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ข้อตกลงและเงื,อนไขการให้บริการ IUX MARKET 
 

ขอ้ตกลงนี*รวมถงึขอ้กาหนดและเงื7อนไขในบทบญัญตัทิั *งหมดของการบรกิารของบรษิทัในโลกของ ตล าดการ
เงนิและเครื7องมอืทางการเงนิทั *งที7ปรากฏหรอืที7ไมป่รากฏในตลาด 

ขอ้ตกลงของ IUX MARKET  นี*ควรไดร้บัการอา่นอยา่งละเอยีดจากลกูคา้ของบรษิทัเนื7องจากเป็นการ กาํหนด
เงื7อนไขของการปฏบิตักิารทั *งที7เกี7ยวขอ้งและไมเ่กี7ยวขอ้งกบัการซื*อขายรวมถงึความสมัพนัธโ์ดยทั 7วไป ระหวา่งลกูคา้กบั
บรษิทัโดยการใหข้อ้มลูเพื7อการลงทะเบยีนบนเวบ็ไซตห์รอืในแอปพลเิคชนับนอุปกรณ์ เคลื7อนที7และสรา้ง Personal Area 
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัลกูคา้ไดย้นืยนัและรบัรองแลว้วา่คุน้เคยกบับทบญัญตั ิทั *งหมดในขอ้ตกลงและเงื7อนไขการใหบร้กิาร 
IUX MARKET  เขา้ใจความหมายของบทบญัญตัดิงักลา่วและ ยอมรบัโดยไมม่เีงื7อนไขรวมถงึขอ้ตกลง, นโยบายและ
เอกสารของบรษิทัที7อา้งถงึในเอกสารฉบบันี*สว่น กฎระเบยีบและหลกัการในการใชแ้ละปกป้องขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้จะ
ไดร้บัการก ากบัดแูลโดยนโยบายความ เป็นสว่นตวัของบรษิทั  
  

ข้อตกลงลกูค้า 
1. หวัข้อของสญัญา  
1.1. สญัญาฉบบันี*จดัทาํขึ*นภายใตเ้งื7อนไขการบรกิารของบรษิทับรษิทัจะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี*ใหก้บัลกูคา้ ของ

บรษิทัดาํเนินการในตลาดการเงนิใหก้บัลกูคา้, คา่เนินธรุกรรมการเงนิใหก้บัลกูคา้ทั *งบรษิทัและลกูคา้จะตอ้ง 
ดาํเนินธรุกรรมการเงนิตามที7ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี*  
1.1.1. ในกรณทีี7ลกูคา้เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะตามกฎหมายลกูคา้มสีทิธิ cที7จะใหบ้รษิทัดาํเนินธรุกรรมกบับญัชเีทรด 

ของลกูคา้ได ้ 
1.1.2. การดาํเนินธรุกรรมกบับญัชเีทรดของลกูคา้จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดในสญัญาฉบบันี*  
1.1.3  ในกรณทีี7มกีารเปลี7ยนแปลงหรอืแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืเอกสารแสดงตนที7หมดอายแุลว้ลกูคา้จะตอ้ง

แจง้ให ้บรษิทั ทราบภายใน 3 วนัทาํการเพื7อการเปลี7ยนแปลงหรอืการหมดอายดุงักลา่วการแจง้เตอืน
ตอ้งสง่ทางอเีมล ที7มชีื7อและนามสกุลของลกูคา้ หมายเลขบญัชหีมายเลขโทรศพัท ์รวมทั *งหนงัสอื
เดนิทางหรอืบตัรประจาํตวั ที7ถกูตอ้งของลกูคา้และหลกัฐานที7อยูอ่าศยัลา่สดุ การแจง้เตอืนตอ้งเป็นชื7อ

สแกนและสง่ไปที7 support@iuxmarket.com จากอเีมลที7ลกูคา้สง่มาในระหวา่งการลงทะเบยีนบญัชี
ของตน บรษิทั มสีทิธิ cที7จะขอเอกสารการยนืยนัอื7นๆ เพื7อยนืยนัลกูคา้และปฏบิตัติามกฎระเบยีบที7
เกี7ยวขอ้งกบัลกูคา้ของคณุ การลา่ชา้หรอืการไมป่ฏบิตัติามขอ้นี*จะเป็นการละเมดิขอ้ตกลงนี*โดยลกูคา้
และอาจนําไปสูก่ารปิดบญัชลีกูคา้  

1.2. คาํแถลงของลกูคา้  
1.2.1. ลกูคา้ยอมรบัและรบัรองวา่ตนมสีทิธิ cที7จะทาํขอ้ตกลงนี*เพื7อปฏบิตัติามเงื7อนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ที7ระบุ

ไวใ้นเอกสารฉบบันี*และไมใ่หถ้กูจาํกดั หา้มมใิหท้าํสญัญาหรอืสิ7งอื7นใดจากการเขา้ทาํหรอืดาํเนินการ
ภายใตข้อ้ตกลงนี* การดาํเนินการและการปฏบิตัติามขอ้ตกลงนี*ไมเ่ป็นการละเมดิหรอืการฝ่าฝืนขอ้ตกลง
อื7นใด ระหวา่งบรษิทัและบุคคลอื7น ๆ หรอืกจิการอื7นใด  

1.2.2. ลกูคา้เขา้ใจและเหน็ดว้ยอยา่งชดัแจง้วา่ บรษิทั จะใชส้ทิธิ cในการตรวจสอบกจิกรรมของลกูคา้และ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของพฤตกิรรม กจิกรรมการซื*อขายของลกูคา้บนแพลตฟอรม์ของบรษิทั  

1.2.3. ลกูคา้ยอมรบัวา่ตนเขา้ใจ เหน็พอ้งกบัขอ้กาํหนดและเงื7อนไขทั *งหมดของขอ้ตกลงนี*  
  

2. การบริการของบริษทั  
2.1. คาํจาํกดัความของคาํวา่ “ การบริการของบริษทั ” หมายถงึการบรกิารหรอือุปกรณ์ที7เกี7ยวขอ้งกบัการลงทนุใด 

ๆ ที7บรษิทัอนุญาตใหล้กูคา้ดาํเนินการดงัต่อไปนี*  
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2..1.1. รบัทราบขอ้มลูหรอืตดิต่อกบับรษิทัหรอืบุคคลที7สามที7ไดร้บัอนุญาตจากทางบรษิทั  
2.1.2. ดาํเนินธรุกรรมการเงนิในตลาดการเงนิผา่นโปรแกรม Metatrader 4” ของบรษิทัรวมไปถงึการเขา้ถงึ 

ขอ้มลูของบรษิทัผา่นทางคอมพวิเตอรข์องลกูคา้และอนิเตอรเ์น็ต  
2.2. ยอมรบัเงื7อนไขในสญัญาฉบบันี*วา่ลกูคา้ไดอ้า่นและรบัทราบวา่หากตอ้งการเทรดหรอืลงทนุจะทาํผา่นโปรแกรม
ของบรษิทัเทา่นั *น  
2.3. การใหบ้รกิารของบรษิทัประกอบดว้ยชดุโปรแกรม Metatrader 4 และ Metatrader 5 การวเิคราะหค์า่เฉลี7ย ทาง

เทคนิคและการบรกิารของกลุม่บุคคลที7สาม ที7นําเสนอพรอ้มกบับรกิารทางบรษิทั  
2.4. ลกูคา้รบัทราบและยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถดาํเนินการเปลี7ยนแปลงแกไ้ขหรอืเพิ7มเติ7มชื7อหวัขอ้ของบรษิทั ที7

เกี7ยวขอ้งในสญัญาฉบบันี*โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า นอกจากนี*บรษิทัยงัมสีทิธิ cที7จะเปลี7ยนแปลงแกไ้ขหรอื
เพิ7มเตมิเงื7อนไขภายในสญัญาในอนาคตได ้ 

2.5. บรษิทัจะตอ้งดาํเนินการสง่คาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ไปยงัตลาดแต่ไมส่ามารถดาํเนินการจดัการ หรอืออกความ
คดิเหน็แทนลกูคา้ได ้ 
2.6. บรษิทัไมส่ามารถดาํเนินการดงัต่อไปนี*ได ้: ( นอกเหนือวา่อยูใ่นเงื7อนไขที7กาํหนดภายใตส้ญัญาฉบบันี* )  

2.6.1. ตดิตามและรายงานใหล◌้กูคา้ทราบถงึสถานะของคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้  
2.6.2. ดาํเนินการยกเลกิหรอืปิดคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้  
2.6.2. พยายามเปลี7ยนแปลงคา่ quotes ภายในโปรแกรม Metatrader 4  

2.7. ในกรณทีี7ลกูคา้คา้ตอ้งการคาํแนะนําในการลงทนุจากบรษิทั บรษิทัมสีทิธิ cที7จะใหค้าํแนะนําเกี7ยวกบัการลงทนุให ้
แต่ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบต่อผลใดๆ ที7จะตามมาหรอืเกดิขึ*นต่อคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ บรษิทัมสีทิธิ cที7จะยกเลกิ
หรอืปิดาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ได ้ในกรณทีี7บรษิทัเหน็วา่คาํสั 7งซื*อขายนั *นมคีวามผดิปกต ิที7จะก่อใหเ้กดิเป็นภยัต่อ
ทั *งตวัลกูคา้และบรษิทั  

2.8. บรษิทัดาํเนินการเสยีภาษอียา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ทั *งฝ่ายบรษิทัและฝ่ายลกูคา้จะตอ้งดาํเนินการเสยีภาษ ี
ภายใตก้ฎหมายประเทศของตนเอง  

2.9. บรษิทัขอสงวนสทิธิ cที7จะใหล้กูคา้ดาํเนินธรุกรรมถอนเงนิออกจากบญัช ีในกรณบีรษิทัตรวจพบความไมเ่หมาะสม
หรอืการกระทาํที7สอ่ไปในทางทจุรติ  

2.10. ผลกาํไรหรอืขาดทนุของลกูคา้จะไดร้บัการคาํนวณเป็นเงนิในบญัชขีองผูเ้ทรดทนัททีี7คาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ไดปิ้ด
ลง จากคาํสั 7งของลกูคา้ 

 
 
 
3. คาํสั ,งซืLอขาย  
3.1. คาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้  

3.1.1. ระบบจะแสดงคาํสั 7งต่อไปนี*ในระหวา่งการซื*อขายของลกูคา้  

3.1.2. “ Market execution ” หมายถงึระบบกาํลงัดาํเนินการสง่คาํสั 7งซื*อขายไปยงัตลาดฟิวเจอรแ์ละหุน้ CFD   

3.1.3. “ Market execution ” หมายถงึระบบกาํลงัดาํเนินการสง่คาํสั 7งซื*อขายไปยงัตลาด FOREX  
3.1.4. คาํสั 7งซื*อขายใดๆ กต็ามของลกูคา้ผา่นโปรแกรม Metatrader 4 จะไดร้บัการดาํเนินการตามขั *นตอน

ดงัต่อไปนี* ลกูคา้ทาํการยนืยนัคา้สั 7งซื*อขายผา่นระบบอเิลก็โทรนิกส ์คาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ที7อยูใ่นระบบ
จะถกูสง่ไปยงัเซริฟ์เวอร ์( server ) บรษิทัไดร้บัคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้และทาํการยนืยนัการสั 7งซื*อขาย
โดยที7การเชื7อมต่ออนิเตอรเ์น็ตของทั *งสองฝ่ายจะตอ้งมคีวามเสถยีรเพยีงพอในกรณทีี7คาํสั 7งซื*อถกูตอ้งจะ

ทาํการบนัทกึลงไปในควิ ในกรณนีี*จะมขีอ้ความแสดงในชอ่งสั 7งซื*อของลกูคา้วา่ “ กรณุารอสกัคร-ูคาํสั Jง

ซืMอกาํลงัเริ Jมดาํเนินการผา่น เซิรฟ์เวอรใ์นระหว่างที Jระบบกาํลงัดาํเนินการในข้อมลูระบบจะ
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แสดงสถานะของคาํสั JงซืMอขายไว้ในส่วนของ ” client terminal Terminal ของลกูคา้ไดร้บัผลของการ
ดาํเนินการคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้โดยที7การเชื7อมต่อ อนิเตอรเ์น็ตของทั *งสองฝ่ายจะตอ้งมคีวามเสถยีร
เพยีงพอ  

3.1.5. ลกูคา้สามารถยกเลกิคาํสั 7งซื*อขายที7สง่ไปไดใ้นขณะที7ระบบกาํลงัแจง้สถานะวา่ “ border 5 accepted ” 

ลกูคา้ จะตอ้งกดปุ่ มที7ระบุวา่ “ Cancel order ” * ในกรณทีี *ลกูคา้กลยกเลกิคาํสั *งไมท่นับรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบผลใด ๆ ที * ตามมาเนื *องจากคาํสั *งดงักลา่วเป็นการกระทาํภายใตร้ะบบของ Metatrader 4  

  3.1.6. ลกูคา้ไมส่ามารถยกเลกิคาํสั 7งซื*อขายที7สง่ไปไดใ้นขณะที7ระบบกาํลงัแจง้สถานะวา่ “ Order is in 

process ” 
3.1.7. ระยะเวลาของการสง่คาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ไปยงัระบบจะขึ*นอยูก่บัความเสถยีรของอนิเตอรเ์น็ต ระหวา่ง

ฝ่ายลกูคา้และเซริฟ์เวอรข์องบรษิทั นอกจากนี*ยงัรวมไปถงึสภาวะของตลาด ณ ขณะนั *น ๆ ในชว่งเวลาที7
เป็นปกต ิการสง่คาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้จะใชเ้วลาไมเ่กนิ 1 ถงึ 5 วนิาท ีในการสง่คาํสั 7งแต่ในชว่งเวลาที7
ตลาดไมเ่ป็นปกตคิาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้อาจจะใชเ้วลานานกวา่ในการสง่ไปยงัระบบ  

3.1.8. ในกรณทีี7ราคาปัจจบุนัของตราสารทางการเงนิเปลี7ยนในขณะที7บรษิทักาํลงัดาํเนินการตามคาํขอซื*อของ
ลกูคา้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ cในการใชร้าคาใหม ่( Bid / Ask ) ในกรณดีงักลา่วคาํขอของลกูคา้จะถกู
ประมวลผลในราคาใหม ่ 

3.1.9. คาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้อาจจะถกูยกเลกิในกรณดีงัต่อไปนี*   

ก. ในกรณลีกูคา้สง่คาํสั 7งซื*อขายก่อนชว่งเวลาทาํการของตลาด  

   ข. ในกรณทีี7ตลาดอยูใ่นสภาวะที7ผดิปกต ิผนัผวน  
ค. ในกรณทีี7ลกูคา้มมีารจ์ิ*น ( margin ) ไมเ่พยีงพอต่อการเทรดระบบจะแสดงขอ้ความ “ No 

quote” หรอื “ Not enough money” บนหนา◌้จอของลกูคา้  

ง. บรษิทัมสีทิธิ cที7จะไมอ่นุญาตใหล้กูคา้ใชโ้ปรแกรมชว่ยในการเทรด ( Expert Advisor หรอื EA ) 
ในกรณ ีที7โปรแกรมนั *นสามารถทาํใหล้กูคา้สามารถสง่คาํสั 7งซื*อขายตดิต่อกนัเกนิ 30 คาํสั 7งซื*อ
ขายภายใน � นาท ี 

จ. เนื7องจากการจาํกดัปรมิาณการสั 7งซื*อสงูสดุและหรอืจาํกดัจาํนวนสงูสดุของการเปิดคาํสั 7งซื*อ 
และคาํสั 7งซื*อรอการอนุมตัเิพื7อไมใ่หเ้กนิในแต่ละประเภทบญัช ี 

3.1.10. ลกูคา้สามารถดาํเนินการสง่คาํสั 7งซื*อขายผา่นโทรศพัทห์รอืผา่นระบบ Live chat ได ้ 
3.1.11. ในกรณทีี7มบีุคคลอื7นใชบ้ญัชขีองคณุลกูคา้ที7มาจาก IP Address เดยีวกนั บรษิทัจะถอืวา่การดาํเนินการ

ใด ๆ ที7มาจากบญัชนีั *นเป็นคณุลกูคา้และบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบต่อผลใด ๆ ที7จะตามมา  
3.1.12. คาํสั 7งซื*อขายใด ๆ กต็ามที7ดาํเนินการในชว่งเวลาที7ปิดตลาดทาํการ จะถกูยกเลกิทั *งหมด  

ก. คาํสั 7งซื*อที7ดาํเนินการในชว่งเวลาปิดตลาดจะถกูยกเลกิ  
ข. คาํสั 7งขายที7ดาํเนินการในชว่งเวลาปิดตลาดจะถกูยกเลกิ  

3.1.13. บรษิทัไมอ่นุญาตใหล้กูคา้ใชว้ธิเีทรดแบบ “ arbitrage ” ในการเทรดกบัโบรกเกอร ์IUX MARKET 

บรษิทั ขอสงวนสทิธิ cในการยกเลกิคาํสั 7งซื*อขายที7มาจากวธิ ี“ arbitrage ”  ทั *งหมดในกรณทีี7บรษิทัตรวจ

พบบญัชใีด ๆ กต็ามที7 ใชว้ธิกีารเทรดดงักลา่ว และกาํไรที7เกดิขึ*นจาก “ arbitrage ”  ถอืวา่เป็นโมฆะ"  
 *arbitrage คอืการทาํกาํไรจากสองตลาด เป็นการทาํกาํไรจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนั แต่ราคาต่างกนัในตลาดสองตลาด 

3.1.14. บรษิทัขอสงวนสทิธิ cในการยกเลกิคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ ที7ดาํเนินการนอกเหนือไปจากที7ไดก้าํหนดไว ้ใน
สญัญาฉบบันี*  
3.1.15. บรษิทัมสีทิธิ cที7จะไมร่บัผดิชอบการสง่คาํสั 7งซื*อขายในกรณทีี7ลกูคา้มกีารใชป้ระโยชน์จาก Leverage มาก

เกนิไป เนื7องจากการสง่ออเดอรห์าผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งหรอื LP ( Liquidity Provider ) ทางผูใ้หบ้รกิาร
สภาพ คลอ่งจะพจิารณารบัออเดอรด์งักลา่วหรอืไมร่บักไ็ด ้ทั *งนี*การสง่คาํสั 7งอาจจะสามารถดาํเนินการได ้
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แต่ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายที7เกดิขึ*นหากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งไมร่บัออเดอร์
ดงักลา่ว ทั *งนี*ผูใ้ชบ้รกิาร ควรคาํนึงถงึความเหมาะสมในการใช ้Leverage ในการซื*อขาย  

3.1.16. บรษิทัไมอ่นุญาตใหล้กูคา้ใชว้ธิเีทรดแบบ “ Hedging ” ในบญัช ีStandard bonus ในการเทรดกบัโบรก
เกอร ์IUX MARKET บรษิทั ขอสงวนสทิธิ cในการยกเลกิคาํสั 7งซื*อขายที7มาจากวธิ ี“ Hedging ”  ทั *งหมด

ในกรณทีี7บรษิทัตรวจพบบญัชใีด ๆ กต็ามที7 ใชว้ธิกีารเทรดดงักลา่ว และกาํไรที7เกดิขึ*นจาก “ Hedging 

”  ถอืวา่เป็นโมฆะ" 

3.1.17. เงื7อนไขการเทรด Scalping , หรอืการเทรดสั *นเป็นจาํนวนหลายออเดอร ์ดว้ย Manual , หรอื Robot ก็
ตามและมผีลสาํหรบัทกุประเภทบญัช ีECN , STD , STD Bonus ทกุการซื*อขายจะตอ้งทาํการถอืออเดอร์
มากกวา่ 5 นาทขีึ*นไปเทา่นั *น หาก Position สว่นใหญ่ เป็นการเทรดสั *นในระยะเวลาที7ตํ7ากวา่ 5 นาท ีจะ

ถอืเป็นโมฆะ (อปัเดต 11/08/2021) มผีลทนัทสีาํหรบัลกูคา้ที7เริ7มซื*อขายตาํแหน่งใหม ่

           (เงื7อนไขนี*เฉพาะ MT4 เทา่นั *น) 
 
 
 
3.2. การดาํเนินการเทรดหรอืการลงทนุ  

 
3.2.1. คาํสั 7งซื*อ ( Buy order ) จะทาํการเปิด ณ ราคา Ask ( Ask price ) คาํสั 7งขาย ( Sell order )                                                         

จะทาํการเปิดที7ราคา Bid ( Bid price )  
3.2.2. คาํสั 7งซื*อ ( Buy order ) จะทาํการปิด ณ ราคา Bid ( Bid price ) คาํสั 7งขาย ( Sell order )                                                          

จะทาํการปิดที7ราคา Ask ( Ask price )  
3.2.3. ตาํแหน่ง Rollover การ Swap โดยเพิ7ม / หกัเพื7อเปิดคาํสั 7งซื*อจะดาํเนินการจาก 23 : 59 : 00 ถงึ 00 : 

10 : 00 ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอรม์ดงันั *นการ Swap จะถกูเพิ7ม / ลดลงกบัทกุการสั 7งซื*อที7เปิด
ในชว่งระยะเวลาจาก 23 : 59 : 00 ถงึ       00 : 00 : 00 ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอรม์  

3.2.4. ในกรณทีี7มกีารซื*อขายสญัญา CFD ที7มรีะยะเวลาการซื*อขายที7จาํกดั ( มวีนัหมดอาย ุ) คาํสั 7งซื*อทั *งหมดที7
ดาํเนินการในสญัญาเดยีวกนัจะถกูปิดหลงัจากใบเสนอราคาลา่สดุ  

3.2.5. เงื7อนไขในตลาดทั 7วไปดลีเลอรจ์ะเกบ็คา่เสปรดภายในขอบเขตที7ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสญัญา  
3.2.6. คา่ Spread ของคาํสั 7งซื*อขายอาจจะมกีารเปลี7ยนแปลงจากสาเหตุดงัต่อไปนี* :  

- จากสภาวะความผดิปกตใินตลาดที7ทางบรษิทัไมไ่ดแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหน้า  
- จากการประกาศความเปลี7ยนแปลงของกฎหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัซึ7งบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหน้า บนเวบ็ไซตขอ์งบรษิทั  
- จากเหตุสดุวสิยัที7ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า  
- จากเหตุที7ตลาดมวีอลลุม่ ( volume ) ไมม่ากซึ7งไดร้ะบุไวแ้ลว้ในสญัญา  

3.2.7. คา่ Spread สามารถขยายออกไดใ้นสภาวะที7ตลาดมขีา่วเศรษฐกจิการเมอืงหรอืขา่วอื7น ๆ ที7สง่ผล
กระทบ หรอืในชว่งเวลาที7ราคาเกดิชอ่งวา่งระหวา่งราคา ( Gap ) ในชว่งเวลาเปิดตลาด ( เชา้วนัจนัทร ์) 
หรอืในชว่งเวลาที7 ตลาดมสีภาพคลอ่งตํ7า ( Low Market Liquidity )  

3.2.8. สาํหรบัเครื7องมอืที7มคีา่สเปรดคงที7หรอืคา่คอมมชิชั 7นคงที7บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ cในเพิ7มคา่สเปรดในกรณทีี7 
คา่สเปรดในสญัญาพื*นฐานมากกวา่คา่สเปรดที7คงที7  

3.3. การเปิดคาํสั 7งซื*อขาย ( Open an order )  
3.3.1. สิ7งที7ตอ้งระบุในการเปิดคาํสั 7งซื*อขายทกุครั *งมดีงันี*  

- ระบุชื7อของคูส่กุลเงนิ  
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- ระบุวอลลุม่ ( volume ) ของการเทรด  
- ระบุประเภทของคาํสั 7งซื*อขาย  

3.3.2. การเปิดคาํสั 7งซื*อขายหมายถงึการที7ลกูคา้พอใจจะซื*อหรอืขายในราคา ณ ตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ7ง โดย
ไมใ่ชโ้ปรแกรมชว่ยในการลงทนุ ( Expert Advisor หรอื EA ) การเปิดคาํสั 7งซื*อขายนั *นลกูคา้จะตอ้งกด
ปุ่ มเลอืก ระหวา่งคาํสั 7งซื*อ ( Buy ) หรอืคาํสั 7งขาย ( Sell )  

3.3.3. การเปิดคาํสั 7งซื*อขายโดยใชโ้ปรแกรมชว่ยในการลงทนุ ( Expert Advisor หรอื EA ) จะตอ้งดาํเนินการ 
ณ ตรงตาํแหน่งของราคาปัจจบุนั  

3.3.4. ข ั *นตอนการดาํเนินการเปิดคาํสั 7งซื*อขาย  

ก. ทนัททีี7ลกูคา้สั 7งคาํสั 7งซื*อขายมายงัเซริฟ์เวอรร์ะบบจะทาํการตรวจสอบอตัโนมตัวิา่บญัชขีอง
ลกูคา้ม ี                                   มารจ์ิ*น ( margin ) เพยีงพอในการซื*อขายหรอืไมห่าก
ลกูคา้มมีารจ์ิ*นเพยีงพอระบบจะเปิดคาํสั 7งซื*อขายให ้ลกูคา้ทนัทแีต่หากไมเ่พยีงพอระบบจะไม่
ดาํเนินการเปิดคาํสั 7งซื*อขายใหล้กูคา้ และจะมขีอ้ความเกี7ยวกบัมารจ์ิ*นไมเ่พยีงพอแสดงบนหน้า
จอคอมพวิเตอรข์องลกูคา้  

ข. ขอ้ความบนหน้าจอที7แสดงถงึสถานะของคาํสั 7งซื*อขายวา่เปิดสาํเรจ็หรอืไมส่าํเรจ็ อาจจะ
แตกต่างออกไปในกรณทีี7ลกูคา้สง่คาํสั 7งซื*อขายในการลงทนุประเภทอื7น  

ค. ขอ้ความที7ระบุสถานะซื*อขายเรยีบรอ้ยของคา่สั 7งซื*อขายจะอยูใ่นสว่นของ “ log-file ”  
ง. ในกรณทีี7ลกูคา้เปิดคาํสั 7งซื*อขายในชว่งเวลาที7ตลาดไมเ่ปิดทาํการ ระบบจะไมด่าํเนินการเปิด

คาํสั 7งซื*อขายใหล้กูคา้พรอ้มทั *งแสดงขอ้ความบนหน้าจอของลกูคา้วา่ “ No quote / trading is 

forbidden ”. ในกรณ ีที7โบรกเกอรด์าํเนินการผดิพลาดเปิดคาํสั 7งซื*อขายใหก้บัลกูคา้บรษิทัมี
สทิธิ cที7จะยกเลกิคาํสั 7งซื*อขาย ดงักลา่วและบรษิทัตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึการยกเลกิดงักลา่ว  

3.4. การปิดคาํสั 7งซื*อขาย ( Close an order )  
3.4.1. การปิดคาํสั 7งซื*อขายหมายถงึการที7ลกูคา้พอใจในราคา ณ ตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ7ง โดยไมใ่ชโ้ปรแกรม

ชว่ยในการลงทนุ ( Expert Advisor หรอื EA ) การปิดคาํสั 7งซื*อขายนั *นลกูคา้จะตอ้งกดปุ่ ม “ Close ” 
เพื7อปิดการซื*อขาย  

3.4.2. การปิดคา่สงัซื*อขายโดยใชโ้ปรแกรมชว่ยในการลงทนุ ( Expert Advisor หรอื EA ) จะตอ้งดาํเนินการ ณ 
ตรงตาํแหน่งของราคาปัจจบุนั  

3.4.3. ลกูคา้สามารถตั *งคา่ “ Stop Loss ” หรอื “ Take Profit ” ในการปิดคาํสั 7งซื*อขาย  
3.4.4. ข ั *นตอนการดาํเนินการปิดคาํสั 7งซื*อขาย  

ก. โปรแกรมจะมคีาํสั 7ง “ Close by ” ปรากฏขึ*นมาในชอ่งของ “ Type ” เมื7อลกูคา้เลอืกคาํสั 7ง

ดงักลา่วในคาํสั 7งซื*อขายที7ลกูคา้ตอ้งการจะปิดลกูคา้จะเจอปุ่ มที7ระบุวา่ “ Close # by #..” เมื7อลกูคา้กดปุ่ มดงักลา่ว 
ระบบจะทาํการปิดคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้โดยอตัโนมตั ิ 

ข. ในกรณทีี7ลกูคา้เปิดคาํสั 7งซื*อขายมากกวา่ 2 คาํสั 7งขึ*นไป โปรแกรมจะมคีาํสั 7ง “ Multiple Close 

By ” ปรากฏขึ*นมาในชอ่งของ “ Type ” หลงัจากที7ลกูคา้ กดปุ่ ม เลอืกคาํสั 7งดงักลา่ว ระบบจะ
แสดงรายการของคาํสั 7งซื*อขายขึ*นมาพรอ้มทั *งมปีุ่ มที7ระบุขอ้ความวา่ “ Multiple Close By 

for... ” ใหก้ด เมื7อลกูคา้ กดป่◌มุ ดงักลา่วระบบจะทาํการปิดคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ทั *งหมด

โดยอตัโนมตั ิคาํสั 7ง “ Close by ” และ “ Multiple Close By ” จะไมส่ามารถใชไ้ดก้บับญัชี

เทรดประเภท “ floating spread ”  
ค. ขอ้ความที7ระบุสถานะปิดการซื*อขายเรยีบรอ้ยของคาํสั 7งซื*อขายจะอยูใ่นสว่นของ “ log-file "  

ง. ในกรณทีี7ลกูคา้ปิดคาํสั 7งซื*อขายในชว่งเวลาที7ตลาดไมเ่ปิดทาํการระบบจะไมด่าํเนินการปิดคาํ

สั 7งซื*อขายใหล้กูคา้พรอ้มทั *งแสดงขอ้ความบนหน้าจอของลกูคา้วา่ “ No price ” ในกรณทีี7โบ
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รกเกอรด์าํเนินการผดิพลาด ปิดคาํสั 7งซื*อขายใหก้บัลกูคา้ บรษิทัตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึ
ขอ้ผดิพลาดดงักลา่ว  

จ. ขอ้ความบนหน้าจอที7แสดงถงึสถานะของคาํสั 7งซื*อขายวา่เปิดสาํเรจ็หรอืไมส่าํเรจ็อาจจะแตกต่าง
ออกไปในกรณลีกูคา้       สง่คาํสั 7งซื*อขายในการลงทนุประเภทอื7น  

3.5. กรณกีารบงคับปิัดคาํสั 7งซื*อขาย  

3.5.1. ในกรณทีี7มารจ์ิ*นบญัชเีทรดของลกูคา้ลดลงตํ7ากวา่ 50% ระบบจะมกีารแจง้เตอืนวา่ “ margin call ” 
บรษิทั จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูเสยีเงนิของลกูคา้จากการปิดคาํสั 7งซื*อขายอตัโนมตัขิองระบบ  

3.5.2. บรษิทัจะทาํการปิดคา้สั 7งซื*อขายของลกูคา้ทนัทโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า หากมารจ์ิ*นของลกูคา้มตีํ7า
กวา่ 30%  
3.5.3. ยอดรวมเงนิทั *งหมดของลกูคา้เมื7อนําเขา้สูร่ะบบเทรดแลว้ จะเรยีกวา่ “ Balance ” ซึ7งถกูควบคมุโดย

เซริฟ์เวอร ์การดาํเนินการในขอ้ 3.5.2. ของสญัญาฉบบันี*เซริฟ์เวอรจ์ะเป็นคนดาํเนินการเมื7อมารจ์ิ*นของ
ผูเ้ทรดลดลง จนถงึจาํนวนดงักลา่วเมื7อระบบทาํการปิดคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้แลว้จะมขีอ้ความที7ระบุ

สถานะของการบงัคบัปิดคาํสั 7งซื*อขายอยูใ่นสว่นของ                             “ Logfile ” วา่ “ Stop out 

"  
3.5.4. ระบบจะดาํเนินการในขอ้ 3.5.2. ของสญัญาฉบบันี*ที7จะทาํการบงัคบัปิดคาํสั 7งซื*อขายที7มลีอ็ต ( Lot ) ใหญ่ 
ที7สดุก่อน  
3.5.5. หลงัจากที7ระบบทาํการบงัคบัปิดคาํสั 7งซื*อขายและ Balance ของลกูคา้ตดิลบ บรษิทัจะจา่ยเงนิชดเชยให ้

Balance ของลกูคา้กลบัมาเป็น ¡ ยกเวน้ในบางกรณทีี7บรษิทัตรวจสอบการกระทาํของลกูคา้แลว้พบวา่
เป็นการจงใจกระทาํ บรษิทัขอสงวนสทิธิ cในการเรยีกเงนิจาํนวนดงักลา่วคนืจากเจา้ของบญัช ี 

3.5.6. บรษิทัขอสงวนสทิธิ cที7จะลดจาํนวนเงนิที7อยูใ่น Balance ของลกูคา้จาํนวน 1 บญัชใีนกรณทีี7ตรวจพบวา่ 
ลกูคา้กระทาํการทจุรติโดยการม ี2 บญัชเีทรดที7ทาํการซื*อและขายพรอ้มกนัในคูส่กุลเงนิหรอืการลงทนุ
อื7น ๆ ตวัเดยีวกนั กระทาํในเวลาและราคาที7ใกลเ้คยีงกนั  

3.5.7. ในกรณทีี7ยอดคงเหลอืคงที7เกดิขึ*นในบญัชขีองลกูคา้แสดงวา่จาํนวนของเงนิที7ไดช้ดเชยจากบรษิทั จะถกู
หกัออกจากผลรวมของคา่คอมมสิชนัเงนิคนืที7จะตอ้งจา่ยในแต่ละวนั  

3.6. การเปลี7ยนแปลงคา่เลเวอรเ์รจ ( Leverage Change )  
3.6.1. ลกูคา้ของบรษิทัสามารถดาํเนินการขอเปลี7ยนแปลง Leverage ของบญัชไีด ้ภายใน 24 ชั 7วโมง ลกูคา้จะ

ไมส่ามารถทาํการเปลี7ยนแปลง Leverage ได ้หากบญัชขีองลกูคา้มกีารเปิดคาํสั 7งซื*อขายอยูใ่นตลาด  
3.6.2. บรษิทัมสีทิธิ cที7จะเปลี7ยนแปลง Leverage ในบญัชขีองลกูคา้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้าการเปลี7ยนแปลง 

Leverage บญัชลีกูคา้ของบรษิทัจะเป็นไปตามขอบเขตของการเปลี7ยนคา่ Leverage ในตารางขอ้ที7 
3.6.3 และจะม ีการแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าตามกฏที7ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี*ขอ้ที7 7.  

 
 
 
 
 
3.6.3. บรษิทัมสีทิธิ cที7จะดาํเนินการกบัคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ที7เปิดอยูต่ามกฏที7ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ที7 3.6.2. โดยการ
ดาํเนินการดงักลา่วจะเป็นไปตามตารางขอบเขตการเปลี7ยนแปลงคา่ Leverage ดงันี* สาํหรบั บญัช ีStandard 
bonus และ  ECN  

เลเวอรเ์รจ ( Leverage ) ขอบเขตสงูสดุในการเปลี,ยนแปลง 

1:1000 0 – 1,000 $ 
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1:500 1,001 – 3,000 $ 

1:200 3,001 – 5,000 $ 

1:100 5,001 – 10,000 $ 

1:50 10,001 $ 

1:1 ไม่จาํกดั 
 
3.6.4. บรษิทัมสีทิธิ cที7จะดาํเนินการกบัคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ที7เปิดอยูต่ามกฏที7ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ที7 3.6.2. โดยการ

ดาํเนินการดงักลา่วจะเป็นไปตามตารางขอบเขตการเปลี7ยนแปลงคา่ Leverage ดงันี* สาํหรบั บญัช ี
Standard  

เลเวอรเ์รจ ( Leverage ) ขอบเขตสงูสดุในการเปลี,ยนแปลง 

1:2000 0 – 500 $ 

1:1000  501 – 1,000 $ 

1:500 1,001 – 3,000 $ 

1:200 3,001 – 5,000 $ 

1:100 5,001 – 10,000 $ 

1:50 10,001 $ 

1:1 ไม่จาํกดั 
 
3.6.5. สาํหรบั Leverage ของทั *ง 3 ประเภทบญัช ีบญัช ีStandard , Standard bonus และ  ECN เพื7อใชใ้น

การซื*อขาย cryptocurrency ทางบรษิทักาํหนดใหใ้ช ้Leverage ในการซื*อขาย สงูสดุ 1:200  

กรณีที, 1 : เปิดบญัชซีื*อขายแลว้เลอืก Leverage มากกวา่ 1:200 ทา่นจะไดใ้ช ้Leverage สาํหรบัซื*อขาย 
cryptocurrency เทา่กบั 1:200 สาํหรบัการซื*อขายสนิคา้ประเภทอื7น ๆ จะไดใ้ช ้ Leverage ตามที7ทา่น
เลอืก 

กรณีที, 2 : เปิดบญัชซีื*อขายแลว้เลอืก Leverage น้อยกวา่ 1:200 ทา่นจะไดใ้ช ้Leverage สาํหรบัซื*อขาย 
cryptocurrency และสนิคา้ประเภทอื7น ๆ เทา่กบั Leverage ตามที7ทา่นเลอืก 
 

3.6.6. บรษิทัมสีทิธทิี7จะปรบัลดคา่ Leverage ของบญัชลีกูคา้ในชว่งเชา้ของวนัจนัทรเ์พื7อลดความเสี7ยงที7จะ
เกดิขึ*นต่อบญัชขีองลกูคา้ในกรณทีี7ลกูคา้เปิดคาํสั 7งซื*อขายไวต้ั *งแต่สปัดาหก์่อน  

 
 
 
3.7. การลบบญัชเีทรดที7ไมม่กีารเคลื7อนไหว 

เนื7องจาก IUX Market สามารถใหค้ณุเปิดบญัชซีื*อขายเพิ7มเตมิไดส้งูสดุ 6 ประเภทบญัช ีบางครั *งบญัชทีี7ไมใ่ชง้าน
ทาํใหม้ทีรพัยากรที7เพิ7มขึ*นอยา่งมาก ทางฝ่าย IT จาํเป็นตอ้งมกีารเคลยีรบ์ญัชทีี7ไมม่กีาร Active หรอืไมม่ยีอดเงนิ
คงเหลอืในนั *น ทั *ง Credit หรอื Balance ซึ7งจะเกดิขึ*น �-£ เดอืน ต่อครั *งเทา่นั *น สิ7งนี*ไมส่ิ7งผลใด ๆ ต่อทนุหรอืเงนิ
ฝากของทา่นรวมถงึกาํไรขาดทนุ เราแนะนําใหท้า่นเปิดบญัชเีพิ7มใหม ่และเริ7มตน้ซื*อขาย หากจะทาํการซื*อขายอกี
ครั *ง 

 

4. คาํอธิบายความหมายคาํสั ,งซืLอขาย  
4.1. ประเภทของคาํสั 7งซื*อขายทั *งหมดในโปรแกรมเทรดของ IUX MARKET  
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ก. คา่สั 7ง “ Buy Stop ” คอืคาํสั 7งที7ใชส้าํหรบัการเปิดคาํสั 7งซื*อในขณะที7ราคายงัเคลื7อนที7ข ึ*นไปไมถ่งึราคาที7 
พอใจ  

ข. คาํสั 7ง “ Sell Stop ” คอืคาํสั 7งที7ใชส้าํหรบัการเปิดคาํสั 7งขายในขณะที7ราคายงัเคลื7อนที7ลงไปไมถ่งึราคาที7 
พอใจ  

ค. “ Buy Limit ” คาดวา่จะเปิด position ชื7อที7ราคาตํ7ากวา่ราคาปัจจบุนัในขณะที7จะทาํการสั 7งซื*อ  

ง. คาํสั 7ง “ Sell Limit ” คอืคาํสั 7งที7ใชก้ารเปิดคาํสั 7งขายในขณะที7ราคาเคลื7อนที7เลยราคาที7พอใจ ไปโดยที7ผู้
เทรดคาดหวงัวา่ราคาจะเคลื7อนที7กลบัมาเปิดคาํสั 7งขายใหก้บัตนเอง  

จ. คาํสั 7ง “ Stop Loss ” คอืคาํสั 7งที7ใชส้าํหรบัการตั *งราคาที7ผูเ้ทรดจะหยดุขาดทนุของคาํสั 7งซื*อขายที7เปิดอยู ่ 

ฉ. คาํสั 7ง “ Take Profit ” คอืคาํสั 7งที7ใชส้าํหรบัการตั *งราคาที7ผูเ้ทรดจะพอใจในกาํไรของคาํสั 7งซื*อขายที7เปิด
อยู ่ 

 
4.2. การตั *งระยะเวลาของคาํสั 7งซื*อขาย   

4.2.1. การตั *งคา่ การแกไ้ขหรอืการเปลี7ยนแปลงคา่ของคาํสั 7งซื*อขาย โดยลกูคา้สามารถทาํไดใ้นขณะตลาดยงั
เปิดทาํการอยู ่บรษิทัไดร้ะบุเวลาทาํการของแต่ละตลาดไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  

4.2.2. ในกรณทีี7ตลาดเกดิความผดิปกตขิึ*นคาํสั 7งซื*อขายรวมไปถงึการตั *งคา่ทั *งหมดอาจจะถกูปิดทั *งหมด ขึ*นอยู่
กบัความรนุแรงของเหตุการณ์ดงักลา่ว  

4.2.3. การ Pending Orders ทั *งหมดมรีะบบ GTS ซึ7งยอ่มาจาก “ Good Till Cancelled ” ที7สามารถใหล้กูคา้

ตั *งระยะเวลาของคาํสั 7ง Pending Orders ของตนเองไดโ้ดยการตั *งคา่นี*จะอยูใ่นคาํสั 7ง “ date and time ” 

ลกูคา้สามารถตั *งคา่ไดใ้นชอ่ง                          “ Expiry ”  
4.3. กฎการตั *งคา่ของคาํสั 7งซื*อขาย  

4.3.1. ในกรณทีี7ลกูคา้ตอ้งการเปิดคาํสั 7งซื*อขายโดยการใชค้าํสั 7ง Pending Orders ลกูคา้จะตอ้งระบุคา่เหลา่นี*ลง
ไปดว้ย ไดแ้ก่   

ก. ชื7อของคูส่กุลเงนิหรอืตลาดที7ตอ้งการจะลงทนุ   

ข. วอลลุม่ที7จะใชใ้นการลงทนุ ( Volume )   

ค. ประเภทของคา่สั 7งซื*อขาย ( Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit )   
ง. ตวัเลขของราคาที7ลกูคา้พอใจจะทาํการเปิดคา่สั 7งซื*อขาย  

4.3.2. นอกเหนือจากการตั *งคา่ในขอ้ที7 4.3.1. แลว้ลกูคา้สามารถเลอืกไดท้ี7จะระบุใหร้ะบบตั *งคา่ “ Stop Loss ” 

หรอื                                      “ Take Profit ” อตัโนมตัหิรอืไม ่ดงันี*  
ก. การตั *งคา่ Stop Loss ของ Pending Order หมายถงึระบบจะไมต่ั *ง Stop Loss อตัโนมตัใิห ้

หากราคาไมส่ามารถวิ7งไปถงึราคาดงักลา่วโดยคา่ 0. 0000 ที7ระบุมาในโปรแกรมคอืการตั *งคา่
ของการดาํเนินการ ดงักลา่ว  

ข. การตั *งคา่ Take Profit ของ Pending order หมายถงึระบบจะไมต่ั *ง Take Profit อตัโนมตัใิห ้
หากราคาไมส่ามารถวิ7งไปถงึราคาดงักลา่วโดยคา่ 0. 0000 ที7ระบุมาในโปรแกรมคอืการตั *งคา่
ของการดาํเนินการ ดงักลา่ว  

ค. วนัที7และเวลาของการตั *ง Pending Order ดงักลา่ว  
 

4.3.3. ลกูคา้อาจจะไมส่ามารถตั *งคา่ของ Pending Orders ไดห้ากเกดิกรณี ดงัต่อไปนี*   

ก. หากลกูคา้ระบุตวัเลขผดิพลาดหรอืไมถ่กูตอ้ง  
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ข. ในกรณทีี7ลกูคา้ตั *งคา่ Stop Loss หรอื Take Profit โดยไมใ่ชโ้ปรแกรมชว่ยเทรด ( Expert 
Advisor ) ไมถ่กูตอ้งระบบจะแสดงขอ้ความ “ Invalid S / L or T / P ” บนหนา◌้
จอคอมพวิเตอรข์องลกูคา้  

4.3.4. เมื7อลกูคา้สง่คาํสั 7งการตั *งราคาของ Stop Loss หรอื Take Profit เพื7อจะทาํการเปิดคา่สั 7งซื*อขายลกูคา้ 
จะตอ้งระบุคา่เหลา่นี*ลงไปดว้ย ไดแ้ก่   

ก. Ticker ของการเปิดคาํสั 7งซื*อขายที7ถกูตั *งในตาํแหน่งของราคาที7ลกูคา้พอใจ   

ข. 0. 0000 ของการตั *งคา่ Stop Loss หมายถงึลกูคา้ทาํการยกเลกิหรอืไมไ่ดต้ั *งตาํแหน่งของ Stop 
Loss   

ค. 0. 0000 ของการตั *งคา่ Take Profit หมายถงึลกูคา้ทาํการยกเลกิหรอืไมไ่ดต้ั *งตาํแหน่งของ 
Take Profit  
4.3.5. ลกูคา้ไมส่ามารถตั *ง Pending Orders ประเภทใด ๆ กต็ามไวใ้กลต้าํแหน่งของราคา ณ ปัจจบุนัมาก

เกนิไปไดร้ะยะหา่งน้อยที7สดุระหวา่งราคาปัจจบุนักบั Pending Orders ไดร้ะบุไวแ้ลว้ในเวบ็ไซตข์องทาง
บรษิทั  
4.3.5.1. หากคาํสั 7งซื*อดาํเนินการในสภาวะตลาดที7ผดิปกต ิStops levels อาจเพิ7มขึ*น  

4.3.6. ลกูคา้ไมส่ามารถปิดการตั *ง Stop Loss / Take Profit ในกรณทีี7ราคาอยูใ่กลก้บัราคา Stop Loss / Take 
Profit มากเกนิไประบบจะแสดงขอ้ความ “ Modification disabled. The order is too close to the 

market ” หรอื  

“ No Quote ” บนหน้าจอคอมพวิเตอรข์องลกูคา้  
4.3.7. ลกูคา้ไมส่ามารถแกไ้ขราคาของ Pending Orders ในกรณทีี7ราคาอยูใ่กลก้บัราคา Stop Loss / Take 

Profit มากเกนิไประบบจะแสดงขอ้ความ “ Invalid S / L or T / P ” หรอื “ No Quote ” บนหนา◌้
จอคอมพวิเตอรข์องลกูคา้  

4.3.8. ขอ้ความที7ระบุสถานะของการตั *งคาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้าเรยีบรอ้ยจะอยูใ่นสว่นของ “ log-le ”  
4.3.9. ทกุ ๆ การตั *งคาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้า ( Pending Orders ) จะไดร้บั Ticker  
4.3.10. ลกูคา้ไมส่ามารถทาํการตั *งคาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้า ( Pending Orders ) ในชว่งเวลาที7ตลาดปิดทาํการ

ระบบจะไมย่นิยอมใหล้กูคา้กระทาํการดงักลา่วและจะแสดงขอ้ความ “ No Price / Trading is 
forbidden ” บนหน้าจอคอมพวิเตอรข์องลกูคา้  

4.4. การตั *งคา่และการลบคาํสั 7งซื*อขาย  
4.4.1. ลกูคา้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดของการ Pending Orders ที7ตนเองตอ้งการตั *งคา่ใหถ้กูตอ้งครบถว้น โดย

รายละเอยีดดงักลา่วมดีงันี*  

ก. Ticker  
ข. ตาํแหน่งราคาที7ตอ้งการตั *ง Pending orders  

ค. 0. 0000 ของการตั *งคา่ Stop Loss หมายถงึลกูคา้ทาํการยกเลกิหรอืไมไ่ดต้ั *งตาํแหน่งของ Stop 
Loss หากลกูคา้กรอกรายละเอยีดไมถ่กูตอ้งตามที7กาํหนดไวร้ะบบเซริฟ์เวอรส์ามารถยกเลกิคาํ

สั 7งซื*อขายของลกูคา้ได ้และลกูคา้จะไมส่ามารถกดปุ่ ม “ Modify ” เพื7อทาํการแกไ้ขใด ๆ ได ้ 
4.4.2. ลกูคา้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดของการตั *งคา่ Stop Loss / Take Profit ที7ตนเองตอ้งการตั *งคา่ใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้น โดยรายละเอยีดดงักลา่ว มดีงันี*  
ก. ตาํแหน่งราคาที7ตอ้งการเปิดคาํสั 7งซื*อขาย  

ข. 0. 0000 ของการตั *งคา่ Stop Loss หมายถงึลกูคา้ทาํการยกเลกิหรอืไมไ่ดต้ั *งตาํแหน่งของ Stop 
Loss 
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ค. 0. 0000 ของการตั *งคา่ Take Profit หมายถงึลกูคา้ทาํการยกเลกิหรอืไมไ่ดต้ั *งตาํแหน่งของ 
Take Profit  
4.3.5. ลกูคา้ไมส่ามารถตั *ง Pending orders ประเภทใด ๆ กต็ามไวใ้กลต้าํแหน่งของราคา ณ ปัจจบุนัมาก

เกนิไปไดร้ะยะหา่งน้อยที7สดุระหวา่งราคาปัจจบุนักบั Pending Orders ไดร้ะบุไวแ้ลว้ในเวบ็ไซตข์องทาง
บรษิทั  
4.3.5.1. หากคาํสั 7งซื*อดาํเนินการในสภาวะตลาดที7ผดิปกต ิStops levels อาจเพิ7มขึ*น  

4.3.6. ลกูคา้ไมส่ามารถปิดการตั *ง Stop Loss / Take Profit ในกรณทีี7ราคาอยูใ่กลก้บัราคา Stop Loss / Take 

Profit มากเกนิไประบบจะแสดงขอ้ความ “ Modification disabled. The order is too close to the 

market ” หรอื                            “ No Quote ” บนหน้าจอคอมพวิเตอรข์องลกูคา้  
4.3.7. ลกูคา้ไมส่ามารถแกไ้ขราคาของ Pending Orders ในกรณทีี7ราคาอยูใ่กลก้บัราคา Stop Loss / Take 

Profit มากเกนิไประบบจะแสดงขอ้ความ “ Invalid S / L or T / P ” หรอื “ No Quote ” บนหนา◌้
จอคอมพวิเตอรข์องลกูคา้  

4.3.8. ขอ้ความที7ระบุสถานะของการตั *งคาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้าเรยีบรอ้ยจะอยูใ่นสว่นของ “ log-file ” 
4.3.9. ทกุ ๆ การตั *งคาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้า ( Pending Orders ) จะไดร้บั Ticker  
4.3.10. ลกูคา้ไมส่ามารถทาํการตั *งคาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้า ( Pending orders ) ในชว่งเวลาที7ตลาดปิดทาํการ 

ระบบจะไมย่นิยอมใหล้กูคา้กระทาํการดงักลา่วและจะแสดงขอ้ความ “ No Price / Trading is 

forbidden ” บนหนา◌้จอ คอมพวิเตอรข์องลกูคา้  
4.4. การตั *งคา่และการลบคาํสั 7งซื*อขาย  

4.4.1. ลกูคา้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดของการ Pending orders ที7ตนเอง ตอ้งการตั *งคา่ใหถ้กูตอ้งครบถว้นโดย
รายละเอยีดดงักลา่ว มดีงันี*   
ก. Ticker   

ข. ตาํแหน่งราคาที7ตอ้งการตั *ง Pending Orders  

ค. 0. 0000 ของการตั *งคา่ Stop Loss หมายถงึลกูคา้ทาํการยกเลกิหรอืไมไ่ดต้ั *งตาํแหน่งของ Stop 
Loss หากลกูคา้กรอกรายละเอยีดไมถ่กูตอ้งตามที7กาํหนดไวร้ะบบเซฟิเวอรส์ามารถยกเลกิคาํ

สั 7งซื*อขายของลกูคา้ได ้และลกูคา้จะไมส่ามารถกดปุ่ ม “ Modify ” เพื7อทาํการแกไ้ขใด ๆ ได ้ 
4.4.2. ลกูคา้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดของการตั *งคา่ Stop Loss / Take Profit ที7ตนเองตอ้งการตั *งคา่ใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้นโดยรายละเอยีดดงักลา่วมดีงันี*  

ก. ตาํแหน่งราคาที7ตอ้งการเปิดคาํสั 7งซื*อขาย  

ข. 0. 0000 ของการตั *งคา่ Stop Loss หมายถงึลกูคา้ทาํการยกเลกิหรอืไมไ่ดต้ั *งตาํแหน่งของ Stop 
Loss  

ค. 0. 0000 ของการตั *งคา่ Take Profit หมายถงึลกูคา้ทาํการยกเลกิหรอืไมไ่ดต้ั *งตาํแหน่งของ 
Take Profit  
4.4.3. ลกูคา้สามารถยกเลกิการตั *ง Pending Orders ไดโ้ดยการยกเลกิการตั *งคา่ของคาํสั 7งซื*อขายอนันั *น ๆ  

4.4.4. สถานะของการดาํเนินการยกเลกิการตั *ง Pending Ord sets จะอยูใ่นสว่นของ “ Log-file ” เมื7อสถานะ 

ดงักลา่วปรากฏขึ*นใน “ Log-file ” หมายความวา่การยกเลกิการตั *ง Pending orders กาํลงัดาํเนินการ
อยู ่ 

4.4.5. ในกรณทีี7ลกูคา้ดาํเนินการยกเลกิการตั *ง Pending Orders ในชว่งเวลาที7ตลาดไมเ่ปิดทาํการหรอืโบรก
เกอรด์าํเนินการผดิพลาดเกี7ยวกบัคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้การตั *งคา่ Pending orders ทั *งหมดของคาํสั 7งซื*อ
ขายมคีวามเป็นไปไดที7จะถกูระบบยกเลกิ ลกูคา้จะไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืนซึ7งระบุอยูใ่นสว่นของ Trading 
Terminal  
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4.5. การเปิดคาํสั 7งซื*อขายของระบบ ( Order Execution )  
4.5.1. ระบบจะดาํเนินการเปิดคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้เมื7อเขา้เงื7อนไข ดงัต่อไปนี* :  

ก. การเปิดคาํสั 7งขายจาก Sell Stop เมื7อราคา Bid เคลื7อนที7ไปจนถงึตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลย
ตาํแหน่ง ของราคาที7ลกูคา้กาํหนดการเปิดคาํสั 7งขายลว่งหน้าไว ้ระบบจะดาํเนินการเปิดคาํสั 7ง
ขายโดยอตัโนมตั ิ 

ข. การเปิดคาํสั 7งซื*อจาก Buy Stop เมื7อราคา Ask เคลื7อนที7ไปจนถงึตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลย
ตาํแหน่ง ของราคาที7ลกูคา้กาํหนดการเปิดคาํสั 7งซื*อลว่งหน้าไว ้ระบบจะดาํเนินการเปิดคาํสั 7งซื*อ
โดยอตัโนมตั ิ 

ค. การเปิดคาํสั 7งขายจาก Sell Limit เมื7อราคา Bid เคลื7อนที7ไปจนถงึตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลย
ตาํแหน่ง ของราคาที7ลกูคา้กาํหนดการเปิดคาํสั 7งขายลว่งหน้าไว ้ระบบจะดาํเนินการเปิดคาํสั 7ง
ขายโดยอตัโนมตั ิ 

ง. การเปิดคาํสั 7งซื*อจาก Buy Limit เมื7อราคา Ask เคลื7อนที7ไปจนถงึตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลย
ตาํแหน่ง ของราคาที7ลกูคา้กาํหนดการเปิดคา้สั 7งซื*อลว่งหน้าไว ้ระบบจะดาํเนินการเปิดคาํสั 7งซื*อ
โดยอตัโนมตั ิ 

จ. การดาํเนินการของคาํสั 7ง Take Profit สาํหรบัผูเ้ปิดคาํสั 7งซื*อเมื7อราคา Bid เคลื7อนที7ไปจนถงึ
ตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยตาํแหน่งของคา่ take Profit ที7ลกูคา้กาํหนดระบบจะดาํเนินการปิดคาํ
สั 7งซื*อโดยอตัโนมตั ิ 

ฉ. การดาํเนินการของคาํสั 7ง Stop Loss สาํหรบัผูเ้ปิดคาํสั 7งซื*อเมื7อราคา Bid เคลื7อนที7ไปจนถงึ
ตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยตาํแหน่งของคา่ Stop Loss ที7ลกูคา้กาํหนดระบบจะดาํเนินการปิดคาํ
สั 7งซื*อโดยอตัโนมตั ิ 

ช. การดาํเนินการของคาํสั 7ง Take Profit สาํหรบัผูเ้ปิดคาํสั 7งขายเมื7อราคา Ask เคลื7อนที7ไปจนถงึ
ตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยตาํแหน่งของคา่ ระบบจะดาํเนินการปิดคาํสั 7งขายโดยอตัโนมตั ิ 

ซ. การดาํเนินการของคาํสั 7ง Stop Loss สาํหรบัผูเ้ปิดคาํสั 7งขายเมื7อราคา Ask เคลื7อนที7ไปจนถงึ
ตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยตาํแหน่งของคา่ Stop Loss ที7ลกูคา้กาํหนดระบบจะดาํเนินการปิด
คาํสั 7งขายโดย อตัโนมตั ิ

4.5.2. ในกรณทีี7คาํสั 7งซื*อขายหรอืการตั *งคาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้า ( Pending orders ) ของลกูคา้อยูร่ะหวา่ง
ชอ่งวา่งของราคา ( Gap ) คาํสั 7งซื*อขายเหลา่นั *นจะถกูดาํเนินการตามกฎ ดา้นลา่งนี*  
ก. หากคาํสั 7งซื*อขายถกูเปิดในขณะที7เกดิชอ่งวา่งของราคาการตั *งคาํสั 7ง Take Profit จะถกูยกเลกิ 

ในกรณทีี7ลกูคา้ตั *งคาํสั 7ง Take Profit ไวร้ะหวา่งชอ่งวา่งของราคา ( Gap ) ระบบจะมขีอ้ความ

โดยระบุวา่ “ TP cancelled gap ” แจง้ใหล◌้กูคา้ทราบ  

ข. ระบบจะดาํเนินการปิคคาํสั 7งซื*อขายจากคาํสั 7ง Take Profit โดยอตัโนมตั ิหากเกดิชอ่งวา่ง
ระหวา่งราคา ณ บรเิวณที7ตั *งของคาํสั 7ง Take Profit  

ค. ระบบจะดาํเนินการปิดคาํสั 7งซื*อขายจากคาํสั 7ง Stop Loss โดยอตัโนมตั ิหากเกดิชอ่งวา่ง

ระหวา่งราคา ณ บรเิวณที7ตั *งของคาํสั 7ง Stop Loss ระบบจะมขีอ้ความโดยระบุวา่ “ sl gap ” 

ง. ระบบจะดาํเนินการเปิดคาํสั 7งซื*อขายจากคาํสั 7ง Buy Stop และ Sell Stop โดยอตัโนมตัหิากเกดิ
ชอ่งวา่ง ระหวา่งราคา ณ บรเิวณที7ตั *งของคาํสั 7ง Buy Stop และ Sell Stop ระบบจะมขีอ้ความ
โดยระบุวา่ “ started / gap ” 

จ. ระบบจะดาํเนินการเปิดคาํสั 7งซื*อขายจากคาํสั 7ง Buy Limit และ Sell Limit โดยอตัโนมตั ิหาก
เกดิชอ่งวา่งระหวา่งราคา ณ บรเิวณที7ตั *งของคาํสั 7ง Buy Limit และ Sell Limit ระบบจะมี
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ขอ้ความโดยระบุวา่ “ started / gap ” หากชอ่งวา่งของราคาที7มขีนาดเลก็ในบางกรณรีะบบ
อาจจะดาํเนินการเปิดคาํสั 7งซื*อขาย 

 
  

4.5.3.  
ก. ในสภาวะตลาดปกตคิาํสั 7งซื*อจะดาํเนินการโดยบรษิทัดว้ยราคาที7ระบุไวใ้นคาํสั 7งซื*อ  
ข. ถา้คาํสั 7งซื*อดาํเนินการในสภาวะที7ตลาดผดิปกตริาคาในการสั 7งซื*ออาจแตกต่างจากที7ระบุไวใ้น

คาํสั 7งซื*อ ลกูคา้อาจชอบอยา่งใดอยา่งหนึ7งหรอืไมก่ไ็ด ้
4.5.4. ในกรณทีี7มกีารปฏบิตัติามเงื7อนไขต่อไปนี*กบับญัชลีกูคา้ :  

ก. ระดบัมารจ์ิ*นไมเ่ป็นผลกระทบของอตัราสว่นเลเวอรเ์รจในปัจจบุนัที7ตั *งไวใ้นบญัช ี 
ข. ปรมิาณตาํแหน่งการซื*อขายทั *งหมด 60% หรอืมากกวา่ที7วางไวก้บัเครื7องมอืการซื*อขายหนึ7ง ๆ 

และในทศิทางเดยีวกนั ( ขายหรอืชื7อ )  
ค. สั 7งซื*อขายทั *งหมดของลกูคา้ถกูเปิดหรอืตั *งคา่ไวก้่อนภายใน 24 ชั 7วโมง ก่อนที7ตลาดจะปิดทาํ

การ บรษิทัมสีทิธิ cที7จะตั *งคา่ “ Take Profit ” สาํหรบัคาํสั 7งซื*อขายในกรณทีี7ตลาดปิดทาํการ
บรษิทัจะลบหนึ7งสาํหรบัราคา Ask ( สาํหรบัคาํสั 7งขาย ) และจะบวกหนึ7งสาํหรบัราคา Bid ( 
สาํหรบัคาํสั 7งซื*อ )  

 

 
5. การดาํเนินธรุกรรมฝากและถอนเงินกบัโบรกเกอร ์( Deposit withdrawal of funds )  
5.1. การดาํเนินธรุกรรมฝากเงนิเขา้สูบ่ญัชเีทรดของลกูคา้  

5.1.1. ลกูคา้สามารถฝากเงนิเขา้บญัชขีองตนเองไดโ้ดยใชว้ธิกีารและระบบการชาํระเงนิที7มอียูใ่น Personal 
Area  

5.1.2. ในกรณทีี7ลกูคา้ไมส่ามารถดาํเนินธรุกรรมการฝากเงนิอตัโนมตัไิดค้าํรอ้งขอดาํเนินการฝากเงนิของลกูคา้ 
จะไดร้บัการดาํเนินการภายในเวลาไมเ่กนิ 2 วนัของวนัทาํการจากฝ่ายการเงนิของบรษิทั  

5.2. การดาํเนินธรุกรรมถอนเงนิออกจากบญัชเีทรดของลกูคา้  
5.2.1. ลกูคา้ มสีทิธิ cที7จะถอนเงนิผา่นระบบชาํระเงนิใด ๆ กไ็ด ้ที7ปรากฏอยูใ่นระบบการชาํระเงนิซึ7งอยูใ่นสว่น

ของ Personal Area หรอื พื*นที7สว่นบุคคลของลกูคา้  
5.2.2. ถงึแมว้า่ลกูคา้จะมสีทิธิ cในการดาํเนินธรุกรรมฝากเงนิเขา้ผา่นชอ่งทางใดกไ็ดแ้ต่การดาํเนินธรุกรรมของ

ลกูคา้ จะเป็นไปไดโ้ดยสะดวกกวา่ หากลกูคา้ดาํเนินธรุกรรมฝากและถอนเงนิโดยผา่นชอ่งทางเดยีวกนั  
5.2.3. ในกรณทีี7เกดิเหตุสดุวสิยับรษิทัมสีทิธิ cที7จะหยดุระงบัยกเลกิการทาํธรุกรรมถอนเงนิทั *งหมด และจะ

พจิารณาในแต่ละกรณไีป  
5.2.4. ตามนโยบายการถอนเงนิของบรษิทั คาํรอ้งขอถอนเงนิจะดาํเนินการภายใน 2 วนัทาํการ นบัจากวนัที7ได้

รบัคาํขอถอนเงนิ  
5.2.5. บรษิทั สามารถพจิารณาขอ้มลูจากลกูคา้เกี7ยวกบัแหลง่รายไดแ้ละแหลง่เงนิทนุของตน เพื7อพจิารณา

ความถกูตอ้งตามกฎหมายของการฝากและถอนเงนิของลกูคา้ เพื7อใหเ◌้ป็นไปตามขอ้กาํหนดที7เกี7ยวขอ้ง  
 5.2.6. หากลกูคา้ดาํเนินธรุกรรมฝากหรอืถอนเงนิผา่นทางบตัรเดบติหรอืเครดติอยา่งน้อยหนึ7งครั *ง การดาํเนิน

ธรุกรรมถอนเงนิของลกูคา้ จะตอ้งทาํโดยใชบ้ตัรเดบติหรอืเครดติใบเดมิที7เป็นของธนาคารเดมิเทา่นั *น 
การใชบ้ตัรเดบติและเครดติที7พึ7งจะเคยดาํเนินธรุกรรมฝากหรอืถอนเงนิอยา่งน้อยหนึ7งครั *ง จะไมส่ามารถ
ดาํเนินการโอนเงนิภายในได ้ 
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5.2.7. หากลกูคา้ดาํเนินธรุกรรมฝากเงนิผา่นทางบตัรเดบติหรอืเครดติ การดาํเนินธรุกรรมถอนเงนิผา่นทางบตัร
เดบติหรอืเครดติจะตอ้งมสีาํเนาของบตัรเดบติหรอืเครดติดงักลา่ว ในสาํเนานั *นจะตอ้งมตีวัเลข 6 ตวัแรก 
และ 4 ตวัทา้ย ที7อยูบ่นบตัรรวมไปถงึ ชื7อของผูถ้อืบตัรวนัหมดอายขุองบตัร และลายเซน็ของผูถ้อืบตัร 
แนบมาในสาํเนาดงักลา่วดว้ย  

5.2.8. หากคณุไดท้าํการฝากเงนิเขา้บญัชผีา่นบตัรเดบติหรอืบตัรเครดติและมกีารยื7นคาํขอถอนเงนิภายในหนึ7ง
ปี นบัจากววนัที7ทาํการฝากเงนิ จะถกูโอนกลบัเขา้สูบ่ตัร สามารถถอนเขา้บตัรไดส้งูถงึ 100% ของเงนิ

ฝากเริ7มตน้ จาํนวนเงนิที7เกนิเงนิฝากเริ7มตน้ อาจถอนไดท้ั *งหมดหรอืถอนไดบ้างสว่นโดยการโอนเงนิผา่น
ธนาคาร  

5.2.9. บรษิทั ขอสงวนสทิธิ cในการปรบัยอดการดาํเนินงานทางการเงนิในบญัชกีารคา้และระบบการชาํระเงนิ 
ของลกูคา้เพื7อใหเ้หน็ถงึความเป็นจรงิและความสอดคลอ้งของกจิกรรมการซื*อขายของลกูคา้บน
แพลตฟอรม์ของ บรษิทั  
5.2.9.1. ในกรณทีี7มกีารทาํธรุกรรมที7ไมส่อดคลอ้งกบับรษิทั อาจยกเลกิการดาํเนินการทางการเงนิที7

ไมไ่ดพ้บอยูใ่นระบบบนัทกึของการชาํระเงนิหรอืถกูยกเลกิ ( การเรยีกเกบ็เงนิ ) ในกรณนีี*
บรษิทัขอสงวนสทิธิ cในการยกเลกิการดาํเนินการซื*อขายใด ๆ ที7เกดิขึ*นกบักองทนุที7ไมไ่ดร้บัการ
ยนืยนัและเรยีกคนืการชาํระเงนิที7เกี7ยวขอ้งกบัการ ดาํเนินการเหลา่นี* เชน่ คา่คอมมชิชั 7นพารท์
เนอร ์คา่คอมมชิชั 7นอา้งองิอตัโนมตั ิโปรโมชั 7นและโบนสัลอ็ต เป็นตน้  

 
5.3. การโอนเงนิภายใน ( Internal Transfer )  
 
  
 
5.4. ความปลอดภยัทางการเงนิ  

5.4.1. เพื7อความปลอดภยัทางการเงนิบรษิทัมสีทิธิ cที7จะขอใหล้กูคา้ระบุขอ้มลูเกี7ยวกบัตวัของลกูคา้เอง เพื7อเป็น
การยนืยนัการมตีวัตนของลกูคา้ในสว่นของการสมคัรเปิดบญัชเีทรด บรษิทัมสีทิธทิี7จะขอขอ้มลูเกี7ยวกบัการมตีวัตนของ
ลกูคา้เพิ7มเตมิ เชน่ สาํเนาของเอกสารเดนิทาง ( Passport ) หรอืเอกสารยนืยนัการมตีวัตนอื7น ๆ ของลกูคา้ที7เกี7ยวขอ้ง  

ประเภทบญัชตีน้ทาง ประเภทบญัชปีลายทาง Balance Credit หมายเหตุ 

STD Bonus 

STD Bonus ไดร้บั ไดร้บั   

STD ไดร้บั ไมไ่ดร้บั  Credit ถกูตดัออก 

ECN 200ขึ*นไป ไดร้บั ไมไ่ดร้บั  Credit ถกูตดัออก 

STD 

STD Bonus ไดร้บั ไดร้บั   

STD ไดร้บั ไดร้บั   

ECN 200ขึ*นไป ไดร้บั ไมไ่ดร้บั  Credit ถกูตดัออก 

ECN  

STD Bonus ไดร้บั ไดร้บั   

STD ไดร้บั ไมไ่ดร้บั  Credit ถกูตดัออก 

ECN 200ขึ*นไป ไดร้บั ไดร้บั   
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5.4.2. บรษิทัไมอ่นุญาตใหบุ้คคลที7สามเป็นผูด้าํเนินธรุกรรมการเงนิทั *งการฝากและการถอนเงนิแทน รวมถงึ
กจิกรรมการซื*อขายทั *งหมด  

 
6. คอมมิชชั ,น ( Commission and other costs )  
6.1. ลกูคา้จะตอ้งชาระคา่คอมมชิชั 7นและคา่ใชจ้า่ยอื7น ๆ ที7เกี7ยวขอ้งตามที7ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา บรษิทัไดร้ะบุรายละเอยีด

ของคา่คอมมชิชั 7นไวแ้ลว้บนเวบ็ไซตห์ลกัของ IUX MARKET  
6.2. บรษิทัมสีทิธิ cที7จะเปลี7ยนเงื7อนไขของคา่คอมมชิชั 7นและคา่ใชจ้า่ยอื7น ๆ ที7เกี7ยวขอ้งโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

บรษิทัจะตอ้งแจง้การเปลี7ยนแปลงรายละเอยีดของคา่คอมมชิชั 7นบนเวบ็ไซตห์ลกัของ IUX MARKET ในสว่นของ 
“ Company News ” และในหนงัสอืสญัญา  

6.3. บรษิทัไมม่สีทิธิ cที7จะเปิดเผยขอ้มลูผลการเทรดของลกูคา้ คา่คอมมชิชั 7นหรอืคา่ธรรมเนียมจากการเทรดของลกูคา้
ซึ7งระบุไวใ้นหนงัสอืสญัญาฉบบันี*  

 

7. การติดต่อสื,อสารระหว่างลกูค้าและบริษทั ( Communication between the Client and the Company )  
7.1. บรษิทัจะใชช้อ่งทางที7ระบุดงัต่อไปนี*ในการตดิต่อสื7อสารกบัลกูคา้   

ก. Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4 จากบรษิทัสูล่กูคา้   

ข. ชอ่ง chat ใน Personal Area ของลกูคา้   

ค. โทรศพทั ์  

ง. การ Post   
จ. ชอ่งทางการตดิต่อสื7อสารที7บรษิทัประกาศบนเวป็ไซตห์ลกั  

ช. ชอ่ง chat ของบรษิทับรษิทัจะตดิต่อลกูคา้โดยยดึตามขอ้มลูของลกูคา้ที7ระบุไวใ้นขณะที7กาํลงั ดาํเนินการ
สมคัรเปิดบญัชหีรอืขอ้มลูที7ลกูคา้ดาํเนินการเปลี7ยนแปลงขอ้มลูสว่นตวัในภายหลงั  

7.2. บรษิทัมบีรกิาร “ Online chat ” สาํหรบัลกูคา้เพื7อความสะดวกสบายและความตอ้งการของลกูคา้ ในกรณทีี7
คาํตอบของลกูคา้ไมไ่ดร้บัการดาํเนินการในทนัท ีหรอืตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการบรษิทัจะสง่ Email เพื7อ
แจง้การดาํเนินการใหล้กูคา้ภายหลงั  

7.3. ลกูคา้จะตอ้งไดร้บัเอกสารขอ้ความการยนืยนัการรายงานต่าง ๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัตวัลกูคา้จากทางบรษิทั :  
ก. ภายในหนึ7งชั 7วโมงหลงัจากที7ลกูคา้สง่ Email มายงับรษิทั  
ข. ทนัททีี7สง่ Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4  
ค. ทนัททีี7จบการสนทนาทางโทรศพัท ์
ง. ภายใน 7 วนัหลงัจากการประกาศ  
จ. ภายใน 1 ชั 7วโมงหลงัจากขอ้ความถกูประกาศอยูบ่นเวบ็ไซตห์ลกั  

7.4. การลงทนุหรอืการดาํเนินธรุกรรมต่าง ๆ ของลกูคา้ถอืเป็นความลบัของบรษิทั การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้
จะตอ้งใชร้หสัผา่นในสว่นของ Personal Area เทา่นั *น ลกูคา้จะตอ้งเกบ็ชื7อลอ็คอนิ ( logins ) และรหสัผา่นของ
ลกูคา้ใหhเป็นความลบัและดทีี7สดุ  

7.5. การสนทนาระหวา่งลกูคา้และพนกังานของบรษิทัผา่นทางระบบโทรศพัทข์องลกูคา้ จะไดร้บัการบนัทกึเสยีงไวท้กุ
ครั *ง บทสนทนาดงักลา่วถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัเพื7อใชใ้นการเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื7อความปลอดภยัของการ
ดาํเนินการธรุกรรมและการลงทนุลกูคา้  

 

8. ขั Lนตอนการพิจารณาคาํร้องหรือคาํกล่าวอ้างของลกูค้า  
8.1. ข ั *นตอนการพจิารณาคาํรอ้งหรอืคาํกลา่วอา้งของลกูคา้เกี7ยวกบัคาํสั 7งซื*อขาย  
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8.1.1. เมื7อมปัีญหาเกี7ยวกบัการบรกิารของบรษิทัเกดิขึ*นลกูคา้มสีทิธิ cในการยื7นคาํรอ้งต่อบรษิทั เพื7อรบัฟังการ
ชี*แจงต่อปัญหาดงักลา่วไดโ้ดยคาํรอ้งของลกูคา้จะไดร้บัการพจิารณา 2 วนัที7บรษิทัเปิดทาํงาน ระยะเวลา 
2 วนัจะเริ7มนบัตั *งแต่เวลาที7ลกูคา้ยื7นคาํรอ้งดงักลา่วต่อบรษิทั  

8.1.2. คาํรอ้งของลกูคา้จะตอ้งมขีอ้มลูตามที7ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 8.1.6. ในสญัญาฉบบันี*ลกูคา้สามารถยื7นคาํรอ้งไป
ยงัแผนกควบคมุและตรวจสอบคณุภาพจาก Feedback ของลกูคา้ซึ7งอยูใ่นเวบ็ไซตห์ลกั สว่น “ Claims 

and disputes for orders” ของบรษิทั หากลกูคา้ดาํเนินการยื7นคาํรอ้งในสว่นอื7น บรษิทัจะถอืวา่ไม่
รบัทราบหรอืรบัรูค้าํรอ้ง ดงักลา่ว  

8.1.5. การอา้งสทิธิ cจะถกูปฏเิสธและบญัชลีกูคา้อาจถกูยตุลิงในกรณตี่อไปนี* :  

ก. ลกูคา้ไมส่ามารถตอบคาํถามใด ๆ และ / หรอืคาํขอทั *งหมดของบรษิทัไดภ้ายใน 5 วนันบัจาก
วนัที7ไดร้บั  

ข. บรษิทัพบวา่ลกูคา้ใชอุ้ปกรณ์หลายเครื7องในขณะที7เขา้ถงึแพลตฟอรม์ของบรษิทั และ / หรอื
เขา้ถงึแพลตฟอรม์จากหลาย IP ที7ไมส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของลกูคา้ทั 7วไป และ / หรอือาจ
สงสยัวา่บญัชขีอง ลกูคา้ถกูบุกรกุและ / หรอืใชง้านโดยบุคคลที7สามที7ไมไ่ดร้บัอนุญาต  

ค. บรษิทัมเีหตุอนัควรเชื7อไดว้า่ลกูคา้ยนิดใีหก้ารเขา้ถงึบญัชขีองคนแก่บุคคลที7สาม  
8.1.6. ลกูคา้จะตอ้งระบุขอ้มลูดงัต่อไปนี*ลงในคาํรอ้งของลกูคา้  

ก. ชื7อและนามสกุลจรงิ  

ข. หมายเลขบญัชเีทรด  

ค. วนัและเวลาของเหตุการณ์ในคาํรอ้ง  
ง. หมายเลขของคาํสั 7งซื*อขายที7มปัีญหา  

จ. รายละเอยีดและขอ้มลูคาํอธบิายของปัญหาโดยละเอยีด  
8.1.7. บรษิทัมสีทิธิ cในการยกเลกิหรอืไมร่บัทราบคาํรอ้งของลกูคา้ทั *งหมด ในกรณทีี7การยื7นคาํรอ้งของลกูคา้ไม่

เป็นไปตามกฎขอ้ที7 8.1.2. และ 8.1.¥. ของสญัญาฉบบันี*  
8.2. ข ั *นตอนในการพจิารณาคา้รอ้งที7มตี่อคณุภาพการบรกิาร  

8.2.1. ลกูคา้มสีทิธิ cในการยื7นคาํรอ้งใหม้กีารพจิารณาคณุภาพการบรกิาร ลกูคา้สามารถดาํเนินการให ้
Feedback ต่อคณุภาพการบรกิารไดโ้ดยการไปที7เวป็ไซตห์ลกั สว่น “ Claims and disputes for 

orders ” ของบรษิทั คาํรอ้งต่อคณุภาพบรกิารของลกูคา้จะไดร้บัการพจิารณาจากหวัหน้าฝ่ายควบคมุ
คณุภาพ  

8.2.2. บรษิทัจะพจิารณาคาํรอ้งของลกูคา้และตอบกลบัคา้รอ้งนั *นในสว่นของ Personal Area ของลกูคา้ ภายใน
ระยะเวลา 10 วนัหลงัจากที7ไดร้บัทราบคาํรอ้ง  

8.2.3. ลกูคา้จะตอ้งระบุขอ้มลูดงัต่อไปนี*ลงในคาํรอ้งของลกูคา้  

ก. ชื7อและนามสกุลจรงิ  
ข. หมายเลขบญัชเีทรด  

ค. วนัและเวลาของเหตุการณ์ในคาํรอ้ง  

ง. ชื7อของพนกังานบรษิทัที7ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  
จ. ชอ่งทางในการตดิต่อสื7อสารกบัพนกังานบรษิทั เชน่ โทรศพัท,์ ระบบ Life Chat ใน Personal 

Area ของลกูคา้, Live Chat บนเวป็ไซตห์ลกัหรอืชอ่งทางการสื7อสารอื7น ๆ   

ฉ. รายละเอยีดและคา่อธบิายของเหตุการณ์ในคาํรอ้งโดยละเอยีด  
8.3. แหลง่ขอ้มลูสาํหรบัการอา้งองิต่อคาํรอ้งของลกูคา้  
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8.3.1. เซริฟ์เวอร ์Log-file คอืแหลง่ขอ้มลูที7ดทีี7สดุ ที7ลกูคา้สามารถใชใ้นการยื7น พรอ้มกบัคาํรอ้งต่อปัญหาของ
ลกูคา้ บรษิทัจะพจิารณาขอ้มลูที7ไดจ้ากเซริฟ์เวอร ์Log-file เป็นอนัดบัแรกก่อนหลกัฐานอื7น ๆ ที7มตี่อ
เหตุการณ์นั *น ๆ  

8.3.2. ในกรณทีี7คาํรอ้งต่อปัญหาของลกูคา้ไมไ่ดร้บัการบนัทกึไวใ้นเซฟิเวอร ์Log-file บรษิทัจะพจิารณาคาํรอ้ง
ของลกูคา้จากหลกัฐานอื7น ๆ  

8.4. การชาํระคา่ชดเชยจากบรษิทั  
8.4.1. ในกรณทีี7บรษิทัตรวจสอบคาํรอ้งและเป็นจรงิดงัคาํกลา่วอา้ง บรษิทัยนิดจีา่ยเงนิชดเชยใหก้บัลกูคา้โดย

การโอนเงนิชดเชยไปยงับญัชเีทรดของลกูคา้  
8.4.2. บรษิทัจะไมจ่า่ยเงนิชดเชยใหก้บัลกูคา้หากตรวจสอบและพบวา่ คาํรอ้งของลกูคา้กบัหลกัฐานที7ใชอ้า้งองิ

ยงัไมม่คีวามสมเหตุสมผลเพยีงพอ  
8.4.3. บรษิทัจะไมช่าํระเงนิคา่ชดเชยในปัญหาที7ไมไ่ดเ้กี7ยวขอ้งกบัความเสยีหายทางการเงนิใหล้กูคา้  
8.4.4. จากกรณขีอ้ที7 8.4.1. บรษิทัจะดาํเนินการโอนเงนิชดเชยไปยงับญัชเีทรดของลกูคา้ ภายในเวลา 1 วนัทาํ

การ หลงัจากที7ผลของการพจิารณาคาํรอ้งปรากฏ  
8.5. การยกเลกิหรอืปฏเิสธคาํรอ้งของลกูคา้ 8.5.1. ในขณะที7บรษิทักาํลงัปิดเพื7อดาํเนินการปรบัปรงุหรอืแกไ้ขระบบคาํ

รอ้งใด ๆ ที7สง่มาบรษิทัจะถอืวา่ยงัไมไ่ดร้บัทราบคาํรอ้งดงักลา่ว และจะไมด่าํเนินการใด ๆ ให ้ลกูคา้จะไดร้บั
ขอ้ความแจง้ใหท้ราบเกี7ยวกบัการถกูปฏเิสธคาํรอ้งจากระบบผา่นทาง Email ภายใน trading platform ของลกูคา้ 
หรอืชอ่งทางอื7น ๆ ที7ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ที7 7.1. ของสญัญาฉบบันี*  
8.5.2. บรษิทัจะไมร่บัคาํรอ้งที7เกี7ยวขอ้งกบัระยะเวลาในการดาํเนินการสง่คาํสั 7งซื*อขายถงึแมว้า่ขอ้ความดงักลา่ว 

จะปรากฏอยูบ่นเซฟิเวอร ์Log-file  
8.5.3. คาํรอ้งอื7น ๆ ที7อยูน่อกเหนือจากที7บรษิทัไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี* จะไดร้บัการพจิารณาจากบรษิทั 

เป็นกรณไีป  
8.6. หากลกูคา้ดาํเนินการเปิดปิดหรอืเปลี7ยนแปลงคาํสั 7งซื*อขายในขณะที7ตลาดปิดทาํการ บรษิทัขอสงวนสทิธิ cที7จะไม่

ดาํเนินการใด ๆ กบัคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้  
 

9. ความเสี,ยง  
ลกูคา้รบัทราบเขา้ใจดแีละยนิดทีี7จะรบัความเสี7ยง ซึ7งเกดิขึ*นเป็นธรรมชาตขิองการลงทนุ และยนิดทีี7จะใหบ้รษิทั

ดาํเนินการดแูลคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ตามเงื7อนไขต่อไปนี* :  
9.1. ความเสี7ยงที7เกดิจาก Leverage  

9.1.1. การเปลี7ยนแปลงของตลาดในบางครั *งอาจจะสง่ผลกระทบต่อ Leverage ของบญัชเีทรดที7ลกูคา้กาํลงัเปิด
คาํสั 7งซื*อขายอยู ่ในกรณทีี7ตลาดกาํลงัวิ7งไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัทศิทางของคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ 
ลกูคา้สามารถเปิดคาํสั 7งซื*อขายที7ตดิลบนั *นไวไ้ดจ้นกวา่มารจ์ิ*นของลกูคา้จะหมด หรอืลกูคา้สามารถฝาก
เงนิเขา้เทรด เพื7อเพิ7มมารจ์ิ*นใหก้บับญัชเีทรดตวัเองได ้ 

9.1.2. การเทรดที7ดคีวรจะมมีารจ์ิ*นอยา่งน้อยเกนิ 100% ขึ*นไป และการเทรดทกุครั *งควรจะตั *งคา่ Stop Loss ที7 
คาํสั 7งซื*อขายดว้ยทกุครั *ง  

9.2. ความเสี7ยงที7เกดิจากความผนัผวนในตลาด  
9.2.1. ในบางครั *งตลาดจะมกีารผนัผวนสงูซึ7งสง่ผลต่อการเทรดเป็นอยา่งมาก เพราะชว่งที7ตลาดผนัผวน หาก

ทาํกาํไรไดก้จ็ะไดก้าํไรมาก หากขาดทนุกจ็ะขาดทนุมากเชน่กนั  
9.3. ความเสี7ยงที7เกดิจากปัจจยัทางเทคนิค  

9.3.1. ลกูคา้ รบัทราบ, เขา้ใจดแีละยนิดทีี7จะรบัความเสี7ยง ซึ7งเกดิจากขอ้มลูการสื7อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าผดิพลาด 
หรอืมปัีญหาซึ7งเกดิขึ*นจากฝั 7งของลกูคา้เองและอาจจะสง่ผลกระทบต่อการเทรดของลกูคา้ได ้ 
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9.3.2. ลกูคา้ รบัทราบ, เขา้ใจดแีละยนิดทีี7จะรบัความเสี7ยงที7อาจจะเกดิขึ*นกบั “ Client Terminal ” ของลกูคา้ 
ซึ7งอาจจะเกดิขึ*นจากสาเหตุดงัต่อไปนี*  
ก. การขดขัอ้งของอุปกรณ์คอมพวิเตอรข์องลกูคา้หรอือนิเตอรเ์น็ตของลกูคา้มปัีญหา  

ข. อุปกรณ์ของลกูคา้ที7เกี7ยวของกบัการเทรดไมส่ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 

ค. การตั *ง “ Client Terminal ” ที7ผดิพลาดของลกูคา้เอง  

ง. ลกูคา้ไมไ่ดท้าํการปรบั“ Client Terminal ” ของลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
จ. ลกูคา้ไมไ่ดศ้กึษาหรอืเขา้ใจ เกี7ยวกบัวธิกีารใชง้านหรอืตดิตั *ง “ Client Terminal ” ซึ7งได้

อธบิายและระบุไวแ้ลว้  
9.4. ความเสี7ยงที7เกดิจากสภาวะที7ไมป่กตขิองตลาด ลกูคา้รบัทราบ, เขา้ใจดแีละยนิดทีี7จะรบัความเสี7ยงซึ7งเกดิขึ*นใน

ขณะที7ตลาดไมป่กต ิซึ7งอาจจะสง่ผลใหก้ารสง่คาํสั 7งซื*อขายใชเ้วลานานขึ*นคา่ Spread อาจจะกวา้งขึ*น 
9.5. ความเสี7ยงที7เกดิจากความผดิปกตขิอง Trading Platform  

9.5.1. ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจด ีวา่การสง่คาํสั 7งซื*อขายสามารถทาํไดท้ลีะครั *งเทา่นั *น การพยายามสง่คาํสั 7งซื*อ
ขายซํ*า ๆ ตดิต่อกนัอยา่งรวดเรว็ มสีทิธิ cทาํใหร้ะบบทาํการลอ็คคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ โดยระบบจะแสดง
ขอ้ความ “ Order is locked ” บนหนา◌้จอคอมพวิเตอรข์องลกูคา้  

9.5.2. ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจดวีา่การเคลื7อนที7ของราคาไมไ่ดเ้กดิจากการกระทาํของโบรกเกอร ์แต่หากเกดิ
จากเซริฟ์เวอรท์าํการดงึขอ้มลูมาจากตลาดจรงิ ในกรณทีี7อนิเตอรเ์น็ตของลกูคา้ไมเ่สถยีร ราคาที7ลกูคา้
ไดร้บัหรอืไดเ้หน็อาจจะไมต่รงกบัความเป็น ณ ปัจจบุนัของตลาด  

9.5.3. อตัราราคาปัจจบุนัสาํหรบัสนิทรพัยอ์า้งองิจะถกูคาํนวณโดยบรษิทัโดยตั *งอยูบ่นพื*นฐานของการใหร้าคาที7
ไดร้บัจากบรษิทัทกุ  ประเดน็ ที7เกี7ยวกบัการกาํหนดราคาของตลาด จะขึ*นกบัความรูค้วามเขา้ใจของ
บรษิทันั *นแต่เพยีงผเ◌◌ู้ดยีว  

9.5.4. ลกูคา้ยอมรบัราคาที7เสนอโดยบรษิทั โดยไมม่เีงื7อนไข ถอืเป็นการถกูตอ้งจะไมม่กีารเรยีกรอ้งเกี7ยวกบั
ราคาที7เสนอโดยบรษิทักรณทีี7ราคาแตกต่างจากราคาของแหลง่อื7น ๆ สามารถยอมรบัสาํหรบันําไป
พจิารณา  

9.5.5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ cในการพจิารณาซํ*ากบัราคาใหไ้วใ้นชว่งเวลาใดเวลาหนึ7ง ถา้สอดคลอ้งกบัที7บรษิทั

กาํหนดราคาดงักลา่วจะเรยีกวา่ “ ราคา Off-market ” และ /หรอื “ สภาวะตลาดผิดปกติ ” และ /หรอื 

" ข้อผดิพลาดที Jเหน็ได้ชดั " ที7กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลง และ /หรอืในสว่น “ ข้อกาํหนดและคาํจาํกดั

ความและทาํการแก้ไขข้อมลูการเงิน ของการเทรดในราคาดงักล่าว ”  
9.5.6. ในกรณทีี7มกีารหยดุการใหร้าคาจากเซริฟ์เวอรท์ี7ใชเ้ทรดโดยไมไ่ดแ้จง้ไว ้อาจเนื7องมาจากฮารด์แวรห์รอื

ซอฟตแ์วรล์ม้เหลวบรษิทัขอสงวนสทิธิ cในการที7จะเชื7อมต่อขอ้มลูราคากบัฐานขอ้มลูของราคาบน
เซริฟ์เวอรอ์ื7น เพื7อที7จะใหม้คีวามต่อเนื7องของการเสนอราคา ในกรณดีงักลา่วบรษิทัมสีทิธิ c แต่ไมจ่าํเป็นที7
จะแกไ้ขผลทางการเงนิของการเทรดของลกูคา้ที7เทรดในชว่งเวลานี*  

9.5.7 ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจดวีา่การปิดแกไ้ขหน้าโปรแกรมออกจากเครื7องคอมพวิเตอรข์องลกูคา้ ไม่
สามารถแกไ้ขคาํสั 7งซื*อขายที7ลกูคา้ดาํเนินการไปแลว้ในตลาด  

9.5.8. ลกูคา้รบัทราบและยอมรบัความเสี7ยงที7เกดิจากการไมไ่ดว้างแผนการเทรดที7ดใีนการเปิดคาํสั 7งซื*อขายที7
สอง ทั *ง ๆ ที7ยงัไมไ่ดท้ราบผลของคาํสั 7งซื*อขายแรก  

9.5.9. ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจดวีา่ การตั *งคา่คาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้าทกุประเภท ( Pending Orders ) สามารถ
ทาํได ้หลงัจากที7สง่คาํสั 7งซื*อขายไปยงัตลาดแลว้เทา่นั *น 

 9.5.10. ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจดวีา่การดาํเนินการของคาํสั 7งซื*อขายลว่งหน้าทกุประเภท (Pending Orders) จะ
ดาํเนินการกต็่อเมื7อราคาเคลื7อนที7ไปจนกระทั 7งอยูใ่นตาํแหน่งเดยีวกนัหรอืเลยตาํแหน่งของคาํสั 7งซื*อขาย
ลว่งหน้าเทา่นั *น การดาํเนินการเป็นไปตามกฎขอ้ที7 4.5. ของสญัญาฉบบันี*  
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9.6. ความเสยีงซึ7งเกดิจากการสื7อสารลมเ้หลว  
9.6.1. ลกูคา้รบัทราบ, เขา้ใจดแีละยนิดรีบัความเสี7ยงต่อการสญูเสยีเงนิฝากเนื7องจากตวัลกูคา้เองไมไ่ดร้บัหรอื

รบัขอ้ความจากบรษิทัลา่ชา้เกนิไป  
9.6.2. ลกูคา้รบัทราบและยอมรบัความเสี7ยงที7วา่ Email ที7ลกูคา้สง่ใหก้บับรษิทัอาจจะมคีวามเป็นไปไดท้ี7บุคคลที7

สาม สามารถเขา้ถงึขอ้มลูใน Email ของลกูคา้โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตได ้ 
9.6.3. ลกูคา้ยนิยอมที7จะใหบ้รษิทัมสีทิธิ cในการลบหรอืทาํลายขอ้ความที7ลกูคา้ไมไ่ดร้บัผา่นระบบสง่ Email 

ภายในการดาํเนินการลบขอ้ความดงักลา่วจะมขีึ*นภายใน 3 วนั นบัจากวนัที7สง่ขอ้ความใหก้บัลกูคา้  
9.6.4. ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจดวีา่ขอ้มลูที7เกี7ยวขอ้งกบับญัชเีทรดของลกูคา้ถอืเป็นความลบัของลกูคา้ ลกูคา้ญ

อมรบัความเสี7ยงซึ7งอาจจะเกดิขึ*นโดยการกระทาํของบุคคลที7สามที7ดาํเนินการเขา้ถงึขอ้มลูของลกูคา้โดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาต  

9.7. ความเสี7ยงซึ7งเกดิจากเหตุสดุวสิยั  
9.7.1. ลกูคา้รบัทราบเขา้ใจดแีละยนิดรีบัความเสี7ยงที7เกดิขึ*นจากเหตุสดุวสิยัซึ7งอาจจะสง่ผลถงึความสญูเสยีเงนิ

ของลกูคา้  
 

10. เหตสุดุวิสยั 
10.1. ในกรณทีี7เกดิเหตุสดุวสิยัซึ7งเป็นเหตุใหคู้ส่ญัญาฝ่ายใดกต็ามถกูสกดักนัหรอืจาํกดัไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มจาก

การปฏบิตัหิน้าที7ทั *งหมดหรอืสว่นใดสว่นหนึ7งภายใตส้ญัญาฉบบันี* ซึ7งอยูเ่หนือการควบคมุ เชน่ สงคราม ความ
วุน่วายในบา้นเมอืง จลาจล การก่อการกบฏ การแทรกแซงทางการเมอืง การปรบัลดคา่เงนิตรา เพลงิไหมภ้ยั
ธรรมชาต ิระเบดิ อุทกภยัและเหตุสดุวสิยัหรอืสิ7งที7สองฝ่ายไมต่อ้งการใหเ้กดิขึ*น เมื7อบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็วา่
เหตุการณ์ดงักลา่วทาํใหเ้กดิความไมม่ั 7นคงในตลาด บรษิทัขอสงวนสทิธิ cในการงดใหบ้รกิารชั 7วคราว โดยบรษิทั
จะแจง้ใหท้ราบผา่นทางระบบ Email  

10.2. บรษิทัมสีทิธิ cที7จะกาํหนดขอบเขตความเสยีหายที7เกดิขึ*นจากเหตุสดุวสิยั โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบผา่นทาระบบ 
Email  
10.3. ในกรณทีี7เกดิเหตุสดุวสิยัลกูคา้รบัทราบและยนิยอมใหบ้รษิทัดาํเนินการดงัต่อไปนี* โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า  

ก. ดาํเนินการตามคาํรอ้งขอเพิ7มมารจ์ิ*น  

ข. ปิดคาํสั 7งซื*อขายของลกูคา้ที7บรษิทัเหน็วา่สมควร  
ค. ระงบัหรอืเปลี7ยนแปลงเงื7อนไขบางขอ้ในสญัญาฉบบันี*ที7เกี7ยวขอ้งกบัเหตุสดุวสิยัที7เกดิขึ*นเพื7อความ

สะดวก ของบรษิทัในการดาํเนินการ  

ง. ดาํเนินการหรอืไมด่าํเนินการใด ๆ ต่อคาํรอ้งของลกูคา้หรอืตวับรษิทัเอง  

จ. พจิารณาผลและรายละเอยีดของคาํสั 7งซื*อขายทั *งหมดของลกูคา้ เชน่ การเปิดปิดคาํสั 7งซื*อขายการ
เปลี7ยนแปลง ตาํแหน่งของราคาจาํนวนคา่สั 7งซื*อขายที7ถกูลบทั *งหมด 

 


