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1. ข้อมูลสำา าคัญ

1.1. บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีให้บริการและออกโดย Mitrade Holding Ltd ( “Mitrade” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) เอกสารผลิตภัณฑ์น้ีจัดทำาา 
ข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลสำ า าคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ  Mitrade  ได้แก่  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแบบมาร์จิ้น (เรียกว่า “Margin FX”) และ 
สัญญาซ้ือขายส่วนต่าง (“CFD”) โปรดทราบว่าข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์น้ี ไม่ถือเป็ นคำาาแนะนำาา  การแนะแนว  หรือความคิดเห็นและ
ไม่ ได้คำาานึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณ เอกสารฉบับน้ีเป็ นเอกสารสำาาคัญและควรอ่านอย่างครบถ้วน

1.2. เราไม่ได้ ใหา้คแนะนำาาส่ วนบุคคล ในระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับ Mitrade เราอาจใหา้ครำาับรองเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาซึ่งอาจตีความ
ได้ว่า เป็ นคำาาแนะนำาาทางการเงินท่ัวไป  อย่างไรก็ตาม  Mitrade  จะไม่ให้คำาาแนะนำาาทางการเงินส่วนบุคคลแก่คุณ  ด้วยเหตุน้ีก่อนท่ีจะทำาาธุรกรรม  
Margin  FX  หรือ CFD คุณควรได้รับคำาาแนะนำาาท่ีเป็ นอิสระเพ่ือให้แน่ใจว่าการซ้ือขายท่ีเสนอหรือความสัมพันธ์ท่ีดำาาเนินต่อไปของคุณกับเราน้ัน
เหมาะสมกับสถานการณ์ ทางการเงินวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

1.3. เราขอแนะนำาาให้คุณขอรับคำาาแนะนำาาด้านภาษีและบัญชีท่ีเป็ นอิสระเก่ียวกับผลกระทบของกำาาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนต่อสถานการณ์
ทางการเงิน ของคุณ ผลการจัดเก็บภาษีของธุรกรรม Margin FX หรือ CFD อาจมีความซับซ้อนและจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ทางการเงินของ
แต่ละบุคคล และ ควรปรึกษาท่ีปรึกษาด้านภาษีของคุณก่อนท่ีจะทำาาธุรกรรม Margin FX หรือ CFD

1.4. Mitrade ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการลงทุนด้านหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน (“CIMA”) คุณควร 
ทราบว่า CIMA ไม่ได้รับรองผู้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสัญญาท่ีเฉพาะเจาะจง ข้อบังคับของ CIMA เก่ียวกับเราใช้กับกิจกรรมบริการทางการเงิน 
ของเราเท่าน้ันและอาจไม่มีผลบังคับใช้ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับเขตอำาานาจศาลท่ีคุณอาศัยอยู่ คุณควรคำาานึงถึงความเส่ียงในการซ้ือขายสัญญา Margin FX และ 
CFD และโปรดทราบว่าคุณสามารถขาดทุนได้ถึงเงินฝากเร่ิมต้นท้ังหมดของคุณ ไม่รับประกันผลตอบแทน ท้ัง CIMA รัฐบาลท้องถิ่นและบุคคลอ่ืนใดไม่รับ 
ประกันเงินใด ๆ ในบัญชีของคุณ

1.5. คุณอาจสูญเสียเงินฝากท้ังหมดของคุณ คุณอาจได้รับความสูญเสียในระดับท่ีคุณเปิ ดเผยต่อเราและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
ความสูญเสียเหล่าน้ีอาจมากพอ ๆ กับเงินท่ีคุณฝากไว้ ในบัญชีของคุณหรือจำาาเป็ นต้องฝากเพ่ือให้เป็ นไปตามข้อกำาาหนดมาร์จ้ิน

1.6. เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี ไม่ถือเป็ นข้อเสนอหรือคำาาเชิญในสถานท่ีใด ๆ นอกเกาะเคย์แมนท่ีหรือต่อบุคคลใด ๆ ท่ีจะทำาาข้อเสนอหรือคำาา
เชิญดัง กล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแจกจ่ายเอกสารผลิตภัณฑ์น้ี (ทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออ่ืน ๆ ) ในเขตอำาานาจศาลใด ๆ นอกเกาะเคย์แมนอาจถูก
จำาากัดโดย กฎหมายและบุคคลท่ีเข้ามาครอบครองเอกสารผลิตภัณฑ์น้ีควรขอคำาาแนะนำาาและปฏิบัติตามข้อจำาากัดดังกล่าว    การไม่ปฏิบัติตามข้อจำาากัด
ดังกล่าวอาจถือ เป็ นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อเสนอที่เก่ียวข้องกับเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไม่ ได้มุ่ งเป้ าไปที่ผู้อยู่อาศั ยในสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศใด ประเทศหนึ่งนอกเกาะเคย์แมน  และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจกจ่ายหรือใช้ โดยบุคคลใด  ๆ  ในประเทศหรือเขตอำาานาจศาลใด  ๆ  ท่ีการ
แจกจ่ายหรือการใช้ งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถ่ิน

1.7. สัญญา Margin FX และ CFD ถือเป็ นผลิตภัณฑ์เก็งกำาาไรท่ีมีการใช้ประโยชน์สูงและมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนแบบไม่ใช้เกียร์เช่นหุ้นท่ัวไป คุณควรอ่าน 
เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีและข้อตกลงของลูกค้าอย่างครบถ้วนก่อนท่ีจะตัดสินใจทำาาผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับเรา คุณไม่ควรทำาาธุรกรรม
หรือ เข้าทำาาธุรกรรมเว้นแต่คุณจะเข้าใจธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเรานำาาเสนออย่างถูกต้องและพอใจกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง

1.8. หากเราขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือประเมินความเหมาะสมของคุณในการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเราและเรายอมรับใบสมัครของคุณเพ่ือ 
ทำาาการค้าเราจะไม่ ให้คำาาแนะนำาาส่ วนตัวหรือคำาาแนะนำาาในรูปแบบอ่ืนใด คุณต้องไม่พึ่งพาการประเมินความเหมาะสมของคุณเนื่องจากข้อมูลนั้นขึ้นอยู่ 
กับ ข้อมูลท่ีคุณให้กับเราและการประเมินน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการตัดสินใจว่าจะเปิ ดบัญชีให้คุณเท่าน้ัน คุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์ได้ ในภายหลังว่าคุณจะไม่
รับ ผิดชอบต่อความสูญเสียของคุณเพียงเพราะเราได้เปิ ดบัญชีให้คุณหลังจากประเมินความเหมาะสมของคุณแล้ว คุณยังคงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ใน การประเมินคุณสมบัติและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเราเองและคุณควรขอคำาาแนะนำาาของคุณเองว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเรา
เหมาะ กับคุณหรือไม่

1.9. เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ลงวันที่และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีระบุไว้บนปกหน้า ข้อตกลงของลูกค้าในปั จจุบันและเอกสารเปิ ดเผยข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีมีผลแทนท่ีการเป็ นตัวแทนการเตรียมการความเข้าใจและ/หรือข้อตกลงระหว่างคุณกับ Mitrade ซึ่งเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทางการเงินท้ังหมดก่อนหน้าน้ี
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2. วัตถุประสงค์และเนื้ อหาของเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับ 
น้ี

2.1 เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลท่ีสำ าาคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ Margin Foreign Exchange (Margin FX) และ Contracts 
for Difference (CFD) รวมถึงข้อมูลต่อไปน้ี:

• พวกเราคือใคร;

• คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร;

• คุณสมบัติหลัก / ความเส่ียงของสัญญา Margin FX และ CFD; และ

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องสำาาหรับสัญญา Margin FX และ CFD; และ

• กระบวนการระงับข้อพิพาทภายในและภายนอกของเรา

2.2 ข้อมูลในเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีเป็ นข้อมูลท่ัวไปเท่าน้ันและไม่ได้คำาานึงถึงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน และความ 
ต้องการของคุณ

2.3 ข้อมูลในเอกสารผลิตภัณฑ์น้ีเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันท่ีท่ีระบุไว้บนหน้าปก และอาจมีการอัปเดตเป็ นคร้ังคราวโดยท่ีข้อมูลน้ันไม่ส่งผลเสีย ต่อลูกค้าอย่างมี
นัยสำ าาคัญ  ข้อมูลท่ีอัปเดตจะถูกจัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ของเรา www.mitrade.com ตลอดเวลา  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณา สอบถามเรา 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการของเรามีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา www.mitrade.com

2.4 การให้เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีแก่บุคคลใด  ๆ  ไม่ถือเป็ นการชักจูงเสนอหรือการชักชวนให้บุคคลท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายในการทำาาข้อเสนอ
ดัง กล่าว  เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีเป็ นเอกสารเปิ ดเผยท่ีจัดทำาาขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน  เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ฉบับน้ี ไม่ ได้รับการรับรองและไม่จำาาเป็ นต้องได้รับการอนุมัติจาก    CIMA    Mitrade    ดำาาเนินธุรกิจในเกาะเคย์แมนในฐานะผู้ ให้บริการทางการเงินของ
เกาะเคย์แมน ข้อมูลน้ี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจกจ่ายหรือใช้ โดยบุคคลใด ๆ  ในประเทศหรือเขตอำาานาจศาลใด ๆ  ท่ีการแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะ
ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับท้องถ่ิน

3. ช่ือผู้ออกเอกสารและวิธีการติดต่อเรา

3.1 ผู้ออกคือ Mitrade Holding Ltd (‘Mitrade’)

3.2 Mitrade Holding Ltd ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการลงทุนด้านหลักทรัพย์และได้รับอนุญาตให้จัดหา CFD สำ า าหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าขายส่ง

3.3 คุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยวิธีการใด ๆ ท่ีระบุไว้ด้านล่างน้ี: 

ส่งอีเมลไปท่ี: cs@mitrade.com; หรือ

เร่ิมแชทสดได้ท่ี: www.mitrade.com
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4. สั ญญา MARGIN FX ท่ีนำาาเสนอโดย MITRADE

4.1 Mitrade เสนอสัญญา Margin FX ผ่านคู่สกุลเงินท่ีหลากหลาย ราคาของสัญญาเหล่าน้ี ได้มาจากการเปล่ียนแปลงแบบเรียลไทม์ ในราคาของหลักทรัพย์ 
อ้างอิงซึ่งเป็ นคู่สกุลเงิน กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซ้ือขายของเราสำ าาหรับข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับช่วงของคู่สกุลเงินท่ีให้บริการ

4.2 ผลิตภัณฑ์  Margin FX ของ Mitrade ไม่ส่งผลให้เกิดการส่งมอบจริงของสกุลเงิน แต่เป็ นเงินสดท่ีปรับหรือปิ ดโดยลูกค้ารับตำาาแหน่งตรงข้ามท่ีเท่ากัน แต่ 
หักล้างเช่น  ไม่มีการแลกเปล่ียนสกุลเงินหงนกึ ับอีกสกุลเงินทางกายภาพ  ผลิตภัณฑ์  Margin  FX  เป็ นตราสารอนุพันธ์  สถานะจะถูกปิ ดในท่ีสุดและ
บัญชี ของลูกค้าจะได้รับเครดิตหรือเดบิตตามผลกำาาไรหรือขาดทุนของการซ้ือขาย

4.3 ปริมาณสัญญา Margin FX ระบุเป็ นล็อตโดย 1 ล็อตเทียบเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน สัญญา Margin FX ของ Mitrade ช่วยให้คุณสามารถเทรด 
ปริมาณต้ังแต่ส่วนหนึ่งของล็อตไปจนถึงหลายล็อต กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์สำ าาหรับพารามิเตอร์การเทรดสัญญา Margin FX ล่าสุ ด

5. CFD ท่ีนำาาเสนอโดย MITRADE

5.1 CFDs

สัญญาซ้ือขายส่วนต่าง  (CFD)  คือผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ท่ีขายหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงซึ่งคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิได้รับเงิน  (กำาาไร)  หรือ
ต้อง จ่ายเงิน (ขาดทุน) จำาานวนหนึ่งซ่ึงเป็ นผลมาจากการเคล่ือนไหวในราคาหรือมูลค่าของเคร่ืองมือหรือหลักทรัพย์อ้างอิง (โดยไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ตราสาร อนุพันธ์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์น้ันจริง ๆ ) ธุรกรรมน้ีสรุปโดยคู่สัญญาท่ีชำาาระส่วนต่างระหว่างราคาซ้ือและราคาขาย

5.2 ประเภทของ CFDs

เรานำาาเสนอ CFD ให้กับลูกค้าของเราในดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น สกุลเงินดิจิทัล และ CFD อ่ื น ๆ ตามท่ีอาจแจ้งให้คุณทราบเป็ นคร้ังคราว

5.3 ดัชนี CFDs

ดัชนี CFD ช่วยให้คุณสามารถคาดเดาประสิทธิภาพโดยรวมของหุ้นต่าง ๆ ได้ เม่ือเทียบกับตราสารทุนหรือหุ้นแต่ละตัว ดัชนี CFD จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับ 
ตลาดท่ีใหญ่ขึ้นและมีความหลากหลาย    Mitrade    แปลงดัชนีเป็ นสัญญาซ้ือขายได้ โดยใช้ตัวคูณ    ตัวคูณน้ีจะแปลงแต่ละจุดของดัชนีเป็ นจำาานวนหน่วย
ท่ี กำาาหนดของสกุลเงินท้องถ่ินของดัชนี  ตัวอย่างเช่นสมมติว่าดัชนี  Hang  Seng  ซ้ือขายท่ี  26,465.73  จุดและตัวคูณ  1  ดอลลาร์ฮ่ องกงต่อจุด  มูลค่า
ของ สัญญาจะเป็ น  26,465.73  ดอลลาร์ฮ่ องกง  คุณสามารถเลือกเทรดได้มากกว่า  1  สัญญา  สำ า าหรับตัวคูณและสกุลเงินล่าสุดท่ีใช้สำ าาหรับ  CFD  
แต่ละดัชนี กรุณาเข้าชมท่ีเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการเทรดของเรา

5.4 สินค้าโภคภัณฑ์ CFDs

CFD  สินค้าโภคภัณฑ์  (เงินสดและการซ้ือขายล่วงหน้า)  ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำาาไรจากราคาสินค้าเช่นน้ำาามัน  CFD  เหล่าน้ีขึ้นอยู่กับการกำาาหนดราคา
ของ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์กับ Mitrade ท่ีกล้ิงไปมาเหนือตำาาแหน่ง CFD ท่ีเก่ียวข้องเม่ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหมดอายุ เม่ือซ้ือขาย CFD 
สินค้า โภคภัณฑ์ 1 ล็อตจะเทียบเท่ากับ 1 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิง ขนาดสัญญาของ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นอยู่กับสินค้าท่ีซ้ือขาย สำ า าหรับน้ำาามัน
อาจระบุไว้ ในถัง สำ า าหรับโลหะอาจระบุเป็ นออนซ์ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของเราและแพลตฟอร์มการซ้ือขายของเราสำาาหรับขนาดสัญญาท่ีแน่นอนท่ีนำาา
เสนอโดย Mitrade.

5.5 สกุลเงินดิจิทัล CFDs

สกุลเงินดิจิทัล CFDs มี โครงสร้างคล้ายกับสัญญา Margin FX ในราคาน้ันจะระบุโดยเทียบกับสกุลเงิน fiat จะไม่มีการแลกเปล่ียนสกุลเงิน fiat จริงสำ าาห
รับ สกุลเงิน

ดิจิทัล - ธุรกรรมท้ังหมดจะชำาาระเป็ นสกุลเงินคำาาส่ัง Mitrade ไม่ได้ดำาาเนินธุรกิจแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทัล

เม่ือทำาาการเทรดสกุลเงินดิจิทัล  CFD  กับ  Mitrade  1  ล็อตหมายถึง  1  หน่วยของสกุลเงินดิจิทัล  อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบเว็บไซต์และ
แพลตฟอร์ม การเทรดของเราสำ าาหรับพารามิเตอร์การเทรด CFD สกุลเงินดิจิทัลล่าสุด สำ า าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ CFD สกุลเงินดิจิทัล กรุณาดูท่ี 
8.3.17
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5.6 หุ้น CFDs

หุ้น  CFD  ช่วยให้คุณสามารถรับตำาาแหน่งเหนือหุ้นได้ โดยไม่ต้องจ่ายเต็มมูลค่าสัญญาและคุณไม่ได้เป็ นเจ้าของหุ้นอ้างอิง  ซึ่งแตกต่างจากการเทรดหุ้น
โดย ท่ัวไป คุณจะต้องชำาาระเงินของมาร์จ้ินข้ันต้นซึ่งจะเป็ นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัญญาท่ีอ้างอิง ผลกำาาไรหรือขาดทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ระหว่าง เม่ือคุณเปิ ด CFD และเม่ือคุณปิ ดและผลรวมของการแก้ ไขสัญญาใด ๆ ท่ีแสดงถึงเงินปั นผลและผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน
น้อยลงใน กรณีของสถานะ Short คุณไม่ได้รับความเป็ นเจ้าของหุ้นอ้างอิง ดังน้ันจึงไม่มีสิ ทธิได้รับผลประโยชน์หรือภาระผูกพันใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเป็ น
เจ้าของหุ้น 

5.7 หมดอายุและโรลโอเวอร์

(1) สำ า าหรับสินค้าโภคภัณฑ์หลัก Mitrade เสนอ CFD แบบเงินสดและการซ้ือขายล่วงหน้า การซ้ือขายล่วงหน้า CFD มีวันหมดอายุรายละเอียดท่ีเปิ 
ดเผย บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการเทรดของเราตลอดเวลาสำาาหรับการอ้างอิงของคุณ      สำ า าหรับตราสารตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและมีวัน
หมดอายุ ตำาาแหน่งจะถูกปิ ดโดยอัตโนมัติเม่ือสัญญาปั จจุบันหมดอายุและตำาาแหน่งใหม่ตามสัญญาในอนาคตถัดไปจะเปิ ดขึ้น     Mitrade     จะปรับ
ส่วนต่างของ ราคาระหว่างสองสัญญา วันท่ีและเวลาของการโรลโอเวอร์จะแสดงในส่วนรายละเอียดของตราสารแต่ละรายการบนแพลตฟอร์มการ
เทรดและ เว็บไซต์ของเรา

(2) หากสัญญาใหม่เทรดในราคาพิเศษสำาาหรับสัญญาท่ีหมดอายุ  (ราคาท่ีสูงขึ้น) ตำาาแหน่ง Long (ซ้ือ) จะได้รับการปรับค่าลบและตำาาแหน่ง Short 
(ขาย) จะได้รับการปรับบวก อย่างไรก็ตามหากสัญญาใหม่มีการเทรดโดยลดราคาสำาาหรับสัญญาท่ีจะหมดอายุตำาาแหน่ง Long (ซ้ือ) จะได้รับการ
ปรับค่าเป็ น บวกและ Short (ขาย) ตำาาแหน่งน้ันจะได้รับการปรับลบ นอกจากน้ีตำาาแหน่งอาจถูกคิดค่าสเปรดเม่ือโรลโอเวอร์.

5.8 การดำาาเนินการขององค์กร

(1) Mitrade ไม่ ใช้ประโยชน์จากการดำาาเนินการขององค์กรเพ่ือทำาากำาาไร

(2) การปรับเงินปั นผลจะใช้หลังจากท่ีหุ้น (หรือหุ้นท่ีเป็ นส่วนประกอบในกรณีของดัชนีหุ้น) เสร็จส้ินการเทรดด้วยเงินปั นผลในตลาดอ้างอิง ในกรณี
ของ สถานะ  Long  การปรับเงินปั นผลจะโอนเข้าบัญชีของคุณในกรณีของสถานะ  Short  จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ  การปรับเงินปั นผลสำาาห
รับหุ้น (หมู่เกาะเคย์แมนหรืออ่ืน ๆ ) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมภาษีท้องถ่ินซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคร้ัง หากตราสารมีการปรับ
เปล่ียนท่ี เป็ นไปได้อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ขององค์กรหรือเหตุการณ์ท่ีเทียบเคียงกันได้เราจะพิจารณาการปรับตำาาแหน่ง  CFD  ของคุณท่ี
เหมาะสมอันเป็ น ผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงเงินปั นผลพิเศษ ปั ญหาการแบ่งปั นโบนัส ปั ญหาเร่ืองสิทธิหรือ
สิทธิ  การแยกหุ้น หรือ การรวมบัญชี

(3) เราอาจขอให้คุณตัดสินใจว่าควรแสดงการดำาาเนินการขององค์กรในบัญชีของคุณหรือไม่ ในบางกรณีการปฏิบัติต่อการกระทำาาขององค์กร (เช่น 
การ รวมหุ้น ปั ญหาสิทธิการครอบครอง การแยกหุ้น และการกระจายหุ้น) อาจเป็ นประโยชน์ต่อคุณน้อยกว่าหากคุณถือหุ้นอ้างอิง Mitrade จะ
พยายาม เม่ือเป็ นไปได้ท่ีจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการดำาาเนินการขององค์กร อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันได้และ Mitrade ไม่มี
ภาระผูกพันใน การดำาาเนินการดังกล่าว

(4) เราอาจพยายามยกเลิกคำาาส่ังซ้ือท่ีเก่ียวข้องจากคุณท่ีมีการดำาาเนินการขององค์กร     เป็ นความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องป้ อนคำาาส่ังการทำาา
งานอีก คร้ังเม่ือสิ่ งน้ีเกิดขึ้น

6. วัตถุประสงค์ของการเทรดสั ญญา MARGIN FX และ CFD

6.1 ผู้ท่ีทำาาการเทรดในสัญญา  Margin  FX  และ  CFD  อาจทำาาได้ด้วยเหตุผลหลายประการ  การค้าบางอย่างเพ่ือการเก็งกำาาไรกล่าวคือเพ่ือหากำาาไรจาก
ความ ผันผวนของราคาหรือมูลค่าของตราสารหรือสกุลเงินอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ผู้เทรดสัญญา Margin FX อาจเป็ นนักลงทุนระยะส้ันท่ีต้องการทำาากำาา
ไรจากการ เคล่ือนไหวของตลาดระหว่างวันและข้ามคืนในสกุลเงินอ้างอิง ผู้เทรดสัญญา Margin FX อาจไม่จำาาเป็ นต้องขายหรือซ้ือสกุลเงินอ้างอิงด้วย
ตนเอง แต่อาจ ต้องการทำาากำาาไรจากการเคล่ือนไหวของตลาดในสกุลเงินท่ีเก่ียวข้อง

6.2 ผู้อ่ืนเทรดในสัญญา Margin FX เพ่ือป้ องกันความเส่ียงของพวกเขาไปยังสกุลเงินอ้างอิง ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ 
เช่น:

(1) บริษัทหรือบุคคลท่ีมีธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศมีความเส่ียงด้านสกุลเงิน อาจเกิดจากการซ้ือ (หรือขาย) สินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ (เช่น 
เคร่ืองจักร) หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ)

(2) ผู้ส่งออกท่ีขายผลิตภัณฑ์ ในราคาเป็ นสกุลเงินต่างประเทศมีความเสี่ยงว่าหากมูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศนั้นลดลงรายได้ ในสกุลเงินหลักของผู้ 
ส่งออกจะลดลง
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(3) ผู้ นำาาเข้าที่ซื้อสิ นค้าที่มีราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ ยงที่สกุลเงินต่างประเทศจะแข็งค่าข้ึนจึงทำาาให้ต้นทุนในรูปสกุลเงินท้องถ่ินสู งกว่า
ที่ คาดไว้

(4) บุคคลท่ีเดินทางไปยังประเทศอ่ืนมีความเส่ียงว่าหากสกุลเงินของประเทศน้ันแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับสกุลเงินของตนเอง การเดินทางของพวกเขาจะ 
แพงกว่า

ในแต่ละตัวอย่างข้างต้นบุคคลหรือบริษัทมีความเส่ียงด้านสกุลเงิน.

6.3 ความเส่ียงด้านสกุลเงินคือความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน Mitrade นำาาเสนอสถานท่ีให้กับลูกค้าในการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑ์ 
อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือจัดการความเส่ียงน้ี ส่ิ งน้ีช่วยให้ลูกค้าสามารถป้ องกันตัวเองจากการแกว่งของสกุลเงินในทิศทางตรงกันข้าม

6.4 ความเส่ียงของการสูญเสียในการเทรดตราสารอนุพันธ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีเลเวอเรจอาจมีมาก ลูกค้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการเทรด 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่ โดยคำาานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินความต้องการและวัตถุประสงค์ของพวกเขา

7. ผลประโยชน์ท่ีสำา าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายสั ญญา 
MARGIN FX และ CFDS

7.1 ประโยชน์หลักบางประการของการเทรดสัญญา Margin FX และ CFD ได้แก่:

(1) การป้ องกันความเส่ียง: คุณสามารถทำาาการเทรด Margin FX หรือ CFD แบบเลเวอเรจเพ่ือป้ องกันความเส่ียงของคุณต่อการเคล่ือนไหวของ
ราคา ในสกุลเงินหรือหุ้นอ้างอิง

(2) การเก็งกำาาไร: นอกจากการใช้สถานท่ีในการเทรดของเราเป็ นเคร่ืองมือป้ องกันความเส่ียงแล้ว  คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้สกุลเงินอ้างอิง
หรือ ราคาสิ นทรัพย์ที่เราเสนอเพ่ือเก็งกำาาไรในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของราคา นั กเก็งกำาาไรพยายามทำาากำาาไรโดยพยายามคาดการณ์ 
การ เคล่ือนไหวของตลาดและซ้ือสัญญาท่ีได้รับมูลค่าจากการเคล่ือนไหวของเคร่ืองมืออ้างอิงท่ีพวกเขาไม่ได้ ใช้งานจริง ตัวอย่างของ CFD ด้านล่าง
น้ี แสดงให้เห็นถึงการเทรดท่ีลูกค้าเข้าสู่การเทรดแบบเก็งกำาาไรโดยอาศัยความเช่ือว่าตลาดจะเคล่ือนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

(3) เข้าถึงตลาดโลกได้ทุกท่ีทุกเวลา: เม่ือใช้แพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ของเราคุณจะสามารถเข้าถึงและเทรดในตลาดท่ีอัปเดตตามเวลาจริง คุณ 
สามารถดูเวลาท่ีตราสารอ้างอิงเปิ ดให้ซ้ือขายได้ ในหน้าจอรายละเอียดของแพลตฟอร์มการเทรดของเรา

(4) การเสนอราคาสตรีมแบบเรียลไทม์: แพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ของเรามีการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ โดย Mitrade คุณสามารถตรวจสอบ 
บัญชีและตำาาแหน่งของคุณได้แบบเรียลไทม์และคุณอาจเข้าสู่ธุรกรรม CFD โดยอิงตามราคาของ Mitrade ท่ีอ้างอิงตามข้อมูลแบบเรียลไทม์

(5) ควบคุมบัญชีและตำาาแหน่งของคุณ: เม่ือใช้สถานท่ีในการเทรดของเรา  เราอนุญาตให้คุณวางาคสำ า่ั งหยุดในการเทรดของคุณ  ซึ่งหมายความว่า
หาก ตลาดเคล่ือนไหวต่อต้านคุณเราจะปิ ดสถานะของคุณตามคำาาส่ังซ้ือของคุณ อย่างไรก็ตามกรุณาดูส่วนท่ี 8 ด้านล่างซึ่งเน้นถึงความเส่ียงสำาาห
รับคุณ ในตลาดท่ีผันผวน

8. ความเส่ี ยงท่ีสำา าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการเทรดสั ญญา  MARGIN  
FX และ CFDS

8.1 การเทรดในผลิตภัณฑ์ Margin FX และ CFD มีความเส่ียงสูงและผลตอบแทนมีความผันผวน ความเส่ียงของการขาดทุนในการเทรดอาจมีมากและคุณ 
สามารถสูญเสียเงินลงทุนท้ังหมดของคุณได้  คุณควรรับคำาาแนะนำาาจากผู้เช่ียวชาญท่ีเป็ นอิสระและพิจารณาอย่างรอบคอบว่าผลิตภัณฑ์  Margin  FX  
หรือ CFD เหมาะสมกับคุณโดยคำาานึงถึงความรู้ประสบการณ์และวัตถุประสงค์การลงทุนความต้องการทางการเงินและสถานการณ์
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8.2 สิ่ งสำ าาคัญคือคุณต้องอ่านและทำาาความเข้าใจข้อกำาาหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงลูกค้าและเอกสารผลิตภัณฑ์น้ีก่อนเข้าสู่ธุรกรรม Margin FX หรือ 
CFD ใด ๆ

8.3 ความเส่ียงท่ีสำ าาคัญบางประการท่ีเก่ียวข้องกับการเทรด Margin FX และ CFD รวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงส่ิงต่อไปน้ี:

(1) ความเส่ียงด้านตลาด

(ก) สิ่ งน้ีคือความเส่ียงท่ีตลาดจะเคล่ือนไหวต่อต้านคุณ    กลไกตลาดภายนอกยากท่ีจะคาดเดาและอาจทำาาให้ตลาดและราคาเปล่ียนแปลงได้
อย่าง รวดเร็ว   กองกำาาลังดังกล่าวรวมถึงการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทาน   เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ  และลักษณะทางจิตวิทยาท่ีแพร่หลายของตลาด  เป็ นส่ิงสำ า าคัญท่ีคุณต้องติดตามตำาาแหน่งและตลาดของคุณ
อย่างใกล้ชิด ตลอดเวลา  เน่ืองจากราคาตำาาแหน่งของคุณขึ้นอยู่กับเคร่ืองมืออ้างอิงปั จจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อสถานะของคุณและความ
สามารถของเราใน การดำาาเนินการชำาาระหรือปิ ดธุรกรรมในนามของคุณ

(ข) ไม่มีธุรกรรม CFD หรือมาร์จิ้น FX ผ่านแพลตฟอร์มการเทรดของเราท่ีถือได้ว่า“ ปราศจากความเส่ียง” หรือ“ ปลอดภัย” คุณสามารถลด 
ความเส่ียงด้านเสียของคุณได้ โดยใช้เคร่ืองมือการจัดการความเส่ียงของเรา สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ในส่วนท่ี 10.8 ของเอกสาร 
เปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี

(ค) การถือตำาาแหน่งท้ัง  Long  (เช่น  ซ้ือ)  และ  Short  (เช่น  ขาย)  ตำาาแหน่งไม่จำาาเป็ นต้องมีความเส่ียงน้อยกว่าการถือตำาาแหน่ง  Long  แบบ
ธรรมดา (เช่น ซ้ือ) หรือ Short (เช่น ขาย) คุณอาจสูญเสียการถือตำาาแหน่งของท้ังสองทิศทางเพ่ิมเติมมากกว่าการถือตำาาแหน่งในทิศทาง
เดียว

(ง) ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนอย่างรุนแรงค่าธรรมเนียมการซ้ือขายแบบข้ามคืนอาจเพิ่มข้ึ นอย่างมากและอาจทำาาให้เงินฝากเริ่มต้นของคุณ 
ลดลงอย่างรวดเร็วก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาตลาด อัตราการซ้ือขายข้ามคืนล่าสุดมีให้บนแพลตฟอร์มการซ้ือขายและเม่ือมีการ 
ร้องขอ คุณควรติดตามตำาาแหน่งและอัตราท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดก่อนท่ีจะตัดสินใจดำาารงตำาาแหน่งของคุณในช่ัวข้ามคืน

(2) การเทรดแบบ “Over-the-Counter” และไม่ใช่การแลกเปล่ียนอย่างเป็ นทางการ

ผลิตภัณฑ์ของ  Mitrade  เป็ นผลิตภัณฑ์   “Over-The-Counter”  (“OTC”)  ท้ังหมด  ต่างจากการแลกเปล่ียนหลักทรัพย์ ไม่มีสำ า านักหักบัญชีสำ าาห
รับ สัญญา Margin FX และ CFD ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของ Mitrade ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการป้ องกันสำาาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีแลกเปล่ียนซึ่ง
เกิด จากกฎการแลกเปล่ียนและไม่รับประกันโดยศูนย์แลกเปล่ียนหรือสำาานักหักบัญชีใด   ๆ   อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก   Mitrade   พยายามท่ีจะสะท้อน
การ เปล่ียนแปลงในตลาดอ้างอิงและส่งต่อการเปล่ียนแปลงในตำาาแหน่งของคุณกฎของตลาดอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) หรือ แพลตฟอร์มการแลก
เปล่ียน อาจส่งผลทางอ้อมต่อการเทรดของคุณในผลิตภัณฑ์ท่ี    Mitrade    นำาาเสนอ    คุณควรพิจารณากฎท้ังหมดของแต่ละแพลตฟอร์มการแลก
เปล่ียนท่ี เก่ียวข้องอาจเก่ียวข้องกับสัญญา Mitrade รายละเอียดของกฎเหล่าน้ันอยู่นอกการควบคุมของ Mitrade และอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอด
เวลาโดยไม่ ต้องแจ้งให้คุณทราบ

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การซ้ือขายกับ Mitrade มีความเส่ียงโดยอัตโนมัติท่ีจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เน่ืองจาก Mitrade ทำาาหน้าท่ีเป็ นหลักในตำาาแหน่งร่วมกับ
คุณ และ  Mitrade  กำาาหนดราคาของสัญญาในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง  Mitrade  อาจทำาาธุรกรรมกับบุคคลอ่ืนหรือผู้เข้าร่วมตลาดอ่ืน  ๆ   Mitrade  
ไม่รับ ประกันว่าราคาท่ีให้กับคุณเป็ นราคาท่ีดีท่ีสุ ด คุณสามารถลดความเส่ียงจากการกำาาหนดราคาท่ีไม่เอ้ืออำาานวยหรือการกำาาหนดราคาท่ีไม่
เหมาะสมได้ โดยการติดตามการกำาาหนดราคาตามสัญญาของ  Mitrade  และโดยการตรวจสอบตลาดอ้างอิง  Mitrade  ยังช่วยลดความเส่ียงน้ี
ด้วยการรักษาท่ี ปรึกษากฎหมายภายนอกการกำาากับดูแลของคณะกรรมการอย่างต่อเน่ืองและการดำาาเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติตาม 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิม เติมได้ ในส่วนท่ี 14 ของเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี

(4) ขาดทุนจากสเปรด

เน่ืองจาก  Mitrade  เรียกเก็บค่าสเปรดสำาาหรับธุรกรรมบางรายการ  ราคาจึงต้องขยับตามความต้องการของคุณก่อนท่ีคุณจะถึงจุดคุ้มทุน  น่ันคือ 
แม้ว่าราคาจะไม่ขยับ แต่คุณจะขาดทุนเม่ือเข้าสู่ธุรกรรมเน่ืองจากสเปรด

(5) Slippage

ในตลาดท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วหรือไม่มีสภาพคล่องอาจเกิดช่องว่าง (หรือท่ีเรียกว่า Slippage) Slippage เกิดขึ้นเม่ือราคาตลาดไม่เป็ นไป 
ตามแนวโน้มท่ี “ราบร่ืน” หรือต่อเน่ืองและมักเกิดจากปั จจัยภายนอก เช่น โลก การเมือง เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร หาก 
“Slippage”  เกิดขึ้นในตราสารอนุพันธ์อ้างอิงท่ีผลิตภัณฑ์ของคุณอ้างอิงอยู่  คุณอาจไม่สามารถปิ ดสถานะหรือเปิ ดตำาาแหน่งใหม่ในราคาท่ีคุณได้
ส่ัง ซ้ือ นอกจากน้ีในกรณีของ Slippage คำาาส่ังซ้ือท่ีมีเง่ือนไขใด ๆ ท่ีเปิ ดในบัญชีของคุณจะถูกเติมในราคาท่ีดีท่ีสุดถัดไปซึ่งอาจแตกต่างจากราคาท่ี
เลือก ไว้อย่างมากเม่ือป้ อนคำาาส่ังซ้ือตามเง่ือนไขของคุณ



WWW.MITRADE.COM

PAGE 7 OF 26 MITRADE HOLDING LTD, เอกสารเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตุลาคม 2564

(6) Margin Call

หากราคาของสัญญา Margin FX หรือ CFD เคล่ือนไหวเทียบกับคุณคุณอาจได้รับ Margin Call จากเราเพ่ือป้ องกันไม่ให้บัญชีของคุณเปิ ดรับความ 
เส่ียงเพิ่มเติมและทำาาให้ดุลยพินิจของเราสามารถปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติม หากเราทำาาการ Margin Call คุณต้องเพ่ิม
ทุนคง เหลือของคุณให้สูงกว่า   100%   ของมาร์จิ้นข้ันต้นท้ังหมดท่ีจำาาเป็ นเพ่ือลบข้อจำาากัดการเทรดในบัญชีของคุณและป้ องกันไม่ให้สถานะของ
คุณถูกปิ ด ในกรณีท่ีทุนคงเหลือของคุณต่ำาากว่าระดับมาร์จ้ินในการรักษา     นอกจากน้ีเรายังอาจลดหรือปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมดของคุณ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าและคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการขาดแคลนใด   ๆ   ตำาาแหน่งจะถูกทำาาเคร่ืองหมายต่อตลาดโดยมีการชำาาระเงิน
ทุกวันไปยังบัญชีสำ าาหรับ การเคล่ือนไหวของตลาด  คุณต้องอยู่ในฐานะท่ีจะจัดหาเงินทุนให้กับข้อกำาาหนดดังกล่าวได้ตลอดเวลา  Margin  Calls  จะ
ต้องได้รับการแก้ ไขโดยเร็ว ท่ีสุดและจะได้รับการพิจารณาว่าได้รับเงินเม่ือเราได้รับการชำาาระเงินในบัญชีของเราแล้วเท่าน้ัน ในขณะท่ี Mitrade จะมี
ดุลยพินิจในการปิ ดตำาาแหน่งท่ี เปิ ดอยู่เม่ือมีการเรียก Margin Call Mitrade อาจ (ตามดุลยพินิจโดยเด็ดขาด) ชะลอการใช้สิทธิ์น้ันเพ่ือให้คุณมี 
โอกาสจัดการกับ Margin Call ในบาง สถานการณ์ตลาดอาจเคล่ือนไหวต่อต้านตำาาแหน่งของคุณทำาาให้  Mitrade  ไม่มีเวลาทำาาการ  Margin  Call  
ก่อนท่ีบัญชีของคุณจะละเมิดมาร์จิ้นในการ รักษาทำาาให้ Mitrade สามารถเลิกตำาาแหน่งของคุณเพ่ือให้ Mitrade สามารถปกป้ องตัวเองและลูกค้า
รายอ่ืน ๆ ได้

(7) เลเวอเรจ

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีอาจมีเลเวอเรจสูงตามเปอร์เซ็นต์มาร์จ้ินท่ีเก่ียวข้อง การเคล่ือนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในราคาของตราสารอนุพันธ์
อ้างอิงท่ีอ้างอิงอยู่ อาจส่งผลให้ เกิ ดผลกำา าไรหรือขาดทุ นอย่ างมากเกิ นกว่ ามาร์จิ้ นขั้ นต้ นของคุ ณ นอกจากน้ี คุ ณอาจต้ องจ่ ายเงินเพิ่มเติ 
มซึ่งแสดงถึ งความสู ญเสี ยและค่ า ธรรมเนียมอ่ืน   ๆ   สำ า าหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดและปิ ดของคุณ   ราคาผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีความผันผวนและ
ผันผวนอย่างรวดเร็วในช่วงกว้าง   ความ ผันผวนของราคาอาจเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้หรือการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขต่าง 
ๆ ตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้นภายใต้ความ เส่ียงด้านตลาด

(8) สภาพคล่อง

อาจมีช่วงเวลาท่ีคู่สกุลเงินหรือ CFD บางคู่มีสภาพคล่อง การขาดสภาพคล่องอาจทำาาให้คุณไม่สามารถรับตำาาแหน่งใน FX หรือ CFD หรือจากการ
เลิก กิจการจากตำาาแหน่งท่ีไม่เอ้ืออำาานวยส่งผลให้คุณขาดทุน

(9) ไม่รับประกันาคสำา ั่ง Stop Orders

ผลิตภัณฑ์บางอย่างสามารถเทรดร่วมกับคำาาส่ังจำาากัดและคำาาส่ัง  Stop  Loss  ของเราซึ่งได้รับการออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเปิ ดเผย
ของ คุณในตลาดหรือจำาากัดการสูญเสียของคุณโดยส่ังให้ดำาาเนินการเทรดในระดับราคาท่ีกำาาหนดไว้ล่วงหน้า Stop Loss คือคำาาส่ังท่ีคุณวางไว้กับ 
Mitrade เพ่ือปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่หากตลาดซ้ือขายผ่านระดับท่ีกำาาหนด  คำาาส่ั ง  Stop  Loss  มักใช้เพ่ือพยายามจำาากัดจำาานวนเงินท่ีอาจสูญเสียไป
ในตำาาแหน่ง  คุณ ควรทราบว่าไม่มีการรับประกัน Stop Loss และการดำาาเนินการของคำาาส่ังดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความผันผวนและสภาพคล่องของ
ตลาด ดังน้ันในขณะ ท่ี Stop Loss โดยท่ัวไปจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นได้หากตลาดเคล่ือนไหวต่อต้านคุณ โปรดทราบว่า
คำาาส่ัง Stop Loss ไม่ ได้รับการรับประกันและอาจไม่จำาากัดการสูญเสียของคุณตามท่ีคุณคาดการณ์ ไว้เสมอไป

(10) สิทธิ์ของเราในการปิ ดและวางข้อจำาากัด

(ก) หากคุณล้มเหลวในการชำาาระเงินจำาานวนใด  ๆ  ท่ีครบกำาาหนดชำาาระรวมถึง  Margin  Calls  หรือรักษาทุนคงเหลือของคุณให้เท่ากับหรือสูง
กว่าระ ดับมาร์จ้ินในการรักษาMitrade มีสิทธ์ิเด็ดขาดในการปิ ดตำาาแหน่ง

(ข) คุณรับทราบว่าการเทรดสัญญา Margin FX หรือ CFD บนตราสารอ้างอิงบางประเภทบนแพลตฟอร์ม Mitrade อาจมีความผันผวนในช่วง 
เวลาส้ัน ๆ และไม่มีการเตือนล่วงหน้า เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงคุณรับทราบและตกลงว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิ ดธุรกรรมท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมด 
หรือใด   ๆ   ท่ีเก่ียวกับตราสารอนุพันธ์อ้างอิงใด   ๆ   ท่ีเราพิจารณาว่ามีความผันผวนตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว   (โดยคำาานึงถึง
ผล ประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมายของเรา) ท่ีราคาท่ีเสนอบนแพลตฟอร์ม Mitrade ในขณะน้ันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ค) ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณปิ ดธุรกรรมในเวลาท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีสินค้าถูกลบออกจากแพลตฟอร์มการเทรดของ Mitrade เราจะ 
พยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและขอให้คุณปิ ดตำาาแหน่งงานท่ีเก่ียวข้องก่อนกำาาหนด ในกรณีท่ีตำาาแหน่งยังคงเปิ ดอยู่หลังจากกำาาหนด
เราขอ สงวนสิทธ์ิในการปิ ดตำาาแหน่งดังกล่าวในนามของคุณในราคาสุดท้ายท่ีมีอยู่

(ง) หากเราได้รับคำาาขอย้อนกลับ  (หรือเรียกว่าการปฏิเสธการชำาาระเงิน)  จากผู้ออกบัตรเครดิตของคุณหรือเก่ียวกับวิธีการชำาาระเงินอ่ืน  ๆ  ไม่
ว่า ด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณรับทราบว่าเราขอสงวนสิทธ์ิ

(1) ปิ ดธุรกรรมท่ีเปิ ดอยู่ใด ๆ หรือท้ังหมดของคุณทันทีไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำาาไร และชำาาระบัญชีของคุณโดยมีหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วง
หน้า;

(2) ยกเลิก ปรับราคา ปรับ หรือยุติธุรกรรมในอดีต;

(3) กำาาหนดข้อจำาากัดในบัญชีของคุณทันที โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบรวมถึง:  (1)  ข้อจำาากัดในการฝากเงินโดยใช้วิธีการชำาาระเงินใด  
ๆ  ใน บัญชีของคุณ (2) ข้อจำาากัดในการขอถอนเงินจากบัญชีของคุณ และ (3) ข้อจำาากัดในการเปิ ดตำาาแหน่งใหม่บนแพลตฟอร์มการ
เทรดของ Mitrade; ระยะเวลาของข้อจำาากัดจะถูกกำาาหนดตามดุลยพินิจของ Mitrade; และ/หรือ
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(4) ยุติข้อตกลงของลูกค้า

(จ) Mitrade  ขอสงวนดุลพินิจในการยุติข้อตกลงของลูกค้าโดยมีผลทันทีหรือเป็ นโมฆะหรือต่อราคาหรือปิ ดตำาาแหน่งเม่ือใดก็ได้สำ าาหรับมูลค่า
ใด  ๆ  หากในความเห็นของ Mitrade แต่เพียงผู้เดียวคุณถูกสงสัยว่าเป็ นกิจกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาตตลาด การจัดการ การเทรดท่ีเป็ นเท็จ การ 
ควบคุมตลาด ธุรกรรมท่ีสมมติขึ้น การเทรดแบบล้าง การเทรดโดยใช้ข้อมูลภายใน การขายแบบชอร์ต การละเมิดกฎหมายบริการทางการเงิน 
หรือการละเมิดกฎหมาย AML/CTF

(ฉ) Mitrade อาจกำาาหนดขีดจำาากัดปริมาณเก่ียวกับขนาดตำาาแหน่งและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ในบัญชีของคุณเพ่ือลดความเส่ียงของเรา

(ช) ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าคุณยังต้องชดใช้ ให้กับ Mitrade และพนักงาน ตัวแทนและตัวแทนจากการสูญเสีย และหน้ีสินบางประการ คุณควร 
อ่านข้อตกลงของลูกค้าอย่างรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอำาานาจและความรับผิดชอบเหล่าน้ี

(11) แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์และความเส่ียงของระบบ

(ก) เราพึ่งพาเทคโนโลยีเพ่ือจัดหาแพลตฟอร์มการเทรดของเราให้กับคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและบำาารุงรักษาวิธีการเข้าถึง 
แพลตฟอร์มการเทรดของเราซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน โมเด็มและโทรศัพท์ หรือวิธีการเข้าถึงอ่ืน 
ๆ แม้ว่าโดยท่ัวไปอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวด์เว็บจะเช่ือถือได้   แต่ปั ญหาทางเทคนิคหรือเง่ือนไขอ่ืน   ๆ   อาจทำาาให้การเข้าถึงล่าช้าหรือป้ องกัน
ไม่ให้ เข้าถึงได้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดังน้ันแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราน่ันหมายความว่าคุณอาจไม่ 
สามารถแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์ท่ี Mitrade นำาาเสนอได้เม่ือต้องการและคุณอาจขาดทุนจากผลท่ีตามมา

(ข) นอกจากน้ีเรายังใช้ โซลูชันเทคโนโลยีจำาานวนมากเพ่ือให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่คุณ   ก่อนท่ีจะมีส่วนร่วมกับผู้ ให้บริการเหล่าน้ี   Mitrade   
ได้ ดำาาเนินการตรวจสอบสถานะและทำาาข้อตกลงในการให้บริการกับผู้ ให้บริการแต่ละราย การหยุดชะงักของกระบวนการดำาาเนินงานของ 
Mitrade เช่น การส่ือสาร คอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือเหตุการณ์ภายนอกอาจทำาาให้เกิดความล่าช้าในการดำาาเนินการหรือยุติธุรกรรม 
ตัวอย่างของการ หยุดชะงักรวมถึง    “ความผิดพลาด”    ของระบบการซ้ือขายบนคอมพิวเตอร์ของเรา    Mitrade    ลดความเส่ียงน้ี โดยกา
รสำาารองข้อมูลอย่าง สม่ำาาเสมอและใช้ระบบไอทีและการป้ องกันท่ีเหมาะสม    ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่สามารถเทรดในตลาดเฉพาะท่ีเรา
นำาาเสนอได้    และคุณอาจ สูญเสียทางการเงินหรือเสียโอกาสอันเป็ นผลลัพธ์

(ค) เราขอสงวนสิทธ์ิในการระงับการดำาาเนินการบางส่วนหรือท้ังหมดของแพลตฟอร์มการซ้ือขายและเว็บไซต์ของเรา   ในกรณีดังกล่าวเราอาจ
ใช้ ดุลยพินิจของเรา  แต่เพียงผู้เดียว  (โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  ปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ ดของคุณในราคาท่ีเราพิจารณาว่า
ยุติธรรมและ สมเหตุสมผล

(12) ความเส่ียงด้านกฎข้อบังคับ

การเปล่ียนแปลงภาษีอากรและกฎหมายอ่ืน ๆ รัฐบาล การคลัง นโยบายการเงิน และกฎระเบียบอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ าาคัญต่อการติดต่อของ 
คุณในสัญญา Margin FX หรือ CFDs เช่นเดียวกับการดำาาเนินการด้านกฎระเบียบใด ๆ ท่ีดำาาเนินการกับ Mitrade เราจะใช้ความพยายามอย่างมาก 
ท่ีสุ ดในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิธีท่ีคุณจัดการกับเรา

(13) ความเส่ียงจากคู่สัญญา

(ก) คุณต้องติดต่อโดยตรงกับ Mitrade เพ่ือเปิ ดและปิ ดตำาาแหน่ง เน่ืองจากคุณกำาาลังติดต่อกับ Mitrade ในฐานะคู่สัญญาทุกธุรกรรม คุณจะ
เปิ ด เผยให้เราทราบเก่ียวกับการทำาาธุรกรรมแต่ละคร้ัง ส่ิ งน้ีถูกอธิบายว่าเป็ นความเส่ียงของคู่สัญญาและเป็ นเร่ืองปกติสำ าาหรับผลิตภัณฑ์
อนุพันธ์ Over-The-Counter ท้ังหมด หาก Mitrade เข้าสู่ ภาวะล้มละลาย เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมีต่อคุณได้

(ข) อย่างไรก็ตามในขณะท่ีคุณพิจารณาถึงความเส่ียงดังกล่าว   สิ่ งสำ าาคัญคือต้องทราบว่า   Mitrade   ปฏิบัติตามข้อกำาาหนดทางการเงินเฉพาะ
ท่ี กำาาหนดไว้ ในใบอนุญาตของเรา  เราตรวจสอบการเปิ ดเผยของเราเป็ นประจำาาและบ่อยคร้ังโดยใช้เคร่ืองมือซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์  และ
จัดทำาา รายงานทางการเงินโดยละเอียดเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็ นไปตามข้อกำาาหนดทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง เราจำาาเป็ นต้องมีการตรวจสอบบัญชี
ของเรา อย่างน้อยทุกปี 

(ค) Mitrade อาจเลือกที่จะจำาากัดการเปิ ดเผยข้อมูลต่อลูกค้าของเราโดยการทำาาธุรกรรมกับคู่สั ญญาป้ องกันความเส่ี ยงเป็ นหลักในตลาดค้าส่ 
ง Mitrade   จึงมีความเส่ียงจากคู่สัญญากับคู่สัญญาป้ องกันความเส่ียง   หากคู่สัญญาท่ีป้ องกันความเส่ียงเหล่าน้ีซึ่ง   Mitrade   ทำาาข้อ
ตกลงมี ภาวะล้มละลาย เรา

อาจไม่มีสิทธิไล่เบ้ียทรัพย์สินอ้างอิง และจะกลายเป็ นเจ้าหน้ีท่ี ไม่มีหลักประกันของคู่สัญญาป้ องกันความเส่ียง และในภายหลังอาจส่งผลกระ 
ทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีของเราท่ีมีต่อคุณ

(ง) เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว Mitrade ได้วางนโยบายระบบและการควบคุมไว้ Mitrade ใช้คู่สัญญาท่ีมีช่ือเสี ยงเช่นสถาบันการเงินท่ีจัดต้ังขึ้น
ซ่ึง มีสถานะเครดิตท่ีดีพร้อมกับแหล่งข้อมูลทางการเงินท่ีเพียงพอ ในการเลือกคู่สัญญา Mitrade จะพิจารณาข้อมูลสาธารณะรายงานของ
หน่วย งานสินเช่ือและงบการเงินล่าสุดท่ีแสดงทุนชำาาระแล้วทรัพย์สินและหน้ีสินของคู่สัญญาเหล่าน้ัน   นอกจากน้ี   Mitrade   จะดำาาเนินการ
ค้นหาฐาน ข้อมูลของหน่วยงานกำาากับดูแลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือยืนยันว่าคู่สัญญาท่ีเสนอมีใบอนุญาตและ/หรือหน่วยงานท่ีจำาาเป็ นท้ังหมด     
นอกจากน้ีเรายังใช้ วงเงินเครดิตเพ่ือจัดการความเส่ียงของเราต่อคู่สัญญาแต่ละฝ่ าย
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(14) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

(ก) บัญชีของคุณจะอยู่ในสกุลเงินท่ีคุณเสนอช่ือน่ันคือสกุลเงินหลัก ในกรณีท่ีคุณจัดการในผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลัก มาร์ 
จ้ิ นเริ่มต้นและมาร์จ้ินในการรักษาท้ังหมด ผลกำาาไรขาดทุน การจ่ายอัตราดอกเบ้ีย/ใบเสร็จรับเงิน และสินเช่ือและเดบิตทางการเงินท่ี
เก่ียวข้อง กับผลิตภัณฑ์น้ันจะคำาานวณโดยใช้สกุลเงินท่ีขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

(ข) ดังน้ันผลกำาาไรหรือขาดทุนของคุณอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องระหว่างเวลา
ท่ี มีการส่ังซ้ือและเวลาท่ีปิ ดสถานะ การชำาาระบัญชี หักล้าง หรือใช้สิทธิ

(ค) เมื่อปิ ดสถานะที่เป็ นสกุลเงินอื่นที่ ไม่ ใช่สกุลเงินหลักของบัญชีของคุณยอดคงเหลือในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินหลักของ 
บัญชีของคุณ การแปลงใด ๆ จะอยู่ท่ีอัตราแลกเปล่ียนท่ี Mitrade เสนอ จนกว่าดุลสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินหลักความ 
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอาจส่งผลกระทบต่อกำาาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นในตำาาแหน่ง

(15) ข้อมูลตลาดของบุคคลท่ีสาม

(ก) Mitrade อาจให้บริการแก่คุณผ่านบริการอย่างน้อยหนึ่งบริการข้อมูลทางการเงินท่ีหลากหลายซึ่งสร้างขึ้นภายในหรือได้รับจากตัวแทน ผู้ขาย 
หรือผู้ ให้บริการบุคคลท่ีสาม  ซึ่งรวมถึง  แต่ไม่จำาากัดเพียงข้อมูลตลาด  การเงิน  ราคา  ข่าวสาร  ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และรายงาน
การ วิจัย กราฟหรือข้อมูล (ข้อมูลตลาด) ข้อมูลการตลาดท่ีเราให้ทางอีเมลหรือผ่านเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็ นคำาาแนะนำาา 
Mitrade ไม่รับรองหรืออนุมัติข้อมูลตลาดและเราจัดให้คุณเป็ นบริการเพ่ือความสะดวกของคุณเองเท่าน้ัน Mitrade และผู้ ให้บริการบุคคลท่ี
สามไม่รับ ประกันความแม่นยำาา ตรงเวลา ความสมบูรณ์  หรือการจัดลำาาดับท่ีถูกต้องของข้อมูลตลาด หรือรับประกันผลลัพธ์ ใด ๆ จากการใช้
งานของคุณ หรือการพึ่งพาข้อมูลตลาด

(ข) Market Information may quickly become unreliable for various reasons including, for example, changes in market conditions 
or economic circumstances. Neither Mitrade nor the third-party providers are obligated to update any information or opinions 
contained in any Market Information and we may discontinue offering Market Information at any time without notice.

(16) ทุนความเส่ียงเท่าน้ัน

คุณอาจสูญเสียเงินฝากท้ังหมดเพ่ือสร้างหรือรักษาตำาาแหน่ง การเทรดอนุพันธ์ท้ังหมดมีความเส่ียงและไม่มีกลยุทธ์การซ้ือขายใดท่ีสามารถกำาาจัด
มัน ได้ท้ังหมด  การวางคำาาส่ังซ้ือท่ีอาจเกิดขึ้น  (เช่น  คำาาส่ั ง  Stop  Loss)  อาจไม่จำาากัดการสูญเสียของคุณเป็ นจำาานวนเงินท่ีคุณต้องการ  สภาพ
ตลาดอาจ ทำาาให้ ไม่สามารถดำาาเนินการตามคำาาส่ังดังกล่าวได้   ในกรณีท่ีคุณกำาาลังเก็งกำาาไร   เราขอแนะนำาาว่าคุณอย่าเส่ียงเงินทุนมากเกินกว่า
ท่ีคุณจะเสียได้   กฎ ท่ัวไปท่ีดีคืออย่าเก็งกำาาไรด้วยเงินซึ่งหากสูญเสียไปจะทำาาให้มาตรฐานการครองชีพของคุณเปล่ียนไป

(17) ความเส่ียงของสกุลเงินดิจิทัล (CFDs)

(ก) Mitrade ไม่ได้ซ้ือหรือขายสกุลเงินดิจิทัลและไม่ได้ดำาาเนินการเป็ นผู้ ให้บริการแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทัล Cryptocurrencies คือสกุลเงิน
ดิจิทัล ส่ิ งสำ าาคัญคือต้องทราบว่าในขณะท่ี โครงสร้างเคร่ืองมือ และข้อกำาาหนดของข้อเสนอดังกล่าวมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับ CFDs 
หรือ สัญญา Margin FX อ่ื น ๆ ซึ่งตลาดอ้างอิงน้ันแตกต่างกันมาก สกุลเงินดิจิทัลแต่ละสกุลมีความแตกต่างกันและอยู่ภายใต้กฎของการ
สร้างการ จัดเก็บและการโอนความเป็ นเจ้าของหน่วยต่าง ๆ ส่ิ งน้ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีท่ีจะ
อธิบายกลไกท่ีอยู่ เบ้ืองหลังตลาดสกุลเงิน

ดิจิทัลเหล่าน้ี คุณควรทำาาความคุ้นเคยกับการดำาาเนินงานของตลาดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีการเขียน CFD ท่ีคุณต้องการเทรดก่อนทำาาการเทรด

(ข) เราอ้างอิงราคาของสัญญาสกุลเงินดิจิทัลของเราในตลาดอ้างอิงซึ่งมีให้ โดยผู้ ให้บริการสภาพคล่องของเรา  คุณควรทราบว่ากฎการกำาา
หนด ราคาของการแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทัลไม่อยู่ภายใต้การกำาากับดูแลใด    ๆ    และอาจเปล่ียนแปลงได้ตามดุลยพินิจของการแลกเปล่ียน
ดิจิทัลท่ี เก่ียวข้องเม่ือใดก็ได้  ในทำาานองเดียวกันการแลกเปล่ียนแบบดิจิทัลดังกล่าว อาจทำาาให้เกิดการระงับการเทรดหรือดำาาเนินการอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจส่งผล ให้มีการระงับหรือหยุดการเทรดในการแลกเปล่ียนดังกล่าวหรือราคาและฟี ดข้อมูลตลาดไม่พร้อมให้บริการสำาาหรับเรา      ปั จจัย
ข้างต้นอาจส่ง ผลในทางลบอย่างมีนัยสำ าาคัญต่อตำาาแหน่งท่ีเปิ ดของคุณรวมถึงการสูญเสียเงินลงทุนท้ังหมดของคุณ

(ค) เม่ือคุณซ้ือขาย CFD ในสกุลเงินดิจิทัลคุณต้องตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะเกิด Hard Fork Hard Fork คือเม่ือสกุลเงินดิจิทัลตัวเดียวแยกออก 
เป็ นสองส่วนและเกิดขึ้นเม่ือรหัสท่ีมีอยู่ของสกุลเงินดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลท้ังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ Mitrade ขอสงวน 
สิทธิ์ในการพิจารณาว่าบล๊อคเชน (บัญชีแยกประเภทของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล) และหน่วยสกุลเงินดิจิทัลใดมีความสอดคล้องส่วนใหญ่อยู่ 
เบ้ืองหลังและใช้ส่ิงน้ีเป็ นพ้ืนฐานสำาาหรับสัญญาสกุลเงินดิจิทัล  เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  อย่างไรก็ตามเป็ น
ความ รับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องตระหนักถึงเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้
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9. การเปิ ดบัญชีของคุณกับ MITRADE

9.1 การเทรดสัญญา Margin FX และ CFD มีความเส่ียงสูง กลยุทธ์การลงทุนท่ีมีการยืมเงิน และเราไม่คิดว่ามันเหมาะสำ าาหรับทุกคน เราได้กำาหนดหลักเกณฑ์
การประเมินความเหมาะสมในนโยบายการรับรองลูกค้าไว้อย่างละเอียด การประเมินอาจเสร็จสมบูรณ์ โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปิดบัญชี และจะ
ถูกกำาหนดตามนโยบายคุณสมบัติลูกค้าของเรา การประเมินจะดำาเนินการทางออนไลน์เท่าน้ัน

9.2 ผู้สมัครท่ีไม่ผ่านการประเมินความเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดจะได้รับแจ้งตามน้ัน นอกจากน้ีผู้สมัครท่ีไม่ผ่านการประเมินความเหมาะสมคร้ังแรก
อาจได้รับการศึกษาเพ่ือช่วยในการทำาาความเข้าใจบัญชีของเรา ผู้สมัครท่ี ไม่ ผ่านการประเมินในข้ันต้นอาจได้รับการประเมินใหม่ในบางส่วนหรือท้ังหมด
หรืออาจสมัครใหม่สำ าาหรับบัญชีและทำาาการประเมินใหม่ ผู้สมัครจะได้รับการ สนับสนุนให้ ใช้บัญชีทดลองของเราสำาาหรับการซ้ือขายแบบจำาาลอง    แต่ 
โปรดทราบว่าเราไม่ถือว่าการเทรดในบัญชีทดลองของเราเป็ นประสบการณ์ท่ีเพียง พอสำาาหรับวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเหมาะสมของคุณ

9.3 ในการเปิดบัญชีกับเรา คุณต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ก่อนกรอกแบบฟอร์มใบสมัครคุณควรอ่านเอกสาร และนโยบายท่ีให้มาท้ังหมดรวมถึง
เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีและข้อตกลงของลูกค้า  แบบฟอร์มใบสมัครกำาาหนดให้คุณต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วน บุคคล คุณควรอ้างถึงข้อ
ตกลงของลูกค้าและนโยบายความเป็ นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเราซึ่งอธิบายถึงวิธีท่ีเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และจากน้ัน รักษาใช้และเปิ ดเผยข้อมูลดัง
กล่าวระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามของเราและปั ญหาความเป็ นส่ วนตัวที่เฉพาะเจาะจงสำา าหรับการใช้งานบน เว็บไซต์ของเรา

9.4 คุณรับประกันว่าข้อมูล (รวมถึงข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับตัวคุณเอง) ท่ี ให้ ไว้กับเราในแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ (และเม่ือใดก็ได้หลังจากน้ัน) เป็ นความ 
จริงและถูกต้องทุกประการ คุณรับทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลท่ีคุณให้กับเราในการตัดสินเก่ียวกับคุณในฐานะลูกค้าท่ีมีศักยภาพ

9.5 หากในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียว เราถือว่าคุณมีคุณสมบัติสำ าหรับบัญชีตามท่ีกำาหนดโดยนโยบายคุณสมบัติลูกค้าของเรา เราจะไม่รับผิดชอบใน
ทางใด ๆ ต่อคุณหรือมีการติดต่อหรือธุรกรรมใด ๆ ระหว่างเราท่ีมีการปรับ เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงหากพบว่าประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจดัง
กล่าวไม่เพียงพอหรือเราอาจผิดพลาดในการตัดสินของเรา

9.6 โดยปราศจากอคติต่อภาระผูกพันท่ีกล่าวมาข้างต้น ในการขอให้เราเข้าสู่ตำาแหน่งใด ๆ ก่อนท่ีการเปิดบัญชีจะเสร็จส้ิน คุณรับรองว่าคุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว และมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะซ้ือขายในสัญญามาร์จ้ิน FX และ CFD

9.7 คุณจะถือว่าเป็ นลูกค้ารายย่อยเม่ือลงทะเบียนเพ่ือเทรดกับเราและเงินของคุณจะถือเป็ นเงินของลูกค้ารายย่อยท่ีเป็ นอนุพันธ์ หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการจัด 
ประเภทให้เป็ นลูกค้าค้าส่งภายใต้กฎหมายท่ีใช้บังคับ เราอาจ (แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการ) จัดประเภทคุณใหม่เป็ นลูกค้าค้าส่ง หากเกิดเหตุการณ์น้ีขึ้นเรา 
จะแจ้งให้คุณทราบและจะถือว่าเงินของคุณถูกนำาาไปค้าส่งตามน้ันหรือไม่

9.8 หากคุณดาวน์ โหลดและลงนามในแบบฟอร์มใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ของเรา คุณควรทราบว่าคุณจะถือว่าเรารับทราบว่าคุณได้ดาวน์ โหลด
และ อ่านเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้และข้อตกลงของลูกค้าฉบับอิเล็กทรอนิกส์หรือได้รับเป็ นการส่วนตัวและอ่านสำ า าเนาเอกสารของ
เอกสารเหล่า น้ั น

9.9 การแจกจ่ายเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีอาจถูกจำาากัดในเขตอำาานาจศาลบางแห่งนอกเกาะเคย์แมน    บุคคลท่ีครอบครองเอกสารเปิ ดเผย
ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีจะต้องแจ้งให้ตนเองทราบ   และสังเกต   ข้อจำาากัดดังกล่าว   เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี ไม่ถือเป็ นการเสนอหรือ
ชักชวนให้ ใคร ก็ตามท่ีอยู่ในเขตอำาานาจศาลใด ๆ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตหรือให้บุคคลใดก็ตามท่ีเสนอหรือชักชวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9.10 คุณสามารถฝากเงินเป็ นหลักประกันการเปิ ดและต่อเน่ืองผ่านการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรเลข ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือวิธีการ 
ระดมทุนอ่ืน   ๆ    ท่ีเราอาจจัดหาให้   เงินท้ังหมดจะต้องถูกชำาาระเงินในบัญชีธนาคารของเราก่อนท่ีจะถูกนับรวมเข้ากับยอดเงินในบัญชีของคุณ   โปรดทราบ 
ว่าการใช้บัตรเครดิตเพ่ือฝากเงินในบัญชีของคุณอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเพิ่มเลเวอเรจจากผลรวมของการใช้วงเงินเครดิตเพื่อเติมเงินในบัญชีที่มี 
เลเวอเรจ เราอาจตกลงท่ีจะรับทรัพย์สินอ่ืน ๆ เป็ นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อกำาาหนดมาร์จ้ินของคุณ แต่หากเราตกลงท่ีจะดำาาเนินการดังกล่าวการ
ถือ ครองทรัพย์สินเหล่าน้ีจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษรเพ่ิมเติมระหว่างคุณและเรา

9.11 เว้นแต่จะตกลงเป็ นอย่างอ่ืนโดยเราคุณยอมรับว่าการฝากเงินใด ๆ ไปยัง Mitrade จะทำาาจากบัญชีธนาคารบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หรือส่ิงอำาานวย
ความ สะดวกอ่ืน ๆ ท่ีเรายอมรับในช่ือเดียวกับบัญชี Mitrade คุณยังตกลงท่ีจะให้ข้อมูลท่ีเราต้องการอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการ
ต่อ ต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการฝากเงินเข้าบัญชี Mitrade ของคุณ ในกรณีท่ีเป็ นท่ีประจักษ์ 
หรือปรากฏให้เราเห็นในภายหลังว่ามีการโอนเงินโดยบุคคลท่ีสามไปยังบัญชี Mitrade ของคุณเราอาจคืนเงินกลับไปยังแหล่งท่ีมาท่ีได้รับฝาก
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10. การซ้ือขายสั ญญา Margin FX และ CFD กับ MITRADE

10.1 หลักการเทรด Mitrade

(1) Mitrade จะระบุเป็ นประจำาาผ่านทางแพลตฟอร์มการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นราคาท่ีเตรียมไว้สำ าาหรับจัดการกับคุณในฐานะเงินต้น เม่ือทำาา
การ เทรดในสัญญา Margin FX และ CFD เช่นเดียวกับอนุพันธ์ “Over-The-Counter” Mitrade เป็ นผู้ออกและผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ใช่นายหน้า ดัง
น้ัน การทำาาธุรกรรมแต่ละรายการท่ีตกลงและเข้าทำาากับคุณจะเข้าสู่บัญชีหลักไม่ใช่ในฐานะตัวแทน หากคุณตัดสินใจท่ีจะทำาาธุรกรรมกับ Mitrade 
Mitrade จะทำาาสัญญาท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมายกับคุณ (ในฐานะหลัก)ตัวอย่างเช่น สิ่ งน้ีคือจะเป็ นคู่สัญญาในการทำาาธุรกรรมและแต่ละสัญญาท่ี
คุณซ้ือ (หรือ ขาย) จะเป็ นข้อตกลงส่วนบุคคลท่ีทำาาขึ้นระหว่างคุณและ Mitrade

10.2 เปิ ดและปิ ดตำาาแหน่ง/สัญญา

(1) วิธีการเปิ ดตำาาแหน่ง/สัญญา

(ก) ตำาาแหน่ง (เรียกอีกอย่างว่าและเรียกแทนกันได้ ในท่ีน้ีว่า สัญญา) เปิ ดโดยการซ้ือ (Long) หรือขาย (Short) สัญญา Margin FX หรือ CFD 

การซ้ือ - หากคุณคาดว่าตราสารอ้างอิงจะเพ่ิมข้ึนคุณซ้ือสั ญญา Margin FX หรือการขาย CFD -

หากคุณคาดว่าตราสารอ้างอิงจะลดลงคุณจะขายสัญญา Margin FX หรือ CFD

(2) วิธีการปิ ดตำาาแหน่ง/สัญญา

(ก) เพ่ือปิ ดสถานะ  “Long”  ท่ีคุณขายและปิ ดสถานะ  “Short”  ท่ีคุณซ้ือ  คุณสามารถดำาารงตำาาแหน่งได้นานเท่าท่ีคุณต้องการ  อาจใช้เวลาน้อย
กว่า หน่ึ งวันหรือเป็ นเดือน  สำ า าหรับ  CFD  ท่ี ไม่มีวันหมดอายุตำาาแหน่งจะถูกหมุนเวียนไปยังช่วงสัญญาถัดไปโดยอัตโนมัติ  เว้นแต่คุณจะปิ 
ดตำาาแหน่ง สำ า าหรับ CFD ท่ีมีวันหมดอายุสถานะจะถูกปิ ดโดยอัตโนมัติ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ในหัวข้อ 5.7

(ข) CFD ของ Mitrade สามารถปิดได้ โดยคุณต้องปิดก่อนท่ีเซสช่ันการซ้ือขายในแต่ละวันจะส้ินสุดลง เซสช่ันการซ้ือขายสำาหรับผลิตภัณฑ์
ท้ังหมดมีอยู่ในแพลตฟอร์มการซ้ือขาย เว็บไซต์ของเราและตามคำาขอจากทีมบริการลูกค้าของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้อง
ทราบเซสช่ันการซ้ือขายสำาหรับ CFD ใดๆ ท่ีคุณซ้ือขาย หากโพซิช่ันไม่ถูกปิดก่อนส้ินสุดเซสช่ันการซ้ือขาย โพซิช่ันน้ันอาจถูกโรลโอเวอร์หรือปิด
โดยอัตโนมัติ โดยท่ัวไปราคาปิ ดจะเป็ นราคาซ้ือขายล่าสุด  ณ  หรือก่อนการปิ ดหรือใบเสนอราคาหรือมูลค่า ปิ ดอย่างเป็ นทางการท่ีเก่ียวข้อง
ในตลาดอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง ลบด้วยค่าคอมมิชชันหรือสเปรดใด ๆ ท่ี ใช้กับ CFD เม่ือปิ ด

10.3 เลเวอเรจ

เลเวอเรจเป็นคุณสมบัติหลักของการซ้ือขายสัญญา CFD และ Margin FX ผลิตภัณฑ์ของเราทำาให้คุณสามารถซ้ือขายได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงใน
ปริมาณท่ีคาดการณ์ ไว้ของสกุลเงินและตราสารอ่ืนๆ ในขณะท่ีเพ่ิมเงินของคุณเองจำานวนหน่ึงเท่าน้ัน ด้วย CFDs ท่ีมีเลเวอเรจ คุณจะต้องใส่เพียงส่วน
หน่ึงของมูลค่าตลาดของตราสารอ้างอิงเม่ือทำาการซ้ือขาย และมูลค่าท่ีเหลือของตราสารจะอยู่ภายใต้ Mitrade แม้ว่าคุณจะใส่เพียงส่วนหน่ึงของมูลค่า 
คุณก็มีสิทธิได้รับหรือขาดทุนเช่นเดียวกับคุณได้จ่าย 100% เปอร์เซ็นต์ท่ีแท้จริงของมูลค่าตลาดท่ีคุณจะถูกขอให้ใส่จะแตกต่างกันไปตามตราสารอ้างอิง
ต่างๆ ในบางกรณี Mitrade อาจอนุญาตให้คุณกำาหนดจำานวนเลเวอเรจสำาหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจ
สอบเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซ้ือขายของเราบ่อยคร้ังสำ าหรับข้อกำาหนดเลเวอเรจล่าสุดท่ีมีการแก้ไขเป็นคร้ังคราว

10.4 การคำาานวณกำาาไรและขาดทุน

(1) สัญญา Margin FX:

(ก) กำาาไรหรือขาดทุนจากสัญญา Margin FX คำาานวณโดยการรักษาหน่วยของสกุลเงินหลักให้คงท่ีและกำาาหนดความแตกต่างในจำาานวนหน่วย
ของ สกุลเงิน

(ข) จำาานวนกำาาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในสัญญา Margin FX จะเป็ นสุทธิจาก:

(1) ความแตกต่างระหว่างราคาท่ีคุณเปิ ดสัญญากับราคาท่ีคุณปิ ดสัญญา; และ

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนรายวันท่ีเก่ียวข้อง

(ค) ดูตัวอย่างการเทรดเพิ่มเติมได้ ในส่วนท่ี 10.7 ของเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี

(2) CFDs

(ก) เม่ือคุณปิ ด CFD คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินจำาานวนหนึ่งหรือจะต้องจ่ายเป็ นจำาานวนเงินขึ้นอยู่กับการเคล่ือนไหวของราคา CFD โดยอ้างอิงกับ
ตราสาร อ้างอิง
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(ข) จำาานวนกำาาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจาก CFD จะเป็ นจำาานวนสุทธิจาก:

(1) ความแตกต่างระหว่างราคาท่ีคุณซ้ือ CFD และราคาท่ีคุณขาย CFD;

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนรายวัน; และ

(3) ค่าธรรมเนียม การปรับเปล่ียน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ CFD

(ค) ดูตัวอย่างการเทรดเพิ่มเติมได้ ในส่วนท่ี 10.7 ของเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี

10.5 ตำาาแหน่ง Long และ Short

(1) คุณสามารถเปิ ดสถานะ Margin FX และ CFD ท้ัง Long และ Short ด้วย Mitrade หากคุณเปิ ดสถานะ Long ความต้ังใจของคุณคือการทำาากำาาไร
จาก การเพิ่มข้ึนของราคาของตราสารอ้างอิ งและคุณจะต้องประสบกับความขาดทุนหากราคาของตราสารอ้างอิงลดลง ในทางกลับกันหากคุณเปิ 
ด สถานะ  Short  ความต้ังใจของคุณคือการทำาากำาาไรจากการลดลงของราคาของตราสารอ้างอิงและคุณจะต้องประสบกับความสูญเสียหาก
ราคาของ ตราสารอ้างอิงสูงขึ้น

(2) ในการปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ ด Long หรือ Short คุณต้องเลือกตำาาแหน่งและคุณสามารถเลือกปิ ดตำาาแหน่งบางส่วนหรือท้ังหมดได้ โดยท่ัวไปการปิ ด
สถานะ จะส่งผลให้เกิดการรับรู้กำาาไรหรือขาดทุนในบัญชีของคุณ

(3) คุณควรทราบว่า  Mitrade  ไม่จำาาเป็ นต้องยอมรับคำาาส่ังซ้ือของคุณ  โดยท่ัวไปแล้วส่ิงน้ีจะเกิดขึ้นหากคุณใช้จ่ายเกินขีดจำาากัดท่ีกำาาหนดไว้ ในบัญชี
ของ คุณโดย Mitrade หรือในกรณีท่ีมีเงินไม่เพียงพอในบัญชีของคุณท่ีจะปฏิบัติตามภาระผูกพันของมาร์จ้ินของคุณ แต่อาจมีเหตุผลอ่ืน ๆ ตามท่ี 
Mitrade กำาาหนดโดยดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว

(4) อัตราท่ีเสนอสำาาหรับสัญญา Margin FX หรือ CFD โดย Mitrade รวมถึงสเปรดท่ีเป็ นท่ีสนับสนุนของ Mitrade สเปรดน้ี ไม่ ใช่ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมหรือ
ค่า ธรรมเนียมท่ีคุณต้องจ่าย สเปรดเหล่าน้ีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปั จจัยต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงความผันผวนของตลาดสัญญา 
Margin FX และ CFD ท่ีทำาาการเทรด

10.6 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน

(1) สถานะท่ีเปิดใด ๆ ท่ีคุณถือครองเม่ือส้ินสุดวันซ้ือขายท่ีมีการซ้ือขายตราสารอ้างอิงท่ีเก่ียวข้องหรือช่วงสุดสัปดาห์เม่ือตลาดอ้างอิงท่ีเก่ียวข้องถูก
ปิด จะถูกทบโดยอัตโนมัติไปยังวันทำาการถัดไปเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ การปิดบัญชีและการชำาระบัญชีของธุรกรรม คุณรับทราบว่า
เม่ือทำาธุรกรรมดังกล่าวเป็นวันทำาการถัดไป ค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามคืนจะนำาไปใช้กับสถานะท่ีเปิดท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ัน ซ่ึงค่าธรรมเนียมเงินทุน
ข้ามคืนจะถูกบวกหรือลบออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ ค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามคืนคิดตามเปอร์เซ็นต์คงท่ีของมูลค่าสัญญาของคุณ
หรือจำานวนท่ียืมมา (มูลค่าสัญญาน้อยกว่าข้อกำาหนดหลักประกันเร่ิมต้น) ข้ึนอยู่กับตราสารอ้างอิงของสถานะของคุณ อัตราของมูลค่าโพซิช่ันและ
อัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมกองทุนข้ามคืนน้ันมาจากปัจจัยหลายประการรวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นตำาแหน่งท่ีเลเวอเรจ ไม่ว่าธุรกรรมจะ
เป็นการซ้ือหรือขาย อัตราดอกเบ้ีย ความแตกต่างของตราสาร ความผันผวนของราคารายวัน และอ่ืนๆ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจและตลาด 
เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมการระดมทุนข้ามคืนสำาหรับแต่ละตราสารจะแสดงบนแพลตฟอร์มการซ้ือขายของ Mitrade ในการตัดสินใจว่าจะเปิด
ธุรกรรมสำาหรับตราสารใดตราสารหน่ึงหรือไม่ คุณรับทราบว่าคุณทราบค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนข้ามคืน

(2) คุณอนุญาตให้เราเพ่ิมหรือลบค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามคืนไปยังหรือออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณสำ าหรับธุรกรรมท่ีเปิดอยู่ท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงได้สะสมค่าธรรมเนียมการระดมทุนข้ามคืนตามเลเวอเรจท่ีใช้บังคับและอัตราดังกล่าวในแต่ละวันท่ี เวลาของการรวบรวมท่ีระบุไว้ในแพลตฟอร์ม
การซ้ือขายของ Mitrade สำ าหรับแต่ละตราสารตามความเหมาะสม ตัวอย่างการซ้ือขายเพ่ิมเติมสามารถพบได้ในหัวข้อ 10.7 ของเอกสารน้ี

10.7 ตัวอย่างการเทรดของสัญญา Margin FX และ CFD

(1) ข้อมูลสำ าาคัญเก่ียวกับตัวอย่างในเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี

ตัวอย่างในเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราทำาางานอย่างไร    พวกเขาไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็ นตัวแทนใด ๆ เก่ียวกับประสิทธิภาพหรือความผันผวนของหุ้นเฉพาะหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ตัวอย่างไม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์
เฉพาะหรือภาระ ผูกพันท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีคุณทำาากับ Mitrade ราคาเป็ นเพียงตัวอย่างเท่าน้ันและตัวอย่างเป็ นเพียง
เร่ืองสมมติ

(2) สัญญา Margin FX

สัญญา Margin FX ช่วยให้คุณได้รับความเคล่ือนไหวของอัตราสกุลเงิน พวกเขาเปิ ดในลักษณะเดียวกับ CFD อ่ื น ๆ ตัวอย่าง: เปิ ดตำาาแหน่ง Long 
บน EUR/USD ท่ีจุดขาดทุน

คุณคิดว่า EUR จะแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับ USD ในอนาคตอันใกล้น้ี คุณจะเห็นว่าราคาท่ีเสนอในคู่สกุลเงิน EUR/USD โดย Mitrade คือ 
1.13588/1.13594  (ราคาเสนอ/ข้อเสนอ)  คุณต้องการขายในภายหลังในราคาท่ีสูงขึ้น  ในตัวอย่างน้ีคู่สกุลเงินของ  EUR/USD  ถูกกำาาหนดให้เป็ 
น เลเวอเรจในอัตราส่วน 1: 200 ซึ่งเป็ น 0.5% ของมูลค่าสัญญา สกุลเงินหลักของบัญชีของคุณคือ USD 
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(ก) การเปิ ดตำาาแหน่ง

1 ล๊อต = EUR 100,000

ซ้ือ 1 EUR/USD สัญญา (1 ยูนิต) ท่ีราคาท่ีเสนอ: 1.13594 x 100 000 = USD 113,594

มาร็จิ้นเริ่มต้น= 113,594 x 0.5% = USD 567.97

มาร์จิ้นในการรักษาโดยประมาณ = 50% x 567.97 = USD 283.99

โดยทั่ วไปมาร์จิ้ นในการรักษาจะเท่ ากั บครึ่งหนึ่ งของมาร์จิ้ นข้ั นต้ น อย่ างไรก็ ตามท้ั งมาร์จิ้ นข้ั นต้ นและมาร์จิ้ นในการรักษาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงอันเป็ นผลมาจากการเคล่ือนไหวของตลาดของตราสารอ้างอิง

โปรดทราบว่าหลักประกันข้ันต้นจะอัปเดตตามเวลาจริงตามราคาตลาดของตราสารอ้างอิง

(ข) ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน

สถานะ Long น้ี จะเปิ ดทำาาการหลังจากปิ ดตลาดและคุณจะต้องชำาาระค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนตามส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ีย    ใน 
ตัวอย่างน้ี EUR/USD มีค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนรายวันแบบซ้ือท่ี -0.0185%

ดอกเบ้ียจ่ายโดยคุณ: มูลค่าสัญญา x อัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนรายวัน USD 113594*(0.0185%) = USD 21.02 (รายวัน)

(ค) การปิ ดตำาาแหน่ง

ในวันถัดไปราคาของ EUR/USD ลดลงเป็ น 1.13147/1.13153 ตำาาแหน่งไม่ได้เคล่ือนไหวตามความต้องการของคุณ และคุณตัดสินใจท่ี
จะลด การขาดทุนและปิ ดตำาาแหน่งโดยขายในราคาเสนอซ้ือ

ขาย 1 ล๊อตด้วยราคาท่ีเสนอท่ี: 1.13147

เปิ ดการทำาาธุรกรรม: EUR 100 000 x 1.13594(Offer) = USD 113594 

ปิ ดการทำาาธุรกรรม: EUR 100 000 x 1.13147 (Bid) = USD 113147 

การขาดทุนข้ันต้นในการเทรด: = USD 447

ขาดทุนท้ังหมด = การขาดทุนโดยประมาณในการเทรด + ชำาาระดอกเบ้ีย = USD 468.02 (USD 447 + USD 21.02)

(3) สินค้าโภคภัณฑ์ CFDs

Mitrade ยังเสนอ CFD ท่ีหลากหลายสำาาหรับราคาของฟิ วเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ โดยท่ัวไปมักเรียกกันว่าสินค้าโภคภัณฑ์ CFD รายละเอียด
ของ ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีแสดงอยู่ในรายละเอียดเคร่ืองมือบนแพลตฟอร์ม Mitrade และเว็บไซต์ของเรา

ตัวอย่าง: เปิ ดตำาาแหน่ง Long บนน้ำาามันท่ีจุดขาดทุน

คุณคิดว่าน้ำามันจะเติบโตในอนาคตอันใกล้น้ี คุณจะเห็นว่าราคาท่ีเสนอบนแพลตฟอร์ม Mitrade คือ $85.60/$85.65 คุณตัดสินใจซ้ือ 1,000 
บาร์เรล ซ่ึงหมายความว่าคุณตัดสินใจซ้ือ 1 ล็อต คุณต้องการขายในภายหลังในราคาท่ีสูงกว่าเพ่ือปิดตำาแหน่งน้ี ในตัวอย่างน้ี สัญญาน้ำามันถูก
กำาหนดให้เป็นเลเวอเรจในอัตราส่วน 1:100 ซ่ึงเท่ากับ 1% ของมูลค่าสัญญา ในตัวอย่างน้ีสกุลเงินหลักของบัญชีของคุณคือ USD

(ก) เปิ ดตำาาแหน่ง

ซ้ือ 1 ล็อตในราคาเสนอ:$85.65 ปริมาณสัญญา: 1

เลเวอเรจ: 1:100

มูลค่าสัญญาท้ังหมด: 85.65 x 1 lot x 1000 (บาร์เรล) = USD 85,650

มาร์จิ้นข้ันต้นท่ีชำาาระได้: $85.65 x 1 lot x 1000 (บาร์เรล) x 1% = USD 856.5

มาร์จิ้นในการรักษา = 50% x USD 856.5 = USD 428.25

โปรดทราบว่าหลักประกันข้ันต้นจะอัปเดตตามเวลาจริงตามราคาตลาดของตราสารอ้างอิง

(ข) ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน

ตำาาแหน่งน้ีเปิ ดทำาาการหลังจากปิ ดตลาดและคุณจะได้รับเงินหรือหักค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนตามส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ีย 
ใน ตัวอย่างน้ีเราสมมติว่าค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนสำาาหรับน้ำาามันรายวันคือ -0.015% สำ า าหรับการซ้ือและ + 0.015% สำ า าหรับการ
ขาย

ดอกเบ้ียท่ีคุณได้รับ: มูลค่าสัญญา x อัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนรายวัน USD85,650 x 0.015% = USD$12.85 USD (รายวัน)
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(ค) การปิ ดตำาาแหน่ง

ในวันรุ่งขึ้นราคาน้ำาามันได้ลดลงอย่างกะทันหันเป็ น $75.50/$75.55 การค้าได้เคล่ือนไหวต่อต้านคุณ สมมติว่าบัญชีของคุณท้ังหมดได้รับ 
Margin Call Mitrade จะปิ ดสถานะของคุณเพ่ือป้ องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียอีก:

ขาย 1 ล็อตท่ีราคาเสนอซ้ือ: $75.50

มูลค่าสัญญาท้ังหมด: $75.50 x 1 lot x 1000 (บาร์เรล) = USD 75,500 

มูลค่าสัญญา ณ ราคาเปิ ด: $85.65 x 1 x 1000 (บาร์เรล) = $85,650

ความแตกต่าง / การสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจริง: USD85,650 – USD75,500 = USD10,150.

จำาานวนเงินท้ังหมดท่ีต้องชำาาระ: USD 10,150 + USD 12.85 = USD 10,162.85

สมมติว่ายอดเงินในบัญชีของคุณเหลือเพียง $9,000.00 ในช่วงเวลาของ Margin Call การสูญเสียน้ีจะทำาาให้บัญชีของคุณมียอดคงเหลือ
ติดลบ

$1,162.85 ดอลลาร์   Mitrade  จะช่วยบรรเทาในรูปแบบของนโยบายการป้ องกันยอดคงเหลือติดลบโดยการสำาารองยอดคงเหลือในบัญชี
ของ คุณเป็ น 0

(4) ดัชนี CFDs

ดัชนีหุ้น  CFD  ช่วยให้คุณได้รับหุ้นจำาานวนมากในการทำาาธุรกรรมเดียว  ไม่มีค่าคอมมิชช่ันท่ีต้องจ่ายในการเปิ ดหรือปิ ด  CFD  ดัชนี   แต่อาจมีการ
ปรับ เปล่ียนการระดมทุนข้ามคืน เรานำาาเสนอ CFD ดัชนียุโรปสหรัฐอเมริกาและเอเชียท่ีหลากหลายมากขึ้น

ตัวอย่าง: เปิ ดตำาาแหน่ง Long 1 ล๊อตอขง AUS200 CFD ท่ีจุดกำาาไร

คุณคิดว่าตลาด S&P ASX 200 มีสถานะขายเกินและคาดว่าจะฟื้ นตัว คุณตัดสินใจซ้ือ AUS200 CFD คุณจะเห็นว่าราคาท่ีเสนอบน แพลตฟอร์ม 
Mitrade คือ 4972/4975 คุณตัดสินใจซ้ือ 1 ล็อต ในตัวอย่างน้ีสัญญา AUS200 ใช้ประโยชน์จากอัตราส่วน 1: 200 ซึ่งเป็ น 0.5% ของ มูลค่า
สัญญา ในตัวอย่างน้ีสกุลเงินหลักของบัญชีของคุณคือ AUD ตัวคูณคือ 1 AUD ต่อดัชนี

(ก) เปิ ดตำาาแหน่ง

ราคาเปิ ด: 4975 points x AUD1 

1 ล็อต = ราคาดัชนีใน AUD

มาร์จิ้นข้ันต้นท่ีชำาาระได้: 4975 x 1 x 0.5% = AUD 24.875

มาร์จิ้นในการรักษา = 50% x AUD 24.875 = AUD 12.438

โดยท่ั วไป มาร์จิ้ นในการรักษาจะเท่ ากั บครึ่งหนึ่ งของมาร์จิ้ นขั้ นต้ น อย่ างไรก็ ตามท้ั งมาร์จิ้ นข้ั นต้ นและมาร์จิ้ นในการรักษาสามารถมี 
การ เปล่ียนแปลงอันเป็ นผลมาจากการเคล่ือนไหวของตราสารอ้างอิง

โปรดทราบว่าหลักประกันข้ันต้นจะอัปเดตตามเวลาจริงตามราคาตลาดของตราสารอ้างอิง

(ข) ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน

ตำาาแหน่งน้ีเปิ ดทำาาการหลังจากปิ ดตลาดและคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการระดมทุนข้ามคืนตามส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียในตัวอย่างน้ีเรา 
สมมติว่า ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน  คือ -0.075% ต่อวัน

ดอกเบ้ียจ่ายโดยคุณ: มูลค่าสัญญา x อัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนรายวัน

=4,975 x 0.075% = AUD 3.731

(ค) ในอีก 2 วันข้างหน้าราคา AUS200 ขึ้นไปท่ี 5022/5025 คุณตัดสินใจปิ ดสถานะและขายตำาาแหน่งของคุณท่ี 5022 

มูลค่าสัญญา ณ ราคาเปิด: AUD 4,975

มูลค่าสัญญา ณ ราคาปิด: AUD 5,022

ความแตกต่าง/กำาาไรข้ันต้นจากการเทรด: 47 x 1 = AUD 47 

ดอกเบ้ียจ่ายโดยคุณ: AUD 3.731 x 2 (วัน) = AUD 7.462 

กำาาไรสุทธิจากการเทรด: AUD 47 - AUD 7.462 = AUD 39.538
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(5) สกุลเงินดิจิทัล CFDs

Mitrade ยังมีสกุลเงินดิจิทัล CFD ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล CFD มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.3.17 ด้านบน ตัวอย่าง: เปิ ดตำาาแหน่ง 
Long 5 ล๊อตของ BTC/USD ท่ีจุดกำาาไร ด้วยเลเวอเรจท่ีเลือก

คุณคิดว่า BTC จะแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับ USD ในอนาคตอันใกล้น้ี คุณเห็นว่าราคาท่ีเสนอในคู่สกุลเงิน BTC/USD โดย Mitrade คือ 4036/4071 
(ขาย/ซ้ือ) และคุณต้องการซ้ือ 5 ล็อต คุณต้องการขายในภายหลังในราคาท่ีสูงขึ้น ในตัวอย่างน้ี คุณเลือกมาร์จ้ินเร่ิมต้นสำ าหรับคู่สกุลเงินของ BTC /
USD ท่ีอัตราส่วน 1:2 ซ่ึงเท่ากับ 50% ของมูลค่าสัญญา ในตัวอย่างน้ี สกุลเงินหลักของบัญชีของคุณคือ USD

(ก) เปิ ดตำาาแหน่ง

ราคาเปิ ด: USD 4071 ต่อบิทคอยน์ 1 ล๊อต = 1 ยูนิตของสกุลเงินดิจิทัล ปริมาณสัญญา: 5 ล๊อต

มูลค่าสัญญา ณ ราคาเปิ ด: 4071 x 1 x 5 = USD 20,355

มาร์จิ้นข้ันต้นท่ีชำาาระได้ = 4071 x 5 ล็อต x 1 ขนาดสัญญา x 50% = USD 10177.5

มาร์จิ้นในการรักษา = 4071 x 5 ล็อต x 1 ขนาดสัญญา x 25% = USD 5088.75

โดยทั่ วไป มาร์จิ้ นในการรักษาจะเท่ ากั บครึ่งหนึ่ งของมาร์จิ้ นขั้ นต้ น อย่ างไรก็ ตามทั้ งมาร์จิ้ นข้ั นต้ นและมาร์จิ้ นในการรักษาอาจมีการ 
เปล่ียนแปลงอันเป็ นผลมาจากการเคล่ือนไหวของตราสารอ้างอิง.

โปรดทราบว่าหลักประกันข้ันต้นจะอัปเดตตามเวลาจริงตามราคาตลาดของตราสารอ้างอิง

(ข) ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน

โพซิช่ันน้ีถูกเปิดไว้หลังจากตลาดปิด และคุณจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมเงินทุนข้ามคืนตามหลักประกันเร่ิมต้นท่ีเลือกและส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบ้ีย ในตัวอย่างน้ี มาร์จ้ินเร่ิมต้นถูกเลือกท่ี 50% และเราถือว่าเงินทุนข้ามคืนคือ – 0.01% ต่อวัน

ดอกเบ้ียท่ีคุณจ่าย: มูลค่าสัญญา x (100% - มาร์จ้ินเร่ิมต้น) x อัตราเงินทุนข้ามคืน รายวัน = 20,355 x (100% - 50%) x 0.01% = 1.015 
ดอลลาร์สหรัฐ (รายวัน)

(ค) 4 วันต่อมา ราคา BTC/USD เพ่ิมข้ึนเป็น 4100/4135 คุณตัดสินใจท่ีจะปิดสถานะของคุณและขายตำาแหน่งของคุณท่ี 4100

มูลค่าสัญญา ณ ราคาเปิ ด: 4071 x 1 x 5 =USD 20,355

มูลค่าสัญญา ณ ราคาปิ ด: 4100 x 1 x 5 = USD 20,500

ความแตกต่าง/กำาาไรข้ันต้น: 20,500 – 20,355 = USD 145

ดอกเบ้ียจ่ายโดยคุณ: 1.015 x 4 (วัน) = USD 4.06

กำาาไรสุทธิจากการเทรด: 145 – 4.06 = USD 140.94

(6) หุ้น CFDs

Mitrade  ยังนำาาเสนอหุ้น  CFD  ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับตำาาแหน่งเหนือหุ้นได้ โดยไม่ต้องจ่ายมูลค่าตามสัญญาท้ังหมดและคุณไม่ได้รับการส่งมอบ
หุ้น อ้างอิง

ตัวอย่าง: เปิ ดตำาาแหน่ง Long 10,000 หุ้น CFDs เหนือ ABC Example Holding Ltd ท่ีจุดกำาาไรด้วยเลเวอเรจท่ีเลือก

หุ้น ABC Example Holding Ltd เสนอราคาท่ี $1.85/$1.86 ในตลาด และคุณตัดสินใจว่าราคาหุ้นจะขึ้นไป คุณตัดสินใจซ้ือ 10,000 หุ้นเป็ น CFD ท่ี

1.86 ซึ่งเป็ นราคาซ้ือ ในตัวอย่างน้ี คุณเลือกมาร์จ้ินเร่ิมต้นสำ าหรับ CFD ของหุ้นท่ีอัตราส่วน 1:2 ซ่ึงเท่ากับ 50% ของมูลค่าสัญญา ในตัวอย่างน้ี
สกุลเงินหลักของ บัญชีของคุณคือ USD

(ก) เปิ ดตำาาแหน่ง

ราคาเปิ ด: USD 1.86

มูลค่าสัญญา ณ ราคาเปิ ด: USD1.86 x 10,000 (หุ้น)= USD 18600

มาร์จิ้นข้ันต้นท่ีชำาาระได้ = 1.86 x 10,000 x 50% = USD 9300

มาร์จิ้นในการรักษา = 1.86 x 10,000 x 25% = USD 4650

โดยทั่ วไป มาร์จิ้ นในการรักษาจะเท่ ากั บครึ่งหนึ่ งของมาร์จิ้ นขั้ นต้ น อย่ างไรก็ ตามทั้ งมาร์จิ้ นขั้ นต้ นและมาร์จิ้ นในการรักษาอาจมี การ 
เปล่ียนแปลงอันเป็ นผลมาจากการเคล่ือนไหวของตราสารอ้างอิง

โปรดทราบว่าหลักประกันข้ันต้นจะอัปเดตตามเวลาจริงตามราคาตลาดของตราสารอ้างอิง 
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(ข) ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน

ตำาาแหน่งน้ีจะเปิ ดหลังจากปิ ดตลาดเป็ นเวลา  2  สัปดาห์  (14  วัน)  และคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนตามหลักประกันเร่ิม
ต้นและส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียท่ีเลือก ในตัวอย่างน้ี อัตราร้อยละของมาร์จ้ินเร่ิมต้นถูกเลือกท่ี 50% และเราถือว่าเงินทุนข้ามคืนคือ – 0.01% 
ต่อวัน

ดอกเบ้ียจ่ายโดยคุณ: มูลค่าสัญญาx (100% - อัตราร้อยละของมาร์จ้ินเร่ิมต้น) x อัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนรายวัน x จำาานวนวัน 
= USD 18600 x (100%-50%) x 0.01% x 14 วัน = USD 13.02

(ค) 14 วันต่อมาราคาหุ้นเพ่ิมข้ึนเป็ น $2.85/$2.86 คุณตัดสินใจปิ ดตำาาแหน่งและขายตำาาแหน่งของคุณท่ี $2.85 มูลค่าสัญญา ณ ราคาเปิ ด: 
USD1.86 x 10,000 (shares)= USD 18,600

มูลค่าสัญญา ณ ราคาปิ ด: USD 2.85 x 10,000 (shares) =USD28,500 

ความแตกต่าง/กำาาไรข้ันต้น: 28,500 – 18,600 = USD 9900

ดอกเบ้ียจ่ายโดยคุณ: USD 18600 x (100% - 50%) x 0.01% x 14 วัน= USD 13.02

กำาาไรสุทธิจากการเทรด: USD9900 – USD13.02 = USD 9886.98

10.8 คำาาส่ัง Stop Loss และ Take Profit

(1) ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวอนุญาตให้คุณระบุราคาปิ ดสำาาหรับธุรกรรมผ่านคำาาส่ัง Stop Loss และ Take Profit โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ของ ข้อตกลงของลูกค้าและข้อกำาาหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเราอาจใช้งานเป็ นคร้ังคราว

(2) เม่ือข้อเสนอของคุณและเรายอมรับคำาาส่ังซ้ือของคุณคุณอนุญาตให้เราปิ ดธุรกรรมท่ีราคา  Stop  Loss  หรือราคา  Take  Profit  ตามความเหมาะ
สม และตามท่ีตกลงกันในคำาาส่ังซ้ือโดยไม่ต้องให้คำาาแนะนำาาหรือแจ้งให้คุณทราบเพ่ิมเติม    ตามดุลยพินิจของเรา    แต่เพียงผู้เดียวในการปิ ด
ธุรกรรมเม่ือ ราคาท่ีเราเสนอบนแพลตฟอร์มการซ้ือขายเท่ากับหรือสูงกว่าราคาท่ีเรายอมรับสำาาหรับคำาาส่ังซ้ือดังกล่าว

(3) ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เราอาจอนุญาตให้คุณร้องขอการเปิ ดหรือปิ ดธุรกรรมรวมถึงคำาาส่ัง Stop Loss และ Take Profit ภายใน
ช่วง เวลาท่ีคุณกำาาหนด  หากเรายอมรับคำาาขอดังกล่าวเราอาจใช้ดุลยพินิจของเรา  แต่เพียงผู้เดียวปิ ดธุรกรรมภายในช่วงเวลาท่ีกำาาหนด  คุณรับ
ทราบและ ตกลงว่าเราจะไม่จำาาเป็ นต้องปิ ดธุรกรรมดังกล่าวนอกช่วงเวลาท่ีกำาาหนดหรือท่ีไม่เป็ นไปตามข้อจำาากัดอ่ืน ๆ ท่ีตกลงกันไว้เก่ียวกับ
ธุรกรรมดังกล่าว

(4) ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เราอาจยอมรับข้อเสนอเพ่ือวางจุดต่อท้ายท่ีเก่ียวข้องกับการหยุดการสูญเสีย คุณรับทราบว่าระดับราคาเดิม 
ท่ีกำาาหนดไว้ ใน Stop Loss อาจได้รับการแก้ ไขเม่ือตลาดบนแพลตฟอร์ม Mitrade เคล่ือนไหวตามความต้องการของคุณ ในขณะท่ี  Stop Loss ของ 
คุณยังคงมีผลอยู่คุณยอมรับว่าการเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ังในตลาดโดยอย่างน้อยหนึ่ง pip ในความต้องการของคุณจะถือเป็ นข้อเสนอใหม่ โดยคุณ 
เพ่ือยกระดับการหยุดการสูญเสียต่อท้ายของคุณทีละ pip การเปล่ียนแปลงใน Pip จะถูกปั ดเศษเป็ นค่าสัมบูรณ์ท่ีใกล้เคียงท่ีสุดในสกุลเงินหลักของ 
คุณ

(5) คุณรับทราบและยอมรับว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาดและปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำาาสั่งซื้อ
จะ ดำาาเนินการในระดับท่ีระบุไว้ ในคำาาส่ังซ้ือของคุณตัวอย่างเช่นคำาาส่ังซ้ืออาจถูกปิ ดในราคาท่ีแย่กว่าเดิม   ระบุโดยคุณในคำาาส่ังซ้ือดังกล่าว   ใน
กรณีเช่นน้ี เราจะปิ ดการทำาาธุรกรรมในราคาท่ีดีท่ีสุดถัดไป ตัวอย่างเช่น เม่ือเทียบกับ Stop Loss ในกรณีของสถานะ Long ราคาอาจลดลงอย่าง
กะทันหันต่ำาากว่า ราคา Stop Loss โดยท่ีไม่ถึงราคาท่ีกำาาหนด ในกรณีของสถานะ Short ราคาอาจเพ่ิมข้ึนเหนื อราคา Stop Loss โดยไม่ถึงราคาท่ี
กำาาหนด

(6) ในส่วนท่ีเก่ียวกับ Take Profit ซึ่งราคาของเคร่ืองมืออ้างอิงจะเคล่ือนไปสู่ความได้เปรียบของคุณ (เช่นเม่ือเทียบกับสถานะ Long หากราคาลดลง 
ขณะท่ีคุณซ้ือหรือราคาขึ้นไปเม่ือคุณขาย)  คุณยอมรับว่าเราสามารถทำาาได้  (แต่เราไม่มีภาระผูกพันท่ีจะต้อง)  ส่งต่อการปรับปรุงราคาดังกล่าวให้
กับ คุณ  ตัวอย่างเช่นในกรณีท่ีอยู่ในสถานะ  Long  ราคาของตราสารอ้างอิงอาจเพิ่มข้ึนเหนื อราคา  Take  Profit  โดยท่ีไม่เคยถึงราคาท่ีกำาาหนด  ใน
กรณี ของสถานะ Short ราคาของเคร่ืองมืออ้างอิงอาจลดลงอย่างกะทันหันต่ำาากว่าราคา Take Profit โดยท่ีไม่ถึงราคาท่ีกำาาหนด.
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10.9 ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

(1) ตัวเลขต่อไปน้ีในบัญชีของคุณคำาานวณแบบเรียลไทม์และมีรายละเอียดดังน้ี:

คงเหลือ: (ซ่ึงไม่รวมกำาาไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ในปั จจุบัน)

= เงินฝาก-เงินถอน + กำาาไรขาดทุนรวมท่ีรับรู้ของตำาาแหน่งท่ีปิ ด (แต่ไม่รวมกำาาไรขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจริงในตำาาแหน่งท่ีเปิ ด)

มาร์จ้ินเร่ิมต้น: (สำ าหรับแต่ละตำาแหน่ง)

= อัตราร้อยละของมาร์จ้ินเร่ิมต้น x ปริมาณ x ราคาปัจจุบันในตลาดของออเดอร์

ค่าบำารุงรักษา: (สำ าหรับแต่ละตำาแหน่ง)

= อัตราร้อยละมาร์จ้ินเร่ิมต้น x 50%

ยอดเงินคงเหลือ: (ซ่ึงหมายถึงจำาานวนเงินท่ีสามารถใช้สำ า าหรับตำาาแหน่งใหม่หรือเพ่ือถอนเงิน)

= คงเหลือ+ กำาาไรขาดทุนรวมท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงในตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่  + อัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนรายวันสำาาหรับตำาาแหน่งท้ังหมดท่ี
เก่ียวข้องท่ีเปิ ดท้ังหมด x จำาานวนวัน - มาจ้ินข้ันต้นท้ังหมด

กำาาไรขาดทุนสุทธิ: (ซ่ึงหมายถึงกำาาไรและขาดทุนสำา าหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมด)

= ท้ังหมดของ (กำาาไรขาดทุน +อัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนรายวัน x จำาานวนวัน)

ทุนคงเหลือ: (ซ่ึงหมายถึงการประเมินมูลค่าบัญชีปั จจุบันเม่ือทุกตำาาแหน่งถูกชำาาระบัญชี)

= คงเหลือ + กำาาไรขาดทุนสุทธิ

‘ยอดเงินคงเหลือ’ ‘ส่วนต่างเร่ิมต้น’, ‘ส่วนต่างค่าบำารุงรักษา’, ‘กำาาไรขาดทุนสุทธิ’ และ ‘ทุนคงเหลือ’ มีการคำาานวณอย่างต่อเน่ืองตามการ
เคล่ือนไหวของตลาด หาก ‘ทุนคงเหลือ’ แตะหรือตกลง ต่ำาากว่าข้อกำาาหนดของมาร์จ้ินข้ันต้นท้ังหมด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเม่ือคุณเข้าสู่บัญชี
ของคุณและตำาาแหน่งของคุณมีความเส่ียงท่ีจะถูกชำาาระ บัญชี หาก “ทุนคงเหลือ” ต่ำาากว่าข้อกำาาหนดของค่ามาร์จ้ินในการรักษาท้ังหมดตำาาแหน่ง
ของคุณมีความเส่ียงท่ีจะถูกชำาาระบัญชี

(2) สิ่ งน้ี เป็ นความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีของคุณได้รับเงินเพียงพอตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผันผวน

(3) หากตำาาแหน่งของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลักของบัญชีของคุณ กำาาไรขาดท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจะได้รับการประเมินมูลค่าอย่างต่อเน่ือง 
และแปลง เป็ นสกุลเงินหลักของคุณ

10.10 การป้ องกันยอดคงเหลือติดลบ

การป้ องกันยอดคงเหลือติดลบคือการปรับยอดคงเหลือในบัญชีของคุณให้เป็ นศูนย์ (0) โดยอัตโนมัติในกรณีท่ียอดคงเหลือติดลบ เม่ือเทรดผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินโดยใช้มาร์จ้ินมีความเป็ นไปได้ว่านักลงทุนอาจสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนส่งผลให้พวกเขาเป็ นหน้ี Mitrade รับประกันว่าคุณจะไม่สูญเสีย 
มากกว่ายอดเงินในบัญชีของคุณ

หากคุณเลือกฝากเงินกับเรารวมถึงเงินเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองต่อ Margin Call หรืออ่ืน ๆ  จำาานวนเงินเหล่าน้ีจะรวมเป็ นส่วนหนึ่งของยอดคงเหลือในบัญชี 
ของคุณและความเส่ียงของการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นจะเป็ นยอดเงินในบัญชีของคุณท้ังหมดในขณะน้ัน    รวมถึงจำาานวนเงินเพ่ิมเติมเหล่าน้ี    ในทางกลับ
กัน หากคุณได้รับ   Margin   Call   และเลือกท่ีจะไม่ฝากเงินเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็ นไปตาม   Margin   Call   ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะไม่รวมจำาานวนเงิน
ท่ีคุณ ต้องการฝากกับเราเพ่ือให้เป็ นไปตามข้อกำาาหนด Margin ของคุณ อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าวเราอาจใช้สิทธิ์ของเราในการปิ ดสัญญาท่ีเปิ ดอยู่
ใด ๆ หรือ ท้ังหมดของคุณ ตลอดเวลาการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นสูงสุดท่ีคุณอาจได้รับจะจำาากัดอยู่ท่ีจำาานวนเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ

เม่ือยอดเงินในบัญชีของคุณลดลงต่ำาากว่าศูนย์เราจะปรับยอดคงเหลือในบัญชีของคุณให้เป็ นศูนย์ โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง  เราอาจใช้เวลาเท่าท่ี
จำาาเป็ น ในการตรวจสอบธุรกรรมและ Mitrade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ อันเน่ืองมาจากความล่าช้า

Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกบัญชีของคุณปฏิเสธคำาาส่ังซ้ือ คืนเงินมัดจำาา หรือปิ ดก้ันไม่ให้คุณเข้าสู่ ความเส่ียงเพ่ิมเติม หลังจากได้ดำาาเนินการ
บรรเทา ยอดคงเหลือติดลบแล้ว หากคุณยังต้องการเทรดกับ Mitrade คุณต้องแจ้ง Mitrade ให้ทราบ

การป้ องกันยอดคงเหลือติดลบจะต้องไม่ใช้เพ่ือป้ องกันการสูญเสียของคุณ เป็ นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวท่ีจะต้องมีแนวทางปฏิบัติใน
การ จัดการความเส่ียงท่ีดีเม่ือทำาาการเทรดกับ Mitrade
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10.11 การแปลงสกุลเงิน

หากตำาาแหน่งท่ีเปิ ดของคุณอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลักของบัญชีของคุณ   (เช่น   คุณมีบัญชีซ้ือขาย   AUD   แต่คุณมีสถานะทองคำาาซึ่งเป็ นสกุล
เงิน USD)  รายละเอียดของตำาาแหน่งท่ีเปิ ดของคุณ  (รวมถึง P&L ท่ีใช้งาน, มาร์จ้ินเร่ิมต้น, มาร์จ้ินเพ่ือการบำารุงรักษา) จะได้รับการประเมินมูลค่าอย่าง
ต่อเน่ืองในสกุลเงินหลักของคุณตามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ Mitrade ท่ีเก่ียวข้อง เม่ือเปิ ดตำาาแหน่งความต้องการมาร์จ้ินเริ่มต้นและ
ข้อกำาาหนดมาร์จ้ินการบำาารุงรักษาจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินหลัก ของคุณตามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ   Mitrade   ท่ีเก่ียวข้อง   เม่ือปิ ด
สถานะกำาาไรขาดทุนท่ีรับรู้จะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินหลักของคุณตาม อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ Mitrade ท่ีเก่ียวข้อง คำาาส่ั งของคุณจะให้
ความสำาาคัญกับตำาาแหน่งท้ังหมดของคุณในสกุลเงินหลักของคุณ

10.12 การใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Mitrade

(1) Mitrade ให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเทรดผลิตภัณฑ์ของเราได้ เช่น ลูกค้าสามารถเข้าถึงอัตรา 
Margin FX และ CFD ได้ โดยตรงทางอินเทอร์เน็ต เง่ือนไขการใช้งานท่ีใช้บังคับกับการใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรามีราย 
ละเอียดอยู่ในข้อตกลงของลูกค้าท่ีคุณต้องดำาาเนินการก่อนทำาาการเทรด บทบัญญัติสำ าาคัญบางประการมีดังต่อไปน้ี:

(ก) Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการกำาาหนดหรือเปล่ียนแปลงนโยบายใด  ๆ   เม่ือใดก็ได้ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้คุณทราบโดยตรงผ่านทางแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของเรา

(ข) ลูกค้าจะได้รับใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนได้ ในการใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 
ตกลงของลูกค้า

(ค) ลูกค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราสำ าาหรับธุรกิจภายในหรือเพ่ือการลงทุนเท่าน้ัน

(ง) ลูกค้าจะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีสามคัดลอก ดัดแปลง ถอด แปล หรือแปลงท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 
เราหรือแจกจ่ายแพลตฟอร์มให้กับบุคคลท่ีสาม

(จ) แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเราอาจใช้ ในการส่ งรับและยืนยันการดำาาเนินการตามคำาาส่ั งเทรดภายใต้สภาวะตลาดและกฎ 
ระเบียบท่ีบังคับใช้

(ฉ) Mitrade ยินยอมให้ลูกค้าเข้าถึงและใช้ โดยอาศัยวิธีการในการป้ องกันการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย 
ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าในกรณีใดก็ตามลูกค้ายินยอมท่ีจะรับผิดทางการเงินใด ๆ สำ า าหรับการซ้ือขายท่ีดำาาเนินการผ่านแพลตฟอร์มการเทรด
ทาง อิเล็กทรอนิกส์

(ช) ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าจะรับทราบและรับประกันว่าได้รับรหัสผ่านท่ีอนุญาตให้ 
เข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์   เป็ นเจ้าของรหัสผ่านท่ีให้ ไว้  แต่เพียงผู้เดียว  และยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีสำ าาห
รับ ธุรกรรมใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบัญชีท่ีเปิ ดถือหรือเข้าถึงผ่านการใช้รหัสผ่านท่ี Mitrade มอบให้กับลูกค้า

(ซ) ลูกค้าตกลงท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีสำ าาหรับการใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์และสำ าาหรับคำาาส่ังซ้ือใด ๆ ท่ีส่ ง
ผ่าน แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ Mitrade จะต้องได้รับแจ้งทันทีหากลูกค้าทราบถึงการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตการสูญหาย
หรือ การขโมยช่ือผู้ ใช้รหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชีของลูกค้า หรือข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับเน้ือหาของงบรวมถึงยอดเงินสดตำาาแหน่งท่ีเปิ 
ดอยู่ หรือประวัติการทำาาธุรกรรม

(ฌ) แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์มีให้บนพ้ืนฐาน “ตามท่ีเป็ นอยู่” และ Mitrade ไม่ได้รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อ 
ลูกค้าเก่ียวกับการดำาาเนินการหรือการใช้งาน

(ญ) Mitrade ไม่รับประกันว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด 
หรือบริการจะเป็ นไปตามเกณฑ์เฉพาะใด ๆ ท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพหรือคุณภาพของมัน และเราไม่รับประกันใด ๆ เก่ียวกับความตรงต่อเวลา 
ลำาาดับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเช่ือถือ หรือเน้ือหาของข้อมูลบริการ หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีจัดหาให้ผ่านการใช้แพลตฟอร์มการ
เทรด ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการใช้งาน Mitrade ขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยท้ังหมดโดยชัดแจ้งซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำาา
กัดเพียง การรับประกันความสามารถในการเทรดตำาาแหน่งความเหมาะสมสำาาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ละเมิดความเข้ากันได้ความ
ปลอดภัยหรือ ความถูกต้อง

(ฎ) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมถึงความประมาท Mitrade จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท้ังทางตรงทางอ้อมอุบัติเหตุพิเศษหรือท่ีเป็ นผลสืบเน่ือง 
รวมถึง       แต่ไม่จำาากัดเพียงการหยุดชะงักของธุรกิจหรือการสูญเสียผลกำาาไรท่ีอาจเป็ นผลมาจากการใช้งานไม่พร้อมใช้งานหรือไม่สามารถ
ใช้ งานได้ เพ่ือใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฏ) ลูกค้ายอมรับว่าการใช้แพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็ นความเส่ียงของลูกค้าและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อความ 
สูญเสียท่ีเกิดจากการใช้หรือวัสดุท่ีได้รับผ่านทางแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์.

(2) โปรดทราบว่ามีการใช้ Close-Outs บนแพลตฟอร์มการgmifทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราตามดุลยพินิจของ Mitrade แต่เพียงผู้เดียวและ Mitrade 
จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีตามมาท้ังทางตรงและทางอ้อมในความสัมพันธ์ดังกล่าว.
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10.13 ตราสารอนุพันธ์อ้างอิงท่ีถูกระงับหรือหยุดชะงัก

(1) ตราสารอ้างอิงอาจถูกระงับการเทรดในตลาดแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากน้ีอาจถูกระงับหรือเพิกถอนในบางสถานการณ์ 
Mitrade อาจยกเลิกคำาาส่ังซ้ือของคุณในส่วนท่ีเก่ียวกับธุรกรรม CFD ซึ่งยังไม่ ได้เปิ ดทำาาการปรับเง่ือนไขของตำาาแหน่งเปล่ียนแปลงข้อกำาาหน
ดมาร์จ้ิน หรือปิ ด CFD ใด ๆ ท่ีเปิ ดอยู่ โดยใช้ดุลยพินิจของ Mitrade โดยท่ีเคร่ืองมืออ้างอิงอาจถูกหยุดการซ้ือขาย การระงับหรือการเพิกถอน

(2) เม่ือคุณส่ังซ้ือสัญญา CFD หรือ Margin FX กับเรา เราอาจวางคำาาส่ังซ้ือท่ีเก่ียวข้องเพ่ือป้ องกันความเส่ียงด้านตลาดของเรา Mitrade มีดุลยพินิจ
ว่า เม่ือใดและจะยอมรับคำาาส่ังซ้ือหรือไม่       โดยไม่จำาากัดดุลพินิจน้ีเราอาจเลือกท่ีจะไม่ยอมรับคำาาส่ังในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถกรอกคำาาส่ังป้ อง
กันความ เส่ี ยงของเราได้

(3) ด้วยเหตุน้ี  Mitrade  อาจกำาาหนดได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราว่าเราจะไม่อนุญาตให้เข้าสู่  CFD  หรือธุรกรรมสัญญา  Margin  FX  บน
ตราสาร อ้างอิง หลักทรัพย์ หรือสกุลเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการและปฏิเสธข้อเสนอของคุณในการทำาาธุรกรรมกับเรา

10.14 การยืนยันและคำาาช้ีแจง

(1) สัญญา  Margin  FX  และ  CFD  ท่ีเปิ ดหรือปิ ดผ่านแพลตฟอร์ม  Mitrade  จะได้รับการยืนยันบนหน้าจอ  นอกจากน้ียังมีคำาาส่ังให้คุณดาวน์ โหลด
จาก แพลตฟอร์ม Mitrade ตลอดเวลาและเราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเก่ียวกับความพร้อมใช้งานของใบแจ้งยอดหากคุณเลือกรับการแจ้งเตือนดัง
กล่าว โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณบนแพลตฟอร์ม หากคุณเลือกที่จะรับใบแจ้งยอดทางไปรษณีย์เราขอสงวนสิ ทธ์ิ ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การ จัดการ การยืนยันจะให้รายละเอียดของธุรกรรมใด ๆ  ท่ีคุณเปิ ดหรือปิ ดกับเรา ใบแจ้งยอดของคุณจะรวมข้อมูลสรุปฐานะทางการเงินของบัญชี
ของ คุณและรายละเอียดของธุรกรรมทั้งหมดในบัญชีของคุณสำา าหรับรอบระยะเวลาใบแจ้งยอด เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ ใจว่าราย
ละเอียด ท้ังหมดถูกต้อง อย่างไรก็ตามเป็ นส่ิงสำ า าคัญมากท่ีคุณจะต้องอ่านคำาาช้ีแจงของคุณและติดต่อเราหากคุณไม่เห็นด้วยกับเน้ือหาหรือหาก
คุณไม่ได้รับ ใบแจ้งยอดของคุณภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการเทรด

(2) คุณจำาาเป็ นต้องทราบถึงยอดเงินในบัญชีของคุณข้อกำาาหนดมาร์จ้ินของคุณสำาาหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่และคุณกำาาลังเข้าใกล้ระยะการบำาารุง
รักษา ใบ แจ้งยอดของคุณจะแสดงด้วยว่าบัญชีของคุณมีเงินส่วนเกินหรือไม่

(3) เม่ือเราส่งคำาายืนยันหรือคำาาช้ีแจงไปให้คุณคุณต้องตรวจสอบและแจ้งให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ภายใน 48 ช่ัวโมง มิ
ฉะน้ัน คุณจะถือว่าคุณยอมรับข้อผิดพลาดและจะมีผลผูกพันกับคุณ

(4) คำาาถามใด  ๆ  เก่ียวกับการยืนยันและใบแจ้งยอดของคุณควรส่งไปท่ีฝ่ ายบริการลูกค้าของเรา  ความล้มเหลวในการให้คำาาแนะนำาาเก่ียวกับข้อผิด
พลาด หรือความไม่ถูกต้องจะไม่ขัดขวางสิทธ์ิของคุณในการร้องเรียนตามข้ันตอนการระงับข้อพิพาทของเรา (ดูหัวข้อท่ี 16) แต่เราขอสงวนสิทธิ์ใน
การ พ่ึงพาข้อกำาาหนดของข้อตกลงลูกค้า

10.15 บริการภาษาเฉพาะทาง

หากคุณติดต่อกับเราในภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาเอเชียท่ีเช่ียวชาญของเราหรือผู้พู ดภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ โปรดทราบว่า 
บริการภาษาต่างประเทศเหล่าน้ีอาจไม่มีให้บริการตลอดเวลา ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการให้บริการของเราและเป็ นภาษาท่ีมีผลผูกพันของเอกสาร 
สัญญาท้ังหมดของเรา   อาจมีบางคร้ังท่ีคุณต้องดำาาเนินการเก่ียวกับบัญชีของคุณและตัวแทนท่ีเช่ียวชาญในภาษาต่างประเทศน้ันไม่มีให้บริการ   เป็ น
ความ รับผิดชอบของคุณท่ีจะสามารถตรวจสอบตำาาแหน่งและบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา
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11. มาร์จิ้น

สัญญา Margin FX และ CFD อยู่ภายใต้ภาระผูกพันของ Margin น่ันคือคุณต้องฝากเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ ในการมาร์จ้ิน คุณต้องชำาาระเงิน Margin ท้ังหมดท่ีเรา 
กำาาหนดสำาาหรับบัญชีของคุณ

11.1 ข้อกำาาหนดมาร์จ้ินข้ันต้น

เม่ือคุณเข้าสู่ ธุรกรรมคุณจะต้องจ่ายมาร์จ้ินข้ันต้น  (เงินฝากเริ่มต้น/การชำาาระเงินล่วงหน้า)  มาร์จ้ินข้ันต้น  หมายถึง  จำาานวนหลักประกันท่ีคุณต้องการ
เพ่ือ เป็ นหลักประกันในการเข้าสู่ตำาาแหน่งมาร์จ้ิน เราจะต้องมีหลักประกันข้ันต้นท่ีคำาานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัญญา อัตราร้อยละของมาร์จ้ินเร่ิม
ต้นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่นแต่ไม่จำากัดเพียง ความผันผวนของตลาดและสภาพคล่องของตราสารอ้างอิงท่ีผลิตภัณฑ์อิงตามและพิจารณา
ตามดุลยพินิจของ Mitrade ในบางกรณี คุณอาจสามารถเลือกจำานวนอัตราร้อยละของมาร์จ้ินเร่ิมต้นท่ีคุณต้องการจ่ายสำาหรับผลิตภัณฑ์น้ันๆ อัตราและ
จำานวนมาร์จ้ินเร่ิมต้นจะแสดงบนแพลตฟอร์มการซ้ือขายและเว็บไซต์ของเราเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณตลอดเวลา หลักประกันเร่ิมต้นจะอัปเดตตาม
เวลาจริงตามราคาตลาดของโพซิช่ัน

Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์มาร์จ้ินข้ันต้นตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวเป็ นคร้ังคราว ซึ่งอาจ (แต่ไม่ จำาาเป็ น) เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงความผันผวนของตลาดหรือการรับรู้ความเส่ียงของสัญญา Margin FX หรือ CFD ท่ีเฉพาะเจาะจง ดังน้ันจึงจำาาเป็ นอย่าง ย่ิงท่ีคุณต้อง
ตรวจสอบเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการเทรดเป็ นประจำาาสำ าาหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรามาร์จิ้นข้ันต้นจะมีการ แจ้ง
เตือนทางอีเมล (แม้ว่าคุณจะจ่ายมาร์จ้ินข้ันต้นไปแล้วและเป็ นไปตามมาร์จ้ินในรักษา) เพ่ือแจ้งให้คุณทราบถึงอัตราใหม่ท่ีจะใช้กับท้ังท่ีมีอยู่และตำาาแหน่ง 
ใหม่ การเปล่ียนแปลงอัตรามาร์จ้ินข้ันต้นดังกล่าวอาจทำาาให้เกิด   Margin   Call   หากคุณไม่เป็ นไปตามข้อกำาาหนดระยะขอบใหม่และในกรณีน้ีอาจมีการส่ง
อีเมล Margin Call แยกต่างหากถึงคุณ คุณจะถูกป้ องกันไม่ให้เปิ ดรับความเส่ียงใด ๆ ในบัญชีของคุณและ Mitrade จะมีดุลยพินิจในการปิ ดสถานะท่ีเปิ 
ดอยู่ของ คุณเว้นแต่และจนกว่าจะมีการจ่ายเงินมาร์จ้ินข้ันต้นใหม่ให้กับ Mitrade ในเงินท่ีเคลียร์สำ า าหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดท้ังหมดของคุณ ตัวเลขน้ีคำาา
นวณเป็ นเปอร์เซ็น ต์มาร์จ้ินข้ันต้นใหม่คูณด้วยมูลค่าสัญญา ณ วันท่ี Margin Call

11.2 ข้อกำาาหนดของมาร์จ้ินในการรักษา

(1) เพ่ือรักษาสถานะท่ีเปิ ดอยู่ของคุณคุณจะต้องรักษาทุนคงเหลือให้เพียงพอในบัญชีของคุณเพ่ือให้เป็ นไปตามมาร์จ้ินในการรักษา     น่ี คือข้อกำาาหนด
ใน การรักษาทุนคงเหลือให้เท่ากับหรือสูงกว่า 50% (หรือตามท่ีมีการแก้ ไขบนเว็บไซต์เป็ นคร้ังคราว) ของมาร์จ้ินข้ันต้นท่ีจ่ายให้กับท้ังบัญชี หากทุน
คง เหลือต่ำาากว่าระดับมาร์จ้ินในการรักษา Mitrade จะมีสิทธิ์ปิ ดตำาาแหน่งของคุณตามดุลยพินิจของคุณ แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าคุณจะได้รับ Margin 
Calls ก่อนหน้าน้ีหรือไม่ก็ตาม เพ่ือไม่ ให้เกิดข้อสงสัยหากคุณจ่ายมาร์จ้ินข้ันต้นไปแล้ว 1,000 ดอลลาร์ ทุนคงเหลือของคุณจะต้องไม่ต่ำาากว่า 500 
ดอลลาร์ สมมติว่าตำาาแหน่งของคุณยังคงไม่เปล่ียนแปลงจากเม่ือคุณเปิ ดตำาาแหน่งคุณอาจได้รับมาร์จ้ินในการรักษา โดยมีเงิน 1,000 ดอลลาร์  ท่ี
จ่ายเป็ นมาร์ จ้ิ นข้ันต้นแล้ว หากตำาาแหน่งของคุณลดลงเป็ นทุนคงเหลือท่ี 400 ดอลลาร์ คุณจะต้องฝากเงิน (อย่างน้อยท่ีสุด) เพ่ิมอีก 100.00 
ดอลลาร์ เพ่ือนำาาทุน คงเหลือของคุณกลับไปท่ีระดับมาร์จ้ินในการรักษา โดยไม่คำานึงถึงข้อกำาหนดมาร์จ้ินเร่ิมต้นในขณะน้ัน ด้วยลักษณะท่ีไม่หยุดน่ิง
ของตลาด การเงินในทางปฏิบัติคุณอาจต้องการฝากบัฟเฟอร์เล็กน้อยนอกเหนือจากการชดเชยการขาดแคลนในกรณีที่ตำาาแหน่งของคุณก้าวไป
ไกลกว่าคุณ และเพิ่มมาริ์จ้ิ นของคุณให้มากขึ้น

(2) Margin Calls

(ก) Margin Calls จะทำาาตามบัญชีสุทธิ เช่น หากคุณมีสถานะท่ีเปิ ดอยู่หลายตำาาแหน่งจากน้ันข้อกำาาหนดมาร์จ้ินจะคำาานวณตามกลุ่มธุรกรรมท่ี
เปิ ดอยู่ Margin Call คร้ังแรกจะเกิดขึ้นเม่ือทุนคงเหลือเท่ากับหรือต่ำาากว่า 100% ของมาร์จ้ินข้ันต้นท้ังหมดท่ีจ่ายในบัญชี หาก Mitrade 
ตัดสินใจออก Margin Call ในกรณีน้ีบัญชีของคุณจะถูกป้ องกันไม่ให้เปิ ดรับความเส่ียงใด ๆ อีกและ Mitrade จะมีสิทธิ์ปิ ดตำาาแหน่งของคุณ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบเพิ่มเติมเว้นแต่และจนกว่าคุณจะเพ่ิมทุนคงเหลือในบัญชีด้านบน 100% ของมาร์จ้ินข้ันต้นท้ังหมดท่ีจ่าย เงินฝากจะ
ต้องได้รับเป็ นเงิน ชำาาระ

(ข) Margin Call คร้ังท่ีสองจะเกิดขึ้นเม่ือทุนคงเหลือเท่ากับหรือต่ำาากว่า 75% ของมาร์จ้ินข้ันท้ังหมดท่ีจ่ายในบัญชี หาก Mitrade ตัดสินใจออก 
Margin Call ในกรณีน้ีหรือไม่ คุณจะได้รับคำาาเตือนว่าสิทธ์ิของ Mitrade ในการปิ ดตำาาแหน่งของคุณเน่ืองจากการละเมิดมาร์จ้ินในการรักษา
ได้ รับกระตุ้นและตำาาแหน่งของคุณอยู่ในความเส่ียงท่ีใกล้จะถูกปิ ด

(ค) Mitrade  ไม่มีภาระผูกพันในการออก  Margin  Call  ใด  ๆ  เป็ นความรับผิดชอบของคุณ  แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบข้อกำาาหนดมาร์จ้ิ 
นใน บัญชีของคุณเป็ นประจำาา คุณรับทราบว่า Mitrade อาจปิ ดสถานะของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมเม่ือทุนคงเหลือของคุณต่ำาา
กว่าระดับ มาร์จิ้นในการรักษา ไม่ว่าคุณจะได้รับ Margin Call หรือไม่ก็ตาม ส่ิ งน้ี เป็ นความรับผิดชอบของคุณท่ีจะต้องแน่ใจว่าคุณมีมาร์จ้ินใน
การรักษา และมาร์จ้ินเริ่มต้นท่ีเพียงพอก่อนท่ีจะเปิ ดตำาาแหน่งใหม่ ด้วยลักษณะท่ีมีพลวัตของตลาดการเงินในทางปฏิบัติคุณอาจต้องการ
ฝากบัฟเฟอร์ เล็กน้อยนอกเหนือจากการชดเชยส่วนท่ีขาดในกรณีท่ีตำาาแหน่งของคุณเคล่ือนไหวต่อต้านคุณและเพ่ิมมาร์จ้ินของคุณให้มาก
ขึ้น

(ง) มาร์จิ้นโดยใช้ Stop Orders – การแนบคำาาส่ังหยุดเข้ากับ Margin FX หรือตำาาแหน่ง CFD จะไม่ลดความต้องการในการฝากเงินของคุณ
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11.3 การแจ้งเตือนเก่ียวกับข้อกำาาหนดมาร์จ้ิน

ตำาาแหน่งมาร์จ้ินปั จจุบันของคุณ (และการขาดดุล) สามารถดูได้เม่ือคุณเข้าสู่บัญชีของคุณหรือสามารถรับได้จากตัวแทนจำาาหน่ายของเราโดยติดต่อเรา 
คุณรับทราบว่าการออก Margin Calls เป็ นบริการท่ีมีให้บนพ้ืนฐานความพยายามท่ีดีท่ีสุด และความล้มเหลวของเราในการแจ้งให้คุณทราบโดยไม่ขัดต่อ 
ภาระหน้าท่ีของคุณในการติดตามสถานะมาร์จ้ินของคุณและจ่ายเงินท่ีขาดไป หากคุณไม่จ่ายเงินให้เราเน่ืองจากการขาดหายไปและบัญชีของคุณเส่ือม 
สภาพต่ำาากว่า “อัตราการบำาารุงรักษา” ข้อตกลงของลูกค้าจะให้สิทธ์ิท่ีมีนัยสำ าาคัญกับคุณท่ีคุณควรตระหนักอย่างเต็มท่ี สิทธ์ิเหล่าน้ี รวมถึง แต่ไม่จำาากัด
เพียง การปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

11.4 ไม่เป็ นไปตามข้อากหนดของมาร์จ้ิน

(1) เราไม่มีภาระผูกพันในการแจ้งเตือนเม่ือบัญชีของคุณเข้าใกล้ Margin Call และคุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของคุณตลอดเวลา หาก 
บัญชีของคุณแย่ลงต่ำาากว่ามาร์จ้ินในการรักษา เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราโดยเด็ดขาดและไม่ต้องสร้างภาระผูกพันในการดำาาเนินการดังกล่าวปิ ด 
สถานะท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมดหรือบางส่วนของคุณและหักผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากเงินส่วนเกินท่ีถืออยู่ในบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

(2) กระบวนการน้ีอาจดำาาเนินการโดยระบบ  Close-Out  Monitor  (‘COM’)  อัตโนมัติภายในของเราหรือฝ่ ายจัดการของเราอาจปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ 
ดบาง ส่วนหรือท้ังหมดตามดุลยพินิจของเราจนกว่ามาร์จ้ินในการรักษาท่ีจ่ายในบัญชีของคุณจะถูกคุ้มครองโดยทุนคงเหลือ เม่ือปิ ดสถานะระบบ 
COM อัตโนมัติหรือฝ่ ายจัดการของเราจะดำาาเนินการบนพ้ืนฐานความพยายามอย่างดีท่ีสุดและปิ ดตำาาแหน่งท่ีมีผลขาดทุนมากท่ีสุดและใช้นโยบาย  
First  In First Out (“FIFO”) สำ า าหรับตำาาแหน่งท่ีมีผลขาดทุนจากการดำาาเนินการเท่ากัน อาจมีข้อยกเว้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปั จจัยอ่ืน ๆ ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่ จำาากัดเพียงบัญชีท่ีมีหลายตำาาแหน่งท่ีมีหรือไม่มีคำาาส่ังหยุด สิ่ งสำ าาคัญคือต้องทราบว่าตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่จะถือว่ามีความเส่ียงท่ีจะ
ถูกปิ ดทันทีท่ีบัญชีของ คุณต่ำาากว่ามาร์จ้ินในการรักษา

(3) Mitrade มีสิทธ์ิในการจำาากัดขนาดตำาาแหน่งท่ีเปิ ดของคุณไม่ว่าจะเป็ นแบบสุทธิ หรือข้ันต้นภายใต้สถานการณ์ท่ีเหมาะสมตามท่ี Mitrade กำาาหนด 
Mitrade มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธคำาาขอใด ๆ ของคุณในการส่ังซ้ือเพ่ือจัดต้ังตำาาแหน่งเม่ือใดก็ได้ตามดุลยพินิจของ Mitrade โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

12. เงินของลูกค้า

12.1 Trust Account

(1) เงินใด ๆ ท่ี ได้รับจากคุณจะถูกฝากและเก็บไว้ โดยเราด้วยความไว้วางใจในบัญชีทรัสต์แยกท่ีจัดต้ัง ดูแล และดำาาเนินการตามกฎเงินของลูกค้าบน
เกาะ เคย์แมน เราถือว่าเงินของลูกค้าท้ังหมดเป็ นเงินของลูกค้ารายย่อยเพ่ือจุดประสงค์ เงินของคุณอาจถูกเก็บไว้ ในบัญชีทรัสต์หลายบัญชีและ
ร่วมกับเงิน ของลูกค้ารายอ่ืน ซึ่งหมายความว่าเงินของลูกค้าท่ีลดลงในช่วงส้ัน ๆ เน่ืองจากลูกค้ารายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนท่ีมีให้กับลูกค้า
รายอ่ืน   คุณสามารถลดความ เส่ี ยงน้ี ได้ โดยการลดจำาานวนเงินท่ีเก็บไว้ ในบัญชีเงินของลูกค้า

(2) Mitrade อาจถือเงินลูกค้าในนามของคุณในบัญชีกับธนาคารท่ีได้รับอนุมัติหรือบุคคลท่ีสามท่ีได้รับอนุญาตตามกฎเงินลูกค้าเกาะเคย์แมน ซ่ึงอาจต้ัง
อยู่ภายในหรือภายนอกเกาะเคย์แมน เงินของลูกค้าท่ีถือครองโดยบุคคลท่ีสามท่ีได้รับอนุญาตน้ันมีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ ในการทำาธุรกรรม CFD หรือ 
FX ของคุณกับ Mitrade บัญชีดังกล่าวจะถูกแยกออกจากบัญชีใดๆ ท่ีเงินหรือทรัพย์สินของเราถืออยู่กับธนาคารหรือบุคคลท่ีสาม และอาจอยู่ภาย
ใต้สิทธ์ิในการหักกลบลบหน้ีของธนาคารหรือบุคคลท่ีสาม ระบบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีใช้กับธนาคารใดๆ หรือบุคคลท่ีสามท่ีต้ังอยู่นอกเกาะ
เคย์แมนอาจแตกต่างจากของเกาะเคย์แมน คุณควรพิจารณาขอคำาแนะนำาทางกฎหมายท่ีเป็นอิสระหากคุณกังวลเก่ียวกับผลกระทบของเงินท่ีถือไว้
กับธนาคารท่ีได้รับอนุมัติหรือบุคคลท่ีสามซ่ึงอาจต้ังอยู่ภายในหรือภายนอกเกาะเคย์แมน

(3) Mitrade  จะไม่รับผิดชอบต่อการละลายหรือการกระทำาาหรือการละเว้นของบุคคลท่ีสามหรือธนาคารได้รับการอนุมัติใด  ๆ  ท่ีมีบัญชีทรัสต์  

(4) เรามีสิทธ   แต่เพียงผู้เดียวท่ีจะได้รับผลประโยชน์หรือรายได้ ใด   ๆ   ท่ี ได้มาจากเงินของลูกคาท้่ี     ฝากไว้ ในบัญชีทรัสต์แยกตางหาก่ ห รื อ
ลงทุนโดยเรา

ตามกฎเงินของลูกค้าบนเกาะเคย์แมน โดยดอกเบ้ียและรายได้ดังกล่าวจะต้องจ่ายจากบัญชีทรัสต์แยกเป็ นและเม่ือเรากำาาหนด

12.2 เราจะทำาาการถอนจากบัญชีเงินเช่ือของลูกค้าไปเพ่ือ:

(1) ดำาาเนินการถอนเงินสำ าาหรับลูกค้าตามคำาาขอ;

(2) ค่าธรรมเนียมการถอนซึ่งเรามีสิทธ์ิเรียกเก็บเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการฝากหรือถอน;

(3) ดำาาเนินการชำาาระเงินให้กับเราซึ่งเรามีสิทธ์ิได้รับอันเป็ นผลมาจากการท่ีลูกค้าเทรดกับเรา; และ

(4) ดำาาเนินการชำาาระเงินท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
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13. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

เราอาจเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีโดยแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของเราเป็นคร้ังคราว ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ เราจะแจ้งให้
คุณทราบก่อนท่ีจะดำาเนินการเปล่ียนแปลงโดยเร็วท่ีสุด ข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าบริการยังมีอยู่บนแพลตฟอร์มการซ้ือขายและเว็บไซต์ของเราสำ าหรับการ
อ้างอิงของคุณตลอดเวลา การให้บริการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นความพยายามอย่างดีท่ีสุด ดังน้ัน คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์อย่างสม่ำาเสมอเพ่ือดูการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว

13.1 สเปรด

(1) เราอาจเรียกเก็บค่าสเปรด (ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอและราคาเสนอซ้ือ) สำ า าหรับการเทรดของคุณเพ่ือสนับสนุน Mitrade รายละเอียด
ของ สเปรดสามารถพบได้ ในเว็บไซต์ของเรา   สำ า าหรับสัญญา   Margin   FX   สเปรดจะถูกเรียกเก็บเงินในสกุลเงินอ้างอิงของตราสารท่ีกำาาลังซ้ือ
ขาย   ซึ่ง สามารถแปลงเป็ นสกุลเงินหลักของบัญชีเพ่ือกำาาหนดต้นทุนการเทรดของคุณ

(2) สเปรดแตกต่างกันไปตามปั จจัยต่างๆรวมถึง แต่ ไม่จำา ากัดเพียงตลาดท่ีเก่ียวข้องและอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะตลาดที่ 
ผันผวนและเราอาจเปล่ียนแปลงสเปรดได้ตลอดเวลา สเปรดท่ีเก่ียวข้องมีให้ ในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เน่ืองจากสเปรดการเทรดอาจขึ้น 
อยู่กับกิจกรรมในตลาดอ้างอิงสเปรดเม่ือคุณปิ ด CFD อาจแตกต่างจากสเปรดเม่ือคุณเปิ ด

13.2 การชำาาระเงินมาร์จ้ิน

(1) มาร์จิ้นไม่ ใช่ต้นทุน อย่างไรก็ตาม มาร์จ้ินคือจำาานวนเงินทุนท่ีจำาาเป็ นในบัญชีของคุณสำาาหรับคุณในการเปิ ดธุรกรรม วิธีท่ีเราคำาานวณมาร์จ้ินจะ
แตกต่าง กันไปตามตราสารอ้างอิงท่ีมีการเทรด ข้อกำาาหนดมาร์จ้ินข้ันต้นจะแสดงบนแพลตฟอร์มของเราและเราขอแนะนำาาให้คุณตรวจสอบราย
ละเอียดของ สัญญาของคุณเพ่ือทำาาความเข้าใจจำาานวนมาร์จ้ินท่ีต้องการ

(2) คุณสามารถใช้สูตรต่อไปน้ี:

ขนาดล็อตหรือปริมาณท่ีต้องการ x เปอร์เซ็นต์มาร์จ้ิน x ราคาตลาดปัจจุบัน = มาร์จ้ินข้ันต้นท่ีต้องการ

ตัวอย่าง: คุณต้องการเปิ ดตำาาแหน่ง 1 ล๊อตของ AUD/USD (1 ล๊อต = 100,000 สกุลเงินหลักของ AUD/USD ด้วยระดับเลเวอเรจท่ี  1:200. ราคา 
ปั จจุบันสำ าาหรับ AUD/USD คือ 0.76001

การคำาานวณความต้องการมาร์จ้ินข้ันต้นของคุณจะเป็ น 1x 100,000 x 0.005 x 0.76001 = USD $380

หากสกุลเงินหลักของบัญชี   Mitrade   ของคุณเป็ นสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ ใช่   USD   ข้อกำาาหนดมาร์จ้ินจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินหลักของคุณตามอัตรา
แลก เปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ Mitrade ท่ีเก่ียวข้อง

13.3 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืน

(1) ธุรกรรมท่ีเปิดอยู่ใดๆ ท่ีคุณถืออยู่เม่ือส้ินสุดวันซ้ือขาย ในช่วงสุดสัปดาห์หรือเม่ือตลาดอ้างอิงท่ีเก่ียวข้องปิด จะถูกทบโดยอัตโนมัติในวันทำาการถัด
ไปเพ่ือหลีกเล่ียงการปิดอัตโนมัติและการชำาระเงินจริงของธุรกรรม . คุณรับทราบว่าเม่ือทำาธุรกรรมดังกล่าวเป็นวันทำาการถัดไป ค่าธรรมเนียมการ
ฝากเงินข้ามคืนจะถูกบวกหรือหักออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนข้ามคืนเป็นเปอร์เซ็นต์คงท่ีของมูลค่าสัญญา
และข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซ่ึงรวมถึงการทำาธุรกรรมระยะส้ันหรือระยะยาว อัตราดอกเบ้ีย ความแตกต่างของตราสาร ความผันผวนของ
ราคารายวัน และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจและตลาด ค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามคืนสำาหรับแต่ละตราสารจะแสดงบนแพลตฟอร์มการ
ซ้ือขายของ Mitrade ในการตัดสินใจว่าจะเปิดธุรกรรมสำาหรับตราสารใดตราสารหน่ึงหรือไม่ คุณรับทราบว่าคุณทราบค่าธรรมเนียมการจัดหาเงิน
ทุนข้ามคืน

(2) ไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียหรือรับดอกเบ้ียหากคุณเปิ ดและปิ ดสถานะในวันท่ีเทรดวันเดียวกัน

13.4 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ

บริการอ่ืน ๆ เช่นการประมวลผล การชำาาระเงินบัตรเครดิต หรือการโอนเงินทางโทรเลขอาจมีค่าธรรมเนียม คุณสามารถถอนเงินส่ี  (4) คร้ังจากบัญชี
เทรด ของคุณได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนปฏิทิน สำ า าหรับการถอนในแต่ละคร้ังท่ีคุณร้องขอเราขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อ
การถอน กรุณาเย่ียมชมเว็บไซต์ของเรา www.mitrade.com สำ า าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง

13.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอาจเปล่ียนแปลงได้เป็นคร้ังคราวและจะแสดงให้เห็นบนเว็บไซต์ของเราตามความจำาเป็น สำ าหรับการเปล่ียนแปลงค่า
ธรรมเนียมหรือค่าบริการ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบก่อนการเปล่ียนแปลงจะมีผล โปรดดูท่ีเว็บไซต์ของเราสำาหรับข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีของคุณ 
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14. การเปิ ดเผยข้อมูลผลประโยชน

Mitrade เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ใช่นายหน้า ดังน้ันและหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะทำาาหน้าท่ีเป็ นหลักเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองในส่วนของสัญญา Margin FX และ 
ธุรกรรม CFD ท้ังหมดกับคุณ Mitrade จะทำาาธุรกรรมเพ่ือป้ องกันความรับผิดท่ีมีต่อคุณในส่วนท่ีเก่ียวกับสัญญา Margin FX หรือตำาาแหน่ง CFD ของคุณโดย
การ ทำาาธุรกรรมกับคู่สัญญาป้ องกันความเส่ียง  กิจกรรมการซ้ือขายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ  (ในทางบวกหรือทางลบ)  ราคาท่ีคุณสามารถซ้ือขายสัญญา  
Margin FX และผลิตภัณฑ์ CFD

15. การพิจารณาด้านจริยธรรม

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีองค์ประกอบการลงทุนท่ีมีการจัดการ มาตรฐานแรงงานหรือการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมสังคมหรือจริยธรรมไม่ได้ถูกนำาามาพิจารณา 
โดยเราในการสร้างถือครองเปล่ียนแปลงหรือปิ ดผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเรา

16. คำาาร้องเรียน

16.1 Mitrade รักษาข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเราจะตรวจสอบข้อร้องเรียนใด ๆ ท่ี ได้รับตามข้ัน
ตอน การจัดการข้อร้องเรียนของเรา ข้อร้องเรียนใด ๆ จะถูกตรวจสอบโดยฝ่ ายบริการลูกค้าของเราก่อน หากฝ่ ายบริการลูกค้าไม่สามารถแก้ ไขข้อร้อง
เรียนให้ เป็ นท่ีพึงพอใจของคุณคุณสามารถส่งคำาาร้องเรียนของคุณไปท่ีฝ่ ายกำาากับ

16.2 หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ของการตอบกลับครั้งสุ ดท้ายของเราและเราไม่สามารถแก้ ไขข้อร้องเรียนของคุณได้ผ่านขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 
ภายในของเราคุณสามารถอ้างอิงข้อพิพาทดังกล่าวไปยังโครงการระงับข้อพิพาทภายนอกและเป็ นอิสระโดยเป็ นหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน

16.3 หากคุณมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับบริการของเรา กรุณาติดต่อเราก่อนโดยใช้รายละเอียดด้านล่างเพ่ือแจ้งให้เราทราบเก่ียวกับการร้องเรียนของคุณ คุณ สา
มารถทำาาได้ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมาย

Mitrade Holding Ltd

215-245 N Church St, 2nd Floor White Hall House,  
Suite #647, 10 Market Street Camana Bay,  
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

Email: cs@mitrade.com

หากคุณยังคงไม่พอใจกับผลลัพธ์ของการตอบกลับข้ันสุดท้ายของเรา คุณสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนไปยัง CIMA กรุณาเข้าชมท่ีเว็บไซต์ https:// 
www.cima.ky/complaints-procedure.
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17. นโยบายความเป็ นส่ วนตัว

ความเป็ นส่ วนตั วของคุ ณเป็ นส่ิ งสำ า าคั ญสำา าหรับเรา ข้ อมู ลที่ คุ ณมอบให้กั บ Mitrade ซึ่ งเกี่ ยวข้องกั บบั ญชีของคุ ณส่ วนใหญ่ จะใช้สำ า าหรับการประมวล
ผล แอปพลิเคชันบัญชีของคุณและเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบางประการ เราอาจใช้ข้อมูลน้ีเพ่ือส่งรายละเอียดของบริการอ่ืน ๆ ให้คุณหรือให้ข้อมูลท่ี
เรา เช่ือว่าคุณอาจสนใจ ดูรายละเอียดท้ังหมดของนโยบายความเป็ นส่วนตัวได้จากเว็บไซต์ www.mitrade.com.

18. อภิธานศั พท

“บัญชี” หมายถึง บัญชีท่ีคุณใช้จัดการในผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีออกโดย Mitrade ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามข้อตกลงของลูกค้า เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี 
และเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง;

“ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงของลูกค้าท่ีควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Mitrade;

“พรบ. AML/CTF” หมายถึง ระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินในเกาะเคย์แมน; “แบบฟอร์มใบสมัคร” หมายถึง แบบ
ฟอร์มท่ีมีอยู่บนเว็บไซต์ของเราซึ่งจะต้องกรอกเพ่ือเปิ ดบัญชี;

“บุคคลท่ีได้รับอนุญาต” หมายถึง บุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ผูกมัดคุณภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าน้ี;

“สกุลเงินหลัก” หมายถึง สกุลเงินหลักท่ีใช้ ในบัญชีหนึ่ง ๆ เพ่ือแสดงข้อมูลบัญชี เช่น ข้อกำาาหนดมาร์จ้ินยอดเงินในบัญชีและค่าธรรมเนียมและค่าบริการ; 

“วันทำาาการ” หมายถึง วันท่ีธนาคารการค้าในเกาะเคย์แมนเปิ ดทำาาการสำาาหรับธุรกิจโดยไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์;

“CFD” คือ สัญญาส่วนต่างซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์  “Over-The-Counter” ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงท่ีคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิได้รับเงิน (กำาาไร) หรือต้อง
จ่าย เงินจำาานวนหนึ่ง  (ขาดทุน)  อันเป็ นผลมาจากการเคล่ือนไหว  ในราคาหรือมูลค่าของตราสารอ้างอิงหรือหลักทรัพย์  (โดยไม่ได้เป็ นเจ้าของตราสารอ้างอิง
หรือหลัก ทรัพย์น้ันจริง ๆ );

“ลูกค้า” หมายถึง คุณ คู่สัญญา หรือคู่สัญญาในอนาคตของสัญญา Margin FX และ CFD ของ Mitrade;

“ข้อตกลงของลูกค้า” หมายถึง เอกสารท่ีมีข้อกำาาหนดและเง่ือนไขท่ีควบคุมความสัมพันธ์ของ Mitrade กับคุณ;

“เงินของลูกค้า” หมายถึง เงินท่ีลูกค้าของเราฝากไว้กับเราและเป็ นเงินท่ีเราถือไว้ภายใต้กฎเงินของลูกค้าในเกาะเคย์แมน; 

“ปิ ดทำาาการ” หมายถึง เวลาท่ีตลาดของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตราสารอ้างอิงซึ่งอ้างอิงถึง CFD จะปิ ดทำาาการในวันทำาาการใด ๆ;

“ประกาศปิ ดตำาาแหน่ง”  หมายถึง  เก่ียวกับ  CFD  ประกาศท่ีให้ โดยฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายเพ่ือปิ ด  CFD  ใด  ๆ  ตามข้อตกลงของลูกค้าและเอกสารเปิ ดเผย
ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี;

“ราคาปิ ด” หมายถึง CFD ซึ่งเป็ นราคาตราสารอ้างอิงท่ี Mitrade กำาาหนดในขณะท่ี Mitrade ได้รับประกาศปิ ด; 

“มูลค่าการปิ ด” หมายถึง ความสัมพันธ์กับ CFD ราคาปิ ดคูณด้วยปริมาณสัญญา;

“หลักประกัน” หมายถึง ทรัพย์สินใด ๆ (รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามข้อตกลงภายใต้สถานการณ์พิเศษ) ท่ีคุณฝากไว้กับ Mitrade;

“การยืนยัน”  หมายถึง  อีเมลหรือประกาศอ่ืนใดท่ีส่งถึงคุณจาก  Mitrade  ในหรือไม่เกิน  2  วันทำาาการหลังจากการทำาาธุรกรรมท่ีมีรายละเอียดการระบุตัวตน
ของผู้ ออกผลิตภัณฑ์ และคุณวันท่ีทำาาธุรกรรมคำาาอธิบายของธุรกรรมจำาานวนเงินท่ีต้องชำาาระและภาษีหรืออากรแสตมป์ ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม;

“สัญญา” หมายถึง สัญญาใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรสำาาหรับการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีคุณทำาาขึ้น ใช้แทนกันได้กับ “ตำาาแหน่
ง”;

“มูลค่าสัญญา” หมายถึงความสัมพันธ์กับ CFD ราคาตราสารอ้างอิงคูณด้วยปริมาณสัญญา “ปริมาณสัญญา” หมายถึงจำาานวนตราสารอ้างอิงท่ี CFD 
เก่ียวข้อง กับ CFD;
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“เหตุผิดนัด” หมายถึง ส่ิ งต่อไปน้ี:

(ก) คุณล้มเหลวในการฝากเงินหรือมาร์จ้ินหรือชำาาระเงินอ่ืนใด เม่ือครบกำาาหนดตามข้อตกลงของลูกค้า

(ข) Mitrade ไม่สามารถติดต่อคุณได้ (และไม่ได้มีการจัดเตรียมทางเลือกอ่ืนไว้) ภายในเวลาท่ี Mitrade กำาาหนดเพ่ือให้ Mitrade ได้รับข้อมูลการดำาาเนินการ
ของ คุณ (หากจำาาเป็ น)

(ค) คุณเสียชีวิต หรือมีภาวะการตัดสินใจท่ีไม่ม่ันคง หรือหุ้นส่วน ข้อตกลง หรือบริษัทเลิกล้มหรือปิ ดกิจการลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม;

(ง) คุณระงับการชำาาระหน้ีของคุณ ดำาาเนินการชำาาระหน้ีบางส่วนกับเจ้าหน้ีของคุณ มีผู้รับแต่งต้ังให้ดูแลทรัพย์สินของคุณบางส่วนหรือท้ังหมด มีการดำาา
เนินการ หรือดำาาเนินคดีใด  ๆ  ต่อคุณในการฟ้ องร้องเก่ียวกับการล้มละลายหรือหากคุณไม่ใช่บุคคลธรรมดา  มีการดำาาเนินการหรืออนุญาตให้ดำาาเนิน
การตามข้ันตอน ใด    ๆ    สำ า าหรับการเลิกกิจการของคุณ    (ยกเว้น    การรวมทรัพย์สินเพ่ือชำาาระหน้ี    หรือการสร้างใหม่ท่ีได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อักษรโดย Mitrade) หรือส่ิงใดก็ตามท่ีคล้ายคลึงกับเหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดขึ้นกับคุณทุกท่ีในโลก;

(จ) คุณล้มเหลวในด้านใด ๆ อย่างเต็มท่ีและทันทีในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ท่ีมีต่อ Mitrade ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าน้ีหรืออย่างอ่ืนหรือหากการเป็ น 
ตัวแทนหรือข้อมูลใด ๆ ท่ีคุณให้หรือกลายเป็ นความไม่ถูกต้องหรือทำาาให้เข้าใจผิดในแง่สาระสำ าาคัญใด ๆ;

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

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

(ซ) ข้อตกลงของลูกค้าฉบับน้ีถูกยุติลงแล้ว;

(ฌ) ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือถูกสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาต; หรือ

(ญ) กลายเป็ นหรืออาจจะกลายเป็ นส่ิงผิดกฎหมายสำาาหรับ  Mitrade  ในการรักษาหรือให้ผลต่อภาระผูกพันท้ังหมดหรือใด  ๆ  ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าฉบับ
น้ี หรือเพ่ือดำาาเนินธุรกิจ  หรือหาก  Mitrade  หรือคุณถูกร้องขอไม่ให้ดำาาเนินการหรือปิ ดธุรกรรม  (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง)  โดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วย
งาน กำาากับดูแล ไม่ว่าคำาาขอน้ันจะมีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม่; หรือ

“ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน” ประกอบด้วย สัญญา Margin FX และสัญญาสำาาหรับส่วนต่างท่ีออกโดย Mitrade; “กฎหมายท่ีใช้บังคับ” หมายถึง ระเบียบการให้
บริการทางการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน;

“มาร์จ้ินข้ันต้น” หมายถึง หมายถึงจำานวนเงินท่ีคุณต้องฝากกับ Mitrade เพ่ือเปิดสถานะ จำานวนน้ีจะอัปเดตตามเวลาจริงตามราคาตลาดของตราสารอ้างอิง; 

“Long Party” หมายถึง ฝ่ ายท่ีถูกระบุว่าซ้ือตราสารอ้างอิงโดยเจตนาโดยคิดว่าราคาของตราสารอ้างอิงจะเพิ่มข้ึน;

“มาร์จ้ินในการรักษา” หมายถึง ระดับท่ีต่ำาากว่าซึ่ง Mitrade จะมีดุลยพินิจในการปิ ดตำาาแหน่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมไม่ว่าจะมีการออก Margin Call 
หรือ ไม่ก็ตาม;

“มาร์จ้ิน” หมายถึง มาร์จ้ินข้ันต้นหรือมาร์จ้ินในการรักษาหรือท้ังสองอย่าง

“Margin  Call”  หมายถึง  การติดต่อคุณตามปกติในรูปแบบของการแจ้งเตือนแบบป๊ อปอัปผ่านแพลตฟอร์ม  Mitrade่งซจึ ำาากัดไม่ให้คุณเปิ ดรับความเส่ียง
เพ่ิม เติมและอนุญาตให้ Mitrade ปิ ดตำาาแหน่งของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเว้นแต่และจนกว่าคุณจะนำาาทุนคงเหลือของคุณกลับมาด้านบน 100% 
ของมาร์ จ้ิ น

ข้ันต้นท้ังหมดท่ีจ่ายในบัญชี;

“สัญญา Margin FX” หมายถึง สัญญาระหว่างคุณกับเราซึ่งคุณอาจทำาากำาาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากความผันผวนของราคาของสกุลเงินต่างประเทศ;

“เปอร์เซ็นต์มาร์จ้ิน” หมายถึง อัตราเปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้นข้ันต้นท่ีใช้กับสัญญาของคุณ

“ข้อกำาาหนดมาร์จ้ิน” หมายถึง จำาานวนเงินท่ีคุณต้องจ่ายให้กับเราและฝากเงินกับเราเพ่ือเข้าสู่การซ้ือขายและ/หรือรักษาสัญญาท่ีเปิ ดอยู่;

“การป้ องกันยอดคงเหลือติดลบ” หมายถึง การปรับยอดคงเหลือในบัญชีโดยอัตโนมัติจากส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเป็ นศูนย์ ในกรณีท่ีหยุด ดูข้อ 20 ของข้อ
ตกลง ลูกค้า (พบได้ ในเว็บไซต์ของ Mitrade) สำ า าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม;

“กฎการดำาาเนินงาน” หมายถึง กฎระเบียบ ประเพณี  และแนวปฏิบัติเป็ นคร้ังคราวของการแลกเปล่ียน สำ า านักหักบัญชี  หรือองค์กรหรือตลาดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับ การดำาาเนินการ หรือการชำาาระธุรกรรม หรือสัญญาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ;

“คำาาส่ัง” หมายถึง ชุดคำาาส่ังจากลูกค้าถึง Mitrade เพ่ือซ้ือหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน;

“การซ้ือขายข้ามคืน” หมายถึง การเรียกเก็บเงินท่ีเพ่ิมหรือหักออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณเม่ือทำาาธุรกรรมข้ามไปยังวันทำาาการถัดไป;

“ตำาาแหน่ง” หมายถึง สัญญาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อักษรสำาาหรับการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีทำาาโดยคุณหรือโดยหน่วย
งานท่ี ได้รับอนุญาตให้ทำาาธุรกรรมในนามของคุณ ใช้แทนกันได้กับ “สัญญา”
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“การแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้อง” หมายถึงในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม CFD ตลาดการเงินท่ีมีการอ้างอิงการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็ นรูปแบบของ CFD และ 
สามารถซ้ือขายได้ หากการรักษาความปลอดภัยอ้างอิงถูกอ้างถึงในตลาดการเงินมากกว่าหนึ่งแห่ง  Mitrade  จะแนะนำาาคุณเก่ียวกับการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้อง 
สำ า าหรับวัตถุประสงค์ของ CFD ในเวลาท่ี CFD เข้าสู่ระบบ;

“Short Party” หมายถึง ฝ่ ายท่ีถูกระบุว่าขายตราสารอ้างอิงโดยเจตนาโดยมีความเห็นว่าราคาของตราสารอ้างอิงลดลง;

“มาร์จ้ินข้ันต้นท้ังหมด” หมายถึง ยอดรวมของส่วนต่างเร่ิมต้นท้ังหมดท่ีจ่ายสำาาหรับการซ้ือขายท่ีเปิ ดอยู่ในบัญชีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง “ทรัสต์ ” หมายถึง
ความ ไว้วางใจท่ีคุณเป็ นความไว้วางใจท่ีระบุไว้ ในแบบฟอร์มใบสมัคร;

“แพลตฟอร์มการเทรด” หมายถึง แพลตฟอร์มการซ้ือขายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี Mitrade จัดหาให้ซึ่งลูกค้าสามารถซ้ือขายในผลิตภัณฑ์ของ Mitrade ได้;

‘หนังสือก่อต้ังทรัสต์ ’ หมายถึง ทรัสต์ของคุณ, การควบคุมหนังสือก่อต้ังทรัสต์ ทรัสต์มีความหลากหลาย แทดแทนได้ เพ่ิมเติมได้ หรือ จัดการใหม่ได้ กำาาหนดใหม่ 
ได้เป็ นคร้ังคราว;

“กิจกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาต” หมายถึง วาระท่ีกำาาหนดไว้ ในข้อตกลงของลูกค้า;

‘ตราสารอนุพันธ์อ้างอิง’ หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ท่ีเราระบุว่าเป็ นข้อมูลอ้างอิงซึ่งอ้างอิงจากสัญญา Margin FX และราคา CFD ของเรา ตราสารอนุพันธ์ อ้าง
อิงอาจเป็ นดัชนี สินค้า สกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล หุ้นหรือตราสารอ่ืน ๆ หรือสินทรัพย์ หรือปั จจัยอ้างอิงท่ีกำาาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน;

“ราคาตราสารอ้างอิง” หมายถึง CFD ซึ่งเป็ นราคาปั จจุบันของตราสารอ้างอิง;



WWW.MITRADE.COM 

MITRADE HOLDING LTD

215-245 N CHURCH ST, 2ND FLOOR WHITE HALL HOUSE,
SUITE #647, 10 MARKET STREET CAMANA BAY,
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS


