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การเปิดเผยความเสี�ยงจะอธบิายเงื�อนไขทั�วไปของลกัษณะความเสี�ยงที�สําคญัอนัเกี�ยวขอ้งเมื�อตอ้งรับมอื
กบัคราสารทางการเงนิบนพื�นฐานที�ยตุธิรรมและไมทํ่าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ และเป็นสว่นหนึ�งของขอ้
ตกลงระหวา่งลกูคา้และบรษัิท

คาํเตอืนความเสี�ยง

● ลกูคา้ไมค่วรเสี�ยงไปมากกวา่ที�เขา/เธอพรอ้มที�จะสญูเสยี กอ่นตดัสนิใจซื�อขาย ลกูคา้ตอ้งแน่ใจวา่
เขา/เธอเขา้ใจความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งและคํานงึถงึระดบัประสบการณข์องเขา/เธอดว้ย ลกูคา้อาจ
ขอคําแนะนําหรอืคําปรกึษาดว้ยตนเองเมื�อเห็นวา่จําเป็น

● ลกูคา้รับทราบวา่มคีวามเสี�ยงสงูที�จะขาดทนุในการซื�อขายตราสารทางการเงนิ และยอมรับวา่เขา/
เธอยนิดทีี�จะรับความเสี�ยงนี�
● บรษัิทจะไมใ่หคํ้าแนะนําในการลงทนุแกล่กูคา้เกี�ยวกบัการซื�อขายตราสารทางการเงนิ

การรบัทราบ

แพลตฟอรม์การซื�อขาย



● ลกูคา้ยอมรับวา่แหลง่ขอ้มลูที�ออ่นไหวตอ่ราคาที�เชื�อถอืไดเ้พยีงแหลง่เดยีวคอืขอ้มลูที�แสดงบน
เซริฟ์เวอรแ์บบไลฟของเรา และบรกิารนี�อาจมกีารขดัขอ้งโดยไมใ่ชค่วามผดิของเราเองที�สง่ผลให ้
ขอ้มลูออ่นไหวตอ่ราคาดงักลา่วจงึไมส่ามารถใชไ้ดก้บัลกูคา้

● ลกูคา้จะดเูมนู "ความชว่ยเหลอื" หรอื "คูม่อืผูใ้ช"้ ของแพลตฟอรม์การซื�อขายเป็นประจํา ในกรณีที�
เกดิขอ้ขดัแยง้ ขอ้ตกลงจะมผีลใชง้านเวน้แตบ่รษัิทจะกําหนดเป็นอยา่งอื�นตามดลุยพนิจิของตน

● ลกูคา้รับทราบวา่บรษัิทไมม่คีวามรับผดิชอบหากบคุคลที�สามที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู
ตา่งๆ เมื�อขอ้มลูดงักลา่วถกูสง่โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ต โทรศพัท ์หรอืวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสอ์ื�นๆ

เหตสุดุวสิยั

ในกรณีของเหตสุดุวสิยั ลกูคา้จะยอมรับความเสี�ยงของการสญูเสยีทางการเงนิ ความเสี�ยง

ทางเทคนคิ

● บรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีใดๆ ที�เกดิขึ�นจากความลม้เหลวของระบบ ซึ�งรวมถงึแต่
ไมจํ่ากดัเพยีงการอปัเดตเทอรม์นัิลของลกูคา้ที�มคีวามลา่ชา้อนัเกดิจาก การเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ที�ไมด่ี (ทั �งทางฝั�งลกูคา้หรอืของบรษัิท หรอืทั �งสองฝ่าย) ความลม้เหลวของฮารด์แวรห์รอื
ซอฟตแ์วร์ การทํางานที�ผดิพลาดหรอืการใชใ้นทางที�ผดิ (ทั �งทางฝ่ายลกูคา้หรอืฝ่ายบรษัิท หรอื
ทั �งสองฝ่าย) การตั �งคา่ที�ไมถ่กูตอ้งบนเทอรม์นัิลของลกูคา้ หรอืลกูคา้ไมทํ่าตากฎและขั �นตอนที�
อธบิายไวใ้นเทอรม์นัิลลกูคา้และในเว็บไซตข์องบรษัิท

● ลกูคา้รับทราบและยอมรับวา่ในชว่งเวลาที�มกีารทําธรุกรรมมากเกนิไป การตดิตอ่กบับรษัิททางโทร
ศพัทอ์าจมคีวามลา่ชา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อมกีารประกาศจากตลาดที�สําคญัและระยะเวลาใน
การดําเนนิการตามคําสั�งและคําขอจงึอาจมกีารขยายเวลาออกไป

การสื�อสาร

● บรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบ และลกูคา้จะยอมรับความเสี�ยงของความสญูเสยีใดๆ ที�เกดิขึ�นอนัเป็น
ผลมาจากความลา่ชา้หรอืการสื�อสารที�สง่มาจากบรษัิทโดยที�ลกูคา้ไมไ่ดรั้บ

• ลกูคา้ยอมรับความรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวสําหรับความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูตา่งๆ ที�มอียูใ่นการ
สื�อสารที�บรษัิทไดรั้บ

● บรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีใดๆ ที�เกดิขึ�นจากขอ้มลูที�ไมไ่ดเ้ขา้รหสัที�สง่ไปยงัลกูคา้
โดยบรษัิทซึ�งมกีารเขา้ถงึดว้ยวธิกีารที�ไมไ่ดรั้บอนุญาต

● ลกูคา้ยอมรับวา่ความสญูเสยีใดๆ ที�เกดิขึ�นจากการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากบคุคลที�สามใน
บญัชซีื�อขายของลกูคา้ถ ถอืวา่ไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของบรษัิท

● ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบเองทั �งหมดสําหรับขอ้ความที�สง่ถงึลกูคา้ผา่นแพลตฟอรม์การซื�อขายที�ยงัไม่
ไดอ้า่นหรอืไมไ่ดรั้บ ขอ้ความดงักลา่วจะถกูลบโดยอตัโนมตัภิายในหา้ (5) วนัตามปฏทินิ

● บรษัิทจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ไดรั้บการอปัเดตผา่นชอ่งทางการสื�อสารที�ไดรั้บอนุมตัิ บรษัิท
ไมส่ามารถรับผดิสําหรับขอ้ความที�ลกูคา้ไมไ่ดรั้บ เปิดหรอืทําความเขา้ใจเนื�องจากความลม้เหลว
ของระบบอเีมลหรอืความเสยีหายของขอ้ความที�ตอ้งการสื�อสาร

ความเสี�ยงจากบคุคลที�สาม



● บรษัิทอาจโอนเงนิที�ไดรั้บจากลกูคา้ไปยงับคุคลที�สาม (เชน่ คูส่ญัญา OTC, สํานักหกับญัช,ี
ธนาคาร, นายหนา้คนกลาง) ในการอํานวยความสะดวกเพื�อการทําธรุกรรมของลกูคา้ บรษัิทไมม่ี
สว่นรับผดิชอบตอ่การลม้ละลาย การกระทําหรอืการละเวน้ของบคุคลที�สามดงักลา่ว

● บรษัิทอาจฝากเงนิของลกูคา้กบัศนูยรั์บฝากซึ�งอาจมดีอกเบี�ยในทรัพยส์นิ หรอืสทิธิ�ในการ
หกักลบลบหนี�ที�เกี�ยวขอ้งกบัเงนินั�น

● บคุคลที�สามที�บรษัิทตดิตอ่ดว้ยอาจมผีลประโยชนท์ี�ขดัตอ่ผลประโยชนข์องลกูคา้
● ในกรณีที�ลกูคา้สมคัรบญัชซีื�อขายในสกลุเงนิที�ตา่งจากสกลุเงนิที�ฝาก บรษัิทอาจใชส้ ิ�งอํานวย

ความสะดวกในการแปลงสกลุเงนิของผูฝ้ากเพื�อการแปลงสกลุเงนิดงักลา่ว
● บรษัิทอาจใชส้ ิ�งอํานวยความสะดวกในการแปลงสกลุเงนิของศนูยรั์บฝากเพื�อแปลงเงนิของลกูคา้

เป็นสกลุเงนิซื�อขายที�มอียู ่ซึ�งไดรั้บการสนับสนุนจากสิ�งอํานวยความสะดวกของบรษัิท

คาํเตอืนความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนและอนพุนัธ์

ประกาศนี�ไมส่ามารถและจะไมเ่ปิดเผยความเสี�ยงทั �งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัตราสารทางการเงนิ เชน่ การ
แลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศและผลติภณัฑอ์นุพันธ์ เชน่ ฟิวเจอรส์ ออปชั�น และสญัญาซื�อขายสว่น
ตา่ง ลกูคา้ควรพอใจกบัตวัผลติภณัฑว์า่มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณส์ว่นบคุคลและฐานะการเงนิ
ลกูคา้ไมค่วรซื�อขายผลติภณัฑด์งักลา่ว เวน้แตเ่ขา/เธอเขา้ใจธรรมชาตขิองผลติภณัฑแ์ละขอบเขตของ
การรับความเสี�ยงของเขา/เธอ ลกูคา้ไมค่วรมสีว่นรว่มในการซื�อขายใดๆ ในผลติภณัฑอ์นุพันธเ์วน้แตเ่ขา/
เธอรูแ้ละเขา้ใจความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งและเขา/เธออาจประสบกบัการสญูเสยีเงนิทั �งหมดที�ลงทนุไป
ทั �งหมด ควรสงัเกตวา่จะไมม่กีารสง่มอบตราสารทางการเงนิแบบจับตอ้งไดก้นัจรงิ การตดัสนิใจซื�อขาย
ใดๆ ควรกระทําบนพื�นฐานของขอ้มลูโดยคํานงึถงึสิ�งตอ่ไปนี�:

ตราสารที�มคีวามผนัผวนสงู

● ลกูคา้พจิารณาวา่มคีวามเสี�ยงสงูที�จะสญูเสยีเชน่เดยีวกบัผลกําไร เนื�องจากตราสารบางประเภทมี
การซื�อขายภายในระยะระหวา่งวนัที�กวา้งกบัการเคลื�อนไหวของราคาที�ผันผวน ราคาของตราสาร
อาจผันผวนอยา่งรวดเร็วและเกดิในวงกวา้ง และอาจสะทอ้นถงึเหตกุารณท์ี�คาดไมถ่งึหรอืการ
เปลี�ยนแปลงในเงื�อนไขที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทหรอืลกูคา้ สภาวะตลาดอาจทําให ้
คําสั�งของลกูคา้ไมส่ามารถดําเนนิการไดใ้นราคาที�ประกาศ ซึ�งอาจนําไปสูก่ารสญูเสยี

● ราคาของตราสารไดรั้บอทิธพิลจากการดําเนนิการตามโปรแกรทมทางการเมอืง ภาครัฐ การเกษตร
การคา้ การเงนิและการคา้ ตลอดจนเหตกุารณท์างเศรษฐกจิและสงัคมระดบัประเทศและระดบั
นานาชาติ และลกัษณะทางจติวทิยาที�มอียูข่องตลาดที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�นคําสั�ง/ขั �นตอน Stop Loss
จงึไมส่ามารถรับประกนัขดีจํากดัการสญูเสยีของลกูคา้ได ้

● ลกูคา้ยอมรับวา่การสญูเสยีที�สําคญัอาจนําไปสูก่ารสญูเสยีมลูคา่การลงทนุของเขา/เธอบางสว่น
หรอืทั �งหมด นี�เป็นเพราะระบบมารจ์ิ�นที�ใชก้บัการซื�อขายดงักลา่วซึ�งการเคลื�อนไหวของตลาดที�
ไมพ่งึประสงคส์ามารถนําไปสูก่ารสญูเสยีเงนิฝากทั �งหมดของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แตอ่าจนําไป
สูก่ารสญูเสยีเพิ�มเตมิไดอ้ยา่งมาก

เลเวอเรจ

● การซื�อขายมารจ์ิ�นชว่ยใหล้กูคา้สามารถซื�อขายในตลาดไดโ้ดยจา่ยเงนิเพยีงสว่นหนึ�งของมลูคา่
การซื�อขายทั �งหมดซึ�งตา่งจากการซื�อขายแบบดั �งเดมิ เลเวอเรจหมายความวา่การเคลื�อนไหว
ของตลาดเพยีงเล็กอาจนําไปสูก่ารเคลื�อนไหวที�มากขึ�นตามสดัสว่นในมลูคา่ของตําแหน่งของ
ลกูคา้



● บรษัิทจะตรวจสอบเลเวอเรจที�ใชก้บัตําแหน่งของลกูคา้ และสงวนสทิธิ�ในการลดเลเวอเรจโดยขึ�น
อยูก่บัปรมิาณการซื�อขายของลกูคา้

สญัญาซื�อขายสว่นตา่ง (CFD)

● CFD คอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอืขายสญัญาที�แสดงถงึประสทิธภิาพของตราสารอา้งองิ ซึ�งรวมถงึ
สว่นอื�นๆอยา่งการแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ โลหะมคีา่ ฟิวเจอรส์ และหุน้ โดย CFD เป็น
ธรุกรรมสปอตที�ไมส่ามารถสง่มอบได ้ ที�ผลกําไรหรอืการขาดทนุถกูกําหนดโดยสว่นตา่งระหวา่ง
ราคาที�ซื�อ CFD กบัราคาที�ขายและเกดิขึ�นไดใ้นทางกลบักนั

● การลงทนุใน CFD มคีวามเสี�ยงเชน่เดยีวกบัการลงทนุในอนาคตหรอืตวัเลอืกตามที�กําหนดไวด้า้น
ลา่ง ความรับผดิที�เป็นไปไดอ้าจเกดิขึ�นตามที�อธบิายไวด้า้นลา่ง

ฟิวเจอรส์

● การทําธรุกรรมในอนาคตเกี�ยวขอ้งกบัภาระผกูพันในการทําหรอืในการรับ การสง่มอบสนิทรัพย์
อา้งองิของสญัญาในวนัอนาคต หรอืในบางกรณีเพื�อชาํระตําแหน่งดว้ยเงนิสด กระบวนการนี�มคี
วามเสี�ยงสงูเนื�องจากมกีารซื�อขายภายใตส้ถานการณท์ี�มเีลเวอเรจหรอืแบบปรับระดบัตามที�
อธบิายไวข้า้งตน้

● ความรับผดิที�เป็นไปไดอ้าจเกดิขึ�นตามที�อธบิายไวด้า้นลา่ง

ออปช ั�น

● มอีอปชั�นหลายประเภทซึ�งแตล่ะแบบมลีกัษณะที�แตกตา่งกนั โดยเป็นไปตามเงื�อนไขตอ่ไปนี�:
● ออปชั�นการซื�อ สิ�งนี�มคีวามเสี�ยงนอ้ยกวา่ออปชั�นการขาย เนื�องจากผูถ้อืสามารถใหอ้อป

ชั�นหลดุพน้ไปไดห้ากราคาของสนิทรัพยอ์า้งองิเคลื�อนตวัไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัผูถ้อื การ
สญูเสยีสงูสดุจํากดัอยูท่ี�เบี�ยประกนัภยัและคา่คอมมชิชั�นหรอืคา่ธรรมเนยีมการทําธรุกรรมอื�นๆ ผู ้
ซื�อคอลออปชั�นในสญัญาฟิวเจอรส์ที�ใชง้านออปชั�นจะไดรั้บฟิวเจอรส์และจะมคีวามเสี�ยง

● Writing options. The writer of the option accepts a legal obligation to purchase or sell
the underlying asset if the option is exercised against him/her irrespective of the
difference between the market price and the exercise price. The risk is considerably
● ออปชั�นแบบเขยีน ผูเ้ขยีนออปชั�นยอมรับกบัภาระผกูพันทางกฎหมายในการซื�อหรอืขาย
สนิทรัพยอ์า้งองิ หากมกีารใชอ้อปชั�นนี�กบัเขา/เธอ โดยไมคํ่านงึถงึความแตกตา่งระหวา่ง
ราคาตลาดและราคาใชส้ทิธิ� ความเสี�ยงจะสงูกวา่ออปชั�นการซื�อ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อผูเ้ขยีน
ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของสนิทรัพยอ์า้งองิและสามารถเผชญิกบัความเสี�ยงไดอ้ยา่งไมจํ่ากดั

ธรุกรรมแบบ Over-the-counter (‘OTC’)

● เมื�อทําการซื�อขาย CFD ฟอเร็กซ์ และโลหะมคีา่ หมายความวา่ลกูคา้จะเขา้ทําธรุกรรม OTC อยา่ง
เต็มที� โดยที�คูส่ญัญาทั �งสองฝ่ายจะเจรจากนัโดยตรงแทนที�จะสื�อสารผา่นตลาดแลกเปลี�ยนที�มี
การควบคมุ

● ธรุกรรม OTC อาจมคีวามเสี�ยงมากขึ�นเมื�อเทยีบกบัธรุกรรมที�เกดิขึ�นในตลาดแลกเปลี�ยนที�มกีาร
ควบคมุ คูส่ญัญาจงึรับความเสี�ยงดา้นเครดติเนื�องจากไมม่คีูส่ญัญาคนกลาง ความเสี�ยงจากการ
ผดินัดชาํระ หรอือาจเผชญิกบัสถานการณท์ี�ไมส่ามารถชาํระตําแหน่งหรอืประเมนิมลูคา่ของ



ตําแหน่งได ้

การระงบัการซื�อขาย

● เมื�อเงื�อนไขการซื�อขายนั�นยากหรอืเป็นไปไมไ่ดท้ี�จะชาํระตําแหน่งอยา่งที�มกีารซื�อขายแลกเปลี�ยน
ที�เกี�ยวขอ้งไดถ้กูระงับหรอืถกูจํากดั การวางตําแหน่งหยดุกอ่นการขาดทนุจะไมไ่ดจํ้ากดัการ
ขาดทนุของตนตามจํานวนเงนิที�ตอ้งการ เนื�องจากการดําเนนิการของคําสั�งการหยดุกอ่นขาดทนุ
ในราคาที�กําหนดอาจเป็นไปไมไ่ด ้ นอกจากนี�การดําเนนิการคําสั�งหยดุกอ่นการขาดทนุอาจแย่
กวา่ราคาที�กําหนดไว ้และการขาดทนุที�รับทราบอาจมากกวา่ที�คาดไว ้

บญัชมีารจ์ ิ�นและขอ้กาํหนด

● ธรุกรรมที�เกี�ยวกบัมารจ์ิ�นตอ้งการใหล้กูคา้ชาํระเงนิตอ่เนื�องตอ่ราคาซื�อ แทนที�จะจา่ยราคาซื�อ
ทั �งหมดทเีดยีว ระดบัของมารจ์ิ�นที�ตอ้งการจะขึ�นอยูก่บัสนิทรัพยอ์า้งองิของตราสารและสามารถ
กําหนดหรอืคํานวณไดจ้ากราคาปัจจบุนัของตราสารอา้งองิ ขอ้กําหนดมารจ์ิ�นของตราสารเฉพาะ
สามารถพบไดบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท

● ลกูคา้ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เขา/เธอมมีารจ์ิ�นเพยีงพอในบญัชซีื�อขายของเขา/เธอตลอดเวลา
เพื�อรักษาตําแหน่งที�เปิดไว ้ ถอืเป็นภาระผกูพันของลกูคา้ที�จะตอ้งตรวจสอบตําแหน่งที�เปิดอยู่
เพื�อหลกีเลี�ยงตําแหน่งที�ปิดโดยบรษัิทเนื�องจากเงนิทนุไมเ่พยีงพอ บรษัิทจะไมม่สีว่นรับผดิชอบ
ในการแจง้ใหล้กูคา้ทราบในกรณีดงักลา่ว

●     บรษัิทไมจํ่าเป็นตอ้งทํามารจ์ิ�นคอลสําหรับลกูคา้ และไมรั่บผดิตอ่ลกูคา้สําหรับความลม้เหลว
ใดๆจากทางบรษัิทเพื�อตดิตอ่หรอืพยายามตดิตอ่กบัลกูคา้
●     บรษัิทมสีทิธิ�ในการเปลี�ยนขอ้กําหนดมารจ์ิ�นโดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรแกล่กูคา้หา้ (5) วนั
ตามปฏทินิ อยา่งไรกต็ามในกรณีของเหตสุดุวสิยั บรษัิทมสีทิธิ�เปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดมารจ์ิ�นโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

ความรบัผดิที�อาจเกดิขึ�นในธรุกรรมการลงทนุ
●  เนื�องจากธรรมชาตขิองการทําธรุกรรมที�มมีารจ์ิ�น ตามที�ไดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ ลกูคา้อาจตอ้งสญู
เสยีเงนิทนุทั �งหมดที�ฝากไวเ้พื�อเปิดและรักษาตําแหน่ง ความลม้เหลวในสว่นของลกูคา้เพื�อใหเ้ป็น
ไปตามมารจ์ิ�นคอลเชน่ การจา่ยเงนิเพิ�มเตมิเพื�อรักษาตําแหน่งจะสง่ผลใหเ้กดิการชาํระบญัชขีอง
ตําแหน่งซึ�งอาจสง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีที�ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบในการชาํระ

● ธรุกรรมที�ไมม่มีารจ์ิ�นอาจมภีาระผกูพันในการชาํระเงนิเพิ�มเตมิมากกวา่และสงูกวา่จํานวนเงนิที�จา่ย
เมื�อเขา้สูส่ญัญา

ภาษ ีคา่คอมมชิช ั�น และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ

● ลกูคา้ตอ้งรับทราบคา่คอมมชิชั�นและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ กอ่นเริ�มทําการซื�อขาย คา่ใชจ้า่ยอาจแสดง
เป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นเปอรเ์ซน็ต์ ดงันั�นจงึเป็นความรับผดิชอบของลกูคา้ในการทําความเขา้ใจ
พื�นฐานในการเรยีกเกบ็เงนิดงักลา่ว

● กฎหมายและการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว หรอืการเปลี�ยนแปลงในสถานการณส์ว่นบคุคลของลกูคา้
อาจสง่ผลใหม้กีารซื�อขายตราสารทางการเงนิที�ตอ้งเสยีภาษีและอยูภ่ายใตภ้าระหนา้ที�อื�นๆ
● ลกูคา้ควรขอคําแนะนําดว้ยตนเองเกี�ยวกบัภาษีและ/หรอืภาระหนา้ที�อื�นๆ ของตน เนื�องจากเขา/เธอ
ตอ้งรับผดิชอบตอ่ความรับผดิดงักลา่ว



ประกาศท ั�วไป

กอ่นสมคัรเปิดบญัชี ลกูคา้ควรพจิารณาอยา่งรอบคอบวา่การซื�อขายตราสารอนุพันธท์างการเงนินั�น
เหมาะสมสําหรับเขาหรอืไม่ โดยพจิารณาจากสถานการณแ์ละทรัพยากรทางการเงนิของเขา การซื�อขาย
ตราสารอนุพันธท์างการเงนิตอ้งใชเ้ลเวอเรจ


