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1. บทน ำ 
 
1.1. นโยบำยในเอกสำรฉบับน้ีมีผลบังคับใช้กับทุกบริษัทที่อยู่ภำยใต้กลุ่ม HF Markets ซึ่งในที่น้ีรวมถึงบริษัท HF Markets (SV) 
จ ำกัด (“ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญำเรียกว่ำ “บริษัท””) เอกสำรฉบบัน้ีจะอธิบำยให้ผู้อ่ำน นักลงทุน หรือเทรดเดอร์ รับทรำบและเข้ำใจถึง
ระบบกำรเก็บรักษำข้อมูลของลูกค้ำบริษทั 
 
1.2. บริษัท HF Markets (SV) จ ำกัดเป็นส่วนหน่ึงในเครือของ St. Vincent และ Grenadines ในฐำนะโบรกเกอรข์องบริษัทซึ่ง
ได้รับกำรจดทะเบียนหมำยเลข 22747 IBC 2015 
 
1.3. บริษัทได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรท ำธุรกิจระหว่ำงประเทศตำมบทที่ 149 (ฉบับแก้ไขและงบกำรเงินรวม) ของกฎหมำยฉบับ
แก้ไขของเซนต์วินเซนต์และเกรนำดีน 2009 โดยเฉพำะรวมไปถึงค้ำกำรเงิน, กำรให้กู้ยืม, เงินกู้ยืม ซื้อขำยกิจกรรมด้ำนกำรบริกำร
และกำรมีส่วนร่วมในองค์กรอื่น ๆ เช่นเดียวกับกำรให้นำยหน้ำกำรฝึกอบรมและกำรจัดกำรบริกำรบัญชใีนสกุลเงิน, สินค้ำ, ดัชนี 
CFDs และกำรลอยตัวตรำสำรทำงกำรเงิน 
 

2. ค ำเตือนเก่ียวกับควำมเสี่ยง 
 
2.1. ลูกค้ำไม่ควรกระท ำกำรลงทุนทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมหำกยังไมไ่ด้ท ำควำมเข้ำใจหรือศึกษำเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ลูกค้ำจะต้องมั่นใจก่อนจะตัดสินใจท ำกำรลงทุนใด ๆ กับบริษัท 
 
2.2. ลูกค้ำมีสิทธิ์ที่จะรับค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุนจำกที่ปรึกษำทำงด้ำนกำรเงินเพ่ือเข้ำใจถึงธรรมชำติของควำมเสี่ยง หำกลูกค้ำ
ยังไม่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงได้อย่ำงถ่องแท้ บริษัทขอแนะน ำว่ำไม่สมควรท ำกำรลงทนุใด ๆ เป็นอย่ำงยิ่ง 
 

3. ควำมเสี่ยงโดยท่ัวไป 
 
3.1. บริษัทขอเตือนให้ลูกค้ำทรำบถึงควำมเสีย่งโดยสังเขปดังต่อไปน้ี 
 
ก. บริษัทจะไมร่ับประกันเงินฝำกในบัญชีของลูกค้ำหลังจำกท ำกำรลงทุน 
 
ข. ลูกค้ำทรำบและเข้ำใจว่ำบริษัทจะไม่รบัประกันต่อข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับกำรลงทุนเน่ืองจำกตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ใน
บำงครั้งอำจจะเป็นจริงและในบำงครั้งอำจจะไม่เป็นควำมจริง 
 
 
 



General Risk Disclosure 
HF Markets (SV) Ltd 

4 

 
 

Registered in the Financial Services Authority St. Vincent & the Grenadines. 
Registration number 22747 IBC 2015 

ค. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงในกำรลงทุนที่อำจจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในบัญชีของลูกค้ำ ลูกค้ำยินยอมที่จะรับควำม
เสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในบัญชีของลูกค้ำ 
 
ง. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำข้อมูลของกำรลงทุนในอดีตไม่สำมำรถรับประกันผลลัพธ์ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตได้  
 
จ. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงในกำรลงทุนกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในบำงกรณีอำจจะเกิดควำมสูญเสียต่อก ำไรหรือ
เงินทุนของลูกค้ำจำกกำรลงทุนในระยะเวลำอันสั้น 
 
ฉ. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำในบำงครั้งตลำดอำจจะประสบภำวะขำดสภำพคล่องส่งผลให้ลูกค้ำไม่สำมำรถลงทุนในระดับรำคำที่
ต้องกำรหรือลูกค้ำอำจจะไม่ได้รับข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับควำมเสีย่งในกำรลงทุน ณ เวลำน้ัน ๆ อย่ำงทันท่วงที 
 
ช. ในบำงครั้งเมื่อสกุลเงินต่ำงประเทศมีค่ำมำกกว่ำสกุลเงินในประเทศของลูกค้ำอำจจะส่งผลให้ลูกค้ำขำดทุนในบำงกรณี 
 
ซ. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนตลำดคู่สกุลเงินอำจจะมีระดับควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับสกุลเงินของแต่ละประเทศ (รวมไปถึง
ประเทศทีลู่กค้ำอำศัยอยู่) ณ ขณะน้ัน ในบำงกรณีอำจมีควำมเสี่ยงสูงซึ่งอำจจะส่งผลกระทบถึงกำรท ำธุรกรรมซึ่งแปรผันกับอันตรำ
แลกเปลีย่น ณ ขณะน้ัน 
 
ฌ. ผลิตภัณฑ์กำรลงทุนอื่นที่นอกเหนือจำกจำกตลำดคู่สกุลเงินอย่ำงเช่น ตลำดออปชั่น ตลำดฟิวเจอร์ ฯลฯ ซึ่งอำจจะไม่สำมำรถท ำ
ก ำไรในช่วงที่มีกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ตลำดหุ้น ตลำดดัชนี หรือตลำดแชร์ ถือเป็นสินค้ำประเภทสอง 
 
ญ. มูลค่ำของสินค้ำเช่นตลำดออปชั่น ตลำดฟิวเจอร์อำจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในตลำดหุ้น ตลำดดัชนี 
หรือตลำดแชร ์
 
ฎ. ลูกค้ำต้องรับทรำบและเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจำกตลำดสกุลเงินของบริษัท ลูกค้ำจะต้องยินยอมที่จะ
รับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนกับผลิตภัณฑ์เหล่ำน้ีรวมไปถึงรำยละเอียดคอมมิชชั่นและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น 
 
ฏ. ลูกค้ำต้องรับทรำบและเข้ำใจว่ำในบำงสถำนกำรณ์ (เช่น เหตุสุดวิสัย ควำมผิดพลำดทำงด้ำนเทคนิค กำรสื่อสำรเกิดควำม
ผิดพลำด สัญญำณอินเตอร์เน็ตมีปัญหำ หรือมีกำรประกำศข่ำวส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับตลำด) อำจจะส่งผลให้กำรส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยัง
ตลำดเป็นไปได้อย่ำงยำกล ำบำก 
 
ฐ. กำรก ำหนดจุดยอมขำดทุน (Stop Loss) เพ่ือเป็นกำรยับยั้งควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้นโดยไม่คำดคิด อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนด
จุดขำดทุนในบำงสภำวะของตลำดที่มีควำมผันผวนสูงอำจจะไม่สำมำรถยบัยั้งกำรสูญเสยีที่ใหญ่หลวงในบำงกรณีได้ 
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ฑ. หำกเงินในบัญชีของลูกค้ำไม่เพียงพอต่อกำรถือครองค ำสั่งซื้อขำย ระบบจะมีกำรแจ้งเตือนให้ลูกค้ำเพ่ิมเงินในกำรลงทุนเพ่ือลด
ควำมเสี่ยง หำกลูกค้ำไม่สำมำรถฝำกเงินเข้ำสู่บัญชไีด้อย่ำงทันท่วงทีอำจจะส่งผลให้ลูกค้ำเกิดควำมสูญเสียจำกกำรลงทุนได้ 
 
ฒ. ในบำงครั้งที่ลูกค้ำด ำเนินกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดแต่ได้รำคำไม่ตรงกับที่ต้องกำรซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วโอกำสที่จะเกิด
กรณีดังกล่ำวมีควำมเป็นไปได้น้อยมำกยกเว้นแต่ตลำดมีควำมผันผวนสูงมำกเท่ำน้ัน 
 
ณ. กำรเทรดออนไลน์ไม่สำมำรถท ำให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนลดลงได้ 
 
ด. ในกรณีที่ต้องมีกำรเสียภำษีจำกกำรลงทุนลูกค้ำจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรเสียภำษีด้วยตนเอง 
 
ต. ก่อนที่ลูกค้ำจะตัดสินใจท ำกำรลงทุน ลูกค้ำจะต้องเข้ำใจและรับทรำบถึงรำยละเอยีดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนของลูกค้ำเช่น 
รำยละเอียดคอมมิชชั่น ค่ำสเปรดในกำรลงทุน (Spread) ค่ำใช้จ่ำยในบำงกรณีอำจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะของเม็ดเงิน (เช่น
ค่ำสเปรด) ลูกค้ำมีสิทธิ์สอบถำมรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกับบริษัทได้เพ่ือขอค ำอธิบำย 
 
ถ. บริษัทจะไม่แนะน ำหรือให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกำรลงทุนซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุนของลูกค้ำ 
 
ท. ช่วงที่ตลำดหยุดให้บริกำรในวันหยุดสุดสัปดำห์ในบำงกรณีอำจจะมีควำมเคลื่อนไหวในตลำดซึ่งส่งผลกระทบให้เมื่อถึงเวลำที่
ตลำดเปิดท ำกำรมีกำรเคลื่อนไหวของรำคำที่รุนแรง (อำจจะเกิดจำกกำรเคลื่อนที่อย่ำงรวดเร็วจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจ) อำจจะ
ส่งผลให้ค ำสั่งซื้อขำยของลูกค้ำมีควำมคำดเคลื่อน เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้นกับลูกค้ำระบบอำจจะค ำนวณ
ต ำแหน่งและเปิดค ำสั่งซื้อขำยใหม่ในต ำแหน่งใหม่ 
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4. ควำมเสี่ยงจำกบุคคลท่ีสำม 
 
4.1. ในบำงกรณีบริษัทมีสิทธิ์ในกำรระงับไม่ให้ลูกค้ำด ำเนินกำรใด ๆ กับเงินในบัญชีของตนเองได้ในกรณีที่เงินดังกล่ำวโอนมำจำก
ลูกค้ำคนอื่น บริษัทขออภัยในควำมไมส่ะดวกเน่ืองจำกควำมจ ำเป็นทำงด้ำนควำมปลอดภัยทำงกำรเงินของลูกค้ำ 
 
4.2. บริษัทมสีิทธิ์ที่จะด ำเนินธุรกรรมมอบเงินของลูกค้ำให้กับบุคคลที่สำม (อย่ำงเช่นธนำคำร) เป็นผู้ดูแลเงินของลูกค้ำเพ่ือให้กำร
ด ำเนินธุรกรรมระหว่ำงลูกค้ำและธนำคำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีมำตรฐำน บริษัทจะไม่รับผิดชอบเงินของลูกค้ำในกรณีที่ลูกค้ำ
ฝำกเงินผ่ำนบุคคลที่สำมเพ่ือโอนเงินเข้ำสู่บัญชีเทรดของตนเอง 
 
4.3. บริษัทมสีิทธิ์ที่จะระงับกำรโอนเงินของลูกค้ำจำกบุคคลที่สำมแต่ไม่สำมำรถแยกจ ำนวนเงินระหว่ำงเงินของลูกคำและบุคคลที่
สำมออกจำกกันได้ ในสถำนกำรณ์เช่นน้ีบริษัทมีสิทธิ์ท ำได้เพียงน ำเงินของลูกค้ำคืนจำกบุคคลที่สำมและหำกเงินของลูกค้ำที่ได้คืน
มำไม่ครบตำมจ ำนวนเงินของลูกค้ำบริษัทจะไมร่ับผิดชอบควำมสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของบคุคลที่สำม 
 
4.4. บริษัท ธนำคำร หรือโบรกเกอรท์ี่ลูกค้ำด ำเนินธุรกรรมด้วยอำจจะมีอัตรำแลกเปลีย่นที่ไม่ใช่อัตรำแลกเปลี่ยนเดียวกันกับลูกค้ำ 
 
4.5. กำรล้มละลำยของบริษัท ธนำคำร หรือ โบรกเกอร์จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกรรมของลูกค้ำและจะท ำให้ค ำสั่งซื้อขำย
ของลูกค้ำทั้งหมดถูกปิดลง 
 

5. ควำมเสี่ยงจำกโปรแกรมเทรดหรือแพลตฟอร์มกำรเทรด 
 
5.1. ลูกค้ำที่ด ำเนินธุรกรรมผ่ำนโปรแกรมเทรดจะต้องเข้ำใจและยอมรบัควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกฮำร์ทแวร์ (Hardware) และ 
ซอร์ฟแวร์ (Software) รวมไปถึงปัญหำขัดข้องหรือรบกวนจำกอินเตอร์เน็ต ผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจจะส่งผลให้ลูกค้ำ
ไม่สำมำรถส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดได้ บริษทัจะไมร่ับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันเน่ืองมำจำกสัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรซึ่ง
อำจจะส่งผลให้ลูกค้ำไม่สำมำรถส่งค ำสั่งซื้อขำยได้หรือส่งค ำสั่งซื้อขำยได้ล่ำช้ำกว่ำปกติ 
 
5.2. ลกูค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยผ่ำนโปรแกรมเทรดสำมำรถท ำได้ทีละหน่ึงค ำสั่งซื้อขำยเท่ำน้ัน ระบบจะไม่
ด ำเนินกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยซ้ ำ ๆ ไปยังตลำดจนกว่ำค ำสั่งซื้อขำยก่อนหน้ำจะถูกส่งไปยังตลำดโดยสมบูรณ์ก่อน ลูกค้ำอำจจะได้รับ
ข้อควำม “Order is locked.” ปรำกฏบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้ำ 
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5.3. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำรำคำ (Quotes Flow information) ที่เชื่อถือได้สำมำรถตรวจสอบได้
ที่ live Server’s Quotes Base อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำที่ปรำกฏใน Client Terminal ไม่น่ำเชื่อถือเท่ำกับกำรเทยีบอัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำจำก Quotes Flow information เน่ืองจำกในบำงครั้งสัญญำณอินเตอร์เน็ตอำจจะท ำลูกค้ำไม่ได้รับ
ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำที่ถูกต้อง 
 
5.4. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำเมื่อระบบได้ส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดสมบูรณ์แล้วจะไมส่ำมำรถท ำกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
 
5.5. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำลูกค้ำมีโอกำสที่จะสูญเสียเงินในบัญชีเทรดของตนเองทั้งหมด กำรต้ังจุดจ ำกัดกำรขำดทุน (Stop-
loss) ในบำงสภำวะของตลำดไม่สำมำรถทำนควำมรุนแรงของตลำดได้ เพ่ือป้องกันกำรสูญเสียอย่ำงรุนแรงที่อำจจะเกิดขึ้นกับบัญชี
ของลูกค้ำ โปรดตรวจสอบข้อมูลสภำวะตลำดก่อนตัดสินใจท ำกำรลงทุนทุกครั้ง 
 

6. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเทคนิค 
 
6.1. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อควำมสูญเสียในกำรเทรดของลูกค้ำอันเน่ืองมำจำก ควำมผิดพลำด ควำมล้มเหลว กำรถูกรบกวน กำร
ขำดกำรเชื่อมต่อ หรือกำรกระท ำอันประสงค์ร้ำยจำกระบบอื่น 
 
6.2. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบหำกบุคคลที่สำมสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูส่วนตัวของลูกค้ำได้ไม่ว่ำจะผ่ำนระบบหรือช่องทำงกำรสื่อสำรเช่น
โทรศัพท์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ตำม 
 
6.3. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำข้อมูลทีย่ังไมไ่ด้รับกำรเข้ำรหสัที่ถูกส่งโดยอีเมล์จะไมไ่ด้รบักำรคุ้มครองจำกกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลโดย
บุคคลที่สำม 
 
6.4. ในช่วงเวลำที่ตลำดมีควำมผันผวนสูง ลูกค้ำอำจจะประสบภำวะกำรติดต่อกับโบรกเกอร์เป็นไปด้วยควำมยุ่งยำก 
 
6.5. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำปัญหำสัญญำณกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอำจจะเป็นสำเหตุที่ท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษทัผ่ำน
เว็บไซต์หรือกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดผ่ำนโปรแกรมเทรดของบริษทัล่ำช้ำ นอกจำกน้ีมีควำมเป็นไปได้ที่อำจจะถูกรบกวนจำก
กำรขัดข้องของอุปกรณ์ ซอร์ฟแวร์ หรือ ฮำร์ทแวร์  บริษัทจะไมร่ับผิดชอบต่อควำมเสยีหำยที่เกิดขึ้นจำกกรณีดังกล่ำว 
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6.6. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำกำรเทรดผ่ำนโปรแกรมเทรดอิเล็กทรอนิกส์อำจมีควำมเสี่ยงอันเน่ืองมำจำกสำเหตุดังต่อไปน้ี 
 
 ก. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ำไมร่องรับโปรแกรมเทรดหรือสัญญำณอินเตอร์เน็ตช้ำ 
 ข. เกิดควำมผิดปกติในฮำร์ทแวร์ (Hardware) และ ซอร์ฟแวร์ (Software) ของลูกค้ำ 
 ค. กำรใช้งำนอุปกรณ์ของลูกค้ำที่ไม่เหมำะสม 
 ง. กำรต้ังค่ำโปรแกรมเทรดของลูกค้ำไม่ถูกต้อง 
 จ. ไมไ่ด้อัพเดทโปรแกรมเทรดของลูกค้ำให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน 
 
6.7. ลูกค้ำรับทรำบและยินยอมรบัควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตน บริษัทจะไมร่ับผิดชอบต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมำจำกสำเหตุดังต่อไปน้ี: 
 
ก. คอมพิวเตอร์ของลูกค้ำถูกตัดพลังงำนจนท ำให้ไม่สำมำรถเปิดใช้งำนคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ 
ข. คอมพิวเตอร์หรือระบบกำรสื่อสำรของลูกค้ำถูกท ำลำยจนไม่สำมำรถส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดได้ 
ค. ช่องทำงกำรสื่อสำรของลูกค้ำมีคุณภำพต่ ำหรือไม่เพียงพอต่อกำรติดต่อกับทำงบริษัทซึ่งส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำ 
ง. กำรต้ังค่ำโปรแกรมเทรดของลูกค้ำไม่ถูกต้อง 
จ. ไมไ่ด้อัพเดทโปรแกรมเทรดของลูกค้ำให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน 
ฉ. กำรด ำเนินธุรกรรมของลูกค้ำผ่ำนโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ เสียงอำจจะมีกำรถูกสัญญำณอื่นรบกวนในระหว่ำงกำรติดต่อกับ
โบรกเกอรห์รือบริษัท 
ช. กำรติดต่อผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ใช้ฮำร์ทแวร์ (Hardware) และ ซอร์ฟแวร์ (Software) ซึ่งอำจจะส่งผลให้บริษัทได้รับข้อมูล
จำกลูกค้ำไม่ครบถ้วน 
ซ. กำรเทรดผ่ำนโทรศัพท์มือถือในบำงครั้งอำจจะประสบปัญหำควำมไม่เสถียรของสัญญำณอินเตอร์เน็ต 
ฌ. กำรเกิดข้อผิดพลำดหรือกำรไม่ท ำงำนของโปรแกรมเทรดรวมทั้ง Client Terminal ของลูกค้ำ 
ญ. สัญญำณในช่องทำงกำรสื่อสำรขำดหำยหรือช่องทำงกำรสื่อสำรถูกท ำลำยจำกบุคคลที่สำม 
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7. ควำมเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำธุรกรรมในกำรลงทุน 
 
7.1. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำกำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ “เลเวอร์เรจ” มีควำมเสี่ยงสูงจำกกำรผันผวนของ
ตลำด กำรที่โบรกเกอร์น ำระบบมำร์จ้ินมำใช้งำนกับกำรเทรดเพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงตลำดและสำมำรถลงทุนได้ง่ำยขึ้นใน
ขณะเดียวกันก็อำจจะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของลูกค้ำในกรณีที่ตลำดเกิดกำรผันผวนสูง หำกตลำดอยู่ในสภำวะปกติลูกค้ำ
สำมำรถท ำก ำไรได้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำรแต่ในสภำวะที่ตลำดมีควำมผันผวนสูงอำจจะส่งผลให้ลูกค้ำขำดทุนอย่ำงมำกจำกกำรลงทุน 
ดังน้ันกำรลงทุนจึงมีควำมเสี่ยง ลูกค้ำควรศึกษำและพิจำรณำข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจด ำเนินกำรลงทุน 
 
7.2. เน่ืองจำกตลำดฟอเร็กซ์เป็นตลำดที่ไม่มีศูนย์กลำงกำรด ำเนินธุรกรรมในตลำดฟอเร็กซ์หรือกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยในไปยังตลำดจึง
เป็นไปตำมดุลพินิจของบริษัทน้ัน ๆ เง่ือนไขและข้อก ำหนดรวมไปถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรเทรดทำงบรษิัทน้ัน ๆ จะเป็นผู้ก ำหนด 
ลูกค้ำมีสิทธิ์ในกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดในช่วงเวลำที่ทำงบริษัทน้ัน ๆ ก ำหนดเท่ำน้ันรวมไปถึงกำรปิดกำรเข้ำถึงตลำดด้วย
เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัทของเรำมีแพลตฟอรม์ในกำรเทรดซึ่งจะไมม่ีทำงเป็นไปตำมที่กล่ำวไว้ก่อนหน้ำน้ีอย่ำงแน่นอน 
 
7.3. เอกสำรฉบับน้ีไม่สำมำรถกล่ำวถึงหรือชี้แจงรำยละเอยีดทั้งหมดที่เกีย่วข้องกับกำรลงทุนหรือกำรให้บริกำรของบริษัท เอกสำร
ฉบับน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือให้ลูกค้ำได้ทรำบถึงรำยละเอยีดโดยทั่วไปเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรลงทุนของลูกค้ำ 
 
7.4. ลูกค้ำสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดของควำมเสี่ยงในกำรลงทุนซึ่งอยู่บนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัทหำกลูกค้ำต้องกำรที่จะลงทุนกับทำง
บริษัท 
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