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ขอ้จํากดัที�เป็นกรรมสทิธิ�:
เอกสารควบคมุนี�เป็นทรัพยส์นิของบรษัิท Tradomart SV Ltd. หา้มมใิหเ้ปิดเผย ทําซํ�า
หรอืสง่ตอ่ไปยงับคุคลที�ไมไ่ดรั้บอนุญาต โดยมกีารรองรับเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้

จากบรษัิท Tradomart SV Ltd.

ขอ้มลูทางกฎหมาย

บรษัิท Tradomart SV Ltd. เป็นบรษัิทที�จัดตั �งขึ�นภายใตก้ฎหมายของเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส์ โดย
มหีมายเลขทะเบยีนคอื 23071 IBC 2015 มสํีานักงานใหญอ่ยูท่ี� Shamrock Lodge, Murray Road,
Kingston St. Vincent & the Grenadines และใหบ้รกิารดา้นการลงทนุและบรกิารเสรมิอื�นๆ (ตอ่จากนี�จะ
เรยีกวา่ “บรษัิท”) ใหก้บัลกูคา้ผา่นแพลตฟอรม์การซื�อขาย สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ สามารถเยี�ยมชมไดท้ี�
www.forexmart.com

บทนํา

บรษัิทกําหนดนโยบายนี�เพื�อดําเนนิการตามขั �นตอนที�เหมาะสมทั �งหมดเพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี�ดทีี�สดุสําหรับ
ลกูคา้ ไมว่า่จะเป็นเมื�อดําเนนิการตามคําสั�งของลกูคา้หรอืรับและสง่คําสั�งสําหรับการดําเนนิการที�
เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ หรอืวางคําสั�งกบัหน่วยงานอื�นเพื�อดําเนนิการตามผลลพัธจ์ากการ
ตดัสนิใจของบรษัิทในการจัดการเครื�องมอืทางการเงนิในนามของลกูคา้
บรษัิทไดกํ้าหนดนโยบายการดําเนนิการตามคําสั�ง (ตอ่จากนี�จะเรยีกวา่ “นโยบาย”)
บรษัิทไดจั้ดใหม้บีทสรปุของนโยบายที�บรษัิทมไีวเ้พื�อกําหนดภาพรวมทั�วไปเกี�ยวกบัวธิกีารที�บรษัิทจะได ้
มาซึ�งการดําเนนิการที�ดทีี�สดุสําหรับลกูคา้ และเพื�อใหข้อ้มลูที�เหมาะสมแกล่กูคา้ตามนโยบายของบรษัิท

ขอบเขตของนโยบาย

3.1. นโยบายนี�ใชก้บักรรมการบรษัิท พนักงาน บคุคลอื�นใดที�เชื�อมโยงโดยตรงหรอืโดยออ้มกบับรษัิท (ซึ�ง
ตอ่จากนี�จะเรยีกวา่ 'บคุคลที�เกี�ยวขอ้ง') และหมายถงึการโตต้อบทั �งหมดกบัลกูคา้ทกุคน
3.2. นโยบายนี�เป็นสว่นหนึ�งของขอ้กําหนดและเงื�อนไขของบรษัิท (ตอ่จากนี�จะเรยีกวา่ ขอ้ตกลง) ดงันั�น
ดว้ยการเขา้ทําขอ้ตกลงกบับรษัิท ถอืวา่ลกูคา้ไดย้อมรับนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิที�
บรษัิทนําเสนอให ้ ซึ�งขอ้กําหนดของสญัญาพบไดท้างออนไลนท์ี� www.forexmart.com (ในที�นี�จะเรยีกวา่
“เครื�องมอืการเงนิ")
3.3. นโยบายนี�ใชเ้มื�อทําธรุกรรมกบัลกูคา้สําหรับเครื�องมอืทางการเงนิที�บรษัิทจัดหาไว ้ เครื�องมอืทางการ
เงนิที�บรษัิทนําเสนอไวค้อืสญัญาซื�อขายสว่นตา่ง โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทในการตดัสนิใจวา่จะ



ใหบ้รกิารเครื�องมอืทางการเงนิประเภทใดประเภทหนึ�งและเผยแพรร่าคาที�สามารถซื�อขายได ้บรษัิทแสดง
การสตรมีราคาแบบไลฟแกล่กูคา้ผา่นทางแพลตฟอรม์การซื�อขาย 'ราคา' พรอ้มกบัรายละเอยีดของ
ปรมิาณที�มอียู่ ('ความลกึของตลาด') ตามที�ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งที�เป็นบคุคลภายนอก บรษัิท
เป็นคูส่ญัญา (หรอืคนกลาง) ของการซื�อขายทกุครั �ง ดงันั�นหากลกูคา้ตดัสนิใจที�จะเปิดตําแหน่งใน
เครื�องมอืทางการเงนิกบับรษัิท ตําแหน่งที�เปิดอยูนั่ �นกส็ามารถปิดกบัทางบรษัิทได ้
3.4 หากบรษัิทจัดประเภทลกูคา้เป็นคูส่ญัญาที�มสีทิธิ� นโยบายนี�จะไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัลกูคา้ที�เกี�ยวขอ้ง

คาํจาํกดัความประเภทคาํส ั�ง

มคํีาสั�งประเภทตา่งๆ ดงันี�

● Buy Stop: นี�คอืคําสั�งซื�อในราคาที�กําหนดไว ้('ราคาหยดุ') ซึ�งสงูกวา่ราคาตลาดปัจจบุนั
● Sell Stop: นี�คอืคําสั�งขายในราคาที�กําหนดไว ้('ราคาหยดุ') ซึ�งตํ�ากวา่ราคาตลาดปัจจบุนั
● Buy Limit: นี�คอืคําสั�งซื�อในราคาที�กําหนดไว ้('ราคาที�ระบแุน่นอน') ซึ�งตํ�ากวา่ราคาตลาดปัจจบุนั
● Sell Limit: นี�คอืคําสั�งขายในราคาที�กําหนดไว ้('ราคาที�ระบแุน่นอน') ซึ�งสงูกวา่ราคาตลาดปัจจบุนั
● Stop Loss: นี�คอืคําสั�งที�อาจแนบมากบัตําแหน่งที�เปิดอยูแ่ลว้เพื�อปิดตําแหน่งในราคาที�กําหนดไว ้

('ราคาหยดุกอ่นการขาดทนุ') โดยอาจใช ้'หยดุกอ่นลดลง' เพื�อลดการสญูเสยี
● Take profit: นี�คอืคําสั�งที�อาจแนบกบัสถานะที�เปิดอยูแ่ลว้เพื�อปิดตําแหน่งที�ราคาในระดบัที�กําหนด

ไว ้('ราคาที�จดุทํากําไร') อาจใช ้'การทํากําไร' เพื�อรักษาผลกําไร

องคป์ระกอบการดาํเนนิการตามคาํส ั�ง

5.1. ราคา: บรษัิทสรา้งราคาซื�อขายไดเ้องตามการป้อนราคาจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งชั �นนําของโลก
และผูใ้หบ้รกิารราคาอสิระ วธิหีลกัที�บรษัิทจะทําใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ไดรั้บการดําเนนิการที�ดทีี�สดุคอืเพื�อ
ทําใหแ้น่ใจวา่การคํานวณสเปรด 'ราคาเสนอซื�อ' และ 'ราคาเสนอขาย' นั�นทําขึ�นโดยอา้งองิจากระยะของ
ผูใ้หบ้รกิารราคาและแหลง่ขอ้มลูที�สําคญั บรษัิทตรวจสอบผูใ้หบ้รกิารราคาอสิระอยา่งนอ้ยปีละครั �งเพื�อให ้
แน่ใจวา่มกีารเสนอราคาเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและแขง่ขนัได ้
5.2. Re-quoting: นี�คอืวธิปีฏบิตัใินการเสนอราคารองใหก้บัลกูคา้หลงัจากสง่ 'คําสั�งทนัท'ี แลว้ ลกูคา้
ตอ้งยอมรับการเสนอราคานี�กอ่นที�จะดําเนนิการตามคําสั�ง บรษัิทจะเสนอราคาใหม่ 'คําสั�งทนัท'ี หากราคา
ที�รอ้งขอแตเ่ดมิซึ�งลกูคา้ระบไุวนั้�นไมพ่รอ้มใชง้าน ใบเสนอราคารองที�มอบใหก้บัลกูคา้คอืราคาถดัไปที�
บรษัิทไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งที�เป็นบคุคลภายนอก บรษัิทไมเ่สนอราคาใหมสํ่าหรับคําสั�งที�รอ
ดําเนนิการ

5.3. ความคลาดเคลื�อน: ในขณะที�มกีารแสดงคําสั�งสําหรับการดําเนนิการ ราคาเฉพาะที�ลกูคา้รอ้งขอ
อาจไมส่ามารถใชก้ารได ้ ดงันั�นคําสั�งจะดําเนนิการใกลก้นัหรอืจํานวน pip หา่งจากราคาที�ลกูคา้รอ้งขอไว ้
หากราคาดําเนนิการดกีวา่ราคาที�ลกูคา้รอ้งขอไว ้ เราจะเรยีกวา่ 'การคลาดเคลื�อนเชงิบวก' ในทาง
ตรงกนัขา้มหากราคาดําเนนิการออกมาแยก่วา่ราคาที�ลกูคา้รอ้งขอไว ้ เราจะเรยีกวา่ 'การคลาดเคลื�อนเชงิ
ลบ' ควรทราบวา่ 'การคลาดเคลื�อน' เป็นแนวทางปฏบิตัขิองตลาดตามปกตแิละเป็นคณุลกัษณะปกตขิอง
ตลาดแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศภายใตเ้งื�อนไข* เชน่สภาพคลอ่งและความผันผวนอนัเนื�องมาจาก
การประกาศขา่ว เหตกุารณท์างเศรษฐกจิ และการเปิดตลาด ซอฟตแ์วรดํ์าเนนิการอตัโนมตัขิองบรษัิทไม่
ไดทํ้างานตามปัจจัยสว่นบคุคลใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนนิการตามคําสั�งผา่นบญัชขีองลกูคา้รายใดราย
หนึ�ง

5.4. การเตมิบางสว่น: นี�คอืแนวทางปฏบิตัขิองการดําเนนิการคําสั�งในสว่นตา่งๆ หากมสีภาพคลอ่งใน
ตลาดไมเ่พยีงพอในขณะนั�นเพื�อเตมิคําสั�งทั �งหมดในราคาเฉพาะสว่นใหเ้ต็ม การเตมิบางสว่นสามารถ
ทําไดใ้นราคาที�แตกตา่งกนั



5.5. คอมมชิช ั�น: ลกูคา้จะถกูเกบ็คา่คอมมชิชั�นเมื�อทําการซื�อขายตราสารทางการเงนิบางประเภท
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิสามารถดไูดท้างออนไลนท์ี�: www.forexmart.com

5.6. มารก์อปั: ตามบรบิทของ www.forexmart.com ลกูคา้จะถกูเรยีกเกบ็เงนิมารก์อปัตอ่คูส่กลุเงนิ

* โปรดทราบวา่นี�ไมใ่ชร่ายละเอยีดที�ครบถว้นสมบรูณ์

ประเภทคาํส ั�งดาํเนนิการ
“เมตา้เทรดเดอร”์

คาํส ั�งแบบทนัที

6.1. คาํส ั�งแบบทนัท:ี นี�คอืคําสั�งซื�อหรอืขายที�ราคา 'เสนอซื�อ' หรอื 'เสนอขาย' (ตามลําดบั) ตามที�ปรากฏ
ในกระแสราคา ณ เวลาที�ลกูคา้แสดงคําสั�งสําหรับการดําเนนิการ

คาํส ั�งที�รอดาํเนนิการ

6.2. คาํส ั�งหยดุ: นี�คอืคําสั�งซื�อหรอืขายเมื�อตลาดถงึ 'ราคาหยดุ' เมื�อตลาดถงึ 'ราคาหยดุ' 'คําสั�งหยดุ' จะ
ถกูเรยีกใชแ้ละถอืเป็น 'คําสั�งของตลาด'* หาก 'คําสั�งหยดุ' ไมถ่กูเรยีกใช ้คําสั�งนั�นจะยงัคงอยูใ่นระบบ
จนกวา่จะถงึวนัตอ่มาตามเงื�อนไขที�อธบิายไวใ้นสว่น "Good till Cancel" สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�
เว็บไซตข์องบรษัิท

6.3. คาํส ั�งหยดุกอ่นขาดทนุ: นี�คอืคําสั�งเพื�อลดการสญูเสยี เมื�อตลาดถงึ 'ราคาหยดุกอ่นการขาดทนุ'
คําสั�งนี�จะถกูเรยีกใชแ้ละถอืเป็น 'คําสั�งของตลาด'* หาก 'จดุหยดุกอ่นการขาดทนุ' ไมถ่กูเรยีกใชง้าน กจ็ะ
ยงัคงอยูใ่นระบบจนถงึวนัภายหลงั สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�เว็บไซตข์องบรษัิท

6.4. *คาํส ั�งตลาด: นี�คอืคําสั�งซื�อหรอืขายที�ราคาตลาดปัจจบุนัที�มอียู่ ระบบจะรวมปรมิาณที�ไดรั้บจากผู ้
ใหบ้รกิารสภาพคลอ่งที�เป็นบคุคลภายนอกโดยอตัโนมตัแิละดําเนนิการ 'คําสั�งตลาด' ที� VWAP ('ราคา
เฉลี�ยถว่งนํ�าหนักตามปรมิาณ') ซึ�งเป็นราคาเฉลี�ยและเป็นราคาดทีี�สดุที�มอียูใ่นขณะที�ดําเนนิการ เมื�อ '
คําสั�งตลาด' เปิดใชง้านแลว้ จะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขที�อธบิายไวใ้นสว่น 'Good till Cancel'

Good till Cancel ('GTC') (=หมดอาย)ุ: นี�คอืการกําหนดเวลาที�ลกูคา้อาจนําไปใชก้บั 'คําสั�งที�รอดําเนนิ
การ' ลกูคา้อาจเลอืกวนัที�เฉพาะในอนาคตจนกวา่คําสั�งจะยงัคง 'ใชง้านได'้ และรอดําเนนิการ หากคําสั�ง
ไมถ่กูเรยีกใชใ้นชว่งเวลานี� คําสั�งนั�นจะถกูลบออกจากระบบ
6.5. คาํส ั�งที�ระบแุนน่อน: นี�คอืคําสั�งซื�อหรอืขายเมื�อตลาดถงึ 'ราคาที�ระบแุน่นอน' เมื�อตลาดถงึ 'ราคาที�
ระบแุน่นอน' 'คําสั�งที�ระบแุน่นอน' จะถกูเรยีกใชแ้ละดําเนนิการที� 'ราคาที�ระบแุน่นอน' หรอืดกีวา่นั�น หาก '
คําสั�งที�ระบแุน่นอน' ไมถ่กูเรยีกใช ้ โดยคําสั�งนั�นจะยงัคงอยูใ่นระบบจนกวา่จะถงึวนัตอ่มาภายใตเ้งื�อนไขที�
อธบิายไวใ้นสว่น 'Good till Cancel' สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�เว็บไซตข์องบรษัิท
6.6. ทาํกาํไร: นี�คอืคําสั�งเพื�อรักษาผลกําไร เมื�อตลาดถงึ 'ราคาทํากําไร' คําสั�งจะถกูเรยีกใชแ้ละถอืเป็น '
คําสั�งที�ระบแุน่นอน' หาก 'คําสั�งทํากําไร' ไมถ่กูเรยีกใช ้ คําสั�งนั�นจะยงัคงอยูใ่นระบบจนถงึวนัหลงั สําหรับ
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�เว็บไซตข์องบรษัิท

6.7. การแกไ้ข/ยกเลกิคาํส ั�งที�รอดาํเนนิการ: ลกูคา้อาจแกไ้ข/ยกเลกิ 'คําสั�งที�รอดําเนนิการ' หาก
ตลาดไมถ่งึระดบัราคาที�ลกูคา้กําหนด
6.8. หมายเหต:ุ คําสั�งสว่นใหญจ่ะถกูดําเนนิการโดยอตัโนมตัโิดย MetaTrader4 ของบรษัิท ตามที�
อธบิายไวข้า้งตน้ แตค่วรทราบวา่บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพนิจิของบรษัิท ในการดําเนนิการดว้ยตน
เองทั �งหมดหรอืบางสว่นในคําสั�งของ 100 ล็อตหรอืสงูกวา่แนวปฏบิตัเิดยีวกนันี�ที�ใชก้บัคําสั�งซื�อที�มขีนาด



สําคญัสําหรับคูส่กลุเงนิรองสําหรับคูส่กลุเงนิหลกั

คาํส ั�งของตลาด

6.9. คาํส ั�งตลาด: นี�คอืคําสั�งซื�อหรอืขายในราคาตลาดปัจจบุนัที�มอียู่ ระบบจะรวมปรมิาณที�ไดรั้บจากผู ้
ใหบ้รกิารสภาพคลอ่งที�เป็นบคุคลภายนอกโดยอตัโนมตัแิละดําเนนิการ 'คําสั�งตลาด' ที� VWAP ('ราคา
เฉลี�ยถว่งนํ�าหนักตามปรมิาณ') ซึ�งเป็นราคาเฉลี�ยและดทีี�สดุที�มอียูใ่นขณะที�ดําเนนิการ

คาํส ั�งซื�อที�รอดาํเนนิการ
6.10. คาํส ั�งหยดุ: นี�คอืคําสั�งซื�อหรอืขายเมื�อตลาดถงึ 'ราคาหยดุ' เมื�อตลาดถงึ 'ราคาหยดุ' 'คําสั�งการ
หยดุ' จะถกูเรยีกใชแ้ละถอืเป็น 'คําสั�งตลาด'* หากไมไ่ดเ้รยีกใช ้ 'คําสั�งหยดุ' คําสั�งนั�นจะยงัคงอยูใ่นระบบ
จนกวา่จะถงึวนัถดัไปตามเงื�อนไขที�อธบิายไวใ้นสว่น ‘Good till Cancel’ 'คําสั�งหยดุ' สามารถวางไดใ้กล ้
เคยีงกบัราคาตลาดปัจจบุนัตามที�ลกูคา้ตอ้งการโดยไมม่ขีอ้จํากดั

6.11. คาํส ั�งหยดุกอ่นการขาดทนุ: นี�คอืคําสั�งเพื�อลดการสญูเสยี เมื�อตลาดถงึ 'ราคาหยดุกอ่นการ
ขาดทนุ' คําสั�งจะถกูเรยีกใชแ้ละถอืเป็น 'คําสั�งของตลาด'* หาก 'จดุหยดุกอ่นการขาดทนุ' ไมถ่กูเรยีกใชก้็
จะยงัคงอยูใ่นระบบจนถงึวนัหลงั 'คําสั�งการหยดุกอ่นการขาดทนุ' สามารถวางไดใ้กลเ้คยีงกบัราคาตลาด
ปัจจบุนัตามที�ลกูคา้ตอ้งการ โดยไมม่ขีอ้จํากดั
6.12.*คาํส ั�งตลาด (ใชไ้ดก้บั 'คําสั�งหยดุ' และ 'คําสั�งหยดุกอ่นการขาดทนุ'): นี�คอืคําสั�งซื�อหรอืขายใน
ราคาตลาดปัจจบุนัที�มอียู่ ระบบจะรวมปรมิาณที�ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งที�เป็นบคุคลภายนอก
โดยอตัโนมตัแิละดําเนนิการ 'คําสั�งตลาด' ที� VWAP ('ราคาเฉลี�ยถว่งนํ�าหนักตามปรมิาณ') ซึ�งเป็นราคา
เฉลี�ยและดทีี�สดุที�มอียูใ่นขณะที�ดําเนนิการ เมื�อ 'คําสั�งตลาด' เปิดใชง้านแลว้กจ็ะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไข
ที�อธบิายไวใ้นสว่น 'Good till Day' และ 'Good till Cancel'
Good till Cancel ('GTC') (=หมดอาย)ุ: นี�คอืการกําหนดเวลาที�ลกูคา้อาจนําไปใชก้บั 'คําสั�งที�รอดําเนนิ
การ' ลกูคา้อาจเลอืกวนัใดวนัหนึ�งในอนาคตจนถงึเมื�อคําสั�งอาจยงัคง 'ใชง้านจรงิ' และรอดําเนนิการ หาก
คําสั�งไมถ่กูเรยีกใชใ้นชว่งเวลานี� คําสั�งนั�นจะถกูลบออกจากระบบ
Good till Day ('GTD'): นี�คอืการกําหนดการดําเนนิการที�ใชก้บั 'คําสั�งที�รอดําเนนิการ' ที�ซื�อขายผา่น
“Meta Trader” โดยหมายถงึชว่ง 5 วนิาททีี�เร ิ�มตน้จากเวลาที�คําสั�งถกูเรยีกใชง้าน นี�คอืคําสั�งซื�อที�รอ
ดําเนนิการตามประเภทที�ไดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ในชว่ง 5 วนิาที

6.13. คาํส ั�งที�ระบไุวแ้นน่อน: นี�คอืคําสั�งซื�อหรอืขายเมื�อตลาดถงึ 'ราคาที�ระบไุวแ้น่นอน' เมื�อตลาดถงึ '
ราคาที�ระบไุวแ้น่นอน' 'คําสั�งที�ระบไุวแ้น่นอน' จะถกูเรยีกใชแ้ละดําเนนิการที� 'ราคที�ระบไุวแ้น่นอน' หรอืใน
ระดบัที�ดกีวา่นั�น หาก 'คําสั�งที�ระบไุวแ้น่นอน' ไมถ่กูเรยีกใช ้ คําสั�งนั�นจะยงัคงอยูใ่นระบบจนกวา่จะถงึวนั
ตอ่มาภายใตเ้งื�อนไขที�อธบิายไวใ้นสว่น ‘Good till Cancel’ โดย 'คําสั�งที�ระบไุวแ้น่นอน' สามารถวางได ้
ใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดปัจจบุนัตามที�ลกูคา้ตอ้งการแบบไมม่ขีอ้จํากดั

6.14. คาํส ั�งทาํกาํไร: นี�คอืคําสั�งเพื�อรักษาผลกําไร เมื�อตลาดถงึ 'ราคาทํากําไร' คําสั�งจะถกูเรยีกใชแ้ละ
ถอืเป็น 'คําสั�งทํากําไร' หาก 'คําสั�งทํากําไร' ไมถ่กูเรยีกใช ้ คําสั�งนั�นกจ็ะยงัคงอยูใ่นระบบจนถงึวนัหลงั
คําสั�งการทํากําไรสามารถวางไดใ้กลเ้คยีงกบัราคาตลาดปัจจบุนัตามที�ลกูคา้ตอ้งการแบบไมม่ขีอ้จํากดั

6.15. การแกไ้ข/การยกเลกิคาํส ั�งที�รอดาํเนนิการ: ลกูคา้อาจแกไ้ข/ยกเลกิ 'คําสั�งที�รอดําเนนิการ'
หากตลาดไมถ่งึระดบัราคาที�ลกูคา้กําหนด

6.16. ตาํแหนง่พรอ้มกนั: ลกูคา้สามารถคงตําแหน่งไดถ้งึ 200 ตําแหน่งพรอ้มกนั (ถอืเป็นบทสรปุของ
"ตลาด" และ "คําสั�งที�รอดําเนนิการ" ตอ่ลกูคา้หนึ�งราย

6.17. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงแพลตฟอรม์การซื�อขายซอฟตแ์วรเ์ป็นครั �งคราว



การดาํเนนิการตามคาํส ั�ง

7.1. บรษัิทจะดําเนนิการตามขั �นตอนที�เหมาะสมทั �งหมดเพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี�ดทีี�สดุสําหรับลกูคา้ โดยคํานงึ
ถงึปัจจัยหลายประการเมื�อดําเนนิการตามคําสั�งของลกูคา้โดยเทยีบกบัราคาที�เสนอมาของบรษัิท ราคา
ตน้ทนุ และการแปลงสกลุเงนิมคีวามสําคญัสงูสดุเมื�อทําธรุกรรมสําหรับลกูคา้ของเรา

7.2. ราคา

● สเปรดเสนอซื�อ – เสนอขาย: สําหรับตราสารทางการเงนิใดๆ กต็ามที�บรษัิทจะเสนอราคาออกมาส
องราคานั�นคอื ราคาที�สงูกวา่ (ราคาเสนอขาย) ซึ�งลกูคา้สามารถซื�อ (long) ตราสารทางการเงนินั�น
ได ้ และราคาที�ตํ�ากวา่ (ราคาเสนอซื�อ) ที�ลกูคา้สามารถขาย (short) ตราสารทางการเงนินั�นได ้
เรยีกรวมกนัวา่ 'ราคาของบรษัิท' ความแตกตา่งระหวา่งราคาที�ตํ�ากวา่และราคาสงูกวา่ของตราสาร
ทางการเงนิที�กําหนดไวนั้�นจะเรยีกวา่สเปรด

● คําสั�งซื�อที�รอดําเนนิการ: คําสั�งอยา่งเชน่ Buy Limit, Buy Stop และ Stop Loss/Take Profit
สําหรับสถานะขายที�เปิดอยูจ่ะดําเนนิการที�ราคาเสนอขาย คําสั�งเชน่ Sell Limit, Sell Stop และ
Stop Loss/Take Profit สําหรับตําแหน่งซื�อที�เปิดอยูจ่ะถกูดําเนนิการที�ราคาเสนอซื�อ

● ราคาของบรษัิทสําหรับตราสารทางการเงนิที�กําหนดจะคํานวณโดยอา้งองิจากราคาของตราสาร
ทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งซึ�งบรษัิทไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งที�เป็นบคุคลภายนอก บรษัิท
อพัเดทราคาบอ่ยครั �งตามขอ้จํากดัของลงิคเ์ทคโนโลยแีละการสื�อสารที�อนุญาตได ้ บรษัิทจะไม่
เสนอราคาใดๆ นอกเวลาดําเนนิการของบรษัิท (ดสูถานที�ดําเนนิการดา้นลา่ง) ดงันั�นจงึไมม่คํีาสั�ง
จากลกูคา้ในชว่งเวลานั�น

● สําหรับแพลตฟอรม์ ECN เทรดเดอรจ์ะไปยงัผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งโดยตรงผา่นระบบการดําเนนิ
การทางอเิล็กทรอนกิส์ ระบบนี�จะขอใบเสนอราคาจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งที�เลอืกโดย
อตัโนมตัิ บรษัิทเสนอราคาสภาพคลอ่งที�มอียูไ่ปพรอ้มกบัราคา (หรอื 'ความลกึของตลาด') ตามที�
ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารสภาพคลอ่งที�เป็นบคุคลภายนอก ซอฟตแ์วรข์องบรษัิทจะรวบรวมสภาพ
คลอ่งที�มอียูท่ั �งหมดโดยอตัโนมตัใินราคาที�ดทีี�สดุและเตมิที�ราคาเฉลี�ยถว่งนํ�าหนักตามปรมิาณ
(V.W.A.P.)

7.3. คา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุดา้นอื�นๆ: สําหรับการเปิดสถานะในตราสารทางการเงนิบางประเภท ลกูคา้
อาจตอ้งจา่ยคา่คอมมชิชั�นหรอืคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ หากมี จํานวนเงนิเหลา่นี�จะถกูเปิดเผยในขอ้กําหนดของ
สญัญาที�มอียูใ่นเว็บไซตข์องบรษัิท

คา่คอมมชิชั�น: คา่คอมมชิชั�นจะถกูเรยีกเกบ็เป็นจํานวนคงที�และสามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทที�
www.forexmart.com ในกรณีของคา่ธรรมเนยีมการจัดหาเงนิทนุ มลูคา่ของสถานะที�เปิดในตราสาร
ทางการเงนิบางประเภทจะเพิ�มขึ�นหรอืลดลงตามคา่ธรรมเนยีมการจัดหาเงนิทนุรายวนั "สวอป" ตลอดอายุ
สญัญา คา่ธรรมเนยีมการจัดหาเงนิทนุขึ�นอยูก่บัอตัราดอกเบี�ยในตลาดที�มอียู่ ซ ึ�งอาจแตกตา่งออกไป ราย
ละเอยีดของคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรายวนัมอียูใ่นสว่นขอ้กําหนดของสญัญาตราสารทางการเงนิในเว็บ
ไซตข์องบรษัิท สําหรับตราสารทางการเงนิทกุประเภทที�บรษัิทเสนอ คา่คอมมชิชั�นและคา่ธรรมเนยีม
ทางการเงนิจะไมร่วมอยูใ่นราคาที�เสนอของบรษัิท และจะถกูเรยีกเกบ็แยกตา่งหากจากบญัชขีองลกูคา้
แทน
7.3. คา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุดา้นอื�นๆ: สําหรับการเปิดสถานะในตราสารทางการเงนิบางประเภท ลกูคา้
อาจตอ้งจา่ยคา่คอมมชิชั�นหรอืคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ หากมี จํานวนเงนิเหลา่นี�ถกูเปิดเผยในขอ้กําหนดของ
สญัญาที�มอียูใ่นเว็บไซตข์องบรษัิท คา่คอมมชิชั�นจะถกูเรยีกเกบ็เป็นจํานวนคงที�และสามารถดไูดจ้ากเว็บ
ไซตข์องบรษัิทที� www.forexmart.com
• คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ: ในกรณีของคา่ธรรมเนยีมการจัดหาเงนิทนุ มลูคา่ของสถานะที�เปิดใน
ตราสารทางการเงนิบางประเภทจะเพิ�มขึ�นหรอืลดลงตามคา่ธรรมเนยีมการจัดหาเงนิทนุรายวนั "สวอป"
ตลอดอายสุญัญา คา่ธรรมเนยีมการจัดหาเงนิทนุขึ�นอยูก่บัอตัราดอกเบี�ยในตลาดที�มอียู่ ซ ึ�งอาจแตกตา่ง
ออกไป รายละเอยีดของคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรายวนัพบไดใ้นสว่นของขอ้กําหนดของสญัญา
เครื�องมอืทางการเงนิในเว็บไซตข์องบรษัิท



สําหรับตราสารทางการเงนิทกุประเภทที�บรษัิทเสนอ คา่คอมมชิชั�นและคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิจะไม่
รวมอยูใ่นราคาที�เสนอของบรษัิท และจะถกูเรยีกเกบ็แยกตา่งหากจากบญัชขีองลกูคา้แทน
7.4. การแปลงสกลุเงนิ: บรษัิทอาจเสนอราคาแปลงสกลุเงนิจากสกลุเงนิฐานของลกูคา้เป็นสกลุเงนิของ
ตราสารทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง สิ�งนี�จะไมแ่สดงถงึการแปลงสกลุเงนิจรงิในบญัชขีองลกูคา้ และเพื�อวตัถุ
ประสงคใ์นการคํานวณการพจิารณาในสกลุเงนิฐานเทา่นั�น

7.5. การดาํเนนิการตามความเร็ว: บรษัิทใหค้วามสําคญัอยา่งมากเมื�อดําเนนิการตามคําสั�งซื�อของ
ลกูคา้ และมุง่มั�นที�จะเสนอการดําเนนิการความเร็วสงูภายในขอ้จํากดัของการเชื�อมตอ่ทางเทคโนโลยแีละ
การสื�อสาร การใชก้ารเชื�อมตอ่แบบไรส้ายหรอืการเชื�อมตอ่แบบเรยีกผา่นสายโทรศพัทห์รอืรปูแบบการ
เชื�อมตอ่อื�นๆที�ไมเ่สถยีรจากทางลกูคา้อาจสง่ผลใหก้ารเชื�อมตอ่ไมด่หีรอืหยดุชะงัก หรอืขาดความแรง
ของสญัญาณจงึทําใหเ้กดิความลา่ชา้ในการสง่ขอ้มลูระหวา่งลกูคา้และบรษัิทเมื�อใชง้านแพลตฟอรม์การ
ซื�อขายทางอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิท ซึ�งอาจสง่ผลใหม้กีารวางคําสั�งซื�อของลกูคา้ในราคาเดมิ ซึ�งบรษัิท
อาจปฏเิสธและใหใ้บเสนอราคาใหมแ่กล่กูคา้ (เชน่ การรโีควต)

หากลกูคา้ทําธรุกรรมในระบบอเิล็กทรอนกิส์ เขา/เธอจะไดรั้บความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบ รวมถงึ
ปัญหาของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร์ (อนิเทอรเ์น็ต / เซริฟ์เวอร)์ ผลลพัธข์องความลม้เหลวในระบบอาจเป็น
เพราะคําสั�งของคณุไมไ่ดดํ้าเนนิการตามคําสั�งของคณุ หรอืไมดํ่าเนนิการเลย บรษัิทไมย่อมรับความรับผดิ
ใดๆ ในกรณีของความลม้เหลวดงักลา่ว การใชก้ารเชื�อมตอ่แบบไรส้ายหรอืการเชื�อมตอ่แบบเรยีกผา่นสาย
โทรศพัทห์รอืรปูแบบอื�นๆ ของการเชื�อมตอ่ที�ไมเ่สถยีรจากทางลกูคา้อาจสง่ผลใหก้ารเชื�อมตอ่ไมด่หีรอื
หยดุชะงัก หรอืขาดความแรงของสญัญาณทําใหเ้กดิความลา่ชา้ในการสง่ขอ้มลูระหวา่งลกูคา้และของ
บรษัิทเมื�อใชง้านแพลตฟอรม์การซื�อขายทางอเิล็กทรอนกิส์ ความลา่ชา้นี�อาจสง่ผลในการสง่ "คําสั�งของ
ตลาด" เดมิไปที�บรษัิท ในกรณีนี�บรษัิทจะอปัเดตราคาและดําเนนิการคําสั�งตามราคาตลาดที�มอียู่
order with regard to price or size or other reason, the order will not be executed. In addition,
the Company is entitled at any time and at its discretion without giving any notice or
explanation to the client, to decline or refuse to transmit or arrange for the execution of any
order or Request or Instruction of the Client in circumstances explained in the Client’s
Agreement. In addition, when the Company transmits orders for execution to another third
part, the likelihood of execution depends on the availability of prices by such other third party.
7.6. โอกาสในการดาํเนนิการ: โอกาสในการดําเนนิการขึ�นอยูก่บัความพรอ้มของราคาของตลาด/ผูผ้ลติ
/สถาบนัการเงนิอื�นๆ ในบางกรณีอาจไมส่ามารถจัดเตรยีมคําสั�งสําหรับการดําเนนิการได ้ ตวัอยา่งเชน่แต่
ไมจํ่ากดัเฉพาะในกรณีตอ่ไปนี� ในชว่งเวลาที�มกีารรายงานขา่วเซสชั�นการซื�อขายเริ�มตน้ในชว่งเวลา
ระหวา่งตลาดที�มคีวามผันผวนซึ�งราคาอาจขยบัขึ�นหรอืลงอยา่งมนัียสําคญั และอยูห่า่งจากราคาที�
ประกาศไว ้ เมื�อมกีารเคลื�อนไหวของราคาอยา่งรวดเร็ว ที�ซ ึ�งสภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอสําหรับการดําเนนิการ
ตามปรมิาณเฉพาะที�ราคาประกาศ อาจถอืเป็นเหตกุารณเ์หตสุดุวสิยั ในกรณีที�บรษัิทไมส่ามารถดําเนนิ
การตามคําสั�งที�เกี�ยวกบัราคาหรอืขนาดหรอืเหตผุลอื�น ดงันันคํ้าสั�งจะไมถ่กูดําเนนิการ นอกจากนี�บรษัิทมี
สทิธิ�ในเวลาใดกไ็ดแ้ละตามดลุยพนิจิของบรษัิทโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบหรอืใหคํ้าอธบิายใดๆ แกล่กูคา้
ตอ่การปฏเิสธหรอืไมย่อมรับการสง่หรอืจัดเตรยีมการดําเนนิการตามคําสั�งหรอืคําขอหรอืคําสั�งใดของ
ลกูคา้ในสถานการณท์ี�อธบิายไวใ้นขอ้ตกลงของลกูคา้ นอกจากนี�เมื�อบรษัิทสง่คําสั�งสําหรับการดําเนนิ
การไปยงับคุคลที�สาม ความเป็นไปไดข้องการดําเนนิการขึ�นอยูก่บัความพรอ้มของราคาโดยบคุคลที�สาม
รายอื�น

คําสั�ง: Market Order, Buy Limit, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop, Stop Loss, Take Profit on
Financial Instruments จะดําเนนิการในลกัษณะที�อธบิายไวใ้นสว่น 'การดําเนนิการตามคําสั�ง' ดา้นบน
ควรสงัเกตวา่ราคาที�ทําการซื�อขายอาจแตกตา่งกนัอยา่งมากจากราคาที�ขอเดมิในชว่งสภาวะตลาดที�ผดิ
ปกต ิสิ�งนี�อาจเกดิขึ�นตวัอยา่งเชน่ตามกรณีตอ่ไปนี�:

● ระหวา่งการเปิดตลาด
● ในชว่งเวลาที�รายงานขา่ว
● ในชว่งตลาดผันผวนซึ�งราคาอาจเคลื�อนตวัออกหา่งจากราคาที�ประกาศอยา่งมาก
● เมื�อมกีารเคลื�อนไหวของราคาอยา่งรวดเร็ว



● หากราคาเพิ�มขึ�นหรอืลดลงในชว่งการซื�อขายชว่งหนึ�งถงึสว่นที�อยูภ่ายใตก้ฎของการแลกเปลี�ยนที�
เกี�ยวขอ้ง การซื�อขายจะถกูระงับหรอืถกูจํากดั

● หากมสีภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอสําหรับการดําเนนิการตามปรมิาณที�กําหนดในราคาที�ประกาศไว ้

7.7. บรษัิทมุง่มั�นที�จะใหร้าคาดทีี�สดุแกล่กูคา้ และการพยายามทกุวถิทีางและการเตรยีมการที�จําเป็นเพื�อ
ทําเชน่นั�น

7.8. ความน่าจะเป็นของการชาํระบญัช:ี บรษัิทจะดําเนนิการชาํระบญัชขีองธรุกรรมทั �งหมดเมื�อทําธรุกรรม
ดงักลา่ว

7.9 ขนาดของคาํส ั�งซื�อ: คําสั�งซื�อทั �งหมดอยูใ่นขนาดล็อต ล็อตคอืหน่วยวดัมลูคา่ธรุกรรมและมคีวาม
แตกตา่งกนัไปตามตราสารทางการเงนิแตล่ะประเภท รายละเอยีดของขนาดล็อตพบไดใ้นขอ้กําหนดของ
สญัญาในเว็บไซตข์องบรษัิท แมว้า่จะไมม่ขีนาดคําสั�งซื�อสงูสดุที�ลกูคา้สามารถกําหนดกบับรษัิทได ้ แต่
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปฏเิสธคําสั�งตามที�อธบิายไวใ้นขอ้กําหนดและเงื�อนไข (ขอ้ตกลง) บรษัิท
พยายามทกุวถิทีางในการกรอกคําสั�งซื�อของลกูคา้โดยไมคํ่านงึถงึปรมิาณ แตถ่า้ทําไดสํ้าเร็จ อาจเป็น
ราคาที�ดทีี�สดุเนื�องจากสภาพคลอ่งของตลาดที�อาจสนับสนุนไดใ้นขณะที�ดําเนนิการ (ดู 'ความเป็นไปได ้
ของการดําเนนิการ')

7.10. ผลกระทบตอ่ตลาด: ปัจจัยบางอยา่งอาจเปลี�ยนแปลงราคาของตราสารทางการเงนิอยา่งมนัีย
สําคญั จากวธิกีารราคาที�บรษัิทเสนอราคาสําหรับตราสารทางการเงนิที�ไดรั้บมา บรษัิทจะดําเนนิการตาม
ขั �นตอนที�เหมาะสมเพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี�ดทีี�สดุสําหรับลกูคา้
7.11. บรษัิทไมไ่ดพ้จิารณาปัจจัยที�กลา่วไวข้า้งตน้ใหค้รบถว้นสมบรูณ ์และคําสั�งที�นําเสนอถงึปัจจัยขา้งตน้
กอ็าจไมถ่อืวา่เป็นปัจจัยสําคญั
7.12. อยา่งไรกต็ามเมื�อใดกต็ามที�มแีนวทางเฉพาะจากลกูคา้ บรษัิทจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คําสั�งของ
ลกูคา้จะดําเนนิการตามคําสั�งเฉพาะ
7.13. บรษัิทจะกําหนดความสําคญัเชงิสมัพันธข์องปัจจัยขา้งตน้โดยใชว้จิารณญาณทางการคา้และ
ประสบการณโ์ดยพจิารณาจากขอ้มลูที�มอียูใ่นตลาดและคํานงึถงึเกณฑท์ี�อธบิายไวด้า้นลา่ง:

● ลกัษณะเฉพาะของลกูคา้รวมถงึการจัดหมวดหมูข่องลกูคา้วา่เป็นลกูคา้รายยอ่ยหรอืแบบมี
ประสบการณ์

● ลกัษณะของคําสั�งของลกูคา้
● ลกัษณะของตราสารทางการเงนิที�อยูภ่ายใตคํ้าสั�งนั�น

● ลกัษณะของสถานที�ดําเนนิการซึ�งคําสั�งนั�นสามารถกําหนดทศิทางได ้

7.14. ผลลพัธท์ี�ดทีี�สดุสําหรับลกูคา้จะถกูกําหนดตามของการพจิารณาทั �งหมด ซึ�งแสดงถงึราคาของ
ตราสารทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนนิการ ซึ�งจะรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดที�เกดิขึ�น
โดยลกูคา้ซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการดําเนนิการของคําสั�ง

สถานที�ดาํเนนิการ

สถานที�ดําเนนิการคอืหน่วยงานที�มวีางคําสั�งหรอืที�บรษัิทสง่คําสั�งเพื�อดําเนนิการ คําสั�งซื�อใดๆ ที�ลกูคา้จะ
ทํากบับรษัิทสําหรับตราสารทางการเงนิที�บรษัิทเสนอให ้ บรษัิทจะทําหนา้ที�เป็นตวัแทนหรอืคนกลางใน
นามของลกูคา้ บรษัิทจะไดรั้บและสง่คําสั�งเพื�อดําเนนิการไปยงัหน่วยงานอื�นหรอืการดําเนนิการตามคําสั�ง
เป็นหลกัในบญัชขีองตนเอง ลกูคา้ยอมรับและรับทราบวา่สถานที�ดําเนนิทําหนา้ที�ราวกบับรษัิทการลงทนุ
ที�มกีารควบคมุ แตไ่มไ่ดดํ้าเนนิการเป็นตลาดที�มกีารควบคมุหรอืสิ�งอํานวยความสะดวกการซื�อขายแบบ
พหภุาค ี(MTF) หรอืสิ�งอํานวยความสะดวกในการซื�อขายที�มกีารจัดการ (OTF)

เวลาทาํการ:

เวลาทําการของบรษัิทมดีงันี�



● ตลอดเวลา: ตั �งแต ่00:00 น. วนัจันทรถ์งึ 00:00 น. วนัศกุรต์ามเวลา GMT+2 (หรอื GMT+3 ใน
ชว่งเวลาออมแสง)

● ชว่งที�ไมทํ่างาน: 00:00 น. วนัเสารถ์งึ 00:00 น. วนัอาทติย์ ตามเวลา GMT+2 (หรอื GMT+3 ใน
ชว่งเวลาออมแสง) วนัหยดุจะไดรั้บการประกาศผา่นจดหมายภายในของเทอรม์นิอลซื�อขายที�
จัดหาโดยบรษัิท

บรษัิทใหค้วามสําคญักบัสถานที�ดําเนนิการดงักลา่วขา้งตน้จากปัจจัยดงักลา่วขา้งตน้และความสําคญัที�
เกี�ยวขอ้ง ถอืเป็นนโยบายของบรษัิทที�จะคงไวซ้ ึ�งขั �นตอนและหลกัการภายในดงักลา่วเพื�อที�จะดําเนนิการ
เพื�อผลประโยชนส์งูสดุของลกูคา้และใหผ้ลลพัธท์ี�ดทีี�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดเ้มื�อดแูลกบัพวกเขา
ลกูคา้รับทราบวา่ธรุกรรมที�ป้อนตราสารทางการเงนิกบับรษัิทที�ไมไ่ดดํ้าเนนิการในตลาดแลกเปลี�ยนที�เป็น
ที�มกีารยอมรับ แตจ่ะดําเนนิการผา่นแพลตฟอรม์การซื�อขายของบรษัิท และอาจเปิดเผยไดว้า่พวกเขาอาจ
ทําใหล้กูคา้มคีวามเสี�ยงมากกวา่การทําธรุกรรมแลกเปลี�ยนที�มกีารควบคมุ ดงันั�นบรษัิทอาจไมดํ่าเนนิการ
ตามคําสั�ง หรอือาจเปลี�ยนแปลงราคาเปิด (ปิด) ของคําสั�งในกรณีที�เกดิความลม้เหลวทางเทคนคิใดๆ ของ
แพลตฟอรม์การซื�อขายหรอืฟีดราคา ขอ้กําหนดและเงื�อนไขและกฎการซื�อขายกําหนดขึ�นโดยคูส่ญัญา
เทา่นั�น ซึ�งในกรณีนี�คอืบรษัิท ลกูคา้มหีนา้ที�ตอ้งปิดตําแหน่งที�เปิดของตราสารทางการเงนิใดๆ ในชว่ง
เวลาทําการของแพลตฟอรม์การซื�อขายของบรษัิท ลกูคา้ยงัตอ้งปิดตําแหน่งตา่งๆ กบัคูส่ญัญาเดยีวกนั
กบัที�เขา้รว่มในตอนแรกอยา่งเชน่บรษัิท

ตรวจสอบและทบทวน

9.1. บรษัิทจะตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของนโยบายนี�และลําดบัของการดําเนนิการตามคําสั�งอยา่ง
สมํ�าเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งคณุภาพการดําเนนิการของขั �นตอนที�อธบิายไวใ้นนโยบาย เพื�อใหไ้ด ้
ผลลพัธท์ี�ดทีี�สดุสําหรับลกูคา้และตามความเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใดๆ
ในนโยบายนี� และปรับปรงุการจัดการการดําเนนิการ

9.2 นอกจากนี�บรษัิทจะทบทวนนโยบายตลอดจนการเตรยีมการดําเนนิการตามคําสั�งอยา่งนอ้ยปีละครั �ง
การทบทวนจะดําเนนิการเมื�อใดกต็ามที�มกีารเปลี�ยนแปลงที�สําคญัซึ�งสง่ผลตอ่ความสามารถของบรษัิท
ในการดําเนนิการตอ่เพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี�ดทีี�สดุสําหรับการดําเนนิการตามคําสั�งของลกูคา้ตามความ
สอดคลอ้งโดยใชส้ถานที�ที�รวมอยูใ่นนโยบายนี�

9.3. บรษัิทจะแจง้ลกูคา้ที�ไดรั้บผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในเนื�อหาสาระตามนโยบายหรอืการ
ดําเนนิการตามคําสั�ง

ความยนิยอมของลกูคา้

เมื�อสรา้งความสมัพันธท์างธรุกจิกบัลกูคา้ บรษัิทจําเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมลว่งหนา้จากนโยบายนี�

ขอ้มลูสาํคญั

ตราสารทางการเงนิบางประเภทที�บรษัิททําการซื�อขายไมม่สีทิธิ�ขายในเขตอํานาจศาลหรอืบางประเทศ
นโยบายนี�ไมไ่ดมุ้ง่ไปที�เขตอํานาจศาลหรอืประเทศอื�นใดที�มกีารเผยแพร่ การมอียู่ หรอืการเผยแพรจ่ะ
ขดัตอ่กฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิ�นอยา่งในสหรัฐอเมรกิา นโยบายนี�ไมถ่อืเป็นขอ้เสนอ การ
เชญิชวนหรอืการชกัชวนใหซ้ื�อหรอืขายตราสารทางการเงนิเหลา่นี� หา้มทําซํ�าหรอืเปิดเผย (ทั �งหมดหรอื
บางสว่น) แกบ่คุคลอื�นโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ นโยบายนี�ไมไ่ดม้วีตัถปุระสงค์
เพื�อเป็นพื�นฐานเพยีงอยา่งเดยีวสําหรับการประเมนิการตดัสนิใจของลกูคา้ในการซื�อขายตราสารทางการ
เงนิที�กลา่วถงึขา้งตน้



คาํถามที�พบบอ่ย

คําถามเกี�ยวกบันโยบายการดําเนนิการตามคําสั�งสามารถสง่ไปถามไดท้ี�ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้:
support@forexmart.com
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