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1. บทบญัญตัทิัว่ไป  

 

1.1. นโยบายธุรกรรมการเทรดน้ี (ต่อไปน้ีเรียกว่า "นโยบาย") ก าหนดข้ันตอนและเงื่อนไขท่ี 

บริษัทท าธุรกรรมการเทรดกับลูกค้า ในกลไกการเทรดท่ีเรียกว่า “Stock Price Trades” หรือ “SPT” 

โดยท่ี Stock Price Trades (เทรด) จะถูกตีความว่าเป็น 

สัญญาท่ีไม่ใช้เลเวอเรจจากความแตกต่างท่ีหุ้นท าหน้าท่ีเป็นสินทรัพย์อ้างอิง 

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการต่ออายุและไม่มีกรอบเวลาท่ีจ ากัด 

(ไม่มีเวลาและวันหมดอายุท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า) 

1.1.1. เพ่ือหลีกเล่ียงข้อสงสัยไม่มีสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิงใด ๆ จะได้รับจากลูกค้าในกลไกการเทรด 

SPT บริษัทไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินและไม่ให้สิทธิลูกค้าในหลักทรัพย์และ (หรือ) 

ภาระผูกพันดังกล่าว 

1.1.2. ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทไม่จ าเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลใด ๆ 

เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทผู้ออกหุ้นผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด หรือ โดยวิธีอ่ืน 

1.1.3. ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขเงื่อนไขใด ๆ ของการเทรดใด ๆ 

ในการกระจายเงินปันผลภายใต้หุ้นท่ีระบุเป็นสินทรัพย์อ้างอิงในเทอร์มินัลการเทรดของบริษัท  

1.2. นโยบายก าหนดข้ันตอน 

การประมวลผลและการด าเนินการตามค าส่ังเพ่ือท าการเปิดและปิดการเทรด  

1.3. บริษัทจะด าเนินเทรดตามนโยบายเท่าน้ัน  

1.4. ลูกค้ารับทราบว่า แหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้เพียงแห่งเดียว ของฟีดราคา คือ 

เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่าน้ัน ย่ิงไปกว่าน้ัน บริษัทมีสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของบริษัท 

ในการใช้แหล่งข้อมูลใด ๆ เพ่ือเสนอฟีดราคาบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด 

เพียงการแลกเปล่ียนการเทรดข้อมูล, ข้อมูล over-the-counter และข้อมูลจากแหล่งท่ีมาอ่ืน 

ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับฟีดราคาท่ีแตกต่างจากท่ีพบในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 

ไม่ได้เป็นข้อมูลท่ีดีเพียงพอส าหรับการยกเลิกหรือการแก้ไขของการท าธุรกรรมการเทรด 

ราคาในเทอร์มินัลการเทรดไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ของฟีดราคาได ้

เพราะในกรณีท่ีมีการเชื่อมต่อท่ีไม่คงท่ี 

ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 

ราคาอ้างอิงจากฟีดราคาอาจจะไม่ได้แสดงผลท่ีบนเทอร์มินัลการเทรด 

แผนภูมิท่ีแสดงบนเทอร์มินัลการเทรด ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มราคา บริษัทไม่รับประกันว่า 

การเทรดจะกระท าในราคาท่ีแสดงบนแผนภูมิท่ีเทอร์มินัลการเทรด 

ในช่วงเวลาท่ีลูกค้าได้ส่งค าส่ังเทรดหรือค าส่ังเฉพาะของลูกค้า 

ราคาของสินทรัพย์ท่ีระุบนแผนภูมิในเทอร์มินัลการเทรด มีการค านวณดังน้ี (ซื้อ+ขาย)/2  



1.5. หากมีการใช้ราคาท่ีไม่ใช่ราคาตลาด เพ่ือด าเนินการตามค าส่ังของลูกค้า โดยท่ี 

"ราคาท่ีไม่ใช่ราคาตลาด" หมายถึงราคาในเทอร์มินัลการเทรดท่ีไม่ตรงกับราคาตลาด  

เม่ือด าเนินการตามค าส่ังของลูกค้า 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกผลทางการเงินของการท าธุรกรรมดังกล่าว  

1.6. ลูกค้ามีสิทธิ์ท่ีจะท าการเทรดเฉพาะจ านวนของเงินทุนในบัญชีของลูกค้าเท่าน้ัน 1.6.1. 

หากจ านวนเงินทุนท่ีมีอยู่เพียงพอท่ีจะท าการเทรด ก็สามารถท าการออกค าส่ังเทรดได้  

1.6.2. หากจ านวนเงินทุนท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการเทรด 

ลูกค้าก็จะไม่สามารถท าการออกค าส่ังเทรดได้  

1.7. ค าส่ังของลูกค้าท่ีจะท าการเทรดเปิด หรือ ปิดการเทรดจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 

และการเทรดน้ันได้รับการพิจารณาว่า กระท าการเปิดหรือปิดทันที 

หลังจากบันทึกท่ีเกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท การเทรดแต่ละครั้ง 

จะมีหมายเลขค าส่ังเทรดตามกฎท่ี บริษัทก าหนด ค าส่ังดังกล่าว 

จะด าเนินการในราคาล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ในเวลาท่ีบริษัทได้รับค าส่ังซื้อท่ีเกี่ยวข้อง  

1.8. เม่ือท าการเทรด ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตจากการกระท าต่อไปน้ี  

1.8.1. การใช้อัลกอริทึมแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพ่ือด าเนินการธุรกรรมและ/หรือ 

การใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์พิเศษท่ีท าให้ธุรกรรมจะถูกกระท าการโดยลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง  

1.8.2. การใช้บริการและ/หรือซอฟต์แวร์ของบริษัท ส าหรับกระท าการท่ีผิดกฎหมาย/ฉ้อโกง หรือ 

ส าหรับธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย/ฉ้อโกง (รวมถึงการฟอกเงิน) ตามกฎหมายของประเทศท่ีตั้งของลูกค้า  

1.8.3. การด าเนินการใด ๆ กับลูกค้ารายอ่ืนของบริษัท 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสียหายให้กับบริษัท และใช้วิธีการท่ีไม่เป็นธรรมและไม่สุจริตใด ๆ 

และจงใจด าเนินการเทรด (ธุรกรรม) กับบรษิทั 

เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการกระท าดังกล่าว  

1.9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดข้อจ ากัดท่ีเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเทรดน้ี ได้ตลอดเวลา 

มีดังต่อไปน้ี  

1.9.1. การจ ากัดข้ันต่ าสุดและสูงสุดของจ านวนการเทรดในแต่ละสินทรัพย์  

1.9.2. ข้อจ ากัดในจ านวนเทรด/จ านวนเงินเทรดท้ังหมดของการเทรดท่ีกระท าโดยลูกค้า  

ในสินทรัพย์เฉพาะท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีก าหนดโดยบริษัท (ช่วงเวลาท่ีบริษัทก าหนด )  

1.9.3. จ ากัดจ านวนการเทรดท้ังหมด ท่ีเปิดพร้อมกันโดยลูกค้า 

ท้ังโดยรวมและส าหรับสินทรัพย์แต่ละรายการแยกกัน  

1.9.4. ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ของเงื่อนไขการเทรดใด ๆ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท  

 

2. การสง่ขอ้ความ  

2.1. ส าหรับค าขอ, การยืนยัน, รายงานและอ่ืน ๆ ลูกค้าและ บริษัทจะโต้ตอบส่ือสารกนั 

โดยการส่งข้อความ การโต้ตอบระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงการสร้างข้อความโดยลูกคา้, 

การส่งและน าส่งข้อความไปยังลูกค้าน้ัน จะต้องด าเนินการผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด  

2.2. ข้อความท้ังหมดท่ีส่งถึงบริษัทผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด  

และได้รับอนุญาตจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าจะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ส่ง  

2.3. เวลาประมวลผลส าหรับค าขอและค าส่ังเทรดน่ัน 

ข้ึนอยู่กับคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 

รวมไปถึงสภาพตลาดในปัจจุบันของสินทรัพย์อีกด้วย ในสภาวการณ์ปกติของตลาด 

เวลาในการด าเนินการของค าส่ังหรือค าส่ังเทรดของลูกค้า โดยปกติจะระหว่าง 0–5 วินาที 

ภายใต้สภาวะตลาดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปกติแล้ว 

บริษัทจะเพ่ิมเวลาด าเนินการส าหรับค าขอและค าส่ังเทรด  

2.4. เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอาจปฏิเสธค าขอ และ/หรือค าส่ังของลูกค้าในกรณีดังต่อไปน้ี  

- หากลูกค้าส่งค าขอก่อนท่ีตลาดการเทรดจะเปิดข้ึน  



- หากลูกค้าไม่มีเงินทุนเพียงพอในการเปิดค าส่ังเทรดใหม่  

- ภายใต้สภาวะตลาดท่ีผิดปกติ 

- ในกรณีอ่ืน ๆ บริษัทอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของ บริษัทเอง  

 

3. การด  าเนนิการเทรด  

3.1. การเทรดจะด าเนินการ เม่ือลูกค้าและบริษัทเห็นด้วยกับเงื่อนไขท่ีส าคัญของการเทรด  

ข้อตกลงดังกล่าว สามารถกระท าได้โดยมีการส่ือสารแลกเปล่ียนกัน เช่น มีการส่งค าขอเทรด 

แล้วก็มีการยืนยันการเทรดดังกล่าว ข้อก าหนดของนโยบายดังต่อไปน้ี 

อธิบายถึงข้ันตอนการตกลงเงื่อนไขท่ีส าคัญของการเทรด  

3.2. ก่อนท าการเทรด ลูกค้าต้องเลือกเงื่อนไขส าคัญต่อไปน้ีของธุรกรรมการเทรด (ท าการเทรด)  

- สินทรัพย์อ้างอิง  

- จ านวนการเทรด  

- ค่าธรรมเนียมความส าเร็จในการขาย (อัตราค่าคอมมิชชั่นท่ีก าหนดโดยบริษัทเพียงฝ่ายเดียว 

ในการปิดการเทรดโดยมีก าไรคูณกับจ านวนการเทรด) 

- พารามิเตอร์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ หากมีความจ าเป็นต้องยอมรับพารามิเตอร์ดังกล่าวเพ่ือท าการเทรด  

3.3. หลังจากเลือกเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ท่ีเลือก 

และอัตราของผลตอบแทน  

3.4. ในการท าการเทรด ลูกค้าส่งค าขอให้บริษัท 

เพ่ือท าการเทรดท่ีมีเงื่อนไขท่ีส าคัญท้ังหมดท่ีกล่าวถึงข้างต้น 

ท่ีท้ังเลือกโดยลูกค้าเองและเสนอโดยบริษัท  

3.5. กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีความเสถียร ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และ 

เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ค าขอการเทรดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 

ซึ่งจะท าการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน 

จากน้ันค าขอจะถูกด าเนินการ หรือ อาจจะถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ เม่ือกระท าการเทรด 

จ านวนเงินเทรดรวมค่าคอมมิชชั่น (ถ้ามี) จะถูกหักออกจากยอดเงินในบัญชีของลูกค้า  

3.6. ค าขอส าหรับการเทรด อาจจะถูกปฏิเสธหาก  

- จ านวนการเทรดเกินกว่าจ านวนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้า 

- เวลาท่ียอมรับค าขอเทรดหมดอายุ 

- เวลาส าหรับการเทรดในสินทรัพย์ท่ีเลือก ได้ส้ินสุดลงแล้ว  

- มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในราคาสินทรัพย์ ตั้งแต่เวลาท่ีลูกค้าส่งค าขอเข้ามา 

จนถึงเวลาท่ีเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทประมวลผล 

- บริษัทไม่สามารถท าการเทรดกับผู้ให้บริการสภาพคล่องได้   

- ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนหรือจ านวนเงินของการเทรด ท่ีเปิดโดยลูกค้า 

หรือเกินกว่าท่ีบริษัทก าหนดไว้  

- ยังมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทก าหนดท่ีอาจจะมีเพ่ิมเติม โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ 

- เกิดสถานการณ์พิเศษท่ีอธิบายไว้ด้านล่างได้  

3.7. เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 

ส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ของค าขอการเทรดไปยังเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า 

หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีความเสถียรระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า 

และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท จะมีข้อความแสดงผลลัพธ์ค าขอเทรดปรากฏ 

ในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า หากมีการด าเนินการตามค าเทรด 

ลูกค้าจะได้รับการยืนยันในเทอร์มินัลการเทรด 

และข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดจะปรากฏในหน้าของเทอร์มินัลการเทรด หากค าขอเทรดถูกปฏิเสธ 

ลูกค้าจะได้รับข้อความ แสดงข้อผิดพลาดเกิดข้ึน  



3.8. หากหลังจากส่งค าขอเทรดไปแล้ว ลูกค้ายังไม่ได้รับการยืนยันใด ๆ 

ว่าการเทรดน้ันได้กระท าการไปแล้ว, หรือไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดใด 

หรือไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดอีกเช่นกัน เช่นน้ีแล้ว 

ลูกค้าไม่แน่ใจตนเองได้ว่าการเทรดน้ันได้กระท าการหรือได้ถูกปฏิเสธไป 

ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพ่ือให้ช่วยตรวจสอบสถานะการเทรดดังกล่าวได้  

3.9. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกค าขอการเทรดได้ หลังจากท่ีค าขอถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท  

3.10. ฟีดราคาท่ีแสดงในเทอร์มินัลการเทรดเป็นมูลค่าราคาประมาณการ 

บริษัทมิได้ผูกมัดให้ต้องกระท าการเทรดตามราคาท่ีระบุไว้ในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า 

ข้อมูลราคาท่ีแน่นอนจะแสดงเม่ือค าส่ังเทรดของลูกค้าได้ถูกด าเนินการและแสดงเทอร์มินัลการเทรด 

หลังจากได้เลือกเงื่อนไขส าคัญการเทรด และค าส่ังเทรดของลูกค้าได้รับการด าเนินการ  
 

4. การปดิเทรด, การค านวณผลตอบแทน, ขั้นตอนการสรา้งและด  าเนินการค าสัง่เทรด  

4.1. ค าส่ังเทรดถูกปิดตามกฎท่ีบริษัทก าหนดข้ึนในตราสารท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือปิดค าส่ังเทรด 

ผลลัพธ์ของการเทรดจะถูกค านวณ และเพ่ิมลงในบัญชีของลูกค้า เม่ือปิดการเทรดและได้ก าไร 

ค่าธรรมเนียมความส าเร็จในการขายจะค านวณตามท่ีก าหนดไว้ในบทคัดย่อ 3 ของเอกสารน้ี 

และค่าธรรมเนียมความส าเร็จในการขายท่ีค านวณ จะถูกหักออกจากเงินท่ีได้จากค าส่ังเทรด 

หลังจากค าส่ังเทรดถูกปิด มันจะหายไปจากต าแหน่งท่ีเปิดในเทอร์มินัลการเทรด  

4.2. ผลลัพธ์ทางการเงิน ส าหรับตราสารต่าง ๆ เม่ือปิดการเทรดค านวณได้ดังน้ี คือ (YX)/X×S โดย 

X คือ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเม่ือเปิดสถานะ (ราคาเสนอขาย) Y คือ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง 

เม่ือปิดต าแหน่ง (ราคาเสนอซื้อ) S คือ ยอดค าส่ังเทรด ในกรณีท่ีปิดการเทรดด้วยก าไร 

ค่าธรรมเนียมความส าเร็จในการขายจะถูกหักออกจากยอดเงินท่ีได้จากค าส่ังเทรดท่ีค านวณตามท่ีร

ะบุไว้ข้างต้น 

4.3. การปิดการเทรดก่อนก าหนด 

ต้องมีข้อตกลงในเงื่อนไขส าคัญของการปิดการเทรดระหว่างลูกค้าและบริษัท ข้อตกลงดังกล่าว 

สามารถกระท าได้โดยมีการส่ือสารแลกเปล่ียนกัน เช่น 

ค าขอปิดการเทรดและการยืนยันการปิดการเทรด 

การเทรดอาจถูกปิดโดยไม่ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีอธิบายไว้ข้างต้น 

หากบริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้า ส าหรับการปิดการเทรดแบบกระทันหัน 

ส่วนของนโยบายต่อไปน้ี จะอธิบายถึงข้ันตอน การยอมรับเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการปิดการเทรด  

4.4. ในการปิดการเทรด ลูกค้าจะต้องเลือกค าส่ังเทรดท่ีตนเองต้องการจะปิด แล้วส่งค าขอไป 

นอกจากน้ีแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขท่ีจ าเป็น ส าหรับการปิดเทรดท่ีได้เลือกไว้ 

รวมไปถึงผลลัพธ์ของจ านวนเงินของค าส่ังน้ัน  

4.5. หากลูกค้าเห็นด้วยกับข้อตกลงในการปิดการเทรด และประสงค์จะปิดการเทรด 

ลูกค้าจะส่งการยืนยันมายังบริษัทเพ่ือปิดการค้า  

4.6. กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีความเสถียร ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และ 

เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ค าขอปิดการเทรดก่อนก าหนดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 

ซึ่งจะท าการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน 

จากน้ันค าขอจะถูกด าเนินการ หรือ อาจจะถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ หากการเทรดได้ถูกปดิ 

ผลตอบแทนจะเพ่ิมไปในยอดเงินในบัญชีของลูกค้า  

4.7. ค าขอปิดการเทรด อาจจะถูกยกเลิกหาก  

- ข้อมูลเงื่อนไขส าคัญของการเทรดท่ีไม่ตรงกันในเทอร์มินัลการเทรดและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท  

- เหตุการณ์อ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึน ก าหนดโดยดุลพินิจของบริษัท  

- ในสถานการณ์พิเศษท่ีอธิบายไว้ด้านล่าง  

4.8. เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 

ส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ของค าขอการเทรดไปยังเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า  



4.9. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการปิดการเทรดบางส่วน (เพ่ือปิดการเทรดท่ีไม่เต็มจ านวน) 

โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่ลูกค้าผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด  

4.10. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกค าขอปิดการเทรดได ้

หลังจากท่ีค าขอถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท  

4.11. ข้อมูลอัตราผลตอบแทน ส าหรับการปิดเทรดท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 

เป็นเพียงการประมาณการเท่าน้ัน อัตราผลตอบแทนท่ีแน่นอน จะแสดงในเทอร์มินัลการเทรด 

หลังจากค าขอปิดการเทรดได้รับการประมวลผลแล้ว  

4.12. ลูกค้ามีสิทธิ์ท่ีจะขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเทรดของค าส่ังเทรดท่ียังไม่ถูกปิด  

ผ่านเทอร์มินัลการเทรดในช่วงเวลาเทรด บริษัทอาจกระท าการเพียงฝ่ายเดียว 

และข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ในการจ ากัดทิศทางและการด าเนินการของค าขอดังกล่าว 

นอกเวลาเทรด  

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขของการเทรด อาจก าหนดโดยบริษัทเพียงฝ่ายเดียว 

และแสดงให้เห็นในเทอร์มินัลการเทรด รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

ระดับความห่างไกลของราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง, จ านวนเงินเทรด, และเงื่อนไขอ่ืน ๆ 

ส าหรับค าขอบางประเภท  

บริษัทจะยกเลิก (ลบ) ค าขอท่ีส่งโดยลูกค้า เพียงฝ่ายเดียว ในกรณี  

- เวลาของค าขอได้หมดอายุลง (กรณีระบุเวลาหมดอายุ)  

- ค าส่ังเทรดท่ีกระท าเพ่ือปิดการเทรดได้ถูกส่งไปน่ันถูกปิดเทรดไปแล้ว  

- การด าเนินค าขอเป็นไปได้ อันเน่ืองจากการกระท าท่ีไม่ถูกต้องของบริษัท 

(ข้อผิดพลาดทางเทคนิค, ราคาเสนอท่ีมิใช่ราคาตลาดโดยปรากฏในฟีด ฯลฯ)  

- หากจ านวนค าขอเทรดของลูกค้า 

ก่อให้เกิดภัยคุกคามจากการโหลดท่ีเพ่ิมข้ึนบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท  

- บริษัทปฏิเสธท่ีจะให้บริการแก่ลูกค้า  

5. เวลาเทรด  

5.1. บริษัทก าหนดตารางการเทรด คือ ชั่วโมงท่ีสามารถเปิดและปิดการเทรดแยกต่างหาก  

ส าหรับสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละรายการ  

5.2. ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเทรดท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัท มีให้เข้าถึงอย่างอิสระ 

น้ันเป็นข้อมูลอย่างคร่าว บริษัทก าหนดตารางการเทรดในเทอร์มินัลการเทรด  

จะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท  

6. สถานการณ์พเิศษ  

6.1. ในสถานการณ์พิเศษ 

การปฏิบัติของบริษัทอาจแตกต่างจากท่ีอธิบายไว้ในนโยบายการด าเนินการเทรด  

6.2. สถานการณ์ท่ีพิเศษ มีดังต่อไปน้ี 

- สภาวะตลาดท่ีราคาเข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดน้อยกว่าตลาดปกติ  

เงื่อนไขเป็นระยะเวลานาน 

- ภาวะตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาอันส้ัน  

- การประกาศผลของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส าคัญ 

โดยมีผลกระทบในระดับสูงต่อตลาดการเงิน  

- การประกาศตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง  

- การปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะชน, การน าเสนอของธนาคารกลาง, ผู้น ารัฐ/ประเทศ, 

รัฐมนตรีคลัง, ประธานของบริษัทและการแลกเปล่ียน ฯลฯ  

- การแทรกแซงตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (การปรับเปล่ียนสกุลเงิน) 

โดยหน่วยงานของรัฐ 

- การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับประเทศ  

- การเกิดสงคราม, การปฏิบัติการทางทหาร, การจลาจล  



- เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยทางการเมือง รวมถึงการลาออก การแต่งตั้ง 

การเลือกตั้งของผู้แทนรัฐบาลและประธานบริษัท  

- ความผิดพลาดทางเทคนิคและ/หรือการท างานท่ีไม่ถูกต้องของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ของบริษัท 

และ/หรือการกระท าของบุคคลท่ีสามท าให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  

- สถานการณ์ท่ีระบุไว้ในข้อ 7.1 ของข้อตกลงการให้บริการส่วนท่ี 2  

- สถานการณ์อ่ืนท่ีรุนแรงและหลีกเล่ียงไม่ได้ (เหตุสุดวิสัย)  

6.3. ในสถานการณ์พิเศษน้ัน บริษัทจะพยายามทุกวิถีทาง 

ในการท าธุรกรรมการเทรดภายใต้เงื่อนไขปกติ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระท า 

ดังต่อไปน้ี  

ก) ลดอัตราผลตอบแทน  

ข) ปฏิเสธค าขอเทรดแต่ละรายการ, ปฏิเสธหรือยกเลิก กรณีปิดการเทรดก่อนก าหนด 

และส าหรับการแก้ไข (รวมถึงการยกเลิก) ผลลัพธ์ทางการเงินของการเทรดท่ีท าไว้ก่อนหน้าน้ี 

 ค) การจ ากัดจ านวนค าขอเทรดของลูกค้า ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  

ง) จ ากัดเวลาเทรดท่ีมีอยู่ ส าหรับการท าธุรกรรมการเทรด  

จ) ระงับการเทรดชั่วคราวส าหรับสินทรัพย์อ้างอิงบางประเภทและ/หรือ  

ฉ) ระงับการท าธุรกรรมการเทรดโดยสมบูรณ์  

6.4. นอกจากสถานการณ์พิเศษ ท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 6.2. ของนโยบายแล้ว 

บริษัทมีสิทธิ์ท่ีจะใช้การกระท าท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 6.3. ของนโยบาย ท้ังน้ี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขอ่ืนในนโยบายและ/หรือข้อตกลง  

 


