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ขั้นตอนในการทำการซื้อขาย
การปิดการซื้อขาย การกำหนดจำนวนเงินซื้อขายที่ต้องชำระ
เวลาการซื้อขาย
สถานการณ์พิเศษ

1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. กฎระเบียบในการดำเนินการซื้อขายนี้ (จากนี้ไปเรียกว่า – กฎระเบียบ) กำหนดขั้นตอน
และเงื่อนไขสำหรับการดำเนินการซื้อขายของบริษัทกับลูกค้า
1.2. กฎระเบียบกำหนดขั้นตอนในการประมวลผลและการทำให้บรรลุผลสำหรับคำสั่งซื้อขาย
และการปิด
1.3. บริษัทรับหน้าที่ดำเนินการซื้อขายตามกฎระเบียบนี้เท่านั้น
1.4. ลูกค้ารับทราบว่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการป้อนคำสั่งราคาก็คือเซิร์ฟเวอร์บริษัท
เท่านั้น คำสั่งในเทอร์มินอลซื้อขายไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการป้อน
คำสั่งราคาเนื่องจากว่าหากเกิดการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรขึ้นระหว่างเทอร์มินอลซื้อขายกับ
เซิร์ฟเวอร์บริษัท บางคำสั่งจากการป้อนคำสั่งราคาอาจขาดหายไปในเทอร์มินอลซื้อขายได้
กราฟที่แสดงในเทอร์มินอลซื้อขายอยู่ในลักษณะเป็นตัวบ่งชี้ บริษัทไม่รับประกันว่าการซื้อขาย
จะทำได้ที่ราคาที่ระบุในกราฟในเทอร์มินอลซื้อขายในขณะที่บางคำร้องขอหรือบางคำสั่งส่งมา
โดยลูกค้า ราคาทรัพย์สินในเทอร์มินอลซื้อขายนั้นคำนวณโดยใช้สูตร (ขาย+ซื้อ)/2
1.5. กรณีราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาดถูกใช้ในการดำเนินการคำสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อ "ราคาที่
ไม่ใช่ราคาตลาด" หมายถึงราคาในเทอร์มินัลเทรดไม่ตรงกับราคาตลาดเมื่อคำสั่งซื้อของ
ลูกค้าได้ถูกการดำเนินการ บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกผลลัพธ์ของธุรกรรมนั้น
1.6. ลูกค้ามีสิทธิ์ทำการซื้อขายโดยใช้เงินในบัญชีของลูกค้า
1.6.1. หากเงินที่มีอยู่เพียงพอในการทำการซื้อขาย ก็จะทำการซื้อขายได้
1.6.2. กรณีจำนวนเงินอิสระไม่เพียงพอสำหรับการเทรด เทรดไม่ได้ถูกดำเนินการ
1.6.2.1. หากบัญชีของลูกค้าเติมสำเร็จก่อนการสรุปผลธุรกรรม ธุรกรรมจะถือว่าสรุปผลและ
จำนวนเงินที่ทำธุรกรรมจะถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับเงินได้ในธุรกรรม
เวลาที่ออปชั่นครบอายุ
1.6.2.2. หากบัญชีของลูกค้าเติมไม่สำเร็จก่อนการสรุปผลธุรกรรม ธุรกรรมจะไม่ถือว่าสรุปผล
และจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมจะไม่ถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้า ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์รับเงินได้ใน

ธุรกรรมเวลาที่ออปชั่นครบอายุ ลูกค้าจะรับผิดอย่างเต็มที่ต่อความเสี่ยงของความล่าช้าในการ
เติมเงินบัญชีของลูกค้า(ความเสี่ยงในการเติมเงินบัญชีของลูกค้าหลังจากการสรุปผลธุรกรรม)
ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์หรือสาเหตุใดก็ตาม (รวมถึงกรณีของความผิดพลาดทางเทคนิค
ความล่าช้าในการประมวลผลคำร้องขอในการส่งข้อมูล หรือกรณีอื่นใด) บริษัทจะรับผิดต่อ
การฝากเงินเข้าไปในบัญชีของลูกค้าหลังจากเวลาการสรุปผลธุรกรรม
1.6.3. หากจำนวนเงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะประมวลผลธุรกรรมและลูกค้าปฏิเสธทางเลือกใน
การเติมยอดบัญชีโดยใช้เงินจากบัญชีของลูกค้า ธุรกรรมจะไม่ถือว่าสรุปผล
1.6.4. หากปรากฏว่าลูกค้าได้ใช้โอกาสในทางที่ผิดเพื่อสรุปผลธุรกรรมโดยทราบว่าได้กระทำ
ด้วยจำนวนเงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอในบัญชีของตนเอง บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะถือว่า
เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องของธุรกรรมทั้งหมดที่ลูกค้าสรุปผลไปก่อนและเพื่อหักบัญชีของธุรกรรม
ทั้งหมดที่สรุปผลไปก่อนกับลูกค้าและเพื่อนำธุรกรรมที่สรุปผลไปก่อนทั้งหมดไปเป็นรายได้
1.7. คำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อเปิดหรือปิดสัญญาได้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์และสัญญาที่เปิดหรือปิด
หลังบันทึกซึ่งสอดคล้องตรงกันปรากฏในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของบริษัท ธุรกรรมเทรดแต่ละ
ธุรกรรมถูกกำหนดโดยตัวระบุตามกฏระเบียบที่ตั้งขึ้นโดยบริษัท
1.8. เวลาที่ดำเนินการซื้อขาย ห้ามมิให้ลูกค้า:
1.8.1. การใช้ขั้นตอนวิธีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการทำธุรกรรมและ/หรือซอฟต์แวร์พิเศษที่ทำ
ธุรกรรมให้เสร็จโดยลูกค้ามิได้มีส่วนร่วมจริง
1.8.2. การใช้ซอฟต์แวร์ปกปิดตัวตนและซอฟต์แวร์อื่นใดที่ปกปิดซุกซ่อนไอพีจริงของอุปกรณ์
ของลูกค้า
1.8.3. ใช้บริการและ/หรือซอฟต์แวร์ของบริษัทเพื่อกิจกรรมทุจริตผิดกฎหมายหรือเพื่อธุรกรรม
ทุจริตผิดกฎหมาย (รวมถึงการฟอกเงิน) ตามกฎหมายของประเทศที่ลูกค้าอยู่
1.8.4 กระทำการในการเห็นพ้องร่วมกันกับลูกค้าอื่นของบริษัทจุดประสงค์ทำให้เกิดความเสีย
หายต่อบริษัท (ความสูญเสีย) และโดยการใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรมและไม่ซื่อสัตย์ในการเทรด
(ธุรกรรม) กับบริษัท เพื่อจุดประสงค์ของการดึงการได้ทางการเงินจากการกระทำเหล่านั้น
1.9. บริษัทสามารถบังคับใช้การจำกัดธุรกรรมดังต่อไปนี้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา
1.9.1. ขีดจำกัดจำนวนขั้นต่ำและขั้นสูงของธุรกรรมสำหรับแต่ละทรัพย์สิน
1.9.2. ขีดจำกัดในตัวเลข/ค่ารวมของธุรกรรมที่ใส่โดยลูกค้าและ/หรือตัวเลข/จำนวนของ
ธุรกรรมที่ใส่โดยลูกค้าสำหรับทรัพย์สินแต่ละอย่างต่อช่วงระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัท (ช่วง
เวลาที่กำหนดโดยบริษัท)
1.9.3. ขีดจำกัดจำนวนรวมของธุรกรรมที่ทำพร้อมกันที่ลูกค้าสามารถเปิดขึ้นได้ รวมทั้งจำนวน
ของทรัพย์สินแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องในธุรกรรม
1.9.4. ขีดจำกัดในเงื่อนไขธุรกรรมอื่นใดที่บริษัทสามารถกำหนดได้ด้วยดุลพินิจของตน

2. การแลกเปลี่ยนข้อความ

2.1. ลูกค้าและบริษัทจะปฏิสัมพันธ์กันโดยการแลกเปลี่ยนข้อความ: คำร้องขอ การยืนยัน
รายงาน ฯลฯ ข้อความทั้งหมดจะต้องเรียบเรียงโดยลูกค้าและส่งไปยังลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
ผ่านทางเทอร์มินอลซื้อขาย ในกรณีพิเศษ ข้อความสามารถแลกเปลี่ยนโดยโทรศัพท์ผ่านทาง
ฝ่ายบริการลูกค้าได้
2.2. ข้อความทั้งหมดที่ส่งไปยังบริษัทผ่านทางเทอร์มินอลซื้อขายหลังจากที่ได้รับอนุญาตโดย
ใช้ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของลูกค้าถือว่าได้ส่งโดยลูกค้า

2.3. เวลาตอบสนองสำหรับคำร้องขอและคำสั่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์
มินอลซื้อขายของลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์บริษัทและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ในภาวะตลาดปกติ คำร้องขอหรือคำสั่งของลูกค้าจะประมวลผลภายใน 0–4 วินาที หากภาวะ
ตลาดไม่ปกติ บริษัทสามารถประวิงระยะเวลาการประมวลผลคำร้องขอและคำสั่งของลูกค้าได้
2.4. เซิร์ฟเวอร์บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธคำร้องขอของลูกค้าและ/หรือคำสั่งในกรณีดังต่อไปนี้:
- หากลูกค้าส่งคำร้องขอก่อนได้รับคำสั่งเสนอราคาแรกโดยเทอร์มินอลซื้อขายเวลาตลาดหรือ
เซสชั่นการซื้อขายเปิด
- หากลูกค้ามีเงินไม่เพียงพอในการเปิดสถานะใหม่
- หากภาวะตลาดไม่ปกติ
- ในกรณีอื่น ๆ บริษัทสามารถตัดสินใจได้ด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

3. ขั้นตอนในการทำการซื้อขาย
3.1. การซื้อขายกระทำเมื่อลูกค้าและบริษัทได้ตกลงต่อเงื่อนไขสำคัญของการซื้อขาย ตกลง
การซื้อขายด้วยการแลกเปลี่ยนข้อความอย่างเช่นคำร้องขอในการทำการซื้อขายและการ
ยืนยันการซื้อขาย กฎระเบียบในวรรคต่อไปนี้อธิบายถึงขั้นตอนสำหรับการกระทบยอดของ
เงื่อนไขสำคัญของการซื้อขาย
3.2. ก่อนการเทรด ลูกค้าเลือกวัตถุทางสัญญาของธุรกรรมเทรด (เทรด) ดังต่อไปนี้
•สินทรัพย์
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในเงินทุน
• จำนวนเทรด
• เวลาหมดอายุของออปชั่น
•มูลค่าราคาสินทรัพย์เป้าหมาย (ราคาสินทรัพย์เป้าหมาย)
3.3. เมื่อเลือกเงื่อนไขข้างต้น ลูกค้าจะต้องศึกษาราคาปัจจุบันของทรัพย์สินที่เลือกและตัวคูณ
ของการชำระเงิน
3.4. ในการเทรด ลูกค้าส่งคำขอไปยังบริษัทเพื่อทำการเทรดซึ่งประกอบด้วยวัตถุสัญญา
ทั้งหมดของเทรดตามอ้างอิงข้างต้น เลือกโดยลูกค้าและเสนอโดยบริษัท
3.5. หากมีการเชื่อมต่อที่เสถียรระหว่างเทอร์มินอลซื้อขายของลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์บริษัท
คำร้องขอในการทำการซื้อขายจะมาถึงเซิร์ฟเวอร์บริษัทที่ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบความถูก
ต้องและการปฏิบัติตามเงื่อนไขตลาดในปัจจุบัน จากนั้นคำร้องขอก็จะทำให้บรรลุผลหรือไม่ก็
ยกเลิกโดยเซิร์ฟเวอร์ หากทำการซื้อขาย จำนวนเงินที่ซื้อขายจะหักออกจากยอดบัญชีของ
ลูกค้า ไม่มีการเรียกเก็บค่านายหน้าในการทำการซื้อขาย
3.6. คำขอในการเทรดหรือการปิดเทรดเร็ว อาจถูกยกเลิกได้กรณี:
• จำนวนเทรดเกินยอดคงเหลือบัญชีของลูกค้า
• เวลาสำหรับการรับเทรดสิ้นสุด

• เวลาสำหรับการเทรดในสินทรัพย์ที่เลือกหมดเวลา
• มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ ระหว่างเวลาที่ลูกค้าส่ง
คำขอและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทดำเนินการ
• กรณีมีเงื่อนไขอื่นกำหนดโดยบริษัทตามดุลพินิจ
• ในสถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้นดังนี้
3.7. เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทส่งข้อความพร้อมผลลัพท์ของคำขอเทรดหรือ ของการปิดเทรด ไปยัง
เทอร์มินัลเทรดของลูกค้า กรณีมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตซึ่งคงที่ระหว่างเทอร์มินัล
เทรดของลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ข้อความพร้อมผลการดำเนินการของคำสั่งเทรดจะถูก
แสดงในเทอร์มินัลเทรดของลูกค้า กรณี คำสั่งซื้อถูกดำเนินการ ลูกค้าจะเห็นคำยืนยันกราฟฟิก
บนเทอร์มินัลเทรด และข้อมูลเกี่ยวกับเทรดจะปรากฏในส่วนซึ่งสอดคล้องตรงกันบนเทอร์มินัล
เทรด กรณีคำขอทำหรือปิดเทรดถูกยกเลิก ลูกค้าจะเห็นข้อความแสดงความผิดพลาด
3.8. กรณี หลังการส่งคำขอเพื่อทำหรือปิดเทรด ลูกค้าไม่ได้รับทั้งคำยืนยันแบบกราฟฟิคว่าได้
เทรดแล้ว หรือข้อมูลเกี่ยวกับเทรดใหม่ในหมวด ซึ่งเหมาะสมของเทอร์มินัลเทรด หรือ
ข้อความระบุข้อผิดพลาด ลูกค้าไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเทรดได้ถูกดำเนินการไปแล้วหรืือว่าได้
ถูกยกเลิกไป เพื่อชี้แจงสถานะของเทรด ลูกค้ามีสิทธิ์ในการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า
3.9. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำขอทำหรือปิดเทรดหลังจากที่คำขอได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
ของบริษัทแล้ว
3.10. ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการจ่ายเงินที่ประกาศสาธารณะบนเว็ปไซต์ของบริษัทเป็นเพียง
ความใกล้เคียงเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดในการเทรดที่สัดส่วนการจ่ายเงินอยู่บนเว็ปไซต์ ข้อมูลที่
แน่นอนเกี่ยวกับสัดส่วนการจ่ายเงินแสดงให้ลูกค้าเห็นบนเทอร์มินัลเทรดหลังการเลือกวัตถุ
สัญญาของเทรด และหลังการดำเนินการคำสั่งซื้อของลูกค้า

4. การปิดการซื้อขาย การกำหนดจำนวนเงินซื้อขายที่ต้องชำระ
4.1. เทรดถูกปิดอัตโนมัติ ณ เวลาหมดอายุของออปชั่น เมื่อเทรดปิด การจ่ายเงินบนออปชั่นจะ
ถูกคำนวณ การจ่ายเงินจะถูกเพิ่มไปยังยอดคงเหลือบัญชีของลูกค้า และเทรดจะหายไปจาก
รายการเทรดเปิดบนเทอร์มินัลเทรด
4.2. บริษัทคำนวณการจ่ายเงินบนออปชั่นเมื่อเทรดปิด ที่เวลาออปชั่นหมดอายุ ดังต่อไปนี้
กรณี ณ เวลาออปชั่นหมดอายุ ออปชั่นอยู่ในเขตที่มีผลกำไร จำนวนของการจ่ายเงินคือ
S*(100+K)100 โดยที่ S คือจำนวนเทรดและ K คือสัดส่วนการจ่ายเงิน ในฐานะเปอร์เซ็นต์
ของธุรกรรม กรณี ณ เวลาออปชั่นหมดอายุ ออปชั่นอยู่ในเขตการสูญเสีย จำนวนของการจ่าย
เงินมีค่าเท่ากับศูนย์ ออปชั่นอยู่ในเขตที่มีผลกำไรในกรณีดังต่อไปนี้:
ก) ออปชั่นด้วยราคาเปลี่ยนแปลงในทิศทางขึ้น กรณีราคาของสินทรัพย์ในเทรดในเวลานั้นสูง
กว่าเป้าการเทรด
ข) ออปชันด้วยราคาเปลี่ยนแปลงในทิศทางลง กรณีราคาของสินทรัพย์ในเทรดในเวลานั้น
น้อยกว่าเป้าการเทรด กรณี ณ เวลาออปชั่นหมดอายุ ราคาของสินทรัพย์ในเทรดมีค่าเท่ากับ
เทรดเป้าหมายและออปชั่นไม่ได้อยู่ในเขตสูญเสียหรือมีผลกำไร จำนวนเทรดจะถูกคืนไปยัง

บัญชีของลูกค้า
ในกรณีอื่นทุกกรณี ออปชั่นอยู่ในเขตการสูญเสีย
4.3. การปิดเทรดก่อนเวลาสามารถทำได้ก่อนออปชั่นหมดเวลาตามคำขอของลูกค้าได้ก็ต่อ
เมื่อบริษัทมีความสามารถทางเทคนิคในการกระทำดังกล่าว และมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มี
ความเสถียรระหว่างเทอร์มินัลของลูกค้าและบริการของบริษัท
4.4. การปิดการซื้อขายก่อนเวลานั้นกระทำผ่านการกระทบยอดของเงื่อนไขสำคัญของการปิด
การซื้อขายโดยบริษัทกับลูกค้า ตกลงการปิดก่อนเวลาด้วยการแลกเปลี่ยนข้อความอย่างเช่น
คำร้องขอในการปิดการซื้อขายและการยืนยันการปิดการซื้อขาย กฎระเบียบในวรรคต่อไปนี้
อธิบายถึงขั้นตอนสำหรับการกระทบยอดของเงื่อนไขสำคัญของการปิดการซื้อขาย
4.5. ในการปิดเทรด ลูกค้าจะต้องเลือกสินทรัพย์ที่เขา/หล่อนต้องการปิดพร้อมส่งคำร้องที่ถูก
ต้อง ลูกค้าจะต้องตรวจดูวัตถุทางสัญญาด้วยเช่นกันก่อนการปิดเทรดสำหรับเทรดออปชั่นที่
เลือก: จำนวนการจ่ายเงินสำหรับเทรดนั้น
4.6. กรณีมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เสถียรระหว่่างเทอร์มินัลเทรดของลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์
ของบริษัท คำขอปิดเทรดมาถึงที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ที่ที่คำสั่งได้รับการยืนยันความถูกต้อง
และเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจุบันของตลาด หลังจากนั้นคำสั่งก็จะถูกดำเนินการหรือไม่ก็ถูก
ปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ กรณีปิดเทรด จำนวนของการจ่ายเงินจะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดคงเหลือ
บัญชีของลูกค้า
4.7. คำขอปิดเทรดอาจถูกยกเลิกในกรณีต่อไปนี้:
• เวลาภายในระยะซึ่งการปิดเทรดล่วงหน้าสามารถทำได้ได้สิ้นสุด
• มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ระหว่างเวลาเมื่อคำขอได้ถูก
ทำการส่งและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทได้ดำเนินการคำขอ
กรณีสภาวะการณ์อื่นชี้แจงโดยบริษัทตามดุลพินิจเกิดขี้น
• ในสถานการณ์ยกเว้นรายละเอียดดังนี้
4.8. เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทส่งข้อความพร้อมผลของคำขอเทรดไปยังเทอร์มินัลเทรดของลูกค้า
กรณีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียรระหว่างเทอร์มินัลการเทรด ของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของ
บริษัท ข้อความพร้อมผลของการดำเนินการของคำขอในการปิดเทรดจะแสดงบนเทอร์มินัล
เทรดของลูกค้า
4.9. กรณี ภายหลังการส่งคำขอเพื่อปิดเทรดล่วงหน้า ผลของการดำเนินการคำขอไม่ได้แสดง
บนเทอร์มินัลเทรดภายในเวลาที่เหมาะสม ลูกค้าไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเทรดได้ถูกปิดหรือ
ว่าการปิดเทรดได้ถูกยกเลิก ในการชี้แจงผลของการดำเนินการคำขอ ลูกค้ามีสิทธิ์ในการ
ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า
4.10. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำขอเทรดหลังจากที่คำขอได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
แล้ว
4.11. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการจ่ายเงินที่ประกาศสาธารณะบนเว็ปไซต์ของบริษัทเป็นเพียง
ความใกล้เคียง ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนการจ่ายเงินจะแสดงอยู่บนเทอร์มินัลเทรดหลัง
จากที่คำขอปิดเทรดได้รับการดำเนินการ
4.12. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระในกรณีการปิดก่อนเวลาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
และมีให้สาธารณะทั่วไปนั้นเป็นโดยประมาณการ ข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระจะมี
ให้แก่ลูกค้าในเทอร์มินอลซื้อขายเวลาที่เลือกการซื้อขายที่จะปิดก่อนเวลา

5. เวลาการซื้อขาย

5.1. บริษัทจะกำหนดตารางการซื้อขาย เช่น เวลาในการซื้อขายที่สามารถทำและปิดได้ แยก
สำหรับแต่ละทรัพย์สิน
5.2. ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการซื้อขายที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีให้สาธารณะทั่วไปนั้น
เป็นโดยประมาณการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายด้วยดุลพินิจของ
ตนแต่เพียงผู้เดียว

6. สถานการณ์พิเศษ
6.1. ในสถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้น บรรยายถึงลักษณะโดยเหตุอื่นที่นอกเหนือจากปกติ
การดำเนินการของบริษัทอาจแตกต่างจากการดำเนินการที่ชี้แจงไว้ในนโยบายนี้
6.2. สถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้นรวมถึง
- ตลาดที่ซึ่ง ระยะเวลาที่ยืดออกไปแล้ว ราคาเอื้อมถึงแพลตฟอร์มเทรดน้อยกว่าบ่อยครั้งภาย
ใต้สภาวะตลาดปกติ
- สภาวะตลาดแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอัตราแลกเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่
สั้น
- การเผยแพร่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เศรษฐศาสตร์มหัพภาคด้วยระดับของผลกระทบที่สูงต่อตลาด
การเงิน
การประกาศการตัดสินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลาง
- การแถลงการณ์ของหัวหน้ารัฐ รัฐมนตรีการคลัง ผู้บริหารของบริษัท และการซื้อขาย เป็นต้น
- การแซกแทรงการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างประเทศโดยรัฐบาล
- การก่อการร้ายและภัยธรรมชาติในระดับทั่วประเทศ
- การประทุของสงคราม การเคลื่อนไหวทางการทหาร และการจลจล
- เหตุสุดวิสัยทางการเมือง: การลาออก แต่งตั้ง การเลือกตัวแทนฝ่ายบริหารรัฐบาลและผู้นำ
บริษัท - ปัญหาทางด้านเทคนิคด้วย และ/หรือการทำงานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
ของบริษัทและบุคคลที่สามผลก็คือบริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ สถานการณ์ที่ได้ระบุในข้อ 7.1 ของสัญญาบริการของบริษัท สถานการณ์ไม่ปกติและหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ (เหตุสุดวิสัย)
6.3. ภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้น บริษัทจะทำทุกอย่างเพื่อดำเนินการทำธุรกรรม
เทรดเหมือนกับที่บริษัททำในสถานการณ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตามมีสิทธิ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก) ในการลดสัดส่วนการจ่ายเงิน
ข)ในการปฏิเสธคำขอในการทำ ปิดก่อนกำหนด หรือยกเลิกเทรดที่ได้ทำก่อนหน้านี้ และ ใน
การแก้ไข (รวมถึงการยกเลิก) ผลลัพธ์การเงินของเทรดที่ทำก่อนหน้านี้
ค) ในการจำกัดจำนวนคำขอจากหนึ่งลูกค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ง) ในการจำกัดเวลาหมดอายุของออปชั่นที่มี
จ) ในการหยุดเทรดบนสินทรัพย์บางประเภทชั่วคราว
ฉ) ในการระงับการดำเนินงานการเทรดทั้งหมด
6.4. เพิ่มเติมยังสถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้นซึ่งระบุในข้อ 6.2 ของกฏข้อบังคับนี้ บริษัทมี
สิทธิ์ในการใช้การปฏิบัติทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งระบุในข้อ 6.3 ของกฏข้อบังนี้ ตามข้อตกลง
อื่นของกฏข้อบังคับ และ/หรือสัญญา

