


พลังการเปลี�ยนแปลง
ในอุตสาหกรรม
การเทรด
Fullerton Markets คือโบรกเกอรที์�ได้รบั
รางวลั ซึ�งมุง่มั�นที�จะมอบความปลอดภัยอยา่ง
เหนอืชั�นในการลงทนุ ดว้ยการดาํเนินการที�
รวดเรว็ และระบบการสรา้งความมั�งคั�งที�เชื�อถือ
ไดแ้ก่ลกูค้าทั�วโลก



มอบอํานาจ 
แก่นกัลงทนุ
มอบการเขา้ถึงโดยตรง สูต่ลาดการเงินที�
ใหญ่ที�สดุในโลก และขอใหคํ้ามั�นวา่จะมี
เสถียรภาพดา้นราคาในอัตราที�แขง่ขนัได้
Fullerton Markets มุง่หวงัที�จะใหล้กูค้ามี
เครื�องมอื และความรูที้�จาํเป�นเพื�อแขง่ขนัใน
ตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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กองทนุปลอดภัย
ไรคู้่แขง่

Fullerton
Edge

ไดร้บัความเชื�อถือ
จากทั�วโลก

การดาํเนนิการ
ที�รวดเรว็ทันใจ

ผูใ้หบ้รกิารสภาพคล่อง
อันดบัหนึ�ง

พรอ้มใหบ้รกิาร 
จากซพัพอรต์ในประเทศ



Level 1: การแยกบญัชี
เงินทนุของบรษัิทและเงินของลกูค้าถกูเก็บไวใ้นบญัชธีนาคารแยกต่าง
หาก สิ�งนี�ทําใหม้ั �นใจไดว้า่เงินของลกูค้าจะไมถ่กูใชเ้ป�นค่าใชจ้า่ยในการ
ดาํเนนิงาน

Level 2: ผู้ดแูลอิสระ
การบรหิารเงินทนุของลกูค้าดาํเนินการผา่นผูร้บัฝากทรพัยส์นิอิสระที�มี
กรรมการแยกต่างหาก เพื�อป�องกันมจิฉาชพีหรอืการจดัการที�ผดิพลาด

Level 3: การป�องกันความเสี�ยงของบุคคลสาํคัญในธุรกิจ
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิอิสระจะไดร้บัการคุ้มครองทางการเงินโดยบรษัิท
ประกันระดบัโลกในกรณทีี�บุคคลสาํคัญในธุรกิจเกิดความเสี�ยงผา่นการ
ประกัน

กองทนุปลอดภัย
ไรคู้แ่ขง่



Fullerton Custodian ชว่ยใหทั้�งบุคคลและธุรกิจจดัการและ
รกัษาความมั�งคั�งและวางแผนการเงินสาํหรบัอนาคตไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

การวางแผนสนิทรพัย์

ความปลอดภัยของกองทนุ
ที�เหมาะสมที�สดุสาํหรบั
ลกูค้าทกุท่าน

คําแนะนําการจดัการการลงทนุ

คําแนะนําด้านภาษี

การสรา้งความนา่เชื�อถือ

บรกิารของเรา:



โบรกเกอรที์�ได้รบัอนุมติัเขา้เป�นสมาชกิของคณะกรรมาธกิารการเงิน
Fullerton Markets ไดเ้ป�นโบรกเกอรที์�ไดร้บัอนมุติัจากสมาชกิของคณะ
กรรมาธกิารดา้นการเงิน โดยมผีลบงัคับใชใ้นวนัที� 22 สงิหาคม 2022 หลัง
จากไดร้บัอนมุติัโดยคณะกรรมาธกิารการเงินแล้ว จงึทําใหบ้รษัิท และลกูค้า
สามารถเขา้ถึงบรกิารที�หลากหลาย และผลประโยชนข์องสมาชกิ ซึ�งรวมไปถึง
แต่ไมจ่าํกัดเพยีง การคุ้มครองสงูถึง 20,000 ยูโรต่อการรอ้งเรยีนที�ยื�น โดย
ไดร้บัการสนบัสนนุจากกองทนุเงินทดแทนของคณะกรรมาธกิารการเงิน

Fullerton Markets เขา้รว่มกับโบรกเกอรที์�หลากหลาย และผูใ้ห้บรกิาร
อิสระ (ISP) ที�ใชบ้รกิารของ Financial Commission(คณะกรรมาธกิาร
การเงิน) ซึ�งเป�นสว่นหนึ�งของความมุง่มั�นที�มต่ีอลกูค้าในการรกัษาขอ้
กําหนดการเป�นสมาชกิ

คณะกรรมาธกิารการเงิน

สาํหรบัขอ้มูลเพิ�มเติม อ่านที�นี�



รางวลัระดับนานาชาติ 
และความสาํเรจ็

การยอมรบั
จากทั�วโลก



รางวลัระดับนานาชาติ 
และความสาํเรจ็

การยอมรบั
จากทั�วโลก



รางวลัระดับนานาชาติ 
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การยอมรบั
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รางวลัระดับนานาชาติ 
และความสาํเรจ็

การยอมรบั
จากทั�วโลก



ผูบ้รหิาร
Mario Singh ผูป้ระกอบการที�ได้รบัรางวลั นําประวติัอันยอดเยี�ยมมาสูที่มที�ประสบความ
สาํเรจ็ที� Fullerton Markets เขาชอบสรา้งธุรกิจที�ปรบัเปลี�ยนอุตสาหกรรม และนํามูลค่า
มหาศาลมาสูชุ่มชนทั�งหมด

ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการเงินและโค้ช
มารโิอเป�นผูเ้ชี�ยวชาญที�เป�นที�ต้องการอยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมการเงิน โดย
ปรากฏตัวมากกวา่ 40 ครั�งในสื�อต่างประเทศ CNBC และ Bloomberg ทําใหมุ้มมอง
ตลาดของเขามผีูช้มประมาณ 350 ล้านคนทั�วโลกในแต่ละครั�ง ในฐานะที�ปรกึษาองค์กรที�
ประสบความสาํเรจ็ ลกูค้าของเขา ได้แก่ ธนาคาร ICBC ที�ใหญ่ที�สดุของจนี ธนาคาร
Julius Baer ที�ใหญ่เป�นอันดับ 3 ของสวติเซอรแ์ลนด์ และ OCBC

นักเขยีน
ผูเ้ชี�ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการเงิน Mario ได้ประพนัธห์นังสอืที�ติดอันดับขายดี 4 เล่ม
ได้แก่ 17 กลยุทธก์ารซื�อขายสกลุเงินที�ได้รบัการพสิจูน์แล้ว, การไขความลับทางการเงินที�
ใหญ่ที�สดุในโลก, การสนทนาลับกับผูป้ระกอบการค้าขาย และเล่มล่าสดุอยา่ง
The Magical Rule of 3 ซึ�งเป�น #1 ในหนังสอืขายดีของ Amazon

Mario Singh
ผูก่้อตั�ง และประธานแหง่ Fullerton Markets



Rahul Sodhy เป�น CEO ของ Fullerton Markets
 
เขาเป�นดั�งทหารผา่นศึกผูเ้จนสนามในอุตสาหกรรมการเงิน 
ด้วยประสบการณม์ากกวา่ 15 ป�ในภาคบรกิารทางการเงิน 
และประสบการณโ์ดยรวมกวา่ 23 ป�ในฐานะผูน้าํทางความคิด 
และผูส้รา้งธุรกิจ เขาไดใ้ชเ้วลาอยา่งมากในบทบาทผูบ้รหิารใน
อุตสาหกรรมนี� และไดก่้อใหเ้กิดความรว่มมอืไปทั�วทั�งเอเชยี
 
ในฐานะซอีีโอ บทบาทของเขาคือพฒันาผลิตภัณฑ์ และบรกิารของ
บรษัิทใหเ้ผยแพรไ่ปสูทั่�วโลกต่อไป โดยนาํความปลอดภัยดา้น
กองทนุที�เหนอืชั�น และโซลชูั �นที�เป�นนวตักรรมใหมม่าสูทั่�งลกูค้า
สถาบนั และลกูค้ารายยอ่ย

Rahul มหีนา้ที�รบัผดิชอบในการเป�นผูน้าํกลยุทธท์างธุรกิจโดยรวม
ของ Fullerton Markets เพื�อพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเทรด และ
เป�นกําลังสาํคัญในโลกของ FinTech

Rahul Sodhy
CEO ของ Fullerton Markets 

เมนเทอร ์| ผูก่้อตั�งธุรกิจ | นักเทรด



ความนา่เชื�อถือระดับโลก
มารโิอ้ ซงิห,์ ผูก่้อตั�ง และประธานบรษัิท



ความนา่เชื�อถือระดับโลก
ราฮูล โซดหี,์ CEO



ความนา่เชื�อถือระดับโลก
Jimmy Zhu, หวัหนา้นกัยุทธศาสตร์



บรกิารรวดเรว็ 
ดจุดั�งสายฟ�า
ประสบการณก์ารซื�อขายที�ราบรื�นผา่นการเชื�อมต่อกับ
เซริฟ์เวอรค์วามเรว็สงูพเิศษในลอนดอน
การเป�นพนัธมติรกับธนาคารระดบัหนึ�งและ Equinix รบั
ประกันการเชื�อมต่อที�มเีวลาแฝงตํ�าไปยงัเซริฟ์เวอร์
เฉพาะของเรา
โครงสรา้งพื�นฐานระดบัโลกรบัประกันประสบการณก์าร
ซื�อขายที�ไมเ่หมอืนใคร



บรกิารรวดเรว็ 
ดจุดั�งสายฟ�า



ลกูค้าสามารถเขา้ถึงตลาดการเงินที�ใหญที่�สดุในโลกได้
โดยตรง
ดาํเนนิการซื�อขายโดยไมม่รีโีควต
ลกูค้าจะไดร้บัราคาที�ดทีี�สดุเมื�อต้องการซื�อหรอืขาย
ลกูค้าสามารถเพลิดเพลินไปกับเสถียรภาพด้านราคาใน
ราคาที�แขง่ขนัได้
เราจดัหาผูใ้หบ้รกิารสภาพคล่องจากหลากหลายธนาคารที�
ใหญที่�สดุในโลก

ผูใ้ห้บรกิาร
สภาพคล่อง
อันดับหนึ�ง



พรอ้มให้บรกิาร 
จากซพัพอรต์ในประเทศ
บรกิารซพัพอรต์ระดับเวริล์คลาสจากผูจ้ดัการฝ�ายลกูค้า
สมัพนัธข์องเรา
ทีมงานมอือาชพีมทัีศนคติ ความรู ้และทักษะที�เหมาะสมในการ
แก้ไขป�ญหาของลกูค้าใหด้ทีี�สดุในเวลาที�สั �นที�สดุ
ทีมงานของเราสามารถติดต่อได ้24ชม./5 วนั ผา่น
แพลตฟอรม์ไลฟ�แชทออนไลนข์องเรา



ไท
ย

Bahasa

Indonesia
Tiếng Việt

English

Bahasa
Melayu

Tagalog

中
⽂

พรอ้มให้บรกิาร 
จากซพัพอรต์ใน
ประเทศ



การเป�นสปอเซอร์
ระดับนานาชาติ



Wellington Phoenix
 2016-2017



Hurricanes
 2016-2018



MiTH
 2021-2022



ตราสารการเทรด

ติดต่อเราเพ่ือรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเป็นพันธมิตร

ฟอเร็กส์
 

โลหะ
 

น้ํามันดิบ
 

คริปโตเคอเรนซ่ี
 

หุ้น
 

ดัชนี
 

www.fullertonmarkets.com/th-instruments

CFD

https://www.fullertonmarkets.com/th-instruments


แบรนด์ภายใต้กลุม่ Fullerton 

CopyPip

ระบบก๊อปป�� เทรดของ Fullerton Markets
ซึ�งชว่ยใหน้กัลงทนุสามารถติดตาม คัดลอก
และทํากําไรไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยนกัลงทนุ
สามารถเลือกติดตามผูใ้หบ้รกิารสญัญาณ

เทรดที�มมีากกวา่ 400 รายทั�วโลก

แอพพลิเคชั�น PipProfit! 

แอพที�ครอบคลมุและรวบรวมแหล่งขอ้มูลการ
ซื�อขายของคณุไวใ้นที�เดยีว PipProfit!

จะแจง้ใหค้ณุทราบถึงขา่วสาร กิจกรรม และ
ขอ้เสนอที�เกี�ยวขอ้งจาก Fullerton Markets

สามารถโหลดไดทั้�งใน App Store 
และ Google Play

PipBox Tool

ดว้ยเครื�องมอืทางการตลาดที�ทรงพลังนี� 
เหล่าพารท์เนอรข์องเราสามารถเขา้ถึง และ
แบง่ป�นเนื�อหาที�มคีณุภาพไดทั้นทีบนชอ่งทาง

โซเชยีลมเีดยีของพวกเขา



Fullerton Shield

แผนคุ้มครองความปลอดภัยของกองทนุสาม
ชั�นของเรา ซึ�งรวมถึงการแยกกองทนุองค์กร
และลกูค้าจากกัน การคุ้มครองผูร้บัฝาก

ทรพัยส์นิอิสระ รว่มกับการคุ้มครองทางการ
เงินจากความเสี�ยงของบุคคลสาํคัญทาง

ธุรกิจผา่นการประกันภัย

Fullerton Research

หนว่ยงานวจิยัของเราที�รบัผดิชอบในการ
จดัทําเวบ็บนิาร ์นาํโดยผูเ้ชี�ยวชาญที�จะจดั
กิจกรรมไลฟ�สดซึ�งครอบคลมุหวัขอ้และ
เทคนคิการซื�อขาย โดยเสนอขา่วการ

ตลาดล่าสดุและการเทรดใหกั้บเทรดเดอร์

แบรนด์ภายใต้กลุม่ Fullerton 

Fullerton Foundation

ฝ�ายการกศุลของเรามุง่เนน้ไปที�การนาํการ
เปลี�ยนแปลงที�ยั�งยนื และสรา้งผลกระทบที�ดี
ใหกั้บชุมชนรอบตัวเราผา่นการสง่เสรมิดา้น
การศึกษา และการมสีว่นรว่มแบง่ป�นในสงัคม

งานนี�เป�นงานระดับสดุยอดแหง่ป� จดัขึ�น
เพื�อเฉลิมฉลองความสาํเรจ็ของ

โบรกเกอร ์พนัธมติร (IB Partners) 
และเทรดเดอร์

Fullerton Leaders
Summit



แบรนด์ภายใต้กลุม่ Fullerton 

แพลตฟอรม์การชาํระเงินแบบครบวงจรของ
Fullerton Markets ที�จะแนะนาํคณุในการ
ชาํระเงินโดยใชว้ธิทีี�สะดวกที�สดุสาํหรบัคณุ
ชว่ยใหค้ณุสามารถสาํรวจโซลชูนัการชาํระเงิน
ที�หลากหลายได้อยา่งง่ายดาย และดาํเนินการ

ทําธุรกรรมออนไลนที์�ไมยุ่ง่ยาก

เหรยีญรางวลัแบบมลัติโบรกเกอรร์ายแรก
ของโลก ซึ�งใหป้ระโยชนห์ลากหลายแก่ผูถื้อ
เหรยีญ รวมถึงค่าคอมมชิชั�นการซื�อขายที�ตํ�า
กวา่ ค่ารเีบตที�สงูขึ�น เลเวอเรจที�ดกีวา่ และ

สว่นลดสาํหรบัสวอป

ดว้ย Fullerverse ลกูค้าสามารถคาดหวงัวา่
จะไดร้บัประสบการณแ์บบครบวงจรที�สดุ
ดว้ยฟ�งก์ชนั และบรกิารที�หลากหลาย



รว่มเป�นพนัธมติรกับเรา

ผูแ้นะนาํโบรกเกอร์

ผูแ้นะนาํโบรกเกอร ์(IB) คือพนัธมติรที�จดัการ
และดําเนนิการพอรต์ธุรกิจหนึ�งหรอืหลาย
พอรต์ภายใต้แบรนดที์�ปรารถนาของ
Fullerton Markets ดว้ยเงินคืนและ

คอมมชิชั�นสงู
 

ผูบ้รหิารเงินทนุ

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที�ผนัผวนในป�จจุบนั ผู้
บรหิารเงินทนุ มคีวามต้องการสงู พวกเขามี
บทบาทสาํคัญในการจดัการสนิทรพัยข์อง
ลกูค้าบนแพลตฟอรม์การซื�อขายของเรา

White Label

White Labels (WLs) เป�นผูส้รา้งแบรนด์
เชงิกลยุทธ ์ที�สง่เสรมิบรษัิทนายหน้าซื�อขาย
หลักทรพัยข์องตนเอง ดว้ยโซลชูนัที�ปรบัแต่ง
ไดแ้ละโครงสรา้งพื�นฐานการซื�อขายที�ลํ�าสมยั

ที�ใหบ้รกิารโดย Fullerton Markets

ใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพื�นฐานทางธุรกิจระดบัโลกของเรา

ติดต่อเราเพื�อรบัขอ้มูลเพิ�มเติม 



REGISTERED ADDRESS
Euro House,
Richmond Hill Road,
P.O. Box 2897, Kingstown,
St. Vincent and the Grenadines

COMPANY NUMBER
24426 BC 2017

ติดต่อเรา

fullertonmarkets.com/th/
support@fullertonmarkets.com

https://www.fullertonmarkets.com/th/
mailto:support@fullertonmarkets.com

