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คำาเตือนข้อมูลความเส่ียง: CFDS เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเลเวอเรจและอาจส่งผลให้คุณสามารถสูญเสียเงินทุนท้ังหมดได้ การเทรดแบบ 
CFDS อาจไม่เหมาะสำ าหรับทุกคน กรุณาพิจารณาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงของทางเราและข้อตกลงของลูกค้าก่อนการ
ใช้บริการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ ใด ๆ ในทรัพย์สินท่ี
เก่ียวข้องกับการเทรด
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1. วัตถุประสงค

(ก) ข้อตกลงลูกค้าต่อไปน้ีเป็ นข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา Mitrade Holding Ltd (SN 343431 ใบอนุญาตเลขท่ี XXX) (‘Mitrade’). ในข้อตกลงลูกค้าเรา 
อาจเรียกตัวเองว่า ‘Mitrade’ ‘เรา’ ‘ของเรา’ หรือ ‘ตัวเราเอง’ ตามความเหมาะสม ในทำาานองเดียวกันคุณอาจเรียกว่า ‘ลูกค้า’ ‘คุณ’ ‘ของคุณ’ หรือ ‘ตัว
คุณ เอง’ ตามความเหมาะสม

(ข) เราอยู่ภายใต้การกำาากับดูแลของหน่วยงานด้านการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน  (‘CIMA’)  ตามกฎหมายท่ีบังคับใช้และเราเป็ นผู้ถือใบอนุญาตธุรกิจการ
ลงทุน ด้านหลักทรัพย์  (‘ใบอนุญาต  SIB’)  เพ่ือทำาาหน้าท่ีเป็ นนายหน้า  –  ตัวแทน  ตามมาตรา  6  (2)  ของกฎหมายธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์  (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2563) สถานท่ีประกอบธุรกิจหลักของเราต้ังอยู่ท่ี 215-245 N Church St, 2nd Floor White Hall House, Suite #647, 10 Market Street 
Camana Bay, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

(ค) ข้อตกลงของลูกค้าต่อไปน้ีจะแทนท่ีข้อตกลงใด   ๆ   ก่อนหน้าน้ีหรือท่ีมีอยู่ระหว่างคู่สัญญาหรือข้อกำาาหนดและเง่ือนไขท่ีออกก่อนหน้าน้ีและจะนำาาไปใช้กับ
ข้อ ตกลงใด ๆ ท่ีมีอยู่ ในปั จจุบันท่ีดำาาเนินการระหว่างคู่สัญญา โดยการใช้งานบัญชีและ/หรือทำาาธุรกรรมใด ๆ อย่างถูกต้องกับ Mitrade แสดงว่าคุณ
ตกลงท่ีจะ ผูกพันตามข้อตกลงของลูกค้าต่อไปน้ี (ซึ่งมีการแก้ ไขเป็ นคร้ังคราว)

2. คำาาจำาากัดความ

(1) ในข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีเว้นแต่จะมีการแสดงเจตนาท่ีแตกต่างออกไปข้อกำาาหนดต่อไปน้ี  (ตามท่ีกำาาหนดในภายหลังแก้ ไขและ/หรือแก้ ไขโดยกฎหมาย
ข้อ บังคับและ/หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลอ่ืน ๆ ของ Mitrade) จะหมายถึง:

‘บัญชี’ หรือ ‘บัญชีเทรด’ หมายถึง บัญชีการซ้ือขายของคุณในผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีออกโดย Mitrade ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามข้อตกลงของลูกค้าน้ี;

‘การยึดครองบัญชี’ หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคลภายนอกซ้ือขายในบัญชีของคุณและ Mitrade ไม่ได้รับการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรท่ีถูกต้องซึ่ง 
แต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าสู่บัญชีของคุณตามข้อ 13 (2);

‘ข้อตกลง’ หมายถึง ข้อตกลงทางกฎหมายท้ังหมดระหว่าง Mitrade และลูกค้า รวมถึงข้อตกลงของลูกค้าซึ่งจะควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับคุณร่วม 
กัน;

‘กฎระเบียบ  AML/CTF’  หมายถึง  การดำาาเนินการตามกฎหมายอาชญากรรม  (PoCL)  ข้อมูลคำาาแนะนำาาของหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน
เก่ียวกับ การป้ องกันและตรวจจับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในหมู่เกาะเคย์แมน    (ข้อมูลคำาาแนะนำาา)    และกฎข้อบังคับการต่อ
ต้านการฟอก เงิน (กฎข้อบังคับ) กฎหมายการจัดหาเงินทุนเพ่ือการแพร่กระจาย (ข้อห้าม) (รวมเรียกว่ากฎเกณฑ์ของ Cayman AML) รวมถึงข้อบังคับ กฎ 
และตราสาร อนุพันธ์ท้ังหมดท่ีกำาาหนดขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ตามท่ีได้รับการปรับปรุงแทนท่ีหรือแก้ ไขเป็ นคร้ังคราว;

‘แบบฟอร์มใบสมัคร’ หมายถึง แบบฟอร์มท่ีมีอยู่บนเว็บไซต์ของเราซึ่งต้องกรอกทางออนไลน์เพ่ือเปิ ดบัญชี ‘ผู้ ได้รับอนุญาต’ หมายถึง บุคคลท่ีได้รับ
อนุญาตให้ลงนามผูกพันคุณภายใต้ข้อตกลงลูกค้าน้ี

‘สกุลเงินหลัก’ หมายถึง สกุลเงินหลักท่ีใช้ ในบัญชีหนึ่ง ๆ เพ่ือแสดงข้อมูลบัญชี เช่น ความต้องการมาร์จ้ิน ยอดคงเหลือในบัญชี ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ 
‘วันทำาาการ’ หมายถึง วันท่ีธนาคารการค้าในหมู่เกาะเคย์แมนเปิ ดทำาาการ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์;

‘CFD’ หมายถึง สัญญาซ้ือขายส่วนต่างซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ประเภท Over-The-Counter ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงท่ีคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิได้รับ 
เงิน  (กำาาไร)  หรือต้องจ่ายเงิน  (ขาดทุน)  เป็ นจำาานวนเงิน  อันเป็ นผลมาจากการเคล่ือนไหวของราคาหรือมูลค่าของตราสารอนุพันธ์อ้างอิงหรือหลัก
ทรัพย์ (โดยไม่ได้เป็ นเจ้าของตราสารอนุพันธ์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์น้ันจริง ๆ);

‘ลูกค้า’ หมายถึง คุณ คู่สัญญา หรือคู่สัญญาในอนาคตสำาาหรับสัญญา Margin FX และ CFDs ของ Mitrade; ‘ข้อตกลงของลูกค้า’ หมายถึง เอกสารฉบับ
น้ี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของ Mitrade กับคุณ;

‘เงินของลูกค้า’ หมายถึง เงินท่ีลูกค้าของเราฝากไว้กับเราและเป็ นเงินท่ีเราถือไว้ภายใต้กฎหมายท่ีใช้บังคับ;

‘Close of Business’ หรือ ‘Business Close’ หมายถึง เวลาท่ีตลาดของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตราสารอ้างอิงซึ่งอ้างอิงถึง CFD จะปิ ดในวันทำาาการใด ๆ;

‘Closing Date’ หมายถึง วันท่ีคุณยอมรับราคาปิ ดของ CFD หรือวันท่ีปิ ดบัญชีถือว่าเกิดขึ้นตามข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี;
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‘Closing Notice’ หมายถึงเก่ียวกับ CFD ประกาศท่ีให้ โดยฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งเพ่ือปิ ด CFD ใด ๆ ตามข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี; ‘Closing Price’ 
หมายถึง ความสัมพันธ์กับ CFD ราคาตามท่ี Mitrade กำาาหนด ณ เวลาท่ี Mitrade ได้รับประกาศปิ ด;

‘Closing Value’ หมายถึง ความสัมพันธ์กับ CFD ราคาปิ ดคูณด้วยปริมาณสัญญา;

‘หลักประกัน’ หมายถึงทรัพย์สินใด ๆ (รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามข้อตกลงภายใต้สถานการณ์พิเศษ) ท่ีคุณฝากไว้กับ Mitrade ‘สัญญา’ 
หมายถึง สัญญาใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรสำาาหรับการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีคุณทำาาขึ้น

‘มูลค่าสัญญา’ หมายถึง ราคาตามสัญญาคูณด้วยปริมาณสัญญา; ‘ปริมาณสัญญา’ หมายถึง จำาานวนตราสารอ้างอิงท่ี CFD เก่ียวข้อง; ‘กฎหมายบริษัท’ 
หมายถึง กฎหมายบริษัท (ฉบับปรับปรุงปี 2563); ‘สกุลเงิน’ หมายถึง สกุลเงินท่ีเราเสนอว่ามีไว้เพ่ือรองรับสัญญา;

‘การยืนยัน’ หมายถึง อีเมลท่ีส่งถึงคุณจาก Mitrade 1 ถึง 2 วันทำาาการหลังจากการทำาาธุรกรรมท่ีมีรายละเอียดการระบุตัวตนของผู้ออกผลิตภัณฑ์และ
คุณ วันท่ีทำาาธุรกรรม รายละเอียดของธุรกรรม จำาานวนเงินท่ีต้องชำาาระ และภาษีหรืออากรแสตมป์ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม;

‘ทุนคงเหลือ’ หมายถึง จำาานวนเงินท่ีคุณจะเหลืออยู่ในบัญชีของคุณหากสถานะท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมดของคุณถูกปิ ดในราคาตลาดปั จจุบัน; ‘เหตุผิดนัด’ หมาย
ถึง สถานการณ์ท่ีเราอาจสงสัยอย่างมีเหตุมีผล ในกรณีต่างๆ ดังน้ี :

(ก) คุณล้มเหลวในการฝากเงินหรือมาร์จ้ินหรือชำาาระเงินอ่ืนใด เม่ือครบกำาาหนดตามข้อตกลงของลูกค้า

(ข) Mitrade  ไม่สามารถติดต่อคุณได้  (และไม่ได้มีการจัดเตรียมทางเลือกอ่ืนไว้)  ภายในเวลาท่ี  Mitrade  กำาาหนดเพ่ือให้  Mitrade  ได้รับข้อมูลการดำาา
เนิน การของคุณ (หากจำาาเป็ น)

(ค) คุณเสียชีวิต หรือมีภาวะการตัดสินใจท่ีไม่ม่ันคง หรือหุ้นส่วน ข้อตกลง หรือบริษัทเลิกล้มหรือปิ ดกิจการลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม;

(ง) คุณระงับการชำาาระหน้ีของคุณ   ดำาาเนินการชำาาระหน้ีบางส่วนกับเจ้าหน้ีของคุณ   มีผู้รับแต่งต้ังให้ดูแลทรัพย์สินของคุณบางส่วนหรือท้ังหมด   มี
การ ดำาาเนินการหรือดำาาเนินคดีใด ๆ ต่อคุณในการฟ้ องร้องเก่ียวกับการล้มละลายหรือหากคุณไม่ใช่บุคคลธรรมดา มีการดำาาเนินการหรืออนุญาต
ให้ดำาาเนิน การตามข้ันตอนใด  ๆ   สำ า าหรับการเลิกกิจการของคุณ  (ยกเว้น  การรวมทรัพย์สินเพ่ือชำาาระหน้ี  หรือการสร้างใหม่ท่ีได้รับการอนุมัติล่วง
หน้าเป็ นลาย ลักษณ์อักษรโดย Mitrade) หรือส่ิงใดก็ตามท่ีคล้ายคลึงกับเหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดขึ้นกับคุณทุกท่ีในโลก;

(จ) คุณล้มเหลวในด้านใด ๆ อย่างเต็มท่ีและทันทีในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ท่ีมีต่อ Mitrade ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าน้ีหรืออย่างอ่ืนหรือหาก 
การเป็ นตัวแทนหรือข้อมูลใด ๆ ท่ีคุณให้หรือกลายเป็ นความไม่ถูกต้องหรือทำาาให้เข้าใจผิดในแง่สาระสำ าาคัญใด ๆ;

(ฉ) การรับประกัน การชดใช้  หรือความปลอดภัยใด ๆ สำ า าหรับภาระผูกพันของคุณถูกเพิกถอนหรือมีข้อบกพร่อง ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถบังคับใช้ 
ได้ ท้ังหมดหรือบางส่วน;

(ช) หลักประกันใด ๆ ท่ีสร้างขึ้นโดยการจำาานองหรือการเรียกเก็บเงินใด ๆ ท่ีผูกมัดทรัพย์สินของคุณมีข้อบกพร่อง ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถบังคับใช้ 
ได้ ท้ังหมดหรือบางส่วน;

(ซ) ถ้าหลังจากผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาทภายในของ  Mitrade  แล้ว  คุณย่ืนคำาาร้องอย่างเป็ นทางการต่อ  Mitrade  กับหน่วยงานระงับข้อพิพาท 
ภายนอก;

(ฌ) ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีถูกยุติลงแล้ว;

(ญ) กลายเป็ นหรืออาจจะกลายเป็ นส่ิงผิดกฎหมายสำาาหรับ  Mitrade  ในการรักษาหรือให้ผลต่อภาระผูกพันท้ังหมดหรือใด  ๆ  ภายใต้ข้อตกลงของ
ลูกค้า ฉบับน้ี หรือเพ่ือดำาาเนินธุรกิจ หรือหาก Mitrade หรือคุณถูกร้องขอไม่ให้ดำาาเนินการหรือปิ ดธุรกรรม (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) โดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือ หน่วยงานกำาากับดูแลไม่ว่าคำาาขอน้ันจะมีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม่; หรือ

(ฎ) Mitrade ดำาาเนินตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยพิจารณาว่าสถานะของกิจการท่ีกำาาหนดต้องใช้สิทธิในกรณีเกิดเหตุผิดนัด; ‘ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน’ รวมถึงสัญญา Margin FX และสัญญาสำาาหรับส่วนต่างท่ีออกโดย Mitrade;

‘กฎหมายท่ีใช้บังคับ’ หมายถึง กฎหมายบริษัท (ฉบับปรับปรุงปี 2563) กฎหมายธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับปรับปรุงปี 2563) แต่ละฉบับท่ีมีการ แก้ 
ไขเป็ นคร้ังคราว และข้อบังคับท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายบริการทางการเงินท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดรวมท้ังคู่มือการกำาากับดูแลของ CIMA;

‘มาร์จิ้นข้ันต้น’ หมายถึง จำานวนเงินท่ีคุณต้องฝากกับ Mitrade เพ่ือเปิดออเดอร์ จำานวนน้ีจะอัปเดตตามเวลาจริงตามราคาตลาดของตราสารอ้างอิง

‘Long Party’ หมายถึง ฝ่ ายท่ีถูกระบุว่าได้ซ้ือตราสารอ้างอิงโดยเจตนา โดยคิดว่าราคาของตราสารอ้างอิงน้ันจะเพิ่มข้ึน;

‘มาร์จิ้นในการรักษา’   หมายถึง   ระดับท่ีต่ำาากว่าซึ่ง   Mitrade   จะมีดุลยพินิจในการปิ ดตำาาแหน่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมไม่ว่าจะมีการเรียก   
Margin Calls หรือไม่ก็ตาม;

‘มาร์จิ้น’ หมายถึง มาร์จ้ินในการเร่ิมต้น หรือมาร์จ้ินการบำาารุงรักษา หรือท้ังสองอย่าง

‘Margin Call’ หมายถึง การติดต่อคุณตามปกติในรูปแบบของการแจ้งเตือนแบบป๊ อปอัปผ่านทางแพลตฟอร์ม Mitrade เพ่ือทำาาการจำาากัดไม่ให้คุณเปิ 
ดรับ สัญญาเพ่ิมเติม  และอนุญาตให้  Mitrade  ปิ ดตำาาแหน่งของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เว้นแต่และจนกว่าคุณจะมีส่วนทุนคงเหลือของคุณ
กลับมา สูงกว่า 100% ของมาร์จ้ินข้ันต้นท้ังหมดท่ีชำาาระในบัญชี;
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‘สัญญา Margin FX’ หมายถึง สัญญาระหว่างคุณกับเราซึ่งคุณอาจทำาากำาาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากความผันผวนของราคาของสกุลเงินต่างประเทศ;

‘อัตราเปอร์เซ็นต์ของมาร์จ้ิน’ หมายถึง อัตราเปอร์เซ็นต์ของมาร์จ้ินข้ันต้นท่ีใช้กับสัญญาของคุณ

‘หลักประกันมาร์จ้ิน’ หมายถึง จำาานวนเงินท่ีคุณต้องจ่ายให้กับเราและฝากเงินกับเราเพ่ือเข้าสู่การซ้ือขายและ / หรือรักษาสถานะท่ีเปิ ดอยู่;

‘กฎการดำาาเนินงาน’  หมายถึง  กฎ  ข้อบังคับ  ประเพณีและการปฏิบัติเป็ นคร้ังคราวของการแลกเปล่ียนใด  ๆ  สำ า านักหักบัญชี  หรือองค์กรอ่ืน  ๆ  หรือ
ตลาดท่ี เก่ียวข้องกับการดำาาเนินการหรือการชำาาระบัญชีธุรกรรมหรือสัญญาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ;

‘แพลตฟอร์ม’, ‘แพลตฟอร์ม Mitrade’ และ ‘แพลตฟอร์มการเทรด’ ท้ังหมดหมายถึง แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริการโดย Mitrade ซึ่ง 
ลูกค้าสามารถเทรดในผลิตภัณฑ์ของ Mitrade ได้;

‘การแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้อง’ หมายถึง ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม CFD ตลาดการเงินท่ีมีการอ้างอิงการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็ นรูปแบบของ CFD 
และสามารถซ้ือขายได้  หากการรักษาความปลอดภัยอ้างอิงถูกอ้างถึงในตลาดการเงินมากกว่าหนึ่งแห่ง  Mitrade  จะแนะนำาาคุณเก่ียวกับการแลกเปล่ียน
ท่ี เก่ียวข้องเพ่ือวัตถุประสงค์ของ CFD ในเวลาท่ี CFD เข้าสู่ระบบ;

‘Short Party’ หมายถึง ฝ่ ายท่ีถูกระบุว่าขายตราสารอ้างอิงโดยเจตนาโดยมีความเห็นว่าราคาของตราสารอ้างอิงลดลง;

‘นโยบายการเทรดส่วนบุคคลของพนักงาน’ หมายถึง นโยบายของ Mitrade เก่ียวกับการซ้ือขายส่วนบุคคลของพนักงานซึ่งมีการแก้ ไขเป็ นคร้ังคราว; 
‘Stop Loss’ หมายถึง คำาาส่ั งปิ ดสัญญา Margin FX หรือ CFD ในราคาท่ีกำาาหนดเพ่ือจำาากัดการขาดทุน;

‘Take Profit’ หมายถึง ประเภทของคำาาส่ังจำาากัดท่ีระบุราคาท่ีแน่นอนซึ่งจะปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ ดเพ่ือทำาากำาาไร;

‘กิจกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาต’ รวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงส่ิงต่อไปน้ี:

(ก) การเปิ ดหรือปิ ดตำาาแหน่งตามโดยตรง   ทางอ้อม   บางส่วนหรือท้ังหมดตามคำาาแนะนำาาทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีอาจเกิดขึ้น   คำาาแนะนำาา   
รายงาน หรือข้อคิดเห็นจากบุคคลท่ีสามท่ีไม่มีใบอนุญาตและ  /  หรือไม่ได้รับอนุญาต  (ข้อน้ี ไม่มีผลต่อสิทธิของคุณในการขอคำาาแนะนำาาทางการเงิน
ท่ีเป็ นอิสระ ในทางใดทางหนึ่ง);

(ข) การค้าภายใน;

(ค) การจัดการตลาดอ้างอิง;

(ง) สถานการณ์การครอบครองบัญชี;

(จ) พยายามท่ีจะซ่อนหรือสร้างข้อสงสัยเก่ียวกับหรือทำาาให้เราเข้าใจผิดเก่ียวกับสถานท่ีท่ีออกคำาาส่ัง; (ฉ)     พยายามท่ีจะซ่อนหรือสร้างข้อสงสัยเก่ียว
กับหรือทำาาให้เราเข้าใจผิดเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีออกคำาาส่ัง; (ช)     พยายามท่ีจะซ่อนหรือสร้างข้อสงสัยหรือทำาาให้เราเข้าใจผิดเก่ียวกับถ่ินท่ีอยู่ภาษี
ของเจ้าของบัญชี; (ซ) ซ้ือขายจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน (VPS) หรือเคร่ืองเสมือน (VM)

(ฌ) ซ้ือขายผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN);

(ญ) ซ้ือขายในบัญชีโดยใครบางคนหรือบางส่ิงบางอย่าง (ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) นอกเหนือจากเจ้าของบัญชีบุคคลธรรมดาท่ีถือ 
บัญชีแยก;

(ฎ) การใช้เบราว์เซอร์ TOR หรือบริการท่ีคล้ายคลึงกัน;

(ฏ) พยายามโจมตี โครงสร้างพ้ืนฐานไอทีของเราหรือทำาาให้เซิร์ฟเวอร์ของเราทำาางานช้าลง;

(ฐ) พยายามซ้ือขายโดยใช้การเก็งกำาาไรเวลาแฝงของราคาหรือการโอเวอร์ โหลดของระบบ; (ฑ)    ซ้ือขายในหลายบัญชีจากท่ีอยู่ IP เดียว;

(ฒ) ซ้ือขายหลายบัญชีจากอุปกรณ์เคร่ืองเดียว;

(ณ) การใช้วิธีการกลยุทธ์แผนอุปกรณ์ ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของ Mitrade ในการจัดการความเส่ียง หรือความสามารถในการปฏิบัติ 
ตามภาระผูกพันด้านบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิผล;

(ด) ธุรกรรมท่ีผิดปกติ เช่น ทำาาการ Scalping  หรือรูปแบบการซ้ือขายท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงท่ี Mitrade พิจารณาว่าเป็ นการเปล่ียนแปลงอย่างกะทันหันและ
มี นัยสำ า าคัญในปริมาณการซ้ือขาย;

โดยไม่  จำาากัด สิทธิ์ของ Mitrade ในการพิจารณาความต้ังใจของลูกค้าหากเห็นว่าเหมาะสม ไม่จำาาเป็ นต้องมีการพิสู จน์ความต้ังใจในการระบุว่ามีกิจกรรม
ท่ี ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น;

‘ตราสารอนุพันธ์อ้างอิง’ หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ท่ีเราระบุว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงซึ่งอ้างอิงจากสัญญา Margin FX และราคา CFD ของเรา ตราสารอนุพันธ์ 
อ้างอิงอาจเป็ นดัชนี สินค้า สกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล หุ้นหรือตราสารอ่ืน ๆ หรือสินทรัพย์ หรือปั จจัยอ้างอิงท่ีกำาาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน;

‘ราคาตราสารอนุพันธ์อ้างอิง’ หมายถึง ความสัมพันธ์กับสัญญา CFD หรือ Margin FX ซึ่งเป็ นราคาปั จจุบันของตราสารอนุพันธ์อ้างอิงตามท่ี  Mitrade 
กำาาหนด
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3. การช้ีแจง

(1) หัวข้อมีไว้เพ่ือความสะดวกเท่าน้ันและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างและการตีความข้อตกลงของลูกค้าน้ี

(2) เอกพจน์ประกอบด้วยพหูพจน์และในทางกลับกัน

(3) การอ้างอิงถึงบุคคลบุคคลหรือ “คุณ” รวมถึงหน่วยงานองค์กรการเช่ือมโยงท่ีไม่ได้จดทะเบียนการเป็ นหุ้นส่วนและบุคคล.

(4) ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงลูกค้าและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ใด ๆ กำาาหนดการหรือเอกสารเสริมท่ีอ้างถึงในข้อตกลงของลูกค้าน้ีลำาาดับความ 
สำ า าคัญก่อนหลังสำ าาหรับวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างจะเป็ น:

(ก) ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี;

(ข) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีอยู่ ในเว็บไซต์ของเราและบนแพลตฟอร์มการซ้ือขายของเรา; และ (ค)    เอกสารเสริมอ่ืน ๆ ท่ีอ้างถึงในข้อตกลงของลูกค้า
ฉบับน้ี

(5) การอ้างอิงใด ๆ  ในข้อตกลงของลูกค้าเก่ียวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือการตรากฎหมายใด ๆ  จะรวมถึงการอ้างอิงถึงการปรับเปล่ียนตามกฎหมาย 
หรือการตรากฎหมายใหม่หรือกฎระเบียบหรือคำาาส่ังใด   ๆ   ท่ีทำาาภายใต้กฎหมายมาตราหรือการตรากฎหมายดังกล่าว   (หรือภายใต้การแก้ ไขหรือการแก้ 
ไข พระราชบัญญัติ)

4. การรับรองและการรับประกันของลูกค้า

(1) คุณรับรองและรับประกันกับ Mitrade ว่า:

(ก) คุณเข้าใจว่าข้อตกลงลูกค้าน้ีถือเป็ นสัญญาท่ีตามกฎหมาย มีความถูกต้อง และมีผลผูกพัน;

(ข) คำาาส่ังซ้ือท้ังหมดท่ี ได้ส่ั งการและการเทรดท้ังหมดท่ีจะดำาาเนินการภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าน้ีเป็ นไปตามกฎหมาย;

(ค) ในการดำาาเนินการและให้ผลตามข้อตกลงของลูกค้าน้ี  คุณไม่  และจะไม่ละเมิดข้อกำาาหนดใด  ๆ  ของเอกสารหรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ีคุณเป็ นคู่สัญญา
หรือ กฎหมายหรือคำาาพิพากษา / คำาาส่ังใด ๆ ท่ีมีผลผูกพันกับคุณ;

(ง) ในกรณีท่ีคุณเป็ นมากกว่าหนึ่งคน การตัดสินใจท้ังหมด และคำาาแนะนำาาท่ีออกตามข้อตกลงของลูกค้าน้ีจะทำาาขึ้นบนกฎเกณฑ์ท่ีได้รับแจ้งและตกลง
กัน โดยทุกฝ่ ายในบัญชี;

(จ) คุณไม่ใช่พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานของผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนใด ๆ;

(ฉ) ข้อมูลท้ังหมดท่ีคุณส่งให้ Mitrade คือ หรือในเวลาท่ีส่งให้จะต้องมีความถูกต้องในสาระสำ าาคัญทุกประการ และคุณจะไม่ละเว้นหรือระงับข้อมูลใด ๆ 
ท่ี จะทำาาให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องในแง่สาระสำ าาคัญใด ๆ;

(ช) คุณจะให้ข้อมูลแก่ Mitrade ตามคำาาขอข้อมูลเก่ียวกับการเงินและธุรกิจและ / หรือข้อมูลประจำาาตัวของคุณตามท่ี Mitrade อาจต้องการอย่างสม
เหตุ สมผล;

(ซ) คุณและ Mitrade ผูกพันตามกฎหมายท่ีบังคับใช้ กฎหมายปกครอง กฎการดำาาเนินงานท่ีเก่ียวข้อง ศุลกากร ธรรมเนียม และแนวปฏิบัติ  (ตามท่ีแก้ 
ไข เป็ นคร้ังคราว) ของการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องและสำ าานักหักบัญชีท่ีมีการซ้ือขายเกิดขึ้น;

(ฌ) คุณจะดำาาเนินการตามข้ันตอนท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือได้มาและแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลท้ังหมดให้แก่  Mitrade และจะส่งมอบหรือมีเหตุผลท่ีจะส่งมอบให้
กับ Mitrade ถึงเอกสารท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการติดต่อในผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีร้องขอโดยบุคคลใดก็ตามท่ีมีสิทธิ์ขอเอกสารและข้อมูลดังกล่าว และ
คุณ อนุญาตให้ Mitrade ส่งต่อ / ส่งมอบข้อมูลและเอกสารดังกล่าวท้ังหมดให้แก่บุคคลดังกล่าว;

(ญ) คุณไม่ได้เป็ นบุคคลล้มละลาย  และหากคุณเป็ นลูกค้าองค์กร  ไม่มีการลงมติใด  ๆ  และไม่มีการนำาาเสนอคำาาร้องหรือคำาาส่ังใด  ๆ  สำ า าหรับการ
ระงับการ ชำาาระบัญชีของคุณ หรือการแต่งต้ังผู้รับ หรือผู้รับและผู้จัดการ หรือผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าท่ีล้มละลายบุคคลอ่ืนให้กับคุณหรือ
ทรัพย์สิน; และ

(ฎ) Mitradeขึ้นอยู่กับการรับรองและการรับประกันท่ีทำาาโดยคุณซึ่งคงไว้จากการเข้าทำาาข้อตกลงของลูกค้าน้ีและทำาาซ้ำาาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม 
ทางการเงินแต่ละรายการ
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5. คุณสมบัติ ในการเข้าร่วมในข้อตกลงของลูกค้าฉบับน

(1) คุณรับรองและรับประกันกับ Mitrade ว่า:

(ก) คุณได้รับการจัดระเบียบอย่างถูกต้องและดำาารงอยู่อย่างถูกต้อง (หรือหากบุคคลใดบรรลุนิติภาวะ และไม่มีความพิการหรือไร้ความสามารถตาม 
กฎหมาย) และมีอำาานาจและอำาานาจเต็มในการเข้าร่วม และได้ดำาาเนินการตามข้ันตอนท่ีจำาาเป็ นท้ังหมดเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้าร่วมได้ โดยชอบ
ด้วย กฎหมาย ข้อตกลงของลูกค้าและธุรกรรมท่ีพิจารณาโดยข้อตกลงฉบับน้ีและปฏิบัติตามการบังคับใช้;

(ข) บุคคลที่ดำาาเนินการข้อตกลงลูกค้าฉบับนี้มีอำาานาจและอำาานาจอันสมบูรณ์ ในการดำาาเนินการข้อตกลงในนามของคุณและเพื่อที่จะผูกพันคุณและ/
หรือ หน่วยงาน (ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรืออ่ืน ๆ );

6. การจัดต้ังบัญชี

(1) คุณต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์เพ่ือสมัครบัญชีเทรด เราจะตัดสินใจว่าจะยอมรับแบบฟอร์มใบสมัครของคุณตามดุลยพินิจของเราหรือไม่ และ
จะสร้างบัญชีในนามของคุณ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเป็นผู้ถือบัญชี คุณตกลงและยินยอมให้เราหรือตัวแทนท่ีดำาเนินการในนามของเรา ทำาการขอการยืนยันไป
ยังผู้ให้บริการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ให้บริการบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ และเม่ือ Mitrade อาจเข้าร่วมบริการดังกล่าวเพ่ือช่วยในการตรวจ
สอบตัวตนของคุณสำาหรับวัตถุประสงค์ของหมู่เกาะเคย์แมน AML/CTF Regime หรือกฎและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง คุณตกลงและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณเพ่ือจุดประสงค์น้ี รวมถึงช่ือ ท่ีอยู่ เลขท่ีประจำาตัวประชาชน สัญชาติ และวันเกิดของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการท่ีเป็นบุคคลภายนอก คุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนท่ีเราจะทำาการร้องขอการตรวจสอบ และเราจะจัดเตรียมวิธีการอ่ืนให้คุณใน
การยืนยันตัวตนของคุณ

(2) Mitrade อาจกำาาหนดข้อกำาาหนดยอดเงินเร่ิมต้นข้ันต่ำาาเป็ นคร้ังคราวโดยแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของเรา

(3) Mitrade อาจลดหรือยกเว้นจำาานวนเงินฝากข้ันต่ำาายอดเงินในบัญชีข้ันต่ำาาค่าธรรมเนียม    (รวมถึงความภักดีหรือค่าธรรมเนียมสำาาหรับบริการของ
บุคคลท่ี สาม)  หรือค่าธรรมเนียมการทำาาธุรกรรม  สำ า าหรับลูกค้ารายบุคคลหรือสำาาหรับคลาสของลูกค้า  เป็ นระยะเวลาใดก็ได้  มีหรือไม่มีเง่ือนไขเม่ือแจ้ง
ให้ทราบล่วง หน้า

(4) Mitrade ไม่รับทรัพย์สินจากคุณเป็ นหลักประกันเว้นแต่จะเป็ นไปตาม Margin Calls ในสถานการณ์ท่ีตกลงกันเป็ นพิเศษ หลักประกันใด ๆ ท่ีคุณโอนให้กับ 
Mitrade  หรือถือโดย  Mitrade  ในนามของคุณถือเป็ นหลักประกันสำ าาหรับความรับผิดใด  ๆ  ท่ีคุณอาจมีต่อ  Mitrade  คุณรับประกันว่าหลักประกันดัง
กล่าว ท้ังหมดเป็ นของคุณและเป็ นอิสระจากภาระค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยและภาระผูกพันอ่ืน ๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ภาย
ใต้ข้อ ตกลงของลูกค้า Mitrade มีสิทธ์ิขายหลักประกันใด ๆ ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและด้วยวิธีการและตามราคาท่ี Mitrade พิจารณาตาม
สมควร Mitrade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการขายดังกล่าว

(5) ในกรณีท่ีท่ีคุณมีมากกว่าหนึ่งคน บัญชีจะต้องจัดต้ังขึ้นในช่ือของคุณท้ังสองในฐานะผู้เช่าร่วมเว้นแต่คุณจะแนะนำาาเป็ นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะ (ในกรณีน้ีจะ
จัด ต้ังในช่ือของคุณในฐานะผู้เช่าเหมือนกัน) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คู่สัญญาในบัญชีร่วมดังกล่าวแต่ละฝ่ ายจะต้องรับผิดร่วมกัน (ร่วมกัน) และหลายฝ่ าย 
(แยก กัน) รับผิด

(6) ไม่มีใครนอกจากคุณมีส่วนได้เสียในบัญชีของคุณโดย Mitrade เปิ ดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี

(7) ก่อนท่ีจะอนุมัติบัญชีของคุณ คุณต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมกับความพึงพอใจของ Mitrade เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม Mitrade ขอสงวน 
ดุลยพินิจในการปฏิเสธการสร้างบัญชีสำ าาหรับบุคคลใด ๆ โดยไม่จำาาเป็ นต้องให้เหตุผลกับการตัดสินใจน้ันกับบุคคลน้ัน

(8) นอกจากน้ี เรายังประเมินการจัดประเภทลูกค้าของคุณเป็ นคร้ังคราว หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีจะจัดให้เป็ นลูกค้ามืออาชีพ เราอาจจัดประเภท 
ให้คุณเป็ นเช่นน้ัน มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(9) คุณรับทราบว่าเราอาจต้องการข้อมูลจากคุณเป็ นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ AML/CTF ของหมู่เกาะเคย์แมน โดยการส่งแบบฟอร์มใบ 
สมัคร เปิ ดบัญชี หรือทำาาธุรกรรมกับเรา คุณต้องดำาาเนินการเพ่ือให้ข้อมูลและความช่วยเหลือท้ังหมดท่ีเราอาจต้องการเพ่ือปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/
CTF ของหมู่เกาะเคย์แมน
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(10) เราอาจส่งต่อข้อมูลท่ีรวบรวมจากคุณและเก่ียวข้องกับธุรกรรมตามท่ีกำาาหนดโดยกฎระเบียบ   AML/CTF   ของหมู่เกาะเคย์แมนหรือกฎหมายและข้อ
บังคับ อ่ื น  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องและเราไม่มีภาระผูกพันท่ีจะต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้ดำาาเนินการดังกล่าวแล้ว  เราอาจดำาาเนินการตรวจสอบการต่อต้าน
การฟอกเงิน และการตรวจสอบอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับคุณ  (รวมถึงบทลงโทษและรายช่ือประเทศ)  ท่ีเราเห็นว่าจำาาเป็ นหรือเหมาะสม  และเราขอสงวนสิทธ์ิ
ในการ ดำาาเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ กับคุณ

(11) คุณรับประกันด้วยว่า:

(ก) คุณไม่ทราบและไม่มีเหตุผลท่ีจะสงสัยว่า:

(1) เงินท่ี ใช้ ในการเติมเงินในบัญชีของคุณได้มาหรือจะได้มาจากหรือเก่ียวข้องกับการฟอกเงินใด ๆ การจัดหาเงินทุนเพ่ือการก่อการร้าย หรือ 
กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะต้องห้ามภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน กฎหมายระหว่างประเทศหรืออนุสัญญา หรือตามข้อตกลง; 
หรือ

(2) เงินท่ี ได้จากการลงทุนของคุณจะถูกนำาาไปใช้เป็ นเงินทุนสำ าาหรับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย

(12) ตัวเลขต่อไปน้ีในบัญชีของคุณคำาานวณตามเวลาจริงและมีรายละเอียดดังน้ี:

คงเหลือ: (ซ่ึงไม่รวมกำาาไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ในปั จจุบัน)

= ฝากเงิน – ถอนเงิน + กำาาไรขาดทุนท้ังหมดท่ีรับรู้ของตำาาแหน่งท่ีปิ ด (แต่ไม่รวมกำาาไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงในตำาาแหน่งท่ีเปิ ด)

ยอดคงเหลือ: (ซ่ึงหมายถึงจำาานวนเงินท่ีสามารถใช้สำ า าหรับตำาาแหน่งใหม่หรือเพ่ือถอนเงิน)

= คงเหลือ + กำาาไรขาดทุนรวมท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงสำ าาหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่  + อัตราการระดมทุนข้ามคืนรายวันสำาาหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดใช้งานท้ังหมด x 
จำาานวนวัน – มาร์จิ้นข้ันต้นท้ังหมด

กำาาไรขาดทุนสุทธิ: ่ง(ซหมายถึงกำาาไรและขาดทุนสำา าหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมด)

= ผลรวมของ (กำาาไรขาดทุน + อัตราการระดมทุนข้ามคืนรายวัน x จำาานวนวัน)

ทุนคงเหลือ: (ซ่ึงหมายถึงการประเมินมูลค่าบัญชีปั จจุบันเม่ือทุกตำาาแหน่งถูกชำาาระบัญชี)

= คงเหลือ + กำาาไรขาดทุนสุทธิ

‘ยอดคงเหลือ’,  ‘กำาาไรขาดทุนสุทธิ’  และ  ‘ทุนคงเหลือ’  มีการคำาานวณอย่างต่อเน่ืองตามการเคล่ือนไหวของตลาด  ถ้า  ‘ทุนคงเหลือ’  ต่ำาากว่าข้อกำาาหน
ดมาร์จ้ิ นข้ันต้นท้ังหมด  คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเม่ือคุณเข้าสู่บัญชีซ้ือขายของคุณและสถานะของคุณมีความเส่ียงท่ีจะถูกชำาาระบัญชี  ถ้า  ‘ทุนคงเหลือ’  
แตะหรือ ลดลงต่ำาากว่าข้อกำาาหนดของมาร์จ้ินในการรักษาท้ังหมด ตำาาแหน่งของคุณมีความเส่ียงท่ีจะถูกชำาาระบัญชี

เป็ นความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีของคุณมีเงินเพียงพออยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผันผวน

(13) การแปลงสกุลเงิน

หากตำาาแหน่งใด  ๆ  ของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลักของบัญชีของคุณ  กำาาไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจะมีมูลค่าอย่างต่อเน่ืองในสกุลเงิน
หลัก ของคุณตามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   Mitrade   ท่ีเก่ียวข้อง   จากน้ันคำาาส่ังของคุณจะให้ความสำาาคัญกับตำาาแหน่งท้ังหมดของคุณใน
สกุลเงิน หลักของคุณ

7. เงินของลูกค้า

(1) เราฝากเงินใด ๆ ท่ีคุณจ่ายเข้าบัญชีทรัสต์ของเราซึ่งเป็ นบัญชีท่ีดำาาเนินการแยกต่างหากจากบัญชีกองทุนสถาบันของเราเอง.

(2) เงินท้ังหมดที่จ่ายให้เราโดยคุณหรือบุคคลท่ีดำาาเนินการในนามของคุณหรือที่เราได้รับในนามของคุณจะถูกเก็บไว้ โดยเราในบัญชีทรัสต์แยกหน่ึงบัญชีหรือ 
มากกว่ากับธนาคารท่ีได้รับอนุมัติ การแยกเงินของคุณดังกล่าวไม่ได้ป้ องกันเงินของคุณจากความเส่ียงของการสูญเสียท่ีเกิดจากการท่ี Mitrade ไม่ 
สามารถจ่ายคืนบางส่วนหรือเต็มจำาานวนท่ีค้างชำาาระให้กับคุณ   เงินเหล่าน้ี ไม่ถือเป็ นเงินกู้ ให้กับเราและจะถูกถือบนทรัสต์จากเรา   คุณตกลงและรับ
ทราบว่า บัญชีแต่ละบัญชีของลูกค้าของเราไม่ได้แยกออกจากกันภายในบัญชีทรัสต์ท่ีแยกออกจากกันที่ดำาาเนินการโดยเราและเงินของคุณอาจจะร่วมกับ
เงินของ ลูกค้ารายอ่ืนของเรา  และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการล้มละลาย  หรือการกระทำาาหรือการละเว้นของธนาคารใด  ๆ   ท่ีมีบัญชีทรัสต์  นอกจากน้ี   คุณ
เข้าใจถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นตามท่ีอธิบายไว้ ในประกาศการเปิ ดเผยข้อมูลความเส่ียงท่ีคุณได้รับหรือดาวน์ โหลด
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(3) เราอาจถือเงินลูกค้าในนามของคุณในบัญชีกับธนาคารท่ีได้รับอนุมัติหรือบุคคลท่ีสามท่ีได้รับอนุญาตตามกฎเงินลูกค้าเกาะเคย์แมนซ่ึงอาจอยู่ภายในหรือ
ภายนอกเกาะเคย์แมน เงินของลูกค้าท่ีถือครองโดยบุคคลท่ีสามท่ีได้รับอนุญาตน้ันมีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ ในการทำาธุรกรรม CFD หรือ FX ของคุณกับ 
Mitrade บัญชีดังกล่าวจะถูกแยกออกจากบัญชีใดๆ ท่ีเงินหรือทรัพย์สินของเราถืออยู่กับธนาคารหรือบุคคลท่ีสาม และอาจอยู่ภายใต้สิทธ์ิในการหักกลบ
ลบหน้ีของธนาคารหรือบุคคลท่ีสาม ระบบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีใช้กับธนาคารใดๆ หรือบุคคลท่ีสามท่ีต้ังอยู่นอกเกาะเคย์แมนอาจแตกต่างจาก
ของเกาะเคย์แมน คุณควรพิจารณาขอคำาแนะนำาทางกฎหมายท่ีเป็นอิสระหากคุณกังวลเก่ียวกับผลกระทบของเงินท่ีถือไว้กับธนาคารท่ีได้รับอนุมัติหรือ
บุคคลท่ีสามซ่ึงอาจต้ังอยู่ภายในหรือภายนอกเกาะเคย์แมน

(4) (4) เว้นแต่จะได้รับแจ้งอย่างชัดแจ้ง เราจะถือว่าคุณเป็นลูกค้ารายย่อย เราขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบบัญชีของคุณและจัดประเภทใหม่ให้คุณเป็น
ประเภทลูกค้าท่ีแตกต่างกัน (เช่น ลูกค้ามืออาชีพ) ตามดุลยพินิจของเรา เราจะไม่ใช้เงินของลูกค้าเพ่ือมาร์จ้ิน ค้ำาประกัน โอน ปรับปรุง หรือชำาระข้อตกลงใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยเราหรือในนามของบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คุณ

(5) เงินของลูกค้าของคุณสามารถถอนออกจากบัญชีความน่าเช่ือถือของลูกค้าท่ีแยกไว้ ได้ ในสถานการณ์ต่อไปน้ี: (ก) ท่ีคุณมีสิ ทธิ์ได้รับเงินและได้ส่งคำาาขอ
เป็ นลายลักษณ์อักษรท่ีถูกต้องเพ่ือถอนเงินท่ีได้รับการยอมรับจากเรา; (ข) ท่ีมีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมหรือดอกเบ้ียในบัญชีของคุณกับ
เรา;

(ค) ตามท่ีกฎหมายกำาาหนดหรือเป็ นไปตามกฎการดำาาเนินงานของตลาดท่ีได้รับอนุญาต; และ 

(ง) ท่ีซึ่งคุณได้รับผลขาดทุนจากการซ้ือขายจริงในบัญชีของคุณ

ในกรณีท่ีการถอนเงินเป็ นความรับผิดใด ๆ ท่ีมีต่อ Mitrade เราขอสงวนสิทธ์ิในการถอนเงินจำาานวนน้ันเม่ือใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว.

(6) ตำาาแหน่งจะถูกทำาาเคร่ืองหมายออกสู่ตลาดโดยมีการชำาาระเงินทุกวันเพ่ือคำาานวณการเคล่ือนไหวของตลาด ซึ่งหมายความว่ากำาาไรสุทธิรวมท่ียังไม่เกิด
ขึ้นจริง และรับรู้ท่ีเกิดขึ้นให้กับลูกค้าจะถูกโอนไปยังบัญชีทรัสต์ของลูกค้าเม่ือส้ินสุดวันทำาาการของแต่ละวัน นอกจากน้ีคุณยังอนุญาตและยินยอมให้การ
สูญเสีย ของลูกค้าสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงและรับรู้ท่ีจะโอนออกจากบัญชีทรัสต์ของลูกค้าโดย Mitrade Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการถอนเงินท่ีได้รับจาก
บัญชี ทรัสต์ของลูกค้าตามความพึงพอใจ

(7) เราจำาาเป็ นต้องปฏิบัติตามการเก็บบันทึกต่าง   ๆ   การไกล่เกล่ีย   และการรายงานภาระผูกพันท่ีเก่ียวข้องกับเงินของลูกค้าท้ังหมดท่ีอยู่ในบัญชีธนาคาร
ของ ลูกค้าท่ีเช่ือถือได้ ภายใต้กฎเหล่าน้ี เราต้อง:

(ก) เก็บบันทึกการขายปลีกย่อยและเงินของลูกค้าท่ีซับซ้อนท่ีได้รับและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวเป็ นเวลา 7 ปี ;

(ข) ทำาาการกระทบยอดรายวันและรายเดือนของเงินลูกค้ารายย่อยและบัญชีท่ีมีความซับซ้อนในบัญชีของเราด้วยเงินของลูกค้ารายย่อยจริงและมี
ความ ซับซ้อนถือไว้ ในทรัสต์ของลูกค้า;

(ค) แจ้ง CIMA หากเราพบว่ามีการละเมิดการแยกเงินของลูกค้าหรือ หากความคลาดเคล่ือนถูกระบุโดยการไกล่เกล่ีย; 

(ง) กำาาหนด ดำาาเนินการ และรักษานโยบายและข้ันตอน

(8) เม่ือถอนออกจากบัญชีทรัสต์ของลูกค้าแล้ว เงินจะถือเป็ นทรัพย์สินตามกฎหมายและเป็ นประโยชน์ของ Mitrade ภายใต้ภาระผูกพันของ Mitrade ในการ 
โอนคืนท่ีเทียบเท่าให้กับลูกค้าตามสิทธ์ิของพวกเขาภายใต้ข้อตกลงของลูกค้า

(9) ในขณะท่ีเรายังคงต้องรับผิดชอบต่อการแยกเงินของลูกค้าในท้ายท่ีสุด การป้ องกันและจัดการเงินของลูกค้า ฟั งก์ช่ันบางอย่างท่ีไม่เก่ียวข้องกับการให้ 
บริการทางการเงินได้รับการจัดการโดยบริษัทในเครือของเรา (เช่น Mitrade Global Pty Ltd, Mitrade Services Ltd) หรือ บริษัท แม่ของเรา (Mitrade 
Group Pte Ltd) ในบางเขตอำาานาจศาล บริการเหล่าน้ีรวมถึงการประมวลผลการชำาาระเงิน
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8. บัญชีหลายบัญชี

(1) คุณสามารถเปิ ดหลายบัญชีในสกุลเงินต่างกันโดยใช้รายละเอียดท่ีอยู่อีเมลท่ีแตกต่างกัน การดำาาเนินการหลายบัญชีอาจหมายความว่าคุณต้องเสียค่าใช้ 
จ่ายเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน)

(2) คุณสามารถเปิ ดตำาาแหน่งตรงข้ามในสกุลเงินเดียวกัน (เช่น) ในบัญชีเดียวกัน ตำาาแหน่งดังกล่าวจะไม่ยกเลิก (ปิ ด) ซึ่งกันและกัน คุณได้รับแจ้งเป็ นพิเศษ
ว่า เว้นแต่จะปิ ดเอง ตำาาแหน่งดังกล่าวท้ังหมดอาจมีการหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันท้ังหมดจึงมีค่าใช้จ่ายสำ า าหรับการโรลโอเวอร์ดังกล่าว

(3) การเปิ ดตำาาแหน่งตรงข้ามในบัญชีท่ีแตกต่างกันจะส่งผลให้ตำาาแหน่งท้ังสองมีการหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง (และจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการระดม
ทุน ข้ามคืนท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง) จนกว่าจะปิ ดด้วยตนเอง

(4) หากคุณเปิ ดบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี มาร์จิ้นหรือหลักประกันท่ีฝากไว้ ในบัญชีเดียวจะไม่ใช้เป็ นความคุ้มครองมาร์จ้ินในบัญชีอ่ืนโดยอัตโนมัติ ดังน้ันคุณ
อาจ ได้รับ Margin Calls และ Closed Outs ในบัญชีเดียวแม้ว่าจะมีหลักประกันเพิ่มเติมในบัญชีอ่ืนก็ตาม เป็ นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวใน
การ จัดการมาร์จ้ิน

หรือหลักประกันท่ีมีอยู่เพ่ือให้เป็ นไปตามภาระผูกพันด้านหลักประกันของคุณ

(5) อย่างไรก็ตามหากคุณฝากเงินหรือหลักประกันไว้ ในบัญชีเดียว   Mitrade   อาจ   (แต่ไม่ได้สร้างภาระผูกพันในการดำาาเนินการดังกล่าว)   โอนเงินหรือหลัก 
ประกันจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง แม้ว่าการโอนดังกล่าวจะทำาาให้จำาาเป็ นต้องปิ ดการซ้ือขายมาร์จ้ินในบัญชีท่ีการโอนเกิดขึ้น

(6) ในกรณีที่คุณเปิ ดบัญชีกับเรามากกว่าหนึ่งบัญชีเราจะถือว่าบัญชีของคุณแยกจากกันทั้งหมดยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอ่ืนโดยชัดแจ้งในข้อกำาาหนดเหล่านี้ 
จำาานวนเงินใด ๆ ท่ีเป็ นเครดิตของคุณในบัญชีเดียวจะไม่ยกเว้นในกรณีท่ีเราใช้สิทธ์ิของเราภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี  ในการปลดภาระหน้ีสินของ
คุณ ท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีอ่ืน

(7) ในกรณีท่ีคุณร้องขอเป็ นลายลักษณ์อักษรเราอาจตกลงท่ีจะถือว่าบัญชีของคุณเป็ นบัญชีเดียว ในกรณีน้ีการอ้างอิงท้ังหมดไปยังบัญชีของคุณในข้อ
ตกลง ลูกค้าน้ีจะถือเป็ นบัญชีรวมของคุณ   คำาาขอดังกล่าวหากตกลงโดยเราจะมีผลในวันท่ีเราแจ้งให้คุณทราบซึ่งจะต้องไม่เกิน   7   วันนับจากวันท่ีเราได้
รับคำาาขอ ของคุณ

9. การเปิ ดเผยข้อมูลความเส่ี ยง

(1) คุณรับรองและรับประกันกับ Mitrade ว่า:

(ก) คุณได้รับ อ่าน ทำาาความเข้าใจ และยอมรับการเปิ ดเผยข้อมูลความเส่ียงท่ีระบุไว้ ในท่ีน้ี เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีจะเทรดและมีอยู่ในท่ีน้ี; 

(ข) คุณได้รับ อ่าน และทำาาความเข้าใจเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลความเส่ียง;

(ค) คุณรับทราบ รับรู้ และเข้าใจว่าการเทรดและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเราเป็ นการเก็งกำาาไรอาจเก่ียวข้องกับความเส่ียงระดับสูงและ 
การสูญเสียท่ีมีนัยสำ าาคัญและเหมาะสมสำาาหรับผู้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการสูญเสียมากกว่าเงินฝากท่ีมีหลักประกัน;

(ง) คุณได้อ่านข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีและเข้าใจว่า Mitrade ให้คำาาแนะนำาาท่ัวไปเท่าน้ันและคุณได้พิจารณาวัตถุประสงค์และสถานการณ์ทางการเงิน 
ของคุณแล้ว และได้รับคำาาแนะนำาาท่ีเป็ นอิสระท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะทำาาข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี และมีความเห็นว่าการเทรดในผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินน้ัน เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณ;

(จ) คุณได้รับคำาแนะนำาจากผู้เช่ียวชาญอิสระดังกล่าวตามท่ีคุณเห็นว่าจำาเป็นก่อนท่ีจะดำาเนินการข้อตกลงลูกค้าน้ี

(ช) คุณเต็มใจและสามารถ รับความเส่ียงจากการซ้ือขายในการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ท้ังในด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ และ

(ซ) คุณรับทราบว่า  Mitrade  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใด  ๆ  ไม่รับประกันผลการดำาาเนินงานของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือบัญชีใด  ๆ  และผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินหรือบัญชีใด ๆ จะได้รับอัตราผลตอบแทนท่ีเฉพาะเจาะจง.
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10. การรับรู้ของลูกค้า

(1) คุณรับทราบกับ Mitrade ว่า:

(ก) Mitradeใช้บริการการดำาาเนินการและการต้ังถิ่นฐานของบุคคลท่ีสามท่ีได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมเพ่ือป้ องกันความเส่ียงจากการเปิ ดเผยตำาา
แหน่งของคุณ; 

(ข) สัญญาเปิ ดจะยังคงเปิ ดอย่างไม่มีกำาาหนดจนกว่าจะถึงวันท่ีปิ ด;

(ค) Mitrade  มีสิทธิท่ีจะดำาาเนินการใด  ๆ  ท่ีเห็นว่าจำาาเป็ นโดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎ  การดำาาเนินงาน  และ
กฎหมายและ การตัดสินใจด้านกฎระเบียบอ่ืน ๆ;

(ง) Mitrade  จะทำาาหน้าท่ีเป็ นหลักในส่วนท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเทรดโดย  Mitrade  ไม่ว่า  Mitrade  จะปฏิบัติตามคำาาแนะนำาาของลูกค้า
หรือไม่ ก็ตาม;

(จ) คุณได้รับแจ้งเป็ นพิเศษว่า Mitrade ทำาาหน้าท่ีเป็ นผู้ดูแลสภาพคล่องท่ีเก่ียวข้องกับท้ังการเทรดและการกำาาหนดราคาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ 
ตนเอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นได้;

(ฉ) ภายใต้ข้อกำาาหนดทางกฎหมาย/กฎข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องและนโยบายการซ้ือขายส่วนบุคคลของพนักงาน คุณตกลงและรับทราบว่ากรรมการ 
พนักงาน และผู้ร่วมงานของ Mitrade อาจและสามารถจัดการในบัญชีของตนเองได้;

(ช) คุณไม่มีสิทธิ์ไม่ว่าจะโดยการรับช่วงสิทธิหรืออย่างอ่ืนใด ๆ ต่อตัวแทนตัว แทนหุ้น สมาคม เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ ของ Mitrade;

(ซ) ในการป้ องกันความเส่ียงจากธุรกรรมของลูกค้าผลประโยชน์หรือสิทธิใด ๆ ท่ี Mitrade ได้รับจากคู่สัญญาป้ องกันความเส่ียงน้ันเป็ นผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคลของ Mitrade และผลประโยชน์หรือสิทธิดังกล่าวจะไม่ส่งต่อให้คุณ;

(ฌ) หนังสือแจ้งท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำาานาจหรือตัวแทนของ  Mitrade  ท่ีระบุจำาานวนเงินท่ีคุณต้องชำาาระและต้องชำาาระให้เป็ นหลักฐานสุดท้ายใน
กรณีท่ี ไม่มีข้อผิดพลาดท่ีชัดเจน;

(ญ) การคำาานวณท้ังหมดท่ีทำาาโดย Mitrade ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีจะมีผลผูกพันกับคุณในกรณีท่ีไม่มีข้อผิดพลาดท่ีชัดเจน; และ

(ฎ) Mitrade  อาจใช้ดุลยพินิจในการเพิ่มข้อกำาาหนดมาร์จ้ิน  ตำาาแหน่งราคาใหม่  เปล่ียนสเปรด  ปิ ดการซ้ือขายแบบมาร์จิ้นใด  ๆ  หรือท้ังหมดของคุณ
และ/ หรือระงับหรือแก้ ไขการใช้ข้อกำาาหนดท้ังหมดหรือใด   ๆ   รวมถึง   แต่ไม่จำาากัดเพียงการเปล่ียนแปลงคร้ังสุดท้ายสำาาหรับการซ้ือขายมาร์จ้ิน
เทรดโดย เฉพาะ

11. ตัวแทน MITRADE ผลิตภัณฑ์และบริการ

(1) Mitrade พยายามท่ีจะปฏิบัติอย่างซ่ือสัตย์และใช้ความระมัดระวังและความขยันหม่ันเพียร

(2) Mitrade ขอรับรองว่าจะไม่นำาาข้อมูลของลูกค้าไปใช้ ในทางท่ีผิด

(3) Mitrade จะใช้ความพยายามตามสมควรในการดำาาเนินการหรือจัดเตรียมการดำาาเนินการตามคำาาส่ังของคุณ

(4) Mitrade  จะจัดให้มีการดำาาเนินการและการหักบัญชีสำ าาหรับธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีกำาาหนดไว้ ในท่ีน้ีและบริการอ่ืน  ๆ  ท่ี ได้รับอนุญาตตามท่ี
ตกลง กับคุณเป็ นคร้ังคราว.

(5) เว้นแต่จะตกลงไว้เป็ นอย่างอ่ืน Mitrade จะให้บริการเฉพาะการดำาาเนินการตามคำาาแนะนำาาของคุณและจะไม่ให้คำาาแนะนำาาแก่คุณเก่ียวกับข้อดีของการ
ทำาา ธุรกรรม  Mitrade  ไม่ได้รับอนุญาตให้ ให้บริการบัญชีท่ีมีการจัดการตามดุลยพินิจ  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามคำาาพู ดใด  ๆ  ของตัวแทนของ  
Mitrade เก่ียวกับตลาดธุรกรรมหรือการคาดการณ์เป็ นคำาาแนะนำาาส่วนบุคคล

(6) ข้อมูลการทำาาธุรกรรมหรือการตลาดหรือการวิจัยใด ๆ ท่ี  Mitrade จัดให้แก่คุณน้ันให้ ไว้เป็ นข้อมูลท่ัวไปเท่าน้ัน และไม่ถือเป็ นและไม่สามารถใช้เป็ นคำาา
แนะนำาา ในการซ้ือขายได้ Mitrade ไม่ได้เป็ นตัวแทน การรับประกันหรือการรับประกันและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดัง
กล่าวและ คุณต้องยอมรับความเส่ียงดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียว
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(7) Mitrade อาจลบผลิตภัณฑ์ ใดๆ ออกจากแพลตฟอร์มของเราได้ทุกเวลาและด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หรือยกเลิกความสามารถของคุณใน
การซ้ือขาย เราจะขอให้คุณปิดโพซิช่ันท่ีเปิดอยู่ในเวลาท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม Mitrade เป็นความรับผิดชอบของคุณใน
การยกเลิกคำาส่ังซ้ือท่ีรอดำาเนินการและปิดสถานะท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีสถานะยังคงเปิดอยู่นานกว่า 7 วันตามข้อกำาหนดของเราเพ่ือให้คุณปิด เราอาจปิด
สถานะดังกล่าวในนามของคุณในราคาล่าสุดท่ีมี Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งระยะเวลาท่ีส้ันลงหรือไม่แจ้งให้ทราบเลย 

12. สถานท่ี ในการเทรดออนไลน์

(1) คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำาาความเข้าใจ และยอมรับข้อกำาาหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการติดต่อซ้ือขายผ่านระบบการเทรดออนไลน์ของเราตามท่ี
ระบุ ไว้ ในข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี

(2) Mitrade  อาจแก้ ไขข้อกำาาหนดใด  ๆ  ของข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีหรือกำาาหนดนโยบายใด  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีในการเทรดออนไลน์ ได้ตลอดเวลา
และ โดยการดำาาเนินการกับ Mitrade ต่อไปหรือเพ่ือเข้าถึงหรือใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์ คุณตกลงต่อการแก้ ไขใด ๆ

(3) Mitrade ตกลงท่ีจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงเทอร์มินัลอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่หนึ่งเคร่ืองขึ้นไป รวมถึงการเข้าถึงเทอร์มินัลผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ 
สำ า าหรับการส่งคำาาส่ังทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังบัญชีของคุณกับ Mitrade

(4) Mitrade   จะอนุญาตให้คุณตรวจสอบกิจกรรมและตำาาแหน่งในบัญชีของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดหาสถานท่ีในการเทรดออนไลน์    สถานท่ีใน
การ เทรดออนไลน์อาจเป็ นบริการท่ีเป็ นกรรมสิทธ์ิของ Mitrade หรือระบบของบุคคลท่ีสาม

(5) คุณรับทราบว่าคุณมี ใบอนุญาตส่ วนบุคคลที่ ไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนได้ ในการใช้ซอฟต์แวร์สถานที่ ในการเทรดออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทาง 
ธุรกิจหรือการลงทุนภายในของคุณเท่าน้ัน

(6) คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แจกจ่ายแพลตฟอร์มให้กับบุคคลท่ีสาม

(7) สถานท่ีในการเทรดออนไลน์ท่ี    Mitrade   จัดหาให้อาจใช้ ในการส่งรับและยืนยันการดำาาเนินการตามคำาาส่ัง   ภายใต้เง่ือนไขของตลาดและกฎระเบียบและ
ข้อ บังคับท่ีเก่ียวข้อง    ไม่ว่าจะได้รับการยืนยันทางออนไลน์ ใด    ๆ    ก็ตามเม่ือมีการวางคำาาส่ังผ่านสถานท่ีในการเทรดออนไลน์ธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ได้
รับการ ยืนยันจาก Mitrade จนกว่า Mitrade จะให้การยืนยัน

(8) Mitrade ยินยอมให้คุณเข้าถึงและใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์ โดยอาศัยวิธีการที่คุณนำาามาใช้เพื่อป้ องกันการเข้าถึงและการใช้สถานที่ในการเทรด
ออนไลน์ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณตกลงท่ีจะรับผิดทางการเงินใด ๆ สำ า าหรับการเทรดท้ังหมดท่ีดำาาเนินการผ่านสถานท่ีในการเทรด
ออนไลน์

(9) คุณสามารถส่งและรับข้อความอีเมลและใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์ตามท่ีได้รับอนุญาตตามข้อตกลงลูกค้านโยบายของเราและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

(10) Mitrade ไม่รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อคุณเก่ียวกับการดำาาเนินการหรือการใช้งานของสถานท่ีในการเทรดออนไลน์

(11) Mitrade ไม่รับรองหรือรับประกันเก่ียวกับบริการใด ๆ ท่ีจัดหาให้ โดยบุคคลท่ีสาม

(12) สถานท่ีในการเทรดออนไลน์อาจมีให้เลือกหลายรุ่นซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ  ได้แก่   แต่ไม่จำาากัดเพียงระดับความปลอดภัยท่ีใช้ผลิตภัณฑ์
และ บริการท่ีมีอยู่เป็ นต้น  Mitrade  จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำาาหรับการสูญเสียค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดใด  ๆ  ท่ีคุณได้รับความเดือดร้อนหรือ
เกิดขึ้น เน่ืองจากคุณใช้เวอร์ชันท่ีแตกต่างจากเวอร์ชันมาตรฐานท่ีติดต้ังการอัปเดตท่ีมีอยู่ท้ังหมด

(13) Mitrade กรรมการ เจ้าหน้าท่ี  พนักงาน ตัวแทน ผู้ทำาาสัญญา บริษัทในเครือ ผู้ขาย บุคคลภายนอก ผู้ ให้ข้อมูล และซัพพลายเออร์อ่ืน ๆ ไม่รับประกันว่าการ 
เข้ าถึ งหรือใช้สถานท่ี ในการเทรดออนไลน์ จะไม่ ถู กขั ดจั งหวะหรือปราศจากข้ อผิ ดพลาด หรือว่ าบริการจะเป็ นไปตามเกณฑ์ เฉพาะใด ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ 
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของบริการ Mitrade ขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยท้ังหมดโดยชัดแจ้งซึ่งรวมถึง   แต่ไม่    จำาากัด   เพียงการรับประกันความ 
สามารถในการซ้ือขายตำาาแหน่งความเหมาะสมสำา าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ละเมิดความเข้ากันได้ความปลอดภัยความถูกต้องตรงเวลาลำาาดับ
ความ สมบูรณ์ความน่าเช่ือถือหรือเน้ือหา

(14) ไม่ว่าในสถานการณ์ ใดรวมถึงความประมาท Mitrade พนักงานและ/หรือผู้ ให้บริการของบริษัท จะต้องรับผิดต่อความเสียหายท้ังทางตรง ทางอ้อม 
อุบัติเหตุ พิเศษหรือท่ีเป็ นผลสืบเน่ืองรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียผลกำาาไรซึ่งอาจเป็ นผลมาจาก การใช้หรือไม่ 
สามารถใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์

(15) คุณตกลงท่ีจะไม่ให้ Mitrade และผู้ ให้บริการของบริษัทต้องรับผิดต่อความเสียหายในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อมอันเน่ืองมาจากความ 
ไม่พร้อมของสถานท่ีในการเทรดออนไลน์
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(16) คุณยอมรับว่าการใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์ถือเป็ นความเส่ียงของคุณและคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อการสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดจากการใช้หรือ 
วัสดุท่ี ได้รับจากสถานท่ีในการเทรดออนไลน์ Mitrade ไม่ได้ทำาาการรับรองหรือรับรองใด ๆ เก่ียวกับส่วนน้ี

(17) Mitrade และผู้ ให้บริการจะไม่ยอมรับความรับผิดในรูปแบบใด ๆ รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับคุณหรือต่อบุคคลอ่ืนสำาาหรับ:

(ก) ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือความล่าช้าหรือการละเว้นข้อมูลใด ๆ ข้อมูลหรือข้อความหรือการส่งหรือการส่งมอบข้อมูลข้อมูลหรือข้อความดัง 
กล่าว;

(ข) ไม่มีประสิทธิภาพ; หรือ

(ค) การขัดจังหวะในข้อมูลข้อมูลหรือการส่งข้อความอันเน่ืองมาจากการกระทำาาหรือการละเว้นใด ๆ รวมถึงเหตุการณ์ “เหตุสุดวิสัย” หรือสาเหตุอ่ืนใด
ไม่ ว่าจะอยู่ในการควบคุมของ Mitrade หรือไม่ก็ตาม

(18) คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดหาและบำาารุงรักษาอุปกรณ์การส่ือสารและโทรศัพท์      หรือบริการทางเลือกท่ีจำาาเป็ นสำ าาหรับการเข้าถึงและใช้สถานท่ีใน
การ เทรดออนไลน์และสำ าาหรับค่าบริการการส่ือสารและค่าธรรมเนียมท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากคุณในการเข้าถึงสถานท่ีในการเทรดออนไลน์

(19) Mitrade  อาจยุติหรือจำาากัดการเข้าถึงของลูกค้าในการเทรดออนไลน์ ได้ตลอดเวลา  หาก  Mitrade  ยุติข้อตกลงของลูกค้าหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
การ เทรดคุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและภาระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีก่อนท่ีจะยุติ

(20) คุณรับทราบว่าเป็ นคร้ังคราวและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามสถานที่ในการเทรดออนไลน์อาจไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่พร้อมใช้งานสำาาหรับการใช้งานของ 
คุณเน่ืองจากการให้บริการความผิดปกติของฮาร์ดแวร์ ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ การบริการ หรือการส่งสัญญาณหยุดชะงักหรือสาเหตุอ่ืน ๆ คุณ 
ยอมรับว่า Mitrade และผู้ ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการหยุดชะงักหรือการไม่ดำาาเนินการใด ๆ 
ของ สถานท่ีในการเทรดออนไลน์

(21) การท่ีคุณไม่ปฏิบัติตามการดำาาเนินการหรือการเป็ นตัวแทนใด   ๆ   เหล่าน้ีอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาเช่นเดียวกับการยุติข้อ
ตกลง ของลูกค้าหรือการยุติการใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์

(22) คุณรับทราบว่าเป็ นความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องมีการเตรียมการทางเลือกอ่ืนตลอดเวลาสำาาหรับการส่งและดำาาเนินการตามคำาาส่ัง  ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ก็ตามสถานการณ์จะป้ องกันไม่ให้มีการส่งและดำาาเนินการท้ังหมดหรือบางส่วนของคำาาส่ังซ้ือของคุณผ่านสถานท่ีในการเทรดออนไลน์     ใน
กรณีท่ีสถานท่ีใน การเทรดออนไลน์ ไม่ได้เปิ ดให้บริการคุณตกลงท่ีจะติดต่อ Mitrade เพ่ือจัดเตรียมการส่ังซ้ือทางเลือกอ่ืน การเตรียมการดังกล่าวอาจเป็ 
นทางอีเมลหรือ ตามท่ีตกลงไว้เป็ นอย่างอ่ืน

(23) คุณไม่สามารถใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์เพ่ือดำาาเนินการใด ๆ ต่อไปน้ี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ:

(ก) เผยแพร่อย่างเป็ นทางการ โพสต์ แจกจ่าย หรือเผยแพร่เน้ือหาหรือข้อมูลท่ีเป็ นการหมิ่นประมาท ละเมิด ลามกอนาจาร หรืออ่ืน ๆ  ท่ีผิดกฎหมายหรือ 
เป็ นท่ีน่ารังเกียจ;

(ข) สกัดก้ันหรือพยายามสกัดก้ันการยืนยันหรือการติดต่อทางอีเมล;

(ค) ใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์ ในลักษณะใด ๆ ท่ีอาจส่งผลเสียต่อความพร้อมใช้งานหรือทรัพยากรของผู้ ใช้รายอ่ืน;

(ง) ส่งการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออ่ืน ๆ ไปยังผู้ ใช้รายอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากการส่ือสารส่วนบุคคล; หรือ (จ)     กระทำาาหรือไม่กระ
ทำาาในลักษณะท่ีอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ

13. การอนุญาตและคำาาส่ังซ้ือ

(1) คำาาส่ังซ้ือ

(ก) คุณสามารถส่ือสารคำาาแนะนำาาของคุณกับ Mitrade ผ่านทางศูนย์เทรดออนไลน์หรือทางอีเมล คำาาส่ังซ้ือทางแฟกซ์หรืออีเมลจะไม่ได้รับการ
ยอมรับ เว้นแต่จะตกลงกันไวอย่างชัดเจนตามข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าระหว่าง Mitrade และคุณ

(ข) Mitrade  ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจ  แต่เพียงผู้เดียวและไม่มีคำาาอธิบายในการปฏิเสธท่ีจะดำาาเนินการในนามของคุณเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการ
เงิน ใด  ๆ  ท่ีเป็ น  “over-the-counter”  หรือเพ่ือจำาากัดจำาานวนหรือขนาดของตำาาแหน่งงานท่ีเปิ ดในนามของคุณหรือท้ังสองอย่าง  Mitrade  
จะแจ้งให้คุณ ทราบถึงการปฏิเสธใด ๆ ก่อนหรือทันทีท่ีสามารถทำาาได้หลังจากการปฏิเสธดังกล่าว

(ค) ในการพิจารณาว่า  Mitrade  ตกลงท่ีจะยอมรับคำาาแนะนำาาจากสถานท่ีในการเทรด  อีเมล  (หรือคำาาส่ังท่ีเป็ นลายลักษณ์อักษรอ่ืน  ๆ  )  จากคุณ  
ลูกค้า ยอมรับว่า Mitrade มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคำาาส่ังซ้ือโดยไม่มีคำาาอธิบาย
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(ง) ตามดุลยพินิจของเรา  แต่เพียงผู้เดียวอนุญาตให้คุณระบุราคาปิ ดสำาาหรับตำาาแหน่งผ่านคำาาส่ัง  Stop  Loss  และ  Take  Profit  ภายใต้ข้อกำาาหนด
และ เง่ือนไขใด ๆ ท่ีเราอาจนำาาไปปฏิบัติเป็ นคร้ังคราว

(จ) เม่ือข้อเสนอของคุณและการยอมรับคำาาส่ังซ้ือของคุณคุณอนุญาตให้เราปิ ดสถานะท่ีราคา  Stop  Loss  หรือราคา  Take  Profit  ตามความเหมาะ
สม และตามท่ีตกลงไว้ ในคำาาส่ังซ้ือโดยไม่ต้องให้คำาาแนะนำาาหรือแจ้งให้คุณทราบเพ่ิมเติม  ตามดุลยพินิจของเรา  แต่เพียงผู้เดียวในการปิ ดสถานะ
เม่ือราคา ท่ีเราเสนอบนแพลตฟอร์ม Mitrade เท่ากับหรือสูงกว่าราคาท่ีเรายอมรับสำาาหรับคำาาส่ังซ้ือดังกล่าว

(ฉ) ตามดุลยพินิจของเรา  แต่เพียงผู้เดียวอนุญาตให้คุณร้องขอการเปิ ดหรือปิ ดสถานะรวมท้ังคำาาส่ัง  Stop  Loss  และ  Take  Profit  ภายในระยะเวลา
ท่ี กำาาหนดโดยคุณ   หากเรายอมรับคำาาขอดังกล่าว   ปิ ดตำาาแหน่งภายในช่วงเวลาท่ีกำาาหนด   คุณรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่ถูกบังคับให้ปิ ดตำาา
แหน่งดัง กล่าวนอกช่วงเวลาท่ีกำาาหนดหรือท่ีไม่เป็ นไปตามข้อ จำาากัด อ่ื น ๆ ท่ีตกลงกันเก่ียวกับตำาาแหน่งดังกล่าว

(ช) ตามดุลยพินิจของเรา  แต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับข้อเสนอเพ่ือวางจุดต่อท้ายท่ีเก่ียวข้องกับ  Stop  Loss  คุณรับทราบว่าระดับราคาเดิมท่ีกำาา
หนด ไว้ ใน Stop Loss อาจได้รับการแก้ ไขเม่ือตลาดบนแพลตฟอร์ม Mitrade เคล่ือนไหวตามความต้องการของคุณ ในขณะท่ี Stop Loss ของคุณ
ยังคงมี ผลอยู่คุณยอมรับว่าการเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ังในตลาดโดยอย่างน้อยหนึ่ง pip ในความชอบของคุณจะถือเป็ นข้อเสนอใหม่ โดยคุณเพ่ือยก
ระดับ การหยุดการสูญเสียต่อท้ายของคุณทีละ pip การเปล่ียนแปลงใน pip จะถูกปั ดเศษเป็ นค่าสัมบูรณ์ท่ีใกล้เคียงท่ีสุดในสกุลเงินหลักของคุณ

(ซ) คุณรับทราบและยอมรับว่าเน่ืองจากความผันผวนของตลาดและปั จจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา  เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำาาส่ังซ้ือ
จะ ดำาาเนินการในระดับท่ีระบุไว้ ในคำาาส่ังซ้ือของคุณ เช่น คำาาส่ังซ้ืออาจถูกปิ ดในราคาท่ีแย่กว่าเดิม ระบุโดยคุณในคำาาส่ังซ้ือดังกล่าว ในกรณีเช่นน้ี
เราจะปิ ด ตำาาแหน่งในราคาท่ีดีท่ีสุดถัดไป  ตัวอย่างเช่น  เม่ือเทียบกับ  Stop  Loss  ในกรณีของสถานะ  Long  ราคาอาจลดลงอย่างกะทันหันต่ำาากว่า
ราคา  Stop Loss โดยท่ีไม่ถึงราคาท่ีกำาาหนด ในกรณีของสถานะ Short ราคาอาจเพ่ิมข้ึนเหนื อราคา Stop Loss โดยไม่ถึงราคาท่ีกำาาหนด

(ฌ) ในส่วนท่ีเก่ียวกับ Take Profit ซึ่งราคาของตราสารอนุพันธ์อ้างอิงจะเคล่ือนไปสู่ความได้เปรียบของคุณ (เช่น สมมติว่าคุณมีสถานะ Long ถ้าราคา 
ลงเม่ือคุณซ้ือหรือราคาขึ้นเม่ือคุณขาย) คุณยอมรับว่าเราสามารถ (แต่เราไม่มีภาระผูกพันท่ีจะต้อง) ส่งต่อการปรับปรุงราคาดังกล่าวให้กับคุณ 
ตัวอย่างเช่น  ในกรณีท่ีอยู่ในสถานะ  Long  ราคาของตราสารอนุพันธ์อ้างอิงอาจเพ่ิมข้ึนเหนื อราคา  Take  Profit  โดยท่ีไม่เคยถึงราคาท่ีกำาาหนด  ใน 
กรณีของสถานะ Short ราคาของตราสารอนุพันธ์อ้างอิงอาจลดลงอย่างกะทันหันต่ำาากว่าราคา Take Profit โดยท่ีไม่ถึงราคาท่ีกำาาหนด

(ญ) ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดในการเสนอราคาโดยหรือการกำาาหนดราคาของธุรกรรมท่ี Mitrade เสนอให้แก่คุณ Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ผูกพัน
กับ ใบเสนอราคาหรือธุรกรรมดังกล่าวซึ่ง Mitrade สามารถยืนยันกับคุณได้ว่ามีข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลาของการเสนอราคาหรือ 
ธุรกรรม ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีขึ้นกับการซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงินคร้ังแรก Mitrade จะไม่ออกสัญญา (หรือหากออกไปแล้วจะยกเลิก) สัญญา 
และคืนเงินให้คุณตามน้ัน ในกรณีท่ีเกิดขึ้นโดยเก่ียวข้องกับการเสนอราคาสำาาหรับตำาาแหน่งท่ีมีอยู่ Mitrade จะออกใบเสนอราคาให้ ใหม่ตามน้ัน

(ฎ) Mitrade จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอ่ืนใดหากดำาาเนินการตามคำาาแนะนำาาท่ีไม่ได้รับอนุญาตปลอมแปลงหรือให้ โดยทุจริต คำาาแนะนำาาท้ังหมดจะ
ถือว่า มาจากคุณ

(ฏ) คุณจะต้องรับผิดชอบต่อคำาาส่ังซ้ือท้ังหมดและสำาาหรับความถูกต้องของข้อมูลส่งทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ช่ือรหัสผ่านหรือวิธีการระบุตัวตนอ่ืน    ๆ    
ท่ี ดำาาเนินการเพ่ือระบุตัวคุณ

(ฐ) คุณมีหน้าท่ีต้องเก็บรหัสผ่านท้ังหมดไว้เป็ นความลับและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงสถานท่ีในการเทรดของคุณได้

(ฑ) การส่งคำาาส่ังโดยคุณจะไม่ถือเป็ นการทำาาสัญญาผูกพันกับ  Mitrade  จนกว่า  Mitrade  จะยอมรับข้อเสนอของคุณผ่านการยืนยัน  (เพ่ือหลีกเล่ียง
ข้อ สงสัยสัญญาท่ีมีผลผูกพันอาจยังคงมีอยู่แม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันก็ตาม)

(ฒ) คุณจะดำาาเนินการหรืออนุญาตให้    Mitrade    ดำาาเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวท้ังหมดตามท่ีกำาาหนดไว้เพ่ือเปิ ดใช้งานการให้บริการท่ีพิจารณา
ในข้อ ตกลงของลูกค้าฉบับน้ี

(ณ) คุณจะต้องให้คำาาส่ังแก่ Mitrade โดยทันทีซึ่ง Mitrade อาจต้องการ หากคุณไม่ให้คำาาส่ังดังกล่าวในทันที Mitrade อาจดำาาเนินการตามข้ันตอนดัง
กล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณซึ่งรวมถึง   แต่ไม่จำาากัดเพียงการปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่เน่ืองจาก   Mitrade   เห็นว่าจำาาเป็ นหรือเป็ นท่ีต้องการสำ าาหรับ
การป้ องกัน ของตนเองหรือการป้ องกัน คุณ ข้อกำาาหนดน้ียังใช้กับสถานการณ์ท่ี Mitrade ไม่สามารถติดต่อคุณได้

(ด) โดยท่ัวไป   Mitrade   จะดำาาเนินการตามคำาาส่ังโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็ นไปได้และจะต้องดำาาเนินการภายในกรอบเวลาท่ีสมเหตุสมผลตามท่ีเห็นใน
บริบท ของลักษณะของคำาาส่ัง   อย่างไรก็ตามหากได้รับคำาาส่ังแล้ว   Mitrade   เช่ือว่าไม่สามารถดำาาเนินการตามคำาาส่ังดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา
อันสมควร Mitrade   อาจเล่ือนการปฏิบัติตามคำาาส่ังเหล่าน้ันออกไปจนกว่าจะเป็ นไปตามความเห็นท่ีสมเหตุสมผลของ   Mitrade   สามารถทำาาได้
หรือแจ้งให้คุณ ทราบ Mitrade ปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามคำาาส่ังดังกล่าว

(2) การอนุญาต

(ก) ในกรณีท่ีคุณเป็ นนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลธรรมดาเท่าน้ันคุณสามารถอนุญาตให้พนักงาน ผู้ทำาาสัญญา เจ้าหน้าท่ี  หรือตัวแทนอ่ืน ๆ (ผู้มีอำาานาจ) 
ให้ คำาาแนะนำาา  (ผ่านวิธีการท่ีตกลงกัน)  ในนามของคุณและ  Mitrade  มีสิทธ์ิ  เพ่ือดำาาเนินการตามคำาาแนะนำาาท่ีมาจากคุณหรือบุคคลท่ีได้รับ
อนุญาต  เป็ น ความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องแจ้ง Mitrade เป็ นลายลักษณ์อักษรทันทีหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในรายช่ือผู้มีอำาานาจท่ีระบุไว้
ตามข้อตกลงของ ลูกค้าฉบับน้ี

(ข) บุคคลจะได้รับการแต่งต้ังให้เป็ นผู้มีอำาานาจเท่าน้ัน ในกรณีท่ีเป็ นพนักงาน ผู้ทำาาสัญญาหรือเจ้าหน้าท่ีของลูกค้าองค์กร
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(ค) Mitrade จะยอมรับคำาาส่ังจากผู้มีอำาานาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการสอบถามตัวตนของบุคคลใด ๆ ท่ี ให้คำาาส่ั ง Mitrade อาจดำาาเนินการตามคำาา
ส่ังท่ีได้ รับจากบุคคลใด ๆ ท่ีดูเหมือนว่า Mitrade เป็ นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีรายช่ือเป็ นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม 
Mitrade จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำาาท่ีถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ โดยอาศัยคำาาส่ังน้ัน

(ง) ห้ามมอบอำาานาจให้บุคคลภายนอกด้วยบัญชีบุคคลธรรมดา Mitrade ไม่ ให้คำาาแนะนำาาจัดการหรือให้บริการบัญชีท่ีมีการจัดการตามดุลยพินิจ

(3) การอนุญาตและคำาาส่ังท่ีให้ ไว้ผ่านสถานท่ีเทรดออนไลน์

(ก) Mitrade จะไม่ถือว่าได้รับคำาาส่ังหรือการส่ื อสารใด ๆ จนกว่า Mitrade จะมีความรู้ท่ีแท้จริงเก่ียวกับคำาาส่ังหรือการส่ื อสารดังกล่าว ข้อกำาาหนด
ของคำาา ส่ั งซ้ือหรือการส่ือสารใด  ๆ  ท่ีส่ งถึงคุณทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ ไขได้  คำาาส่ังใด  ๆ  ท่ีส่ งทางอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ถือว่าได้รับแล้ว เท่าน้ันและจะเป็ นคำาาส่ังท่ีถูกต้องเม่ือคำาาส่ังดังกล่าวได้รับการบันทึกว่าดำาาเนินการโดย Mitrade

(ข) คุณรับทราบและรับประกันว่าคุณได้รับรหัสผ่านท่ีอนุญาตให้คุณเข้าถึงส่ิงอำาานวยความสะดวกการซ้ือขายออนไลน์     คุณเป็ นเจ้าของรหัสผ่านท่ีให้ 
ไว้ แต่เพียงผู้เดียวและคุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีสำ าาหรับธุรกรรมใด     ๆ     ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบัญชีท่ีเปิ ดถือหรือเข้าถึงผ่านการใช้รหัส
ผ่านท่ี Mitrade   มอบให้คุณ   แม้ว่าการใช้งานดังกล่าวอาจไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดพลาดก็ตาม   คุณตกลงท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี
สำ าาหรับ การใช้สถานท่ีในการเทรดออนไลน์สำ าาหรับคำาาส่ังซ้ือใด   ๆ   ท่ีส่ งผ่านสถานท่ีในการเทรดออนไลน์และสำ าาหรับการส่ือสารท้ังหมดและ
ความถูกต้องของ ข้อมูลท้ังหมดท่ีส่งผ่านสถานท่ีในการเทรดออนไลน์ โดยใช้ช่ือของคุณ รหัสผ่านหรือวิธีการระบุตัวบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี ใช้เพ่ือระบุตัวตน
ของคุณ

(ค) คุณรับประกันและตกลงว่าบุคคลใด  ๆ  ท่ีครอบครองรหัสผ่านใด  ๆ  ได้รับอนุญาตจากคุณและคุณรับทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาา
ใด ๆ ในบัญชีของคุณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้รหัสผ่านของคุณ

(ง) คุณตกลงท่ีจะแจ้ง Mitrade ทันทีหากคุณทราบถึงการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหายหรือการขโมยช่ือผู้ ใช้รหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชี 
ของคุณ หรือข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับเน้ือหาของงบรวมถึงยอดเงินสด ตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ หรือประวัติการทำาาธุรกรรม

14. การเข้าสู่ ธุรกรรม

(1) คุณสามารถขอในวันทำาาการใดก็ได้ผ่านทางแพลตฟอร์มการเทรด อีเมล หรืออ่ืน ๆ เพ่ือให้  Mitrade เสนอราคาท่ี  Mitrade อาจเตรียมท่ีจะเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงิน คุณรับทราบว่าการเสนอราคาตามคำาาขอน้ี ไม่ถือเป็ นข้อเสนอในการทำาาธุรกรรม

(2) เม่ือได้รับใบเสนอราคาจาก   Mitrade   คุณสามารถส่งคำาาส่ังซ้ือขายผ่านทางแพลตฟอร์มการซ้ือขายอีเมลหรืออ่ืน   ๆ   โดยเสนอให้   Mitrade   ทำาา
ธุรกรรม ทางการเงินกับคุณในราคาท่ี Mitrade เสนอ

(3) Mitrade ไม่มีภาระผูกพันในการยอมรับข้อเสนอของคุณในการทำาาธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ    แต่ไม่จำาากัดเพียงมีดุลพินิจท่ีจะไม่ยอมรับข้อ
เสนอ ของคุณในการทำาาธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินหากคุณทำาาเกินหรือเกินกว่าท่ีกำาาหนดไว้ล่วงหน้า       ขีดจำาากัดท่ีกำาาหนดให้กับคุณภายใต้ข้อ
ตกลงของลูกค้า ฉบับน้ี   หรือจนกว่า  Mitrade  จะได้รับมาร์จ้ินข้ันต้นท้ังหมดจากคุณตามท่ีกำาาหนดในรูปแบบของเงินชำาาระ  Mitrade  จะให้คำาาแนะนำาา
คุณทันทีหาก  Mitrade ตัดสินใจท่ีจะไม่รับข้อเสนอของคุณเพ่ือทำาาธุรกรรมทางการเงิน

(4) หากยังไม่ได้รับจากคุณเงินประกันเร่ิมต้นจะจ่ายให้กับ Mitrade เม่ือ Mitrade ยอมรับข้อเสนอของคุณเพ่ือทำาาธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

(5) หาก  Mitrade  ยอมรับข้อเสนอของคุณในการทำาาธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  Mitrade  จะส่งอีเมลยืนยันให้คุณ  1  ถึง  2  วันทำาาการหลังจากท่ีมีการ
ทำาา ธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน     ไม่ว่าสถานท่ีในการเทรดออนไลน์อาจยืนยันว่ามีการทำาาสัญญาทันทีเม่ือคุณส่งคำาาแนะนำาาผ่านสถานท่ีในการเทรด
ออนไลน์ อีเมลยืนยันท่ีส่งต่อโดย Mitrade ถือเป็ นการยืนยันสัญญาอย่างเป็ นทางการของ Mitrade ความล้มเหลวของ Mitrade ในการออกการยืนยันจะ
ไม่ส่งผลก ระทบหรือส่งผลกระทบต่อธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง Mitrade จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท่ีเกิดจากความล้มเหลวในการออกคำาา
ยืนยัน

(6) เพ่ือหลีกเล่ียงข้อสงสัยจะมีการยืนยันการทำาาธุรกรรมโดยวิธีการทำาาธุรกรรม 1 ถึง 2 วันหลังจากการทำาาธุรกรรมในรูปแบบอีเมลจาก Mitrade การยืนยัน
จะ มีรายละเอียดการระบุตัวตนของผู้ออกผลิตภัณฑ์   รายละเอียดบัญชีของคุณ  วันท่ีทำาาธุรกรรม  รายละเอียดของธุรกรรม  จำาานวนเงินท่ีต้องชำาาระ  
และภาษี หรืออากรแสตมป์ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม
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(7) คุณตกลงท่ีจะตรวจสอบเง่ือนไขของการยืนยันแต่ละคร้ังทันทีท่ีได้รับและคุณยอมรับว่าเน้ือหาของการยืนยันในกรณีท่ีไม่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้งจะเป็ 
น หลักฐานสรุปของข้อตกลงท่ีดำาาเนินการ เว้นแต่ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังจากออกการยืนยันคุณจะแจ้งให้  Mitrade ทราบถึงรายละเอียดท่ีมีข้อโต้แย้งใด ๆ 
ใน การยืนยันท่ีคุณได้รับ เม่ือได้รับการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 48 ช่ัวโมงของรายละเอียดท่ี โต้แย้ง Mitrade จะตรวจสอบข้อพิพาทและ 
ด้วยความร่วมมือของคุณจะพยายามแก้ ไขข้อพิพาท  แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งดังกล่าวคุณจะยังคงปฏิบัติตามข้อผูกมัดใด  ๆ  ซึ่งรวมถึง  แต่ไม่จำาากัดเพียง
ภาระ ผูกพันในการจ่าย Margin Call ท่ีทำาาโดย Mitrade ในส่วนท่ีเก่ียวกับธุรกรรมราวกับว่าการยืนยันน้ันถูกต้องและรายละเอียดของมันไม่ได้เป็ นประเด็น
ของข้อ โต้แย้ง

(8) ตามดุลยพินิจของบริษัท   Mitrade   ขอสงวนสิทธิ์ในการจำาากัดมูลค่าของธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีคุณอาจเข้าร่วมภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับ
น้ี หากคุณต้องการทำาาธุรกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ิมเติมคุณต้องขอและขออนุมัติจาก   Mitrade   ซึ่ง   Mitrade   อาจอนุญาตหรือปฏิเสธ
ตาม ดุลยพินิจของตน

(9) คำาาส่ังซ้ืออาจถูกวางเป็ นคำาาส่ังซ้ือของตลาดเพ่ือซ้ือหรือขายตราสารโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็ นไปได้ ในราคาท่ีหาได้ ในตลาดหรือ  จำาากัด  และหยุดคำาาส่ัง
ซ้ือขาย เม่ือราคาถึงระดับท่ีกำาาหนดไว้ล่วงหน้าตามท่ีเก่ียวข้องกับตราสารต่าง  ๆ  ท่ีเสนอ  จำาากัดคำาาส่ังซ้ือและหยุดคำาาส่ังซ้ือท่ีจะขายจะต้องวางไว้ต่ำาา
กว่าราคาตลาด ปั จจุบัน    และจำาากัด    คำาาส่ังซ้ือท่ีจะขายและหยุดคำาาส่ังซ้ือจะต้องวางไว้เหนือราคาตลาดปั จจุบัน    หากถึงราคาประมูลสำ าาหรับคำาาส่ัง
ขายหรือราคาเสนอซ้ือ สำ า าหรับคำาาส่ังซ้ือคำาาส่ังซ้ือจะเต็มไปด้วยราคาท่ีหาได้ ในตลาดและเม่ือ  Mitrade  สามารถป้ องกันความเส่ียงธุรกรรมกับคู่ค้าท่ีป้ 
องกันความเส่ียงได้อย่างเต็ม ท่ี ดังน้ันจึงไม่รับประกันคำาาส่ังจำาากัดและหยุดการทำาางานในระดับหรือจำาานวนท่ีระบุเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนโดย 
Mitrade.

(10) หากคุณให้   Mitrade   พร้อมคำาาแนะนำาาในการทำาาธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินเม่ือถึงระดับราคาท่ีเฉพาะเจาะจงในตลาดของตราสารอ้างอิงคุณรับ
ทราบ ว่าราคาท่ีทำาาธุรกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอาจไม่ใช่ราคา      เช่นเดียวกับราคาท่ีคุณร้องขอเน่ืองจาก      Mitrade      อาจเลือกท่ีจะไม่ทำาา
ธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจนกว่าจะพอใจแล้วว่าจะสามารถป้ องกันความเส่ียงให้กับคุณได้

15. การดำาาเนินการส่ังซ้ือ

(1) Mitrade ดำาาเนินการและคุณรับทราบว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการติดต่อในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการลงทุนใน
ธุรกิจหลักทรพย์ที่เ ก่ียวข้องและข้อกำาาหนดของกฎการดำาาเนินงานของการแลกเปล่ียน Mitrade จะดำาาเนินการติดต่อท้ังหมดตามลำาาดับท่ีได้รับและ
บันทึกไว้  เว้นแต่ในดุลยพินิจ ของ Mitrade จะมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันในการจัดสรรสัญญาดังกล่าวบนพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกัน

(2) ตามคำาาขอของคุณ Mitrade จะให้บันทึกสัญญาและใบแจ้งยอดรายเดือน

(3) คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารยืนยันและคำาาช้ีแจงท้ังหมดอย่างละเอียด (ไม่ว่าจะได้รับ/เข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออ่ืน ๆ ) และนำาาข้อ
ผิด พลาดหรือการละเว้นใด ๆ มาให้ Mitrade เป็ นลายลักษณ์อักษรภายใน 48 ช่ัวโมง ในกรณีท่ีไม่มีการคัดค้านเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าบันทึกสัญญา
และ ใบแจ้งยอดรายเดือนถูกต้องทุกประการ

(4) ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว Mitrade อาจดำาาเนินการคำาาส่ัง Stop Loss ท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรเช่ือว่าการเคล่ือนไหวของ
ราคา ในภายหลังอาจส่งผลเสียต่อคุณ Mitrade จะไม่รับผิดต่อคุณสำาาหรับความล้มเหลวในการใช้ดุลพินิจน้ี  คำาาส่ั ง Stop Loss จะเกิดขึ้นเม่ือคุณมี
สถานะ Short และมีการซ้ือขายสัญญาท่ีหรือสูงกว่าราคา Stop Loss หรือเม่ือคุณมีสถานะ Long และสัญญาซ้ือขายท่ีหรือต่ำาากว่าราคา Stop Loss เม่ือ
คำาาส่ั ง Stop Loss ถูกทริกเกอร์หรือดำาาเนินการคำาาส่ังซ้ือน้ันจะกลายเป็ นคำาาส่ังของตลาดและ  Mitrade  จะใช้ความพยายามท่ีสมเหตุสมผลในการดำาา
เนินการตามคำาาส่ังซ้ือขาย การยอมรับคำาาส่ัง Stop Loss ไม่ได้เป็ นการรับประกันหรือรับรองโดย Mitrade ว่าคำาาส่ั ง Stop Loss สามารถดำาาเนินการได้ท่ี
ราคา Stop Loss

(5) Mitrade   อาจรวบรวมคำาาส่ังซ้ือของคุณด้วยคำาาส่ังซ้ือของตนเอง   หรือคำาาส่ังของผู้ร่วมงานและ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ   Mitrade   รวมถึงพนักงาน
และ ลูกค้าอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท นอกจากน้ี  Mitrade อาจแยกคำาาส่ังซ้ือของคุณ โดยท่ัวไปคำาาส่ังซ้ือจะถูกรวมหรือแยกโดยท่ี Mitrade เช่ืออย่าง
สมเหตุ สมผลว่าเป็ นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าโดยรวม     แต่คุณรับทราบว่าในบางคร้ังผลของการรวมหรือการแยกอาจส่งผลให้ ได้ราคาท่ีดีน้อย
กว่าคำาาส่ัง ซ้ือของคุณท่ีดำาาเนินการแยกกัน

(6) การซ้ือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีดำาาเนินการผ่าน  Mitrade  อาจมีการป้ องกันความเส่ียงกับผู้ ให้บริการของ  Mitrade  ตามกรอบการบริหารความ
เส่ียง ของเรา
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16. การชำาาระเงินและมาร้น์จิ

(1) คุณยอมรับและรับทราบส่ิงต่อไปน้ี

(ก) Mitrade อาจแนะนำาาให้คุณทราบถึงความจำาาเป็ นในการจัดเตรียมหลักประกันข้ันต้นหรือการบำาารุงรักษาโดยวิธีการชำาาระเงินหรือ (หาก Mitrade 
เห็น ด้วย) การย่ืนหลักประกันในจำาานวนท่ีกำาาหนดโดย Mitrade ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวจำาาเป็ นต้องปกป้ องตนเองจากภาระผูกพันส่วน
บุคคลท่ีเกิด ข้ึนจากการติดต่อในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ก่อนท่ีจะทำาาธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินคุณต้องฝากเงินท่ีเคลียร์แล้ว อ้างถึงข้อ 7 
สำ าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการถือครองเงินโดย Mitrade จำาานวนเงินท่ี Mitrade ต้องการ และเวลาท่ีจำาาเป็ นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
Mitrade Mitrade ไม่จำาาเป็ นต้องอนุญาตให้มีการชดเชยเงินหรือหลักประกันใด ๆ ตามท่ี Mitrade กำาาหนด

(ข) ในกรณีท่ีคุณทำาาธุรกรรมคุณจะต้องจ่ายมาร์จ้ินข้ันต้น      (เงินฝากเร่ิมต้น/การชำาาระเงินล่วงหน้า)      มาร์จ้ินข้ันต้นหมายถึงจำาานวนหลักประกันท่ี
คุณ ต้องการเพ่ือเป็ นหลักประกันในการเข้าสู่สถานะมาร์จ้ิน    เราจะต้องมีมาร์จ้ินข้ันต้นท่ีคำาานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัญญา    มาร์จิ้นข้ันต้น
จะแตก ต่างกันไปขึ้นอยู่กับปั จจัยต่าง ๆ เช่น แต่ไม่จำาากัดเพียง ประเภทของสินค้าท่ีคุณซ้ือขาย ความผันผวนของตลาด และสภาพคล่องของ
ตราสารอนุพันธ์ อ้างอิงท่ีผลิตภัณฑ์น้ันอ้างอิงและถูกกำาาหนดตามดุลยพินิจของ Mitrade ในบางกรณี คุณอาจสามารถเลือกจำานวนมาร์จ้ินเร่ิมต้น
ท่ีคุณต้องการจ่ายสำาหรับผลิตภัณฑ์น้ันๆ

(ค) Mitrade   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์มาร์จ้ินข้ันต้นตามดุลยพินิจของตน   แต่เพียงผู้เดียวเป็ นคร้ังคราว   ส่ิ งน้ีอาจ   (แต่ไม่จำาาเป็ 
น) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในความผันผวนของตลาดหรือการรับรู้ความเส่ียงของสัญญา  Margin  FX  หรือ  CFD  ท่ีเฉพาะเจาะจง  ดังน้ันจึง
จำาาเป็ น อย่างยิ่งท่ีคุณจะต้องตรวจสอบเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซ้ือขายเป็ นประจำาาสำ าาหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว     ในกรณีท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นมาร์จิ้นข้ันต้นอาจมีการส่งอีเมลและ / หรือการแจ้งเตือนแบบพุ ช (โดยท่ีทุนคงเหลือของคุณสูงกว่า 100% ของมาร์จ้ินข้ันต้น
ท้ังหมด) เพ่ือแจ้งให้ คุณทราบถึงอัตราใหม่ท่ีจะนำาาไปใช้กับท้ังตำาาแหน่งท่ีมีอยู่และตำาาแหน่งใหม่   การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นมาร์จ้ินเริ่มต้นดังกล่าว
อาจทำาาให้เกิดการเรียกมาร์จ้ินหาก คุณไม่เป็ นไปตามข้อกำาาหนดระยะขอบใหม่และในกรณีน้ีอาจมีการส่งอีเมล Margin Call แยกต่างหากถึงคุณ 
คุณจะถูกป้ องกันไม่ให้เปิ ดรับความเส่ียง ใด ๆ ในบัญชีของคุณและ Mitrade จะมีดุลยพินิจในการปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่ของคุณเว้นแต่และจนกว่าจะมี
การจ่ายเงินมาร์จิ้นเริ่มต้นใหม่ให้กับ Mitrade   ในเงินท่ีเคลียร์สำ า าหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดท้ังหมดของคุณ   ตัวเลขน้ีคำาานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์มาร์จ้ินเริ่
มต้นใหม่คูณด้วยมูลค่าสัญญา   ณ   วันท่ี Margin  Call  ในทุกประการเวลาจะเป็ นส่ิงสำ า าคัญสำาาหรับภาระผูกพันในการชำาาระเงินท้ังหมดของคุณ  
ในการรักษาสถานะท่ีเปิ ดอยู่  คุณจะต้องรักษา ทุนคงเหลือให้เพียงพอในบัญชีการเทรดของคุณเพ่ือให้เป็ นไปตามมาร์จ้ินในการรักษา น่ี เป็ นข้อกำาา
หนดในการรักษาทุนคงเหลือให้สูงกว่า 50% (หรือ ท่ีมีการแก้ ไขบนเว็บไซต์เป็ นคร้ังคราว)  ของมาร์จ้ินเริ่มต้นท้ังหมดท่ีจำาาเป็ นสำ าาหรับท้ังบัญชี  
หากทุนคงเหลือแตะหรือต่ำาากว่าระดับมาร์จ้ินในการรักษา Mitrade จะมีสิทธ์ิปิ ดสถานะของคุณโดยใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าคุณจะได้รับ 
Margin Call ก่อนหน้าน้ี

(ง) Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงระดับมาร์จินการบำาารุงรักษาตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวเป็ นคร้ังคราว สิ่ งน้ีอาจ (แต่ไม่จำาาเป็ 
น) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของความผันผวนของตลาด         ดังน้ันจึงจำาาเป็ นอย่างย่ิงท่ีคุณต้องตรวจสอบเว็บไซต์บ่อยคร้ังเพ่ือดูการเปล่ียนแปลง
ดัง กล่าว ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาร์จิ้นในการรักษาอาจมีการแจ้งทางอีเมลถึงคุณ (แม้ว่าทุนคงเหลือของคุณจะสูงกว่า 50% ของมาร์จิ้นข้ัน
ต้น ท้ังหมด)  เพ่ือแจ้งให้คุณทราบถึงระดับมาร์จ้ินในการรักษาใหม่  การเปล่ียนแปลงระดับมาร์จ้ินในการรักษาดังกล่าวอาจทำาาให้เกิด  Margin  Call  
หาก คุณไม่เป็ นไปตามข้อกำาาหนดมาร์จ้ินใหม่และในกรณีน้ีอาจมีการส่งอีเมล Margin Call แยกต่างหากถึงคุณ คุณจะถูกป้ องกันไม่ให้เปิ ดรับความ
เส่ียงใด ๆ ในบัญชีของคุณและ Mitrade จะมีดุลยพินิจในการปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่ของคุณเว้นแต่และจนกว่าจะมีการจ่ายมาร์จ้ินในการรักษาใหม่ให้
กับ Mitrade  ในเงินท่ีเคลียร์สำ า าหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดท้ังหมดของคุณ  ตัวเลขน้ีคำาานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์มาร์จ้ินในการรักษาใหม่คูณด้วยมาร์จ้ินข้ัน
ต้นท้ังหมด ท่ีจ่ายเข้าบัญชี

(จ) Margin Call จะทำาาตามบัญชีซ้ือขายสุทธิ เช่น หากคุณมีสถานะท่ีเปิ ดอยู่หลายตำาาแหน่ง จากน้ันข้อกำาาหนดมาร์จ้ินจะคำาานวณตามกลุ่มธุรกรรมท่ี
เปิ ดอยู่ Margin Call คร้ังแรกจะเกิดขึ้นเม่ือทุนคงเหลือต่ำาากว่า 100% ของมาร์จ้ินเริ่มต้นท้ังหมดท่ีจ่ายในบัญชี Mitrade ควรตัดสินใจออก Margin 
Call ใน กรณีน้ีหรือไม่ บัญชีของคุณจะถูกป้ องกันไม่ให้เปิ ดรับข้อมูลเพ่ิมเติม Mitrade มีสิทธ์ิปิ ดสถานะของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมเว้น
แต่และ จนกว่าคุณจะเพ่ิม ทุนคงเหลือในบัญชีกลับสูงกว่า 100% ของมาร์จ้ินข้ันต้นท้ังหมดท่ีจ่าย เงินฝากจะต้องได้รับเป็ นเงินชำาาระ

(ฉ) Margin Call คร้ังท่ีสองจะเกิดขึ้นเม่ือ ทุนคงเหลือต่ำาากว่า 75% ของมาร์จิ้นเริ่มต้นท้ังหมดท่ีจ่ายในบัญชี Margin Call คร้ังท่ีสามจะเกิดขึ้นเม่ือทุนคง 
เหลือแตะหรือต่ำาากว่า 50% ของมาร์จ้ินเริ่มต้นท้ังหมด (เช่น มาร์จิ้นในการรักษาท้ังหมด) ในบัญชีของคุณ หาก Mitrade ออก Margin Call คร้ังท่ี
สาม ในกรณีน้ีคุณจะได้รับแจ้งถึงสิทธ์ิของ Mitrade ในการปิ ดตำาาแหน่งของคุณเน่ืองจากการละเมิดมาร์จ้ินในการรักษาของคุณได้รับการกระตุ้น
และ ตำาาแหน่งของคุณอยู่ในความเส่ียงท่ีใกล้จะถูกปิ ด

(ช) Mitrade ไม่มีภาระผูกพันในการออก Margin Call ใด ๆ เป็ นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบข้อกำาาหนดมาร์จ้ินในบัญชี
ของ คุณบ่อยๆ คุณรับทราบว่า Mitrade อาจปิ ดสถานะของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมเม่ือ ทุนคงเหลือของคุณแตะหรือต่ำาากว่าระดับมาร์
จ้ิ นใน การรักษา ไม่ว่าคุณจะได้รับ Margin Call หรือไม่ก็ตาม เป็ นความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นในการรักษา
และมาร์ จ้ิ นข้ันต้นท่ีเพียงพอก่อนท่ีจะเปิ ดตำาาแหน่งใหม่ ไม่ว่าคุณจะได้รับ Margin Call หรือไม่ก็ตาม ด้วยลักษณะท่ีมีพลวัตของตลาดการเงินในทาง
ปฏิบัติคุณ อาจต้องการฝากบัฟเฟอร์เล็กน้อยนอกเหนือจากการชดเชยส่วนท่ีขาดในกรณีท่ีตำาาแหน่งของคุณเคล่ือนเข้าหาคุณและเพ่ิมอัตรากำาาไร
ให้มากขึ้น
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(ซ) การใช้อำาานาจใด ๆ โดย Mitrade ของอำาานาจหรือสิทธิใด ๆ ภายใต้ข้อน้ีรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงการเรียก Margin จะมีผลผูกพันกับคุณ

(ฌ) ท่ีคุณซ้ือขายผ่านแพลตฟอร์มการซ้ือขายเราจะแจ้งให้คุณทราบถึง Margin Call ผ่านหน้าจอ ‘ป๊ อปอัป’ บนแพลตฟอร์มการเทรด (แม้ว่าเราจะไม่มี 
ภาระผูกพันในการทำาาเช่นน้ันก็ตาม)    และคุณต้องเข้าสู่ระบบ    ไปยังระบบเม่ือคุณมีตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่เพ่ือให้แน่ ใจว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนเก่ียว
กับ Margin Calls ดังกล่าว เป็ นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบ และจัดการตำาาแหน่งท่ีเปิ ดและการเปิ ดเผยของคุณและ
ตรวจ สอบให้แน่ใจว่ามี Margin Calls ตามท่ีกำาาหนด

(ญ) ในกรณีท่ีคุณไม่ได้ตรวจสอบแพลตฟอร์มการเทรดสำาาหรับการแจ้งเตือน Margin Call สถานะท่ีมีมาร์จ้ินท้ังหมดอาจถูกปิ ดโดย Mitrade โดยไม่
ต้อง อ้างอิงถึงคุณเพ่ิมเติม

(ฎ) กระบวนการน้ีอาจดำาาเนินการโดยระบบ  Close-Out  Monitor  (‘COM’)  อัตโนมัติภายในของเราหรือฝ่ ายจัดการของเราอาจปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ 
ดบาง ส่วนหรือท้ังหมดตามดุลยพินิจของเรา ตามดุลยพินิจของเราปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ ดบางส่วนหรือท้ังหมดจนกว่ามาร์จ้ินในการรักษาท่ีจ่ายใน
บัญชีของ คุณจะครอบคลุมท้ังหมดโดยทุนคงเหลือ  เม่ือปิ ดสถานะระบบ  COM  อัตโนมัติของเราหรือฝ่ ายจัดการของเราจะดำาาเนินการด้วยความ
พยายามอย่าง ดีท่ีสุ ดและปิ ดสถานะท่ีมีผลขาดทุนมากท่ีสุดหรือใช้นโยบาย First In First Out (“FIFO”) สำ า าหรับตำาาแหน่งท่ีมีผลขาดทุนจากกา
รดำาาเนินการเดียวกัน อาจมีข้อยกเว้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปั จจัยอ่ืน  ๆ  ซึ่งรวมถึง  (แต่ไม่จำาากัดเพียง)  ในบัญชีท่ีมีหลายตำาาแหน่งท่ีมีหรือไม่
มีคำาาส่ังหยุด  สิ่ งสำ าาคัญคือ ต้องทราบว่าตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ใด ๆ จะถือว่ามีความเส่ียงท่ีจะถูกปิ ดทันทีท่ีบัญชีของคุณแตะหรือต่ำาากว่ามาร์จ้ินใน
การรักษา

(ฏ) คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจ่ายเงินส่วนท่ีขาดจาก Mitrade หลังจากปิ ดสถานะ และหากคุณผิดนัดหรือปฏิเสธการชำาาระเงินดังกล่าว Mitrade 
อาจ นำาาเงินท่ี ได้จากทรัพย์สินท่ี Mitrade ถืออยู่มาใช้กับการขาดดุลน้ัน

(ฐ) จะไม่ถือว่า Margin Call เป็ นไปตามเง่ือนไขจนกว่า Mitrade จะได้รับเงินท่ีชำาาระแล้วในบัญชีท่ีเสนอช่ือ

(ฑ) หากคุณล้มเหลวในการดำาาเนินการตาม  Margin  Call  Mitrade  อาจไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์หรืออำาานาจอ่ืนใดภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าน้ีและ
ตาม ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดให้ปิ ดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางการเงินใด  ๆ  หรือท้ังหมดของคุณ  สัญญาผลิตภัณฑ์และปฏิเสธคำาาขอใด  ๆ  
จากคุณ ในการทำาาสัญญาเพ่ิมเติมใด ๆ

(ฒ) Mitrade จะไม่ให้เครดิตแก่คุณโดยตรงหรือโดยอ้อมเว้นแต่จะตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นอย่างอ่ืน.

(ณ) ภายใต้เง่ือนไขท่ีคุณปฏิบัติตามภาระผูกพันของ Margin ท้ังหมด Mitrade อาจอนุญาตให้คุณถอนออกจากบัญชีทุนคงเหลือส่วนเกิน

(ด) ภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงลูกค้าฉบับน้ีและภายใต้หรือเก่ียวข้องกับบัญชีอ่ืนใดระหว่าง Mitrade และคุณอาจถูกนำาาไปใช้กับจำาานวนเงินใด 
ๆ ท่ีคุณถืออยู่ในบัญชีความไว้วางใจของลูกค้า Mitrade จนกว่าภาระผูกพันท้ังหมดของคุณท่ีมีต่อเราจะเป็ นท่ีพอใจเงินของคุณในบัญชีความไว้
วางใจ ของลูกค้าจะไม่ก่อให้เกิดหน้ีท่ี Mitrade ต้องชำาาระให้กับคุณและคุณจะไม่มีสิทธ์ิได้รับการชำาาระเงินเหล่าน้ี

(ต) หากเป็ นไปได้   เราจะส่งเงินด้วยวิธีการเดียวกันและไปยังแหล่งท่ีมาเดียวกันกับท่ีได้รับ  เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำาาขอถอนเงิน
ด้วย วิธีการชำาาระเงินท่ีเฉพาะเจาะจงและแนะนำาาวิธีการชำาาระเงินอื่นที่คุณจะต้องดำาาเนินการตามคำาาขอถอนใหม่และจัดหาเอกสารประกอบเพิ่ม
เติมตาม คำาาขอสำาาหรับการตรวจสอบภายในและการดำาาเนินการท่ีเหมาะสมของ คำาาขอถอนเงิน

(ถ) การถอนออกจากบัญชีซ้ือขายของคุณจะดำาาเนินการโดยเราภายในอย่างน้อยหนึ่ง  (1)  วันทำาาการและไม่เกินสาม  (3)  วันทำาาการหลังจากได้รับ
คำาาขอ ถอนเงิน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการถอนเงินอาจต้องใช้เวลาในการดำาาเนินการเพ่ิมเติมขึ้นอยู่กับข้ันตอนของผู้ ให้บริการชำาาระเงิน
บุคคลท่ีสาม สถาบันการเงินและเขตอำาานาจศาลท่ีมีปั ญหา การถอนเงินอาจมีความล่าช้าเพ่ิมเติมหากการตรวจสอบความปลอดภัยดำาาเนินการ
โดยผู้ ให้บริการ ชำาาระเงินบุคคลท่ีสามหรือโดยเรา  เม่ือคุณส่งคำาาขอถอนเงินคำาาขอจะได้รับการดำาาเนินการและจำาานวนเงินถอนท่ีร้องขอจะถูกหัก
ออกจากยอดคงเหลือ ในบัญชีในการเทรดของคุณ ในช่วงเวลาดังกล่าวและจนกว่าคำาาขอถอนจะอยู่ในสถานะ “รอดำาาเนินการ” คุณสามารถยกเลิก
คำาาขอถอนได้และจำาานวน เงินถอนท่ีร้องขอจะถูกเพ่ิมกลับไปยังยอดคงเหลือในบัญชีซ้ือขายของคุณ  อย่างไรก็ตามหากคำาาขอถอนอยู่ในสถานะ  
‘กำาาลังดำาาเนินการ’  คำาาขอถอน เงินสามารถยกเลิกได้ โดย Mitrade เท่าน้ันและหากคำาาขอดังกล่าวได้รับการดำาาเนินการแล้วเราไม่สามารถ
ยกเลิกการถอนได้

(ท) หากประเทศที่คุณอาศัยอยู่มีหรือออกกฎข้อบังคับหรือกฎหมายที่จำาากัดการใช้สกุลเงินหรือกำาาหนดให้คุณต้องรายงานการรับและการชำาาระเงิน
ของ สกุลเงินน้ันต่อหน่วยงานกำาากับดูแลหรือหน่วยงานทางกฎหมาย คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีในการรายงานหรือได้รับความ
ยินยอม หรือการอนุมัติท่ีจำาาเป็ นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการท่ีคุณใช้แพลตฟอร์มการซ้ือขายหรือธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง
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17. การบำาารุงรักษาและการปิ ดธุรกรรม

(1) การปิ ด CFD

(ก) คุณยอมรับและรับทราบว่า:

(1) เม่ือใดก็ได้คุณสามารถให้ Mitrade ผ่านทางแพลตฟอร์มการเทรดอีเมลหรือแจ้งให้ทราบอย่างอ่ืนเก่ียวกับความต้ังใจของคุณในการปิ ด CFD 
ใด ๆ (ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน) โดยระบุตราสารอ้างอิงและสัดส่วนของ CFD ท่ีคุณต้องการปิ ด

(2) เม่ือได้รับการแจ้งปิ ดบัญชี    Mitrade    จะใช้ความพยายามตามสมควรในการเสนอราคาสำาาหรับราคาปิ ดและแจ้งให้คุณทราบเก่ียวกับใบ
เสนอ ราคาน้ัน (ทางอีเมลหรืออ่ืน ๆ ) เป็ นหน้าท่ีของคุณท่ีจะต้องแจ้งให้ Mitrade ทราบโดยเร็วท่ีสุด (ทางอีเมลหรือทางอ่ืน ๆ ) ว่าคุณยินดีท่ีจะ
เสนอ ปิ ดในราคาปิ ดหรือไม่ หาก Mitrade ยอมรับราคาปิ ด CFD หรือส่วนท่ีเก่ียวข้องของ CFD จะปิ ดในวันท่ีปิ ดบัญชี

(3) หากบริษัทท่ีมีการรักษาความปลอดภัยเป็ นตัวแทนของเน้ือหาท้ังหมดหรือบางส่วนของ CFD ได้รับการจัดการจากภายนอก CFD จะถูกปิ ดใน 
เวลาท่ีเริ่มการบริหาร  ราคาปิ ดจะถูกกำาาหนดโดย  Mitrade  ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับปั จจัยใด  ๆ  ท่ีเห็นว่าเหมาะสมรวมถึงตัวอย่างเช่นราคาซ้ือ
ขาย สุดท้ายของตราสารอ้างอิง

(4) โดยไม่จำาากัดดุลพินิจของ  Mitrade  หากตราสารอ้างอิงใด  ๆ  ยุติการเสนอราคาในการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องหรือถูกระงับการเสนอราคา
หรือ อาจมีการหยุดการซ้ือขายเป็ นเวลา 5 วันทำาาการติดต่อกันขึ้นไป (หรือเวลาอ่ืนตามท่ี Mitrade อาจพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล) 
Mitrade อาจ เลือกท่ีจะยุติ CFD ท่ีเก่ียวข้องโดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรถึงคุณ

(5) อาจเป็ นไปไม่ได้ท่ีจะปิ ด CFD หากมีการระงับหรือการซ้ือขายหรือการหยุดการซ้ือขายในส่วนท่ีเก่ียวกับตราสารอ้างอิง ในสถานการณ์เช่นน้ี 
Mitrade อาจตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดท่ีจะไม่ปิ ด CFD และ/หรือกำาาหนดราคาตำาาแหน่งใหม่

(6) ณ วันท่ีปิ ดธุรกิจในวันท่ี CFD ปิ ดตัวลง Mitrade จะคำาานวณสิทธ์ิการชำาาระเงินและภาระผูกพันท่ีเหลืออยู่ระหว่างคุณกับ Mitrade โดย
พิจารณา จากความแตกต่างระหว่างมูลค่าการปิ ดบัญชีและมูลค่าสัญญา  ณ  เวลาท่ีมีการเข้าสู่  และโดยคำาานึงถึงมาร์จ้ินใด  ๆ  ท่ีถูกหักจาก
หรือเครดิตไป ยังบัญชีของคุณในส่วนท่ีเก่ียวกับ CFD น้ั น

(7) การกำาาหนดและการคำาานวณท้ังหมดท่ีทำาาโดย Mitrade ตามข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีจะมีผลผูกพันกับคุณ

(2) การชำาาระเงินสำ าาหรับส่วนต่าง

(ก) คุณยอมรับและรับทราบว่า:

(1) หลังจากปิ ดทำาาการในแต่ละวันทำาาการในช่วงระยะเวลาของ CFD ท่ีเปิ ดอยู่ Mitrade จะกำาาหนดท่ีธุรกิจปิ ดมูลค่าสัญญาของ CFD

(2) หากมูลค่าสัญญาท่ีกำาาหนดไว้สูงกว่ามูลค่าสัญญาท่ีกำาาหนดไว้สำ าาหรับการปิ ดกิจการในวันทำาาการก่อนหน้า   Short   Party   จะต้องจ่ายเงิน
ส่วน ต่างให้กับ Long Party

(3) หากมูลค่าสัญญาท่ีกำาาหนดไว้ต่ำาากว่ามูลค่าสัญญาท่ีกำาาหนดไว้สำ าาหรับการปิ ดกิจการในวันทำาาการก่อนหน้า Long Party จะต้องจ่ายเงิน
ส่วนต่าง ให้กับ Short Party

(4) มูลค่าสัญญา ณ วันปิ ดทำาาการในวันทำาาการท่ีมีการทำาา CFD จะถูกกำาาหนดโดย Mitrade ตามดุลยพินิจของ Mitrade

(5) มูลค่าสัญญาท่ีกำาาหนดตามข้อ    17.1    (ก)    โดยปกติจะเป็ นราคาปิ ดของตราสารอ้างอิงท่ีเสนอโดยตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง    ในกรณี
ท่ี Mitrade  ระบุว่าไม่สามารถกำาาหนดมูลค่าสัญญาของ  CFD  ในช่วงปิ ดธุรกิจได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามมูลค่าสัญญาจะเป็ นมูลค่าท่ี  
Mitrade กำาาหนดโดยดุลยพินิจ

(6) โดยไม่จำาากัดข้อย่อย (v) หากเม่ือใดก็ตามท่ีการซ้ือขายในตลาดแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องถูกระงับหรือหยุดลงในตราสารอ้างอิงใด ๆ Mitrade จะ 
พิจารณา

ในการกำาาหนดมูลค่าสัญญาตามดุลยพินิจของตนโดยคำาานึงถึงราคาซ้ือขายสุดท้ายก่อน เวลาของการระงับหรือหยุด

(3) การยุติตำาาแหน่ง

(ก) คุณยอมรับและรับทราบว่า:

(1) การชำาาระเงินท่ีจะจ่ายให้กับคุณเก่ียวกับ CFD ใด ๆ จะดำาาเนินการตามข้อน้ี;

(2) เม่ือมีการชำาาระเงินส่วนต่างหรือ CFD ถูกปิ ดตามข้อตกลงของลูกค้า Mitrade จะให้เครดิตกับบัญชีของคุณจำาานวนเงินใด ๆ ท่ี  Mitrade 
ต้อง จ่ายให้คุณ;
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(3) คุณต้อง (ภายใต้ข้อย่อย (i)) จ่ายเงินให้กับ Mitrade จำาานวนเงินใด ๆ ท่ีคุณต้องจ่ายให้กับ Mitrade ในสกุลเงินดังกล่าวเน่ืองจาก Mitrade 
อาจ ต้องใช้ ในการเคลียร์เงินภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากได้รับคำาาแนะนำาาเก่ียวกับจำาานวนเงินท่ีต้องชำาาระ;

(4) หากมีมาร์จิ้นเพียงพอจำาานวนเงินใด ๆ ท่ีคุณต้องชำาาระภายใต้ข้อน้ีอาจถูกชำาาระท้ังหมดหรือบางส่วนโดยการหักบัญชีของคุณ;

(5) Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินท่ีค้างชำาาระให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงลูกค้าฉบับน้ีหรือข้อตกลงอ่ืนใดกับเงินท่ีคุณเป็ นหน้ีภายใต้ข้อ 
ตกลงลูกค้าหรือข้อตกลงอ่ืน; และ

(6) หากคุณร้องขอให้ชำาาระเงินท่ีค้างชำาาระให้กับคุณภายใต้ข้อน้ี   Mitrade  จะหักเงินท่ีมีสิ ทธ์ิถอนออกจากบัญชีของคุณและจ่ายเงินให้คุณด้วย
เช็ค หรือในลักษณะอ่ืน ๆ ตามท่ีอาจตกลงกันระหว่าง Mitrade และคุณ หากคุณไม่ได้ร้องขอการชำาาระเงินใด ๆ ท่ีค้างชำาาระกับคุณเงินน้ันจะ
ถูกเก็บ ไว้ ในบัญชีของคุณ

(4) การปรับปรุงดอกเบ้ีย

(ก) การชำาาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการกู้ยืมโดย Long Party ภายใต้ CFD หรือท่ีเก่ียวกับการกู้ยืมโดย Mitrade จาก Short Party ภายใต้ CFD จะเกิดข้ึน
และ จะต้องจ่ายเป็ นรายวันตามอัตราดอกเบ้ียท่ีเป็ นจริงของ Mitrade (กำาาหนดตามดุลยพินิจของ Mitrade แต่เพียงผู้เดียวเป็ นคร้ังคราว) และ 
Mitrade จะตัดสิ นโดยการหักบัญชีหรือให้เครดิตบัญชีของคุณโดยมีส่ วนต่างของอัตราดอกเบ้ียรายวันระหว่างจำาานวนดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายและ
จำาานวน ดอกเบ้ียท่ี Mitrade ต้องจ่ายให้กับคุณ ในกรณีท่ีมี Margin ไม่เพียงพอในบัญชีของคุณคุณรับทราบว่าจำาานวนเงินใด ๆ ท่ีต้องชำาาระภายใต้
ข้อน้ีเป็ นหน้ี ท่ีต้องชำาาระและเป็ นหน้ี โดยคุณกับ Mitrade

(ข) ในการหักบัญชีหรือให้เครดิตดอกเบ้ียเข้าบัญชีของคุณ Mitrade อาจเรียกเก็บหรือจ่ายดอกเบี้ยให้คุณในอัตราท่ีแตกต่างจากอัตราดอกเบ้ียที่ 
Mitrade เรียกเก็บหรือชำาาระจากการกู้ยืมท่ีเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ (หรืออ่ืน ๆ ) โดยธนาคารหรือคู่สัญญาและอาจรักษาความแตกต่าง

(ค) อัตราดอกเบ้ียท่ีใช้บังคับภายใต้ข้อน้ีอาจเป็ นไปตามท่ีตกลงระหว่างคุณและ Mitrade เป็ นคร้ังคราวและในกรณีท่ีไม่มีข้อตกลงดังกล่าวจะเป็ นอัตรา
ท่ี กำาาหนดโดย Mitrade ตามดุลยพินิจ

(5) สกุลเงินหลักและการแปลงสกุลเงิน

(ก) คุณควรระวังส่ิงต่อไปน้ีเม่ือคุณเปิ ดตำาาแหน่งหรือฝากเงินเข้าบัญชีของคุณในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลักของคุณ

(ข) เป็ นความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องทำาาให้ตัวเองทราบถึงสกุลเงินท่ีกำาาหนดให้เป็ นสกุลเงินหลักของคุณ   รายละเอียดของสกุลเงินหลักของคุณ
มีอยู่ ในแพลตฟอร์มของเราหรือโดยการติดต่อเจ้าหน้าท่ีของเรา

(ค) บางตำาาแหน่งจะส่งผลให้เกิดกำาาไร/ขาดทุนในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลักของคุณ    เว็บไซต์ของเราระบุสกุลเงินซึ่งตำาาแหน่งต่างๆเป็ นสกุลเงิน
หรือ อีกทางหนึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถหาได้จากเจ้าหน้าท่ีของเราตามคำาาขอ

(ง) ในบางคร้ัง (เช่น ในการยืนยันของคุณ) เราอาจให้ข้อมูลแก่คุณซึ่งแสดงยอดดุลหลายสกุลเงินของคุณในมูลค่าท่ีเทียบเท่าของสกุลเงินหลักของคุณ 
โดยใช้อัตราท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีสร้างข้อมูล    อย่างไรก็ตามคุณควรทราบว่ายอดคงเหลือไม่ได้ถูกแปลงทางกายภาพและการนำาาเสนอข้อมูลในสกุล
เงิน หลักของคุณเป็ นเพียงข้อมูลเท่าน้ัน

(จ) เว้นแต่เราจะตกลงกับคุณเป็ นอย่างอ่ืนโดยค่าเริ่มต้นบัญชีของคุณจะถูกตั้งค่าให้แปลงยอดคงเหลือที่ไม่ใช่สกุลเงินพื้นฐานที่อยู่ในบัญชีของคุณเป็ 
น สกุลเงินหลักของคุณโดยทันที  ซึ่งหมายความว่าหลังจากท่ีสถานะท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลักถูกปิ ดหมุนหรือหมดอายุผลกำาาไรหรือขาดทุนจากตำาาแหน่ง
น้ันจะ ถูกแปลงเป็ นสกุลเงินหลักของคุณโดยอัตโนมัติและโพสต์ ไปยังบัญชีของคุณในสกุลเงินหลัก โดยค่าเร่ิมต้นเราจะแปลงการปรับหรือค่าใช้จ่าย
ท่ีไม่ใช่ สกุลเงินหลักโดยอัตโนมัติ (เช่นค่าธรรมเนียมการระดมทุนหรือการปรับเงินปั นผล) เป็ นสกุลเงินหลักของคุณก่อนท่ีจะมีการจองการปรับปรุง
หรือค่า ธรรมเนียมดังกล่าวในบัญชีของคุณและเราจะแปลงเงินท่ีได้รับจากคุณโดยอัตโนมัติ สกุลเงินท่ีไม่ ใช่ฐานในสกุลเงินหลักของคุณ

(6) การปฏิเสธการชำาาระเงิน

(ก) หากเราได้รับการปฏิเสธการชำาาระเงินจากผู้ออกบัตรเครดิตของคุณหรือเก่ียวกับวิธีการชำาาระเงินอ่ืน  ๆ  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณรับทราบว่า
เรา มีสิทธิ์ท่ีจะ:

(1) ปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมดของคุณทันทีไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำาาไรและยกเลิกบัญชีของคุณโดยมีหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า;  และ/หรือ

(2) วางข้อจำาากัดในบัญชีของคุณทันที โดยมีหรือไม่ต้องแจ้งให้ทราบรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียง: ข้อ จำาากัด ในการฝากเงินโดยใช้วิธีการชำาาระเงิน
ใด ๆ ในบัญชีของคุณแม้ ในกรณีของ Margin Call ข้อจำาากัดในการขอถอน ข้อจำาากัดในการเปิ ดใหม่ ตำาาแหน่งท่ีมีระยะเวลาจำาากัด จะกำาา
หนดขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของ บริษัท; และ/หรือ

(3) ยุติข้อตกลงของลูกค้า

(ข) Mitrade  ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ  ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้สิทธ์ิของเราในการกำาาหนด
ข้อ จำาากัดในบัญชีของคุณตามท่ีระบุไว้ ในข้อ  17  (6)  (ก)  (2)  คุณยอมรับต่อไปว่าการใช้สิทธ์ิของเราภายใต้ข้อตกลงลูกค้าฉบับน้ี ไม่ส่งผลกระทบ
ลดทอน อิทธิพลหรือเปล่ียนแปลงใด ๆ สิทธ์ิของเราในการทำาาการ Margin Call ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี
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18. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

(1) คุณยอมรับท่ีจะชำาาระ:

(ก) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นโดยคุณท่ีเก่ียวข้องกับการทำาาข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี และภาษีและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นโดย
คุณท่ี เก่ียวข้องกับข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี;

(ข) อากรแสตมป์  อากร และภาษีท้ังหมดท่ีต้องชำาาระในหรือตามข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี;

(ค) จำาานวนเงินท้ังหมดท่ีต้องชำาาระเน่ืองจากไม่มีการใช้งานและทำาาการปรับปรุงตามเง่ือนไขของธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน “ o v e r - t h e -
counter”; และ

(ง) จำาานวนเงินท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นโดย Mitrade อันเป็ นผลมาจากการผิดนัดของคุณภายใต้เง่ือนไขของข้อตกลงลูกค้าน้ีรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงค่าใช้
จ่าย ทางกฎหมายท่ีสมเหตุสมผลท้ังหมดสำาาหรับผู้เรียกร้อง/ลูกค้า

(2) คุณอนุญาตให้  Mitrade  ดำาาเนินการโอนให้เครดิตสมัครหรือจ่ายเงินท่ี  Mitrade  อาจได้รับหรือถือครองในนามของคุณในการชำาาระเงินจำาานวนใด  ๆ  ท่ี
คุณ อาจค้างชำาาระให้กับตัวแทนของ Mitrade หรือ Mitrade ในธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น ในนามของคุณ.

(3) คุณยืนยันและรับทราบว่า Mitrade ได้รับอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับบริการใด ๆ ของ Mitrade โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคุณรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ 
ดูแลระบบ (รวมถึง แต่ไม่ จำาากัด เพียงค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับเช็คคืนหรือการดำาาเนินการชำาาระเงิน) จากบัญชีของคุณ ท่ีจัดขึ้นกับ Mitrade ตลอด
ระยะ เวลาเต็มของข้อตกลงลูกค้าน้ีในขณะท่ีคุณใช้บริการดังกล่าว

(4) ภายใต้จำาานวนเงินใด ๆ ท่ีคุณต้องรับผิดชอบภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าน้ีและจำาานวนเงินประกันการบำาารุงรักษาท่ีจำาาเป็ นเงินใด ๆ ท่ีอยู่ในเครดิตของ
บัญชีการ ซ้ือขายของคุณจะถูกส่งถึงคุณตามคำาาขอของคุณตามจำาานวนการถอนข้ันต่ำาาของเรา  ในกรณีท่ีคุณไม่ได้ร้องขอดังกล่าว  Mitrade  จะไม่มี
ภาระผูกพันใด  ๆ แต่อาจส่งเงินดังกล่าวให้คุณโดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาด วิธีท่ีเราส่ งเงินให้คุณจะอยู่ในดุลยพินิจของเรา Mitrade อาจกำาหนดให้ต้อง
ชำาระเงินเข้าบัญชีในช่ือของคุณและจากท่ีท่ีคุณส่งเงินมาให้เราในตอนแรก และอาจขอหลักฐานจากคุณว่าจำานวนเงินดังกล่าวเป็นช่ือของคุณก่อนท่ีจะ
ดำาเนินการชำาระเงินดังกล่าว เราอาจโอนเงินกลับไปยังวิธีการชำาระเงินท่ีใช้สำ าหรับการฝากเงิน เราอาจเรียกเก็บเงินสำ าหรับการถอนตามนโยบายการถอน
ของเรา หากคุณถอนเงินเกินจำานวนสูงสุดของการถอนฟรีในเดือนน้ัน รายละเอียดของค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องและจำานวนการถอนข้ันต่ำาจะแสดงบน
เว็บไซต์ของเราและบนแพลตฟอร์มการซ้ือขายสำาหรับการอ้างอิงของคุณตลอดเวลา

(5) การชำาาระเงินโดยคุณให้กับ Mitrade ตามข้อตกลงของลูกค้าน้ีจะต้องกระทำาาโดยไม่มีการหักล้างการเรียกร้องหรือเง่ือนไขใด ๆ และไม่มีการหักหรือหัก ณ 
ท่ี จ่ายสำ าาหรับภาษี ใด ๆ หรือเหตุผลอ่ืนใดเว้นแต่การหักหรือหัก ณ ท่ีจ่ายจะเป็ นไปตามกฎหมายท่ีบังคับใช้  หากคุณจำาาเป็ นต้องหักภาษี ในรูปแบบใด ๆ 
จากการ ชำาาระเงินใด ๆ ท่ีต้องทำาาหรือหาก Mitrade จำาาเป็ นต้องจ่ายภาษี ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการชำาาระเงินใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อตกลงของลูกค้าตาม
คำาาขอของคุณ คุณตกลงท่ีจะเก็บ Mitrade ไว้ ได้รับการชดเชยจากภาษีน้ันและตกลงท่ีจะจ่ายเงินให้กับ Mitrade ในจำาานวนเงินเพ่ิมเติมท่ีจำาาเป็ นเพ่ือให้
แน่ ใจว่า Mitrade ได้ รับเงินสุทธิเต็มจำาานวนซึ่งเท่ากับจำาานวนเงินท่ี Mitrade จะได้รับโดยไม่มีการหักหัก ณ ท่ีจ่ายหรือการชำาาระภาษี

(6) คุณยอมรับว่า Mitrade สามารถแบ่งปั นค่าธรรมเนียมการทำาาธุรกรรมและค่าใช้จ่ายกับบุคคลอ่ืนได้ทุกเม่ือโดยไม่จำาาเป็ นต้องเปิ ดเผยการแบ่งค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับคุณเว้นแต่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย

(7) คุณยอมรับว่าในกรณีท่ี Mitrade สามารถจ่ายให้คุณได้หลักการหักกลบลบหน้ีจะมีผลบังคับใช้เพ่ือให้ Mitrade สามารถจ่ายเงินสุทธิให้กับคุณเท่าน้ัน จำาา
นวนเงินอาจถูกแปลงเป็ นสกุลเงินเดียวกันตามข้อตกลงของลูกค้าน้ี.

(8) เราขอสงวนสิทธ์ิในการขอเงินคืนจากคุณหากเราได้รับการปฏิเสธการชำาาระเงินจากผู้ออกบัตรเครดิตหรือวิธีการชำาาระเงินอ่ืนใด เราอาจได้รับการชำาาระ
เงิน คืนดังกล่าวโดยการเรียกเก็บเงินจากบัญชีการซื้อขายของคุณหักจำาานวนเงินจากการชำาาระเงินในอนาคตของคุณท่ีค้างชำาาระกับคุณหรือขอรับการ
ชำาาระเงิน คืนจากคุณด้วยวิธีการทางกฎหมายอ่ืนใด

(9) ข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าบริการยังมีอยู่ในแพลตฟอร์มการซ้ือขายและเว็บไซต์ของเราสำ าหรับการอ้างอิงของคุณตลอดเวลา Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจของ Mitrade เป็นคร้ังคราว สำ าหรับการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ เราจะ
พยายามแจ้งให้คุณทราบก่อนการเปล่ียนแปลงจะมีผล โปรดดูท่ีเว็บไซต์ของเราสำาหรับข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี
ของคุณ
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19. ค่าเริ่มต้น

(1) คุณรับทราบและตกลงว่าเม่ือเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปน้ี Mitrade อาจดำาาเนินการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ ในข้อ 19 (2) (ก) ด้านล่าง: 

(ก) คุณล้มเหลวในการเรียกร้องให้มี Margin หรือชำาาระเงินอ่ืน ๆ เม่ือครบกำาาหนดตามข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี;

(ข) Mitrade ไม่สามารถติดต่อคุณได้ (และไม่ได้เตรียมการทางเลือกอ่ืน) ภายในเวลาท่ี Mitrade กำาาหนดเพ่ือให้ Mitrade ได้รับคำาาแนะนำาา (หากจำาาเป็ 
น); (ค) คุณเสียชีวิตหรือจิตใจไม่ดี หรือห้างหุ้นส่วนความไว้วางใจ หรือบริษัทถูกยุบหรือส้ินสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม;

(ง) Mitrade สงสัยว่าคุณกำาาลังมีส่วนร่วมหรือจะมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับการกระทำาาของกิจกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาต;

(จ) คุณระงับการชำาาระหน้ีของคุณดำาาเนินการใด  ๆ  กับเจ้าหน้ีของคุณมีผู้รับท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดูแลทรัพย์สินของคุณบางส่วนหรือท้ังหมดดำาาเนิน
การ หรือมีการดำาาเนินคดีใด ๆ กับคุณในการล้มละลายหรือหากคุณไม่ใช่บุคคลธรรมดารับหรือ อนุญาตให้ดำาาเนินการตามข้ันตอนใด ๆ สำ า าหรับ
การไขลาน ของคุณ  (ยกเว้นการควบรวมตัวทำาาละลายหรือการสร้างใหม่ท่ีได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษรโดย  Mitrade)  หรืออะไร
ก็ตามท่ีคล้าย กับเหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดขึ้นกับคุณทุกท่ีในโลก;

(ฉ) คุณล้มเหลวในด้านใด ๆ อย่างเต็มท่ีและโดยทันทีในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ท่ีมีต่อ Mitrade ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าน้ีหรืออย่างอ่ืนหรือ 
หากการรับรองหรือข้อมูลใด ๆ ท่ีคุณให้มาเป็ นหรือกลายเป็ นความไม่ถูกต้องหรือทำาาให้เข้าใจผิดในแง่สาระสำ าาคัญใด ๆ;

(ช) การรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย   หรือการรักษาความปลอดภัยสำาาหรับภาระผูกพันของคุณถูกเพิกถอนหรือมีข้อบกพร่อง   ไม่เพียงพอ   หรือไม่ 
สามารถบังคับใช้ ได้ท้ังหมดหรือบางส่วน;

(ซ) การรักษาความปลอดภัยใด   ๆ   ท่ีสร้างขึ้นโดยการจำาานองหรือการเรียกเก็บเงินใด   ๆ   ท่ีผูกมัดทรัพย์สินของคุณมีข้อบกพร่อง   ไม่เพียงพอ   หรือ
ไม่ สามารถบังคับใช้ ได้ท้ังหมดหรือบางส่วน;

(ฌ) ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีส้ินสุดลงแล้ว;

(ญ) กลายเป็ นหรืออาจจะกลายเป็ นส่ิงผิดกฎหมายสำาาหรับ  Mitrade  ในการรักษาหรือให้ผลต่อภาระผูกพันท้ังหมดหรือใด  ๆ  ภายใต้ข้อตกลงของ
ลูกค้าน้ี หรือเพ่ือดำาาเนินธุรกิจของ บริษัท หรือหาก Mitrade หรือคุณถูกร้องขอไม่ให้ดำาาเนินการหรือปิ ดธุรกรรม (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) โดยหน่วย
งานของรัฐ หรือหน่วยงานกำาากับดูแลไม่ว่าคำาาขอน้ันจะมีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม่; หรือ

(ฎ) Mitrade เห็นว่าจำาาเป็ นต้องดำาาเนินการดังกล่าวด้วยดุลยพินิจของตน

(2) หากคุณทราบถึงเหตุการณ์ท่ีอ้างถึงในข้อ 19 (1) ข้างต้นคุณจะต้องแจ้ง Mitrade ทันที

(ก) หากมีเหตุการณ์ ใด ๆ ท่ีอ้างถึงในข้อ 19 (1) ข้างต้นเกิดขึ้น Mitrade จะใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดว่าจะมีสิทธิ แต่ไม่ผูกพันท่ีจะและค่าใช้จ่ายของคุณ:

(1) ยุติข้อตกลงทันที;

(2) ปิ ดสัญญาใด ๆ หรือท้ังหมดของคุณ;

(3) ยกเลิกคำาาส่ังซ้ือท่ีค้างอยู่เพ่ือปิ ดบัญชีของคุณ;

(4) แปลงจำาานวนเงินท่ีคุณเป็ นหน้ี Mitrade เป็ นสกุลเงิน USD เม่ือใดก็ได้ ในหรือหลังถึงกำาาหนดชำาาระเงิน (จนกว่าจะได้รับการชำาาระเงินเต็ม
จำาานวน);

(5) ปฏิบัติตามข้อผูกมัดใด ๆ ท่ีคุณอาจต้องลดทอนทรัพย์สินเงินหรือความปลอดภัยใด ๆ ท่ีเป็ นของคุณในการดูแลหรือควบคุมของ Mitrade และ 
บังคับใช้ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยดังกล่าว  (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ)  ท่ี   Mitrade  ถืออยู่ในลักษณะท่ีเห็นสมควร  แต่เป็ นจำาานวนเงิน
สูงสุด เท่ากับจำาานวนเงินท้ังหมดท่ีต้องชำาาระหรือจะกลายเป็ นเพราะ Mitrade จากคุณ;

(6) เรียกเก็บเงินจากคุณด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นโดย   Mitrade   อันเป็ นผลมาจากการเข้าทำาาหรือปิ ดธุรกรรมตามข้อ
ตกลง ของลูกค้าฉบับน้ี; และ

(7) เพ่ือดำาาเนินการใด ๆ ท่ีบุคคลจะดำาาเนินการในสถานการณ์เพ่ือปกป้ องผลประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมายของ Mitrade และลูกค้ารายอ่ืน ๆ.
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20. การป้ องกันยอดคงเหลือติดลบ

(1) การป้ องกันยอดคงเหลือติดลบเป็ นการปรับยอดคงเหลือในบัญชีของคุณให้เป็ นศูนย์ โดยอัตโนมัติในกรณีท่ียอดคงเหลือติดลบหลังจากการหยุดชะงัก 
เม่ือ ทำาาการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยใช้มาร์จ้ินเป็ นไปได้ท่ีจะไปถึงสถานะการขาดดุลของบัญชี   น่ันคือสถานการณ์ท่ียอดคงเหลือของบัญชีเป็ 
นลบ   เช่น เม่ือเลเวอเรจสูญเสียมากกว่ามูลค่าของทุนคงเหลือ

(2) Mitrade   ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกบัญชีของคุณปฏิเสธคำาาส่ังซ้ือคืนเงินมัดจำาาหรือบล็อกไม่ให้คุณเข้าสู่ความเส่ียงเพ่ิมเติมหลังจากท่ีมีการใช้การป้ อง
กัน ยอดคงเหลือติดลบ หากคุณยังต้องการซ้ือขายกับ Mitrade คุณต้องแจ้ง Mitrade

21. การชดเชยและการรับประกัน

(1) คุณจะต้องให้การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายท่ีถูกต้องและมีผลผูกพันแก่ Mitrade ในกรณีท่ีจำาาเป็ นสำ าาหรับ Mitrade เพ่ือเป็ นเง่ือนไขเบ้ืองต้นใน
การ เข้าร่วมข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี

(2) ในกรณีท่ีไม่มีการเพิกเฉย การฉ้อโกง การทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของ Mitrade หรือพนักงานตัวแทนและผู้แทนและตามขอบเขตท่ีกฎหมายกำาาหนด 
คุณชดใช้และเก็บ Mitrade ท่ี ได้รับความคุ้มครองจากจำาานวนเงินท้ังหมดค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การกระทำาา การดำาาเนินการ คดีความ 
ความ เสียหาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีสมเหตุสมผล (รวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงค่าธรรมเนียมในฟอรัมอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกล่ีย) และจำาานวน
เงินอ่ืน ๆ ส่ิ ง ท่ีเกิดข้ึนจากสิ่ งใด ๆ :

(ก) ผิดนัดไม่ว่าจะโดยการกระทำาาหรือการละเว้นของคุณภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี; หรือ (ข)     สิ่งใดท่ี Mitrade กระทำาาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามข้อตกลงของลูกค้าน้ี; หรือ

(ค) สิ่งใดท่ี  Mitrade กระทำาาโดยชอบด้วยกฎหมายตามทิศทางคำาาขอหรือข้อกำาาหนดของหน่วยงานกำาากับดูแลใด ๆ หรือการปฏิบัติตามเง่ือนไขใบ
อนุญาต; หรือ

(ง) ความล่าช้า การละเว้น หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในการส่งหรือดำาาเนินการของการติดต่อใด ๆ ท่ีเกิดจากคุณ; หรือ

(จ) ความล่าช้า   การละเว้น   หรือความผิดพลาดใด   ๆ   ในการส่งหรือดำาาเนินการติดต่อใด   ๆ   ท่ีเกิดจากบุคคลท่ีสามหรือนอกเหนือจากการควบคุม
ของ Mitrade ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงความล่าช้าของธนาคารความล่าช้าทางไปรษณีย์ เหตุฉุกเฉิน สงคราม หรือการกระทำาาของพระเจ้า

(3) ไม่มีการรับประกันใด  ๆ  โดย  Mitrade  เก่ียวกับข้อมูลหรือคำาาแนะนำาาท่ีมาจากบุคคลท่ีสามและข้อมูลหรือคำาาแนะนำาาท้ังหมดท่ี  Mitrade  มอบให้กับคุณ
น้ันมีไว้ เพ่ือการใช้งานส่วนตัวของคุณและจะไม่แจ้งให้บุคคลท่ีสามทราบโดยไม่ได้รับมาก่อน ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก Mitrade

(4) Mitrade ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลของการซื้อขายในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่คุณได้รับ
หรือเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวข้องกับคำาาแนะนำาาการคาดการณ์หรือความเห็นใด  ๆ  ต่อคุณเก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวของราคาหรือตำาาแหน่งหรือความ
สามารถในการทำาากำาาไร ของธุรกรรมใด ๆ

(5) การชดใช้เหล่าน้ีจะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากการยุติความสัมพันธ์ท่ีสร้างขึ้นโดยสัญญาน้ี
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22. ข้อจำาากัดความรับผิด

(1) คุณเปิ ดเผยว่า คุณได้อ่านทำาาความเข้าใจและยอมรับข้อกำาาหนดและเง่ือนไขท้ังหมดท่ีระบุไว้ ในข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี คุณยอมรับว่าเม่ือทำาาธุรกรรม 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับ Mitrade คุณต้องอาศัยวิจารณญาณของคุณเองและตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต ในกรณีท่ีไม่มีความประมาทเลินเล่อ 
ฉ้อโกง หรือทุจริตโดย Mitrade หรือพนักงานตัวแทนและผู้แทนใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมของ Mitrade ในฐานะผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการลงทุน 
ด้านหลักทรัพย์ Mitrade จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ท่ีเก่ียวกับคำาาแนะนำาาหรือคำาาแนะนำาาใด ๆ ท่ี ให้หรือมุมมองท่ีแสดงต่อคุณไม่
ว่าคำาา แนะนำาาคำาาแนะนำาาหรือความคิดเห็นท่ีแสดงออกมาน้ันเป็ นผลมาจากการร้องขอของคุณหรือไม่  Mitrade จะเป็ น รับผิดชอบในส่วนของความสูญ
เสียใด ๆ ท่ี เกิดข้ึนโดยคุณอั นเป็ นผลมาจากการจัดการในผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ ใด ๆ ท่ีนำาาเสนอโดย Mitrade รวมถึง CFD

(2) Mitrade จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เก่ียวกับการติดต่อสัญญาธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวใด ๆ ระหว่างคุณกับพนักงานตัวแทนหรือตัวแทนของ Mitrade

(3) Mitrade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายความรับผิดหรือการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเกิดจากการกระทำาาหรือการละเว้นของบุคคลท่ีสามซึ่งรวม
ถึง แต่ไม่ จำาากัด เพียงผู้ ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ประมวลผลการชำาาระเงิน หรือตัวแทนเทรด

(4) มีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ระบบการซ้ือขายการดำาาเนินการดีลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึง  แต่ไม่จำาากัดเพียงความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  เน่ืองจาก  Mitrade  ไม่ได้ควบคุมพลังงานสัญญาณการรับหรือการกำาาหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ตการกำาา
หนดค่าอุปกรณ์ หรือความน่าเช่ือถือของการเช่ือมต่อ          Mitrade          จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการส่ือสารการบิดเบือนหรือความล่าช้าเม่ือ
ทำาาการเทรดผ่าน อินเทอร์เน็ต

(5) Mitrade จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกับผลกระทบใด ๆ ต่อคุณท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการออกคำาาแนะนำาาใด ๆ โดยคุณต่อ Mitrade.

(6) Mitrade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากหรือเก่ียวข้องกับ CFD ใด ๆ อันเป็ นผลมาจากการเล่ือนการชำาาระหน้ีการระงับ 
หรือการเพิกถอนตราสารอ้างอิงใด ๆ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้อง

(7) ข้อยกเว้นและข้อจำาากัดความรับผิดท่ีมีอยู่ท้ังหมดจะมีผลบังคับใช้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตัวแทนและตัวแทนของ Mitrade.

23. การระงับข้อพิพาท

(1) หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง Mitrade และคุณเก่ียวกับธุรกรรมใด ๆ (ก ‘ธุรกรรมท่ีเกิดข้อพิพาท’) Mitrade อาจปิ ดหรือดำาาเนินการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าเหมาะ 
สมเก่ียวกับธุรกรรมท่ีมีข้อพิพาทโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้าน้ีและ/หรือไม่ได้รับ คำาาแนะนำาาจากคุณ Mitrade จะพยายามแจ้งให้คุณทราบ (ด้วยวาจา
หรือ เป็ นลายลักษณ์อักษร) ว่ามีการดำาาเนินการอย่างไรหลังจากน้ันไม่นานเท่าท่ีจะทำาาได้ แต่หากไม่เป็ นเช่นน้ันความถูกต้องของการกระทำาาจะไม่ได้รับ
ผลกระทบ

(2) Mitrade มีการจัดทำาาเอกสารนโยบายการระงับข้อพิพาทภายในท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบสำาาคัญของกฎหมายธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์

(3) หากคุณไม่พอใจกับการตอบกลับกระบวนการระงับข้อพิพาทภายในของ Mitrade คุณสามารถย่ืนเร่ืองร้องเรียนกับหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน
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24. การยุติ

ข้อตกลงของลูกค้าน้ีสามารถยกเลิกได้ทุกเม่ือโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษร 10 วันทำาาการถึงอีกฝ่ าย.

(1) เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก Mitrade เม่ือมีการยุติข้อตกลงของลูกค้า Mitrade จะปิ ดธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีไม่ต้องส่ังโดย 
แพทย์ของคุณทันที

(ก) หากมีเหตุการณ์ ใด   ๆ    เกิดขึ้นซ่ึงมีผลในการสร้างหรือประกาศว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่สามารถปฏิบัติ ได้สำ า าหรับ   Mitrade   ในการเสนอธุรกรรม 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับคุณตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ ในข้อตกลงของลูกค้า Mitrade อาจยุติข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีทันที โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์ 
อักษร

(ข) ในกรณีท่ีข้อตกลงของลูกค้าน้ีถูกยกเลิกคุณจะต้องจัดเตรียมประกาศปิ ดการขายในส่วนท่ีเก่ียวกับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมด ต้องแจ้ง
ให้ทราบ ภายใน 5 วันทำาาการนับจากวันท่ีส้ินสุดหรือวันอ่ืน ๆ ตามท่ี  Mitrade แจ้งโดยดุลพินิจ หากคุณล้มเหลวในการคลายสถานะ CFD ท่ีเปิ ดอยู่
ภายในช่วง เวลาน้ัน Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการปิ ดสถานะ CFD ราวกับว่าเหตุการณ์เร่ิมต้นเกิดขึ้นตามข้อตกลงของลูกค้าน้ี

(ค) การยุติข้อตกลงจะไม่ปลดฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งออกจากภาระผูกพันใด  ๆ  ท่ีมีอยู่หรือจากความรับผิดใด  ๆ  สำ า าหรับการละเมิดเง่ือนไขใด  ๆ  ของข้อ
ตกลง ลูกค้าฉบับน้ีและจะไม่ปลดเปล้ืองภาระหน้าท่ีใด ๆ ท่ีคุณอาจเป็ นหน้ี ให้กับ Mitrade ตามเง่ือนไขน้ี ข้อตกลงของลูกค้าก่อนท่ีจะสิ้นสุดลง

(ง) สิ ทธ์ิภายใต้ข้อตกลงลูกค้าน้ีสามารถสละได้เป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นการสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสละสิทธิ์ของฝ่ ายที่สละสิทธิ์ 
หรือการให้สิทธ์ิในส่วนท่ีเก่ียวกับการละเมิดข้อตกลงในภายหลัง ความล้มเหลวในการบังคับใช้ประสิทธิภาพจะไม่ถูกตีความว่าเป็ นการสละสิทธิ์.

(จ) Mitrade  ขอสงวนดุลพินิจในการยุติข้อตกลงน้ี โดยมีผลทันทียกเลิกธุรกรรมในอดีตกู้คืนกำาาไรก่อนหน้าน้ียกเลิกคำาาส่ังซ้ือหรือต่อราคาหรือปิ ด
สถานะ เม่ือใดก็ได้สำ า าหรับมูลค่าใด ๆ หรือยุติข้อตกลงของลูกค้าน้ีหากอยู่ใน ความคิดเห็นของ Mitrade แต่เพียงผู้เดียว คุณถูกสงสัยว่าเป็ นกิจกร
รมท่ีไม่ได้ รับอนุญาต การปั่ นหุ้น การซ้ือขายท่ีผิดพลาด การกระทำาาท่ีผิดกฎหมาย ธุรกรรมสมมติ  การ Sniping การ Scalping ล้างการเทรด การ
เทรดภายใน การขายชอร์ต ละเมิดกฎหมายบริการทางการเงินหรือละเมิดกฎระเบียบ AML/CTF ของหมู่เกาะเคย์แมน

25. สถานการณ์ท่ัวไป

(1) Mitrade  อาจแก้ ไขข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงข้อกำาาหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ  (เช่น  การห้ามไม่ให้ดำาารงตำาา
แหน่งช อร์ตหรือข้อกำาาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลใหม่) หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายภายใน

(2) Mitrade จะแจ้งให้คุณทราบเก่ียวกับการแก้ ไขดังกล่าว คุณตกลงท่ีจะผูกพันตามเง่ือนไขของการแก้ ไขดังกล่าวก่อนหน้าน้ีของ: 

(ก) สิบวันหลังจากท่ีเราติดประกาศการแก้ ไขบนเว็บไซต์ของ Mitrade; หรือ

(ข) เม่ือแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล; หรือ

(ค) ในวันท่ีคุณทำาาธุรกรรมใด ๆ หลังจากการแก้ ไข การแก้ ไขอ่ืน ๆ จะต้องตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและเรา

(3) Mitrade มีความคลาดเคล่ือนภายใต้ข้อตกลงลูกค้าซึ่งอาจส่งผลต่อตำาาแหน่งของคุณ    คุณไม่มีอำาานาจท่ีจะช้ีนำาาวิธีท่ีเราใช้ความเข้าใจผิดของเรา    เม่ือ
ใช้ ความเข้าใจของเราคุณยอมรับว่าในฐานะผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือทำาาหน้าท่ีเป็ นนายหน้า – ตัวแทนจำาาหน่าย เราไม่มี
หน้าท่ีท่ี สุ จริตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย  เราจะคำาานึงถึงภาระหน้าท่ีตามกฎหมายนโยบายและการจัดการความเส่ียงท้ังหมด  (รวมถึงทางการเงินการต่อ
ต้านการฟอก เงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพ่ือการก่อการร้ายเครดิตและความเส่ียงทางกฎหมาย) สำ า าหรับตัวเราเองและลูกค้าของเราทุกคน 
ภาระหน้าท่ีของเรา ท่ีมีต่อคู่สัญญาของเรา   สภาวะตลาดและช่ือเสียงของเราเม่ือใช้ดุลยพินิจของเรา เราจะพยายามดำาาเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการ
ใช้ความคิดเห็นของ เรา แต่เราไม่จำาาเป็ นต้องดำาาเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของคุณหรือเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดการสูญเสียในบัญชีของคุณ    เม่ือใช้
ความคลาดเคล่ือนของเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาตคุณยอมรับและรับทราบว่าการใช้ดุลพินิจของเรามีความ
จำาาเป็ นตามสมควรเพ่ือปกป้ อง ผลประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมายของ    Mitrade    ในฐานะผู้ถือใบอนุญาตธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ทำาาหน้าท่ีเป็ นนายหน้า    -    ตัวแทน จำาาหน่าย

(4) ในกรณีท่ีบทบัญญัติไม่ว่าโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งกำาาหนดให้ Mitrade มีข้อสงสัยสร้างความเห็นหรือตัดสินใจเก่ียวกับการมีอยู่ของข้อเท็จจริงบาง 
ประการหรือสถานการณ์บางอย่าง Mitrade อาจก่อให้เกิดความสงสัยความเห็นหรือการตัดสินใจดังกล่าวใน ดุลยพินิจอย่างแท้จริง คุณยอมรับว่าการค้น 
พบดังกล่าวถือเป็ นท่ีส้ิ นสุดและไม่สามารถถูกตรวจสอบความถูกต้องในฟอรัมใด  ๆ  ส่ิ งน้ี ไม่ได้จำาากัดสิ ทธ์ิของ  Mitrade  ในการเปล่ียนแปลงหรือแก้ ไข
ความ สงสัยความคิดเห็นหรือการตัดสินใจเป็ นคร้ังคราว
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(5) แม้จะมีข้อกำาาหนดใด  ๆ  ในข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีในการให้บริการภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีเราจะมีสิทธ์ิดำาาเนินการใด  ๆ  ตามท่ีเราเห็นว่าจำาาเป็ 
นใน ดุลยพินิจของเราเพ่ือให้แน่ใจว่าบริการท่ีให้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีเป็ นไปตามท่ีกฎหมายบังคับ คุณตกลงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 
ท้ังหมดอย่างเคร่งครัด หากเราพิจารณาว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเราอาจยุติข้อตกลงลูกค้าน้ีทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(6) Mitrade มีสิทธิ์ จำาากัด ขนาดตำาาแหน่งท่ีเปิ ดของคุณไม่ว่าจะเป็ นแบบสุทธิหรือข้ันต้นภายใต้สถานการณ์ท่ีเหมาะสมตามท่ี Mitrade กำาาหนด Mitrade มี
สิทธิ์ท่ี จะปฏิเสธคำาาขอใด ๆ ของคุณในการส่ังซ้ือเพ่ือจัดต้ังตำาาแหน่งได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Mitrade โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

(7) ในกรณีท่ีพบว่าข้อกำาาหนดใด  ๆ   ท่ีมีอยู่ ในข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ ได้  ให้ถือว่าข้อกำาาหนดดังกล่าวจะถูกลบ  และความ
ถูก ต้องและการบังคับใช้ของข้อกำาาหนดท่ีเหลือจะยังคงดำาาเนินต่อไปโดยไม่มีข้อบกพร่อง

(8) ในการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีเม่ือ Mitrade จำาาเป็ นต้องซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศเป็ นคร้ังคราวอัตราแลก
เปล่ียน ท่ีเก่ียวข้องจะเป็ นอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเผยแพร่ซึ่งเลือกโดย Mitrade ตามดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวในวันท่ีเงินของ
คุณถูก แลกเปล่ียน

(9) สิทธิ์ท่ี ให้ ไว้ ในข้อตกลงลูกค้าน้ี ไม่รวมถึงสิทธ์ิอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายกำาาหนด

(10) คุณไม่สามารถมอบหมาย หรือโอนสิทธ์ิ หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงของลูกค้า หรือธุรกรรมใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ 
อักษรจาก Mitrade

(11) คุณยอมรับว่าเราอาจบันทึกการสนทนาทางอีเมลหรือโทรศัพท์การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต (แชท) และการประชุมระหว่างคุณกับเราและจัดเตรียมการ 
บันทึกดังกล่าวหรือการถอดเสียงจากการบันทึกดังกล่าว   เพ่ือเป็ นหลักฐานต่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง   (รวมถึง   แต่ไม่จำาากัดเพียงหน่วยงานกำาากับดูแลและ/
หรือ ศาล)   ท่ีเราจัดหาให้   ตามดุลยพินิจท้ังหมดของเราเห็นว่าเป็ นท่ีพึงปรารถนาหรือจำาาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในข้อพิพาทหรือข้อพิพาทท่ี
คาดว่าจะ เกิดข้ึนระหว่างเราและคุณ เราอาจส่งสำ าาเนาบันทึกการโทรดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำาากับดูแลของหน่วยงานท่ีมีอำาานาจโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากคุณ

(12) คุณรับทราบและยอมรับว่า    Mitrade    ได้รับอนุญาตให้ดำาาเนินการค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และค้นหาหน่วยงานอ้างอิงเครดิตเพ่ือยืนยันตัวตนและ 
สถานะเครดิตของคุณ หากมีการค้นหาดังกล่าว Mitrade อาจเก็บบันทึกเน้ือหาและผลการค้นหาดังกล่าวตามกฎหมายปั จจุบันและท่ีบังคับใช้ท้ังหมด

(13) Mitrade ขอสงวนสิ ทธ์ิในการรวบรวมข้อมูลท่ีจำาาเป็ นจากคุณเพ่ือปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง 
Mitrade อาจส่งต่อข้อมูลท่ีรวบรวมจากคุณและเก่ียวข้องกับธุรกรรมตามท่ีกำาาหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้องและไม่มี 
ภาระผูกพันท่ีจะต้องแจ้งให้คุณทราบว่าได้ดำาาเนินการดังกล่าวแล้ว  Mitrade  อาจดำาาเนินการตรวจสอบการป้ องกันการฟอกเงินท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณ (รวมถึง รายช่ือท่ีถูกจำาากัดบุคคลท่ีถูกปิ ดก้ันและรายช่ือประเทศ) ตามท่ี  Mitrade เห็นว่าจำาาเป็ นหรือเหมาะสมและขอสงวนสิทธ์ิในการดำาาเนินการใด 
ๆ เก่ียว กับส่ิ งน้ันโดยไม่มีความรับผิดใด ๆ

(14) Mitrade ขอสงวนสิ ทธ์ิ ในการให้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเกี่ยวกับคุณที่เก่ียวข้องกับภาระหน้าที่หรือคำาาขอ (ไม่ว่าจะมีผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) 
จากหน่วยงานกำาากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

(15) ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีจัดทำาาขึ้นเป็ นภาษาอังกฤษและเราจะส่ือสารกับคุณเป็ นภาษาอังกฤษต่อไปตลอดระยะเวลาของข้อตกลงลูกค้าน้ี อย่างไรก็ตาม 
หากเป็ นไปได้หรือเหมาะสมและเพ่ือความสะดวกของคุณเราจะพยายามส่ือสารกับคุณในภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ข้อตกลงลูกค้าฉบับภาษา 
อังกฤษเป็ นเวอร์ชันท่ีใช้บังคับและจะมีผลบังคับใช้เม่ือใดก็ตามท่ีมีความคลาดเคล่ือนระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันอ่ืน ๆ

26. เหตุสุ ดวิสั ย

(1) ในความเห็นท่ีสมเหตุสมผลของเราอาจพิจารณาได้ว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือสภาวะตลาดท่ีพิเศษอยู่ (“เหตุสุดวิสัย”) ซึ่งในกรณีน้ีเราจะดำาาเนินการตามสมควร 
เพ่ือแจ้งให้คุณทราบเก่ียวกับเหตุสุดวิสัยจะรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงส่ิงต่อไปน้ี:

(ก) การกระทำาาเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ ใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือความวุ่นวายทางแพ่ง การก่อการร้าย 
สงคราม การกระทำาาทางอุตสาหกรรม  การกระทำาาและกฎระเบียบของหน่วยงาน  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานเหนือระดับชาติ)  ท่ีในความ
คิดของเรา ป้ องกัน เราไม่สามารถรักษาตลาดท่ีเป็ นระเบียบเรียบร้อยในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการในส่วนท่ีเราดำาาเนินการตาม
ปกติ;

(ข) การระงับหรือปิ ดตลาดใด ๆ หรือการละท้ิงหรือความล้มเหลวของเหตุการณ์ ใด ๆ ท่ีเราเป็ นฐานหรือท่ีเราเก่ียวข้องในทางใด ๆ การเสนอราคาของ
เรา หรือการกำาาหนดข้อจำาากัด หรือข้อกำาาหนดพิเศษ หรือผิดปกติในการซ้ือขายใด ๆ ตลาดดังกล่าวหรือในเหตุการณ์ดังกล่าว;

(ค) การเกิดการเคล่ือนไหวท่ีมากเกินไปในระดับของตำาาแหน่งใด  ๆ  และ/หรือตลาดอ้างอิงหรือความคาดหมายของเรา  (แสดงอย่างสมเหตุสมผล)  
ของ การเคล่ือนไหวดังกล่าว;
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(ง) การเสียหรือความล้มเหลวของการส่งสัญญาณ ส่ิ งอำาานวยความสะดวกด้านการส่ือสารหรือคอมพิวเตอร์ การหยุดชะงักของแหล่งจ่ายไฟ    หรือ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ส่ือสารขัดข้อง

(จ) ความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ท่ีเก่ียวข้อง  นายหน้าคนกลาง  ตัวแทนหรือเจ้าหน้าท่ีหลักของเรา  ผู้ดูแล  ผู้ดูแลย่อย  ตัวแทนจำาาหน่าย  แพลตฟอร์ม 
การแลกเปล่ียน สำ า านักหักบัญชีหรือองค์กรกำาากับดูแลหรือกำาากับดูแลตนเองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเพ่ือปฏิบัติตามภาระหน้าท่ี

(2) หากเราตรวจพบว่ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเราอาจใช้ดุลยพินิจของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเม่ือใดก็ได้ตามข้ันตอนต่อไปน้ี:

(ก) เพิ่มข้อกำาาหนดมาร์จ้ินของคุณ;

(ข) ปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมดหรือใด ๆ ของคุณในราคาปิ ดดังกล่าวตามท่ีเราเห็นสมควรว่าเหมาะสม;

(ค) ระงับหรือแก้ ไขการใช้ข้อกำาาหนดท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อตกลงนี้ ในขอบเขตที่เหตุสุดวิสัยทำาาให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
หรือ ไม่สามารถปฏิบัติได้;

(ง) ยกเลิกคำาาส่ังซ้ือท่ีรอดำาาเนินการ เป็ นโมฆะธุรกรรมท่ีผ่านมา ราคาเปิ ดตำาาแหน่งใหม่ หรือยุติข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี;  หรือ (จ)     เปล่ียนเวลา
เทรดล่าสุดสำาาหรับตำาาแหน่งเฉพาะ

27. ความเป็นส่วนตัว

(1) เพ่ือให้บริการเหล่าน้ีแก่คุณ  Mitrade  จำาาเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับคุณ  และรับข้อตกลงของคุณเก่ียวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ดัง กล่าว หากคุณไม่ได้ ให้ข้อมูลท่ีร้องขอหรือยอมรับแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลท่ีมีรายละเอียดในข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ี Mitrade อาจไม่
สามารถ ให้บริการท่ีระบุไว้ ในข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีแก่คุณได้

(2) โดยการกรอกใบสมัครและเข้าสู่ข้อตกลงน้ี คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามการต้ังค่าท่ีคุณระบุเพ่ือวัตถุประสงค์ ในการทำาการตลาด
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของเราและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของผู้ร่วมงานของเราหรือบุคคลท่ีสามท่ีระบุ คุณมีสิทธ์ิขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว และอาจแจ้งให้เราทราบได้ทุกเม่ือ หากคุณต้องการเปล่ียนการต้ังค่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดต่อฝ่ายบริการ
ลูกค้าของเราท่ี cs@mitrade.com

(3) คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลท้ังหมดท่ีให้กับ Mitrade น้ันถูกต้องและเป็ นข้อมูลล่าสุดตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงใด ๆ จะต้องแจ้งให้ Mitrade 
ทราบโดยเร็วท่ีสุด

(4) Mitrade มีระบบและกระบวนการเพ่ือตอบสนองความต้องการความเป็ นส่วนตัวและนโยบายความเป็ นส่วนตัวพร้อมให้คุณใช้อ้างอิงบนเว็บไซต์ของเรา 
ตลอดเวลาหากคุณต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการและเหตุผลท่ี Mitrade รวบรวมจัดเก็บและจัดการข้อมูล

(5) คุณอนุญาตให้  Mitrade รวบรวมใช้จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งทำาาให้  Mitrade สามารถจัดหาและ/หรือปรับปรุงบริการได้  ในบาง
คร้ัง อาจต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานตัวแทนและผู้ ให้บริการที่เกี่ยวข้องของเราและองค์กรท่ีต้ังอยู่ในประเทศท่ีไม่มีกฎหมายเทียบ
เคียง เพ่ือปกป้ องข้อมูลของคุณ Mitrade จะดำาาเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าในขอบเขตสูงสุดท่ีเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลข้อมูลใด ๆ 
ท่ีส่งมามี การคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวในระดับเดียวกับท่ีเราให้ ไว้ ในหมู่เกาะเคย์แมน
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28. ประกาศ

(1) การส่ือสารท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับข้อตกลงลูกค้าน้ีจะต้องทำาาเป็ นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งด้วยมือหรือส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรเลข โ ท ร ส า ร
หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสถานท่ีในการเทรดให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องตามท่ีอยู่ท่ีเก่ียวข้อง

(2) การส่ือสารใด ๆ ดังกล่าวจะมีผลหากส่งมอบเม่ือส่งมอบ; หากโพสต์สองวันทำาาการหลังจากโพสต์ ไปยังท่ีอยู่ล่าสุ ดท่ีทราบของฝ่ าย หากส่งทางโทรสาร
หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านสถานท่ีซ้ือขายในเวลาท่ีส่ง (และได้รับการยืนยัน) โดยเคร่ืองโทรสารเม่ือได้รับคำาาตอบกลับมา

(3) ในกรณีท่ีคุณอยู่มากกว่าหนึ่งคนการบอกกล่าวหรือการส่ือสารอ่ืนใดท่ี Mitrade มอบให้แก่บุคคลดังกล่าวหนึ่งคนจะถือว่าได้จัดเตรียมไว้ ให้กับบุคคลดัง 
กล่าวท้ังหมด

29. การรักษาความลับ

(1) แต่ละฝ่ ายตกลงท่ีจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลท่ีจัดทำาาโดยฝ่ ายอ่ืน ๆ ท่ี ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ (รวมถึงการมีอยู่หรือเน้ือหาของข้อกำาาหนดเหล่าน้ี) ยกเว้น: 

(ก) โดยได้รับความยินยอมจากฝ่ ายท่ีให้ข้อมูล (ความยินยอมดังกล่าวจะไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุผล);

(ข) หากได้รับอนุญาตหรือกำาาหนดโดยกฎหมายข้อกำาาหนดเหล่าน้ี นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา หรือกำาาหนดโดยหน่วยงานกำาากับดูแลใด ๆ;

(ค) เก่ียวกับการดำาาเนินการทางกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อกำาาหนดเหล่าน้ี;  หรือ

(ง) ต่อบุคคลใด  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สิทธิ  หรือการจัดการกับสิทธิ  หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำาาหนดเหล่าน้ี  (รวมถึงเก่ียวกับข้ันตอนการเตรียม
การ เช่น การเจรจากับผู้รับมอบหมายท่ีมีศักยภาพ หรือผู้มีส่วนร่วมย่อยหรือบุคคลอ่ืนท่ีกำาาลังพิจารณาท่ีจะทำาาสัญญากับเราเก่ียวข้องกับข้อกำาา
หนดเหล่า น้ี ).

30. ภาษี

อากรแสตมป์

(1) คุณต้องจ่ายและบัญชีสำ าาหรับการโอนหรือหน้าท่ีหรือภาษีท่ีคล้ายคลึงกันและหลักประกันเงินกู้หรืออากรแสตมป์ อ่ื น  ๆ  ท่ีเรียกเก็บจากธุรกรรมใด  ๆ  ท่ี
คุณ อาจต้องรับผิด คุณตกลงท่ีจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราจากความรับผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของคุณในการทำาาเช่นน้ัน

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

(2) หากคุณชำาาระเงินใด  ๆ  ซึ่งอาจมีการหัก  ณ  ท่ีจ่ายหรือการหักเงินใด  ๆ  คุณต้องชำาาระเงินเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้แน่ ใจว่าจำาานวนเงินท่ีเราได้รับจริง
เท่ากับ จำาานวนเงินเต็มจำาานวนท่ีเราจะได้รับโดยไม่มีการหัก ณ ท่ีจ่ายหรือการหักเงินใด ๆ

(3) หากเราชำาาระเงินใด ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การหัก ณ ท่ีจ่ายหรือการหักเงินใด ๆ เราจะจ่ายเงินให้คุณตามจำาานวนเงินสุทธิหลังจากหัก ณ ท่ีจ่ายหรือหักดังกล่าว
แล้ว และจะไม่จ่ายเงินให้คุณเพ่ิมเติม

(4) คุณรับทราบว่า  Mitrade  ไม่ได้ ให้คำาาแนะนำาาด้านภาษี  Mitrade  ขอแนะนำาาให้คุณปรึกษาท่ีปรึกษาด้านภาษีอิสระหากมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยใด  ๆ  เก่ียว
กับ ผลกระทบด้านภาษีของการเทรดกับ Mitrade
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31. กฎหมายท่ีบังคับใช้

(1) ข้อตกลงฉบับน้ีและแต่ละตำาาแหน่งท่ีทำาากับคุณอยู่ภายใต้บังคับ และตีความ และตีความตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน และศาลของหมู่เกาะเคย์แมน
จะมี เขตอำาานาจศาลท่ีไม่ผูกขาดในการรับฟั ง  และพิจารณาการดำาาเนินการทางกฎหมายใด  ๆ  หรือการดำาาเนินการท่ีเกิดจากหรือเก่ียวข้องกับข้อตกลง
น้ีรวมถึง ข้อพิพาทและการเรียกร้องใด    ๆ    ท่ี ไม่ ใช่สัญญา    คุณยอมรับว่าการดำาาเนินการทางกฎหมายและการดำาาเนินการดังกล่าวท้ังหมดจะดำาาเนิน
การเป็ นภาษา อังกฤษ

(2) หากคุณอาศัยอยู่นอกหมู่เกาะเคย์แมน กระบวนการท่ีเร่ิมดำาเนินการใดๆ ในหมู่เกาะเคย์แมนอาจดำาเนินการกับคุณตามกฎท่ีบังคับใช้ ไม่มีข้อความใดในข้อ
กำาหนดน้ีท่ีส่งผลต่อสิทธ์ิของเราในการดำาเนินการในลักษณะอ่ืนท่ีกฎหมายอนุญาต
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