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

1. General Provisions

1.1 Conditions of Providing Quotes

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

(a)
For Marketmaker Accounts:

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

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

● The Company establishes a spread for each
instrument in the contract specifications. The
spreads shown on the Company’s website are
standard (average) spreads . The size of the1

standard spread may increase/decrease
depending on market volatility . The Company2

shall be entitled to alter the amount of the
spread without prior written notification to the
Client;

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

(c)
The following may serve as sources
of this type:

เงื�อนไขธรุกจิทั�วไปประกอบดว้ยสองสว่น ซึ�งอธบิาย
ถงึกระบวนการดําเนนิกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายบน
บญัชซีื�อขายของลกูคา้ รวมทั �งการดําเนนิการ
ซื�อขายกระบวนการระงับขอ้ขดัแยง้และการสื�อสาร
กบัลกูคา้

1. ขอ้กําหนดทั�วไป

1.1 เงื�อนไขในการเสนอราคา

ขอ้กําหนดในการเสนอราคาขึ�นอยูก่บัประเภทบญัชทีี�
ลกูคา้ใช ้

(a)
สําหรับบญัชีMarketmaker:

● ราคาที�เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทเป็นราคา
ชี�นํา (Indicative)

● ราคาที�เสนออาจจะแตกตา่งจากราคาของ
สนิทรัพยอ์า้งองิ (Underlying Asset) หาก
ตลาดอา้งองิปิด ราคาที�บรษัิทเสนอจะเป็นราคา
โดยประมาณของสนิทรัพยอ์า้งองินั�น

● บรษัิทไดกํ้าหนดคา่สเปรด และ/หรอื คา่
คอมมชิชั�นจากการเทรดของเครื�องมอืทางการ
เงนิแตล่ะประเภทไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของ
สญัญา สเปรดที�แสดงบนเว็บไซตข์องบรษัิท
เป็นสเปรดมาตรฐาน (สเปรดเฉลี�ย)1 ขนาดของส
เปรดมาตรฐานอาจเพิ�มขึ�นหรอืลดลงขึ�นอยูก่บั
ความผันผวนของตลาด บรษัิทมสีทิธทิี�จะ
เปลี�ยนแปลงคา่สเปรด และ/หรอื2 คา่
คอมมชิชั�นจากการเทรดโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้
ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

(b)
ในกรณีที�สตรมีราคาจากเซริฟ์เวอรเ์กดิชะงักหรอื
ขดัขอ้ง เนื�องจากอปุกรณห์รอืซอฟตแ์วรม์ปัีญหา
บรษัิทมสีทิธใิชร้าคาจากแหลง่อื�น ตามเซริฟ์เวอรท์ี�
ใหบ้รกิารลกูคา้ที�ดําเนนิการซื�อขาย

2 Clients who prefer to execute trading operations with financial instruments with a fixed Spread may do so upon accepting the required
trading conditions presented on the Company's official website. / ลกูคา้ที�ตอ้งการซื�อขายเครื�องมอืทางการเงนิที�มสีเปรดคงที� จะสามารถดําเนนิการ
ซื�อขายไดเ้มื�อไดต้กลงยอมรับเงื�อนไขการซื�อขายที�แสดงไวบ้นเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการของบรษัิท

1 Real-time Spread may be found on the trading platforms/terminals. / สามารถดคูา่สเปรดแบบเรยีลไทมไ์ดบ้นแพลตฟอรม์การเทรด/เทอรม์นัิล
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● Another trading or training server;

● Any other quotation sources.

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

(c)
แหลง่ใหบ้รกิารราคาอื�นๆ เชน่

● เซริฟ์เวอรอ์ื�นที�ใชใ้นการซื�อขายหรอืเซริฟ์เวอ
รบ์ญัชทีดลอง

● ผูใ้หบ้รกิารราคารายอื�นๆ

(d)
หากเกดิขอ้ขดัแยง้ขึ�นเนื�องจากการชะงักหรอืขดัขอ้ง
ของสตรมีราคา การตดัสนิราคาทั �งหมดจะดําเนนิการ
ตามฐานราคาที�ไดม้าจากผูใ้หบ้รกิารราคาแหลง่อื�น
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1.2 Adjustments

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

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

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

1.2 การปรับเปลี�ยน

(a)
การตดัสนิวา่จะปรับเปลี�ยนหรอืแกไ้ขขนาด มลูคา่
และ/หรอืจํานวนธรุกรรม (และ/หรอืระดบัราคาและ
ขนาดของคําสั�งซื�อขาย) จะเป็นไปตามดลุยพนิจิของ
บรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยการตดัสนิของบรษัิทถอื
เป็นที�สดุและมผีลผกูพันตอ่ลกูคา้

(b)
ขอ้มลูดงักลา่วจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท
และเทอรม์นัิลของลกูคา้ หากเกดิกรณีที�ขอ้มลูใน
เว็บไซตข์องบรษัิทไมต่รงกนักบัขอ้มลูใน
เทอรม์นัิลของลกูคา้ จะยดึตามขอ้มลูใน
เทอรม์นัิลของลกูคา้

(c)
ในกรณีที�เขา้ขา่ย (เชน่ กรณีที�หลกัประกนัเป็นหุน้ที�ผู ้
ออกหุน้จา่ยเงนิปันผลให)้ จะมกีารปรับยอด
เงนิปันผลโดยคํานวณตามสถานะที�เปิดอยูใ่น
หลกัประกนั ซึ�งถอือยู่ ณ วนัที�สทิธใินการรับ
เงนิปันผลเป็นของผูถ้อืหุน้เดมิ (Ex-Dividend Day)
ยอดเงนิปันผลจะปรับเขา้บญัชซีื�อขายของลกูคา้
หากลกูคา้ซื�อซึ�งกค็อืการเปิดสถานะ long และจะถกู
หกัออกจากบญัชขีองลกูคา้ ถา้ลกูคา้ขายหรอืเปิด
สถานะ short
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1.3 Identification

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

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

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

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

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

● Withdrawal requests;

● Change of Access Data etc.

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

● By e-mail;

● By sms;

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

1.3 การยนืยนัตวัตน

(a)
การยนืยนัตวัตนของลกูคา้มขี ึ�นเพื�อป้องกนัการ
เขา้ถงึบญัชขีองลกูคา้โดยมไิดรั้บอนุญาต ซึ�งจะ
ดําเนนิการโดยการยนืยนัขอ้มลูวา่ลกูคา้เป็นผูทํ้า
ธรุกรรมนั�นดว้ยตนเองจรงิ

(b)
ในระหวา่งการลงทะเบยีนบญัชซีื�อขาย ลกูคา้จะตอ้ง
แสดงขอ้มลูที�ถกูตอ้งและเป็นความจรงิใหแ้กบ่รษัิท
เพื�อยนืยนัตวัตนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท (ซึ�งตอ่ไป
ในที�นี�จะเรยีกวา่ "ขอ้มลูยนืยนัตวัตน") ตามดลุยพนิจิ
ของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว หากมกีารเปลี�ยนแปลง
ขอ้มลูยนืยนัตวัตน ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบ
ภายในระยะเวลาที�เหมาะสม

(с)
ขอ้มลูสว่นบคุคลที�จะตอ้งยนืยนั ไดแ้ก่ ขอ้มลูตาม
บตัรประจําตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง ที�อยู่
ลงทะเบยีน ที�อยูอ่เีมล หมายเลขโทรศพัท์

(d)
รายละเอยีดสว่นบคุคลและที�อยูต่ามที�ระบใุน
หนังสอืเดนิทางจะยนืยนัเทยีบกบัเอกสารที�ลกูคา้
สง่มา สว่นการยนืยนัที�อยู่ สามารถใชใ้บแจง้หนี�คา่
สาธารณูปโภค คา่โทรศพัท์ หรอืคา่ไฟฟ้าในการ
ยนืยนัได ้ เราจะยนืยนัที�อยูอ่เีมล โดยการสง่รหสั
ยนืยนัไปยงัอเีมลของคณุ เราจะยนืยนัหมายเลข
โทรศพัทโ์ดยการสง่รหสัทาง SMS หรอืการให ้
พนักงานของบรษัิทโทรศพัทไ์ป

(e)
รายการกจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย ซึ�งลกูคา้ตอ้ง
ยนืยนัตวัตนกอ่นทํารายการ เชน่

● คําขอถอนเงนิ

● การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูเขา้ถงึ

(f)
วธิทีี�ใชย้นืยนัตวัตนของลกูคา้ (ประเภทความ
ปลอดภยั) ไดแ้ก่

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

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

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

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

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

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

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

● ทาง sms

(g)
ประเภทความปลอดภยัทางอเีมล ไดแ้ก่ การที�บรษัิทสง่
รหสัยนืยนัตวัตนใหแ้กล่กูคา้ผา่นทางอเีมลข์องลกูคา้ซึ�
มกีารแจง้ไวข้ณะลงทะเบยีน โดยรหสัยนืยนัตวัตนดงั
กลา่วจะตอ้งนําไปใชบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทเพื�อใชใ้น
การประมวลผลการดําเนนิการที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายซึ�ง
จําเป็นตอ้งมกีารยนืยนัตวัตน

(h)
ประเภทความปลอดภยัทาง SMS ไดแ้ก่ การที�บรษัิทสง่
รหสัยนืยนัตวัตนไปยงัโทรศพัทข์องลกูคา้ ซึ�งไดแ้จง้ไว
ขณะลงทะเบยีน โดยรหสัยนืยนัตวัตนดงักลา่วจะนําไป
ใชบ้นสูเ่ว็บไซตข์องบรษัิทเพื�อใชใ้นการประมวลผลการ
ดําเนนิการที�ไมใ่ชก่ารซื�อขายซึ�งจําเป็นตอ้งมกีารยนืยนั
ตวัตน

(i)
ลกูคา้สามารถเลอืกประเภทความปลอดภยัไดข้ณะลง
ทะเบยีน

( j)
ลกูคา้สามารถขอเปลี�ยนแปลงประเภทความปลอดภยั
ได ้หากขอ้มลูที�ลกูคา้ใหม้าตามที�บรษัิทรอ้งขอตรงกนั
กบัขอ้มลูในเอกสารที�ลกูคา้ใหไ้วข้ณะลงทะเบยีนทกุ
ประการ หากลกูคา้เปลี�ยนประเภทความปลอดภยั
ลกูคา้จะขอถอนเงนิไดห้ลงัจากเปลี�ยนแปลงประเภท
ความปลอดภยัแลว้ 3 วนัทําการเทา่นั�น

(k)
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการระงับกจิกรรมที�ไมใ่ชก่าร
ซื�อขาย หากขอ้มลูที�ลกูคา้ใชย้นืยนัตวัตนไมถ่กูตอ้ง
หรอืเอกสารนั�นใชย้นืยนัตวัตนไมไ่ด ้หรอืหากลกูคา้ไม่
สง่เอกสารตามที�บรษัิทรอ้งขอ

(l)
หากลกูคา้ลมืรหสัผา่นและอเีมลหลกัที�ระบไุวข้ณะ ลง
ทะเบยีน หลงัการตรวจสอบอยา่งครบถว้นสมบรูณแ์ลว้
เราจะปิดบญัชนัี�นและจะโอนเงนิกลบัไปยงับญัชี ที�ใชใ้น
การฝากเงนิเขา้ตามสดัสว่นการฝาก

(m)
เพื�อยนืยนัตวัตนของลกูคา้ บรษัิทมสีทิธริอ้งขอเอกสาร
ตอ่ไปนี�ไดท้กุเมื�อ หลงัจากที�ลกูคา้ลงทะเบยีนเปิดบญัชี
ซื�อขายแลว้ เหนอืสิ�งอื�นใด ขอ้มลู และ/หรอืเอกสาร และ/
หรอืวดิโีอคอลสําหรับการรอ้งขอเอกสารยนืยนัตวัตน เอกสา
ยนืยนัที�อยู่ แหลง่ที�มาของเงนิ
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1.4. Doubtful Operations

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

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

(c)
Signs of doubtful operations:

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

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

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

● Repeated attempts to execute non-trading
transactions for benefit of third parties;

● Forgery of the documents given by the client,
mismatch of documents, provided in different time
periods and falsely represent oneself to be
another person.

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

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

1.4. การดําเนนิการที�น่าสงสยั

(a)
บรษัิทจะคอยตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื�อนไขธรุกจิ
ทั�วไปและมหีนา้ที�สอบสวนการดําเนนิการที�น่าสงสยั
ของลกูคา้เพื�อหยดุการดําเนนิการดงักลา่วภายใน
ระยะเวลาที�ควร

(b)
หากมกีารสอบสวนการดําเนนิการที�น่าสงสยัของ
ลกูคา้ บรษัิทมหีนา้ที�รอ้งขอเอกสารที�จําเป็นแกก่าร
สอบสวนจากลกูคา้

(c)
พฤตกิรรมที�แสดงถงึการดําเนนิการที�น่าสงสยั

● โอนเงนิเป็นจํานวนมากโดยไมม่กีารดําเนนิ
กจิกรรมใดๆ ในบญัชซีื�อขาย

● การดําเนนิการโดยไมส่มเหตสุมผลตามหลกั
เศรษฐศาสตรห์รอืตามจดุประสงคอ์ื�นๆ ที�มผีล
ตามกฎหมาย

● ลกูคา้ปฏเิสธที�จะสง่เอกสารแสดงขอ้มลูสว่น
บคุคลเพื�อใชย้นืยนัตวัตน หรอืบรษัิทไม่
สามารถยนืยนัตวัตนของลกูคา้ได ้

● ลกูคา้พยายามทําธรุกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย
หลายครั�งเพื�อประโยชนข์องบคุคลที�สาม

● เอกสารที�ลกูคา้สง่มาเป็นเอกสารปลอม เอกสาร
ไมต่รงกนั ยื�นเอกสารคนละชว่งเวลา และใช ้
เอกสารเพื�อสวมรอยเป็นบคุคลอื�น

(d)
พฤตกิรรมที�เขา้ขา่ยน่าสงสยัไมไ่ด ้ มเีพยีงเทา่นี�
ธรุกรรมนั�นอาจถอืเป็นธรุกรรมที� น่าสงสยัได ้หาก
ผูเ้ชี�ยวชาญของบรษัิทวเิคราะห์ อยา่งละเอยีดลกึซึ�ง
แลว้พบวา่เป็นเชน่นั�น

(e)
บรษัิทมสีทิธิ�ที�จะยกเลกิการดําเนนิการที�น่าสงสยั
ของลกูคา้ และ/หรอืเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการฝาก
หรอืถอนเงนิของลกูคา้ และ/หรอืระงับบญัชกีาร
ซื�อขายทั �งหมดของลกูคา้ รวมไปถงึบญัชกีาร
ซื�อขายของลกูคา้รายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนนิ
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การเหลา่นี� ในกรณีนี� เงนิทนุของลกูคา้จะถอนออก
โดยวธิกีารที�สะดวกตอ่บรษัิท

2. Trading Transactions

2.1 General Provisions

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

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

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

(d)
The spread is not a fixed value, its size is determined
depending on the market situation. The average
spreads are shown in the contract specification on the
Company’s website.

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

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

(g)
The main mean of issue of the Client’s requests and
instructions shall be the client terminal. The Client shall
have the right to use the service of instruction
transmissions through the operator by phone only in
case of impossibility of use of the client terminal.

2. ธรุกรรมการซื�อขาย

2.1 ขอ้กําหนดทั�วไป

(a)
เทอรม์นัิลของลกูคา้เป็นเครื�องมอืที�ชว่ยใหล้กูคา้
เปิดบญัชีMarketmaker ตามที�ระบไุวบ้นเว็บไซ
ตเ์ป็นครั �งคราว

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

(c)
สถานะที�เปิดไวท้ั �งหมดจะถกูยกยอดไปในวนัถดัไป
ตั �งแตเ่วลา 21:59:00 น. ถงึ 22:00:00 น. ตามเวลา
ของเซริฟ์เวอร์

(d)
คา่สเปรดไมใ่ชค่า่คงที� แตข่นาดของสเปรดจะขึ�นอยู่
กบัสภาวะตลาด สเปรดเฉลี�ยแสดงไวใ้นขอ้กําหนด
เฉพาะของสญัญาบนเว็บไซตข์องบรษัิท คา่สเปรด
และ/หรอื คา่คอมมชิชั�นจากการเทรดของเครื�องมอื
ทางการเงนิอาจมคีวามแตกตา่งกนัระหวา่งประเภท
บญัชแีละลกูคา้จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ลกูคา้
เขา้ใจขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง ตามที�ไดร้ะบไุวใ้น
ขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาในเว็บไซตข์องบรษัิท

(e)
ประเภทของการดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย ไดแ้ก่
การดําเนนิการทนัที (Instant Execution) และ การ
ดําเนนิการดว้ยราคาตลาด (Market Execution)
ประเภทของการดําเนนิการคําสั�งที�ใชใ้นเครื�องมอื
ทางการเงนิแตล่ะคู่ แสดงไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะ
ของสญัญา

(f)
ในกรณีที�จําเป็น บรษัิทอาจเปลี�ยนประเภทการ
ดําเนนิการคําสั�งซื�อขายเครื�องมอืทางการเงนิ โดย
แจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ 24 ชั�วโมง

(g)
เทอรม์นัิลของลกูคา้จะเป็นชอ่งทางหลกัที�ลกูคา้สามารถ
สง่คําขอและคําสั�งได ้ลกูคา้จะมสีทิธใิชบ้รกิารสง่คําสั�ง
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ทางโทรศพัทผ์า่นโอเปอเรเตอร์ ในกรณีที�ไมส่ามารถใช ้
เทอรม์นัิลของลกูคา้ไดเ้ทา่นั�น

2.2 Client’s Requests And Orders

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

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

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

● The quotation provided is an obvious error;

● The quotation is not a market quotation;

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

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

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

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

● If there is Company equipment maintenance;

● The Client has been recognized as insolvent.

●

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

2.2 คําขอและคําสั�งซื�อขายของลกูคา้

(a)
บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธคําสั�งซื�อขายหรอืคําสั�งของ
ลกูคา้ที�เกี�ยวกบับญัชีMarketmaker ได ้ในกรณีตอ่
ไปนี�

● ลกูคา้ไมไ่ดส้ง่คําสั�งในขณะที�ราคายงัมผีลอยู่
ในกรณีที�รับราคาผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้หรอื
ทางโทรศพัท์

● บรษัิทไมไ่ดรั้บคําสั�งของลกูคา้ เนื�องจากการ
สื�อสารทางโทรศพัทห์รอืสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต
ขดัขอ้งหรอืขาดตอน ซึ�งเกดิจากเหตนุอกเหนอื
การควบคมุของบรษัิท

● ราคาที�สง่มาผดิพลาดอยา่งเห็นไดช้ดั

● ราคาดงักลา่วไมใ่ชร่าคาตลาด

● จํานวนล็อตนอ้ยกวา่จํานวนล็อตขั �นตํ�าที�ระบไุว ้
ในขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา

● เกดิเหตสุดุวสิยัที�ระบไุวใ้นขอ้ 12 ของสว่น ก
ของขอ้ตกลงของลกูคา้

● มกีารเปิดสถานะ โดยมฟีรมีารจ์ิ�นนอ้ยกวา่
มารจ์ิ�นขั �นตน้ที�กําหนดสําหรับสถานะดงักลา่ว

● ไมส่ามารถยนืยนัราคาของเครื�องมอืทางการ
เงนิได ้ในกรณีนี� ลกูคา้จะเห็นขอ้ผดิพลาดดงันี�
"ราคาไมถ่กูตอ้ง" หรอื "off quotes" เป็นตน้

● หากมกีารบํารงุรักษาอปุกรณข์องบรษัิท

● ลกูคา้กลายเป็นผูม้หีนี�สนิลน้พน้ตวั

● ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานะการป้องกนัความ
เสี�ยง (Hedged Positions) ในขณะที�มคํีาขอให ้
ปิดสถานะ Long และสถานะ Short และมฟีรี
มารจ์ิ�นนอ้ยกวา่มารจ์ิ�นที�ตอ้งใชใ้นการคงสถานะ
ที�เปิดอยูใ่นทศิทางตรงกนัขา้ม เพื�อความ
ชดัเจน ในขณะที�สถานะ Long และสถานะ
Short ของเครื�องมอืทางการเงนิมขีนาดใหญ่
กวา่อกีสถานะของเครื�องมอืทางการเงนิ
เดยีวกนัแตถ่กูเปิดในทศิทางตรงกนัขา้ม กฎนี�
จะนําไปใชใ้นสว่นของขนาดธรุกรรมที�ถอืวา่เป็น
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(c)
The Client is insolvent, if he:

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

● The Client does not observe margin conditions
and requirements;

● Has been declared the bankrupt;

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

● Close all or any open positions at current market
prices;

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

● Close any trading account of the Client.

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

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

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

สถานะการป้องกนัความเสี�ยง (Hedged
Positions)

(b)
หากมกีารยกเลกิธรุกรรมที�ไดดํ้าเนนิการไปแลว้
หรอืผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งเปลี�ยนแปลงราคา การ
เปลี�ยนแปลงเหลา่นี�ยอ่มมผีลในบญัชซีื�อขายของ
ลกูคา้ดว้ย

(c)
ลกูคา้ถอืเป็นผูม้หีนี�สนิลน้พน้ตวั ในกรณีที�

● ลกูคา้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามหนา้ที�ที�ระบไุวใ้นขอ้
ตกลงของลกูคา้และภาค ผนวกของขอ้ตกลง
นั�น

● ลกูคา้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไข
ของมารจ์ิ�น

● ลกูคา้ถกูศาลตดัสนิวา่เป็นบคุคลลม้ละลาย

(d)
ในกรณีที�ลกูคา้เป็นผูม้หีนี�สนิลน้พน้ตวั บรษัิท
สามารถดําเนนิการไดด้งัตอ่ไปนี� (โดยไมต่อ้งแจง้
ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร)

● ปิดสถานะทั �งหมดหรอืสถานะที�เปิดอยูท่ี�
ราคาตลาดปัจจบุนั

● ตดัจําหน่ายยอดในบญัชซีื�อขายที�ลกูคา้คา้ง
ชาํระบรษัิท

● ปิดบญัชซีื�อขายใดๆ ที�ลกูคา้มอียู่

(e)
หากมกีารปฏเิสธคําขอหรอืคําสั�งของลกูคา้ จะมี
ขอ้ความดงักลา่วปรากฏในเทอรม์นัิลของลกูคา้

(f)
บรษัิทอาจตดัสนิใจดําเนนิการคําสั�งซื�อขายของ
ลกูคา้เป็นกรณีพเิศษได ้แมว้า่จะเกดิกรณีที�ระบไุวใ้น
ขอ้ 2.2 "d" ของเงื�อนไขธรุกจิทั�วไปนี�กต็าม

(g)
ในกรณีที�ระบบเทรดอตัโนมตัิ (Ea) สง่คําสั�งซื�อขาย
จํานวนมากที�ไมส่มเหตสุมผลทางเศรษฐศาสตร์
(ซึ�งรวมถงึความพยายามเปิดคําสั�งซื�อขายหลายครั�ง
โดยไมม่ฟีรมีารจ์ิ�นเพยีงพอและการเปิดสถานะเกนิ
จํานวนล็อตสงูสดุที�กําหนดไว)้ บรษัิทมสีทิธทิี�จะปิด



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

ระบบซื�อขายอตัโนมตันัิ�น จนกวา่จะมกีารแกไ้ขขอ้
ผดิพลาดของซอฟตแ์วรด์งักลา่ว
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2.3 Open A Position

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

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

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

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

(с)
Margin currency is:

● For FOREX tool, first currency in the pair;

● For CFD on futures, currency of the instrument
price.

(d)
Instrument quoted through Instant Execution
technology:

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

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

2.3 การเปิดสถานะ

(a)
หากลกูคา้ตอ้งการสั�งเปิดสถานะ ใหล้กูคา้ระบุ
เครื�องมอืทางการเงนิที�ตอ้งการซื�อขายและจํานวน
ล็อตที�ตอ้งการเปิด

(b)
ปรมิาณการซื�อขายเมื�อเปิดสถานะ จะคํานวณโดยใช ้
สตูรตอ่ไปนี�

● หากเป็นการซื�อขาย CFD ของคูส่กลุเงนิ
ปรมิาณการซื�อขายเมื�อเปิดสถานะ = จํานวน
ล็อต x ขนาดสญัญา x สกลุเงนิมารจ์ิ�นแปลง
ตามอตัราแลกเปลี�ยนดอลลารส์หรัฐ

● หากเป็นการซื�อขาย CFD ของฟิวเจอรส์
ปรมิาณการซื�อขายเมื�อเปิดสถานะ = จํานวน
ล็อต x มารจ์ิ�นขั �นตน้ x สกลุเงนิมารจ์ิ�นแปลง
ตามอตัราแลกเปลี�ยนดอลลารส์หรัฐ

(c)
สกลุเงนิมารจ์ิ�นคอื

● สําหรับฟอเร็กซ์ หมายถงึ สกลุเงนิแรกในคูส่กลุ
เงนิ

● สําหรับการซื�อขาย CFD ของฟิวเจอรส์ หมาย
ถงึ สกลุเงนิของผลติภณัฑท์ี�มกีารซื�อขาย

(d)
เครื�องมอืทางการเงนิที�ดําเนนิการดว้ยวธิดํีาเนนิการ
ทนัที

● หากลกูคา้ตอ้งการเปิดสถานะผา่น
เทอรม์นัิลของลกูคา้ ตอ้งคลกิปุ่ ม "Buy" หรอื
"Sell" ในขณะที�สตรมีราคาแสดงราคาที�ลกูคา้
พอใจ

● หากราคาของเครื�องมอืทางการเงนิที�แสดงอยู่
ในขณะนั�นเปลี�ยนแปลง ขณะที�กําลงัดําเนนิการ
ตามคําสั�งของลกูคา้ในบญัชีMarketmaker
บรษัิทจะเสนอราคาใหมใ่หห้รอืปฏเิสธที�จะ
ดําเนนิการคําสั�งนั�น ในกรณีนี� หนา้ตา่งรโีควต
หรอืขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด "ราคาไมถ่กู
ตอ้ง" จะปรากฏขึ�น หากลกูคา้ประสงคท์ี�จะเปิด
สถานะ ที�ราคาที�เสนอใหม่ จะตอ้งกด "ตกลง"
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the new price within the 3 seconds, the request to
perform the transaction is not accepted.

(e)
Instruments quoted through Market Execution
technology:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภายใน 3 วนิาที ในกรณีนี� ระบบจะสง่คําสั�งไป
ยงัเซริฟ์เวอรอ์กีครั �งเพื�อผา่นขั �นตอนและการ
ตรวจสอบตา่งๆ ใหมท่ั �งหมด หากลกูคา้ไม่
ตดัสนิใจทําธรุกรรมที�ราคาใหมภ่ายในระยะ
เวลา 3 วนิาที ระบบจะไมย่อมรับคําสั�งดําเนนิ
การธรุกรรมนั�น

(e)
เครื�องมอืทางการเงนิที�ใชว้ธิกีารดําเนนิการดว้ย
ราคาตลาด

● หากลกูคา้ตอ้งการเปิดสถานะผา่น
เทอรม์นัิลของลกูคา้ จะตอ้งคลกิปุ่ ม "Buy by
Market" หรอื "Sell by Market" คําสั�งเปิด
สถานะของลกูคา้อาจดําเนนิการในราคาที�ตา่ง
จากราคาที�ลกูคา้ไดรั้บในเทอรม์นัิลของลกูคา้
ในชว่งภาพรวมราคาตลาดครั�งลา่สดุได ้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี�

○ หากราคาปัจจบุนัเปลี�ยนแปลงไปจากราคา
ในภาพรวมราคาตลาดลา่สดุ

○ หากราคาในภาพรวมราคาตลาดลา่สดุใช ้
กบัปรมิาณการซื�อขายที�นอ้ยกวา่ปรมิาณ
การซื�อขายของลกูคา้

○ หากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งไดดํ้าเนนิการ
คําสั�งดว้ยราคานี�

● ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม คําสั�งของลกูคา้จะดําเนนิ
การดว้ยราคาที�ดทีี�สดุที�บรษัิทไดรั้บจากผูใ้ห ้
บรกิารสภาพคลอ่ง

● เมื�อเซริฟ์เวอรไ์ดรั้บคําสั�งจากลกูคา้ใหเ้ปิด
สถานะ สถานะกจ็ะเปิดอตัโนมตัถิา้มฟีรมีารจ์ิ�น
เพยีงพอแกก่ารเปิดสถานะตามขอ้กําหนด
มารจ์ิ�นที�มผีลบงัคบัใชข้ณะที�มกีารเปิดสถานะ
สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สถานะใหมนั่�นจะถกูเพิ�มเขา้ไปในรายการ
สถานะที�เปิดอยู่

● คา่ "มารจ์ิ�น" ใหมสํ่าหรับสถานะเดมิที�มอียู่
รวมกบัสถานะใหมท่ี�รอเปิด จะคํานวณจาก
ราคาตลาดในขณะที�มกีารยนืยนัสถานะ
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● New “Free Margin” is calculated as follows:

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

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

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

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

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

● กําไร/ขาดทนุลอยตวัทั �งหมดสําหรับสถานะเปิด
อยู่ รวมถงึสถานะใหมท่ี�รอเปิด จะคํานวณจาก
ราคาตลาดในขณะนั�น

● "ฟรมีารจ์ิ�น" ใหมคํ่านวณจาก

○ ถา้ "ฟรมีารจ์ิ�น" มากกวา่หรอืเทา่กบัศนูย์
และสถานะทั �งหมดของลกูคา้รวมกบั
สถานะที�รอเปิด ไมเ่กนิกวา่จํานวนสถานะ
สงูสดุที�กําหนดไวสํ้าหรับบญัชปีระเภทนั�น
สถานะนั�นกจ็ะเปิดขึ�น ขั �นตอนตอ่ไปหลงั
การเปิดสถานะคอื การบนัทกึขอ้มลูที�
เกี�ยวขอ้งลงใน Log File ของเซริฟ์เวอร์

○ หาก "ฟรมีารจ์ิ�น" นอ้ยกวา่ศนูย์ บรษัิทมี
สทิธทิี�จะปฏเิสธคําสั�งเปิดสถานะนั�น

○ หากการเปิดสถานะใหมด่ว้ยคา่สเปรดใน
ขณะนั�น เป็นเหตใุหเ้กดิการแจง้เตอืนระดบั
มารจ์ิ�น (Margin Call) หรอืทําใหอ้คิวิ
ตี�ตดิลบ กจ็ะไมม่กีารเปิดสถานะดงักลา่ว

● บรษัิทมสีทิธทิี�จะหา้มมใิหเ้ปิดสถานะใหมใ่น
เครื�องมอืทางการเงนิบางประเภท โดยไม่
กําหนดระยะเวลาและไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ให ้
ลกูคา้ทราบลว่งหนา้

● คําสั�งเปิดสถานะจะถอืวา่ไดรั้บการดําเนนิการ
แลว้ โดยจะถอืเป็นสถานะเปิด เมื�อมบีนัทกึ
ขอ้มลูการเปิดสถานะนั�นในไฟลบ์นัทกึของ
เซริฟ์เวอร์
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2.4 Close A Position

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

(b)
Instruments quoted in the Instant Execution mode:

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

(c)
Instruments quoted through Market Execution
technology:

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

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

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

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

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

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

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

2.4 การปิดสถานะ

(a)
หากลกูคา้ตอ้งการสั�งปิดสถานะ ลกูคา้จะตอ้งระบุ
ticker และจํานวนล็อตที�ตอ้งการปิด

(b)
เครื�องมอืทางการเงนิที�ดําเนนิการดว้ยวธิดํีาเนนิการ
ทนัที

● หากตอ้งการปิดสถานะผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้
ใหล้กูคา้กดปุ่ ม "Close ... " ขณะที�ลกูคา้เห็น
ราคาที�พอใจปรากฏขึ�นในโฟลวร์าคา

(c)
เครื�องมอืทางการเงนิที�ใชว้ธิดํีาเนนิการดว้ย
ราคาตลาด

● หากตอ้งการปิดสถานะผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้
ลกูคา้จะตอ้งกดปุ่ ม "Close..."

● คําสั�งปิดสถานะของลกูคา้อาจดําเนนิการใน
ราคาที�ตา่งจากราคาที�ลกูคา้ไดรั้บใน
เทอรม์นัิลของลกูคา้ในชว่งภาพรวมราคาตลาด
ครั�งลา่สดุได ้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

○ หากราคาปัจจบุนัไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนับ
ตั �งแตช่ว่งภาพรวมราคาตลาดลา่สดุ

○ หากราคาในภาพรวมราคาตลาดลา่สดุใช ้
กบัปรมิาณการซื�อขายที�นอ้ยกวา่ปรมิาณ
การซื�อขายของลกูคา้

○ หากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งไดดํ้าเนนิการ
คําสั�งดว้ยราคานี�

(d)
ไมว่า่ในกรณีใดกต็ามคําสั�งของลกูคา้จะดําเนนิการ
ดว้ยราคาที�ดทีี�สดุที�บรษัิท ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิาร
สภาพคลอ่ง

(e)
ใหถ้อืวา่ไดปิ้ดคําสั�งซื�อขายแลว้ เมื�อมบีนัทกึการปิด
คําสั�งนั�นในเซริฟ์เวอร์
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2.5 Stop Out

(a)
The company has the right to forcibly close the Client's
positions if the Stop Out level of margin is reached or
there is negative Equity.

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

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

2.5 การปิดคําสั�งซื�อขายอตัโนมตัิ
(Stop Out)

(a)
บรษัิทมสีทิธทิี�จะบงัคบัสั�งปิดสถานะของลกูคา้
ถา้มารจ์ิ�นตํ�าลงจนถงึระดบัที�ตอ้งปิดคําสั�งหรอืเมื�อ
อคิวติี�ตดิลบ

(b)
หากลกูคา้มสีถานะที�เปิดอยูห่ลายสถานะ สถานะที�
จะตอ้งถกูสั�งปิดเป็นสถานะแรก คอืสถานะที�มผีล
ขาดทนุลอยตวัมากที�สดุ

(c)
หากการปิดคําสั�งซื�อขายอตัโนมตัทํิาใหอ้คิวติี�ใน
บญัชซีื�อขายของลกูคา้ตดิลบ จะมกีารชดเชยมลูคา่
ตดิลบนั�นเพื�อใหอ้คิวติี�กลบัมาเป็น 0 ดอลลาร์
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2.6 Orders

(a)
Order types in the trading platform.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 คําสั�งซื�อขาย

(a)
ประเภทของคําสั�งซื�อขายในแพลตฟอรม์การซื�อขาย

หากตอ้งการเปิดสถานะ อาจใชคํ้าสั�งซื�อขายดงัตอ่ไป
นี�

● "คําสั�ง Buy Limit" - คําสั�งเปิดสถานะ Long ใน
ราคาที�ตํ�ากวา่ราคาปัจจบุนั ณ ขณะเปิดคําสั�ง
ซื�อขาย

● "คําสั�ง Buy Stop" - คําสั�งเปิดสถานะ Long ใน
ราคาที�สงูกวา่ราคาปัจจบุนั ณ ขณะเปิดคําสั�ง
ซื�อขาย

● "คําสั�ง Buy Stop Limit" คอื คําสั�งซื�อขายที�รวม
คําสั�งสองประเภทแรกเขา้ดว้ยกนั เป็นคําสั�ง
Stop เพื�อออก "คําสั�ง Buy Limit" ทนัททีี�ราคา
"Ask" ถงึระดบัที�กําหนดไวล้ว่งหนา้ขณะตั �งคา่
คําสั�ง "คําสั�ง Buy Limit" กจ็ะเปิดขึ�นที�ระดบั
ราคานั�น นอกจากนี� ราคาปัจจบุนัเป็นราคาที�ตํ�า
กวา่ราคาที�ตั �งไวใ้หเ้ปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้

● "คําสั�ง Sell Limit" - คําสั�งเปิดสถานะ Short ใน
ราคาที�สงูกวา่ราคาปัจจบุนั ณ ขณะเปิดคําสั�ง
ซื�อขาย

● "คําสั�ง Sell Stop" - คําสั�งเปิดสถานะ Short ใน
ราคาที�ตํ�ากวา่ราคาปัจจบุนั ณ ขณะเปิดคําสั�ง
ซื�อขาย

● "คําสั�ง Sell Stop Limit" คอืคําสั�ง Stop เพื�อ
เปิด "คําสั�ง Sell Limit" ทนัททีี�ราคา "Bid" ใน
อนาคตถงึระดบัที�กําหนดไวข้ณะตั �งคา่คําสั�ง
"คําสั�ง Sell Limit" กจ็ะเปิดขึ�นที�ระดบัราคานั�น
นอกจากนี� ราคาปัจจบุนัเป็นราคาที�สงูกวา่ราคา
ที�ตั �งไวใ้หเ้ปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ แตท่ั �งนี�
ราคาของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้จะสงูกวา่ราคา
เงื�อนไขที�ตั �งไว ้ (trigger price)

หากตอ้งการปิดสถานะ สามารถใชคํ้าสั�งตอ่ไปนี�

● "คําสั�ง Stop Loss" - คําสั�งปิดสถานะที�เปิดไว ้
กอ่นหนา้นี�ในราคาที�ใหผ้ลกําไรนอ้ยกวา่ราคา
เมื�อเปิดคําสั�งซื�อขาย
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● “Take Profit” - an order to close a previously
opened position at the price more profitable for
the Client than the price at the moment of placing
the Order.

(b)
Placement and time of orders.

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

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

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

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

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

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

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

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

● "คําสั�ง Take Profit" - คําสั�งปิดสถานะที�เปิดไว ้
กอ่นหนา้นี�ในราคาที�ใหผ้ลกําไรที�ดกีวา่ราคา
เมื�อลกูคา้เปิดสถานะนั�น

(b)
การเปิดคําสั�งซื�อขายและระยะเวลาของคําสั�งซื�อขาย

● ลกูคา้อาจเปิดคําสั�ง แกไ้ขคําสั�ง หรอืลบคําสั�ง
ซื�อขายในเครื�องมอืทางการเงนิหนึ�งไดภ้ายใน
ชั�วโมงการซื�อขายเทา่นั�น ชั�วโมงการซื�อขาย
สําหรับเครื�องมอืทางการเงนิแตล่ะประเภทระบุ
ไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญา

● คําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ของเครื�องมอืทางการเงนิ
ที�มกีารซื�อขายตลอด 24 ชั�วโมง จะมสีถานะ
"Good Till Cancelled (GTC)" ซึ�งหมายถงึ
คําสั�งนั�นยงัคงมผีลจนกวา่คณุจะสั�งยกเลกิ
ลกูคา้สามารถกําหนดวนัและเวลาหมดอายไุด ้
ในชอ่ง "Expiry"

● คําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ของเครื�องมอืทางการเงนิ
ที�ไมไ่ดม้กีารซื�อขายตลอด 24 ชั�วโมง จะมี
สถานะ "Day Order" ซึ�งหมายถงึคําสั�งนั�นมผีล
จนถงึสิ�นวนัทําการนั�น กอ่นจะถกูลา้งออกจาก
ระบบ

● คําสั�ง Stop Loss และ Take Profit สําหรับ
เครื�องมอืทางการเงนิทกุประเภทมสีถานะ
"GTC" หรอื "มผีลจนกวา่จะถกูสั�งยกเลกิ"

● ในการเปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ ลกูคา้ตอ้งระบุ
ตวัแปรดงันี� เครื�องมอืทางการเงนิ จํานวนล็อต
ประเภทคําสั�งซื�อขาย และราคาที�จะเปิดคําสั�ง
ซื�อขาย นอกจากนี� ลกูคา้อาจเลอืกระบหุรอืไม่
ระบตุวัแปรรองกไ็ด ้ซึ�งไดแ้ก่ ระดบั "Stop
Loss" ระดบั "Take Profit" และวนัเวลา
หมดอายขุองคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้นั�น

● ระบบจะปฏเิสธคําสั�งใดๆ กต็ามที�ไมไ่ดร้ะบคุา่
ตวัแปรบงัคบั หรอืระบคุา่ตวัแปรบงัคบั/ตวัแปร
รองไมถ่กูตอ้ง

● ลกูคา้ที�ตอ้งการเปิดคําสั�ง "Stop Loss" หรอื
"Take Profit" จําเป็นตอ้งระบขุอ้มลูดงันี� Ticker
ของสถานะที�เปิดและระดบั "Stop Loss" และ
"Take Profit"
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Contract Specifications, and the following conditions
must be met:

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

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

● For the “Stop Loss” order on the Long Position
the current market price is the Bid price and
the order must not be placed higher than the
Bid price minus the “Limit & Stop Levels”
parameter set for this Instrument;

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

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

● For the “Buy Stop” order the current market
price is the Ask price and the order must not
be placed lower than the Ask price plus the
“Limit & Stop Levels” parameter set for this
Instrument;

● For the “Sell Limit” order the current market
price is the Bid price and the order must not
be placed lower than the Bid price plus the
“Limit & Stop Levels” parameter set for this
Instrument;

● For the “Sell Stop” order the current market
price is the Bid price and the order must not
be placed higher than the Bid price minus the
“Limit & Stop Levels” parameter set for this
Instrument.

(c)
ในขณะที�กําหนดคําสั�ง Stop Loss และ/หรอื Take
Profit ใหแ้กส่ถานะที�เปิดอยูห่รอืคําสั�งซื�อขาย
ลว่งหนา้ ระดบัราคาคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ (สว่นตา่ง
ระหวา่ง ปิ� ปของ Stop Loss หรอื Take Profit) กบั
ราคาตลาดปัจจบุนัจะตอ้งไมตํ่�ากวา่คา่ Limit และ
Stop Level ที�ระบไุวใ้นแตล่ะเครื�องมอืในขอ้กําหนด
เฉพาะของสญัญา และจําเป็นตอ้งตรงตามเงื�อนไข
ตอ่ไปนี�ดว้ย

● สําหรับคําสั�ง Stop Loss ของสถานะ Short
หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Ask คําสั�งดงั
กลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ยราคาที�ตํ�ากวา่ราคา Ask
บวกกบัคา่ Limit & Stop Level สําหรับ
เครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Take Profit ของสถานะ Short
หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Ask คําสั�ง
ดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ยราคาที�สงูกวา่ราคา
Ask ลบคา่ Limit & Stop Level สําหรับ
เครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Stop Loss ของสถานะ Long
หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Bid คําสั�ง ดงั
กลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ยราคาที�สงูกวา่ราคา Bid
ลบคา่ Limit & Stop Level สําหรับ เครื�องมอื
ทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Take Profit ของสถานะ Long
หากราคาตลาดปัจจบุนัเป็นราคา Bid คําสั�ง ดงั
กลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ยราคาที�ตํ�ากวา่ราคา Bid
บวกกบัคา่ Limit & Stop Level สําหรับ
เครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Buy Limit หากราคาตลาดปัจจบุนั
เป็นราคา Ask คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ย
ราคาที�สงูกวา่ราคา Ask ลบคา่ Limit & Stop
Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Buy Stop หากราคาตลาดปัจจบุนั
เป็นราคา Ask คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ย
ราคาที�ตํ�ากวา่ราคา Ask บวกกบัคา่ Limit &
Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Sell Limit หากราคาตลาดปัจจบุนั
เป็นราคา Bid คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ย
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(d)
An order is deemed placed once the relevant record
appears in the server.

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

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

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

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

● reject the Client;

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

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

ราคาที�ตํ�ากวา่ราคา Bid บวกกบัคา่ Limit &
Stop Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

● สําหรับคําสั�ง Sell Stop หากราคาตลาดปัจจบุนั
เป็นราคา Bid คําสั�งดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ปิดดว้ย
ราคาที�สงูกวา่ราคา Bid ลบคา่ Limit & Stop
Level สําหรับเครื�องมอืทางการเงนินั�น

(d)
ใหถ้อืวา่ไดเ้ปิดคําสั�งซื�อขายแลว้ เมื�อมบีนัทกึการ
เปิดคําสั�งนั�นในเซริฟ์เวอร์

(e)
บรษัิทจะปฏเิสธคําสั�งใหเ้ปิดคําสั�งซื�อขาย หากคําสั�ง
นั�นสง่มากอ่นราคาแรกตอนตลาดเปิด

(f)
หากลกูคา้ตอ้งการแกไ้ขคา่ตวัแปรของคําสั�งซื�อขาย
ลว่งหนา้ ตอ้งระบขุอ้มลูดงัตอ่ไปนี� คอื Ticker ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ ระดบั "Stop Loss"
และระดบั "Take Profit" หากขอ้มลูที�ระบไุมถ่กูตอ้ง
และมกีารเปิด/แกไ้ข/ลบคําสั�งซื�อขายผา่น
เทอรม์นัิลของลกูคา้ โดยไมไ่ดใ้ช ้Advisor ระบบจะ
ปฏเิสธคําสั�งดงักลา่วและปุ่ ม "Modify" กจ็ะใชง้าน
ไมไ่ด ้หากลกูคา้ตอ้งการแกไ้ขคา่ตวัแปรของคําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้ ตอ้งระบขุอ้มลูดงัตอ่ไปนี� คอื
Ticker ระดบัราคาของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ ระดบั
"Stop Loss" และระดบั "Take Profit" หากขอ้มลูที�
ระบไุมถ่กูตอ้ง และมกีารเปิด/แกไ้ข/ลบคําสั�งซื�อขาย
ผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้ โดยไมไ่ดใ้ช ้Advisor
ระบบจะปฏเิสธคําสั�งดงักลา่วและปุ่ ม "Modify" กจ็ะ
ใชง้านไมไ่ด ้ในกรณีที�ลกูคา้แกไ้ขคําสั�งซื�อขาย
ลว่งหนา้บอ่ยครั �งในระหวา่งชว่งเวลาที�สภาพตลาด
เป็นไปตามที�กําหนดไว ้รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง (i) มี
ปรมิาณคําสั�งซื�อขายในตลาดอา้งองิไมเ่พยีงพอ (ii)
สภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอ (iii) ความผันผวนของตลาด
(iv) ชอ่งวา่งของราคา อนัเนื�องมาจากความชอบดว้ย
กฎหมายหรอืความแทจ้รงิของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้
ยงัเป็นที�กงัขาหรอืสงสยั ตามดลุยพนิจิของบรษัิทแต่
เพยีงผูเ้ดยีว หรอืหากการแกไ้ขดงักลา่วทําใหบ้รษัิท
เสยีเปรยีบ บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ดงันี�

● ปฏเิสธที�จะเปิด หรอืแกไ้ข หรอืดําเนนิการคําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้

● เปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ในราคาอื�นที�ไมเ่ป็น
ไปตามราคาที�ลกูคา้รอ้งขอ



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

instruction to modify or delete an order is deemed
executed and the order is deemed modified or deleted
once the relevant record appears in the server.

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

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

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

(l)
If stop orders are frequently placed at prices in very
close proximity to the current prices and/or are
frequently modified to stay at that level, especially
during volatile or abnormal market conditions, the
Company may be unable to offer our standard trading
conditions.

● ปฏเิสธลกูคา้

(g)
หากลกูคา้ตอ้งการแกไ้ขคําสั�ง "Stop Loss" และ
"Take Profit" ในสถานะที�เปิดไวแ้ลว้ ลกูคา้ตอ้งระบุ
Ticker ระดบั "Stop Loss" และระดบั "Take Profit"
หากขอ้มลูที�ระบไุมถ่กูตอ้ง และมกีารเปิด/แกไ้ข/ลบ
คําสั�งซื�อขายผา่นเทอรม์นัิลของลกูคา้ โดยไมไ่ดใ้ช ้
Advisor ระบบจะปฏเิสธคําสั�งดงักลา่วและปุ่ ม
"Modify ... " กจ็ะกดไมไ่ด ้

(h)
เมื�อลกูคา้ตอ้งการใหล้บคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ จะ
ตอ้งระบุ ticker ดว้ย ใหถ้อืวา่ไดดํ้าเนนิการตามคําสั�ง
ใหแ้กไ้ขหรอืลบคําสั�งแลว้ และใหถ้อืวา่คําสั�งนั�นถกู
แกไ้ขหรอืลบแลว้ เมื�อมบีนัทกึเชน่นั�นในเซริฟ์เวอร์

(i)
บรษัิทมสีทิธทิี�จะปฏเิสธการแกไ้ขคําสั�งซื�อขาย ใน
กรณีที�ราคาของ "Stop Loss" หรอื "Take Profit" ที�
ตั �งไวเ้ป็นราคาปัจจบุนัที�ดําเนนิการโดยอตัโนมตัิ
ขณะที�กําลงัแกไ้ข

( j)
นอกจากนี� บรษัิทยงัมสีทิธทิี�จะปฏเิสธไมเ่ปิดหรอื
แกไ้ขคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ หากคําสั�ง Stop Loss
ใกลเ้คยีงกบัราคาเปิดมากกวา่ชว่งหา่งของสเปรด
เฉลี�ย

(k)
บรษัิทมสีทิธใิชร้าคาตลาดเมื�อดําเนนิการตามคําสั�ง
Take Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy
Stop และ Sell Stop ถา้ลกูคา้ตั �งคําสั�ง Take Profit,
Buy Limit และ Sell Limit และเกดิราคา
คลาดเคลื�อน ลกูคา้จะไดกํ้าไรมากขึ�น แตถ่า้ลกูคา้
ตั �งคําสั�ง Stop Loss, Buy Stop และ Sell Stop และ
เกดิราคาคลาดเคลื�อน ลกูคา้จะขาดทนุมากขึ�น

(I)
เมื�อสง่คําสั�ง Stop ในราคาที�ใกลเ้คยีงกบัราคา
ปัจจบุนัมาก และ/หรอืปรับแกไ้ขใหร้าคาอยูใ่กลก้บั
ระดบัดงักลา่วบอ่ยครั �ง โดยเฉพาะในชว่งที�ตลาดมคี
วามผันผวนหรอืผดิปกติ เราอาจไมส่ามารถเสนอ
เงื�อนไขการซื�อขายมาตรฐานของเราได ้
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2.7 Execution Of Orders

(a)
The Order is placed in the queue in order to be
executed in the following cases:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7 การดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย

(a)
คําสั�งซื�อขายที�รอการดําเนนิการ จะถกูดําเนนิการ
เมื�อตรงตามเงื�อนไขตอ่ไปนี�

● คําสั�ง "Take Profit" ของสถานะ Long ที�กําลงัรอ
ดําเนนิการ จะดําเนนิการเมื�อราคา Bid เทา่กบั
หรอืสงูกวา่ระดบัราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Stop Loss" ของสถานะ Long ที�กําลงัรอ
ดําเนนิการ จะดําเนนิการเมื�อราคา Bid เทา่กบั
หรอืตํ�ากวา่ระดบัราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Take Profit" ของสถานะ Short ที�กําลงั
รอดําเนนิการ จะดําเนนิการเมื�อราคา Ask เทา่กบั
หรอืตํ�ากวา่ระดบัราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Stop Loss" ของสถานะ Short ที�กําลงัรอ
ดําเนนิการ จะดําเนนิการเมื�อราคา Ask เทา่กบั
หรอืสงูกวา่ระดบัราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Buy Limit" ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะ
ดําเนนิการเมื�อราคา Ask เทา่กบัหรอืตํ�ากวา่ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Sell Limit" ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะ
ดําเนนิการเมื�อราคา Bid เทา่กบัหรอืสงูกวา่ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Buy Stop" ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะ
ดําเนนิการเมื�อราคา Ask เทา่กบัหรอืสงูกวา่ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขาย

● คําสั�ง "Sell Stop" ที�กําลงัรอดําเนนิการ จะ
ดําเนนิการเมื�อราคา Bid เทา่กบัหรอืตํ�ากวา่ระดบั
ราคาของคําสั�งซื�อขาย

บรษัิทจะพยายามอยา่งดทีี�สดุเพื�อดําเนนิการคําสั�ง
Limit ใหไ้ดต้ามราคาที�ลกูคา้รอ้งขอ อยา่งไรกต็าม
บรษัิทอาจไมส่ามารถดําเนนิการคําสั�ง Limit ไดด้ว้ย
เหตผุลตา่งๆ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงเหตผุล ตอ่
ไปนี� (1) มปีรมิาณคําสั�งในตลาดอา้งองิไมเ่พยีงพอ
(2) คําสั�งซื�อขายเกนิกวา่ระดบัความเสี�ยงที�บรษัิท
รับได ้ซึ�งเป็นระดบัที�บรษัิทกําหนดและแกไ้ข
เพิ�มเตมิเป็นครั �งคราวตามสภาวะตลาดและปัจจัยที�
เกี�ยวขอ้ง อื�นๆ (3) ราคา Bid หรอืราคา Ask (แลว้แต่
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Order) is not at the required level i.e. if the order is to
sell then the bid level must reach your limit price, if the
order is to buy, the ask price must reach the limit price.

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

● Subject to any exceptions defined in current
clause below, when the order price falls into a
price gap on market opening or in abnormal
market conditions, the order will be executed
by the first available price on the market at the
moment that activation of the order ends;

● The following rule operates for orders that fall
in a gap on certain currency pairs as shown in
the Contract Specifications section on the
Company’s website:

○ if the order is executed in market
conditions different from normal (for
example: under conditions of low
liquidity), or

○ if the price specified in the pending order
falls into the gap and the difference
(absolute value) in pips between the first
market quote (after the gap) and the price
of the order is equal to or exceeds a
certain number of pips (gap level) for a
particular instrument,

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

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

● The Company, at its absolute discretion, may
allow the Client to execute the ordered price at
the requested price regardless of whether the
order falls into a price gap and/or to remove any
Limit and Stop Level indicated for specific
Instruments in the Contract Specifications.
Further details might be found in the Clients’

คําสั�ง Limit ของคณุ) ไมถ่งึระดบัที�กําหนด เชน่ หาก
เป็นคําสั�ง Sell ราคา Bid ตอ้งไปถงึราคาที�กําหนดไว ้
หากเป็นคําสั�ง Buy ราคา Ask ตอ้งไปถงึราคาที�
กําหนดไว ้

(b)
การเปิดคําสั�งซื�อขายสําหรับบญัชีMarketmaker
บนเซริฟ์เวอรใ์ชเ้วลา 0.01-5 วนิาที

● เมื�อราคาของคําสั�งซื�อขายตกอยูใ่นชอ่งวา่ง
ของราคาในชว่งตลาดเปิดหรอืในสภาวะตลาด
ไมป่กติ คําสั�งซื�อขายนั�นจะดําเนนิการที�ราคา
แรกที�มอียูใ่นตลาด ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้ยกเวน้ใดๆ
ที�ระบไุวใ้นขอ้ปัจจบุนัดา้นลา่ง

● กฎตอ่ไปนี�ใชก้บัคําสั�งซื�อขายในคูส่กลุเงนิบาง
คู่ ที�ราคาตกอยูใ่นชอ่งวา่งของราคา ตามที�ระบุ
ไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาบนเว็บไซ
ตข์องบรษัิท

○ หากคําสั�งซื�อขายนั�นดําเนนิการในสภาวะ
ตลาดที�ตา่งไปจากสภาพปกติ (เชน่ มี
สภาพคลอ่งตํ�า) หรอื

○ หากราคาที�ระบไุวใ้นคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้
ตกอยูใ่นชอ่งวา่งของราคา และชว่งผลตา่ง
ปิ� ป (คา่สมบรูณ)์ ระหวา่งราคาแรกในตลาด
(ถดัจากชอ่งวา่งของราคา) กบัราคาของ
คําสั�งซื�อขาย มากกวา่หรอืเทา่กบัจํานวน
ปิ� ป (ระดบัชอ่งวา่งราคา) ของเครื�องมอื
ทางการเงนิใดเครื�องมอืหนึ�ง

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

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

● บรษัิทอาจอนุญาตใหล้กูคา้ดําเนนิการคําสั�ง
ซื�อขายตามราคาที�รอ้งขอ ไมว่า่คําสั�งซื�อขายจะ
เกดิที�ชอ่งวา่งของราคา และ/หรอืทําให ้Limit
และ Stop Level สําหรับบางเครื�องมอืทางการ
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Personal Area and/or the Website and/or to be
communicated directly to the Client. Company
reserves the right at its absolute discretion, to
cancel / modify / change the above in case of
doubtful operations by the Client or for any
other reason at its absolute discretion. In such a
case the ordered price shall be executed by the
first available price on the market and under no
circumstances Company shall be held liable for
any consequences or losses.

เงนิที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของสญัญาหาย
ไปกต็าม ทั �งนี�เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิท
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว สามารถดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิ
ไดใ้นพื�นที�สว่นบคุคลของลกูคา้ และ/หรอืเว็บ
ไซต์ และ/หรอืการตดิตอ่กบัลกูคา้โดยตรง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการ
พจิารณายกเลกิ/สิ�นสดุ/แกไ้ข/เปลี�ยนแปลง
ขอ้กําหนดขา้งตน้ ในกรณีที�ลกูคา้มกีารดําเนนิ
การที�น่าสงสยัหรอืดว้ยเหตผุลอื�นใดตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิท ในกรณีดงักลา่ว จะมกีาร
ดําเนนิการคําสั�งซื�อขายตามราคาแรกที�มกีาร
ซื�อขายในตลาด และไมว่า่กรณีใด บรษัิทจะไม่
รับผดิตอ่ผลที�ตามมาหรอืการสญูเสยีใดๆ
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2.8 Solutions To Disputable Situations

(a)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

The complaints are not accepted:

● Unexecuted requests which are given by the
Client during technical works on server;

● In respect of deals made by the Client using
temporary excess Free Margin on the trading
account gained as a result of a profitable
position cancelled by the Company afterwards
and subject to annulment;

● In respect of the difference in the prices for the
Contract for Difference in the trading platform
and for the underlying asset of the Contract for
Difference;

(e)

The Company resolves all disputable cases by
elimination of complaint reasons, including reopening
erroneously closed positions.

(f)

Losses shall not be compensated to the Client in the
case when occurred before the disputable case,
stated in the complaint.

2.8. การแกไ้ขสถานการณเ์มื�อเกดิขอ้ขดัแยง้

(a)

ลกูคา้มสีทิธยิื�นเรื�องรอ้งเรยีนไดห้ากเกดิสถานการณท์ี�มี
ขอ้ขดัแยง้ ในกรณีดงักลา่ว โปรดศกึษาการจัดการขอ้
รอ้งเรยีนของลกูคา้ โดยสามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์อง
บรษัิทซึ�งมกีารแกไ้ขเป็นครั �งคราว

(b)

ขอ้มลูเซริฟ์เวอร์ ฐานขอ้มลู และขอ้มลูจาก Log-File
ของเซริฟ์เวอรใ์ชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูหลกั หากลกูคา้มขีอ้
รอ้งเรยีนใดๆ หากขอ้มลูเซริฟ์เวอร์ ฐานขอ้มลู และขอ้มลู
จาก Log File ของเซริฟ์เวอรไ์มม่บีนัทกึขอ้มลูที�ลกูคา้
กลา่วถงึ บรษัิทอาจไมรั่บพจิารณาขอ้โตแ้ยง้ที�ลกูคา้ยก
มา

(c)

การอา้งองิราคาของบรษัิทอื�นๆ ไมส่ามารถทําได ้บรษัิท
จะไมรั่บพจิารณาราคาดงักลา่ว

(d)

บรษัิทไมรั่บเรื�องรอ้งเรยีนดงัตอ่ไปนี�

● คําขอของลกูคา้ที�ไมไ่ดดํ้าเนนิการเนื�องจากอยูใ่น
ขณะซอ่มบํารงุหรอืปรับปรงุเซริฟ์เวอร์

● ธรุกรรมของลกูคา้ที�เกดิจากการใชฟ้รมีารจ์ิ�นสว่น
เกนิชั�วคราว ซึ�งไดรั้บมาจากสถานะที�ไดกํ้าไรใน
บญัชซีื�อขาย และภายหลงัสถานะนั�นถกูบรษัิท
ยกเลกิและถอืวา่เป็นโมฆะ

● ในกรณีที�ราคาซื�อขาย CFD ของเครื�องมอืการ
ซื�อขายนั�นบนแพลตฟอรม์แตกตา่งจากราคาของ
สนิทรัพยอ์า้งองิของเครื�องมอืการซื�อขายนั�น

(e)

บรษัิทระงับขอ้ขดัแยง้ทั �งหมดโดยการแกไ้ขสาเหตทุี�
ทําใหเ้กดิเรื�องรอ้งเรยีน รวมถงึเปิดสถานะที�ถกูปิดผดิขึ�น
ใหม่

(f)

บรษัิทจะไมช่ดเชยใหก้บัลกูคา้ ในกรณีที�เหตนัุ�นเกดิขึ�น
กอ่นที�จะเกดิกรณีขดัแยง้ตามที�ระบไุวใ้นขอ้รอ้งเรยีน
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2.9 Procedures Of Resolutions
Of Disputable Situations

(a)
Change and placement of pending order.

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

○ If transactions are made before market
opening;

○ In case of wrong quotes;

○ In case of failure in the trading platform.

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

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

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

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

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

(b)
Open and close a position.

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

2.9 กระบวนการระงับสถานการณท์ี�มขีอ้
ขดัแยง้

(a)
การเปลี�ยนแปลงและการเปิดคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้

● กรณีตอ่ไปนี� ถอืวา่เป็นการเปิดหรอืแกไ้ขคําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้อยา่งไมถ่กูตอ้ง

○ การทําธรุกรรมกอ่นตลาดเปิด

○ ราคาผดิ

○ แพลตฟอรม์การซื�อขายมปัีญหา

● ในกรณีดงักลา่ว คําสั�งซื�อขายลว่งหนา้หรอื
สถานะที�เปิดเนื�องจากการดําเนนิการคําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้จะถกูลบทิ�ง

● บรษัิทจะไมรั่บเรื�องรอ้งเรยีน ในกรณีที�ลกูคา้ไม่
สามารถออกคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้หรอืแกไ้ข
ระดบัราคาของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้ หรอื
บรษัิทไมไ่ดทํ้าตามคําสั�งของลกูคา้ใหแ้กไ้ข
หรอืเปิดคําสั�งของลกูคา้ เนื�องจากสญัญาณอนิ
เทอรเ์น็ตของลกูคา้หรอืของเซริฟ์เวอรไ์มด่ี
และบรษัิทไมรั่บเรื�องรอ้งเรยีนที�เกดิจากเหตทุี�
ระบไุวใ้นขอ้ "a" ดว้ย

● หากบรษัิทยงัไมไ่ดแ้กไ้ขขอ้ขดัแยง้นั�นใหล้ลุว่ง
บรษัิทมสีทิธทิี�จะดําเนนิการคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้
ตามลําดบัเวลาที�คําสั�งนั�นจะตอ้งดําเนนิการจรงิ
หากเซริฟ์เวอรไ์ดรั้บและดําเนนิการคําสั�งเหลา่นั�น

● ระหวา่งการระงับขอ้ขดัแยง้ บรษัิทจะไมรั่บ
พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เรื�องการไม่
สามารถดําเนนิธรุกรรมได ้

● หลงัจากที�บรษัิทตดัสนิขอ้ขดัแยง้แลว้ บรษัิท
จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบผลการตดัสนิ

(b)
การเปิดและปิดสถานะ

● หากลกูคา้ไมส่ามารถเปิดหรอืปิดสถานะ หรอื
หากบรษัิทไมส่ามารถดําเนนิการคําสั�งเปิดหรอิ
ปิดของลกูคา้ได ้บรษัิทจะไมพ่จิารณาขอ้
รอ้งเรยีนของลกูคา้ ในกรณีตอ่ไปนี�
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○ Poor connection on the part of the Client or
the server;

○ Error in a quote;

○ Transactions were made before market
opening;

○ Failure in the trading platform or software of
the server.

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

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

● In case of erroneous deletion of positions, the
Company shall be entitled to make a decision on
the further resolution of the issue on this position:
either recovery of the position or payment of an
indemnification to the Client;

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

○ สญัญาณการเชื�อมตอ่ของลกูคา้หรอื
เซริฟ์เวอรไ์มด่ี

○ ราคามขีอ้ผดิพลาด

○ มกีารทําธรุกรรมกอ่นตลาดเปิด

○ แพลตฟอรม์การซื�อขายหรอืซอฟตแ์วร์
ของเซริฟ์เวอรม์ปัีญหา

● หากบญัชขีองลกูคา้มเีงนิไมเ่พยีงพอแกก่าร
ดําเนนิธรุกรรมหรอืลกูคา้ทําธรุกรรมเกนิกวา่ที�
กําหนดในบญัชปีระเภทนั�น (การสง่คําสั�ง
ซื�อขาย การเปิดสถานะ) บรษัิทจะไมรั่บ
พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เรื�องที�ไม่
สามารถเปิดสถานะเพิ�มได ้

● บรษัิทสามารถลบสถานะของลกูคา้ได ้ถา้ได ้
รับคําสั�งใหเ้ปิดสถานะกอ่นตลาดเปิด หรอืคําสั�ง
นั�นไดดํ้าเนนิการไปแลว้ดว้ยราคาของวนักอ่น
หรอืในกรณีที�ราคาไมถ่กูตอ้ง

● หากมกีารลบสถานะผดิสถานะ บรษัิทมสีทิธิ
ตดัสนิใจวา่ดําเนนิการอยา่งไรกบัสถานะนั�น ไม่
วา่โดยการเปิดสถานะนั�นขึ�นใหมห่รอืการจา่ยคา่
ชดเชยใหก้บัลกูคา้

● ระหวา่งการระงับขอ้ขดัแยง้ บรษัิทจะไมรั่บ
พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เรื�องการ ไม่
สามารถดําเนนิธรุกรรมได ้
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2.10 Interpretation Of Terms

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10 ความหมายของคําศพัท์

คําศพัทต์า่งๆ ที�ใชใ้นเงื�อนไขธรุกจิทั�วไปมคีวามหมาย
เหมอืนกบัในขอ้ตกลงของลกูคา้ หากไมม่คํีานยิามใหไ้ว ้
ในขอ้ตกลงของลกูคา้ คําศพัทนั์�นจะมคีวามหมายดงัตอ่
ไปนี�

"ประวตับิญัช"ี หมายถงึ ธรุกรรมและการฝากถอนเงนิที�
ดําเนนิการสมบรูณแ์ลว้ในบญัชซีื�อขาย

"ประเภทบญัช"ี หมายถงึ เงื�อนไขของประเภทบญัชี
สามารถดรูายชื�อประเภทบญัชทีี�บรษัิทใหบ้รกิารไดท้ี�
หนา้เงื�อนไขการซื�อขายบน www.exness.com ลกูคา้
จะเลอืกประเภทของบญัชซีื�อขายไดข้ณะลงทะเบยีน
เปิดบญัชี ประเภทบญัชไีมส่ามารถเปลี�ยนไดใ้น
ภายหลงั บญัชบีางประเภทสามารถใหบ้รกิารกบักลุม่
ลกูคา้ที�เฉพาะเจาะจงเทา่นั�น

"ลงิกต์วัแทน" หมายถงึ ลงิก์URL เฉพาะที�ใชใ้นการ
ดงึดดูลกูคา้ใหม่ หลงัจากที�ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้
ผูล้งทะเบยีนจะเป็นลกูคา้ของบรษัิทภายใตต้วัแทน และ
ตวัแทนจะเริ�มไดรั้บคา่คอมมชิชั�นตามสตูรที�ระบไุวใ้นขอ้
ตกลงของพารท์เนอร์

"ราคาเสนอขาย / ราคา Ask" หมายถงึ ราคาที�สงูกวา่
ในโควตราคา ซึ�งเป็นราคาที�ลกูคา้อาจเปิดคําสั�งซื�อ

"การลงทะเบยีนโดยใชล้งิกข์องตนเอง (Auto
referral activity)" หมายถงึ เมื�อตวัแทนโบรกเกอรค์น
ใดคนหนึ�งไดรั้บคา่คอมมชิชั�นจากการซื�อขายผา่นบญัชี
ซื�อขายที�ตวัแทนโบรกเกอรผ์ูนั้ �นเป็นผูค้วบคมุเอง ไมว่า่
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

"กราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน" หมายถงึ กราฟที�แสดง
ราคาเปิดและราคาปิด ตลอดจนราคาสงูสดุและตํ�าสดุ
ภายในระยะเวลาที�กําหนด (เชน่ หนึ�งนาที หา้นาที หนึ�ง
วนั หนึ�งสปัดาห)์

"ตลาดซื�อขายสนิทรพัยพ์ื�นฐาน" หมายถงึ ตลาดที�มี
การซื�อขายสนิทรัพยพ์ื�นฐานสําหรับ CFD

"ราคาเสนอซื�อ / ราคา Bid" หมายถงึ ราคาที�ตํ�ากวา่
ในโควตราคา ซึ�งเป็นราคาที�ลกูคา้อาจเปิดคําสั�งขาย

"คาํส ั�ง Buy Limit" มคีวามหมายตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้
คําสั�งซื�อขายในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป
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● Bar/Candle high is the highest Bid,

● Bar/Candle low is the lowest Bid,

● Bar/Candle close price is the last Bid,

● Bar/Candle open price is the first Bid.

“Client Terminal Log-File” shall mean the file,
which is created by the Client Terminal in order to
record all the Client's Requests and Instructions to
the Dealer with accuracy to a second.

“Company’s account” shall mean bank and/or
digital account of the Company as well as the
Company’s account in the processing center.

“Controversial situation” shall mean: 1) a situation
when the Client considers that the Company as a
result of the actions or inactivity has broken one or
several provisions of the Client’s agreement and it’s
appendices. 2) a situation when the Company
considers that the Client as a result of the actions
or inactivity has broken one or several positions of
the Client’s agreement and appendices to it; 3) a
situation when a trading operation was made by the
Client under non- market quotation, or to the first
quotation at market opening, or under the
quotation received by the Client in the issue of the
Company’s appreciable error or failure in the
software of a trading platform.

“Day Order” shall mean a Pending Order which is
automatically deleted at the end of the trading
session.

“Electronic payment system” shall mean a
combination of procedures and connected with
them computer networks and software, used to
perform financial transactions and mutual
settlements between the participants of the system.
In the system transactions are conducted using
bank cards, e-money and cash.

“Fast Market” shall mean rapid movements on the
market for a short period of time often causing
Price Gaps. Generally it may occur immediately
before or after any important event such as:

A. releases of main macroeconomic indicators on
global economies, which have great impact on
the financial market;

"คาํส ั�ง Buy Stop" มคีวามหมายตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้
คําสั�งซื�อขายในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

"กราฟ" หมายถงึ ราคาที�แสดงในรปูแบบของกราฟ
ราคา สําหรับชว่งเวลาที�สมัพันธก์บักราฟแทง่/กราฟ
แทง่เทยีน:

● จดุสงูสดุของกราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน คอืราคา
Bid สงูสดุ

● จดุตํ�าสดุของกราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน คอืราคา
Bid ตํ�าสดุ

● จดุปิดของกราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน คอืราคา Bid
สดุทา้ยของชว่งเวลานั�น

● จดุเปิดของกราฟแทง่/กราฟแทง่เทยีน คอืราคา
Bid แรก

"Log File ในเทอรม์นิลัของลกูคา้" หมายถงึ ไฟลท์ี�
สรา้งขึ�นโดยเทอรม์นัิลของลกูคา้ เพื�อบนัทกึคําขอและ
คําสั�งของลกูคา้ทั �งหมดเพื�อสง่ไปยงัผูค้า้แบบวนิาทตีอ่
วนิาที

"บญัชขีองบรษิทั" หมายถงึ บญัชธีนาคารและ/หรอื
บญัชดีจิทิลัของบรษัิท รวมถงึบญัชขีองบรษัิทในศนูย์
ประมวลผล

"สถานการณท์ี�เป็นขอ้ขดัแยง้" หมายถงึ 1)
สถานการณท์ี�ลกูคา้เห็นวา่บรษัิทฝ่าฝืนขอ้กําหนดหนึ�ง
ขอ้หรอืหลายขอ้ ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ตกลงของลกูคา้และ
ภาคผนวก เนื�องจากบรษัิทไดก้ระทําการหรอืไมก่ระทํา
การบางอยา่ง 2) สถานการณท์ี�บรษัิทเห็นวา่ลกูคา้ฝ่าฝืน
ขอ้กําหนดหนึ�งขอ้หรอืหลายขอ้ ตามที�ระบไุวใ้นขอ้
ตกลงของลกูคา้และภาคผนวก เนื�องจากลกูคา้ได ้
กระทําการหรอืไมก่ระทําการบางอยา่ง 3) สถานการณท์ี�
ลกูคา้ไดดํ้าเนนิกจิกรรมซื�อขายโดยไมใ่ชร้าคาตลาด
หรอืกอ่นราคาแรกเมื�อตลาดเปิด หรอืราคาที�ลกูคา้ไดรั้บ
จากบรษัิทขณะที�ซอฟตแ์วรข์องแพลตฟอรม์การ
ซื�อขายเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืมปัีญหาอยา่งเห็นไดช้ดั

"คาํส ั�งซื�อขายประเภท Day Order" หมายถงึ คําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้ที�จะถกูลา้งออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ
เมื�อสิ�นสดุชว่งเวลาซื�อขาย

"ระบบชําระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส"์ หมายถงึ ขั �น
ตอนหรอืกระบวนการทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละ
ซอฟตแ์วร์ ที�ใชดํ้าเนนิธรุกรรมทางการเงนิและชาํระเงนิ
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B. central banks decisions on interest rates;

C. press conferences and speeches of the central
banks heads, heads of state, financial ministers
and other significant announcements;

D. interventions;

E. terror attacks;

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

G. war or any other military actions;

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

I. any other similar events which influence price
movements.

The above list is not exhaustive.

“Flat market” shall mean market condition when
quotes are received by a terminal rarely for an
extended period then during normal market
conditions. As a rule, such market conditions are
typical for Christmas holidays, national holidays in
the G7 countries, from 20:00 till 00:00 GMT +0 etc.

“Full Complete transaction” shall mean a
transaction which consists of two counter deals
with the same size/volume (opening position and
closing position): the purchase and subsequent sale
or sale and subsequent purchase.

“GTC (Good Till Canceled)” shall mean an order
that has force till a Client will send an instruction to
cancel the order.

“Instant Execution” shall mean an execution
mechanism when a Client sees a real-time stream
of quotations of the Company, thus a Client may
proceed with desired transactions.

“Instruction to transfer funds to another trading
account” shall mean notice transmitted through the
Personal area from the Company’s web-site with
the purpose of charge-off of funds from the Client’s

ใหแ้กก่นัระหวา่งผูใ้ชร้ะบบทั �งสองฝ่าย ในระบบนี� จะทํา
ธรุกรรมดว้ยบตัรธนาคาร    เงนิอเิล็กทรอนกิส์ (e-money)
และเงนิสด

"ภาวะตลาด Fast Market" หมายถงึ ภาวะที�ตลาด
เคลื�อนไหวอยา่งรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั �นๆ ซึ�งมกัทําให ้
เกดิชอ่งวา่งของราคา โดยทั�วไปแลว้ ภาวะนี�จะเกดิขึ�น
กอ่นเกดิเหตกุารณสํ์าคญัเพยีงชั�วครูห่รอืเกดิทนัทหีลงั
เหตกุารณสํ์าคญั เชน่

A. การเผยแพรด่ชันชีี�วดัทางเศรษฐศาสตรม์หภาคที�
เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิโลก ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่
ตลาดการเงนิเป็นอยา่งมาก

B. การตดัสนิใจเรื�องดอกเบี�ยของธนาคารกลาง

C. การแถลงขา่วและสนุทรพจนข์องประธานธนาคาร
กลาง ประมขุแหง่รัฐ รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
การคลงั และการประกาศที�สําคญัอื�นๆ

D. การแทรกแซง

E. การกอ่การรา้ย

F. ภยัพบิตัหิรอืปรากฏการณท์างธรรมชาตซิ ึ�งทําใหม้ี
การประกาศภาวะฉุกเฉนิ (หรอืมาตรการจํากดัอื�นๆ)
ภายในรัฐหรอือาณาเขตที�ไดรั้บผลกระทบ

G. สงครามหรอืการดําเนนิการทางทหารอื�นๆ

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

I. เหตกุารณอ์ื�นใดที�คลา้ยคลงึกนั ซึ�งสง่ผลกระทบ
ตอ่การเคลื�อนไหวของราคา

รวมถงึเหตผุลอื�นๆ นอกเหนอืจากรายการขา้งตน้นี�

"ตลาดที�ไมม่กีารเคลื�อนไหว (Flat Market)" หมาย
ถงึ ภาวะตลาดที�มกีารรับราคาผา่นเทอรม์นัิลนอ้ยครั �ง
เป็นระยะเวลานานกวา่สภาวะตลาดปกติ ตามหลกัแลว้
ภาวะตลาดดงักลา่วเป็นเรื�องปกตใินชว่งเทศกาล
ครสิตม์าสและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ในกลุม่ประเทศ G7
ตั �งแตเ่วลา 20:00 น. - 24:00 น. GMT +0 เป็นตน้

"ธรุกรรมสมบรูณ"์ หมายถงึ การเปิดและปิดสถานะที�มี
ขนาดเทา่กนั ซึ�งกค็อืการซื�อกอ่นแลว้คอ่ยขาย หรอืการ
ขายกอ่นแลว้คอ่ยซื�อ



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

trading account to another trading account
registered in the Company.

“Limit & Stop levels” shall mean minimum value in
pips from the level of placed order to the current
price (the level of pending order).

“Liquidity provider” shall mean a financial
institution which has sufficient floating capital and
works as a counterpart for company clients in the
execution of financial instruments.

“Locked positions” shall mean long and short
positions of the same size and instrument opened on
the trading account.

“Market conditions are different from normal”
shall mean a thin market or fast market.

“Market execution” shall mean execution which is
carried out according to client's orders, but the
execution price is not guaranteed.

“Market Opening” shall mean the resumption of
trade after the weekends, holidays or after a break
between trading sessions.

“Maximum deviation” is a parameter set by the
client on the client's terminal that determines the
maximum deviation (in pips) between the execution
price and the requested price when opening and
closing a position.

“Modification” shall mean Client's request for order
level change. The order is considered to be
modified after the relevant note appears in the
server database.

“Non market quote” / “Spike” shall mean a quote
that satisfies one of the following conditions:

● it involves a substantial price gap;

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

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

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

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

"สถานะการป้องกนัความเสี�ยง (Hedged
Positions)" หมายถงึ สถานะ Long และสถานะ Short
ที�มขีนาดเทา่กนัในเครื�องมอืทางการเงนิเดยีวกนั ซึ�ง
เปิดในบญัชซีื�อขายเดยีวกนั

"การดาํเนนิการทนัที (Instant Execution)" หมายถงึ
การขอใหดํ้าเนนิการคําสั�งทนัททีี�ลกูคา้เห็นราคาแบบ
เรยีลไทมข์องบรษัิท ซึ�งเป็นราคาที�ลกูคา้พอใจ

"คาํส ั�งโอนเงนิไปยงับญัชซีื�อขายอื�น" หมายถงึ การ
ออกคําสั�งผา่นพื�นที�สว่นบคุคลบนเว็บไซตข์องบรษัิท
เพื�อโอนเงนิจากบญัชซีื�อขายของลกูคา้ไปยงับญัชี
ซื�อขายอื�นที�ลงทะเบยีนไวก้บับรษัิท

"ระดบั Limit และ Stop Level" หมายถงึ มลูคา่ขั �นตํ�า
ในหน่วยปิ� ป จากระดบัที�มกีารเปิดคําสั�งจนถงึราคา
ปัจจบุนั (ระดบัราคาของคําสั�งซื�อขายลว่งหนา้)

"ผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่ง" หมายถงึ สถาบนัการเงนิที�
มทีนุทรัพยม์ากเพยีงพอและทําหนา้ที�เป็นคูค่า้ของ
ลกูคา้ของบรษัิท ในการดําเนนิการคําสั�งซื�อขาย
เครื�องมอืทางการเงนิ

"ภาวะตลาดแตกตา่งจากปกต"ิ หมายถงึ ตลาดที�มี
การซื�อขายเบาบางกวา่ปกตหิรอืตลาดที�เคลื�อนไหว
รวดเร็วกวา่ปกติ

"การดาํเนนิการดว้ยราคาตลาด" หมายถงึ การ
ดําเนนิการคําสั�งซื�อขายของลกูคา้ แตไ่มรั่บประกนัวา่จะ
ดําเนนิการไดใ้นราคาที�ลกูคา้รอ้งขอ

"ตลาดเปิด" หมายถงึ การกลบัมาซื�อขายอกีครั �ง
หลงัจากชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์ วนัหยดุนักขตัฤกษ์ หรอื
ชว่งพักระหวา่งการซื�อขาย

"คา่เบี�ยงเบนสงูสดุ (Maximum deviation)" คอื คา่
ความแตกตา่งสงูสดุของราคา (ในหน่วยปิ� ป) ที�จะดําเนนิ
การคําสั�งกบัราคาที�ลกูคา้ขอ ซึ�งลกูคา้เป็นผูกํ้าหนดเอง
ในเทอรม์นัิลของลกูคา้ เพื�อใหเ้ปิดหรอืปิดสถานะนั�นได ้
แมว้า่ราคาจะตา่งไปจากราคาที�ลกูคา้ขอ

"การแกไ้ข" หมายถงึ คําขอของลกูคา้ใหเ้ปลี�ยนแปลง
ระดบัราคาของคําสั�งซื�อขาย เมื�อขอ้ความที�เกี�ยวขอ้งได ้
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● the quote appeared during non-trading hours
for the underlying asset;

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

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

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

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

● there is no fast price movement; and

● there is no Price Gap.

“Order’s ticket” shall mean a unique identity
number assigned in the trading system to each of
open positions or delayed order.

“Pending order” shall mean client’s instruction to
open a position when the market price reaches the
order level.

“Point” shall mean a unit of less significant rate / The
smallest increment of change in a foreign currency
price, either up or down.

“Pip” shall mean a price movement equal to ten (10)
points either up or down.

“Price gap” shall mean the situation in trading
when the price is different from the previous one by
more than minimum price change.

ปรากฎขึ�นในฐานขอ้มลูของเซริฟ์เวอร์ ใหถ้อืวา่ไดแ้กไ้ข
คําสั�งซื�อขายแลว้

"ราคาที�ไมใ่ชร่าคาตลาด" / "สไปค์ (Spike)" หมาย
ถงึ ราคาที�มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี�

● เกดิชอ่งวา่งของราคาที�กวา้งมาก

● ภายในระยะเวลาไมน่านราคากลบัสูร่ะดบัเดมิ
โดยเกดิชอ่งวา่งของราคา

● ไมเ่กดิพฤตกิรรมราคาผันผวนกอ่นเกดิชอ่งวา่ง
ราคาดงักลา่ว

● ราคาแตกตา่งจากราคาของผูใ้หบ้รกิารหลกัราย
อื�นๆ ในตลาดเกนิกวา่รอ้ยละ 10

● ราคาที�เกดิขึ�นในชั�วโมงที�ไมม่กีารซื�อขายสนิทรัพย์
อา้งองินั�น

● ขณะที�ราคานั�นปรากฏขึ�น ไมม่ปัีจจัยทาง
เศรษฐศาสตรม์หภาคและ/หรอืขา่วธรุกจิที�สง่ผลก
ระทบอยา่งมนัียสําคญัตอ่อตัราแลกเปลี�ยนของ
เครื�องมอืทางการเงนินั�น บรษัิทมสีทิธลิบราคาที�มี
ลกัษณะวา่เป็นราคาที�ไมใ่ชร่าคาตลาดออกจาก
ฐานราคาของเซริฟ์เวอร์

"กจิกรรมที�ไมใ่ชก่ารซื�อขาย" ไดแ้ก่ การฝาก/
ถอนเงนิจากบญัชซีื�อขายของลกูคา้ การเปลี�ยนรหสัผา่น
การเปลี�ยนเลเวอเรจ และการยื�นเรื�องรอ้งเรยีน

"ภาวะตลาดปกต/ิ ตลาดปกต"ิ หมายถงึ ตลาดที�มี
ภาวะดงันี�

● มรีาคาเขา้มาอยา่งสมํ�าเสมอในแพลตฟอรม์การ
ซื�อขาย และ

● ราคาไมเ่คลื�อนไหวอยา่งรวดเร็ว และ

● ไมเ่กดิชอ่งวา่งของราคา

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

"คาํส ั�งซื�อขายลว่งหนา้" หมายถงึ คําสั�งของลกูคา้ให ้
เปิดสถานะเมื�อราคาตลาดถงึระดบัราคาที�กําหนดไว ้
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“Quoting” shall mean the process of providing the
Client with the Quotes in order to make a
transaction.

“Quotes Base” shall mean Quotes Flow information
stored on the Server.

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

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

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

“Server Log-File” shall mean a file that contains
information about all server-related events,
including Clients' requests and instructions.

“Stop Loss” shall mean a close of position at a
price less profitable for the Client than the price
that exists when the order is placed.

“Stop out” shall mean server generated
compulsory position closure order (without
agreement and preliminary notification of the Client
in case of lack of funds for opened position
maintenance).

“Take profit” is an order to close a position at a
price more profitable for the Client than the price
that exists when the order is placed.

“Trading operations” include operations to buy/sell
financial instruments, placing, modifying, and
deleting pending orders.

“Trading Platform Time Zone” shall mean the time
zone in which the Server Log-File records any
event. At the time of the release of this document
the Trading Platform Time Zone is GMT +0.

“Trailing Stop” shall mean a feature of the client
terminal that makes it possible to generate
instructions to change a position's Stop-Loss level

"ปิ� ป" หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงขึ�นหรอืลงของราคา ซึ�ง
มคีา่เทา่กบัสบิ (10) จดุ

“จดุ” หมายถงึ หน่วยของอตัราที�มนัียสําคญันอ้ยกวา่ /
หน่วยของการเปลี�ยนแปลงที�เล็กที�สดุของราคาสกลุเงนิ
ตา่งประเทศทั �งขึ�นหรอืลง

"ชอ่งวา่งของราคา" หมายถงึ สถานการณท์ี�ราคาตลาด
ราคาหนึ�งแตกตา่งจากราคากอ่นหนา้มากกวา่จํานวนขั �น
ตํ�า

"โควตราคา" หมายถงึ ขอ้มลูของราคาปัจจบุนัของ
สนิทรัพยอ์า้งองิหนึ�ง ในรปูแบบของราคา Bid และราคา
Ask

"การเสนอราคา" หมายถงึ กระบวนการเสนอราคาให ้
แกล่กูคา้เพื�อทําธรุกรรม

"ฐานขอ้มลูราคา" หมายถงึ ขอ้มลูโฟลวร์าคาที�จัดเกบ็
ไวใ้นเซริฟ์เวอร์

"อตัรา" หมายถงึ 1) สําหรับการซื�อขาย CFD ของคูส่กลุ
เงนิ คอืมลูคา่ของสกลุเงนิหลกัเมื�อเทยีบกบัสกลุเงนิรอง
2) สําหรับการซื�อขาย CFD ของฟิวเจอรส์ คอืมลูคา่ของ
ทรัพยส์นิอา้งองิหนึ�งหน่วยเมื�อเทยีบเป็นเงนิ

"คาํส ั�ง Sell Limit" มคีวามหมายตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้
คําสั�งซื�อขายในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

"คาํส ั�ง Sell Stop" มคีวามหมายตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้
คําสั�งซื�อขายในเงื�อนไขธรุกจิทั�วไป

"Log File ของเซริฟ์เวอร"์ หมายถงึ ไฟลท์ี�มขีอ้มลู
กจิกรรมตา่งๆ ของเซริฟ์เวอร์ รวมถงึคําขอและคําสั�ง
ของลกูคา้

"สเปรด" หมายถงึ ผลตา่งระหวา่งราคา Ask กบัราคา
Bid

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

"การปิดคาํส ั�งซื�อขายอตัโนมตั ิ (Stop Out)" หมาย
ถงึ คําสั�งจากเซริฟ์เวอรท์ี�บงัคบัใหปิ้ดสถานะ (โดยไม่
จําเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลกูคา้หรอืแจง้ให ้
ลกูคา้ทราบลว่งหนา้ เนื�องจากมเีงนิไมเ่พยีงพอแกก่าร
คงสถานะใหเ้ปิด)
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based on specified parameters without the Client's
involvement.

“Volume of trade /Trading volume” shall mean the
product of the number of lots on the lot size.

“Limit Order” shall mean a Client’s request to buy
or sell a financial asset when the market price
reaches the price specified in the order. The price
indicated in Limit Order is always better than the
current market price.

“Stop Order” shall mean a Client’s request to buy
or sell a financial asset when the market price
reaches the price specified in the order. The price
specified in the Stop Order is always worse than
the current market price.

Version: 05 April 2023 /013

"คาํส ั�ง Take Profit" คอื คําสั�งปิดสถานะในราคาที�ให ้
ผลตอบแทนดกีวา่ราคาที�ลกูคา้เปิดสถานะนั�น

"คา่คอมมชิช ั�นจากการเทรด" หมายถงึ คา่ธรรมเนยีม
ที�เรยีกเกบ็จากการใหบ้รกิาร

"กจิกรรมการซื�อขาย" ไดแ้ก่ กจิกรรมการซื�อหรอืขาย
เครื�องมอืทางการเงนิ และการเปิด แกไ้ข และลบคําสั�ง
ซื�อขายลว่งหนา้

"เขตเวลาของแพลตฟอรม์การซื�อขาย" หมายถงึ
เขตเวลาที� Log File ของเซริฟ์เวอรใ์ชบ้นัทกึเหตกุารณ์
ตา่งๆ ขณะเผยแพรเ่อกสารฉบบันี� แพลตฟอรม์การ
ซื�อขายใชเ้ขตเวลา GMT +0

"คาํส ั�ง Trailing Stop" หมายถงึ คําสั�งภายใน
เทอรม์นัิลของลกูคา้ที�ชว่ยใหเ้ปลี�ยนแปลงระดบั Stop
Loss ของสถานะที�เปิดไวไ้ด ้ตามคา่ที�กําหนด โดย
ลกูคา้ไมต่อ้งเขา้ไปเปลี�ยนคา่เอง

"ปรมิาณการเทรด / ปรมิาณการซื�อขาย" หมายถงึ
ผลคณูของจํานวนล็อตกบัขนาดสญัญา

"คาํส ั�ง Limit" หมายถงึ คําสั�งจากลกูคา้ใหซ้ื�อหรอืขาย
ทรัพยส์นิทางการเงนิเมื�อราคาตลาดถงึราคาที�กําหนด
ไวใ้นคําสั�งซื�อขาย คําสั�ง Limit จะกําหนดไวท้ี�ราคาที�ดี
กวา่ราคาปัจจบุนัเสมอ

"คาํส ั�ง Stop" หมายถงึ คําสั�งจากลกูคา้ใหซ้ื�อหรอืขาย
ทรัพยส์นิทางการเงนิเมื�อราคาตลาดถงึราคาที�กําหนด
ไวใ้นคําสั�งซื�อขาย คําสั�ง Stop จะกําหนดไวท้ี�ราคาที�แย่
กวา่ราคาปัจจบุนัเสมอ

"ตลาดอา้งองิ (Underlying Market)" หมายถงึ ตลาด
ที�เกี�ยวขอ้งที�มกีารซื�อขายสนิทรัพยอ์า้งองิของ CFD

ฉบบัวนัที�: 05 เมษายน 2023 /013


