำมำรถเลอืกไดท้ีจ่ะระบุใหร้ะบบตัง้ค่ำ “Stop Loss” หรอื “Take 

Profit” อตัโนมตัหิรอืไม่ดงันี ้

ก) กำรตัง้ค่ำ Stop Loss ของ Pending Order หมำยถงึระบบจะไม่ต ัง้ Stop Loss อตัโนมตัใิหห้ำกรำคำไม่สำมำรถวิง่ไปถงึ

รำคำดงักล่ำวโดยค่ำ 0.0000 ทีร่ะบุมำในโปรแกรมคอืกำรตัง้ค่ำของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ข) กำรตัง้ค่ำ Take Profit ของ Pending Order หมำยถงึระบบจะไม่ต ัง้ Take Profit อตัโนมตัใิหห้ำกรำคำไม่สำมำรถวิง่ไปถงึ

รำคำดงักล่ำวโดยค่ำ 0.0000 ทีร่ะบุมำในโปรแกรมคอืกำรตัง้ค่ำของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ค) วนัทีแ่ละเวลำของกำรตัง้ Pending Order ดงักล่ำว 

4.3.3. ลูกคำ้อำจจะไม่สำมำรถตัง้ค่ำของ Pending Orders ไดห้ำกเกดิกรณีดงัต่อไปนี ้

ก) หำกลูกคำ้ระบุตวัเลขผดิพลำดหรอืไม่ถูกตอ้ง 

ข) ในกรณีทีลู่กคำ้ตัง้ค่ำ Stop Loss หรอื Take Profit โดยไม่ใชโ้ปรแกรมชว่ยเทรด (Expert Advisor) ไม่ถูกตอ้งระบบจะ

แสดงขอ้ควำม “Invalid S/L or T/P” บนหนำ้จอคอมพวิเตอรข์องลูกคำ้ 

4.3.4. เมือ่ลูกคำ้ส่งค ำสั่งกำรตัง้รำคำของ  Stop Loss หรอื Take Profit เพือ่จะท ำกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำย ลูกคำ้จะตอ้งระบุค่ำ

เหล่ำนีล้งไปดว้ยไดแ้ก:่ 

ก) Ticker ของกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยทีถู่กตัง้ในต ำแหน่งของรำคำทีลู่กคำ้พอใจ 

ข) 0.0000 ของกำรตัง้ค่ำ Stop Loss หมำยถงึลูกคำ้ท ำกำรยกเลกิหรอืไม่ไดต้ ัง้ต ำแหน่งของ Stop Loss 

ค) 0.0000 ของกำรตัง้ค่ำ Take Profit หมำยถงึลูกคำ้ท ำกำรยกเลกิหรอืไม่ไดต้ ัง้ต ำแหน่งของ Take Profit 

4.3.5. ลูกคำ้ไม่สำมำรถตัง้ Pending Orders ประเภทใด ๆ ก็ตำมไวใ้กลต้ ำแหน่งของรำคำ ณ ปัจจบุนัมำกเกนิไปได ้ระยะห่ำง

นอ้ยทีสุ่ดระหว่ำงรำคำปัจจุบนักบั Pending Orders ไดร้ะบุไวแ้ลว้ในเว็ปไซตข์องทำงบรษิทั 

4.3.5.1. หำกค ำสั่งซือ้ด ำเนินกำรในสภำวะตลำดทีผ่ดิปกต ิ Stops levels อำจเพิม่ขึน้ 

4.3.6. ลูกคำ้ไม่สำมำรถปิดกำรตัง้ Stop Loss/Take Profit ในกรณีทีร่ำคำอยู่ใกลก้บัรำคำ Stop Loss/Take Profit มำก

เกนิไป ระบบจะแสดงขอ้ควำม “Modification disabled. The order is too close to the market” หรอื “No Quote” บน

หนำ้จอคอมพวิเตอรข์องลูกคำ้ 

4.3.7. ลูกคำ้ไม่สำมำรถแกไ้ขรำคำของ Pending Orders ในกรณีทีร่ำคำอยู่ใกลก้บัรำคำ Stop Loss/Take Profit มำเกนิไป 

ระบบจะแสดงขอ้ควำม “Invalid S/L or T/P” หรอื “No Quote” บนหนำ้จอคอมพวิเตอรข์องลูกคำ้ 
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4.3.8. ขอ้ควำมทีร่ะบุสถำนะของกำรตัง้ค ำสั่งซือ้ขำยล่วงหนำ้เรยีบรอ้ยจะอยู่ในส่วนของ “log-file” 

4.3.9. ทุก ๆ กำรตัง้ค ำสั่งซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Pending Orders) จะไดร้บั Ticker 

4.3.10. ลูกคำ้ไม่สำมำรถท ำกำรตัง้ค ำสั่งซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Pending Orders) ในชว่งเวลำทีต่ลำดปิดท ำกำร ระบบจะไม่ยนิยอม

ใหลู้กคำ้กระท ำกำรดงักล่ำวและจะแสดงขอ้ควำม “No Price/Trading is forbidden” บนหนำ้จอคอมพวิเตอรข์องลูกคำ้ 

4.4. กำรตัง้ค่ำและกำรลบค ำสั่งซือ้ขำย 

4.4.1. ลูกคำ้จะตอ้งกรอกรำยละเอยีดของกำร Pending Orders ทีต่นเองตอ้งกำรตัง้ค่ำใหถู้กตอ้งครบถว้น โดยรำยละเอยีด

ดงักล่ำวมดีงันี ้

ก) Ticker 

ข) ต ำแหน่งรำคำทีต่อ้งกำรตัง้ Pending Orders 

ค) 0.0000 ของกำรตัง้ค่ำ Stop Loss หมำยถงึลูกคำ้ท ำกำรยกเลกิหรอืไม่ไดต้ ัง้ต ำแหน่งของ Stop Loss 

หำกลูกคำ้กรอกรำยละเอยีดไม่ถูกตอ้งตำมทีก่ ำหนดไว ้ระบบเซฟิเวอรส์ำมำรถยกเลกิค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ไดแ้ละลูกคำ้จะไม่

สำมำรถกดปุ่ ม “Modify” เพือ่ท ำกำรแกไ้ขใด ๆ ได ้

4.4.2. ลูกคำ้จะตอ้งกรอกรำยละเอยีดของกำรตัง้ค่ำ Stop Loss/Take Profit ทีต่นเองตอ้งกำรตัง้ค่ำใหถู้กตอ้งครบถว้น โดย

รำยละเอยีดดงักล่ำวมดีงันี ้

ก) ต ำแหน่งรำคำทีต่อ้งกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำย 

ข) 0.0000 ของกำรตัง้ค่ำ Stop Loss หมำยถงึลูกคำ้ท ำกำรยกเลกิหรอืไม่ไดต้ ัง้ต ำแหน่งของ Stop Loss 

ค) 0.0000 ของกำรตัง้ค่ำ Take Profit หมำยถงึลูกคำ้ท ำกำรยกเลกิหรอืไม่ไดต้ ัง้ต ำแหน่งของ Take Profit 

4.4.3. ลูกคำ้สำมำรถยกเลกิกำรตัง้ Pending Orders ไดโ้ดยกำรยกเลกิกำรตัง้ค่ำของค ำสั่งซือ้ขำยอนัน้ัน ๆ  

4.4.4. สถำนะของกำรด ำเนินกำรยกเลกิกำรตัง้ Pending Orders จะอยู่ในส่วนของ “Log-file” เมือ่สถำนะดงักล่ำวปรำกฏขึน้

ใน “Log-file” หมำยควำมว่ำกำรยกเลกิกำรตัง้ Pending Orders ก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ 

4.4.5.ในกรณีทีลู่กคำ้ด ำเนินกำรยกเลกิกำรตัง้ Pending Orders ในชว่งเวลำทีต่ลำดไม่เปิดท ำกำร หรอืโบรกเกอรด์ ำเนินกำร

ผดิพลำดเกีย่วกบัค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้กำรตัง้ค่ำ Pending Orders ทัง้หมดของค ำสั่งซือ้ขำยมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะถูกระบบ

ยกเลกิ ลูกคำ้จะไดร้บัขอ้ควำมแจง้เตอืนซึง่ระบุอยู่ในส่วนของ Trading Terminal 

4.5. กำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยของระบบ (Order Execution)  

4.5.1. ระบบจะด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้เมือ่เขำ้เงือ่นไขดงัต่อไปนี:้ 

ก) กำรเปิดค ำสั่งขำยจำก Sell Stop – เมือ่รำคำ Bid เคลือ่นทีไ่ปจนถงึต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยต ำแหน่งของรำคำทีลู่กคำ้

ก ำหนดกำรเปิดค ำสั่งขำยล่วงหนำ้ไว ้ระบบจะด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งขำยโดยอตัโนมตั ิ

ข)  กำรเปิดค ำสั่งซือ้จำก Buy Stop – เมือ่รำคำ Ask เคลือ่นทีไ่ปจนถงึต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยต ำแหน่งของรำคำทีลู่กคำ้

ก ำหนดกำรเปิดค ำสั่งซือ้ล่วงหนำ้ไว ้ระบบจะด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งซือ้โดยอตัโนมตั ิ

ค) กำรเปิดค ำสั่งขำยจำก Sell Limit - เมือ่รำคำ Bid เคลือ่นทีไ่ปจนถงึต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยต ำแหน่งของรำคำทีลู่กคำ้

ก ำหนดกำรเปิดค ำสั่งขำยล่วงหนำ้ไว ้ระบบจะด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งขำยโดยอตัโนมตั ิ
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ง) กำรเปิดค ำสั่งซือ้จำก Buy Limit – เมือ่รำคำ Ask เคลือ่นทีไ่ปจนถงึต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยต ำแหน่งของรำคำทีลู่กคำ้

ก ำหนดกำรเปิดค ำสั่งซือ้ล่วงหนำ้ไว ้ระบบจะด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งซือ้โดยอตัโนมตั ิ

จ) กำรด ำเนินกำรของค ำสั่ง Take Profit – ส ำหรบัผูเ้ปิดค ำสั่งซือ้ เมือ่รำคำ Bid เคลือ่นทีไ่ปจนถงึต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลย

ต ำแหน่งของค่ำ take Profit ทีลู่กคำ้ก ำหนด ระบบจะด ำเนินกำรปิดค ำสั่งซือ้โดยอตัโนมตั ิ

ฉ) กำรด ำเนินกำรของค ำสั่ง Stop Loss – ส ำหรบัผูเ้ปิดค ำสั่งซือ้ เมือ่รำคำ Bid เคลือ่นทีไ่ปจนถงึต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลย

ต ำแหน่งของค่ำ Stop Loss ทีลู่กคำ้ก ำหนด ระบบจะด ำเนินกำรปิดค ำสั่งซือ้โดยอตัโนมตั ิ

ช) กำรด ำเนินกำรของค ำสั่ง Take Profit – ส ำหรบัผูเ้ปิดค ำสั่งขำย เมือ่รำคำ Ask เคลือ่นทีไ่ปจนถงึต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลย

ต ำแหน่งของค่ำ take Profit ทีลู่กคำ้ก ำหนด ระบบจะด ำเนินกำรปิดค ำสั่งขำยโดยอตัโนมตั ิ

ซ) กำรด ำเนินกำรของค ำสั่ง Stop Loss – ส ำหรบัผูเ้ปิดค ำสั่งขำย เมือ่รำคำ Ask เคลือ่นทีไ่ปจนถงึต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลย

ต ำแหน่งของค่ำ Stop Loss ทีลู่กคำ้ก ำหนด ระบบจะด ำเนินกำรปิดค ำสั่งขำยโดยอตัโนมตั ิ

4.5.2. ในกรณีทีค่ ำส ั่งซือ้ขำยหรอืกำรตัง้ค ำสั่งซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Pending Orders) ของลูกคำ้อยู่ระหว่ำงชอ่งว่ำงของรำคำ 

(Gap) ค ำสั่งซือ้ขำยเหล่ำน้ันจะถูกด ำเนินกำรตำมกฎดำ้นล่ำงนี ้

ก) หำกค ำสั่งซือ้ขำยถูกเปิดในขณะทีเ่กดิชอ่งว่ำงของรำคำ กำรตัง้ค ำสั่ง Take Profit จะถูกยกเลกิในกรณีทีลู่กคำ้ตัง้ค ำสั่ง Take 

Profit ไวร้ะหว่ำงชอ่งว่ำงของรำคำ (Gap) ระบบจะมขีอ้ควำมโดยระบุว่ำ “TP cancelled/gap” แจง้ใหลู้กคำ้ทรำบ  

ข) ระบบจะด ำเนินกำรปิดค ำสั่งซือ้ขำยจำกค ำสั่ง Take Profit โดยอตัโนมตัหิำกเกดิชอ่งว่ำงระหว่ำงรำคำ ณ บรเิวณทีต่ ัง้ของ

ค ำสั่ง Take Profit 

ค)  ระดบัของค ำสั่ง “Stop Loss” ทีอ่ยู่ในชอ่งว่ำงรำคำจะถูก 

ด ำเนินกำรทีร่ำคำแรกหลงัชอ่งว่ำงรำคำ ในกรณีเชน่นีใ้น 

ชอ่ง comment จะถูกบนัทกึ (sl gap/ slip); 

ง) ค ำสั่งซือ้ทีร่อด ำเนินกำร “Buy Stop” และ “Sell Stop”  

จะถูกด ำเนินกำรทีร่ำคำแรกหลงัจำกชอ่งว่ำงรำคำ ในกรณี 

เชน่นีใ้นชอ่ง comment จะถูกบนัทกึ (sl gap/ slip); 

จ) ระบบจะด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยจำกค ำสั่ง Buy Limit และ Sell Limit โดยอตัโนมตัหิำกเกดิชอ่งว่ำงระหว่ำงรำคำ ณ 

บรเิวณทีต่ ัง้ของค ำสั่ง Buy Limit และ Sell Limit ระบบจะมขีอ้ควำมโดยระบุว่ำ “started/gap” 

หำกชอ่งว่ำงของรำคำทีม่ขีนำดเล็กในบำงกรณีระบบอำจจะด ำเนินกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำย 

g) ค ำสัง่ Buy และ Sell โดยท่ัวไปจะด ำเนนิกำรทีร่ำคำแรกหลังจำกชอ่งวำ่งรำคำ 

ในกรณีทีค่ ำสัง่ถูกด ำเนนิกำร ณ รำคำกอ่นชอ่งวำ่งรำคำ  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นทบทวนกำรพจิำรณำขอ้มูลค ำสัง่ 

และด ำเนนิกำรทีร่ำคำแรกหลังจำกชอ่งวำ่งรำคำ 

h) ค ำสัง่ Buy และ Sell สำมำรถถกูปิดไดท้ีร่ำคำแรกหลังจำกชอ่งว่ำงรำคำ 

4.5.3. ก) ในสภำวะตลำดปกต ิค ำสั่งซือ้จะด ำเนินกำรโดยบรษิทั ดว้ยรำคำทีร่ะบุไวใ้นค ำสั่งซือ้ 
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ข) ถำ้ค ำสัง่ซือ้ด ำเนินกำรในสภำวะทีต่ลำดผดิปกต ิรำคำในกำรสั่งซือ้อำจแตกต่ำงจำกทีร่ะบุไวใ้นค ำสั่งซือ้ ลูกคำ้อำจชอบอย่ำงใด

อย่ำงหน่ึงหรอืไม่ก็ได ้ในกรณีนี ้ค ำสั่งซือ้ขำยจะมำพรอ้มกบัคอมเมนท ์"slip" 

4.5.4. ในกรณีทีม่กีำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขสองขอ้ต่อไปนีบ้นบญัชขีองลูกคำ้: 

ก) ระดบัมำรจ์ิน้ไม่เกนิผลกระทบของอตัรำส่วนเลเวอเรจในปัจจุบนัทีต่ ัง้ไวใ้นบญัช;ี 

ข) ปรมิำณต ำแหน่งกำรซือ้ขำยทัง้หมด 60% หรอืมำกกว่ำ ทีว่ำงไวก้บัเคร ือ่งมอืกำรซือ้ขำยหน่ึงๆ และในทศิทำงเดยีวกนั (ขำย

หรอืซือ้); 

ค) ค ำสั่งซือ้ขำยทัง้หมดของลูกคำ้ถูกเปิดหรอืตัง้ค่ำไวก้อ่นภำยใน 24 ช ัว่โมงกอ่นทีต่ลำดจะปิดท ำกำร 

บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะต ัง้ค่ำ “Take Profit” ส ำหรบัค ำสั่งซือ้ขำยในกรณีทีต่ลำดปิดท ำกำร บรษิทัจะลบหน่ึงส ำหรบัรำคำ Ask (ส ำหรบั

ค ำสั่งขำย) และจะบวกหน่ึงส ำหรบัรำคำ Bid (ส ำหรบัค ำสั่งซือ้) 

5. กำรฝำกและถอนเงนิ 
5.1 กำรด ำเนินธรุกรรมฝำกเงนิเขำ้สู่บญัชเีทรดของลูกคำ้ 

5.1.1. ลูกคำ้สำมำรถฝำกเงนิเขำ้บญัชขีองตนเองไดโ้ดยใชว้ธิกีำรและระบบกำรช ำระเงนิทีม่อียู่ใน Personal Area 

5.1.2. ในกรณีทีลู่กคำ้ไม่สำมำรถด ำเนินธรุกรรมกำรฝำกเงนิอตัโนมตัไิด ้ค ำรอ้งขอด ำเนินกำรฝำกเงนิของลูกคำ้จะไดร้บักำร

ด ำเนินกำรภำยในเวลำไม่เกนิ 2 วนัของวนัท ำกำรจำกฝ่ำยกำรเงนิของบรษิทั 

5.2. กำรด ำเนินธรุกรรมถอนเงนิออกจำกบญัชเีทรดของลูกคำ้ 

5.2.1. ลูกคำ้สำมำรถถอนเงนิจำกบญัชขีองตนไปยงัระบบกำรช ำระเงนิทีใ่ชใ้นขอ้ 5.1.1 เท่ำน้ัน  

ในกรณีทีท่ ำกำรฝำกเงนิในบญัชดีว้ยวธิกีำรอืน่ๆ 

กำรถอนเงนิจะถูกด ำเนินกำรดว้ยวธิกีำรเดยีวกนัในอตัรำส่วนตำมจ ำนวนเงินทีฝ่ำก  

หำกลูกคำ้ใชส้กุลเงนิดจิทิลั/สกุลเงนิเสมอืนในกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงนิ 

ลูกคำ้จะตอ้งใชก้ระเป๋ำเงินเฉพำะหน่ึงกระเป๋ำต่อสกุลเงนิดจิทิลัแต่ละสกุลในขณะทีท่ ำกำรถอนเงนิ 

5.2.2. ในบำงภูมภิำค ตำมกำรตดัสนิใจของบรษิทั กำรถอนเงนิทีเ่กนิจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้ฝำก เชน่ ก ำไร โบนัส รำงวลั 

ค่ำคอมมชิชนัของพำรต์เนอร ์ฯลฯ ตอ้งด ำเนินกำรไปยงับญัชธีนำคำรในประเทศของลูกคำ้ 

5.2.3. ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะหยุด ระงบั ยกเลกิกำรท ำธรุกรรมถอนเงนิทัง้หมดและจะพจิำรณำเป็นแต่ละกรณี

ไป 

5.2.4. ตำมนโยบำยกำรถอนเงนิของ บรษิทั ค ำรอ้งขอถอนเงนิจะด ำเนินกำรภำยใน 2 วนัท ำกำรนับจำกวนัทีไ่ดร้บัค ำขอถอนเงนิ 

5.2.5. บรษิทั สำมำรถพิจำรณำขอ้มูลจำกลูกคำ้เกีย่วกบัแหล่งรำยไดแ้ละแหล่งเงนิทุนของตนเพือ่พิจำรณำควำมถูกตอ้งตำม

กฎหมำยของกำรฝำกและถอนเงินของลูกคำ้และเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.2.6. After verification of the Account, the Company, at its discretion, can request additional information from 

the Client to check the legality of deposits and withdrawals of the Client’s funds. This includes but is not limited to: 

the source of income and source of funds, a video with an identification document, а proof of address. The 

Company has the right to suspend trading operations on the Client's Account for the time of submission and 

verification of documents. Verification of documents can last up to 14 calendar days. At any moment after the 

Company has requested additional documents for identity verification, the Client may request a refund of the 
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deposit made previously. The Company has the right to terminate the Agreement with the Client without 

explaining the reasons and to refuse to provide Services to the Client based on the results of the verification in 

accordance with the internal AML policy.  

5.2.7. หำกลูกคำ้ด ำเนินธรุกรรมฝำกเงนิผ่ำนทำงบตัรเดบติหรอืเครดติ กำรด ำเนินธรุกรรมถอนเงนิผ่ำนทำงบตัรเดบติหรอืเครดติ

จะตอ้งมสี ำเนำของบตัรเดบติหรอืเครดติดงักล่ำว ในส ำเนำน้ันจะตอ้งมตีวัเลข 6 ตวัแรกและ 4 ตวัทำ้ยทีอ่ยู่บนบตัร รวมไปถงึชือ่ของ

ผูถ้อืบตัร วนัหยดอำยุของบตัร และลำยเซน็ของผูถ้อืบตัรแนบมำในส ำเนำดงักล่ำวดว้ย 

5.2.8. หำกบญัชถีูกฝำกเงนิเขำ้มำดว้ยบตัรธนำคำรหรอืวธิกีำรช ำระเงนิอืน่ใดแลว้มกีำรส่งค ำขอถอนเงนิ เงนิจะถูกโอนกลบัไปยงั

บตัรธนำคำรเดยีวกนัหรอืวธิกีำรช ำระเงนิทีถู่กใชใ้นกำรฝำกเขำ้มำ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปฏเิสธกำรถอนเงนิทีร่อ้งขอเขำ้มำ

และแนะน ำวธิกีำรช ำระเงนิอืน่ๆทีลู่กคำ้มเีป็นทำงเลอืก 

5.2.9. บรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัยอดกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิในบญัชกีำรคำ้และระบบกำรช ำระเงนิของลูกคำ้เพือ่ใหเ้ห็น

ถงึควำมเป็นจรงิและควำมสอดคลอ้งของกจิกรรมกำรซือ้ขำยของลูกคำ้บนแพลตฟอรม์ของ บรษิทั 

5.2.9.1. ในกรณีทีม่กีำรท ำธรุกรรมทีไ่ม่สอดคลอ้งกนั บรษิทัอำจยกเลกิกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดพ้บอยู่ในระบบบนัทกึ

ของกำรช ำระเงนิหรอืถูกยกเลกิ (กำรเรยีกเก็บเงนิ) 

ในกรณีนี ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรด ำเนินกำรซือ้ขำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบักองทุนทีไ่ม่ไดร้บักำรยนืยนัและเรยีกคนืกำร

ช ำระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรเหล่ำนีเ้ชน่ ค่ำคอมมชิช ัน่พำรท์เนอร ์ค่ำคอมมชิช ัน่อำ้งองิอตัโนมตั ิโปรโมช ัน่ และ

โบนัสล็อตเป็นตน้ 

5.2.10. บรษิทัฯอำจยอมรบัขอ้ยกเวน้ในบำงกรณีเมือ่จ ำเป็นตอ้งคนืกำรช ำระเงนิทีถู่กช ำระมำดว้ยบตัรธนำคำร แต่ก็เฉพำะในกรณี

ทีลู่กคำ้ใหเ้หตุผลในเร ือ่งนีเ้ท่ำน้ัน ลูกคำ้สำมำรถยืน่ค ำรอ้งขอคนืเงนิไดใ้นกรณีต่อไปนี:้ 

• บรกิำรไม่เป็นไปตำมทีอ่ธบิำยไวบ้นเว็บไซต;์ 

• บรกิำรทีไ่ดร้บัน้ันไม่มกีำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม; 

• บญัชไีดร้บักำรฝำกเงนิเขำ้มำผ่ำนบตัรธนำคำรแต่ไม่มกีำรเทรด 

ขอ้มูลทัง้หมดในค ำขอยกเลกิทีไ่ดส้่งไปยงับรษิทัฯควรเหมอืนกบัขอ้มูลทีส่่งมำในกำรช ำระเงิน 

ในกำรเร ิม่กระบวนกำรส่งคนื ลูกคำ้จะตอ้งส่งค ำขอยกเลกิโดยส่งอเีมลไปที ่support@fbs.com 

นอกจำกนีก้ำรคนืเงินจะถูกด ำเนินกำรไปยงั e-wallets และธนำคำรทีลู่กคำ้ใชใ้นตอนทีช่ ำระเงนิ 

5.2.11. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกคนืจ ำนวนเงินทีไ่ดช้ดเชยไป ในกรณีทีม่กีำรละเมดินโยบำยกำรชดเชยค่ำคอมมชิชนั

หรอืไม่มกีจิกรรมกำรซือ้ขำย ในกรณีหลงั หำกคุณส่งค ำขอถอนเงนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิจำกคุณเท่ำกบั

ค่ำธรรมเนียมธนำคำรใดๆ ทีบ่รษิทัช ำระ หรอื 3% ของจ ำนวนเงนิทีถ่อนทัง้หมด 

5.3. กำรโอนเงนิภำยใน (Internal Transfer)  

5.3.1 กำรโอนเงินภำยในไม่เกนิ 10 รำยกำร ระบบจะด ำเนินกำรโดยอตัโนมตั ิแต่ถำ้มำกกว่ำ 10 รำยกำร ฝ่ำยกำรเงนิจะตอ้งเป็น

ผูด้ ำเนินกำร; 

mailto:support@fbs.com
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5.3.2. ไม่อนุญำตใหท้ ำกำรโอนเงนิไปยงับุคคลทีส่ำม เวน้แต่เป็นกำรโอนเงนิภำยในระหว่ำงพำรท์เนอรแ์ละลูกคำ้ของพำรท์เนอร ์

เองและตอ้งใหฝ่้ำยกำรเงนิเป็นผูด้ ำเนินกำรเชน่กนั; 

5.4. ควำมปลอดภยัทำงกำรเงนิ 

5.4.1. เพือ่ควำมปลอดภยัทำงกำรเงนิ บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหลู้กคำ้ระบุขอ้มูลเกีย่วกบัตวัของลูกคำ้เองเพือ่เป็นกำรยนืยนักำรมี

ตวัตนของลูกคำ้ในส่วนของกำรสมคัรเปิดบญัชเีทรด บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะขอขอ้มูลเกีย่วกบักำรมตีวัตนของลูกคำ้เพิม่เตมิเชน่ ส ำเนำ

ของเอกสำรเดนิทำง (Passport) หรอืเอกสำรยนืยนักำรมตีวัตนอืน่ ๆ ของลูกคำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.4.2. บรษิทัไม่อนุญำตใหบุ้คคลทีส่ำมเป็นผูด้ ำเนินธรุกรรมกำรเงนิทัง้ฝำกและถอนเงินแทนตวัลูกคำ้เอง 

5.4.3 ในกรณีทีม่ขีอ้บง่ชีห้รอืสงสยัของรูปแบบของกจิกรรม 

กำรฉอ้โกงของลกูคำ้ หรอืกำรละเมดิเงือ่นไขของขอ้ตกลง 

ของลูกคำ้ บรษัิทฯจะใชด้ลุยพนิจิ แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในกำร 

ระงับธรุกรรมทัง้หมดของกำรฝำกหรอืถอน 

5.5 ในกรณีทีลู่กคำ้ละเมดิขอ้ก ำหนดขอ้ตกลงใดๆ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิขอ้ตกลงนีร้ะหว่ำงคู่สญัญำ และเพือ่ปิดกัน้

บญัชกีำรซือ้ขำยของลูกคำ้, เพือ่ยกเลกิผลก ำไรทัง้หมดของลูกคำ้ หลงัจำกน้ันบรษิทัฯจะถอนยอดคงเหลอืทีไ่ม่รวมก ำไรของลูกคำ้

ไปยงัระบบกำรช ำระเงนิของลูกคำ้ตำมขอ้ 5.2.1 ของขอ้ตกลงนีภ้ำยใน 2 วนัท ำกำรหลงักำรยกเลกิ กำรยกเลกิขอ้ตกลงหมำยถงึ

กำรยกเลกิขอ้ผูกพนัของบรษิทัฯทีม่ตี่อลูกคำ้ ตำมเงือ่นไขในทีนี่ ้กฎและขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงนีเ้กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นส่วนตวัจะ

มผีลบงัคบัใชโ้ดยไม่ค ำนึงถงึกำรยกเลกิขอ้ตกลง 

5.6 ในกรณีทีม่กีำรยกเลกิขอ้ตกลงคลำ้ยๆกนันีภ้ำยใตค้ ำขอของลูกคำ้ บรษิทัฯควรปิดกัน้บญัชกีำรซือ้ขำยของลูกคำ้และถอนยอด

คงเหลอืสุทธจิำกก ำไรของลูกคำ้ไปยงัระบบกำรช ำระเงนิของลูกคำ้ตำมขอ้ 5.2.1 ของขอ้ตกลงนีภ้ำยใน 2 วนัท ำกำรหลงัจำกกำร

ยกเลกิ ตำมเงือ่นไขในทีนี่ก้ฎและขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงนีเ้กีย่วกบัควำมเป็นส่วนตวัจะมผีลบงัคบัใชโ้ดยไม่ค ำนึงถงึกำรยกเลกิ

ขอ้ตกลง 

5.7 ในกรณีทีท่รำบถงึกำรเสยีชวีติของลูกคำ้หรอืควำมทุพพลภำพของลูกคำ้ บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะยกเลกิขอ้ตกลงและปิดกัน้บญัชซีือ้

ขำยของลูกคำ้ สทิธิใ์นกำรถอนยอดคงเหลอืจำกบญัชซีือ้ขำยของลูกคำ้จะใชไ้ดเ้ฉพำะทำยำทตำมกฏหมำยของลูกคำ้และตอ้งมี

เอกสำรยนืยนัทีอ่อกโดยหน่วยงำนทีม่อี ำนำจ ทำยำทของลูกคำ้ไม่สำมำรถเขำ้ถงึและใชบ้ญัชซีือ้ขำยของลูกคำ้ได ้

5.8. If we believe that you have committed or attempted to commit some form of market abuse or market 

misconduct, insider trading, creating a disorderly market, or otherwise, we may, in our sole and absolute 

discretion, without notice to you, do some of the following (to the extent permitted by law): 

• withhold any funds suspected to have derived from any such activities; 

• make any resultant corrections or adjustments to your Account; 

• suspend and/or close your Account; 

• terminate these Terms and Conditions; and/or 

• take such other action as we consider appropriate. 
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6. คอมมชิช ัน่ (Commission and other costs) 
6.1. ลูกคำ้จะตอ้งชำระค่ำคอมมชิช ัน่และค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำ บรษิทัไดร้ะบุรำยละเอยีดของค่ำ

คอมมชิช ัน่ไวแ้ลว้บนเว็ปไซตห์ลกัของ FBS 

6.2. บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นเงือ่นไขของค่ำคอมมชิช ัน่และค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ บรษิทัจะตอ้งแจง้

กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดของค่ำคอมมชิช ัน่บนเว็ปไซตห์ลกัของ FBS ในส่วนของ “Company News” และในหนังสอืสญัญำ 

6.3. บรษิทัไม่มสีทิธิท์ีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลผลกำรเทรดของลูกคำ้ ค่ำคอมมชิช ัน่หรอืค่ำธรรมเนียมจำกกำรเทรดของลูกคำ้ซึง่ระบุไวใ้น

หนังสอืสญัญำฉบบันี ้

6.4. Islamic accounts, referred hereinafter as “Islamic account” or “Swap Free,” are provided on the 

following terms:  

6.4.1. For long-term strategies, the Company charges a fixed weekly commission starting from the 

second Sunday if the order wasn’t closed before. The weekly commission is fixed and determined in the 

Contract Specifications on the FBS website. This commission is not an interest and depends on 

whether the deal is open to buy or sell.  

6.4.2. For long-term positions of Forex Exotic, there is a weekly commission, according to p. 6.4.1.  

6.4.3. Upon detecting:  

6.4.3.1. The usage of an Islamic account (Swap Free) for performing arbitrage orders;  

6.4.3.2. The usage of the Carry trade-related strategies;  

6.4.3.3. An inappropriate usage or purposeful usage of an Islamic account (Swap Free) to make 

additional profits.  

The Сompany reserves a right to refuse to provide a client with Swap Free services as well as charge 

the commission from his or her trading account at any time, according to p. 6.4.1. 

6.5: จะมกีำรเรยีกเก็บค่ำคอมมชิช ัน่ส ำหรบักำรเปิดต ำแหน่งหุน้ จ ำนวนค่ำคอมมชิช ัน่ของตรำสำรหุน้ทัง้หมดคอื 0.35% 

7. กำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงลกูคำ้และบรษิทั (Communication between 

the Client and the Company)  
7.1. บรษิทัจะใชช้อ่งทำงทีร่ะบุดงัต่อไปนีใ้นกำรตดิต่อสือ่สำรกบัลูกคำ้ 

ก) Email ภำยในโปรแกรม MetaTrader 4 จำกบรษิทัสู่ลูกคำ้ 

ข) ชอ่ง chat ใน Personal Area ของลูกคำ้ 

ค) โทรศพัท ์

ง) กำร Post 

จ) ชอ่งทำงกำรตดิต่อสือ่สำรทีบ่รษิทัประกำศบนเว็ปไซตห์ลกั 

https://fbs.com/trading/specs/forex-exotic-standard
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ช) ชอ่ง chat ของบรษิทั 

ซ)บรษิทัจะตดิต่อลูกคำ้โดยยดึตำมขอ้มูลของลูกคำ้ทีร่ะบุไวใ้นขณะทีก่ ำลงัด ำเนินกำรสมคัรเปิดบญัชหีรอืขอ้มูลทีลู่กคำ้ด ำเนินกำร

เปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนตวัในภำยหลงั 

7.2. บรษิทัมบีรกิำร “Online chat” ส ำหรบัลูกคำ้เพือ่ควำมสะดวกสบำยสะดวกสบำยและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในกรณีที่

ค ำตอบของลูกคำ้ไม่ไดร้บักำรด ำเนินกำรในทนัทหีรอืตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำร บรษิทัจะส่ง Email เพือ่แจง้กำรด ำเนินกำร

ใหลู้กคำ้ภำยหลงั 

7.3. ลูกคำ้จะตอ้งไดร้บัเอกสำร ขอ้ควำม กำรยนืยนั กำรรำยงำนต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัลูกคำ้จำกทำงบรษิทั: 

ก) ภำยในหน่ึงช ัว่โมงหลงัจำกทีลู่กคำ้ส่ง Email มำยงับรษิทั 

ข) ทนัททีีส่่ง Email ภำยในโปรแกรม MetaTrader 4 

ค) ทนัททีีจ่บกำรสนทนำทำงโทรศพัท ์

ง) ภำยใน 7 วนัหลงัจำกกำรประกำศ 

จ) ภำยใน 1 ช ัว่โมงหลงัจำกขอ้ควำมถูกประกำศอยู่บนเว็ปไซตห์ลกั 

7.4. กำรลงทุนหรอืกำรด ำเนินธรุกรรมต่ำง ๆ ของลูกคำ้ถอืเป็นควำมลบัของบรษิทั กำรเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้จะตอ้งใช ้

รหสัผ่ำนในส่วนของ Personal Area เท่ำน้ัน ลูกคำ้จะตอ้งเก็บชือ่ลอ๊คอนิ (logins) และรหสัผ่ำนของลูกคำ้ใหเ้ป็นควำมลบัและดี

ทีสุ่ด 

7.5.กำรสนทนำระหว่ำงลูกคำ้และพนักงำนของบรษิทัผ่ำนทำงระบบโทรศพัทข์องลูกคำ้จะไดร้บักำรบนัทกึเสยีงไวทุ้กคร ัง้ บท

สนทนำดงักล่ำวถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัเพือ่ใชใ้นกำรเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนเพื่อควำมปลอดภยัของกำรด ำเนินกำรธรุกรรมและกำร

ลงทุนลูกคำ้ 

8. ขัน้ตอนกำรพจิำรณำค ำรอ้งหรอืค ำกล่ำวอำ้งของลกูคำ้ 
8.1. ขัน้ตอนกำรพิจำรณำค ำรอ้งหรอืค ำกล่ำวอำ้งของลูกคำ้เกีย่วกบัค ำสั่งซือ้ขำย 

8.1.1. เมือ่มปัีญหำเกีย่วกบักำรบรกิำรของบรษิทัเกดิขึน้ ลูกคำ้มสีทิธิใ์นกำรยืน่ค ำรอ้งต่อบรษิทัเพือ่รบัฟังกำรชีแ้จงต่อปัญหำ

ดงักล่ำวไดโ้ดยค ำรอ้งของลูกคำ้จะไดร้บักำรพจิำรณำ 2 วนัทีบ่รษิทัเปิดท ำงำน ระยะเวลำ 2 วนัจะเร ิม่นับตัง้แต่เวลำทีลู่กคำ้ยืน่ค ำ

รอ้งดงักล่ำวต่อบรษิทั 

8.1.2. กำรเรยีกรอ้งควรมขีอ้มูลตำมทีร่ะบุใน P. 8.1.6 แลว้ถูกส่งไปยงัอเีมล support@fbs.com ส่วนกำรเรยีกรอ้งทีไ่ม่เป็น

ตำมทีก่ล่ำวมำจะไม่ถูกพจิำรณำ 

8.1.3. บรษิทัจะพจิำรณำค ำรอ้งของลูกคำ้และตอบกลบัภำยในระยะเวลำ 10 วนัหลงัจำกทีไ่ดร้บัทรำบค ำรอ้ง หำกบรษิทัตอ้งกำร

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัค ำรอ้งของลูกคำ้ ลูกคำ้จะตอ้งตอบค ำถำมของบรษิทัอย่ำงตรงไปตรงมำ 

8.1.4. ในกรณีทีบ่รษิทัตอ้งกำรขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัค ำรอ้งของลูกคำ้ ค ำรอ้งของลูกคำ้ดงักล่ำวจะถูกรอไวช้ ัว่ครำวจนกว่ำทำง

บรษิทัจะไดร้บัค ำตอบจำกลูกคำ้ 

8.1.5. กำรอำ้งสทิธิจ์ะถูกปฏเิสธและบญัชลีูกคำ้อำจถูกยุตลิงในกรณีต่อไปนี:้ 

a) ลูกคำ้ไม่สำมำรถตอบค ำถำมใด ๆ และ / หรอืค ำขอทัง้หมดของ บรษิทั ไดภ้ำยใน 5 วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บั 
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b) บรษิทั พบว่ำลูกคำ้ใชอุ้ปกรณห์ลำยเคร ือ่งในขณะทีเ่ขำ้ถงึแพลตฟอรม์ของ บรษิทั และ / หรอืเขำ้ถงึแพลตฟอรม์จำกหลำย IP 

ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของลูกคำ้ทั่วไปและ / หรอือำจสงสยัว่ำบญัชขีองลูกคำ้ถูกบุกรุกและ / หรอืใชง้ำน โดยบุคคลทีส่ำมที่

ไม่ไดร้บัอนุญำต 

c) บรษิทั มเีหตุอนัควรเชือ่ไดว้่ำลูกคำ้ยนิดใีหก้ำรเขำ้ถงึบญัชขีองตนแกบุ่คคลทีส่ำม. 

8.1.6. ลูกคำ้จะตอ้งระบุขอ้มูลดงัต่อไปนีล้งในค ำรอ้งของลูกคำ้ 

ก) ชือ่และนำมสกุลจรงิ 

ข) หมำยเลขบญัชเีทรด 

ค) วนัและเวลำของเหตุกำรณใ์นค ำรอ้ง 

ง) หมำยเลขของค ำสั่งซือ้ขำยทีม่ปัีญหำ 

จ) รำยละเอยีดและขอ้มูลค ำอธบิำยของปัญหำโดยละเอยีด 

8.1.7.บรษิทัมสีทิธิใ์นกำรยกเลกิหรอืไม่รบัทรำบค ำรอ้งของลูกคำ้ทัง้หมดในกรณีทีก่ำรยืน่ค ำรอ้งของลูกคำ้ไม่เป็นไปตำมกฎขอ้ที ่

8.1.2 และ 8.1.6 ของสญัญำฉบบันี ้

8.2. ขัน้ตอนในกำรพจิำรณำค ำรอ้งทีม่ตี่อคุณภำพกำรบรกิำร 

8.2.1 ลูกคำ้ทีอ่ยำกจะรอ้งเรยีนเร ือ่งคุณภำพกำรบรกิำร เขำ/เธอมีสทิธิท์ีจ่ะแจง้แผนกควบคุมคุณภำพทำงอเีมล 

quality@fbs.com ค ำรอ้งเรยีนทัง้หมดทีส่่งไปยงัทีอ่ยู่นีจ้ะไดร้บักำรพจิำรณำอย่ำงละเอยีดโดยผูเ้ช ีย่วชำญของแผนกควบคุม

คุณภำพ 

8.2.2. บรษิทัจะพจิำรณำค ำรอ้งของลูกคำ้และตอบกลบัค ำรอ้งน้ันในส่วนของ Personal Area ของลูกคำ้ภำยในระยะเวลำ 10 

วนัหลงัจำกทีไ่ดร้บัทรำบค ำรอ้ง 

8.2.3. ลูกคำ้จะตอ้งระบุขอ้มูลดงัต่อไปนีล้งในค ำรอ้งของลูกคำ้ 

ก) ชือ่และนำมสกุลจรงิ 

ข) หมำยเลขบญัชเีทรด 

ค) วนัและเวลำของเหตุกำรณใ์นค ำรอ้ง 

ง) ชือ่ของพนักงำนบรษิทัทีใ่หบ้รกิำรแกลู่กคำ้ 

จ) ชอ่งทำงในกำรตดิต่อสือ่สำรกบัพนักงำนบรษิทัเชน่ โทรศพัท,์ ระบบ Life Chat ใน Personal Area ของลูกคำ้, Live Chat 

บนเว็ปไซตห์ลกั หรอืชอ่งทำงกำรสือ่สำรอืน่ ๆ 

ฉ) รำยละเอยีดและค ำอธบิำยของเหตุกำรณใ์นค ำรอ้งโดยละเอยีด 

8.3. แหล่งขอ้มูลส ำหรบักำรอำ้งองิต่อค ำรอ้งของลูกคำ้ 

8.3.1. เซฟิเวอร ์Log-file คอืแหล่งขอ้มูลทีด่ทีีสุ่ดทีลู่กคำ้สำมำรถใชใ้นกำรยืน่พรอ้มกบัค ำรอ้งต่อปัญหำของลูกคำ้ บรษิทัจะ

พจิำรณำขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกเซฟิเวอร ์Log-file เป็นอนัดบัแรกกอ่นหลกัฐำนอืน่ ๆ ทีม่ตี่อเหตุกำรณน้ั์น ๆ  

mailto:quality@fbs.com
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8.3.2. ในกรณีทีค่ ำรอ้งต่อปัญหำของลูกคำ้ไม่ไดร้บักำรบนัทกึไวใ้นเซฟิเวอร ์Log-file บรษิทัจะพจิรำณำค ำรอ้งของลูกคำ้จำก

หลกัฐำนอืน่ ๆ 

8.4. กำรช ำระค่ำชดเชยจำกบรษิทั 

8.4.1. ในกรณีทีบ่รษิทัตรวจสอบค ำรอ้งและเป็นจรงิดงัค ำกล่ำวอำ้ง บรษิทัยนิดจี่ำยเงินชดเชยใหก้บัลูกคำ้โดยกำรโอนเงนิชดเชย

ไปยงับญัชเีทรดของลูกคำ้ 

8.4.2. บรษิทัจะไม่จ่ำยเงนิชดเชยใหก้บัลูกคำ้หำกตรวจสอบและพบว่ำค ำรอ้งของลูกคำ้กบัหลกัฐำนทีใ่ชอ้ำ้งองิยงัไม่มคีวำม

สมเหตุสมผลเพยีงพอ 

8.4.3. บรษิทัจะไม่ช ำระเงนิค่ำชดเชยในปัญหำทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัควำมเสยีหำยทำงกำรเงินใหลู้กคำ้ 

8.4.4. จำกกรณีขอ้ที ่8.4.1 บรษิทัจะด ำเนินกำรโอนเงนิชดเชยไปยงับญัชเีทรดของลูกคำ้ภำยในเวลำ 1 วนัของวนัท ำกำร

หลงัจำกทีผ่ลของกำรพิจำรณำค ำรอ้งปรำกฏ 

8.5. กำรยกเลกิหรอืปฏเิสธค ำรอ้งของลูกคำ้ 

8.5.1. ในขณะทีบ่รษิทัก ำลงัปิดเพือ่ด ำเนินกำรปรบัปรุงหรอืแกไ้ขระบบ ค ำรอ้งใด ๆ ทีส่่งมำบรษิทัจะถอืว่ำยงัไม่ไดร้บัทรำบค ำรอ้ง

ดงักล่ำวและจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ให ้ลูกคำ้จะไดร้บัขอ้ควำมแจง้ใหท้รำบเกีย่วกบักำรถูกปฏเิสธค ำรอ้งจำกระบบผ่ำนทำง  Email 

ภำยใน trading platform ของลูกคำ้หรอืชอ่งทำงอืน่ ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ที ่7.1 ของสญัญำฉบบันี ้

8.5.2. บรษิทัจะไม่รบัค ำรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยถงึแมว้่ำขอ้ควำมดงักล่ำวจะปรำกฎอยู่บน

เซฟิเวอร ์Log-file 

8.5.3. ค ำรอ้งอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือจำกทีบ่รษิทัไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันีจ้ะไดร้บักำรพจิำรณำจำกบรษิทัเป็นกรณีไป8.6. หำก

ลูกคำ้ด ำเนินกำรเปิด ปิด หรอื เปลีย่นแปลงค ำสั่งซือ้ขำยในขณะทีต่ลำดปิดท ำกำร บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ กบั

ค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ 

9. ควำมเสีย่ง 
ลูกคำ้รบัทรำบ, เขำ้ใจดแีละยนิดทีีจ่ะรบัควำมเสีย่งซึง่เกดิขึน้เป็นธรรมชำตขิองกำรลงทุนและยนิดทีีจ่ะใหบ้รษิทัด ำเนินกำรดูแลค ำสั่ง

ซือ้ขำยของลูกคำ้ตำมเงือ่นไขต่อไปนี:้ 

9.1. ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำก Leverage 

9.1.1. กำรเปลีย่นแปลงของตลำดในบำงคร ัง้อำจจะส่งผลกระทบต่อ Leverage ของบญัชเีทรดทีลู่กคำ้ก ำลงัเปิดค ำสั่งซือ้ขำยอยู่ 

ในกรณีทีต่ลำดก ำลงัวิง่ไปในทศิทำงตรงกนัขำ้มกบัทศิทำงของค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ ลูกคำ้สำมำรถเปิดค ำสั่งซือ้ขำยทีต่ดิลบน้ัน

ไวไ้ดจ้นกว่ำมำรจ์ิน้ของลูกคำ้จะหมดหรอืลูกคำ้สำมำรถฝำกเงนิเขำ้เทรดเพือ่เพิม่มำรจ์ิน้ใหก้บับญัชเีทรดตวัเองได ้

9.1.2. กำรเทรดทีด่คีวรจะมมีำรจ์ิน้อย่ำงนอ้ยเกนิ 100% ขึน้ไป และกำรเทรดทุกคร ัง้ควรจะตัง้ค่ำ Stop Loss ทีค่ ำส ั่งซือ้ขำยดว้ย

ทุกคร ัง้ 

9.1.3.ลูกคำ้ควรรบัทรำบว่ำเขำมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเกดิควำมสูญเสยีบำงส่วนหรอืเงนิทุนเร ิม่ตน้ทัง้หมดของเขำ/เธออนัเป็นผลมำจำก

กำรซือ้และ/หรอืกำรขำยตรำสำรทำงกำรเงนิใดๆ ลูกคำ้ยอมรบัว่ำเขำยนิดทีีจ่ะรบัควำมเสีย่งนีแ้ละตกลงว่ำเขำ/เธอจะไม่สำมำรถขอ

คนืเงนิทีสู่ญเสยีไปไป 

9.2. ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนในตลำด 



ขอ้ตกลง FBS 

 

 
 

FBS Markets Inc 
IFSC license IFSC/000102/460 

Address: 2118, Guava Street,  
Belize Belama Phase 1, Belize  
www.fbs.com 

20  

 

9.2.1. ในบำงคร ัง้ตลำดจะมกีำรผนัผวนสูงซึง่ส่งผลต่อกำรเทรดเป็นอย่ำงมำก เพรำะชว่งทีต่ลำดผนัผวนหำกท ำก ำไรไดก้็จะได ้

ก ำไรมำกหำกขำดทุนก็จะขำดทุนมำกเชน่กนั 

9.3. ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกปัจจยัทำงเทคนิค 

9.3.1. ลูกคำ้รบัทรำบ, เขำ้ใจดแีละยนิดทีีจ่ะรบัควำมเสีย่งซึง่เกดิจำก ขอ้มูล กำรสือ่สำร อุปกรณไ์ฟฟ้ำผดิพลำดหรอืมปัีญหำซึง่

เกดิขึน้จำกฝ่ังของลูกคำ้เองและอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรเทรดของลูกคำ้ได ้

9.3.2. ลูกคำ้รบัทรำบ, เขำ้ใจดแีละยนิดทีีจ่ะรบัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบั “Client Terminal” ของลูกคำ้ซึง่อำจจะเกดิขึน้จำก

สำเหตุดงัต่อไปนี ้

ก) กำรขดัขอ้งของอุปกรณค์อมพิวเตอรข์องลูกคำ้หรอือนิเตอรเ์น็ตของลูกคำ้มปีัญหำ 

ข) อุปกรณข์องลูกคำ้ทีเ่กีย่วของกบักำรเทรดไม่สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ

ค) กำรตัง้ค่ำ“Client Terminal” ทีผ่ดิพลำดของลูกคำ้เอง 

ง) ลูกคำ้ไม่ไดท้ ำกำรปรบั “Client Terminal” ของลูกคำ้ใหเ้ป็นปัจจบุนั 

จ) ลูกคำ้ไม่ไดศ้กึษำหรอืเขำ้ใจเกีย่วกบัวธิกีำรใชง้ำนหรอืตดิตัง้ “Client Terminal”ซึง่ไดอ้ธบิำยและระบุไวแ้ลว้ 

9.4. ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสภำวะทีไ่ม่ปกตขิองตลำด 

ลูกคำ้รบัทรำบ, เขำ้ใจดแีละยนิดทีีจ่ะรบัควำมเสีย่งซึง่เกดิขึน้ในขณะทีต่ลำดไม่ปกตซิึง่อำจจะส่งผลให ้กำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยใช ้

เวลำนำนขึน้ ค่ำ Spread อำจจะกวำ้งขึน้ 

9.5.ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผดิปกตขิอง Trading Platform  

9.5.1. ลูกคำ้รบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำกำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยสำมำรถท ำไดท้ลีะคร ัง้เท่ำน้ัน กำรพยำยำมส่งค ำสั่งซือ้ขำยซ ำ้ ๆ ตดิต่อกนั

อย่ำงรวดเรว็มสีทิธิท์ ำใหร้ะบบท ำกำรลอ๊คค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้โดยระบบจะแสดงขอ้ควำม “Order is locked” บนหนำ้จอ

คอมพวิเตอรข์องลูกคำ้ 

9.5.2.ลูกคำ้รบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำกำรเคลือ่นทีข่องรำคำไม่ไดเ้กดิจำกกำรกระท ำของโบรกเกอรแ์ต่หำกเกดิจำกเซฟิเวอรท์ ำกำร

ดงึขอ้มูลมำจำกตลำดจรงิ ในกรณีทีอ่นิเตอรเ์น็ตของลูกคำ้ไม่เสถยีร รำคำทีลู่กคำ้ไดร้บัหรอืไดเ้ห็นอำจจะไม่ตรงกบัควำมเป็น ณ 

ปัจจุบนัของตลำด 

9.5.3. อตัรำรำคำปัจจบุนัส ำหรบัสนิทรพัยอ์ำ้งองิ จะถูกค ำนวณโดยบรษิทัโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรใหร้ำคำทีไ่ดร้บัจำกบรษิทั 

ทุกประเด็นทีเ่กีย่วกบักำรก ำหนดรำคำของตลำด จะขึน้กบัควำมรูค้วำมเขำ้ใจของบรษิทัน้ันแต่เพียงผูเ้ดยีว 

9.5.4. ลูกคำ้ยอมรบัรำคำทีเ่สนอโดยบรษิทัโดยไม่มเีงือ่นไข โดยถอืเป็นกำรถูกตอ้ง จะไม่มกีำรเรยีกรอ้งเกีย่วกบัรำคำทีเ่สนอโดย

บรษิทั กรณีทีร่ำคำแตกต่ำงจำกรำคำของแหล่งอืน่ ๆ สำมำรถยอมรบัส ำหรบัน ำไปพิจำรณำ 

9.5.5 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำซ ำ้กบัรำคำใหไ้วใ้นชว่งเวลำใดเวลำหน่ึง ถำ้สอดคลอ้งกบัทีบ่รษิทัก ำหนด รำคำดงักล่ำว

จะเรยีกว่ำ "รำคำ Off-market" และหรอื "สภำวะตลำดผดิปกต"ิ และหรอื " ขอ้ผดิพลำดทีเ่ห็นไดช้ดั"ทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ตกลง และ

หรอื ในส่วน" ขอ้ก ำหนดและค ำจ ำกดัควำม" และท ำกำรแกไ้ขขอ้มูลกำรเงนิของกำรเทรดในรำคำดงักล่ำว 

9.5.6 ในกรณีทีม่กีำรหยุดกำรใหร้ำคำจำกเซริฟ์เวอรท์ีใ่ชเ้ทรดโดยไม่ไดแ้จง้ไว ้อำจเน่ืองมำจำกฮำรด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรล์ม้เหลว 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะเชือ่มต่อขอ้มูลรำคำกบัฐำนขอ้มูลของรำคำบนเซริฟ์เวอรอ์ืน่เพือ่ทีจ่ะใหม้คีวำมต่อเน่ืองของกำรเสนอ

รำคำ ในกรณีดงักล่ำว บรษิทัมสีทิธ ิแต่ไม่จ ำเป็นทีจ่ะแกไ้ขผลทำงกำรเงนิของกำรเทรดของลูกคำ้ที ่   เทรดในชว่งเวลำนี ้



ขอ้ตกลง FBS 

 

 
 

FBS Markets Inc 
IFSC license IFSC/000102/460 

Address: 2118, Guava Street,  
Belize Belama Phase 1, Belize  
www.fbs.com 

21  

 

9.5.7. ลูกคำ้รบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำกำรปิด แกไ้ข น ำโปรแกรมออกจำกเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องลูกคำ้ไม่สำมำรถแกไ้ขค ำสั่งซือ้

ขำยทีลู่กคำ้ด ำเนินกำรไปแลว้ในตลำดได ้

9.5.8.ลูกคำ้รบัทรำบและยอมรบัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่ไดว้ำงแผนกำรเทรดทีด่ใีนกำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยทีส่องทัง้ ๆ ทีย่งัไม่ได ้

ทรำบผลของค ำสั่งซือ้ขำยแรก 

9.5.9. ลูกคำ้รบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำกำรตัง้ค่ำค ำสั่งซือ้ขำยล่วงหนำ้ทุกประเภท (Pending Orders) สำมำรถท ำไดห้ลงัจำกทีส่่ง

ค ำสั่งซือ้ขำยไปยงัตลำดแลว้เท่ำน้ัน 

9.5.10. ลกูคำ้รบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำกำรด ำเนินกำรของค ำสั่งซือ้ขำยล่วงหนำ้ทุกประเภท (Pending Orders) จะด ำเนินกำร

ต่อเมือ่รำคำเคลือ่นทีไ่ปจนกระทั่งอยู่ในต ำแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยต ำแหน่งของค ำสั่งซือ้ขำยล่วงหนำ้เท่ำน้ัน       กำรด ำเนินกำร

เป็นไปตำมกฎขอ้ที ่4.5 ของสญัญำฉบบันี ้

9.6. ควำมเสีย่งซึง่เกดิจำกกำรสือ่สำรลม้เหลว 

9.6.1. ลูกคำ้รบัทรำบ, เขำ้ใจดแีละยนิดรีบัควำมเสีย่งต่อกำรสูญเสยีเงินฝำกเน่ืองจำกตวัลูกคำ้เองไม่ไดร้บัหรอืรบัขอ้ควำมจำก

บรษิทัล่ำชำ้เกนิไป 

9.6.2. ลูกคำ้รบัทรำบและยอมรบัควำมเสีย่งทีว่่ำ Email ทีลู่กคำ้ส่งใหก้บับรษิทัอำจจะมคีวำมเป็นไปไดท้ีบุ่คคลทีส่ำมสำมำรถ

เขำ้ถงึขอ้มูลใน Email ของลูกคำ้โดยไม่ไดร้บัอนุญำตได ้

9.6.3. ลูกคำ้ยนิยอมทีจ่ะใหบ้รษิทัมสีทิธิใ์นกำรลบหรอืท ำลำยขอ้ควำมทีลู่กคำ้ไม่ไดร้บัผ่ำนระบบส่ง Email ภำยใน กำรด ำเนินกำร

ลบขอ้ควำมดงักล่ำวจะมขีึน้ภำยใน 3 วนันับจำกวนัทีส่่งขอ้ควำมใหก้บัลูกคำ้ 

9.6.4.ลูกคำ้รบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชเีทรดของลูกคำ้ถอืเป็นควำมลบัของลูกคำ้ ลูกคำ้ยอมรบัควำมเสีย่งซึง่

อำจจะเกดิขึน้โดยกำรกระท ำของบุคคลทีส่ำมทีด่ ำเนินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลของลูกคำ้โดยไม่ไดร้บัอนุญำต 

9.7. ควำมเสีย่งซึง่เกดิจำกเหตุสุดวสิยั 

9.7.1.ลูกคำ้รบัทรำบ,เขำ้ใจดแีละยนิดรีบัควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้จำกเหตุสุดวสิยัซึง่อำจจะส่งผลถงึควำมสูญเสยีเงนิของลูกคำ้ 

10. เหตสุดุวสิยั 
10.1.ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัซึง่เป็นเหตุใหคู้่สญัญำฝ่ำยใดก็ตำมถูกสกดักัน้หรอืจ ำกดัไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มจำกกำรปฏบิตัิ

หนำ้ทีท่ ัง้หมดหรอืส่วนใดส่วนหน่ึงภำยใตส้ญัญำฉบบันีซ้ ึง่อยู่เหนือกำรควบคุมเชน่ สงครำม ควำมวุ่นวำยในบำ้นเมอืง จลำจล กำร

กอ่กำรกบฏ กำรแทรกแซงทำงกำรเมอืง กำรปรบัลดค่ำเงนิตรำ เพลงิไหม ้ภยัธรรมชำต ิระเบดิ อุกภยัและเหตุสุดวสิยัหรอืสิง่ทีส่อง

ฝ่ำยไม่ตอ้งกำรใหเ้กดิขึน้ เมือ่บรษิทัพจิำรณำแลว้เห็นว่ำเหตุกำรณด์งักล่ำวท ำใหเ้กดิควำมไม่มั่นคงในตลำด บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรงดใหบ้รกิำรช ัว่ครำวโดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบผ่ำนทำงระบบ Email  

10.2. บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะก ำหนดขอบเขตควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกเหตุสดวสิยั โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบผ่ำนทำงระบบ Email 

10.3. ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ลูกคำ้รบัทรำบและยนิยอมใหบ้รษิทัด ำเนินกำรดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ก) ด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอเพิม่มำรจ์ิน้ 

ข) ปิดค ำสั่งซือ้ขำยของลูกคำ้ทีบ่รษิทัเห็นว่ำสมควร 

ค).ระงบัหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบำงขอ้ในสญัญำฉบบันีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุสุดวสิยัทีเ่กดิขึน้เพือ่ควำมสะดวกของบรษิทัในกำร

ด ำเนินกำร 
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ง) ด ำเนินกำรหรอืไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ต่อค ำรอ้งของลูกคำ้หรอืตวับรษิทัเอง 

จ) พจิำรณำผลและรำยละเอยีดของค ำสั่งซือ้ขำยทัง้หมดของลูกคำ้เชน่ กำรเปิดปิดค ำสั่งซือ้ขำย กำรเปลีย่นแปลงต ำแหน่งของ

รำคำ จ ำนวนค ำสั่งซือ้ขำยทีถู่กลบทัง้หมด 

 

 

กลบัไปยงัเนือ้หา 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงหุน้ส่วน 

บรษิทัเอฟบเีอส (FBS) จ ำกดัซึง่ต่อไปในสญัญำฉบบันีเ้รยีกว่ำ “บรษิทั” และลูกคำ้ผูท้ีเ่ปิดบญัช ีIB ทีเ่ว็บไซต ์https://fbs.co.th 

ซึง่ต่อไปในสญัญำฉบบันีเ้รยีกว่ำ “ผูแ้นะน ำโบรกเกอร”์ เรยีกรวมกนัในสญัญำฉบบันีว้่ำ “คู่สญัญำ” ไดต้กลงท ำสญัญำฉบบันี้

รว่มกนัดงัต่อไปนี:้  

1. ขอ้ก ำหนดทั่วไป 
1.1. สญัญำฉบบันีเ้ป็นถอืเป็นส่วนหน่ึงของสญัญำส ำหรบัลูกคำ้ (Customer Agreement) 

1.2. ผูท้ีม่คีวำมประสงคต์อ้งกำรเป็นผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ ำเป็นจะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี:้ 

1.2.1. จะตอ้งด ำเนินกำรสมคัรหรอืมบีญัช ีPersonal Area ในเว็บไซตข์องบรษิทั 

1.2.2. ยอมรบัเงือ่นไขทัง้หมดในสญัญำฉบบันีแ้ละรบัอเีมลย์นืยนักำรเปิดบญัช ีIB  

1.2.3. รบัหมำยเลข ID ส ำหรบักำรเป็นผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์

1.2.4. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอขอ้มูลบตัรประชำชนหรอืเอกสำรขอ้มูลส่วนตวัอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นเพื่อใชใ้นกำรยนืยนัตวัตนของผู ้

ทีเ่ป็น IB ไดทุ้กเมือ่ทุกเวลำ 

1.3.  หลงัจำกเปิดบญัช ีIB แลว้ Introducing Broker อำจเลอืกสือ่ส่งเสรมิกำรขำยใดๆ 

ทีม่อียู่บนเว็บไซตห์รอืบญัชขีองบรษิทัในโซเชยีลมเีดยีใดๆ และวำงไวบ้นเว็บไซตข์องเขำ/เธอ หรอืใชล้งิกผ์ูแ้นะน ำหรอื QR-code 

ของเขำ/เธอ 
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1.4. หลงัจำกผูท้ีป่ระสงคต์อ้งกำรเป็นผูแ้นะน ำโบรกเกอรด์ ำเนินกำรตำมขอ้ 1.2. เรยีบรอ้ย ระบบจะส่งอเีมลแ์จง้เดอืนเกีย่วกบั

สถำนะภำพกำรเป็นผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ปยงัอเีมลข์องเขำ/เธอโดยอตัโนมตั ิ

1.5. บรษิทัและผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งมคีวำมรบัผดิชอบในบรบิทของตนเองตำมสญัญำ บรษิทัจะตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บั

ลูกคำ้ในกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรลงทุนในตลำด ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งชกัชวนลูกคำ้ใหม้ำลงทุนกบับรษิทั 

1.6.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งด ำเนินกำรตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญำฉบบันีค้อืกำรหำหรอืชกัชวนลูกคำ้ใหม้ำลงทุนกบับรษิทั ผู ้

แนะน ำโบรกเกอรม์สีทิธิต์ำมเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำฉบบันีทุ้กประกำร 

1.7. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งยอมรบัโดยไม่มเีงือ่นไขว่ำลูกคำ้ของเขำ/เธอ ทีส่ำมำรถหำหรอืชกัชวนมำไดถ้อืเป็นลูกคำ้ของบรษิทั 

2. กำรท ำงำนรว่มกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
2.1. บรษิทัหรอืผูอ้ืน่ไม่สำมำรถใชส้ทิธิใ์นสญัญำฉบบันีไ้ด ้ผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ม่สำมำรถใชช้ือ่ของบรษิทั โลโก ้นำมบตัร กำร

ประกำศโฆษณำ หรอืสือ่โฆษณำอืน่ ๆ ของโบรกเกอรโ์ดยไม่ไดร้บักำรอนุญำตจำกโบรกเกอรเ์สยีกอ่น ผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถ

หำหรอืชกัชวนลูกคำ้ไดใ้นฐำนะของผูแ้นะน ำโบรกเกอรเ์ท่ำน้ัน ไม่สำมำรถใชส้ถำนะอืน่ได ้ผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถใชส้ือ่ในกำร

โฆษณำทีบ่รษิทัเป็นผูอ้อกแบบใหโ้ดยเฉพำะส ำหรบัเขำ/เธอ ได ้

2.2. บรษิทัจะตอ้งดูแลในส่วนดงัต่อไปนี:้ 

2.2.1. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรท์ีล่ะเมดิเงือ่นไขในสญัญำฉบบันีแ้ละสญัญำส ำหรบัลูกคำ้ 

2.2.2. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรท์ีท่ ำเกนิกว่ำบรบิททีต่นเองไดร้บัสทิธิจ์ำกบรษิทั 

2.2.3. ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ผูแ้นะน ำโบรกเกอรห์รอืบุคคลที ่3 

2.2.4. พิจำรณำผูแ้นะน ำโบรกเกอรท์ีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมเงือ่นไขขอ้ที ่3.1 ในสญัญำฉบบันี ้

2.3.คู่สญัญำจะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขภำยใตส้ญัญำฉบบันีห้รอืสญัญำส ำหรบัลูกคำ้จนกว่ำจะมกีำรยกเลกิกำรใชส้ญัญำฉบบันี ้

3. สทิธแิละขอ้ก ำหนดส ำหรบัผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์
3.1  ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะไดร้บัสทิธดิงัต่อไปนีท้นัททีีย่อมรบัเงือ่นไขของบรษิทั 

3.1.1.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถโฆษณำใหบ้รษิทัได ้

3.1.2.กำรประชำสมัพนัธแ์ละโฆษณำของผูแ้นะน ำโบรกเกอรเ์พือ่ชกัชวนลูกคำ้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยภำยในประเทศของ

ตวัแทนคนน้ัน ๆ 

3.1.3.  ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งประชำสมัพนัธใ์หลู้กคำ้ของบรษิทัทรำบถงึ กจิกรรม กำรบรกิำร ขอ้ด ีและเงือ่นไขอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัทำงบรษิทั 

3.1.4.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งประชำสมัพนัธใ์หลู้กคำ้ของบรษิทัทรำบถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทำงบรษิทัซึง่รวมไปถงึทีอ่ยู่และ

รำยละเอยีดในกำรตดิต่อบรษิทัเพื่อใหลู้กคำ้ทรำบถงึเงือ่นไข 

และกำรบรกิำรของทำงบรษิทั 

3.1.5. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งประชำสมัพนัธใ์หลู้กคำ้ของบรษิทัทรำบถงึขอ้มูลต่ำง ๆ ของเว็บไซต ์(https://fbs.co.th) หำก

ลูกคำ้มขีอ้สงสยัหรอืสอบถำม ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งใหข้อ้มูลลูกคำ้อย่ำงชดัเจนและถูกตอ้ง 
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3.2.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งรบัประกนักำรกระท ำหรอืจดักจิกรรมของผูแ้นะน ำโบรกเกอรว์่ำจะไม่ขดัต่อกฎหมำยภำยในประเทศ

ของผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ 

3.3. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทรำบโดยทนัทหีำกเกดิเหตุกำรณใ์ด ๆ ก็ตำมทีข่ดัขวำงผูแ้นะน ำโบรกเกอรใ์หไ้ม่

สำมำรถด ำเนินกำรตำมหนำ้ทีข่องตนเองได ้

3.4. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งพยำยำมอย่ำงเต็มทีใ่นกำรหำลูกคำ้ 

3.5. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะมีลูกคำ้ภำยใตส้งักดัโดยสมบูรณต์่อเมือ่ลูกคำ้คนน้ัน ๆ ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี:้ 

3.5.1. ลูกคำ้คนน้ัน ๆ เปิดบญัชเีทรดภำยใต ้referral link ของผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์

3.5.2. ลูกคำ้แนบขอ้มูลของ Introducing Broker ในกำรตัง้ค่ำบญัช ี Personal Area 

ของเขำ/เธอเพือ่ลงทะเบยีนตำมว่ำไดร้บักำรแนะน ำโดย Introducing Broker รำยน้ัน ค ำขอจะถูกด ำเนินกำร 

เมือ่ลูกคำ้มปีระวตักิำรซือ้ขำย ในกรณีทีม่กีำรด ำเนินกำรภำยใน 7 วนัตำมปฏทินิ นับตัง้แต่ลูกคำ้ลงทะเบยีนที ่www.fbs.com 

หรอืแอปพลเิคชนัมอืถอื “FBS – Trading Broker” หรอื “FBS Trader” และ ลูกคำ้ทีย่งัไม่ไดล้งทะเบยีนกบั Introducing 

Broker รำยอืน่ เมือ่ลูกคำ้ไม่มปีระวตักิำรซือ้ขำย  ลูกคำ้สำมำรถท ำกำรผูก/ปลดออกจำก  Introducing Broker ไดต้ลอดเวลำ 

3.5.3. ในกรณีทีลู่กคำ้ทีไ่ดร้บัจำก Introducing Broker จะลงทะเบยีนบญัชซีือ้ขำยใหม่ 

บญัชน้ัีนจะถูกพิจำรณำโดยอตัโนมตัวิ่ำเกีย่วขอ้งกบับญัช ี(ผูก) กบั  Introducing Broker รำยน้ัน 

เวน้แต่ลูกคำ้จะเปลีย่นแปลงและ/หรอืยกเลกิ  Introducing Broker ในขณะทีล่งทะเบยีนบญัชซีือ้ขำยใหม่ 

3.6. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรลงทะเบยีนลูกคำ้ตำมที ่ Introducing Broker ไดม้ำในชว่ง 7 

วนัท ำกำรนับตัง้แต่ทีลู่กคำ้ลงทะเบยีนที ่www.fbs.com หรอืแอปพลเิคชนัมอืถอื “FBS – Trading Broker” หรอื “FBS 

Trader” ในกรณีนี ้ Introducing Broker จะตอ้งพสิูจนข์อ้เท็จจรงิของกำรไดม้ำซึง่ลูกคำ้รำยน้ัน 

และอธบิำยว่ำท ำไมกำรลงทะเบยีนถงึลม้เหลวในกำรด ำเนินกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.5 ของขอ้ตกลงนี ้

3.7.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถใชส้ือ่ในกำรโฆษณำทีบ่รษิทัก ำหนดหรอืมอบใหใ้นกำรโฆษณำใหก้บับรษิทั 

3.8.แนะน ำโบรกเกอรไ์ม่ไดร้บัอนุญำตใหใ้ชว้ธิกีำรดงัต่อไปนีใ้นกำรประชำสมัพนัธห์รอืโฆษณำใหบ้รษิทั 

 

• โปรแกรมชว่ยโฆษณำอตัโนมตั ิAPS (Active Promotion Systems) 

• กำรโฆษณำทีส่่อไปในทำงลำมกหรอือนำจำรบนเว็บไซต ์

• กำรโฆษณำสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมำยในประเทศของตวัแทนบนเว็บไซต ์

• กำรโฆษณำดว้ยวธิสี่งขอ้มูลเหมอืนเดมิ ซ ำ้ ๆ เร ือ่ย ๆ หรอืกำรสแปม (Spam and spamdexing) 

• กำรประชำสมัพนัธด์ว้ยขอ้มูลทีไ่ม่ครบถว้น ไม่อธบิำยอย่ำงชดัเจนใหลู้กคำ้ทรำบถงึควำมเสีย่งในกำรลงทุน 

• กำรประชำสมัพนัธด์ว้ยขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้งและขดัต่อกฎหมำยในประเทศของตวัแทนคนน้ัน ๆ 

• กำรจดักจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะส่งผลเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษิทั 

• กำรประชำสมัพนัธไ์ปในทำงหลอกลวงหรอืฉอ้โกงหรอืส่อไปในทำงทุจรติ 

3.9. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ม่ไดร้บัสทิธิใ์หด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
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3.9.1.  เปิดเว็บไซตท์ีม่ ีDomain เป็นชือ่ของ FBS หรอืใชช้ ือ่อืน่ทีใ่กลเ้คยีงเชน่ fsb, ffbs, fbss และอืน่ ๆ 

3.9.2. เปิดธรุกจิโดยใชช้ือ่ FBS หรอืใชช้ ือ่อืน่ทีใ่กลเ้คยีงเชน่ fsb, ffbs, fbss และอืน่ ๆ 

3.9.3. ใช ้URL หลกัของเว็บไซตบ์รษิทัใน PPC systems (Google, Yahoo!, Live และอืน่ ๆ) หรอื referral link ของตวัเอง

ในกำรละเมดิกฎของสญัญำฉบบันีห้รอืละเมดิกฎอืน่ ๆ ของบรษิทั 

3.9.4 ผูแ้นะน ำโบรกไม่มีสิทธ์ิท่ีจะสร้ำงแอ็ปเองโดยใช้โลโก ้FBS หรือช่ือของบริษทั 

3.9.5 Introducing Broker หำ้มใชโ้ฆษณำบนเครอืข่ำยกำรคน้หำแบบช ำระเงนิรวมถงึ Google Ads 

3.10. บรษิทัไม่อนุญำตใหผู้แ้นะน ำโบรกเกอรด์ ำเนินธรุกรรมใด ๆ กบัลูกคำ้ภำยใตส้งักดัของตนเองรวมไปถงึกำรรบัเงนิ Bank 

wire หรอืบตัรใด ๆ 

3.11.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถเก็บขอ้มูลของบรษิทัไวเ้ป็นควำมลบัไดใ้นกรณีทีข่อ้มูลน้ันเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมหรอืกำร

ประชำสมัพนัธท์ีจ่ะส่งผลดตี่อบรษิทัและต่อตวัของผูแ้นะน ำ 

โบรกเกอรค์นน้ัน ๆ เอง 

3.12.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทรำบในทนัทหีำกเห็นว่ำมเีหตุกำรณห์รอืสถำนกำรณท์ีจ่ะน ำไปสู่ควำมเสีย่งหรอืควำม

สูญเสยีของบรษิทั 

3.13.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรม์สีทิธิท์ีจ่ะคุยหรอืไกล่เกลีย่กบัลูกคำ้ภำยใตส้งักดัของตวัเองในกรณีทีลู่กคำ้ไดแ้จง้ต่อบรษิทัเกีย่วกบัผู ้

แนะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ 

3.14.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรม์สีทิธิท์ีจ่ะเตอืนลูกคำ้ถงึควำมเสีย่งในกำรเทรดกอ่นทีลู่กคำ้จะตกลงเซน็สญัญำส ำหรบัลูกคำ้ 

3.15.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ม่ควรทีจ่ะแนะน ำหรอืใหค้ ำปรกึษำไปในทำงทีก่ระทบต่อกำรตดัสนิใจของลูกคำ้ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อ

กำรกระท ำดงักล่ำว 

3.16. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ม่มสีทิธิไ์ม่มสีทิธิท์ีจ่ะลงโฆษณำบนสือ่ใหญ่ ๆ เชน่ หนังสอืพมิพ ์นิตยสำร ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ หรอื

สือ่อืน่ ๆ ทีอ่ำจส่งผลกระทบถงึภำพพจนข์องบรษิทัได ้

3.17.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถบอกลูกคำ้ถงึสถำนะของตนเองในบรษิทัไดก้อ่นทีจ่ะเร ิม่ปฏสิมัพนัธก์บัลูกคำ้ 

4. ขอ้ก ำหนดและสทิธขิองบรษิทั 
4.1. บรษิทัตอ้งใหก้ำรสนับสนุนผูแ้นะน ำโบรกเกอรต์ำมขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

4.2. บรษิทัจะตอ้งมอบเงนิรำงวลัใหก้บัผูแ้นะน ำโบรกเกอรต์ำมขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

4.3.  บรษิทัมหีนำ้ทีร่บัผดิชอบในกำรซือ้ขำยและค ำนวณ Introducing Broker สำมำรถรบัรำยงำนค่ำคอมมชิชนัจำก 

Personal Area ของเขำ/เธอ และ/หรอืขอผ่ำนทำงอเีมลอย่ำงเป็นทำงกำรได ้

4.4.บรษิทัตอ้งด ำเนินกำรเปิดบญัชสี ำหรบักำรลงทุนใหก้บัลูกคำ้ทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรช์กัชวนมำลงทุนตำมขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

สญัญำส ำหรบัลูกคำ้  

4.5.บรษิทัจะตอ้งอนุญำตใหลู้กคำ้สำมำรถท ำกำรเทรดผ่ำนระบบโดยกำรลอ๊คอนิและระบุรหสัผ่ำนทีต่ ัง้ขึน้โดยบรษิทั 

4.6. บรษิทัจะตอ้งแจง้รำยละเอยีดของผลกำรเทรดใหก้บัลูกคำ้ 
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4.7.บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะรบัขอ้มูลหรอืรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมหรอืสิง่ทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรจ์ดัท ำขึน้เพือ่ชกัชวนลูกคำ้ 

4.8.บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะยกเลกิสญัญำฉบบันีใ้นกรณีทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรไ์ม่สำมำรถหำลูกคำ้ไดอ้ย่ำงนอ้ย 5 คนภำยในระยะเวลำ 90 

วนันับตัง้แต่วนัทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรเ์ร ิม่ตกลงเซน็สญัญำ (ลูกคำ้ทีห่ำมำไดจ้ะตอ้งมคีวำมเคลือ่นไหวในบญัชเีทรดของตนเองดว้ย)  

4.9.บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะน ำชือ่ของลูกคำ้ภำยใตส้งักดัของผูแ้นะน ำโบรกเกอรอ์อกในกรณีทีลู่กคำ้คนดงักล่ำวไม่ท ำกำรฝำกเงนิเขำ้

บญัชเีป็นเวลำนำนเกนิกว่ำ 90 วนันับตัง้แต่วนัทีเ่ปิดบญัชกีบัผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์

4.10.บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะยกเลกิลูกคำ้ทีอ่ยู่ภำยใตส้งักดัของผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ดใ้นกรณีทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ ไม่สำมำรถ

ท ำตำมเงือ่นไขในสญัญำฉบบันีไ้ด ้

4.11.บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะแจง้ใหลู้กคำ้ภำยใตส้งักดัของผูแ้นะน ำโบรกเกอรท์ทรำบว่ำผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ดร้บัค่ำตอบแทนจำกบรษิทั

ตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

4.12 If we believe that a Client has committed or attempted to commit some form of market abuse or 

misconduct, fraud, insider trading, market disorder, or otherwise; we may, in our sole and absolute 

discretion, without notice to the Introducing Broker, do some of the following (to the extent permitted by 

law): 

• withhold any funds suspected to have derived from any such activities; 

• cancel the previously accrued commission of the Introducing Broker for such a Client; 

• detach the Client from the Introducing Broker; 

• terminate this Partner Agreement with the Client’s Introducing Broker; and/or 

• take such other action as we consider appropriate. 

4.13 หำกบรษัิทฯขอหลักฐำน (สแกนส ำเนำบัตร) ลูกคำ้ควรยืน่ภำยใน 24 ชั่วโมง มฉิะนัน้บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะถอด

ถอนลกูคำ้โดยอัตโนมัตจินกวำ่จะมกีำรยืน่เอกสำรสแกนส ำเนำบัตรทีเ่ขำใชท้ ำกำรฝำกเงนิ จำกนัน้เขำถงึจะถูกน ำกลับ

เขำ้ไปอกีครัง้ คำ่คอมมชิชนัในชว่งระหวำ่งทีม่กีำรถอดถอนจะไมถ่กูจ่ำยใหกั้บพำรท์เนอร ์

4.14.  บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนสทิธกิำรเป็นผูแ้นะน ำโบรกเกอรห์ำกผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ ไม่สำมำรถท ำตำมเงือ่นไขใน

สญัญำฉบบันีไ้ด ้

4.15. ในกรณีท่ีผูแ้นะน ำโบรกเกอร์ละเมิดเง่ือนไขในสัญญำฉบบัน้ี บริษทัมีสิทธิท่ีจะยกเลิกขอ้ตกลงสัญญำฉบบัน้ีระหว่ำงบริษทัและผูแ้นะน ำโบรก บล็อกบญัชี IB ของเขำ 

แยกลูกคำ้ออกจำกบญัชีผูแ้นะน ำโบรก และยกเลิกทุกโบนสัและค่ำคอมมิชัน่ท่ีข้ึนอยูก่บัลูกคำ้ของผูแ้นะน ำโบรก โดยไม่แจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้กำรยกเลิกสัญญำน้ีจะหมำยถึงกำร

ยกเลิกภำระผูกพนัของบริษทัเก่ียวกบักำรโอนค่ำคอมมิชัน่และเงินรำงวลัอื่นๆ ให้ผูแ้นะน ำโบรก ตำมเง่ือนไขของสัญญำทีอำ้งถึงในเอกสำรฉบบัน้ี เง่ือนไขของโนยบำยควำมเป็น

ส่วนตวัของบริษทัจะมีผลแมว่้ำ ขอ้ตกลงน้ีถูกยกเลิก 

4.16 บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะปิดกำรใชง้ำนบญัช ีIB ในกรณีที ่Introducing Broker ไม่ไดใ้ชง้ำนเป็นเวลำมำกกว่ำหน่ึง (1) ปีปฏทินิ 

(รวมถงึแต่ไม่ จ ำกดัเพยีงกำรด ำเนินใดๆในกำรเขำ้สู่ระบบ, กำรเปลีย่นแปลงกำรตัง้ค่ำ, กำรถอนค่ำคอมมชิช ัน่) กำรปิดใชง้ำน

บญัชหีมำยควำมว่ำบรษิทัฯจะหยุดกำรค ำนวณค่ำคอมมชิช ัน่และบญัชจีะถูกจดัเก็บอย่ำงถำวร 

4.17. The Company has the right to detach the Client from the Introducing Broker if the Client fails to 

provide the documents requested by the Company and/or the result of the Customer's KYC check is 

unsatisfactory. The Company shall not be obliged to inform the Introducing Broker as to why the KYC 

check of the Client has not been completed in a satisfactory manner. 
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4.18. If the Company ceases to provide services and offer products to clients from certain 

countries/regions, the Company has the right to terminate the Partner Agreement with an Introducing 

Broker that is registered in prohibited country/region or attracts clients for such countries/regions. 

5. ขอบเขตของสทิธขิองผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์
5.1. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ม่มสีทิธดิ ำเนินกำรดงัต่อไปนีห้ำกไม่ไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทั 

5.1.1. ด ำเนินกำรท ำสญัญำใด ๆ โดยใชช้ือ่ของบรษิทัและไม่แจง้ใหบ้รษิทัทรำบ 

5.1.2. ใชว้ธิกีำรชกัชวนลูกคำ้รบัประกนัหรอืสญัญำกบัลูกคำ้ในสิง่ทีไ่ม่ไดถู้กระบุไวใ้นสญัญำฉบบันี ้

5.1.3 ในกำรใชเ้นื้อหำใดๆของเว็บไซตข์องบรษัิทฯและ/หรอืแอปฯมอืถอืและทรัพยส์นิทำงปัญญำอืน่ๆของบรษัิทฯ

รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีงลขิสทิธิ,์ เครือ่งหมำยกำรคำ้, สทิธบัิตร, เครือ่งหมำยกำรบรกิำร, ชือ่ทำงกำรคำ้, รหัสซอฟตแ์วร,์ 

ไอคอนโลโกต้ัวละครเลยเ์อำตทั์ง้หมด, ควำมลับทำงกำรคำ้, ปุ่ ม, โทนส,ี กรำฟิค, ฯลฯ ผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์มไ่ดร้ับ

อนุญำตใหใ้ชท้รัพยส์นิทำงปัญญำของบรษัิทฯโดยไมไ่ดร้ับควำมยนิยอมทีเ่ป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบรษัิทฯ หำ้มมใิห ้

ใชช้ือ่โดเมนทีค่ลำ้ยกันกับของบรษัิทฯ, ชือ่แอปฯทีค่ลำ้ยกัน, ค ำอธบิำยแอปฯ, คยีเ์วริด์, รูปภำพหรอืวดิโีอทีว่ำงไวใ้น

เว็บไซตข์องบรษัิทฯและ/หรอืแอปฯมอืถอื กำรละเมดิกฎนี้จะถอืเป็นกำรละเมดิขอ้ตกลงอยำ่งชดัเจน ขอ้ตกลงอำจถกู

ยกเลกิในขณะทีบ่ทบัญญัตขิองวรรค 5.4 และ 5.5 ของขอ้ตกลงนี้จะถกูน ำไปใชบผูแ้นะน ำโบรคเกอรแ์ละบัญชขีองเขำ 

5.2. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ม่มสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้มูลหรอื code ของสือ่ส ำหรบักำรโฆษณำทีบ่รษิทัจดัท ำให ้หำก

บรษิทัตรวจสอบและพบว่ำมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้มูลหรอื code ของสือ่ส ำหรบักำรโฆษณำ บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะยกเลกิ

เงือ่นไขกำรรบัเงนิรำงวลัของผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ ได ้

5.3 ผลจำกขอบเขตและสทิธขิองผูแ้นะน ำโบรกเกอรใ์นขอ้ที ่5.1 และ 5.2 จะมผีลเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับตัง้แต่ผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์

คนน้ัน ๆ ยนิยอมทีจ่ะเซน็รบัทรำบในสญัญำฉบบันี ้

5.4  . ในกรณีทีบ่รษิทัไดร้บัค ำรอ้งหรอืตรวจสอบเกีย่วกบัผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ แลว้พบว่ำผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นดงักล่ำวได ้

ละเมดิหรอืด ำเนินกำรใด ๆ ทีข่ดัต่อกฎหรอืขอ้ก ำหนดในสญัญำฉบบันี ้ผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นดงักล่ำวจะตอ้งจ่ำยเงนิชดเชย

ค่ำเสยีหำยใหก้บับรษิทั ควำมเสยีหำยทีบ่รษิทัไดร้บัจำกกำรกระท ำของผูแ้นะน ำโบรกเกอรไ์ม่ว่ำจะเป็นควำมเสยีหำยในดำ้นของ

ชือ่เสยีงหรอืรำยไดจ้ะถอืเป็นเงนิชดเชยทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ ตอ้งช ำระทัง้หมด ผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นดงักล่ำวไม่มสีทิธทิีจ่ะ

โตแ้ยง้จ ำนวนเงนิชดเชยทีต่อ้งจ่ำยใหก้บับรษิทั 

5.5 . ในกรณีทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรล์ะเมดิขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญำฉบบันี ้บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะระงบักำรใชง้ำนบญัช ีIB ของผูแ้นะน ำ

โบรกเกอรค์นน้ัน ๆ จนกว่ำบรษิทัจะไดร้บัเงนิชดเชยทัง้หมด บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเก็บเงินชดเชยทัง้หมดไวก้บัตวับรษิทัเองตำมทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นสญัญำส ำหรบัลูกคำ้ 

5.6. ในกรณีทีบ่รษิทัตรวจพบว่ำผูแ้นะน ำโบรกเกอรแ์ละลูกคำ้ภำยใตส้งักดัของเขำ/เธอ (Referrals) มทีีอ่ยู่ อเีมล ์หมำยเลข

โทรศพัท ์หมำยเลข IP address เดยีวกนั บรษิทัจะไม่ถอืว่ำลูกคำ้ภำยใตส้งักดัคนน้ัน ๆ เป็นลูกคำ้ของผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์น   

น้ัน ๆ และจะด ำเนินกำรดงึรำยชือ่ของลูกคำ้คนน้ัน ๆ ออกจำกรำยชือ่ลูกคำ้ของผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ  

5.7.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกรอ้งหรอืขอตรวจสอบพืน้ทีส่่วนบุคคลของลูกคำ้ทัง้หมดของผูแ้นะน ำโบรกเกอรท์ีผู่แ้นะน ำ   โบ

รกเกอรค์นน้ันไดร้บัค่ำคอมมชิช ัน่ กอ่นทีจ่ะมกีำรอนุมตักิำรถอนเงนิจำกบญัชผีูแ้นะน ำโบรกเกอร  ์

5.8 ในกำรซือ้ขำยทีม่ลัีกษณะของกำร "ป่ัน" จะไมม่กีำรจ่ำยคำ่คอมมชิชัน่ให ้และลูกคำ้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งจะถูกถอดออก 

กำรป่ันจะถกูพจิำรณำเชน่กันในกรณีทีม่กีำรท ำกำรซือ้ขำยผำ่นบัญชขีองลูกคำ้เพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรสรำ้งคำ่

คอมมชิชัน่ ในกรณีดังกลำ่วหรอื/และกจิกรรมกำรซือ้ขำยอืน่ๆของลูกคำ้ทีไ่ดร้ับกำรแนะน ำโดยผูแ้นะน ำทีเ่ป็นทีต่อ้ง
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สงสัย บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยตุขิอ้ตกลงนี้ และ/หรอืค ำนวณใหมห่รอืระงับคำ่คอมมชิชัน่ของผูแ้นะน ำตำมดุลยพนิจิ

ของบรษัิทฯแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. หลกักำรท ำงำนและกำรหำลูกคำ้ของผูแ้นะน ำโบรกกอร ์
6.1. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถสรำ้งเว็บไซตเ์พือ่โฆษณำเกีย่วกบักำรใหข้อ้มูล กำรโฆษณำ กำรบรกิำร หรอืกจิกรรมของทำง

บรษิทัตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำขอ้ที ่3 ของสญัญำฉบบันี ้

6.2.บรษิทัจะถอืว่ำลูกคำ้ทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรช์กัชวนมำเป็นลูกคำ้ภำยใตส้งักดัของผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ โยสมบูรณแ์ลว้

ต่อเมือ่ลูกคำ้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี:้ 

6.2.1.  ลูกคำ้กด referral link ของผูแ้นะน ำโบรกเกอรแ์ลว้เขำ้มำยงัเว็บไซตข์องบรษิทั 

6.2.2. ลูกคำ้อำจเลอืกทีจ่ะผูกกบั  Introducing Broker รำยน้ันได ้เมือ่ใหข้อ้มูลของ Introducing Broker ในกำรตัง้ค่ำบญัช ี

Personal Area ของเขำ/เธอ ในกรณีทีต่รงตำมเงือ่นไขต่อไปนีท้ัง้หมด: 

- ลูกคำ้ยงัไม่เคยลงทะเบยีนกบั Introducing Broker รำยอืน่ (ในกรณีนีเ้ขำ/เธอจ ำเป็นตอ้งท ำตำมกระบวนกำรทีก่ล่ำวไวใ้น 

p.6.2.3) 

- ลูกคำ้ไม่มคี ำสั่งซือ้ขำยในบญัชกีำรซือ้ขำยใดๆทีอ่ยู่ใน Personal Area ของเขำ/เธอมำกอ่น ค ำสั่งซือ้ขำยในบญัชโีบนัสจะไม่

ถูกนับรวม 

- ในกรณีทีลู่กคำ้มคี ำสั่งซือ้ขำยในบญัชจีรงิมำกอ่น ค ำขอจะถูกด ำเนินกำรก็ต่อเมือ่ถูกส่งมำภำยใน 7 วนัตำมปฏทินินับตัง้แต่ที่

ลูกคำ้ลงทะเบยีนที ่www.fbs.com 

- Introducing Broker ไดท้ ำกำรลงทะเบยีนบญัช ีPartner ของเขำ/เธอกอ่นทีลู่กคำ้จะลงทะเบยีนบญัชทีี ่www.fbs.com 

6.2.3.  ลูกคำ้ทีล่งทะเบยีนจำกกำรแนะน ำของ Introducing Broker สำมำรถเปลีย่นแปลง Introducing Broker 

ของตนไดเ้มือ่ใหข้อ้มูล Introducing Broker ในกำรตัง้ค่ำบญัช ีPersonal Area ของเขำ/เธอ 

ในกรณีทีต่รงตำมเงือ่นไขต่อไปนีท้ัง้หมด: 

- ลูกคำ้ไม่มคี ำสั่งซือ้ขำยในบญัชกีำรซือ้ขำยใดๆทีอ่ยู่ใน Personal Area ของเขำ/เธอมำกอ่น ค ำสั่งซือ้ขำยในบญัชโีบนัสจะไม่

ถูกนับรวม 

- ในกรณีทีลู่กคำ้มคี ำสั่งซือ้ขำยในบญัชจีรงิมำกอ่น ค ำขอจะถูกด ำเนินกำรก็ต่อเมือ่ถูกส่งมำภำยใน 7 วนัตำมปฏทินินับตัง้แต่ที่

ลูกคำ้ลงทะเบยีนที ่www.fbs.com 

- Introducing Broker ไดท้ ำกำรลงทะเบยีนบญัช ีPartner ของเขำ/เธอกอ่นทีลู่กคำ้จะลงทะเบยีนบญัชทีี ่www.fbs.com 

6.3 ลูกคำ้มสีทิธิท์ีจ่ะปลดจำก Introducing Broker ของตนและกลำยเป็นลูกคำ้โดยตรงของบรษิทัไดต้ลอดเวลำ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ถูกปลดออกจำก Introducing Broker เขำ/เธอจะไม่สำมำรถผูกกบั Introducing Broker อืน่ๆ 

ใหม่ไดอ้กีตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.3 ของขอ้ตกลงนี ้

6.4. โบรกเกอรน์ำยหนำ้ไจะไม่ไดร้บัรำงวลัใดๆจำกกำรเทรดในบญัชขีองตวัเอง หรอืบญัชทีีเ่ป็นของญำต ิหรอืสงักดัอืน่ๆ (ไม่ว่ำจะ

เป็นโบรกเกอรน์ำยหนำ้ทีเ่ป็นรูปแบบบุคคลหรอืนิตบุิคคล) 

 

http://www.fbs.com/


ขอ้ตกลง FBS 

 

 
 

FBS Markets Inc 
IFSC license IFSC/000102/460 

Address: 2118, Guava Street,  
Belize Belama Phase 1, Belize  
www.fbs.com 

29  

 

7. กำรค ำนวณค่ำคอมมชิช ัน่ส ำหรบัผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์
7.1 บรษิทัจะจ่ำยค่ำคอมมชิชนัใหก้บั Introducing Broker ในจ ำนวนทีร่ะบุไวใ้นหนำ้ 7.3 ของขอ้ตกลง ในแต่ละกำรซือ้ขำย 

(ค ำสั่งซือ้ซึง่ถูกเปิดและปิดแลว้) ในบญัชลีูกคำ้แต่ละรำย (บญัช ีMT4, MT5 และ FBS Trader) ที ่แนะน ำกบับรษิทัฯ โดย 

Introducing Broker ยกเวน้รำยกำรทีปิ่ดเน่ืองจำกกำรปิดเพยีงบำงส่วนหรอืกำรปิดแบบตวัคูณ  

7.1.1. ค่ำคอมมชิช ัน่จะไดร้บักำรค ำนวณตำมขัน้ตอนทีไ่ดร้ะบุในขอ้ที ่7.2. และ 7.3. 

7.2. บรษิทัจะสรุปยอดค่ำคอมมชิช ัน่ของผูแ้นะน ำโบรกเกอรแ์ต่ละคนและช ำระใหว้นัละ 1 คร ัง้ภำยใน 24 ช ัว่โมง 

7.3. ค่ำคอมมสิช ัน่ Introducing Broker: 

7.3.1. ส ำหรบับญัช ี"Cent" ตอ้งใช ้10 ดอลลำรต์่อล็อตในกำรท ำธรุกรรมใหส้มบูรณ ์(ค ำสั่งซือ้ซึง่ถูกเปิดและปิดแลว้) ที่

ด ำเนินกำรโดยลูกคำ้ทีไ่ดม้ำ จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรเร ิม่ Broker's Commission ส ำหรบับญัช ี"Cent" คอื 1 เซน็ต ์ควำม

แตกต่ำงระหว่ำงรำคำเปิดและรำคำปิดในกำรท ำรำยกำรใหส้มบูรณค์วรเกนิ 59 จดุโดยไม่ค ำนึงว่ำจะท ำก ำไรไดห้รอืไม่ 

7.3.2. ส ำหรบับญัช ี"Micro" สูงสุดถงึ 80 USD/ล็อตส ำหรบัแต่ละธรุกรรมทีส่มบูรณ ์(ค ำสั่งซือ้ขำยทีถู่กเปิดไดร้บักำรปิด

เรยีบรอ้ย) ทีด่ ำเนินกำรโดยลูกคำ้ทีห่ำมำได ้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำเปิดและรำคำปิดของกำรท ำธรุกรรมทีเ่สรจ็สิน้น้ันควรเกนิ 

59 จดุ โดยไม่พิจำรณำว่ำไดก้ ำไรหรอืไม่ 

7.3.3. ส ำหรบับญัช ี""Standard"", Zero Spread, และ Unlimited 

คอื 10 USD/ล็อต ส ำหรบักำรท ำธรุกรรมทัง้หมดทีส่มบูรณ ์ 

(หรอืค ำสั่งซึง่เปิดและปิดไปแลว้) ทีด่ ำเนินกำรโดยลูกคำ้ทีห่ำมำได ้

ลูกคำ้ไม่สำมำรถเปิดบญัช ีUnlimited ไดอ้กีต่อไป  

ค่ำคอมมชิชนัของบญัช ีUnlimited ทีเ่ปิดกอ่นหนำ้นีจ้ะเหมอืนกบั 

ค่ำคอมมชิชนัของบญัช ีStandard   

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำเปิดและรำคำปิดของ 

ธรุกรรมทัง้หมดทีเ่สรจ็สิน้แลว้ควรมำกกว่ำ 59 จดุ 

โดยไม่ค ำนึงว่ำมนัจะไดก้ ำไรไดห้รอืไม่ 

7.3.4. ส ำหรบับญัช ี"ECN" ลูกคำ้ทีแ่นะน ำมำตอ้งใช ้3 ดอลลำรต์่อล็อตในกำรท ำธรุกรรมใหส้มบูรณ ์(ค ำสั่งซือ้ทีถู่กเปิดแลว้ปิด) 

และควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำเปิดและรำคำปิดในรำยกำรทีเ่สรจ็สิน้แลว้น้ันควรมำกกว่ำ 59 จดุ โดยไม่ค ำนึงว่ำเป็นค ำสั่งซือ้ทีไ่ด ้

ก ำไรหรอืขำดทุน 

7.3.5. ส ำหรบับญัช ี“Crypto” ตอ้งใชสู้งสุด 5 ดอลลำรต์่อล็อตในกำรท ำธรุกรรมใหส้มบูรณ ์(ค ำสั่งซือ้ขำยซึง่ถูกเปิดและปิดแลว้) 

ทีด่ ำเนินกำรโดยลูกคำ้ทีไ่ดม้ำ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำเปิดและรำคำปิดในกำรท ำรำยกำรใหส้มบูรณค์วรเกนิ 59 

จดุโดยไม่ค ำนึงว่ำจะท ำก ำไรไดห้รอืไม่ 

7.3.6. ส ำหรบับญัช ี“FBS Trader” ตอ้งใชสู้งสุด 10 ดอลลำรต์่อล็อตในกำรท ำธรุกรรมใหส้มบูรณ ์

(ค ำสั่งซือ้ขำยซึง่ถูกเปิดและปิดแลว้) ทีด่ ำเนินกำรโดยลูกคำ้ทีไ่ดม้ำ 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำเปิดและรำคำปิดในกำรท ำรำยกำรใหส้มบูรณค์วรเกนิ 59 จดุโดยไม่ค ำนึงว่ำจะท ำก ำไรไดห้รอืไม่ 
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7.4 ในกรณีทีไ่ดร้ับค่ำคอมมชิชั่นพำรท์เนอรส์ ำหรับค ำสัง่ Buy และ Sell ทีเ่ปิดพรอ้มกันในตรำสำรฯเดยีวกัน บรษัิทฯจะ

ถอืวำ่กำรกระท ำของพำรท์เนอรนั์น้เป็นกำรฉอ้โกงและขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิคำ่คอมมชิชัน่ทีจ่ะจ่ำยและถอดลกูคำ้

ทีเ่กีย่วขอ้งออก 

7.5.  บรษิทัจะยกเลกิกำรใหค้่ำคอมมชิช ัน่ต่อผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ ในกรณีทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ ไดร้บัค่ำ

คอมมชิช ัน่จำกลูกคำ้คนเดยีวเกนิกว่ำ 30% ของจ ำนวนรวมค่ำคอมมชิช ัน่ทัง้หมดของผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ ภำยใน

ระยะเวลำ 1 ใน 6 เดอืนกอ่นทีจ่ะด ำเนินกำรถอนเงิน 

7.6. ในกรณีทีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรค์นน้ัน ๆ ไดร้บัค่ำคอมมชิช ัน่จำกลูกคำ้คนเดยีวเกนิกว่ำ 60% ของยอดเงินฝำกรวมภำยใน

บญัชน้ัีน ๆ ค่ำคอมมชิช ัน่ดงักล่ำวสำมำรถถูกปรบัเปลีย่นโดยบรษิทัใหม้จี ำนวนนอ้ยกว่ำ 60% ของยอดเงนิฝำกรวมภำยในบญัชี

น้ัน ๆ 

7.7.  ค่ำคอมมชิช ัน่ของผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะไม่สำมำรถมมีำกเกนิกว่ำ 50% ของค่ำเฉลีย่ Equity ยอดบญัชเีทรดของลูกคำ้

ทัง้หมดภำยในเดอืนน้ัน ค่ำเฉลีย่ Equity สำมำรถค ำนวณไดโ้ยวธิกีำรดงัต่อไปนี:้ 

2

21 +
=

EE
E  , where 

โดยแทนค่ำดงัต่อไปนี ้

E =   ค่ำเฉลีย่ Equity 

E1 = Equity ตอนตน้เดอืนของบญัชลีูกคำ้ทัง้หมด 

E2 = Equity ตอนสิน้เดอืนของบญัชลีูกคำ้ทัง้หมด 

7.8. ค่ำคอมมชิช ัน่ในขอ้ 7.1 เป็นขอ้ตกลงระหว่ำงบรษิทักบัผูแ้นะน ำโบรกเกอรเ์ท่ำน้ัน บรษิทัจะจ่ำยใหเป็นในรูปแบบของ

ค่ำธรรมเนียมเท่ำน้ัน 

7.9 ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะไดร้บัค่ำคอมมชิช ัน่เป็นสกุลเงินดอลลำรส์หรฐั (United States Dollar (USD)) 

7.10. ค่ำคอมมชิช ัน่ของพำรเ์นอรจ์ำกเทรดเดอรท์ีเ่ทรดโดยบญัชทีีเ่ปิดใชง้ำน "Fix Rate - อตัรำตำยตวั" จะถูกคดิโดยมเีงือ่นไข

ดงัต่อไปนี:้ ค่ำคอมมชิช ัน่ จะคดิโดยน ำค่ำตอบแทนจำกปรมิำณกำรเทรดไปคูณกบั("Fix Rate - อตัรำตำยตวั" ทีห่ำรดว้ย อตัรำ

ปัจจุบนั) 

7.11.กำรฝำกถอนจำกบญัชขีองผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนทุกระบบช ำระเงินของบรษิทั ในกรณีทีผู่แ้นะน ำโบรก

เกอรไ์ดร้บัค่ำคอมมชิช ัน่มำจำกลูกคำ้ทีฝ่ำกเงนิเขำ้ผ่ำนบตัร เดบติ/เครดติ บรษิทัอำจจะใชเ้วลำด ำเนินกำรนำนถงึ 45 วนั         

(วนัทีบ่รษิทัเปิดท ำกำร)  

7.12. ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณไ์ม่คำดฝันเกดิขึน้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงและก ำหนดวธิกีำรใหม่ในกำรถอนค่ำ

คอมมชิช ัน่ของผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์

7.13.  บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืขอ้ก ำหนดของค่ำคอมมชิช ัน่ตำมกฎขอ้ที ่10.3 ในสญัญำฉบบันี ้

7.14. ในกรณีทีเ่กดิบำลำนซฟิ์กซใ์นบญัชลีูกคำ้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรหกัจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัชดเชยจำกยอดรวมของค่ำ

คอมมชิช ัน่ของพำรท์เนอรส์ ำหรบักำรเทรดของลูกคำ้รำยนีท้ีช่  ำระเงินในวนัเดยีวกนัเมือ่มี 

บำลำนซฟิ์กซเ์กดิขึน้ 
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8. ระยะเวลำกำรมผีลบงัคบัใชข้องสญัญำ 
8.1.สญัญำฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใชใ้นทนัททีีผู่แ้นะน ำโบรกเกอรย์อมรบัเงือ่นไขในเว็บไซตข์องบรษิทั 

8.2. ขอ้ตกลงนีม้ผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่ชว่งเวลำทีบ่รษิทัยอมรบัขอ้ก ำหนด 

และมผีลบงัคบัใชจ้นถงึชว่งเวลำทีคู่่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงตดัสนิใจยุตขิอ้ตกลง บรษิทัอำจตอ้งกำรขอ้ตกลงทีล่งนำมไดทุ้กเวลำ 

8.3.  สญัญำฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใชต้่อไปโดยไม่มรีะยะเวลำก ำหนด ในกรณีทีไ่ม่มฝ่ีำยใดตดัสนิใจยกเลกิสญัญำฉบบันีภ้ำยใน

ระยะเวลำ 30 วนันับจำกเวลำทีส่ญัญำฉบบันีห้มดอำยุควำมลง  

9. เหตสุดุวสิยั 
9.1.กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัซึง่เป็นเหตุใหคู้่สญัญำฝ่ำยใดก็ตำมถูกสกดักัน้หรอืจ ำกดัไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มจำกกำรปฏบิตัิ

หนำ้ทีท่ ัง้หมดหรอืส่วนใดส่วนหน่ึงภำยใตส้ญัญำฉบบันีซ้ ึง่ 

อยู่เหนือกำรควบคุมเชน่ สงครำม ควำมวุ่นวำยในบำ้นเมอืง จลำจล กำรกอ่กำรกบฏ กำรแทรกแซงทำงกำรเมอืง กำรปรบัลดค่ำ

เงนิตรำ เพลงิไหม ้ภยัธรรมชำต ิระเบดิ อุกภยัและเหตุสุดวสิยัหรอืสิง่ทีส่องฝ่ำยไม่ตอ้งกำรใหเ้กดิขึน้ 

9.2.คู่สญัญำฝ่ำยทีไ่ดร้บัผลกระทบจะพน้จำกหนำ้ทีข่องตนภำยใตส้ญัญำระหว่ำงระยะเวลำทีเ่หตุกำรณด์งักล่ำวเกดิขึน้ ฝ่ำยทีเ่กดิ

เหตุสุดวสิยัจะตอ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ำยทรำบภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 5 วนัหลงัจำกเหตุกำรณด์งักล่ำวเกดิขึน้ 

9.3.เหตุสุดวสิยัทีเ่กดิขึน้จะตอ้งสำมำรถตรวจสอบไดห้รอืไดร้บักำรรบัรองของเหตุกำรณอ์ย่ำงเป็นทำงกำรจำกหน่วยงำนของ

รฐับำลภำยในประเทศของฝ่ำยน้ัน ๆ ฝ่ำยทีไ่ม่สำมำรถแจง้ใหอ้กีฝ่ำยทรำบไดใ้นระยะเวลำทีก่ ำหนดจะถอืว่ำไม่พน้จำกหนำ้ทีข่องตน

ภำยใตส้ญัญำ 

9.4. ในกรณีทีท่ ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถตดิต่อหรอืพบกนันำนเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป สญัญำฉบบันีจ้ะถูกยกเลกิในทนัท ี

10. เงือ่นไขอืน่ ๆ 
10.1. ในกรณืทีเ่กดิควำมขดัแยง้หรอืขอ้พพิำทระหว่ำงผูแ้นะน ำโบรกเกอรก์บัลูกคำ้ ค ำตดัสนิจำกบรษิทัถอืเป็นค ำตดัสนิสูงสุด 

10.2.  ในกรณีทีฝ่่ำยใดฝ่ำยหน่ึงของคู่สญัญำไม่สำมำรถตดิต่อหรอืพบกนัได ้สญัญำฉบบันีจ้ะไม่ถอืว่ำสิน้สุดพนัธะระหว่ำงลง 

10.3.  ผูแ้นะน ำโบรกเกอรร์บัทรำบดวี่ำบรษิทัสำมำรถเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทีอ่ยู่ในสญัญำฉบบันีไ้ดเ้มื่อใดก็ได ้ผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์

สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอยีดทีม่กีำรเปลีย่นแปลงในสญัญำฉบบันีไ้ด ้

10.4. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรแ์ละบรษิทัสำมำรถใชว้ธิกีำรดงัต่อไปนีใ้นกำรตดิต่อสือ่สำรซึง่กนัและกนั 

10.4.1.  อเีมล ์

10.4.2.  จดหมำยตดิต่อกบัทำงบรษิทั 

10.4.3.  กำรประกำศข่ำวสำรของทำงบรษิทัผ่ำนทำง “ข่ำวสำรจำกบรษิทั (Company News)” ในเว็บไซตข์องบรษิทั 

10.5.  บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะใชข้อ้มูลกำรตดิต่อสือ่สำร(เชน่ ทีอ่ยู่ อเีมล ์ฯลฯ) ตดิต่อกบัผูแ้นะน ำโบรกเกอรผ์่ำนทำงขอ้มูลทีผู่แ้นะน ำโบ

รกเกอรไ์ดร้ะบุมำขณะก ำลงัเปิดบญัชกีบับรษิทั 

10.6. ผูแ้นะน ำโบรกเกอรค์วรจะไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรจำกบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใดก็ตำม (เชน่ เอกสำร กำรแจง้เตอืน กำร

รำยงำน กำรยนืยนั ฯลฯ) ภำยในระยะเวลำ: 

10.6.1. 1 ช ัว่โมงหลงัจำกทีบ่รษิทัไดส้่งอเีมลไ์ปยงัผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์
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10.6.2. 7 วนัหลงัจำกทีบ่รษิทัไดส้่งจดหมำยไปยงัผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์

10.6.3.  ช ัว่โมงหลงัจำกทีบ่รษิทัไดป้ระกำศข่ำวสำรลงบนเว็บไซตข์องบรษิทั 

10.7.ผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถแจง้ใหบ้รษิทัทรำบหำกมกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลจำกทีเ่คยระบุไวต้อนเปิดบญัชภีำยในเวลำไม่เกนิ 

5 วนัท ำกำรของบรษิทั กำรแจง้ใหบ้รษิทัทรำบของผูแ้นะน ำโบรกเกอรส์ำมำรถท ำไดโ้ยผ่ำนระบบอเีมล ์จดหมำย หรอืชอ่งทำงกำร

สือ่สำรอืน่ ๆ ทีส่ำมำรถรบัประกนัไดว้่ำ: 

10.7.1. ขอ้มูลทีส่่งมำใหก้บับรษิทัมคีวำมเหมำะสมและชดัเจน 

10.7.2.  ผูแ้นะน ำโบรกเกอรจ์ะส่งขอ้มูลใหก้บับรษิทัโดยตรงและไม่เอกิเกรกิ 

10.8.ทัง้สองฝ่ำยมสีทิธทิีจ่ะขอยกเลกิสญัญำฉบบันีโ้ดยตอ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ำยหน่ึงทรำบภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 30 วนั 

10.9. สญัญำฉบบันีส้ำมำรถถูกยกเลกิตำมควำมตอ้งกำรของฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงได ้ในกรณีทีฝ่่ำยใดฝ่ำยหน่ึงพิจำรณำแลว้ว่ำ

สญัญำฉบบันีถู้กอกีฝ่ำยหน่ึงละเมดิสทิธ ิมเีงือ่นไขทีไ่ม่สำมำรถยอมรบัได ้หรอืเงือ่นไขดงักล่ำวขดัต่อกฎหมำยในประเทศทีฝ่่ำยใด

ฝ่ำยหน่ึงอำศยัอยู่ 

 

การยอมรบัเงื่อนไขในสญัญาฉบบัน้ี ผูแ้นะน าโบรกเกอรย์นืยนัแลว้ว่า 

เขำ/เธอ ไดอ้่ำนและท ำควำมเขำ้ใจเงือ่นไขในสญัญำฉบบันีท้ัง้หมดแลว้ 

เขำ/เธอยอมรบัเงือ่นไขทัง้หมดทีร่ะบุในสญัญำฉบบันี ้

ไม่มเีหตุกำรณห์รอืสถำนกำรณใ์ด ๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบัเงือ่นไขในสญัญำฉบบันีข้องผูแ้นะน ำโบรกเกอร ์

 

กลบัไปยงัเนือ้หา 
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ขอ้ตกลงเร ือ่ง CopyTrade 

โดยใชแ้พลตฟอรม์ CopyTrade คุณตกลงทีจ่ะไดร้บัผูกมดัตำมขอ้ตกลงและเงือ่นไข น่ีเป็นทีข่อ้ตกลงทำงกฎหมำยระหว่ำงคุณกบั 

FBS Markets Inc เพือ่ใชข้อ้มูลเว็บไซต ์FBS Markets Inc electronic trading platform (CopyTrade), รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีคุ่ณเลอืกหรอืเร ิม่ ซึง่อำจรวมถงึแพลตฟอรม์ CopyTrade และผูใ้หบ้รกิำรสญัญำณกำรซือ้ขำย 

แพลตฟอรม์ CopyTrade เป็นระบบกำรซือ้ขำยอตัโนมตั ิแพลตฟอรม์ CopyTrade รบัสญัญำณกำรซือ้ขำยจำกผูใ้หส้ญัญำณ

บุคคลทีส่ำม (เทรดเดอร)์ เมือ่ไดร้บัสญัญำณกำรซือ้ขำย FBS Markets Inc จะท ำกำรตรวจสอบสญัญำณและยนืยนัว่ำมคีวำม

สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและกำรตัง้ค่ำของบญัชขีองนักลงทุน ถำ้สญัญำณเป็นทีย่อมรบั FBS Markets Inc จะส่งสญัญำณกำร

ซือ้ขำยเพือ่ด ำเนินกำรต่อไป 

1. ขอ้ก ำหนด  
ขอ้ก ำหนดทีใ่ชใ้นขอ้ตกลงนีจ้ะถูกตคีวำมดงัทีร่ะบุไวด้ำ้นล่ำงนี ้หำกบำงขอ้ก ำหนดไม่ถูกอธบิำยในขอ้ตกลงนี ้แสดงว่ำขอ้ก ำหนด

น้ันไดถู้กตคีวำมแลว้ใน "ขอ้ตกลงลูกคำ้" ของ FBS Markets Inc 

1.1 บรษิทั - FBS Markets Inc ทีอ่ยู่: 2118 Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize City, Belize 

1.2 ลูกคำ้ - บุคคลหรอืนิตบุิคคลทีท่ ำขอ้ตกลงกบับรษิทัและไดม้กีำรเปิดบญัชซีือ้ขำย  

1.3 CopyTrade - แพลทฟอรม์คดัลอกกำรซือ้ขำยของบรษิทั  

1.4 เทรดเดอร ์– ลูกคำ้ของบรษิทัทีล่งทะเบยีนบญัชซีือ้ขำย กำรด ำเนินกำรซือ้ขำยในบญัชขีองเทรดเดอรค์อืสญัญำณเพือ่

ด ำเนินกำรค ำสั่งซือ้ในบญัชขีองนักลงทุน  

1.5 นักลงทุน – ลูกคำ้ของบรษิทั ทีล่งทะเบยีนเป็นนักลงทุน และทีค่ดัลอกค ำสั่งซือ้ของเทรดเดอร ์จะไดร้บั % จำกก ำไรของเทรด

เดอร ์ 

1.6 ขอ้เสนอ - ขอ้เสนอสำธำรณะของเทรดเดอรใ์นรูปแบบอเิล็คทรอนิคสท์ีนั่กลงทุนสำมำรถสมคัรเพือ่คดัลอกสญัญำณได ้

ขอ้เสนอจะไม่ถูกพจิำรณำเป็นขอ้ตกลงอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงนักลงทุนกบัเทรดเดอรไ์ด ้เน่ืองจำกมนัเป็นเพียงเงือ่นไขของควำม

รว่มมอืภำยใตก้รอบกำรท ำงำนของ CopyTrade  

2. กำรเปิดเผยขอ้มูลควำมเสีย่ง  
2.1 นักลงทุนและเทรดเดอรเ์ห็นดว้ยกบัควำมจรงิทีว่่ำกำรใช ้CopyTrade น้ันมคีวำมเสีย่ง นักลงทุนและเทรดเดอรย์อมรบัควำม

เสีย่งและควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้อนัเป็นผลมำจำกกำรเลอืกขอ้เสนอของเทรดเดอรเ์อง บรษิทัไม่ไดเ้ป็นผูใ้หค้ ำปรกึษำในกำรลงทุน 

หรอืใหค้ ำแนะน ำเป็นกำรส่วนตวั และ/หรอืแนะน ำลูกคำ้เกีย่วกบัประโยชนข์องกำรลงทุนใดๆ เทรดเดอรจ์ะเป็นผูด้ ำเนินกำรซือ้ขำย

ดว้ยตวัเอง, ผ่ำนบญัชขีองตวัเอง, และรบัควำมเสีย่งดว้ยตวัเอง  

2.2 นักลงทุนยอมรบัควำมเสีย่งจำกควำมจรงิทีว่่ำรำคำด ำเนินกำรในบญัชนีีอ้ำจมคีวำมแตกต่ำงจำกรำคำด ำเนินกำรในบญัชขีอง

เทรดเดอรเ์น่ืองจำกกำรด ำเนินกำรตำมตลำด บรษิทัจะไม่ชดเชยใดๆใหก้บัควำมแตกต่ำงของผลก ำไร/ขำดทุน และค่ำคอมมชิช ัน่

ในกำรท ำธรุกรรม  

2.3 นักลงทุนยอมรบัควำมเสีย่งเน่ืองจำกควำมจรงิทีว่่ำเทรดเดอรอ์ำจไม่มใีบอนุญำตยินืยนัคุณสมบตัขิองเขำ  

2.4 นักลงทุนยอมรบัควำมเสีย่งของควำมเสยีหำยทีอ่ำจขึน้เน่ืองจำกควำมจรงิทีว่่ำเทรดเดอรอ์ำจปิดค ำสั่งซือ้บำงส่วน ซึง่อำจ

น ำไปสู่กำรปิดค ำสั่งซือ้ในปัจจบุนัและเปิดค ำสั่งซือ้ใหม่ในบญัชขีองนักลงทุน ค ำสั่งซือ้ใหม่ในบญัชขีองนักลงทุนจะมขีนำดเท่ำกบั

ค ำสั่งซือ้ของเทรดเดอร ์ 
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2.5 นักลงทุนยอมรบัควำมเสีย่งทีว่่ำควำมตอ้งกำรมำรจ์ิน้ทัง้หมดในบญัชขีองเทรดเดอรแ์ละนักลงทุนอำจไม่เท่ำกนั  

2.6 นักลงทุนยอมรบัควำมเสีย่งของควำมเสยีหำยหรอืขำดทุนทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรปัดเศษเมือ่มกีำรใชง้ำนกำรก ำหนดค่ำปรมิำณ

แบบยดืหยุ่นในระหว่ำงด ำเนินกำรคดัลอกธรุกรรมของเทรดเดอร ์ 

2.7 นักลงทุนยอมรบัควำมเสีย่งของควำมเสยีหำยหรอืขำดทุนทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรตัง้ค่ำกำรคดัลอกทีผ่ดิพลำด และกำรทีไ่ม่

สำมำรถแกไ้ขกำรตัง้ค่ำไดห้ลงัจำกทีม่กีำรเชือ่มต่อกบัขอ้เสนอของเทรดเดอร ์ 

2.8 นักลงทนุยอมรับควำมเสีย่งของกำรสญูเสยีเงนิแมจ้ะมกีำรเปิดใชง้ำนและตัง้ค่ำ Stop Loss หรอื take profit แลว้ก็

ตำม คำ่พำรำมเิตอรเ์หลำ่นี้อำจเรยีกใชต้ำมจ ำนวนทีแ่ตกต่ำงจำกค่ำทีตั่ง้ไว ้มันอำจเกดิขึน้เนื่องจำกสภำพตลำดและ

ระดับควำมเสีย่งตอ่เทรดเดอร ์

2.9  เทรดเดอรย์อมรบัควำมเสีย่งจำกควำมจรงิทีว่่ำนักลงทุนอำจไม่มปีระสบกำรณแ์ละควำมรูเ้พียงพอ ซึง่อำจจะส่งผลกระทบต่อ

ผลกำรเทรดของนักลงทุนและค่ำคอมมชิช ัน่ของเทรดเดอร ์ 

2.10เทรดเดอรย์อมรบัควำมเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัค่ำคอมมชิช ัน่ทัง้หมดเน่ืองจำกควำมจรงิทีว่่ำนักลงทุนอำจมทีุนทรพัยไ์ม่เพยีงทีจ่ะ

ด ำเนินกำรตำมเทรดเดอร ์บรษิทัไม่มสี่วนรบัผดิชอบและจะไม่ชดเชยควำมแตกต่ำงขแงค่ำคอมมชิช ัน่  

2.11 ควำมผนัผวนหรอืกำรขำดสภำพคล่องในตลำด Forex อำจท ำใหอ้อเดอรไ์ม่ไดร้บักำรด ำเนินกำรในรำคำทีไ่ดเ้ปรยีบ หรอื

อำจไม่มกีำรด ำเนินกำรใดๆเลย FBS Markets Inc จะไม่รบัผดิชอบต่อบุคคลใดๆในควำมสูญเสยี, ควำมเสยีหำย, ตน้ทุน, หรอื

ค่ำใชจ้่ำยใดๆ (รวมถงึ แต่ไม่ไดจ้ ำกดัเพยีงกำรสูญเสยีผลก ำไร, กำรสูญเสยีผลประโยชน,์ ควำมเสยีหำยทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม, 

หรอืผลพวงของควำมเสยีหำย) ทีเ่กดิขึน้เพรำะไม่สำมำรถท ำกำรซือ้ขำยไดเ้น่ืองจำกสภำวะตลำด เทรดเดอรย์อมรบัควำมเสีย่งของ

กำรไม่ไดร้บัค่ำคอมมชิช ัน่เน่ืองจำกควำมจรงิทีว่่ำนักลงทุนอำจมทีุนไม่เพยีงพอทีจ่ะเปิดค ำสั่งซือ้ บรษิทัไม่มสี่วนรบัผดิชอบและจะไม่

ชดเชยค ำสั่งซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรด ำเนินกำรในกรณีน้ัน 

2.12 บรษิทัขอแนะน ำใหนั้กลงทุนใชค้วำมระมดัระวงัเมือ่ใชอุ้ปกรณพ์กพำในกำรซือ้ขำยหรอืรบัขอ้มูลจำกแพลตฟอรม์ 

CopyTrade กำรเชือ่มต่อแบบไรส้ำยของอุปกรณม์อืถอืแบบพกพำจะขึน้อยู่กบัขอ้จ ำกดัของเครอืข่ำย 3G, WiFi และ GPRS ทำง 

FBS Markets Inc จะไม่รบัผดิชอบต่อบุคคลใดๆส ำหรบักำรสูญเสยี, ควำมเสยีหำย, ตน้ทุน หรอืค่ำใชจ้่ำย (รวมถงึ แต่ไม่จ ำกดั

เพยีงกำรสูญเสยีก ำไร, กำรสูญเสยีกำรใชง้ำน, ควำมเสยีหำยทัง้ทำงตรงทำงออ้ม, อุบตัเิหตุหรอืควำมเสยีหำยต่อเน่ือง) อนัเป็นผล

มำจำกกำรใชอุ้ปกรณืมอืถอืแบบพกพำของนักลงทุนเอง 

3. ควำมรบัผดิชอบของคู่สญัญำ  
3.1 ควำมรบัผดิชอบของนักลงทุน 

3.1.1 กำรมสี่วนรว่มใน CopyTrade ในฐำนะนักลงทุนหมำยถงึกำรยอมรบัขอ้ตกลงฉบบันีอ้ย่ำงสมบูรณ ์นักลงทุนยนืยนั

ขอ้เท็จจรงิทีว่่ำเขำไดศ้กึษำขอ้ตกลงลูกคำ้, ขอ้ตกลงฉบบันี,้ และเงือ่นไขของขอ้เสนอทีเ่ขำเลอืก อย่ำงละเอยีด  

3.1.2 นักลงทุนยอมรบัขอ้เท็จจรงิทีว่่ำก ำไรของเทรดเดอรใ์นอดตีไม่ไดก้ำรนัตผีลลพัธใ์นอนำคต  

3.1.3 นักลงทุนยอมรบัว่ำจ ำนวนเงนิฝำกขัน้ต ่ำทีเ่ทรดเดอรร์ะบุไวใ้นขอ้เสนอน้ันเป็นเพยีงเกณฑข์ัน้ต ่ำทีต่อ้งใชใ้นกำรเชือ่มต่อกบั

ขอ้เสนอของเทรดเดอร ์

3.1.4 นักลงทุนยอมรบัว่ำเทรดเดอรส์ำมำรถใชก้ลยุทธก์ำรซือ้ขำยใดๆก็ได ้เทรดเดอรท์ ำกำรซือ้ขำยโดยใชเ้งนิทุนของตนเอง พวก

เขำไม่ไดเ้ป็นผูดู้แลกองทุนของนักลงทุนและไม่ไดใ้หค้ ำปรกึษำแกพ่วกเขำ  

3.1.5 นักลงทุนมหีนำ้ทีร่บัผดิชอบในกำรเตรยีมจ ำนวนเงนิในบญัชขีองเขำใหเ้พียงพอ 

เพือ่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งซือ้ขำยและรกัษำสถำนะโดยไม่ค ำนึงถงึว่ำจะถูกคดัลอก 
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3.1.6 นักลงทุนตกลงทีจ่ะจ่ำยค่ำคอมมชิชนัคงที ่5% ใหเ้ทรดเดอรจ์ำกก ำไรของพวกเขำ ส่วนเงินทีเ่หลอืทีไ่ดร้บัอกี 95% 

ของเงินทีไ่ดร้บัจะคงอยู่ในบญัชขีองนักลงทุน 

3.1.7. นักลงทุนตกลงทีจ่ะจ่ำยค่ำคอมมชิชนัทีเ่ทรดเดอร ์PRO ตัง้ขึน้ใหก้บัเทรดเดอร ์PRO ค่ำคอมมชิชนัทีก่ ำหนดโดย PRO 

Trader มตีัง้แต่ 1 ถงึ 80% เปอรเ์ซน็ต ์ส่วนเงินทีเ่หลอืทีไ่ดร้บัจะคงอยู่ในบญัชขีองนักลงทุน 

3.2 ควำมรบัผดิชอบของเทรดเดอร ์ 

3.2.1 กำรมสี่วนรว่มใน CopyTrade ในฐำนะเทรดเดอรห์มำยถงึกำรยอมรบัขอ้ตกลงนีอ้ย่ำงสมบูรณ ์เทรดเดอรย์นืยนัขอ้เท็จจรงิ

ทีว่่ำเขำไดศ้กึษำขอ้ตกลงลูกคำ้, ขอ้ตกลงฉบบันี,้ และเงือ่นไขของขอ้เสนอทีเ่ขำเลอืก อย่ำงละเอยีด  

3.2.2 เทรดเดอรย์นืยนัควำมจรงิทีว่่ำประสบกำรณแ์ละทกัษะในกำรซือ้ขำยของเขำท ำใหเ้ขำสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยเพือ่ใหผู้ล้งทุน

ไดร้บัสญัญำณกำรซือ้ขำย  

3.2.3 เทรดเดอรย์อมรบัว่ำกำรเพิกเฉยหรอืกำรไม่อ่ำนขอ้ตกลงฉบบันี ้และ/หรอืเงือ่นไขของขอ้เสนอ เขำไม่อำจปฏเิสธควำม

รบัผดิชอบต่อผลประกอบกำรทำงกำรเงนิทีม่ำจำกกำรเทรด และ/หรอืควำมเสีย่งของเขำ  

3.2.4 เทรดเดอรย์อมรบัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรทีร่ำคำจดักำรในบญัชขีองนักลงทุนอำจแตกต่ำงจำกรำคำจดักำรใน

บญัชขีองเขำเอง บรษิทัจะไม่ชดชเยควำมแตกต่ำงทีอ่ำจเกดิขึน้กบัค่ำคอมมชิช ัน่ของเทรดเดอรจ์ำกกำรท ำธรุกรรมดงักล่ำว 

3.2.5 เทรดเดอรย์อมรบัควำมจรงิทีว่่ำนักลงทุนสำมำรถปิดและเปลีย่นกำรท ำธรุกรรมในบญัชขีองเขำเองทีก่ ำลงัคดัลอกจำกบญัชี

ของเทรดเดอร ์บรษิทัไม่มสี่วนรบัผดิชอบในกำรน้ัน และจะไม่ชดเชยควำมแตกต่ำงทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบัค่ำคอมมชิช ัน่ของเทรดเดอร ์

จำกกำรท ำธรุกรรมดงักล่ำว  

3.2.6 เมือ่คณุเขำ้ร่วม CopyTrade ในฐำนะเทรดเดอร ์คณุตกลงทีจ่ะเผยแพร่เนื้อหำทีส่อดคลอ้งกับกฎตอ่ไปนี้: 

- หำ้มพูดถงึชือ่โลโกห้รอืขอ้มูลใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับชมุชน, เว็บไซต,์ รำ้นคำ้, และบรษัิทตำ่งๆ หำกคณุไมป่ฏบัิตติำม

ขอ้ก ำหนดนี้เรำจะถอืวำ่เนื้อหำของคณุเป็นโฆษณำและเรำจะหำ้มไมใ่หค้ณุใชแ้อปพลเิคชนั 

3.2.7 เทรดเดอรย์นืยันว่ำคำ่คอมมชิชัน่ทีไ่ดร้ับจำกก ำไรของนักลงทนุจะคงทีท่ี ่5% 

3.2.8 เทรดเดอรจ์ะพรอ้มใหท้ ำกำรคัดลอกในแอปพลเิคชนัไดเ้ฉพำะเมือ่บัญชขีองเขำ/เธอเป็นไปตำมเงือ่นไขต่อไปนี้: 

- มยีอดเงนิในบัญชอีย่ำงนอ้ย $100 

- บัญชผีำ่นกำรยนืยันแลว้ 

หำกไมเ่ป็นไปตำมเงือ่นไขดังกลำ่ว บัญชขีองเทรดเดอรจ์ะไม่ถกูประกำศใหท้ ำกำรคัดลอกในแอปพลเิคชนั 

CopyTrade 

3.3 ควำมรบัผดิชอบของบรษิทั 

3.3.1 บรษิทัควรจดัหำแพ็คเกจกำรบรกิำรทีส่มบูรณต์ำมขอ้ตกลงของลูกคำ้ใหก้บัผู็เขำ้รว่ม CopyTrade บรษิทัจะรบัผดิชอบต่อ

ประสทิธภิำพทีเ่หมำะสมของเทคโนโลยตีำมขอ้ตกลงของลูกคำ้ 

3.3.2 บรษิทัไม่มสี่วนรบัผดิต่อผูเ้ขำ้รว่ม CopyTrade ในเร ือ่งของกำรสูญเสยีผลก ำไรหรอืขำดทุนซึง่อำจเกดิขึน้ไดท้ัง้ทำงตรง

หรอืทำงออ้มอนัเน่ืองมำจำกกำรซือ้ขำยทัง้ทีไ่ดด้ ำเนินกำรและไม่ไดด้ ำเนินกำรโดยนักลงทุนหรอืเทรดเดอร ์ 

3.3.3 บรษิทัไม่มสี่วนรบัผดิต่อผูเ้ขำ้รว่ม CopyTrade ในเร ือ่งของกำรสูญเสยีผลก ำไรหรอืขำดทุนซึง่อำจเกดิขึน้ไดท้ัง้ทำงตรง

หรอืทำงออ้มอนัเน่ืองมำจำกกำรไม่ใส่ใจต่อเอกสำรกำรก ำกบัดูแลหรอืแผนกำรควำมรว่มมอื 
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3.3.4 บรษิทัจะไม่ประเมนิทกัษะควำมเชีย่วชำญและควำมเหมำะสมของเทรดเดอร ์และจะไม่รบัผดิชอบต่อกำรขำดทุนหรอืกำร

สูญเสยีผลก ำไรทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อนักลงทุน  

3.3.5 บรษิทัไม่มสี่วนรบัผดิชอบต่อ: 

a) เจตนำหรอืไม่เจตนำของเทรดเดอรท์ีจ่ะไม่ปฏบิตัติำมควำมสนใจของนักลงทุน ในกรณีนีค้วำมเสีย่งทุกประกำรอำจเกดิขึน้จะตก

เป็นของนักลงทุน  

b) เทรดเดอรท์ีฉ่อ้โกงเงนิทุนของนักลงทุน ในกรณีนีค้วำมเสีย่งทุกประกำรอำจเกดิขึน้จะตกเป็นของนักลงทุน 

c) เทรดเดอรเ์สยีสทิธใินกำรเขำ้ถงึบญัชซีือ้ขำยของตน รวมถงึบุคคลทีส่ำมไดส้ทิธใินกำรเขำ้ถงึบญัชเีหล่ำน้ัน ในกรณีนีค้วำม

เสีย่งทุกประกำรอำจเกดิขึน้จะตกเป็นของเทรดเดอร ์

d) นักลงทุนเสยีสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึบญัชซีือ้ขำยของตน รวมถงึบุคคลทีส่ำมไดส้ทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึบญัชเีหล่ำน้ัน ในกรณีนีค้วำมเสีย่ง

ทุกประกำรอำจเกดิขึน้จะตกเป็นของนักลงทุน 

e) ควำมล่ำชำ้ทีค่ำดไม่ถงึในขณะด ำเนินกำรถอนเงินหรอืโอนเงนิระหว่ำงบญัช ี(หำกควำมล่ำชำ้นีเ้กดิขึน้โดยมิใชค่วำมผดิของ

บรษิทั)  

f) ควำมผดิพลำดทำงเทคนิค หำกเกดิขึน้โดยมิใชค่วำมผดิของบรษิทั แต่เกดิจำกพำรท์เนอรข์องบรษิทัหรอืบุคคลอืน่ๆทีม่ใิช่

พนักงำนของบรษิทั  

g) ควำมสูญเสยีของเทรดเดอรห์รอืนักลงทุน หำกเกดิขึน้ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรซอ่มบ ำรุง 

เซริฟ์เวอรข์องบรษิทั 

4. กำรแกปั้ญหำขอ้พพิำท  
4.1 ในกำรณีทีผู่เ้ขำ้รว่ม CopyTrade ไม่พอใจในดำ้นใดๆของระบบนีก้็ตำม เขำมสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งตำมขอ้ตกลงลูกคำ้ของ 

FBS Markets Inc  

4.2 กำรรอ้งเรยีนจะไม่ไดร้บักำรพิจำรณำหำกไม่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมขอ้ตกลงลูกคำ้ 

4.3 กำรรอ้งเรยีนจะไดร้บักำรพจิำรณำ และกำรตดัสนิใจในเร ือ่งทีร่อ้งเรยีนนีจ้ะถูกด ำเนินกำรโดยใชข้อ้ตกลงนีแ้ละขอ้ตกลงลูกคำ้

ของ FBS Markets Inc. เป็นพืน้ฐำน  

5. แอปพลเิคชนัของขอ้ตกลง CopyTrade ของ FBS Markets Inc 
5.1 ขอ้ตกลง CopyTrade นีจ้ะมผีลต่อทัง้บรษิทัและลูกคำ้ของบรษิทั ณ วนัทีม่กีำรเปิดบญัชซีือ้ขำย วนัสิน้สุดของเอกสำรนีจ้ะ

เป็นวนัเดยีวกนักบัวนัสิน้สุดของขอ้ตกลงของลูกคำ้  

5.2 ในกรณีทีม่คีวำมขดัแยง้ใดๆระหว่ำงเนือ้ควำมของขอ้ตกลงนี,้ ขอ้ตกลงลูกคำ้ หรอืเอกสำรกำรก ำกบัดูแลอืน่ๆของบรษิทั จะถอื

ว่ำเนือ้ควำมของเอกสำรฉบบันีม้อี ำนำจเหนือกว่ำเนือ้ควำมของเอกสำรกำรก ำกบัดูแลอืน่ๆ 

5.3 CopyTrade เป็นโครงกำรทีบ่รษิทัออกแบบเอง เงือ่นไขและวธิกีำรค ำนวณอำจแตกต่ำงจำกขอ้ก ำหนดของกำรบรกิำรอืน่ ๆ ที่

คลำ้ยกนั  

5.4 บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะท ำกำรแกไ้ขเนือ้ควำมของขอ้ตกลงนีไ้ดต้ลอดเวลำ กำรเปลีย่นแปลงมผีลบงัคบัใช ้และกลำยเป็นขอ้ก ำหนด

ส ำหรบัลูกคำ้ในวนัทีท่ีร่ะบุในขอ้ควำมทีไ่ดร้บั 
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6. ทรพัยส์นิทำงปัญญำ  
ทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรษิทัทัง้หมด รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะลขิสทิธิ,์ เคร ือ่งหมำยกำรคำ้, สทิธบิตัร, เคร ือ่งหมำยกำรบรกิำร, 

ชือ่ทำงกำรคำ้, โคด้ซอฟตแ์วร,์ ไอคอน, โลโก,้ ตวัอกัษร, ควำมลบัทำงกำรคำ้, ปุ่ ม, โทนสแีละกรำฟิกเป็นทรพัยส์นิทำงปัญญำของ

เรำแต่เพยีงผูเ้ดยีว และทัง้หมดนีไ้ดร้บักำรคุม้ครองตำมกฎหมำยและสนธสิญัญำทรพัยส์นิทำงปัญญำทัง้ในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ รวมถงึกฎหมำยลขิสทิธิแ์ละขอ้บงัคบัทัง้สิน้ คุณไม่สำมำรถใชรู้ปภำพเหล่ำนีใ้นวธิใีดๆไดน้อกเหนือจำกวธิกีำรทีบ่รษิทัใหไ้ว ้

คุณไม่ไดร้บัอนุญำตใหใ้ชภ้ำพและ/หรอืเนือ้หำใด ๆของเรำเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดโดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษร

จำกเรำกอ่น ไม่มสีิง่ใดทีม่อียู่ในเว็บไซตข์องเรำจะถูกตคีวำมไดว้่ำเป็นกำรอนุญำตโดยนัยหรอืแมแ้ต่ใหใ้บอนุญำตหรอืสทิธิใ์นกำร

ใชเ้คร ือ่งหมำยกำรคำ้ใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรอืไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของเคร ือ่งหมำยกำรคำ้ดงักล่ำว 

ยกเวน้ทีร่ะบุไวอ้ย่ำงชดัแจง้ในเอกสำรฉบบันี ้คุณอำจไม่ไดร้บักำรอนุญำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหท้ ำกำรแกไ้ข, ปรบัเปลีย่น, 

ท ำซ ำ้, แจกจ่ำย, หรอืใชป้ระโยชนใ์นเชงิพำณิชยก์บัเนือ้หำใดๆ รวมถงึขอ้ควำม, กรำฟิก, วดิโีอ, เสยีง, โคด้ซอฟตแ์วร,์ กำร

ออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช ้หรอืโลโก ้จำกเว็บไซตนี์ห้รอืเว็บไซตอ์ืน่ๆของเรำ 

 

กลบัไปยงัเนือ้หา 
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ขอ้ก าหนดและค าจ ากดัความทัว่ไป 
ASK รำคำสูงสุดในรำคำทัง้หมด เป็นรำคำทีลู่กคำ้สำมำรถซือ้ได ้

อารบ์ทิราจ(Arbitrage ) กลยุทธก์ำรซือ้ขำย ทีใ่ช ้ "กำรสั่งซือ้แบบอำรบ์ทิรำจ "  

การสัง่ซ ือ้แบบอารบ์ทิราจ สนิทรพัยท์ีซ่ ือ้ในตลำดหน่ึง และในเวลำเดยีวกนัก็น ำไปขำยทีต่ลำดอืน่ในแบบเดยีวกนั ดงัน้ัน

ควำมแตกต่ำงในมูลค่ำของสนิทรพัยจ์ะคงทีใ่นหุน้ทีแ่ตกต่ำงกนั ผลจำกจำกกลยุทธนี์โ้ดยไม่

ค ำนึงถงึผลควำมกำ้วหนำ้ของตลำดในอนำคต มูลค่ำก็จะอยู่คงทีโ่ดยประมำณ  )เป็นผลมำ

ยค ำสั่งซือ้ขำยซึง่กนัและกนัจำกกำรชดเชยโด (  

ค ำสั่งซือ้นีถ้อืว่ำเป็นอำรบ์ทิรำจ เมื่อมนัประกอบดว้ยกำรซือ้ ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงินที่) ขำย(

ในแบบเดยีวกนัทีต่ลำดอื่) ซือ้( โดยไม่มกีำรขำย ในตลำดหน่ึง น ท ำใหม้ชีอ่งว่ำงระหว่ำงรำคำ

อย่ำงมนัียส ำคญัของทัง้สองตลำดทีเ่ช ือ่มกนั ในเวลำทีม่กีำรเปิดหรอืปิดกำรสั่งซือ้  

BID รำคำทีต่ ่ำทีสุ่ดในรำคำทัง้หมด เป็นรำคำทีลู่กคำ้สำมำรถขำยได ้

ฐานขอ้มูลราคา(Quotes 

database ) 

ขอ้มูลกำรกระบวนกำรไหลของรำคำ  

สกุลเงินฐาน(Base 

currency ) 

สกุลเงนิแรกทีร่ะบุในคู่สกุลเงิน ซึง่ลูกคำ้สำมำรถซือ้หรอืขำยกบัสกุลเงนิอำ้งองิ  

ยอดคงเหลอื ยอดรวมทำงกำรเงนิ ทัง้ทีเ่กดิจำกกำรซือ้ขำยและไม่เกดิจำกกำรซือ้ขำยทีเ่สรจ็สมบูรณแ์ลว้

ในบญัชซีือ้ขำย  

Bar องคป์ระกอบของกรำฟเทรด ซึง่ประกอบดว้ยรำคำทีเ่ปิดและปิด เชน่เดยีวกบัรำคำสูงสุดและ

ต ่ำสุดส ำหรบัรอบระยะเวลำทีก่ ำหนด  

Fast market สภำวะทีต่ลำด ทีม่กีำรเคลือ่นไหวของรำคำทีร่วดเรว็ในชว่งเวลำสัน้ ๆ บ่อยคร ัง้ที ่ "fast 

market  "มนัมกัเกดิขึน้กอ่นหรอืหลงัเหตุกำรณห์น่ึง ตำมกฎ มำพรอ้มกบัชอ่งว่ำงของรำคำ

หรอืหลำยเหตุกำรณโ์ดยทนัที  :  

- จดุเร ิม่ตน้ของสงครำมหรอืกำรด ำเนินกำรทหำร ;  

-ประเทศทีเ่ศรษฐกจิมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกเป็นอนั กำรประกำศตวัแปรทำงเศรษฐกจิ

มำก   

-กำรประกำศกำรตดัสนิใจในอตัรำด อกเบีย้โดยธนำคำรกลำงและคณะกรรมกำร  

-และ รฐัมนตรกีระทรวงกำรคลงั โดยผูอ้ ำนวยกำรธนำคำรกลำง สุนทรพจนแ์ละกำรประชมุ

ประธำนำธบิดขีองประเทศทีเ่ศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกเป็นอนัมำก  

- โดยองคก์รรฐั กำรแทรกแซงสกุลเงิน  

-)รฐั( กำรกอ่กำรรำ้ยระดบัชำติ ;  
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- ภยัธรรมชำต ิิ เป็นเหตุใหต้อ้งก ำหนดกฎฉุกเฉิน ในพืน้ทีท่ีม่ี) หรอืกฎขอ้จ ำกดัทีค่ลำ้ยกนั(

ผูป้ระสบภยั   

- รวมทัง้สิง่ทีเ่ป็นผลมำจำกกำร( กำรลำออกและกำรนัดชมุนุม: หรอืเหตุสุดวสิยั กำรเมอืง

ของตวัแทนของฝ่ำยบรหิำรของรฐับำล) เลอืกตัง้  

-ซึง่มผีลกระทบต่อของอตัรำกำร ๆ เหตุกำรณอ์ืน่ เปลีย่นแปลงของเคร ือ่งมอืนี ้ 

Quote currency  สกุลเงนิทีส่องในกำรระบุคู่สกุลเงิน ซึง่ลูกคำ้สำมำรถซือ้หรอืขำยกบัสกุลเงนิฐำน  

Currency pair กำรซือ้ขำยโดยพืน้ฐำนคอืกำรเปลีย่นจำกค่ำเงนิสกุลหน่ึงไปอกีสกุลเงนิหน่ึง  

ค่า Trailing Stop ค่ำ Trailing Stop ทีก่ ำหนดโดยลูกคำ้ 

หมดอายุ สิน้สุดของเวลำส ำหรบักำรซือ้ขำยสนิทรพัยเ์ฉพำะ หลงัจำกทีก่ำรซือ้ขำยในสญัญำเกีย่วขอ้ง

ไม่สำมำรถท ำได ้

ประเภทบญัช ี

 

เงือ่นไขต่ำงๆ กำรบรกิำรทีม่ใีหก้บัลูกคำ้ จะเกดิขึน้บนพืน้ฐำนของผลรวมของเงนิฝำกขัน้ต ่ำ 

บญัชแีต่ละประเภทจะมกีำรก ำหนดเงนิฝำกขัน้ต ่ำ ผลรวมเงนิฝำกสูงสุดจะขึน้อยู่กบักำรเลอืก

ของเลเวอเรจ  

เวลาในแพลตฟอรม์การเทรด โซนเวลำทีใ่ชใ้นกำรแกไ้ขเหตุกำรณ ์ทีบ่นัทกึในล็อกไฟลใ์นเซริฟ์เวอร ์ 

แผนภูม ิ กระบวนกำรไหลของรำคำแสดงในรูปแบบกรำฟิก ควำมสูงของแต่ละบำร ์ – คอืรำคำขอซือ้

รำคำปิด คอืรำคำขอซือ้ต ่ำสุด–ต ่ำสุดของบำร ์ สูงสุดในชว่งเวลำ ) close  (– รำคำขอซือ้

สุดทำ้ยของบำร ์รำคำเปิด )เปิด (– รำคำขอซือ้แรกสุดของบำร ์

ตวัแทน 1  (พืน้ฐำนทำงกฎหมำยส ำหรบัควบคุมกำรด ำเนินกำรซือ้ขำย ทีลู่กคำ้ไดท้ ำขอ้ตกลง บรษิทั

บนเงือ่นไขแบบ  margin trading 

2  (และ พนักงำนบรษิทัทีด่ ำเนินกำรค ำขอและค ำสั่งซือ้ของลูกคำ้ หรอื/และ เทรดเซริฟ์เวอร ์

ด ำเนินกำรค ำสั่งซือ้ stop out และ margin calls  

Long position เคร ือ่งมอืส ำหรบักำรซือ้โดยคำดหวงักำรเพิม่ขึน้ของรำคำ ใชไ้ดส้ ำหรบัคู่สกุลเงนิ  :กำรซือ้

สกุลเงนิฐำนเพือ่สกุลเงนิอำ้งองิ   

ปิด position เป็นผลจำกส่วนทีส่องของกำรท ำกำรซือ้ขำยทีเ่สรจ็สมบูรณ ์ 

รอ้งขอ ค ำสั่งลูกคำ้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยเพื่อรบัใบเสนอรำคำ ค ำขอไม่ไดท้ ำใหลู้กคำ้ตอ้งรบัผดิต่อ

ด ำเนินกำรสั่งซือ้  

เคร ือ่งมอื คู่สกุลเงนิหรอืสญัญำต่ำง 

ประวตับิญัช ี รำยกำรของกำรซือ้ขำยทีเ่สรจ็สมบูรณแ์ละกำรด ำเนินงำนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำยของ

บญัชซีือ้ขำย  
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ลูกคา้ นิตบุิคคลหรอืบุคคลทีไ่ดส้รุปขอ้ตกลงกบัตวัแทน เพือ่ด ำเนินกำรกำรซือ้ขำยภำยใตเ้งือ่นไข

กำรเทรดแบบ margin trading  

Client terminal  ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วร ์MetaTrader 4.0 ลูกคำ้สำมำรถรบัขอ้มูลกำรเขำ้ซือ้ในตลำดกำรเงนิ 

ท ำกำรวเิครำะหท์ำงเทค) ในปรมิำณทีก่ ำหนดโดยบรษิทั( นิคของตลำดออนไลน ์ด ำเนินกำร

ซือ้ขำย ส่ง เปลีย่น ลบค ำสั่ง ตลอดจนไดร้บัขอ้ควำมจำกตวัแทนและบรษิทัฯ MetaTrader 

4.0 สำมำรถเขำ้ใชง้ำนไดอ้ย่ำงอสิระผ่ำนเว็บไซต ์ 

Short position เคร ือ่งมอืกำรขำยกบัควำมคำดหวงัของรำคำทีล่ดลง ใชไ้ดก้บัคู่สกุลเงนิ :กำรขำยสกุลเงิน

ฐำนเพือ่สกุลเงนิอำ้งองิ 

Contract for difference วตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินกำรซือ้ขำย ซึง่เป็นไปตำมกำรเปลีย่นแปลงของพืน้ฐำนของ

สนิทรพัยห์ลกั )นพืน้ฐำนของสญัญำกำรซือ้ขำยส่วนต่ำงหรอืทีเ่ป็นสนิทรพัยอ์ยู่ใ Cfd  (ที่

โลหะมคี่ำ ฟิวเจอร ์ สำมำรถเป็นหุน้ ดชันีหุน้ ฯลฯ 

Quoting กระบวนกำรของกำรน ำเสนอรำคำเพือ่ด ำเนินกำรค ำสั่งซือ้ไปยงัลูกคำ้  

Leverage อตัรำส่วนระหว่ำงเงินรบัประกนัและปรมิำณกำรเทรด  

ราคา 1  (จะแสดงในสกุลเงนิอำ้งองิ หน่วยมูลค่ำของสกุลเงนิฐำน: ส ำหรบัคู่สกุลเงนิ  

2  (ส ำหรบัสญัญำควำมแตกต่ำงหรอื CFD  :แสดงในรูปแบบทีเ่ป็น หน่วยของสนิทรพัยห์ลกั

ตวัเงนิ   

ล็อกไฟลลู์กคา้ ไฟล ์สรำ้งขึน้ โดย Client terminal ซึง่ลงทะเบยีนล่ำสุดของทัง้ค ำขอและค ำสั่งซือ้ทีถู่กส่ง

โดยลูกคำ้ไปยงัตวัแทนจ ำหน่ำย 

ล็อกไฟลเ์ซริฟ์เวอร ์ ไฟลท์ีถู่กสรำ้งขึน้โดยเซริฟ์เวอร ์ซึง่ลงทะเบยีนค ำขอและค ำสั่งซือ้ล่ำสุด ทีไ่ดร้บัจำกลูกคำ้ไป

ถงึตวัแทนจ ำหน่ำย เชน่เดยีวกบัผลของกำรประมวลผล  

Locked positions คอืกำรเปิด position ทัง้ซือ้และขำยทีป่รมิำณเท่ำกนั เปิดดว้ยเคร ือ่งมอืเดยีวกนัในบญัชซีือ้

ขำยเดยีวกนั 

ล็อต หน่วยแบบนำมธรรมเพือ่ระบุจ ำนวนของหุน้ สนิคำ้ สกุลเงนิฐำน ทีย่อมรบัในแพล็ตฟอรม์กำร

เทรด  

Margin for locked 

positions 

กำรรบัประกนัโดยตวัแทน เพือ่เปิดและรกัษำ position ทีล็่อกไว ้ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนด

สญัญำแต่ละตวั  

Margin trading กำรเทรดทีต่อ้งมกีำรใช ้leverage เพือ่ลูกคำ้จะสำมำรถเขำ้ด ำเนินกำรเทรด ทีม่ำกกว่ำ

เงนิทุนของตนเอง  

Initial margin เงนิทุนทีก่ ำหนดโดยตวัแทนเพือ่ควำมปลอดภยัเพือ่เปิด position จะมรีะบุในขอ้ก ำหนด

สญัญำแต่ละตวั  

Necessary margin - เพือ่รองรบักำรเปิด เงนิสดเพือ่ควำมปลอดภยัทีก่ ำหนดโดยตวัแทน position ไดม้กีำรระบุ
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ในสญัญำขอ้ก ำหนดของแต่ละเคร ือ่งมอื  

Off-market quote -เกดิชอ่งว่ำงของรำคำอย่ำงเห็นไดช้ดั  

-ไปยงัระดบัเร ิม่ตน้ท ำใหเ้กดิชอ่งว่ำงของรำคำ กำรทีร่ำคำวิง่กลบัภำยในระยะเวลำสัน้  

-กำร ขำดกำรเปลีย่นแปลงรำคำอย่ำงรวดเรว็ กอ่นทีร่ำคำนีจ้ะปรำกฏ  

- ข่ำวองคก์รทีม่ผีลอย่ำงมี หรอื/และ กำรไม่มเีหตุกำรณห์รอืข่ำวทำงเศรษฐกจิมหภำค

นัยส ำคญัต่อรำคำ  

บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเอำขอ้มูลเกีย่วกบั off-market quote ออกจำกเซริฟ์เวอรฐ์ำนขอ้มูลของ

รำคำ 

การด าเนินการทีไ่ม่ใชก่ารซือ้

ขาย 

กำรท ำกำรฝำกเงนิเขำ้บญัชหีน่ึง ) ค่ำชดเชย( หรอืกำรอนุญำต) ถอนเงนิจำกอกีบญัชหีน่ึง(

ของเครดติ 

ตลาดปกต ิ «ตลำดสภำวะปกต»ิ 

ค าส ัง่ซ ือ้ ขอ้แนะน ำส ำหรบัลูกคำ้เพือ่ใหต้วัแทนเปิดหรอืปิด position เมือ่รำคำถงึระดบัจดุสั่งซือ้ 

เปิด position เป็นผลทีไ่ดจ้ำกส่วนแรกของกำรท ำธรุกรรมเสรจ็สมบูรณ ์

เปิดตลาด กำรเปิดใหม่ของกำรเทรดหลงัจำกวนัหยุดสุดสปัดำห ์วนัหยุดหรอืหลงัจำกหยุดระหว่ำง

ชว่งเวลำกำรซือ้ขำย  

ค าส ัง่ซ ือ้คงคา้ง ค ำแนะน ำของลูกคำ้ต่อตวัแทน เพื่อเปิด position เมือ่รำคำถงึจดุสั่งซือ้ 

ก าไร /ขาดทุนแบบลอยตวั  ก ำไร /ส ำหรบัเปิด ขำดทุนแบบไม่คงที่ position ทีร่ำคำปัจจุบนั  

ธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ ์ ประกอบดว้ยกำรซือ้ขำยแบบยอ้นกลบัสองทำง ทีม่ปีรมิำณกำรซือ้เท่ำกนั )ทัง้เปิดและปิด 

position  :(หรอืขำยทีร่ำคำซือ้ กำรซือ้ทีร่ำคำขำย   

การส่งผ่านของราคา(Quotes 

flow) 

ล ำดบัของรำคำแต่ละเคร ือ่งมอืทีม่ำกบัแพลทฟอรม์กำรซือ้ขำย  

 

การไหลของราคา วธิกีำรของกำรเสนอรำคำไปยงัลูกคำ้โดยไม่มกีำรรอ้งขอ เมือ่ลูกคำ้เห็นกำรไหลของรำคำ

ของตวัแทนทำงออนไลน ์โดยทีพ่วกเขำสำมำรถส่งค ำสั่งซือ้เพือ่ด ำเนินกำรซือ้ขำยได ้

ตลอดเวลำ  

จุด หน่วยบติทีน่อ้ยทีสุ่ดของรำคำ  

ขนาดล็อต จ ำนวนหุน้ สนิคำ้ สกุลเงนิฐำนในหน่ึงล็อต ถูกคงไวใ้นขอ้ก ำหนดของสญัญำนี ้ 

ผูพ้ฒันา «MetaQuotes Software Corp.» - ผูพ้ฒันำแพลตฟอรม์กำรเทรด  

ค าส ัง่ซ ือ้ ค ำแนะน ำของลูกคำ้เพือ่ใหต้วัแทนเปิดหรอืปิด position ใหว้ำง ลบ หรอืเปลีย่นระดบัสั่งซือ้  
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สภาวะตลาดทีแ่ตกต่างจาก

ปกต ิ

ดู «thin market» หรอื «fast market» 

Free margin เงนิในบญัชซีือ้ขำย ซึง่สำมำรถใชเ้พือ่เปิด position ใหม่ ซึง่ถูกก ำหนดไวต้ำมสูตร : 

Free margin  =Equity - Margin 

เซริฟ์เวอร ์ ซอฟตแ์วร ์MetaTrader Server 4.0 ซึง่ประมวลผลค ำขอและใบสั่งซือ้ของลูกคำ้ ใหข้อ้มูล

ทำงออนไลนเ์กีย่วกบักำรซือ้ขำยในตลำดกำรเงนิ บนัทกึ) ในปรมิำณทีก่ ำหนดโดยบรษิทั(

ตลอดจนเฝ้ำดูเงือ่นไขและขอ้จ ำกดั หนีส้นิระหว่ำงลูกคำ้และตวัแทนจ ำหน่ำย  

Expert Advisor กลยุทธค์วบคุมบญัชเีทรด ในรูปแบบของซอฟแวรท์ีม่ภีำษำเฉพำะ ภำษำ MetaQuotes 4 

ซึง่จะส่งค ำขอและค ำสั่งซือ้ไปยงัเซริฟ์เวอรท์ีใ่ช ้client terminal  

Spike 

 

ดู «Off-market quote» . 

ขอ้ก าหนดของสญัญา เงือ่นไขกำรเทรดหลกั )ขัน้ตอนกำรเทรด ปรมิำณขัน้ต ่ำของกำรซือ้ขำย ขนำดล็อต สเปรด

แบบปรมิำณเปลีย่น initial margin และ margin for locked positions  (ของแต่ละ

เคร ือ่งมอื 

สถานการณท์ีเ่ป็นปัญหา 1  (สถำนกำรณเ์มือ่ลูกคำ้เชือ่ว่ำ ตวัแทนไดก้ระท ำกำรทีจ่ะละเมดิเงือ่นไขหน่ึงหรอืหลำย

เงือ่นไขของขอ้ตกลงปัจจบุนั 

2  (ลูกคำ้ไดก้ระท ำกำรทีจ่ะละเมดิเงือ่นไขหน่ึงหรอืหลำย สถำนกำรณเ์มือ่ตวัแทนเชือ่ว่ำ

เงือ่นไขของขอ้ตกลงปัจจบุนั 

สเปรด ควำมแตกต่ำงของรำคำเสนอซือ้และขำย โดยจะแสดงเป็นจดุ  

บญัช ี บญัชเีฉพำะบุคคลทีใ่ชใ้นแพล็ตฟอรม์ของกำรเทรด จะสะทอ้นถงึกำรท ำกำรซือ้ขำยที่

สมบูรณ ์กำรเปิด position กำรด ำเนินกำรทีไ่ม่เกีย่วกบักำรซือ้ขำย และค ำสั่งซือ้ ตลอดจน

สถำนะของยอดคงเหลอื 

ประเภทบญัช ี เงือ่นไขและกำรบรกิำรทีม่ใีหก้บัลูกคำ้ ทีเ่กดิขึน้โดยขึน้กบัของผลรวมของเงนิฝำกขัน้ต ่ำ มี

จ ำนวนของเงินฝำกขัน้ต ่ำส ำหรบับญัชแีต่ละประเภท ผลรวมของเงินฝำกสูงสุดขึน้อยู่

กบัเลเวอเรจทีเ่ลอืก 

Ticker เลขรหสัเฉพำะทีก่ ำหนดใหก้บัแต่ละ position ทีเ่ปิดไว ้หรอืค ำสั่งซือ้ทีค่ำ้งอยู่ในกำร  เทรด  

ตลาดไม่เคลือ่นไหว(Thin 

market) 

สภำวะตลำด เมือ่ตอ้งรอรำคำป้อนเขำ้สู่เทรดแพล็ตฟอรม์เป็นชว่งเวลำนำน ซึง่จะนอ้ยกว่ำ

ตลำดในสภำวะตลำดปกต ิ 

การด าเนินการซือ้ขาย

(Trading operation) 

กำรซือ้หรอืขำยของลูกคำ้โดยใชเ้คร ือ่งมอืใดๆ  
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แพลตฟอรม์การซือ้ขาย ซอฟตแ์วรแ์ละฮำรด์แวร ์ทีใ่หข้อ้มูลออนไลนเ์กีย่วกบักำรซือ้ขำยในตลำดกำรเงนิ กำร

ด ำเนินกำรซือ้ขำย บนัทกึหนีส้นิรว่มกนัระหว่ำงลูกคำ้และตวัแทน ตลอดจนตรวจสอบเงือ่นไข 

และขอ้จ ำกดั ในรูปแบบง่ำยๆ เพือ่เป้ำหมำยของขอ้ตกลงปัจจบุนั ทีป่ระกอบดว้ย “Server ”

และ “ Client terminal  ” 

บญัชซี ือ้ขาย กำรเทรดเฉพำะส่วนบุคคล ของกำรเทรดในกำรเทรดแพล็ตฟอรม์ จะแสดงถงึกำรซือ้ขำยที่

เสรจ็สมบูรณ ์กำรเปิด position กำรด ำเนินงำนไม่เกีย่วกบักำรซือ้ขำย และค ำสั่งซือ้  

ระดบัการส ัง่ซ ือ้(Order level ) รำคำทีร่ะบุไวใ้นค ำสั่งซือ้  

เหตุสุดวสิยั เหตุกำรณซ์ึง่อำจไม่สำมำรถมองเห็น หรอืป้องกนัได ้ดูรำยละเอยีดใน §10  เหตุสุดวสิยัของ

ขอ้ตกลงปัจจุบนั  

ราคาก่อนหน้า off-market 

quote 

รำคำปิดกอ่นหนำ้หน่ึงนำท ีซึง่จะมำกอ่นรำคำ off-market quote หน่ึงนำท ี 

ชอ่งว่างของราคา หน่ึงในสองสถำนกำรณ ์: 

- รำคำเสนอขำยในปัจจบุนัมคี่ำมำกกว่ำรำคำเสนอซือ้ทีร่ำคำกอ่นหนำ้นี้   

-รำคำเสนอซือ้ในปัจจบุนัมคี่ำนอ้ยกว่ำรำคำเสนอขำยทีร่ำคำกอ่นหนำ้นี้   

ชอ่งว่างราคาเมือ่ตลาดเปิด  หน่ึงในสองสถำนกำรณ ์: 

- รำคำเสนอขำยวนันีเ้มือ่เปิดตลำดมคี่ำมำกกว่ำรำคำซือ้ทีปิ่ดตลำดเมือ่วำนนี้   

- รำคำเสนอซือ้วนันีเ้มือ่เปิดตลำดมคี่ำนอ้ยกว่ำรำคำเสนอขำยทีปิ่ดตลำดเมือ่วำนนี้  

ขอ้ผดิพลาดทีเ่ห็นไดช้ดั กำรเปิด /ปิด position ของลูกคำ้ หรอืกำรด ำเนินกำรค ำสั่งซือ้ของลูกคำ้โดยตวัแทนในรำคำ

ทีแ่ตกต่ำงอย่ำงมนัียส ำคญั จำกรำคำในเคร ือ่งมอืใน quote flow ทีช่ว่งเวลำทีท่ ำกำรซือ้

ขำย หรอืกำรกระท ำอืน่ใดทีเ่ห็นไดช้ดัว่ำเป็นควำมผดิของตวัแทนในกำรระบุระดบัรำคำใน

ตลำด ณเวลำทีก่ ำหนดอย่ำงชดัเจน  

Ask รำคำสูงสุดในรำคำทัง้หมด รำคำทีลู่กคำ้สำมำรถซือ้ได ้. 

Bid รำคำทีต่ ่ำทีสุ่ดในรำคำทัง้หมด เป็นรำคำทีลู่กคำ้สำมำรถขำยได ้ 

ทุน (Equity ) ยอดคงเหลอืในบญัชปีัจจบุนั มนัถูกก ำหนดไวต้ำมสูตร: 

หุน้ทุน =ขำดทุนลอยตวั - ก ำไรลอยตวั+  ทุนคงเหลอื  

Hedged margin ควำมปลอดภยัในกำรเปิดและล็อก position ทีก่ ำหนดโดยตวัแทน ทีม่กีำรก ำหนดใน

ขอ้ก ำหนดสญัญำของเคร ือ่งมอืแต่ละตวั  

ล็อค ดู «Locked positions» 

การด าเนินการตลาด กำรด ำเนินกำรสั่งซือ้ของลูกคำ้ในรำคำผูใ้หบ้รกิำรมสีภำพคล่องดทีีสุ่ด 
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Long ดู "Long position " 

Short ดู «Short position » 

ระดบั Маrgin อตัรำส่วนระหว่ำงทุนและหลกัประกนัจ ำเป็น แสดงเป็นเปอรเ์ซน็ต ์มนัถูกก ำหนดไวต้ำมสูตร : 

ระดบั Margin ) =มำรจ์ิน้/  หุน้ทุน * ( 100 % 

ระดบัเตอืนเงินลงทุนหมด

(Margin Call ) 

เงือ่นไขของบญัชคีอื ตวัแทนมสีทิธ ิแต่ไม่ตอ้งรบัผดิชอบ ในกำรปิด position ทัง้หมดทีเ่ปิด

อยู่ของลูกคำ้เน่ืองจำกกำรขำด Free margin ระดบัMargin ทีใ่หม้กีำรเตอืน margin call 

เกดิขึน้ จะถูกระบุไวใ้นสญัญำปัจจุบนั  

 

ขอ้มูลจ าเพาะของสญัญา หลกักำรขอ้ตกลงในกำรเทรด )ปรมิำณ ขนำดล็อต สเปรด position ขัน้ต ่ำ อตัรำก ำไร

ขัน้ตน้ มำรจ์ิน้เพือ่ใชล็้อคโพสชิ ัน่ ฯลฯ (ส ำหรบัแต่ละเคร ือ่งมอืซือ้ขำย 

Spike ดู «Off-market quote» 

หยุดค าส ัง่ซ ือ้ (Stop out) ค ำสั่งในกำรบงัคบัปิด position ทีส่ ั่งโดยเซริฟ์เวอร ์ 

Swap ดอกเบีย้ขำ้มคนืหรอืโรลโอเวอรจ์ำกกำรรกัษำ position ขำ้มคนื กำรสว็อปอำจจะบวกหรอื

ลบ ตำรำงที ่มคี่ำ "ของแต่ละเคร ือ่งมอืจะดูไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง" สว็อป  FBS 

จุดตดัขาดทุน (Trailing 

Stop) 

กลยุทธค์วบคุมต่อไปนี ้ใชก้บัค ำสั่ง Stop Loss : 

-หำกมกี ำไรจำก ไม่ด ำเนินกำรใดๆ open position ไม่เกนิค่ำของ Trailing Stop; 

- ทนัททีีก่ ำไรส ำหรบั position เปิด เกนิค่ำของ Trailing Stop ใหส้่งค ำสั่งซือ้ไปยงั

เซริฟ์เวอรเ์พือ่ส่งค ำสั่ง Stop Loss ทีค่่ำ Trailing Stop จำกรำคำปัจจุบนั  

- ค่ำ ทนัททีีร่ำคำจะไดร้บั Trailing Stopทีม่ำกกว่ำจำกกำรยืน่ค ำสั่งซือ้ Stop Loss จะส่ง

ค ำสั่งซือ้ไปยงัเซริฟ์เวอรเ์พือ่เปลีย่นระดบัค ำสั่งซือ้ เพื่อว่ำจะมรีะยะห่ำงของ Trailing Stop 

จำกรำคำปัจจบุนั  

ฟังกช์ ัน่Trailing Stop จะใชไ้ดเ้มือ่มกีำรเปิดใช ้client terminal โดยมกีำรเชือ่มต่อกบั

อนิเทอรเ์น็ต และไดร้บัอนุญำตจำกเซริฟ์เวอรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

Slippage Slippage หมำยถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำทีค่ำดว่ำ 

จะซือ้ขำยและรำคำทีถู่กด ำเนินกำรซือ้ขำยไปจรงิๆ 

Slippage สำมำรถเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลำ แต่ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้หำก 

มกีำรเปิดค ำสั่งซือ้ขำยในชว่งทีม่คีวำมผนัผวนสูง 

นอกจำกนีย้งัสำมำรถเกดิขึน้ไดเ้มื่อค ำสั่งซือ้ขำยจ ำนวนมำก 

ถูกด ำเนินกำรแต่มปีรมิำณไม่เพียงพอในรำคำทีเ่ลอืกเพือ่ 
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รกัษำระยะห่ำงของรำคำเสนอซือ้/เสนอขำย 

 

 

 

กลบัไปยงัเนือ้หา 


