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1. ข้อมูลสำา าคัญ

การเทรดโดยใช้เลเวอเรจใน Forex อนุพันธ์ โลหะมีค่า CFD หรือ Off-exchange products “ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ี ไม่มีตลาดเป็ นศุนย์กลางการแลกเปล่ียน” (หรือ 
เรียกว่า “over-the-counter” หรือ “OTC derivative products”) บนมาร์จิ้นมีความเส่ียงสูงต่อเงินทุนของคุณ คุณไม่ได้เป็ นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใด ๆ  ในสินทรัพย์ 
น้ั น   การเทรดไม่เหมาะสำ าาหรับทุกคนและอาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินทุนท้ังหมด   คุณควรเทรดด้วยเงินทุนท่ีเม่ือคุณสูญเสียแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำาา
เนิน ชีวิตประจำาาวัน

เอกสารฉบับน้ีกล่าวถึงภาพรวมโดยละเอียดของความเส่ียงหลักท่ีคุณควรนำาามาพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะเปิ ดบัญชีและทำาาการเทรดกับMitrade Holding 
Ltd  (‘Mitrade’)  เอกสารฉบับน้ี ไม่ได้อธิบายถึงความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการเทรดหรือความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ  ส่ิ ง สำ า 
าคัญคือ คุณต้องอ่านเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทำาาความเข้าใจให้ครบถ้วนถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ ก่อนท่ีจะ ตัด
สินใจเปิ ดบัญชีและทำาาการเทรดกับเรา

2. ไม่มีคำาาแนะนำาาส่ วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้บริการบนพ้ืนฐานของการดำาาเนินการเท่าน้ัน   -   คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำาาหรับการตัดสินใจใด   ๆ   ท่ีคุณทำาาเก่ียว
กับ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา Mitrade ไม่ ใช่ท่ีปรึกษาทางการเงินและเราไม่ได้ ให้คำาาแนะนำาาด้านข้อบังคับ ภาษีหรือกฎหมายใด ๆ บางคร้ังเราจะให้ข้อมูลข้อ
เท็จจริง ท่ัวไปเก่ียวกับตลาดและวิธีการทำาางานของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของเรา ข้อมูลและการวิเคราะห์ ใด ๆ ท่ีเราให้ ไว้เป็ นลักษณะท่ัวไปและไม่คำาานึง
ถึง วัตถุประสงค์ส่วนตัว สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณหรือลูกค้าของคุณ คุณไม่ควรถือว่าข้อมูลใด ๆ ท่ีเราให้กับคุณเป็ นคำาาแนะนำาาการ
ลงทุน หรือข้อเสนอในการทำาาธุรกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจมีการเปล่ียนแปลงและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ เราขอแนะนำาาให้คุณขอคำาาแนะนำาาจาก
ผู้เช่ียวชาญ หากคุณไม่แน่ใจเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ี

3. ความเส่ี ยงท่ี สำา าคั ญท่ี เก่ี ยวข้ องกั บสั ญญาซื้อขายเงินตราต่ 
าง ประเทศและ CFDS

(1) ความเส่ียงด้านการตลาด

(ก) สิ่ งน้ีคือความเส่ียงท่ีตลาดจะเคล่ือนไหวต่อต้านคุณ กลไกตลาดภายนอกยากท่ีจะคาดเดาและอาจทำาาให้ตลาดและราคาเปล่ียนแปลงไปได้อย่าง 
รวดเร็ว กลไกดังกล่าวน้ันรวมถึงการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ และลักษณะทางจิตวิทยาท่ี โดดเด่นของตลาด ปั จจัยเหล่าน้ีเป็ นสิ่งสำ า าคัญท่ีคุณต้องติดตามตำาาแหน่งและตลาดของคุณอย่าง
ใกล้ชิด ตลอดเวลา  เน่ืองจากราคาตำาาแหน่งของคุณขึ้นอยู่กับตราสารอ้างอิง  ปั จจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อตำาาแหน่งของคุณและความสามารถของ
เราในการ ดำาาเนินการ ชำาาระ หรือปิ ดธุรกรรมในนามของคุณ

(ข) ไม่มีธุรกรรม CFD หรือ Margin FX ผ่านทางแพลตฟอร์มการเทรดของเราท่ีถือว่า ‘ปราศจากความเส่ียง’ หรือ ‘ปลอดภัย’ คุณสามารถลดความ 
เส่ียงด้านการสูญเสียของคุณได้ โดยใช้เคร่ืองมือการจัดการความเส่ียงของเรา สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ในส่วนท่ี 10.8 ของเอกสารการ
เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

(ค) การถือครองตำาาแหน่งท้ัง long (เช่น ซ้ือแล้ว) และ short (เช่น ขายแล้ว) ไม่อาจถือได้ว่ามีความเส่ียงน้อยกว่าการถือครองตำาาแหน่ง long ธรรมดา 
(เช่น ซ้ือแล้ว) หรือ short (เช่น ขายแล้ว) คุณอาจขาดทุนจากการถือครองตำาาแหน่งของท้ังสองทิศทางมากกว่าการถือครองตำาาแหน่งในทิศทาง
เดียว
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(ง) ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนอย่างรุนแรงค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนอาจเพิ่มข้ึ นอย่างมากและอาจทำาาให้เงินฝากเริ่มต้นของคุณลดลงอย่าง 
รวดเร็วก่อนท่ีจะมีการเคล่ือนไหวของราคาตลาด อัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือขายข้ามคืนท่ีเป็ นประโยชน์ล่าสุดมีให้บนแพลตฟอร์มการซ้ือขายและ 
เม่ือมีการร้องขอ คุณควรติดตามตำาาแหน่งและอัตราท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดก่อนท่ีจะตัดสินใจถือครองตำาาแหน่งของคุณข้ามคืน

(2) การเทรด Over-The-Counter และไม่ใช่การแลกเปล่ียนอย่างเป็ นทางการ

ผลิตภัณฑ์ของ Mitrade เป็ นผลิตภัณฑ์  Over-The-Counter (‘OTC’) ท้ังหมด ซึ่งแตกต่างจากการแลกเปล่ียนหลักทรัพย์  ไม่มีระบบเคลียริงเฮาส์สำ าาหรับ 
สัญญา Margin FX และ CFD ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของ Mitrade ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการป้ องกันสำาาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือขาย-แลกเปล่ียน ซึ่ง 
เกิดจากกฎการแลกเปล่ียนและไม่รับประกันโดยแพลตฟอร์มการแลกเปล่ียนหรือระบบเคลียริงเฮาส์ ใด ๆ อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก Mitrade พยายามท่ีจะ 
สะท้อนการเปล่ียนแปลงในตลาดอ้างอิงและส่งต่อการเปล่ียนแปลงไปยังตำาาแหน่งของคุณ กฎของตลาดอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) หรือ Exchange อาจ
ส่ง ผลทางอ้อมต่อการซ้ือขายของคุณในผลิตภัณฑ์ท่ี   Mitrade   นำาาเสนอ   คุณควรพิจารณากฎท้ังหมดของแต่ละ   Exchange   ท่ีเก่ียวข้องอาจเก่ียวข้อง
กับ สัญญา Mitrade รายละเอียดของกฎเหล่าน้ันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Mitrade และอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

(3) การขัดกันระหว่างผลประโยชน์

การเทรดกับ  Mitrade  ถือความเส่ียงโดยอัตโนมัติท่ีจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์เน่ืองจาก  Mitrade  ทำาาหน้าท่ีเป็ นตัวหลักในตำาาแหน่งกับคุณ
และ Mitrade  กำาาหนดราคาของสัญญาในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง  Mitrade  อาจทำาาธุรกรรมกับบุคคลอ่ืนหรือผู้เข้าร่วมตลาดอ่ืน  ๆ  Mitrade  ไม่รับ
ประกันว่า ราคาท่ีเสนอให้กับคุณเป็ นราคาท่ีดีท่ีสุ ด        คุณสามารถลดความเส่ียงจากการกำาาหนดราคาท่ีไม่เอ้ืออำาานวยหรือการกำาาหนดราคาแบบไม่
ชัดเจนได้ โดยการ ตรวจสอบราคาตามสัญญาของ Mitrade และโดยการตรวจสอบตลาดอ้างอิง Mitrade ยังช่วยลดความเส่ียงน้ีด้วยการว่าจ้างท่ีปรึกษา
ทางกฎหมาย ภายนอก    การกำาากับดูแลของคณะกรรมการและดำาาเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง   

(4) การสูญเสียจากสเปรด

เน่ืองจาก  Mitrade  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสเปรดสำาาหรับธุรกรรมบางรายการ  ราคาจะต้องเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตำาาแหน่งของคุณก่อน
ท่ีจะ ถึงจุดคุ้มทุน น่ันคือแม้ว่าราคาจะไม่ขยับ แต่คุณจะขาดทุนเม่ือเข้าสู่ธุรกรรมเน่ืองจากสเปรด

(5) Slippage

ในตลาดท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วหรือมีสภาพคล่องต่ำาา อาจเกิดช่องว่าง (หรือท่ีเรียกว่า “Slippage”) Slippage เกิดขึ้นเม่ือราคาตลาดไม่เป็ นไป
ตาม แนวโน้มท่ี “ราบร่ืน” หรือต่อเน่ืองและมักเกิดจากปั จจัยภายนอก เช่น โลก การเมือง เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร หาก Slippage 
เกิดขึ้น ในตราสารอ้างอิงท่ีผลิตภัณฑ์ของคุณอ้างอิงอยู่       คุณอาจไม่สามารถปิ ดตำาาแหน่งหรือเปิ ดตำาาแหน่งใหม่ในราคาท่ีคุณได้ส่ังซ้ือ       นอกจากน้ี
ในกรณีของ Slippage   คำาาส่ังซ้ือท่ีมีเง่ือนไขใด   ๆ    ท่ีเปิ ดในบัญชีของคุณจะถูกเติมในราคาท่ีดีท่ีสุดถัดไปซึ่งอาจแตกต่างจากราคาท่ีเลือกไว้อย่างมากเม่ือ
ป้ อนคำาาส่ังซ้ือ ตามเง่ือนไขของคุณ

(6) Margin Call

หากราคาของสัญญา Margin FX หรือ CFD เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณ คุณอาจได้รับ Margin Call จากเราเพ่ือป้ องกันไม่ให้บัญชีของคุณเปิ 
ด รับความเส่ียงเพ่ิมเติมและทำาาให้ดุลยพินิจของเราสามารถปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเราทำาาการ Margin Call คุณต้องเพิ่มทุนคง
เหลือ ของคุณให้สูงกว่า 100% ของมาร์จิ้นเริ่มต้นโดยรวมท่ีจำาาเป็ นเพ่ือลบข้อจำาากัดในการเทรดในบัญชีของคุณและป้ องกันไม่ให้ตำาาแหน่งของคุณถูกปิ 
ด ในกรณี ท่ีทุนคงเหลือของคุณแตะหรือต่ำาากว่าระดับมาร์จ้ินในการรักษา เราอาจลดหรือปิ ดสถานะท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมดของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่ม
เติมและคุณ จะต้องรับผิดชอบต่อจำาานวนท่ีขาดไป ตำาาแหน่งจะถูกทำาาเคร่ืองหมายต่อตลาดโดยมีการชำาาระเงินทุกวันไปยังบัญชีสำ าาหรับการเคล่ือนไหว
ของตลาด คุณต้อง อยู่ในฐานะท่ีจะจ่ายตามข้อกำาาหนดดังกล่าวตลอดเวลา  Margin  Calls  จะต้องได้รับการแก้ ไขโดยเร็วท่ีสุดและจะถือว่าได้รับการชำาา
ระเงินเม่ือเราได้รับเงินท่ี รับชำาาระในบัญชีของเราแล้วเท่าน้ัน  แม้ว่า  Mitrade  จะมีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการปิ ดตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่เม่ือมีการออก  
Margin  Call  แต่  Mitrade  อาจ (ตามดุลยพินิจโดยเด็ดขาด) ชะลอการใช้สิทธิ์น้ันเพ่ือให้คุณมี โอกาสจัดการกับ Margin Call ในบางสถานการณ์ตลาดอาจ
เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันข้าม กับตำาาแหน่งของคุณ  ทำาาให้  Mitrade  ไม่มีเวลาทำาาการ  Margin  Call  ก่อนท่ีบัญชีของคุณจะแตะระดับหรือฝ่ าระดับค่า
มาร์จิ้นในการรักษา  ทำาาให้  Mitrade สามารถยกเลิกตำาาแหน่งของคุณเพ่ือให้ Mitrade สามารถปกป้ องตัวเองและลูกค้ารายอ่ืนได้

(7) เลเวอเรจ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีเลเวอเรจสูงตามเปอร์เซ็นต์มาร์จ้ินท่ีเก่ียวข้อง การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในราคาของตราสารอ้างอิงอาจส่ง
ผลให้เกิดผลกำาาไรหรือขาดทุนอย่าง มากเกินกว่ามาร์จ้ินเริ่มต้นของคุณ นอกจากน้ีคุณอาจต้องชำาาระเงินเพิ่มเติมในความสูญเสียและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
สำ า าหรับตำาาแหน่งท่ีเปิ ดและปิ ดของคุณ ราคาผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีเปล่ียนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็วในช่วงกว้าง ความผันผวนของราคาอาจเป็ 
นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุม ได้หรือการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้นภายใต้ความเส่ียงด้านตลาด

(8) สภาพคล่อง

อาจมีช่วงเวลาท่ีคู่สกุลเงินหรือ  CFD  บางคู่ขาดสภาพคล่อง  การขาดสภาพคล่องอาจทำาาให้คุณไม่สามารถรับตำาาแหน่งใน  FX  หรือ  CFD  หรือจากการ
ชำาาระ บัญชีจากตำาาแหน่งท่ีไม่เอ้ืออำาานวยซึ่งส่งผลให้คุณขาดทุน
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(9) คำาาส่ังหยุดท่ีรับประกันไม่พร้อมใช้งาน

ผลิตภัณฑ์บางอย่างสามารถเทรดร่วมกับคำาาส่ังวงจำาากัดและ   Stop   Loss   ของเราซึ่งได้รับการออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเปิ ดเผยของคุณ
ใน ตลาดหรือจำาากัดการสูญเสียของคุณ โดยส่ังให้ดำาาเนินการเทรดในระดับราคาท่ีกำาาหนดไว้ล่วงหน้า Stop Loss คือคำาาแนะนำาาท่ีคุณวางไว้กับ Mitrade 
เพ่ือปิ ด ตำาาแหน่งท่ีเปิ ดอยู่หากตลาดซ้ือขายผ่านระดับท่ีกำาาหนด คำาาส่ั ง Stop Loss มักใช้เพ่ือพยายามจำาากัดจำาานวนเงินท่ีอาจสูญเสียในตำาาแหน่ง คุณ
ควรทราบว่าไม่มี การรับประกันของคำาาส่ัง Stop Loss และการดำาาเนินการของคำาาส่ังดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดและสภาพคล่อง ดัง
น้ันในขณะท่ีคำาาส่ัง Stop Loss  โดยท่ัวไปจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นได้หากตลาดเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตำาาแหน่ง
ของคุณ  โปรดทราบว่าคำาา ส่ั ง Stop Loss ไม่ได้มีการรับการรับประกันและอาจไม่จำาากัดการสูญเสียของคุณตามท่ีคุณคาดการณ์ ไว้เสมอ

(10) สิทธิ์ของเราในการปิ ดและกำาาหนดข้อจำาากัด

(ก) หากคุณไม่สามารถชำาาระเงินจำาานวนใด ๆ ท่ีถึงกำาาหนดชำาาระและต้องชำาาระ รวมถึง Margin Calls หรือรักษาทุนคงเหลือของคุณให้สูงกว่าระดับ
มาร์จิ้น ในการรักษา Mitrade มีสิทธ์ิเด็ดขาดในการปิ ดตำาาแหน่ง

(ข) คุณรับทราบว่าการซ้ือขายสัญญา Margin FX หรือ CFD บนตราสารอ้างอิงบางประเภทบนแพลตฟอร์ม Mitrade อาจมีความผันผวนในช่วงเวลาส้ัน 
ๆ และไม่มีการเตือนล่วงหน้า เน่ืองจากมีความเส่ียงสูง คุณรับทราบและตกลงว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิ ดธุรกรรมท่ีเปิ ดอยู่ท้ังหมดหรือใด ๆ ท่ี
เก่ียว กับตราสารอ้างอิงใด ๆ ท่ีเราพิจารณาว่ามีความผันผวนตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (โดยคำาานึงถึงผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย
กฎหมาย) ตาม ราคาท่ีเสนอบนแพลตฟอร์ม Mitrade ในเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ค) เราขอสงวนสิทธ์ิในการกำาาหนดให้คุณปิ ดการทำาาธุรกรรมในเวลาท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ถูกลบออกจากแพลตฟอร์มการเทรดของ     
Mitrade เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและขอให้คุณปิ ดตำาาแหน่งท่ีเก่ียวข้องก่อนถึงกำาาหนด       หากตำาาแหน่งยังคงเปิ ดอยู่หลังจากถึง
กำาาหนดเราขอ สงวนสิทธ์ิในการปิ ดตำาาแหน่งดังกล่าวในนามของคุณในราคาสุดท้ายท่ีมีอยู่

(ง) หากเราได้รับคำาาขอย้อนกลับ  (หรือท่ีเรียกว่า  การปฏิเสธการชำาาระเงิน)  จากผู้ออกบัตรเครดิตของคุณหรือเก่ียวกับวิธีการชำาาระเงินอ่ืน  ๆ  ไม่ว่า
ด้วย เหตุผลใดก็ตามคุณรับทราบว่าเราขอสงวนสิทธ์ิในการ:

(i) ทำาาการปิ ดธุรกรรมท่ีเปิ ดอยู่ใด  ๆ  หรือท้ังหมดของคุณทันทีไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำาาไรและชำาาระบัญชีของคุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วง หน้า

(ii) ยกเลิก ปรับราคา ปรับปรุงหรือยกเลิกการทำาาธุรกรรมท่ีผ่านมา

(iii) กำาาหนดข้อจำาากัดในบัญชีของคุณทันที โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึง: (i) ข้อจำาากัดในการฝากเงินโดยใช้วิธีการฝากเงินใด 
ๆ ใน บัญชีของคุณ   (ii)   ข้อจำาากัดในการขอถอนเงินจากบัญชีของคุณ   และ   (iii)   ข้อจำาากัดในการเปิ ดตำาาแหน่งใหม่บนแพลตฟอร์มการ
เทรดของ Mitrade; ระยะเวลาของข้อจำาากัดจะถูกกำาาหนดตามดุลยพินิจของ Mitrade และ/หรือ

(iv) ยุติข้อตกลงของลูกค้า

(จ) Mitrade ขอสงวนดุลพินิจเด็ดขาดในการยุติข้อตกลงของลูกค้าโดยมีผลทันทีหรือโมฆะ หรือปรับราคา หรือปิ ดตำาาแหน่งเม่ือใดก็ได้ สำ า าหรับมูลค่า
ใด ๆ หากตามความเห็นของ Mitrade แต่เพียงผู้เดียว คุณถูกสงสัยว่ากระทำาาพฤติกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซงการดำาาเนินงานของตลาด 
การเทรด ท่ีทำาาให้เข้าใจผิดของการเทรดท่ีใช้งานอยู่  การปฏิบัติในการควบคุมการขายหรือราคาผลิตภัณฑ์อย่างไม่เป็ นธรรมหรือผิดกฎหมาย การ
ทำาาธุรกรรมท่ี ปลอมแปลง   การปั่ นหุ้นแบบซื้อและขายกันเองในเวลาเดียวกันแบบต่อเน่ือง    การเทรดแบบการใช้ข้อมูลภายในด้วยข้อมูลข้อเท็จ
จริงท่ีเป็ นสาระ สำ า าคัญของทางบริษัท การขายชอร์ต การละเมิดกฎหมายบริการทางการเงินหรือฝ่ าฝื นกฎหมาย AML/CTF

(ฉ) Mitrade อาจกำาาหนดปริมาณการจำาากัดขนาดของตำาาแหน่งและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ในบัญชีของคุณเพ่ือลดความเส่ียงของเรา

(ช) ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้า คุณยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Mitrade พนักงานตัวแทน ตัวแทนจากการสูญเสียและหน้ีสินบางประการ คุณควรอ่าน 
ข้อตกลงของลูกค้าอย่างรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอำาานาจและความรับผิดชอบเหล่าน้ี

(11) ความเส่ียงของแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

(ก) เราพึ่งพาเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการบนแพลตฟอร์มการเทรดของเราให้กับคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและบำาารุงรักษาวิธีการเข้าถึง 
แพลตฟอร์มการเทรดของเรา ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน โมเด็ม และโทรศัพท์หรือช่องทางการเข้าถึงอ่ืน 
ๆ แม้ว่าโดยท่ัวไปอินเทอร์เน็ตและ  World  Wide  Web  จะเช่ือถือได้  แต่ปั ญหาทางเทคนิคหรือเง่ือนไขอ่ืน  ๆ  อาจทำาาให้การเข้าถึงล่าช้าหรือป้ อง
กันไม่ให้ เข้าถึงได้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดังน้ันแพลตฟอร์มการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราน่ันหมายความว่าคุณอาจไม่
สามารถเทรด ผลิตภัณฑ์ท่ี Mitrade นำาาเสนอได้เม่ือต้องการและคุณอาจขาดทุนอันเป็ นผลท่ีตามมา

(ข) นอกจากน้ีเรายังพึ่งพาโซลูชันเทคโนโลยีจำาานวนมากเพ่ือให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่คุณ    ก่อนท่ีจะมีส่วนร่วมกับผู้ ให้บริการเหล่าน้ี     Mitrade    
ได้ ดำาาเนินการตรวจสอบสถานะและทำาาข้อตกลงในการให้บริการกับผู้ ให้บริการแต่ละราย  การหยุดชะงักของกระบวนการดำาาเนินงานของ  
Mitrade  เช่น การส่ือสารคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือเหตุการณ์ภายนอกอาจทำาาให้เกิดความล่าช้าในการดำาาเนินการหรือปิ ดธุรกรรม      ตัวอย่าง
ของการหยุดชะงัก รวมถึง  “ความผิดพลาด”  ของระบบการเทรดบนคอมพิวเตอร์ของเรา  Mitrade  ลดความเส่ียงน้ี โดยการสำ าารองข้อมูลอย่าง
สม่ำาาเสมอและใช้ระบบ ไอทีและการป้ องกันท่ีเหมาะสม      ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่สามารถเทรดในตลาดเฉพาะท่ีเรานำาาเสนอได้และคุณอาจ
ต้องสูญเสียทางการเงินหรือ เสียโอกาสอันเป็ นผลท่ีตามมา
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(ค) เราขอสงวนสิทธ์ิในการระงับการทำาางานบางส่วนหรือท้ังหมดของแพลตฟอร์มการเทรดและเว็บไซต์ของเรา     ในกรณีดังกล่าวเราอาจปิ ดตำาาแหน่
งท่ี เปิ ดอยู่ของคุณในราคาท่ีเราพิจารณาว่ายุติธรรมและสมเหตุสมผล

(12) ความเส่ียงด้านกฎข้อบังคับ

การเปล่ียนแปลงในการจัดเก็บภาษีและกฎหมายอ่ืน ๆ นโยบายรัฐบาล การคลัง การเงินและการกำาากับดูแลอาจส่งผลเสียอย่างมีนัยสำ าาคัญต่อข้อตกลง
ของ คุณในสัญญา Margin FX หรือ CFD เช่นเดียวกับการดำาาเนินการด้านกฎระเบียบใด ๆ ท่ีดำาาเนินการกับ Mitrade เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี
เพ่ือแจ้ง ให้คุณทราบถึงการเปล่ียนแปลงในกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิธีการท่ีคุณตกลงกับเรา

(13) ความเส่ียงจากคู่สัญญา

(ก) คุณต้องทำาาการซ้ือขายโดยตรงกับ  Mitrade  เพ่ือเปิ ดและปิ ดตำาาแหน่ง  เน่ืองจากคุณกำาาลังซ้ือขายกับ  Mitrade  ในฐานะคู่สัญญาทุกธุรกรรม  
คุณจะ เปิ ดเผยให้เราทราบเก่ียวกับการทำาาธุรกรรมแต่ละคร้ัง       ส่ิ งน้ีถูกอธิบายว่าเป็ นความเส่ียงของคู่สัญญาและเป็ นเร่ืองปกติสำ าาหรับ
ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ Over-The-Counter ท้ังหมด หาก Mitrade เกิดภาวะล้มละลาย เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อคุณได้

(ข) อย่างไรก็ตามในขณะท่ีคุณพิจารณาถึงความเส่ียงดังกล่าวส่ิงสำ าาคัญคือต้องทราบว่า  Mitrade  ปฏิบัติตามข้อกำาาหนดทางการเงินเฉพาะท่ีกำาา
หนดไว้ ในใบอนุญาตธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ของเราตามท่ีกำาาหนดไว้ ในกฎหมายและข้อบังคับของธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์      เราตรวจ
สอบข้อมูล การเปิ ดเผยของเราเป็ นประจำาาและบ่อยครั้งโดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์และจัดทำาารายงานทางการเงินโดยละเอียดเพื่อ
ให้แน่ ใจว่าเป็ น ไปตามข้อกำาาหนดทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง     เราจำาาเป็ นต้องมีการตรวจสอบบัญชีของเราอย่างน้อยเป็ นประจำาาทุกปี      

(ค) Mitrade อาจเลือกที่จะจำาากัดการเปิ ดเผยข้อมูลต่อลูกค้าของเราโดยการทำาาธุรกรรมกับคู่สั ญญาธุรกรรมอนุพันธ์ป้ องกันความเสี่ ยงเป็ นหลักใน
ตลาดค้าส่ง ดังน้ัน Mitrade จึงมีความเส่ียงจากคู่สัญญากับคู่สัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ป้ องกันความเส่ียง หากคู่สัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ป้ องกัน
ความเส่ียงเหล่า น้ี ซึ่ง Mitrade ทำาาข้อตกลงเกิดภาวะล้มละลาย เราอาจไม่มีสิทธิไล่เบ้ียทรัพย์สินอ้างอิงและจะกลายเป็ นเจ้าหน้ีท่ี ไม่มีหลักประกัน
ของคู่สัญญาธุรกรรม อนุพันธ์ป้ องกันความเส่ียงและในภายหลังอาจส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติตามข้อตกลงของเราท่ีมีต่อคุณ

(ง) เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว Mitrade ได้วาง นโยบายระบบและการควบคุม Mitrade ใช้คู่ สัญญาท่ีมีช่ือเสียง เช่น สถาบันการเงินท่ีจัดต้ังขึ้นซ่ึงมี
สถานะเครดิตท่ีดีพร้อมกับแหล่งข้อมูลทางการเงินท่ีเหมาะสม ในการเลือกคู่สัญญาน้ัน Mitrade  จะพิจารณาข้อมูลสาธารณะรายงานของหน่วย
งานสินเช่ือและงบการเงินล่าสุดท่ีแสดงทุนชำาาระแล้วทรัพย์สินและหน้ีสินของคู่สัญญาเหล่า น้ั น   นอกจากน้ี   Mitrade   จะดำาาเนินการค้นหาฐาน
ข้อมูลของหน่วยงานกำาากับดูแลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือยืนยันว่าคู่สัญญาท่ีเสนอถือครองใบอนุญาตและ/ หรืออำาานาจความรับผิดชอบท่ีจำาาเป็ นท้ังหมด 
นอกจากน้ีเรายังใช้วงเงินเครดิตเพ่ือจัดการความเส่ียงของเราต่อคู่สัญญาแต่ละฝ่ าย

(14) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ

(ก) บัญชีของคุณจะอยู่ในสกุลเงินท่ีคุณได้ต้ังไว้ถือเป็ นสกุลเงินหลัก ในกรณีท่ีคุณจัดการกับผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลัก มาร์จิ้นเริ่
ม ต้นและมาร์จ้ินในการรักษา   ผลกำาาไร   ขาดทุน   การจ่ายอัตราดอกเบ้ีย/ใบเสร็จรับเงินและสินเช่ือทางการเงินและเดบิตท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์
น้ัน คำาานวณโดยใช้สกุลเงินของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ

(ข) ดังน้ันผลกำาาไรหรือขาดทุนของคุณอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องระหว่างเวลาท่ีส่ัง
ซื้อ และเวลาท่ีปิ ดตำาาแหน่ง การชำาาระบัญชี การหักล้างหรือการใช้สิทธิ

(ค) เม่ือปิ ดตำาาแหน่งท่ีเป็ นสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ ใช่สกุลเงินหลักของบัญชีของคุณ     ยอดคงเหลือในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินหลักของ
บัญชี ของคุณ การแปลงสกุลเงินใด ๆ จะอยู่ท่ีอัตราแลกเปล่ียนท่ี Mitrade เสนอ จนกว่าดุลสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินหลัก ความ 
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอาจส่งผลกระทบต่อกำาาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นในตำาาแหน่ง

(15) ข้อมูลตลาดของบุคคลท่ีสาม

(ก) Mitrade อาจให้บริการแก่คุณผ่านบริการอย่างน้อยหนึ่งบริการ ข้อมูลทางการเงินท่ีหลากหลายซึ่งสร้างขึ้นภายในหรือได้รับจากตัวแทน ผู้จัด จำาา
หน่าย หรือผู้ ให้บริการบุคคลท่ีสาม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำาากัดเพียงข้อมูลตลาดการเงิน ราคา ข่าวสาร ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และรายงานการ 
วิจัยกราฟหรือข้อมูล (ข้อมูลตลาด) ข้อมูลตลาดท่ีเราให้บริการทางอีเมลหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็ นคำาาแนะนำาา 
Mitrade ไม่รับรองหรืออนุมัติข้อมูลตลาดและเราจัดให้คุณเป็ นบริการเพ่ือความสะดวกของคุณเองเท่าน้ัน Mitrade และผู้ ให้บริการบุคคลท่ีสามไม่
รับประกัน ความแม่นยำาา  ตรงเวลา  ความสมบูรณ์หรือลำาาดับท่ีถูกต้องของข้อมูลตลาดหรือรับประกันผลลัพธ์ ใด  ๆ  หรือความเช่ือม่ันในข้อมูล
ตลาดจากการใช้ งานของคุณ

(ข) ข้อมูลตลาดนั้ นอาจปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดหรือสถานการณ์ ทาง 
เศรษฐกิจ ท้ัง Mitrade และผู้ ให้บริการบุคคลท่ีสามไม่มีหน้าท่ีต้องอัปเดตข้อมูลหรือความคิดเห็นใด ๆ ท่ีมีอยู่ ในข้อมูลตลาดใด ๆ และเราอาจยุติ กา
รนำาาเสนอข้อมูลตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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(16) ทุนท่ีมีความเส่ียงเท่าน้ัน

คุณอาจสูญเสียเงินฝากท้ังหมดเพ่ือสร้างหรือรักษาตำาาแหน่ง การเทรดอนุพันธ์ท้ังหมดมีความเส่ียงและไม่มีกลยุทธ์การเทรดใดท่ีสามารถจัดการได้
ท้ังหมด การวางคำาาส่ังซ้ือท่ีอาจเกิดขึ้น  (เช่น  คำาาส่ั ง  Stop  Loss)  อาจไม่จำาากัดการสูญเสียของคุณเป็ นจำาานวนเงินท่ีคุณต้องการเสมอไป  สภาพตลาด
อาจทำาาให้ ไม่ สามารถดำาาเนินการตามคำาาส่ังดังกล่าวได้   ในกรณีท่ีคุณกำาาลังเก็งกำาาไรเราขอแนะนำาาว่าคุณอย่าเส่ียงเงินทุนมากเกินกว่าท่ีคุณจะเสียได้   
กฎท่ัวไปท่ีดีคืออย่า เก็งกำาาไรด้วยเงินซึ่งหากสูญเสียไปจะทำาาให้มาตรฐานการครองชีพของคุณเปล่ียนไป

(17) ความเส่ียงของสกุลเงินดิจิทัล(CFDs)

(ก) Mitrade  ไม่ได้ซ้ือหรือขายสกุลเงินดิจิทัลและไม่ได้ดำาาเนินการเป็ นผู้ ให้บริการแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทัล  Cryptocurrencies  คือสกุลเงินดิจิทัล  สิ่ 
ง สำ า าคัญคือต้องทราบว่าในขณะท่ี โครงสร้างเคร่ืองมือและข้อกำาาหนดของข้อเสนอดังกล่าวมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับ CFDs หรือสัญญา 
Margin FX อ่ื น ๆ แต่ตลาดอ้างอิงก็แตกต่างกันมาก สกุลเงินดิจิทัลแต่ละสกุลเงินมีความแตกต่างกันและอยู่ภายใต้กฎของการสร้าง การจัดเก็บ
และการโอน ความเป็ นเจ้าของหน่วยต่าง ๆ คำาช้ีแจงการเปิดเผยความเส่ียงน้ีอยู่นอกเหนือขอบเขตท่ีจะอธิบายกลไกท่ีอยู่เบ้ืองหลังตลาดสกุลเงิน
ดิจิทัลเหล่าน้ี คุณควรทำาาความคุ้นเคยกับการดำาาเนินงานของตลาดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีการเขียน CFD ท่ีคุณต้องการเทรดก่อนทำาาการเทรด

(ข) เราอ้างอิงราคาของสัญญาสกุลเงินดิจิทัลของเราในตลาดอ้างอิงซึ่งมีให้ โดยผู้ ให้บริการสภาพคล่องของเรา    คุณควรทราบว่ากฎการกำาาหนดรา
คา ของการแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทัลไม่อยู่ภายใต้การกำาากับดูแลใด ๆ และอาจมีการเปล่ียนแปลงตามดุลยพินิจของการแลกเปล่ียนดิจิทัลท่ี
เก่ียวข้องได้ ตลอดเวลา   ในทำาานองเดียวกันการแลกเปล่ียนแบบดิจิทัลดังกล่าวอาจทำาาให้เกิดการระงับการเทรดหรือดำาาเนินการอ่ืน   ๆ   ท่ีอาจส่ง
ผลให้มีการระงับ หรือหยุดการเทรดในการแลกเปล่ียนดังกล่าวหรือราคาและฟี ดข้อมูลตลาดไม่พร้อมให้บริการสำาาหรับเรา     ปั จจัยข้างต้นอาจส่ง
ผลในทางลบอย่างมี นัยสำ า าคัญต่อตำาาแหน่งท่ีเปิ ดของคุณ รวมถึงการสูญเสียเงินลงทุนท้ังหมดของคุณ

(ค) เม่ือคุณซ้ือขาย CFD ในสกุลเงินดิจิทัลคุณต้องตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะเกิด Hard Fork น่ันคือเม่ือสกุลเงินดิจิทัลตัวเดียวแยกออกเป็ นสองส่วน 
และเกิดขึ้นเม่ือรหัสท่ีมีอยู่ของสกุลเงินดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดิจิทัลท้ังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ Mitrade ขอสงวนสิทธ์ิในการ 
พิจารณาว่า บล๊อคเชน (บัญชีแยกประเภทของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล) และหน่วยสกุลเงินดิจิทัลใดมีฉันทามติส่วนใหญ่อยู่เบ้ืองหลังและใช้ส่ิงน้ีเป็ น 
พ้ืนฐานสำาาหรับสัญญาสกุลเงินดิจิทัล     เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการแยกตัวท่ีเกิดขึ้นน้ัน     อย่างไรก็ตามเป็ นความรับผิดชอบของคุณท่ี
จะ ต้องรับรู้ถึงการแยกตัวท่ีอาจเกิดขึ้น
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