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ขอบเขต

นโยบายเลเวอเรจและมารจ์ิ�น (“นโยบาย”) กําหนดวธิทีี�เรากําหนดระดบัเลเวอเรจและระดบัมารจ์ิ�น และขั �น
ตอนเมื�อคณุซื�อขายในตลาดแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศและสญัญาซื�อขายสว่นตา่ง (“CFD”) กบัเรา
วตัถปุระสงคข์องนโยบายนี�คอืเพื�ออธบิายลกัษณะสําคญัของการซื�อขายเลเวอเรจดว้ยมารจ์ิ�นและระดบั
เลเวอเรจที�เราใหบ้รกิาร นอกจากนี�ยงัสรปุผลกระทบตอ่มารจ์ิ�นและบญัชขีองคณุเมื�อมกีารเคลื�อนไหวของ
ตลาดในเชงิลบ

ความมุง่ม ั�นของบรษิทั

การปฏบิตัติอ่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรมมคีวามสําคญัตอ่วฒันธรรมองคก์ร จรยิธรรม และทศันคตขิองเรา
บรษัิทมหีนา้ที�ปฏบิตัดิว้ยความซื�อสตัย์ เป็นธรรม อยา่งเป็นมอือาชพี และเพื�อประโยชนส์งูสดุของลกูคา้
ในการตดิตอ่กบัพวกเขา

ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัเลเวอเรจและมารจ์ิ�น บรษัิทจําเป็นตอ้งม:ี

● การคํานงึถงึปัจจัยพื�นฐานดา้นประสทิธภิาพที�สําคญัของเครื�องมอืทางการเงนิ ซึ�งรวมถงึความ
ผันผวนในอดตี ความลกึของสภาพคลอ่งในตลาดและปรมิาณการซื�อขาย มลูคา่หลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดของผูอ้อกและประเทศผูอ้อกเครื�องมอืทางการเงนิพื�นฐาน ความสามารถของเราใน
การป้องกนัความเสี�ยงดา้นตลาดและวิ�งแวดลอ้มการเมอืงและเศรษฐกจิโดยทั�วไป
เราปรับและเทยีบเคยีงกบัตวัแปรขา้งตน้ในการกําหนดระดบัเลเวอเรจที�เรานําเสนอสําหรับ
ประเภทสนิทรัพยห์รอืเครื�องมอืทางการเงนิ

http://www.forexmart.com


● เนื�องจากเราใหเ้ลเวอเรจที�คณุทําการซื�อขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยคํานงึถงึการจัดการความ
เสี�ยงและความสามารถในการรับความเสี�ยงของเราเอง และเพื�อใหม้นีโยบาย ขั �นตอน และ
แนวทางปฏบิตัใินการจัดการความเสี�ยงดา้นตลาด (เป็นหลกั) ของเราที�เกดิจากเลเวอเรจและ
มารจ์ิ�นดงักลา่วที�ซื�อขายโดยลกูคา้ของเรา;

ปจัจยัที�พจิารณา

บรษัิทคํานงึถงึปัจจัยตอ่ไปนี�ในการพจิารณาเลเวอเรจสงูสดุที�อนุญาต โดยความแข็งแกรง่ทางการเงนิ
ความรูท้างการเงนิ ประสบการณก์ารซื�อขาย และรปูแบบการซื�อขายของลกูคา้

อตัราสว่นเลเวอเรจสาํหรบัสนิทรพัยป์ระเภทตา่งๆ และเครื�องมอืทางการเงนิ

เราชว่ยใหค้ณุสามารถซื�อขาย CFD ผา่นเว็บและแพลตฟอรม์การซื�อขายบนมอืถอืของเราได ้ บรษัิทเสนอ
ขอ้กําหนดของมารจ์ิ�นประเภทตา่งๆ โดยขึ�นอยูก่บัสนิทรัพยป์ระเภทนั�นเพื�อใหล้กูคา้สามารถจัดการความ
เสี�ยงของบญัชไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ�นในชว่งที�ตลาดมคีวามผันผวน แนวคดิหลกัคอืการปกป้อง
บญัชขีองลกูคา้โดยกําหนดขอ้กําหนดมารจ์ิ�นที�ตํ�ากวา่สําหรับตราสารที�มคีวามผันผวนนอ้ยกวา่ และขอ้
กําหนดดา้นมารจ์ิ�นที�สงูขึ�นสําหรับตราสารที�มคีวามผันผวนสงู แนวคดินี�มภีาพประกอบอยูด่า้นลา่ง

CFDs เกี�ยวขอ้งกบัประเภทสนิทรัพยอ์า้งองิและเครื�องมอืทางการเงนิ เราไดกํ้าหนดประเภทเหลา่นี�ออก
มาพรอ้มกบัระดบัเลเวอเรจสงูสดุที�เรามใีหผ้า่นแพลตฟอรม์การซื�อขายของเรา:

คูส่กลุเงนิ FX : คูส่กลุเงนิทั �งหมด

โลหะมคีา่: คูส่กลุเงนิที�ประกอบดว้ยสิ�งใดสิ�งหนึ�งตอ่ไปนี�: XAU, XPT, XAG



หุน้: หุน้ทั �งหมด

โปรดทราบวา่เขตอํานาจศาลบางแหง่ใชข้ดีจํากดัอตัราสว่นเลเวอเรจโดยไมคํ่านงึถงึการแบง่ประเภท
ลกูคา้รายยอ่ยวา่เป็นผูม้ปีระสบการณห์รอืมปีระสบการณน์อ้ย นั�นคอืเลเวอเรจสงูสดุสําหรับลกูคา้จาก
โปแลนดท์ตั �งไวท้ี� 1:100 โดยมมีารจ์ิ�น 1 เปอรเ์ซน็ต์ ลกูคา้จากมอลตาจะถกูจํากดัเลเวอเรจสงูสดุอยูท่ี�
1:50 หากลกูคา้จัดอยูใ่นประเภทการคา้ปลกีและ 1:100 สําหรับลกูคา้รายยอ่ยที�เลอืกรับการปฏบิตัเิหมอืน
ลกูคา้มอือาชพี

เง ื�อนไขสาํคญั - การซื�อขายเลเวอเรจและมารจ์ ิ�น

● การซื�อขายแบบเลเวอเรจคอือะไร?

การซื�อขายโดยใชเ้งนิทนุที�มเีลเวอเรจหมายความวา่คณุสามารถซื�อขายในจํานวนเงนิที�สงูกวา่เงนิที�คณุ
ลงทนุไปไดอ้ยา่งมาก ซึ�งทําหนา้ที�เป็นเพยีงมารจ์ิ�นเทา่นั�น เลเวอเรจที�สงูสามารถเพิ�มผลตอบแทนที�อาจ
เกดิขึ�นไดอ้ยา่งมาก แตก่ส็ามารถทําใหก้ารสญูเสยีที�อาจเกดิเพิ�มขึ�นไดอ้ยา่งมากดว้ยเชน่กนั โปรดดคํูา
อธบิายดา้นลา่งเกี�ยวกบั "การป้องกนัยอดคงเหลอืตดิลบ" ซึ�งเรารับประกนัวา่คณุจะไมส่ญูเสยีเงนิมากกวา่
ที�คณุลงทนุ

ตวัอยา่ง: หากเลเวอเรจคอื 1:20 และหากคณุในฐานะลกูคา้ของเรามเีงนิ 1,000 ดอลลารใ์นบญัชี
ของคณุ จงึหมายความวา่ตอนนี�คณุสามารถเปิดการซื�อขายที�มมีลูคา่ 20,000 ดอลลาร์

● สเปรดคอือะไร
สเปรดคอืสว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซื�อ (ราคาขาย) และราคาเสนอขาย (ราคาซื�อ) ของ CFD ตวัอยา่ง:
หากราคาสําหรับคูส่กลุเงนิ EURUSD คอื 1.2910 เมื�อเทยีบกบั 1.2913 สเปรดจะเป็น 3 pip

● มารจ์ ิ�นเร ิ�มตน้/ที�จาํเป็นคอือะไร

หรอืที�เรยีกวา่ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นเริ�มตน้ มารจ์ิ�นเริ�มตน้คอืจํานวนรอ้ยละของราคาเครื�องมอืทางการเงนิที�คณุ
ในฐานะลกูคา้ตอ้งชาํระดว้ยเงนิของคณุเอง ขอ้กําหนดนี�เป็นจํานวนหลกัประกนัที�จําเป็นในการเปิดสถานะ
มารจ์ิ�น

มารจ์ิ�นที�จําเป็นหรอืขอ้กําหนดมารจ์ิ�นหมายถงึจํานวนเงนิที�คณุตอ้งการเพื�อเปิดและรักษาสถานะ
นอกเหนอืจากการสญูเสยีเริ�มตน้ที�จะเกดิขึ�นเนื�องจากสเปรด มารจ์ิ�นที�จําเป็นนั�นมาจากสตูรตอ่ไปนี�:
(จํานวน * ราคาตราสาร)/ เลเวอเรจ + (จํานวน * สเปรด)

ตวัอยา่ง: การซื�อขาย EUR/USD ใน 3 ล็อตโดยใชเ้ลเวอเรจ 1:200 ดว้ยบญัชทีี�เป็นเงนิ USD ขนาดการ
ซื�อขายคอื 300,000 และอตัราแลกเปลี�ยนสกลุเงนิของบญัชคีอื 1.13798 โดยจะตอ้งมมีารจ์ิ�นที�ตอ้งการ
อยูท่ี� 1706.97 ดอลลารส์หรัฐ ซึ�งคํานวณดว้ย 300,000 / 200 * 1.13798 = 1706.97 ดอลลาร์

● ทนุคอือะไร?

กลา่วโดยยอ่ ทนุคงเหลอืสามารถกําหนดเป็นมลูคา่พอรต์ของคณุกบัทางเรา ถอืวา่เป็นมลูคา่ของเงนิทนุ
ของคณุกบับรษัิทอยา่งมคีวามสําคญั (ซึ�งรวมผลกําไรและขาดทนุที�เกดิขึ�นจรงิ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง) บวก



กบักําไรและการขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิในตําแหน่งของคณุตามการประเมนิมลูคา่ที�เสนอลา่สดุ

● บทนําเกี�ยวกบัระดบัมารจ์ ิ�น

ระดบัมารจ์ิ�นระบวุา่บญัชขีองคณุอยูใ่กลร้ะดบั Margin Call แคไ่หน โดยคํานวณเป็นมารจ์ิ�นตาม
Equity/Initial และโดยทั�วไปจะแสดงออกมาเป็น “%” เมื�อระดบัมารจ์ิ�นลดลง บญัชขีองคณุมคีวามเสี�ยง
เพิ�มขึ�นจากการชาํระบญัชี เราเรยีกสิ�งนี�วา่ระดบั Close Out (stop out) และอธบิายเพิ�มเตมิดา้นลา่ง ขอ
แนะนําวา่คณุควรตรวจสอบระดบัมารจ์ิ�นนี�ตลอดเวลา แมว้า่เราอาจสง่การแจง้เตอืนถงึระดบัมารจ์ิ�นของคณุ
วา่ถงึเกณฑนั์�นๆแลว้เป็นครั �งคราว แตค่ณุกท็ราบแลว้วา่ภายใตข้อ้ตกลงระหวา่งคณุกบัเรา โดยถอื
เป็นความรับผดิชอบของคณุในการตรวจสอบระดบัมารจ์ิ�นตลอดเวลาและดําเนนิการที�เกี�ยวขอ้ง

การดําเนนิการที�เกี�ยวขอ้งที�คณุสามารถทําไดเ้พื�อกูค้นืระดบัมารจ์ิ�นของคณุ ไดแ้ก:่

• การปิดหรอืการป้องกนัตําแหน่งที�เปิดอยูบ่างสว่น;
• การฝากเงนิเพิ�มเตมิที�สามารถชว่ยในการหาคา่เฉลี�ยตําแหน่งของคณุ

โปรดทราบวา่เราไมไ่ดใ้หคํ้าแนะนําสําหรับการตดัสนิใจซื�อขายและการดําเนนิการของคณุ รวมถงึการ
ดําเนนิการที�คณุอาจดําเนนิการเพื�อแกไ้ขขอ้กําหนดระดบัมารจ์ิ�นเชน่สิ�งที�เราอา้งถงึขา้งตน้

● ฟรมีารจ์ ิ�นคอือะไร

ฟรมีารจ์ิ�น คอืผลรวมของเงนิทนุที�คณุมอียูเ่พื�อใชเ้ป็นมารจ์ิ�นเริ�มตน้สําหรับสถานะใหม่ ซึ�งคํานวณโดยการ
ลบมารจ์ิ�นที�ใชสํ้าหรับตําแหน่งที�เปิดอยูปั่จจบุนัออกจากทนุของคณุ

● มารจ์ ิ�นที�ใชค้อือะไร

มารจ์ิ�นที�ใชแ้ลว้แสดงถงึผลรวมของมารจ์ิ�นที�ใชโ้ดยตําแหน่งที�เปิดอยูใ่นปัจจบุนัของคณุ โดยคํานวณโดย
การเพิ�มระยะขอบเริ�มตน้ของตําแหน่งที�เปิดอยูท่ั �งหมดของคณุ
ตวัอยา่ง: คณุเปิดตําแหน่ง 10,000 EURUSD ที� 1.1175

สมมตวิา่ขอ้กําหนดของมารจ์ิ�นเริ�มตน้คอื 5% (เชน่ เลเวอเรจ 1:20) มารจ์ิ�นที�ใชสํ้าหรับตําแหน่งของคณุ
สามารถคํานวณไดด้งันี�:

10,000/20 + 10,000*0.0002 =€ 560.02

นอกจากนี� คณุเปิดตําแหน่งของ 10,000 ในคูส่กลุเงนิ EURCHF ที� 1.1725

สมมตวิา่ขอ้กําหนดของมารจ์ิ�นเริ�มตน้คอื 5% (เชน่ เลเวอเรจ 1:20) มารจ์ิ�นที�ใชสํ้าหรับตําแหน่งของคณุ
สามารถคํานวณไดด้งันี�:

10,000/20 + 10,000*0.0002 = € 560.02

ดงันั�นยอดรวมที�ใชท้ั �งหมดที�คณุเห็นในบญัชขีองคณุกบัทางเราคอื 560.02 + 560.02 = € 1004



● Margin Call และ Margin Stop-out คอือะไร?

แมว้า่ลกูคา้แตล่ะรายจะตอ้งรับผดิชอบทั �งหมดในการตดิตามกจิกรรมบญัชซีื�อขายของพวกเขา แตบ่รษัิท
ของเราปฏบิตัติามนโยบาย margin call เพื�อรับประกนัวา่ความเสี�ยงสงูสดุที�เป็นไปไดข้องคณุจะไมเ่กนิ
สว่นทนุในบญัชขีองคณุ
ทนัททีี�ทนุในบญัชขีองคณุลดลงตํ�ากวา่ 30% ของมารจ์ิ�นที�จําเป็นตอ่การรักษาตําแหน่งที�เปิดอยู่ เราจะ
พยายามแจง้ใหค้ณุทราบดว้ย margin call โดยเตอืนวา่คณุมทีนุไมเ่พยีงพอที�จะรองรับตําแหน่งที�เปิด
อยู่
ในกรณีที�คณุเป็นลกูคา้ที�คุน้เคยกบัการซื�อขายทางโทรศพัทแ์ละเรารูส้กึวา่คณุไมส่ามารถรักษาตําแหน่ง
ที�เปิดไวไ้ด ้ คณุอาจไดรั้บ margin call จากตวัแทนของเรา ซึ�งแนะนําใหค้ณุฝากเงนิในปรมิาณที�
เพยีงพอเพื�อรักษาตําแหน่งที�เปิดอยู่
ระดบั stop-out หมายถงึระดบัทนุที�ตําแหน่งที�เปิดของคณุจะถกูปิดไปโดยอตัโนมตั ิสําหรับบญัชซีื�อขาย
ที�ลกูคา้รายยอ่ยถอือยูนั่ �นจะมรีะดบัการหยดุทํางานคอื 10%

โปรดทราบวา่เราขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในขอ้กําหนด
มารจ์ิ�นโดยไมต่อ้งแจง้ใหค้ณุทราบลว่งหนา้ ซึ�งขึ�นอยูก่บัความผันผวนของตลาดที�เกดิขึ�นจรงิหรอืที�คาด
หวงั (ในความเห็นของเรา) หรอืมมุมองของเราเกี�ยวกบัสภาวะตลาดโดยทั�วไป
การป้องกนัยอดเงนิคงเหลอืตดิลบ

เราเสนอการคุม้ครองยอดคงเหลอืตดิลบใหก้บัลกูคา้รายยอ่ยทั �งหมดของเรา ซึ�งหมายความวา่ลกูคา้ของ
เราจะไมม่วีนัสญูเสยีมากกวา่จํานวนเงนิที�พวกเขาลงทนุกบัเรา

ผลประโยชนท์บัซอ้น

บรษัิทจําเป็นตอ้งจัดทํา ดําเนนิการ และรักษานโยบายผลประโยชนท์บัซอ้นที�มปีระสทิธภิาพ ซึ�งจะระบุ
ขั �นตอนที�บรษัิทไดกํ้าหนดไวสํ้าหรับการระบแุละการจัดการและควบคมุตามความรับผดิชอบ และการ
เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี�เกดิขึ�นเกี�ยวกบัธรุกจิของบรษัิทหากมคีวามจําเป็น สําหรับขอ้มลู
เพิ�มเตมิสามารถดนูโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทได ้

ขอ้เสนอ CFD ในเขตอาํนาจศาลบางแหง่

CFDs ไมม่สีทิธิ�ขายในเขตอํานาจศาลหรอืในบางประเทศ นโยบายนี�ไมไ่ดมุ้ง่หมายไปยงัเขตอํานาจศาล
หรอืประเทศใดๆ ที�รวมอยูใ่นเขตอํานาจศาลที�มกีารสั�งหา้มของบรษัิทตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ตกลงบรกิาร
ดา้นการลงทนุ นโยบายนี�ไมถ่อืเป็นขอ้เสนอ การเชื�อเชญิหรอืการชกัชวนใหซ้ื�อหรอืขาย CFD

ภาษาในการใชง้าน

โปรดทราบวา่ในกรณีที�คณุไดรั้บสําเนาของนโยบายนี�เป็นภาษาอื�นนอกจากภาษาองักฤษ นโยบายดงั
กลา่วมใีหเ้พื�อวตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นการใหข้อ้มลูเทา่นั�น ตน้ฉบบัภาษาองักฤษของนโยบายนี�เป็นฉบบัที�มี
ผลผกูพันกบับรษัิทเสมอ


