ข้ อตกลงการใช้ บริการ Meta Trader 4 (MT4)

วันที่ ...................................................

ตามที่ข้าพเจ้ า............................................ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................................. อายุ........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ................................................................................................................................. ซึ่งต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “ลูกค้ า” ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “บริ ษัท” ทาหน้ าที่เป็ น
ตัวแทนนายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รายละเอียดปรากฏตามสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนนายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “สัญญาตัวแทน” และให้ ถือว่าข้ อตกลงฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาตัวแทน
โดยที่ลกู ค้ ามีความประสงค์จะขอใช้ บริ การ MT4 ของบริ ษัท คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจึงได้ ตกลงกันตามเงื่อนไขและ
ข้ อกาหนด ดังนี ้
1. คาจากัดความ
1.1 “บริ การนี ้” หมายถึง บริ การ MT4 ซึง่ เป็ นส่วนเสริ มที่บริ ษัทจัดไว้ ให้ ตามความสมัครใจของลูกค้ า
1.2 “MT4” หมายถึง โปรแกรม Meta Trader 4 ซึ่งเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ ที่ให้ บริ การสัง่ คาสัง่ ซื ้อขายสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแบบออนไลน์ผา่ นทางคอมพิวเตอร์ หรื อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
1.3 “ลูกค้ า” หมายถึง ลูกค้ าที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ากับ บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) และมีความประสงค์ใช้ บริ การ MT4
2. บริการ
ลูกค้ า อาจใช้ บริ การ MT4 เป็ นบริ การเสริ มจากการซื ้อขายตามปกติ โดยบริ การนี ้จะช่วยให้ ลูกค้ าสามารถตัง้
เงื่อนไขการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย โดยเมื่อเงื่อนไขเป็ นไปตามทีร่ ะบบกาหนดไว้
3. การใช้ บริการ
ลูกค้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความทังหมดในข้
้
อตกลงฉบับนี ้ ตลอดจนรับทราบ ยอมรับและตกลงกับบริ ษัท ดังนี ้
3.1 จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดในการใช้ บริ การที่บริ ษัทกาหนด หรื อข้ อความบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
หรื อลักษณะอื่นที่บริ ษัทเห็นสมควร
3.2 ได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจวิธีการใช้ งาน ตลอดจนการตังเงื
้ ่อนไขคาสัง่ ซื ้อขายต่างๆ ของบริ การนี ้ จากตัวแทนของ
บริ ษัท และ/หรื อสือ่ การเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่บริ ษัทจัดเตรี ยมไว้
3.3 รับทราบความเสีย่ ง และยอมรับข้ อจากัดของบริ การนี ้ตามที่ระบุไว้ และ/หรื อประกาศของบริ ษัท
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3.4 บริ ษัทอาจไม่สามารถให้ บริ ก ารนีไ้ ด้ ในบางขณะเป็ นการชั่วคราวในกรณี ที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ระบบสือ่ สาร เน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้ องกับบริ การนี ้ขัดข้ อง ได้ รับความเสียหาย กาลังซ่อมแซม หรื ออยูร่ ะหว่างการดูแล
ระบบ หรื อมีเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ
3.5 บริ ษัทสามารถเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆ ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การได้ โดย
บริ ษัทจะประกาศให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบที่เว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษัทกาหนด
3.6 หากมี ค วามผิ ด พลาดเกิ ด ขึน้ ในการใช้ บ ริ ก ารนี ้ หรื อ มี ข้ อ สงสัย เกี่ ย วกับ การใช้ ง าน ลูก ค้ า จะต้ อ งแจ้ ง
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บริ ษัท เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบข้ อผิดพลาด
3.7 ในกรณีหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นแก่บริ ษัทอันเนื่องมาจากการใช้ บริ การของลูกค้ าตามข้ อตกลงฉบับนี ้
ลูกค้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นแก่บริ ษัทโดยสิ ้นเชิง
4. การคานวณสถานะต่ างๆ การเรียกหลักประกันเพิ่มเติมและการบังคับปิ ดสถานะ
ระบบ MT4 มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่ออานวยความสะดวกให้ กับ ลูกค้ าในการส่งคาสัง่ ซื ้อขายเท่านัน้ โดยการ
คานวณสถานะต่างๆ การเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติมและการบังคับปิ ดสถานะจะเป็ นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริ ษัท
หลักทรั พย์ ไทย บริ ษัทตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และหน่วยงานกากับอื่นใดที่ได้ กาหนด หรื อประกาศไว้ ทังนี
้ ้ข้ อกาหนด หรื อประกาศ
ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมได้
5. การส่ งคาสั่งซือ้ ขายแบบมีเงื่อนไข – Conditional orders และการสร้ างคาสั่งซือ้ ขายอัตโนมัติ – Program
trading
ลูกค้ าตกลงและรับทราบว่า
5.1 คาสัง่ ซื ้อขายแบบมีเงื่อนไข และคาสัง่ ซื ้อขายอัตโนมัติ ต้ องไม่ฝ่าฝื นกฎระเบียบ ประกาศต่างๆ จากสมาคม
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทย บริ ษัทตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับอื่นใดที่ได้ กาหนด หรื อประกาศไว้
5.2 ไม่มีข้อโต้ แย้ ง ซึ่งรวมถึงและไม่จากัดเพียงการชาระ ค่าซื ้อ ค่าธรรมเนียม ผลขาดทุน ค่าเสียหาย ค่าปรับ
หรื ออื่นๆ อันเกิดจากคาสัง่ ซื ้อขายแบบมีเงื่อนไข และคาสัง่ ซื ้อขายอัตโนมัติ
6. การรับประกัน
บริ ษัทไม่ได้ ให้ คารับรองหรื อประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกี่ยวกับความถูกต้ องแม่นยา
ของบริ การ MT4 หรื อประสิทธิภาพของบริ การนี ้ การสัง่ ซื ้อขายที่มีความสาคัญ และ/หรื อมีมลู ค่าสูง หรื อจาเป็ นต้ องอาศัย
จังหวะการส่งคาสัง่ ซื ้อขายที่แน่นอน ควรส่งคาสัง่ ด้ วยความระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ ชิด
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7. การยกเลิกบริการ
บริ ษัทมีสิทธิยกเลิกการให้ บริ การนี ้สาหรับลูกค้ าได้ ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า และ
ลูกค้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทไม่ต้องรับผิดในบรรดาสิทธิเรี ยกร้ อง ความรับผิ ด หรื อการสูญเสีย รวมถึงแต่ไม่จากัดอยู่
เฉพาะเพียงผลกาไรที่คาดการณ์ไว้ อนั อาจเกิดแก่ลกู ค้ า
ข้ า พเจ้ ารั บทราบและตกลงปฏิ บัติตามเงื่อนไข และข้ อ ก าหนดต่ างๆ ในข้ อตกลงฉบับนี ้ เพื่ อเป็ น
หลักฐานแห่ งการนี ้ จึงได้ ลงลายมือไว้ เป็ นสาคัญ

ลายมือชื่อ.......................................................................ลูกค้ า
(
)
ลายมือชื่อ........................................................................พยาน / หัวหน้ าทีม
(
)
ลายมือชื่อ........................................................................พยาน / ผู้แนะนาการลงทุน
(
)
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เอกสารรับทราบข้ อจากัดและความเสี่ยงของการใช้ โปรแกรม Meta Trader 4 (MT4)
วันที่ ...................................................
การใช้ บริ การการส่งคาสัง่ ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าผ่านโปรแกรม MT4 ซึ่งเป็ นระบบการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย
แบบออนไลน์ ลูกค้ าตกลงรั บทราบและยอมรั บ ให้ ไว้ กับบริ ษัทหลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เพื่อ
รับทราบความเสีย่ งและข้ อจากัดในการใช้ โปรแกรม MT4 ดังนี ้
1. การแสดงข้ อมูล
หากระหว่างวัน % Margin Level ในบัญชีของลูกค้ าต่ากว่าเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด อาจถูกบังคับปิ ดสถานะในวัน
ทาการนันๆ
้ หรื อวันทาการถัดไปทันที โดยลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบและชาระให้ แก่บริ ษัท ในผลที่เกิดขึ ้นจากการปิ ดสถานะ
แล้ วมีผลให้ % Margin Level ติดลบโดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียงค่าซื ้อ ค่าธรรมเนียม ผลขาดทุน ฯลฯ จาก
การซื ้อขาย
2. การ Login PIN / Password
2.1 ระบบ MT4 ใช้ Email Address ในการรั บ Link สาหรั บเปลี่ยน Password และ PIN Code เพียงชื่ อเดียว
เท่านัน้
2.2 ลูกค้ าจะได้ รับหมายเลขสาหรั บเข้ าใช้ งาน และ Link สาหรั บเปลี่ยน รหัสผ่าน และรหัส PIN (“Account
Trade/ ID/ Password/ PIN Code”) ผ่านทาง Email เท่านัน้
2.3 หากลูกค้ าไม่สามารถเข้ าใช้ งาน Email ที่เคยลงทะเบียนผูกการใช้ งานกับ MT4 ได้ ลูกค้ าจาเป็ นจะต้ องทา
เรื่ องเพื่อขอเปลีย่ น Email สาหรับการใช้ งานใหม่ (ทาให้ ไม่สามารถรับ Link สาหรับใช้ งานในวันที่แจ้ งได้ )
2.4 ในการใส่ Login PIN 1 ครัง้ ลูกค้ าสามารถเลือกระยะเวลาให้ Login PIN ใช้ งานได้ 3 ระดับคือ
2.4.1 มีผลตลอดเวลาที่ศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (“ศูนย์ซื ้อขาย”) เปิ ดในแต่ละช่วงการซื ้อ
ขาย (Session) นัน้ ๆ โดยลูกค้ าต้ องใส่ Login PIN ใหม่เพื่อเข้ าสูร่ ะบบอีกครัง้ เมื่อเปลีย่ น Session
2.4.2 มีผลกับการซื ้อขายตลอดวัน (เช้ า /บ่าย/ กลางคืน) โดยลูกค้ าต้ องใส่ Login PIN ใหม่เพื่อเข้ าสู่
ระบบอีกครัง้ ในวันซื ้อขายถัดไป
2.4.3 มีผลตลอดจนกว่าจะลูกค้ าจะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก ซึ่งเป็ นวิธีที่ทาให้ ลกู ค้ ามีความสะดวกใน
การส่งคาสัง่ แต่ก็มีความเสีย่ งเนื่องจากจะทาการ Login PIN ไว้ ตลอดเวลา
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2.5 เมื่อ Login PIN แล้ ว ไม่ว่าลูกค้ าจะเลือกให้ PIN มีผลด้ วยระยะเวลาตาม ข้ อ 2.4 ในระดับใด ลูกค้ าต้ อง
รับผิดชอบในความ ปลอดภัยของการเข้ าถึงอุปกรณ์ส่งคาสัง่ ซื ้อขายด้ วยตัวเอง เมื่อบริ ษัท ได้ รับคาสัง่ ซื ้อขายจากบัญชี
ดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าลูกค้ าส่งคาสัง่ ด้ วยตัวเอง ไม่สามารถปฎิเสธคาสัง่ ซื ้อขายที่เกิดขึ ้นได้
2.6 การ setting การใช้ จานวนอุปกรณ์เชื่อมต่อโปรแกรม MT4 เป็ นแบบ Multi Screen มีผลให้ อปุ กรณ์มากกว่า
1 เครื่ องที่สามารถเชื่อมต่อเข้ าระบบ MT4 ด้ วยเลขบัญชีของลูกค้ า โดยลูกค้ าต้ องรับผิดชอบในความปลอดภัยของการ
เข้ าถึงอุปกรณ์สง่ คาสัง่ ซื ้อขายด้ วยตัวเอง เมื่อบริ ษัทได้ รับคาสัง่ ซื ้อขายจากบัญชีดงั กล่าว บริ ษัท จะถือว่าลูกค้ าส่งคาสัง่
ด้ วยตัวเอง ไม่สามารถปฎิเสธคาสัง่ ซื ้อขายที่เกิดขึ ้นได้
3. ข้ อจากัดในการส่ งคาสั่งผ่ านระบบ MT4
3.1 ส่งได้ สงู สุดไม่เกินครัง้ ละ 100 สัญญา
3.2 คาสัง่ ประเภทต่าง ๆ
3.2.1 Buy Limit / Sell Limit เป็ นการส่งคาสัง่ กาหนดราคาซื ้อ-ขายที่แน่นอน ซึ่งคาสัง่ จะถูกส่งไปวาง
เป็ น Bid – Offer ที่ศนู ย์ซื ้อขาย
3.2.2 Buy Stop / Sell Stop เป็ นการส่งคาสัง่ แบบมีเงื่อนไข โดยเมื่อสภาพการซื ้อขายของศูนย์ซื ้อขาย
เข้ าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ระบบ MT4 จะส่งคาสัง่ เพื่อจับคู่ซื ้อขาย (“Match”) ที่ราคาตลาด ณ ขณะนัน้ (“Market
Price”) ทุกราคาจนกว่าจะครบจานวน หากมีคาสัง่ ที่มีการ Match ไปแล้ วบางส่วนแต่ศนู ย์ซื ้อขายไม่มีราคาเสนอ
ซื ้อ-เสนอขาย (“Bid –Offer”) เหลืออยูแ่ ล้ ว ระบบจะยกเลิกส่วนที่ยงั ไม่ Match ออกไป
3.2.3 มีวิธีการ ปิ ดสถานะหลายแบบ แต่การปิ ดด้ วยการ Click เครื่ องหมาย X นัน้ ระบบ MT4 จะส่ง
คาสัง่ ที่ราคา MP ทันที โดยจะส่งคาสัง่ ให้ เกิดการ Match ทุกราคาจนกว่าจะครบจานวน หากศูนย์ซื ้อขายไม่มี
Bid – Offer เหลืออยู่แล้ ว ระบบจะหยุดคาสัง่ ปิ ดสถานะของจานวนที่เหลืออยู่ (ปิ ดได้ เท่ากับจานวณที่มีอยู่ใน
ศูนย์ซื ้อขายเท่านัน)
้
3.3 กรณี ลูกค้ าส่งคาสัง่ แบบ Market Price หากมีการ Match ของราคาที่ได้ ในศูนย์ซื ้อขายเป็ นทศนิยม โปรแกรม
MT4 จะแสดงเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง
3.4 ไม่สามารถส่งคาสัง่ ในช่วง Pre-Open ของการซื ้อขายได้ เว้ นแต่มีคาสัง่ ที่ตงมาจากช่
ั้
วง Intermission ที่ยงั
จับคูไ่ ม่ครบ หรื อยังไม่ได้ ทาการจับคู่ ข้ ามมาในช่วง Pre-Open ซึง่ อาจทาให้ เกิดการจับคูใ่ นช่วง Pre-open ได้
3.5 ไม่สามารถส่งคาสัง่ Over Night หลังศูนย์ซื ้อขายปิ ดได้
3.6 คาสัง่ ที่ยงั ไม่ Match ทังหมด
้
[Buy Limit / Sell Limit / Buy Stop / Sell Stop / Stop Loss / Take Profit] จะ
ถูก ยกเลิก เมื่ อ ศูน ย์ ซื อ้ ขายปิ ดสิน้ วัน (โดยที่ สิน ค้ า ประเภท Gold Futures ยัง ค้ า งอยู่จ นถึ ง ช่ วงศูน ย์ ซือ้ ขายปิ ด Night
Session) และจะส่งคาสัง่ ได้ อีกครัง้ หลังศูนย์ซื ้อขายเปิ ดทาการวันรุ่งขึ ้น
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3.7 ไม่รองรับการเปิ ดสถานะขายสัญญา Options (ไม่สามารถ Short Open Options)
3.8 ไม่มีคาสัง่ แบบ Combination Order
3.9 ไม่รองรับการซื ้อขาย Block Trade (Put through)
3.10 ไม่สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อขายแบบซ่อน Volume (Ice Berg)
3.11 ระบบ MT4 สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อและขายพร้ อมกันใน Series เดียวกันได้ (same series) ภายในวัน แต่ไม่
สามารถถือสถานะดังกล่าวข้ ามวันได้ ซึ่งในกรณีที่มีการเปิ ดสถานะใน Series เดียวกันไว้ และไม่ได้ ดาเนินการปิ ดสถานะ
ภายในวัน สิ ้นวันระบบจะดาเนินการหักกลบสถานะของทังคู
้ แ่ บบอัตโนมัติ (Auto Match Out) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.11.1 ลูกค้ าสามารถส่งคาสัง่ สินค้ า Series เดียวกันในทิศทางตรงกันข้ ามกันได้ เช่น ลูกค้ าส่งคาสัง่
Buy Open (Limit/Stop) S50M17 แล้ วจะสามารถส่งคาสัง่ Sell Open (Limit/Stop) S50M17 ได้
3.11.2 การส่งคาสัง่ ทิศทางตรงกันข้ ามใน Series เดียวกัน ระบบจะคานวณ Initial Margin เท่ากับฝั่ งที่
มีสถานะมากกว่า แต่หากมีจานวนสัญญาเท่ากันทังสองด้
้
าน ระบบจะคานวณ Initial Margin เพียงด้ านเดียว
เช่น มีสถานะ Buy S50M17 1 สัญญา และเปิ ด Sell S50M17 1 สัญญา ระบบ MT4 จะคานวณ Initial Margin
เท่ากับ 1 สัญญา กรณีที่สง่ คาสัง่ แล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับการจับคูร่ ะบบจะกัน Margin ไว้ เท่ากับ 1 สัญญาเช่นกัน
3.11.3 การเปิ ดสถานะฝั่ งตรงข้ ามบน MT4 ไม่ได้ เป็ นการปิ ดสถานะเดิมในทันที แต่หากมีสถานะฝั งตรง
ข้ ามในSeries เดียวกันค้ างอยู่ในพอร์ ตจนถึงสิ ้นวัน ระบบจะหักลบสถานะ ตามลาดับเวลาการเปิ ดสถานะ First
In –First Out (FIFO)
3.11.4 ระหว่างวันลูกค้ าสามารถเลือกปิ ดสถานะทังฝั
้ ่ ง Buy และ Sell แยกกันได้
3.12 ต้ นทุนของแต่ละสถานะที่เปิ ดจะคานวณแบบแยก Order ไม่คานวณแบบ First In –First Out (FIFO)
3.13 ผลกาไรขาดทุนที่เกิดขึ ้นจากการเลือกปิ ดสถานะ อาจจะไม่ตรงกับเอกสารใบยืนยันการซื ้อขายสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าที่บริ ษัททาการส่งให้ กบั ลูกค้ าตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้ ซงึ่ จะใช้ วิธีคานวณแบบ Fist In-First Out (FIFO)
4. Portfolio
4.1 ไม่ลด Margin กรณี Spread (ทัง้ Intermonth และ Inter Commodity) โดยระบบจะเรี ยกคานวณหลักประกัน
แบบ Outright ในทุกกรณี
4.2 หากลูกค้ าไม่มี Free Margin (Excess Equity) เพียงพอสาหรับการเปิ ดสถานะใหม่ (Outright) จะไม่สามารถ
เปิ ดสถานะได้
4.3 ลูกค้ าไม่สามารถเปิ ดสถานะเกินกว่าวงเงินอนุมตั ิ (Credit Limit) ได้ แม้ วา่ จะมี Free Margin เพียงพอก็ตาม
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5. Program Trading
“Program Trading” คือ ชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์ สาหรับการเสนอซื ้อขายที่ สามารถสร้ างและบันทึกการเสนอซื ้อ
ขายได้ โดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ และ/หรื อ เงื่อนไขที่ ลูกค้ าสามารถกาหนดได้ ด้วยตนเอง ดังนัน้ ในกรณีที่ลกู ค้ าได้ ใช้ หรื อ
ได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัท ให้ ใช้ Program Trading ในระบบ MT4 ลูกค้ าตกลงและรับทราบว่า
5.1 ในการกาหนดกลยุทธ์ และ/หรื อ เงื่อนไข ในการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย รวมถึงคาสัง่ ซื ้อขายที่เกิดขึ ้นจากกลยุทธ์ ที่
ลูกค้ ากาหนดใน Program Trading นัน้
ก) ต้ องไม่ฝ่าฝื นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนที่ลกู ค้ าได้ ทาไว้ กบั บริ ษัท เช่น ข้ อกาหนดว่า
ด้ วยคาสัง่ ซื ้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และ/หรื อ การกระทาอันไม่เป็ นธรรมในศูนย์ซื ้อขาย ฯลฯ และ
ข) ต้ องไม่กระทบหรื อทาความเสียหายแก่ระบบซื ้อขายของศูนย์ซื ้อขาย เป็ นต้ น
5.2 ลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบและชาระให้ แก่บริ ษัท ในผลที่เกิดขึ ้นจาก Program Trading โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง ซึ่ง
รวมถึงและไม่จากัดเพียง ค่าซื ้อ ค่าธรรมเนียม ผลขาดทุน ฯลฯ จากการซื ้อขาย อีกทังค่
้ าเสียหาย และ/หรื อ ค่าปรับ ฯลฯ ที่
บริ ษัทได้ รับหรื อต้ องชดใช้ ให้ แก่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องอันเนื่องมาจากลูกค้ าฝ่ าฝื นข้ อ 5.1 ข้ างต้ น
5.3 “Pre-Trade Risk Control” คือ ระบบควบคุมความเสี่ยงของ Program Trading ในระบบ MT4 เพื่อคัดกรอง
เฉพาะคาสัง่ ที่เหมาะสมก่อนจะถูกส่งไปที่ศนู ย์ซื ้อ-ขาย โดยเงื่อนไขในการคัดกรองคาสัง่ ที่เหมาะสม ลูกค้ าตกลงและทราบ
ว่ามีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
5.3.1 จานวนสัญญาที่มากที่สดุ ที่ส่งได้ ต่อ 1 คาสัง่ ค่ามากที่สดุ ที่กาหนดได้ คือ 100 สัญญา ต่อ 1
คาสัง่
5.3.2 จานวนคาสัง่ ที่มากที่สดุ ที่สง่ ได้ ต่อ 1 นาที ค่ามากที่สดุ ที่กาหนดได้ คือ 60 คาสัง่ ต่อนาที
5.3.3 จานวนถือครองสัญญา (Max Hold Position) ที่ส่งคาสัง่ ด้ วย MP ที่มากที่สดุ ที่เปิ ดได้ ต่อ 1 วัน
คือ ไม่เกิน 500 สัญญาต่อวัน
5.3.4 หากจานวน %Margin Level ต่ากว่าระดับ 100% จะไม่สามารถส่งคาสัง่ เพื่อเปิ ดสถานะใหม่ได้
5.3.5 ช่วงราคาที่อนุญาตให้ เปิ ด Pending Order โดยคานวณจาก Last Price ปั จจุบนั คือไม่เกิน +5%
หรื อ -5% จากราคา Last Price
5.4 ในการกาหนดกลยุทธ์ และ/หรื อ เงื่อนไข ในการส่งคาสัง่ ซื ้อขาย รวมถึงคาสัง่ ซื ้อขายที่เกิดขึ ้นจากกลยุทธ์ ที่
ลูกค้ ากาหนดใน Program Trading นัน้ ลูกค้ าตกลงและทราบว่ามีข้อจากัดบางประการใน MT4 ที่อาจทาให้ Program
Trading ไม่ส่งคาสัง่ ซือ้ ขาย และ/หรื อ ส่งคาสัง่ ซือ้ ขายที่ผิดพลาดได้ และลูกค้ าได้ มีการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับ
ข้ อจากัดใน MT4 แล้ ว โดยข้ อจากัดมีดงั ต่อไปนี ้
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5.4.1 คาสัง่ ที่ยงั ไม่ Match ทังหมด
้
[Buy Limit / Sell Limit / Buy Stop / Sell Stop / Stop Loss / Take
Profit / Trailing Stop] จะถูกยกเลิกเมื่อศูนย์ซื ้อขายปิ ดสิ ้นวัน และจะส่งคาสัง่ ได้ อีกครัง้ หลังศูนย์ซื ้อขายเปิ ดทา
การวันรุ่งขึ ้น
5.4.2 ระบบ MT4 สามารถส่งคาสัง่ ซื ้อและขายพร้ อมกันใน Series เดียวกันได้ (same series) ภายใน
วัน แต่ไม่สามารถถือสถานะดังกล่าวข้ ามวันได้ ซึ่งในกรณีที่มีการเปิ ดสถานะใน Series เดียวกันไว้ และไม่ได้
ดาเนินการปิ ดสถานะภายในวัน สิ ้นวันระบบจะดาเนินการหักกลบสถานะของทังคู
้ ่แบบอัตโนมัติ (Auto Match
Out)
5.4.3 ระบบ MT4 จะสร้ างแท่งเทียนราคา settlement price ขึน้ มาสาหรั บบางสินค้ าในช่วงเวลาที่
นอกเหนื อ เวลาท าการซึ่ ง ราคา settlement price นี อ้ าจมี ผ ลท าให้ ก ลยุท ธ์ ข อง Program Trading ท างาน
ผิดพลาดได้
5.4.4 เมื่อ Login PIN แล้ ว ไม่ว่าลูกค้ าจะเลือกให้ PIN มีผลด้ วยระยะเวลาตาม ข้ อ 2.4 ในระดับใด
ลูกค้ าต้ องรับผิดชอบหากระดับที่ลกู ค้ าเลือกส่งผลให้ กลยุทธ์ของ Program Trading ทางานผิดพลาด
5.5 ลูกค้ าจะไม่เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ ้นจาก Program Trading ไม่สง่ คาสัง่ ซื ้อขาย และ/
หรื อ การส่งคาสัง่ ซื ้อขายผิดพลาด อันเนื่องมาจากลูกค้ ากาหนดกลยุทธ์ฝ่าฝื นข้ อ 5.3 และ 5.4 ข้ างต้ น
6. อื่นๆ
6.1 ลูกค้ าสามารถติดต่อหน่วยงานส่วนกลางของบริ ษัท ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-7111
6.2 ลูกค้ าเข้ าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ ้นจากการซื ้อขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น การสูญหาย
ของข้ อมูลระหว่างทาง การส่งข้ อมูลที่อาจเป็ นไปอย่างล่าช้ า หรื อกรณีที่มีเหตุที่ทาให้ ไม่สามารถส่งข้ อมูลได้ ตลอดจนกรณี
ระบบเครื อข่ายมีข้อขัดข้ องที่ทาให้ ไม่สามารถทางานได้ ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้ อมูลที่ได้ รับ
เนื่องจากข้ อจากัดในการใช้ ระบบออนไลน์ โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ ้นจากเหตุดงั กล่าว ลูกค้ าตกลงจะไม่เรี ย กร้ อง
ค่าเสียหายใดๆจากทางบริ ษัท
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจถึงหนังสือรับทราบข้ อจากัดและความเสี่ยงฉบับนี ้ โดยละเอียดถี่
ถ้ วนแล้ วและขอยืนยันว่าข้ าพเจ้ าสามารถและพร้ อมที่จะรับเอาความเสีย่ งที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นทังปวง
้ รวมถึงกรณีที่ หากใน
อนาคต ระบบ MT4 มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งความประสงค์ ขอใช้ งานผ่านระบบ MT4 นัน้ ให้ ถือว่า
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและยินยอมรับความเสีย่ งที่เกิดจากการใช้ งานตามเงื่อนไขของฟั งก์ชนั นันแล้
้ ว

ลงชื่อ…………………………………………………………ลูกค้ า
(
)
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