
ข�อตกลงการเทรดออปช ��น

1.ข�อตกลงและคำนิยาม���8��นิยาม���8�䑌卟��ย�ม

บริ�ษัท �ท - กล��ม InstaForex ให้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�โอก�สในิยาม���8�䑌卟�ก�ริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร��เนิยาม���8�䑌卟��นิยาม���8�䑌卟�ก�ริก�ริเทริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ในิยาม���8�䑌卟�ตล�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร Forex และริะบบก�ริช��ริะ
ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดนิยาม���8�䑌卟�./ริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งบริ�ษัท �ทและล1กคำนิยาม���8��ในิยาม���8�䑌卟�เง2-อนิยาม���8�䑌卟�ไขของข�อตกลงป�จจ�บ�นิยาม���8�䑌卟�

บริ�ก�ริก�ริซ2/อออปช�-นิยาม���8�䑌卟� (ต�อไปนิยาม���8�䑌卟�./จะเริ.ยกว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��เป7นิยาม���8�䑌卟�ก�ริบริ�ก�ริ) - ฮ�ริ:ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรแว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารริ:และซอฟแว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารริ:ท.-ซ�บซ �อนิยาม���8�䑌卟� ปริะกอบดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารยส�-ง
อ��นิยาม���8�䑌卟�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารยคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มสะดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารกริ1ปแบบปริะกอบดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารยฐ�นิยาม���8�䑌卟�ล1กคำนิยาม���8��บนิยาม���8�䑌卟�เว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร7บไซต:ของบริ�ษัท �ท : แบบฟอริ:มก�ริซ2/อออปช�-นิยาม���8�䑌卟� ริ1ปแบ
บออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ป�จจ�บ�นิยาม���8�䑌卟� ก�ริเก7บแบบฟอริ:มของข�อม1ลออปช�-นิยาม���8�䑌卟� ก�ริเก7บข�อม1ลริ�คำนิยาม���8�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด��นิยาม���8�䑌卟�

ล1กคำนิยาม���8�� - บ�คำนิยาม���8คำนิยาม���8ลห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อนิยาม���8�䑌卟��ต�บ�คำนิยาม���8คำนิยาม���8ลท.-ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย2อบ�ญช.ก�บ InstaForex ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ1�ซ A-งยอมริ�บข�อตกลงท.-ม.ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�ตถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย�ปริะสงคำนิยาม���8:ในิยาม���8�䑌卟�ก�ริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร��เนิยาม���8�䑌卟��นิยาม���8�䑌卟�
ก�ริก�ริเทริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ในิยาม���8�䑌卟� Forex ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ��นิยาม���8�䑌卟�ก�ริบริ�ก�ริ

เคำนิยาม���8ริ2-องม2อก�ริเทริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร - ริ�ยก�ริของคำนิยาม���81�สก�ลเง�นิยาม���8�䑌卟�และตริ�ส�ริท�งก�ริเง�นิยาม���8�䑌卟�อ2-นิยาม���8�䑌卟�ๆส��ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ�บก�ริเทริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรออปช�-นิยาม���8�䑌卟�

ออปช�-นิยาม���8�䑌卟� - ก�ริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร��เนิยาม���8�䑌卟��นิยาม���8�䑌卟�ก�ริก�ริซ2/อข�ยผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ��นิยาม���8�䑌卟�บริ�ก�ริท.-ม.ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดมดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรอ�ย� ม.ก�ริไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ก��ไริและข�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท�นิยาม���8�䑌卟� เช�นิยาม���8�䑌卟�เดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร.ยว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารก�บริะดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�บ
คำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มส��คำนิยาม���8�ญของก�ริตริว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารจสอบสถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย�นิยาม���8�䑌卟�ะก�ริไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ก��ไริห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อข�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท�นิยาม���8�䑌卟�

ส�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�เพิ่ม– �-ม– ก�ริเปล.-ยนิยาม���8�䑌卟�แปลงข�/นิยาม���8�䑌卟�ต�-�ของเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ก�ริเป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรและป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรออปช�-นิยาม���8�䑌卟�

คำนิยาม���8��ส�มปริะส�ทธิ์กำไร - ค่า�Fก��ไริ - คำนิยาม���8��ส�มปริะส�ทธิ์กำไร - ค่า�Fท.-ก��ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดนิยาม���8�䑌卟�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรโดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยริะบบก�ริออปช�-นิยาม���8�䑌卟�โดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยขA/นิยาม���8�䑌卟�อย1�ก�บเง2-อนิยาม���8�䑌卟�ของออปช�-นิยาม���8�䑌卟�

คำนิยาม���8��ออปช�-นิยาม���8�䑌卟� - จ��นิยาม���8�䑌卟�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�ก�ริซ2/อออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ก��ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดนิยาม���8�䑌卟�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรโดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยล1กคำนิยาม���8��

ริะยะออปช�-นิยาม���8�䑌卟� - ก�ริแสดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรงออกท.-ปริะกอบดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารยก�ริซ2/อข�ยตริ�ส�ริปริะเภทออปช�-นิยาม���8�䑌卟� (put ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อ call) ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ท.- ก�ริ
เป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�และเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท.-ก��ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดนิยาม���8�䑌卟�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรโดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยล1กคำนิยาม���8��เม2-อท��ก�ริซ2/อออปช�-นิยาม���8�䑌卟�

ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ม.ภ�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาระไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ก��ไริห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อ In-the-Money -ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-เสริ7จส�/นิยาม���8�䑌卟�เม2-อม.ก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรริ�คำนิยาม���8�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดม�ยคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��ริ�คำนิยาม���8�ท.-เป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร
ใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�ของเคำนิยาม���8ริ2-องม2อซ2/อข�ยนิยาม���8�䑌卟��/นิยาม���8�䑌卟�ส1งกว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อต�-�กว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��ก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรริ�คำนิยาม���8� (ขA/นิยาม���8�䑌卟�อย1�ก�บชนิยาม���8�䑌卟��ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรของออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-เล2อก)

ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ม.สภ�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาระข�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท�นิยาม���8�䑌卟�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อ out-of-the-money– ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ท.-ม.เง2-อนิยาม���8�䑌卟�ไขไม�บริริล�ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการลในิยาม���8�䑌卟�ช�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารงเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ของก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร
ริ�คำนิยาม���8�



Open option ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อ active option – ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ริ�บย2นิยาม���8�䑌卟�ย�นิยาม���8�䑌卟�ริะยะก�ริใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�เริ.ยบริ�อยแล�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร

ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร – ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ม.สถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย�นิยาม���8�䑌卟�ะก��ไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ก��ไริห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อข�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท�นิยาม���8�䑌卟�

คำนิยาม���8��ส�-งของล1กคำนิยาม���8��ในิยาม���8�䑌卟�ก�ริซ2/อข�ยตริ�ส�ริปริะเภทออปช�-นิยาม���8�䑌卟� (put ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อ call) ริะยะเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ท.-ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-และคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มคำนิยาม���8��มคำนิยาม���8��
ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ริะยะเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ของออปช�-นิยาม���8�䑌卟�และม1ลคำนิยาม���8��ของออปช�-นิยาม���8�䑌卟�

ก�ริเป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�ออปช�-นิยาม���8�䑌卟� - ข�อตกลงริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งล1กคำนิยาม���8��และบริ�ษัท �ทท.-จะม.ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการลในิยาม���8�䑌卟�ก�ริปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน�牡퀎킞킱킻톰Ø�ઌ㔳��a�ลูกค้าจะไม่รับผิดชอบต่อ�บ�ต�ต�มเง2-อนิยาม���8�䑌卟�ไขก�ริเป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�

ก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรออปช�-นิยาม���8�䑌卟� - ข�อตกลงริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งล1กคำนิยาม���8��และบริ�ษัท �ทท.-ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดม�ยถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยAงก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรก�ริใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�ของออปช�-นิยาม���8�䑌卟�และสถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย�นิยาม���8�䑌卟�ะ in-
the-money ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อ out-of-the-money

2.เง2-อนิยาม���8�䑌卟�ไขท�-ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารไป

1.ข�อตกลงป�จจ�บ�นิยาม���8�䑌卟�ริะบ�เง2-อนิยาม���8�䑌卟�ไขต�มท.-บริ�ษัท �ทให้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�ล1กคำนิยาม���8��ม.โอก�สท.-จะดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร��เนิยาม���8�䑌卟��นิยาม���8�䑌卟�ก�ริออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ก�ริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร��เนิยาม���8�䑌卟��นิยาม���8�䑌卟�ก�ริ
ซ2/อข�ยในิยาม���8�䑌卟�ตล�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร Forex
2.ข�อตกลงป�จจ�บ�นิยาม���8�䑌卟�จ�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท��เพิ่ม– 2-อเสริ�มเพิ่ม– 2-อเสนิยาม���8�䑌卟�อข�อตกลงส�ธิ์กำไร - ค่า�ริณะซA-งต�องไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ริ�บก�ริยอมริ�บจ�กล1กคำนิยาม���8��ท.-
เป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรบ�ญช.ซ2/อข�ยก�บ InstaForex
3.ข�อตกลงในิยาม���8�䑌卟�ป�จจ�บ�นิยาม���8�䑌卟�ไม�จ��เป7นิยาม���8�䑌卟�ต�องม.ก�ริลงนิยาม���8�䑌卟��มและถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย2อไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��เป7นิยาม���8�䑌卟�ท.-ยอมริ�บห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดล�งจ�กคำนิยาม���8ล�กป��ม
4.ล1กคำนิยาม���8��เข��ใจและยอมริ�บเง2-อนิยาม���8�䑌卟�ไขของข�อตกลงนิยาม���8�䑌卟�./และถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย2อว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��คำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มเส.-ยงท.-เก.-ยว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารข�องก�บก�ริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร��เนิยาม���8�䑌卟��นิยาม���8�䑌卟�ก�ริ
ริว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารมถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยAงผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ��นิยาม���8�䑌卟�ท�งบริ�ก�ริ ริว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารมถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยAงไม�จ��ก�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรเฉพิ่ม– �ะกริณ.ท.-บ�ญช.ของล1กคำนิยาม���8��จะถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย1กแฮ7กและก�ริเทริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย1กขโมย
โดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยบ�คำนิยาม���8คำนิยาม���8ลท.-ส�ม

3.ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดล�กก�ริท�-ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารไปในิยาม���8�䑌卟�ก�ริให้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�บริ�ก�ริ

1.เว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ก�ริซ2/อออปช�-นิยาม���8�䑌卟�

1.ต�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารเล2อกก�ริซ2/อบริ�ก�ริส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยใช �ไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ต�/งแต� 00:01 (GMT + 2) ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�จ�นิยาม���8�䑌卟�ทริ:ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยAง 23:50 (GMT 
+ 2) ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ศุกร์ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา วันที่เวลาออมแสงเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมและ�กริ: ต�มม�ตริฐ�นิยาม���8�䑌卟�ของสห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ�ฐอเมริ�ก� ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ท.-เว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ออมแสงเริ�-มต�นิยาม���8�䑌卟�ในิยาม���8�䑌卟�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�อ�ท�ตย:ท.-สอง
ในิยาม���8�䑌卟�เดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร2อนิยาม���8�䑌卟�ม.นิยาม���8�䑌卟��คำนิยาม���8มและจะส�/นิยาม���8�䑌卟�ส�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรลงในิยาม���8�䑌卟�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�อ�ท�ตย:แริกของเดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร2อนิยาม���8�䑌卟�พิ่ม– ฤศุกร์ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา วันที่เวลาออมแสงเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมและจ�ก�ยนิยาม���8�䑌卟�
2.ก�ริซ2/ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ไบนิยาม���8�䑌卟��ริ.ริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ให้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�บริ�ก�ริต�/งแต� 00:01 ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�จ�นิยาม���8�䑌卟�ทริ:ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยAงศุกร์ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา วันที่เวลาออมแสงเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมและ�กริ: 23:58
3.ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ไบนิยาม���8�䑌卟��ริ.ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยซ2/อข�ยไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ต�/งแต� 00:05 ของว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�จ�นิยาม���8�䑌卟�ทริ:ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยAงศุกร์ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา วันที่เวลาออมแสงเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมและ�กริ:จนิยาม���8�䑌卟�ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยAง 23:50

2.ก�ริลงทะเบ.ยนิยาม���8�䑌卟�ล1กคำนิยาม���8��ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ��นิยาม���8�䑌卟�ท�งข�อตกลงของฐ�นิยาม���8�䑌卟�ล1กคำนิยาม���8��ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดล�งจ�กนิยาม���8�䑌卟��/นิยาม���8�䑌卟�ล1กคำนิยาม���8��ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยซ2/อออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�
3.ก�ริอนิยาม���8�䑌卟��ญ�ตในิยาม���8�䑌卟�ก�ริให้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�บริ�ก�ริอย��งสมบ1ริณ:สอดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรคำนิยาม���8ล�องก�บฐ�นิยาม���8�䑌卟�ข�อม1ลล1กคำนิยาม���8��ในิยาม���8�䑌卟� InstaForex ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดล�งจ�ก
เข��ส1�ริะบบแล�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร ล1กคำนิยาม���8��ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยเข��ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยAงบริ�ก�ริไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�โดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยคำนิยาม���8ล�กท.- Forex Options ในิยาม���8�䑌卟�เมนิยาม���8�䑌卟�1ฐ�นิยาม���8�䑌卟�ข�อม1ล

4.ริ�ยละเอ.ยดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท�งเทคำนิยาม���8นิยาม���8�䑌卟��คำนิยาม���8

1.ริ�คำนิยาม���8�ท.-เป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�และป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรออปช�-นิยาม���8�䑌卟� คำนิยาม���82อริ�คำนิยาม���8�เป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรกริ�ฟแท�งเท.ยนิยาม���8�䑌卟�ในิยาม���8�䑌卟�ก�ริบอกริ�คำนิยาม���8�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด��นิยาม���8�䑌卟� ในิยาม���8�䑌卟�บ�งกริณ.ท.-
เก.-ยว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารข�องก�บล�กษัท ณะก�ริบริ�ก�ริ (โดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยเฉพิ่ม– �ะท.- 1-2 นิยาม���8�䑌卟��ท.ท.-แตกต��งก�นิยาม���8�䑌卟�ริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�เซ�ริ:ฟเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารอริ:) คำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�ม
แตกต��งริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งก�ริบอกริ�คำนิยาม���8�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด��นิยาม���8�䑌卟�และเป7นิยาม���8�䑌卟�คำนิยาม���8ริ�/งแริกเซ �ริ:ฟเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารอริ: InstaForex สห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ�ฐอเมริ�ก�ซA-งส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยม.
ไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดล�ยจ�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร



2.จ��นิยาม���8�䑌卟�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�ของออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยซ2/อไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�นิยาม���8�䑌卟��/นิยาม���8�䑌卟�ไม�จ��ก�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรในิยาม���8�䑌卟�ริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�
3.ภ�ยในิยาม���8�䑌卟� 30 นิยาม���8�䑌卟��ท.แริกห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดละงจ�กออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ไบนิยาม���8�䑌卟��ริ.-ริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย1กเป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรใช �ง�นิยาม���8�䑌卟� ส�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�เพิ่ม– �-มของม�นิยาม���8�䑌卟�คำนิยาม���82อ 1 นิยาม���8�䑌卟��ท. 
ต�อม�ภ�ยห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดล�งคำนิยาม���82อ 5 นิยาม���8�䑌卟��ท.
4.ช�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารงเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�ของไบนิยาม���8�䑌卟��ริ.ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�และก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรริ�คำนิยาม���8�ไม�คำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารริเก�นิยาม���8�䑌卟� 4 ส�ปดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด: ส�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�เพิ่ม– �-ม
ของก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรไบนิยาม���8�䑌卟��ริ.ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�นิยาม���8�䑌卟��/คำนิยาม���82อ 5 นิยาม���8�䑌卟��ท.
5.ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดล�งจ�กซ2/ออปช�-นิยาม���8�䑌卟� ม1ลคำนิยาม���8��ของม�นิยาม���8�䑌卟�จะถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย1กถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยอนิยาม���8�䑌卟�ออกจ�กบ�ญช.ของล�กคำนิยาม���8�� ในิยาม���8�䑌卟�กริณ.ท.-ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�นิยาม���8�䑌卟��/นิยาม���8�䑌卟� in-the-
money ม1ลคำนิยาม���8��ของม�นิยาม���8�䑌卟�จะถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย1กคำนิยาม���81ณดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารยคำนิยาม���8��ส�มปริะส�ทธิ์กำไร - ค่า�Fก��ไริ ในิยาม���8�䑌卟�กริณ.ท.-ออปช�-นิยาม���8�䑌卟� out-of-the-money 
ม1ลคำนิยาม���8��ของม�นิยาม���8�䑌卟�จะไม�ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย1กคำนิยาม���82นิยาม���8�䑌卟�
6.ล1กคำนิยาม���8��ม.ส �ทธิ์กำไร - ค่า�ท.-จะยกเล�กออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ซ2/อไปแล�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารไม�เก�นิยาม���8�䑌卟� 3 นิยาม���8�䑌卟��ท.ก�อนิยาม���8�䑌卟�ท.-ก�ริเป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�โดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยม.คำนิยาม���8��
ธิ์กำไร - ค่าริริมเนิยาม���8�䑌卟�.ยม 10% ของม1ลคำนิยาม���8��ออปช�-นิยาม���8�䑌卟� ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-เป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรใช �ง�นิยาม���8�䑌卟�แล�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารไม�ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยยกเล�กไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�
7.ในิยาม���8�䑌卟�ช�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารงริะยะเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�คำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ�นิยาม���8�䑌卟�ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�ต�-�ในิยาม���8�䑌卟�ตล�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร ล1กคำนิยาม���8��จะส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยริ�บทริ�บไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�จ�กก�ริซ2/อออปช�-นิยาม���8�䑌卟�โดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยจะม.
ข�อคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มปeอปอ�พิ่ม– คำนิยาม���8อยเต2อนิยาม���8�䑌卟� ในิยาม���8�䑌卟�ช�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารงเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�งกล��ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�./ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยยกเล�กไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�โดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยอ�ตโนิยาม���8�䑌卟�ม�ต�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารยก�ริคำนิยาม���82นิยาม���8�䑌卟�
คำนิยาม���8��ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�เต7มจ��นิยาม���8�䑌卟�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�
8.ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ทองคำนิยาม���8��และโลห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดะเง�นิยาม���8�䑌卟�ไม�ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยใช �ไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ในิยาม���8�䑌卟�ริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��ง 0:00-01:05 (ต�มเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�เซ�ริ:ฟเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารอริ:)
9.ในิยาม���8�䑌卟�กริณ.ท.-ก�ริเป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรริ�คำนิยาม���8�เและก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรริ�คำนิยาม���8�นิยาม���8�䑌卟��/นิยาม���8�䑌卟�เท��ก�นิยาม���8�䑌卟� ออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท.-ข�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท�นิยาม���8�䑌卟�จ�กก�ริเล2อกริะยะเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ท.-
ริ�คำนิยาม���8�ขA/นิยาม���8�䑌卟�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อลงถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย2อว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��ไม�บริริล�ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการล
10.เซตเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�นิยาม���8�䑌卟��/นิยาม���8�䑌卟�สมบ1ริณ:ส��ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ�บออปช�-นิยาม���8�䑌卟�ท�กต�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารในิยาม���8�䑌卟�ขณะท.-ริะยะเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ไม�ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยเปล.-ยนิยาม���8�䑌卟�แปลงไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�

5.ก�ริเป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรเผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการยข�อม1ลคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มเส.-ยง

1.ล1กคำนิยาม���8��จะไม�ริ�บผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรชอบต�อคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มปลอดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรภ�ยของข�อม1ลและยอมริ�บว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��ก�ริเทริดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ��นิยาม���8�䑌卟�บริ�ก�รินิยาม���8�䑌卟�./ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย2อเป7นิยาม���8�䑌卟�คำนิยาม���8��
ส�-งของล1กคำนิยาม���8��
2.ล1กคำนิยาม���8��ต�องยอมริ�บว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��ในิยาม���8�䑌卟�กริณ.ของก�ริตริว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารจสอบก�ริบอกริ�คำนิยาม���8�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด��นิยาม���8�䑌卟�ท.-ไม�เก.-ยว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารข�องก�บตล�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร ป�ญห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�ท�ง
เทคำนิยาม���8นิยาม���8�䑌卟��คำนิยาม���8ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อสถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย�นิยาม���8�䑌卟�ก�ริณ:เห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดต�ส�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�ส�ยอ2-นิยาม���8�䑌卟�ๆ ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการลของก�ริป�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรออปช�-นิยาม���8�䑌卟�บริ��ัทสามารถแก้ไขได้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัทเอง�㔰〰砮灨戣彭摩ㄳ㔴㐳ਵ桳牡摥樮牡퀴킚킾톽킂Ɛ�톁킂��¼�ความเสี่ยงของการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่อนข้า�ทส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยแก�ไขไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�เพิ่ม– 2-อ
ปริะโยชนิยาม���8�䑌卟�:ของล1กคำนิยาม���8��ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อบริ�ษัท �ทเอง
3.คำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มเส.-ยงของก�ริซ2/อข�ยในิยาม���8�䑌卟�ตล�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรแลกเปล.-ยนิยาม���8�䑌卟�เง�นิยาม���8�䑌卟�ตริ�ต��งปริะเทศุกร์ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา วันที่เวลาออมแสงเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมและคำนิยาม���8�อนิยาม���8�䑌卟�ข��งส1งและอ�จท��ให้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�เก�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร
คำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มส1ญเส.ยท�งก�ริเง�นิยาม���8�䑌卟�ม�ก ล1กคำนิยาม���8��ริ�บทริ�บคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มเส.-ยงและแบกริ�บคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มริ�บผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรชอบส�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�บ�คำนิยาม���8คำนิยาม���8ลในิยาม���8�䑌卟�
ก�ริตริว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารจสอบและลดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มเส.-ยง

6.ข�อพิ่ม– �พิ่ม– �ทคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มข�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรแย�งและข�อย�ต�

1.ข�อพิ่ม– �พิ่ม– �ทท�/งห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดมดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรและคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มข�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรแย�งริะห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��งท�/งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขผ่านทางอีเมลล์�룐近퀠₸볐냐胑뫐뗐��ยจะไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ริ�บก�ริแก�ไขผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ��นิยาม���8�䑌卟�ท�งอ.เมลล:
2.ในิยาม���8�䑌卟�กริณ.ท.-ม.ข�อพิ่ม– �พิ่ม– �ทล1กคำนิยาม���8��จะต�องย2-นิยาม���8�䑌卟�ใบคำนิยาม���8��ขอไปย�ง option.support@mail.instaforex.com ในิยาม���8�䑌卟�
ริ1ปแบบต�อไปนิยาม���8�䑌卟�./

1.ช2-อจริ�ง
2.ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�และเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�ของป�ญห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�
3.คำนิยาม���8��อธิ์กำไร - ค่า�บ�ยของสถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย�นิยาม���8�䑌卟�ก�ริณ:

3.ล1กคำนิยาม���8��ยอมริ�บว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��บริ�ษัท �ทม.ส �ทธิ์กำไร - ค่า�ท.-จะไม�สนิยาม���8�䑌卟�ใจก�ริริ�องขอห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�กคำนิยาม���8��ขอปริะกอบนิยาม���8�䑌卟��/นิยาม���8�䑌卟�ไปดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารยก�ริข1�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อคำนิยาม���8��
ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดย�บคำนิยาม���8�ย
4.บริ�ษัท �ทจะทบทว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารนิยาม���8�䑌卟�คำนิยาม���8��ริ�องเริ.ยนิยาม���8�䑌卟�ภ�ยในิยาม���8�䑌卟� 10 ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ท��ก�ริ ในิยาม���8�䑌卟�บ�งกริณ.ช�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารงเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�นิยาม���8�䑌卟�./ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยเล2-อนิยาม���8�䑌卟�ออกไปอ.ก
ไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�กต�องก�ริข�อม1ลเพิ่ม– �-มเต�ม

7.บทบ�ญญ�ต�ส�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรท��ย

1.ข�อตกลงม.ผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการลบ�งคำนิยาม���8�บใช �เป7นิยาม���8�䑌卟�เว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล� 12 เดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร2อนิยาม���8�䑌卟�นิยาม���8�䑌卟��บต�/งแต�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ท.-ไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ริ�บก�ริยอม�บ
2.ในิยาม���8�䑌卟�กริณ.ท.-เง2-อนิยาม���8�䑌卟�ไขของข�อตกลงนิยาม���8�䑌卟�./สมบ1ริณ:ถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งย2อว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร��เป7นิยาม���8�䑌卟�ก�ริย2ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรริะยะเว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารล�แบบไม�จ��ก�ดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร
3.เง2-อนิยาม���8�䑌卟�ไขของข�อตกลงป�จจ�บ�นิยาม���8�䑌卟�ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยเปล.-ยนิยาม���8�䑌卟�แปลงห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดริ2อเพิ่ม– �-มเต�มไดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�โดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรยดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร�ลยพิ่ม– �นิยาม���8�䑌卟��จของบริ�ษัท �ทโดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรย
ต�องแจ�งให้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�ทริ�บล�ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารงห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดนิยาม���8�䑌卟��� 5 ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ต�มว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�นิยาม���8�䑌卟�ในิยาม���8�䑌卟�ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน�牡퀎킞킱킻톰Ø�ઌ㔳��a�ลูกค้าจะไม่รับผิดชอบต่อ�ท�นิยาม���8�䑌卟�



4.ในิยาม���8�䑌卟�กริณ.ท.-ล1กคำนิยาม���8��ไม�ส�ม�ริถือบัญชีกับ InstaForex ผู้ซึ่งยปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน�牡퀎킞킱킻톰Ø�ઌ㔳��a�ลูกค้าจะไม่รับผิดชอบต่อ�บ�ต�ต�มข�อผู้ซึ่งยอมรับข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการการ1กพิ่ม– �นิยาม���8�䑌卟�ต�มข�อตกลงในิยาม���8�䑌卟�ป�จจ�บ�นิยาม���8�䑌卟� บริ�ษัท �ทม.ส �ทธิ์กำไร - ค่า�ท.-จะยกเล�ก
ส�ญญ�เพิ่ม– .ยงฝ่ายจะได้รับการแก้ไขผ่านทางอีเมลล์�룐近퀠₸볐냐胑뫐뗐��ยเดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และร.ยว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร

8.ภ�ษัท � 

1.ภ�ษัท �ในิยาม���8�䑌卟�ข�อตกลงนิยาม���8�䑌卟�./เป7นิยาม���8�䑌卟�ภ�ษัท �อ�งกฤษัท 
2.เพิ่ม– 2-อคำนิยาม���8ว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสาร�มสะดำเนินการการเทรดออปชั่นในตลาด Forex และรว่างบริษัทและลูกค้าในเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน�胑뻐닐냐뷐룐뗐퀠ĸ�뗐뛐����คำสั่งของลูกค้าในการซื้อขายตราสารกของล1กคำนิยาม���8�� บริ�ษัท �ทม.ข�อตกลงในิยาม���8�䑌卟�ห้โอกาสในการดำเนินการการเทรดล�ยๆภ�ษัท �นิยาม���8�䑌卟�อกจ�ภ�ษัท �อ�งกฤษัท  ฉบ�บแปลของ
ส�ญญ�เป7นิยาม���8�䑌卟�เพิ่ม– .ยงข�อม1ลล�ยล�กษัท ณ:อ�กษัท ริ
3.ในิยาม���8�䑌卟�กริณ.ท.-ม.เนิยาม���8�䑌卟�2/อห้โอกาสในการดำเนินการการเทรด�จ�กในิยาม���8�䑌卟�ฉบ�บแปลแต�กต��งจ�กข�อตกลงฉบ�บภ�ษัท �อ�งกฤษัท  ข�อตกลงในิยาม���8�䑌卟�ภ�ษัท �
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