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นโยบายด้านความเสี่ยง  
 
การลงทุนในตลาดแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign Exchange) หรือผลิตภัณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกับความเสี่ยงอ่ืน ๆ (Over-
the-Counter (OTC) ของบริษัทซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับลูกค้าที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรบัความเสีย่งท่ีอาจจะเกดิขึ้นกับ
เงินทุนของลูกค้าได้ ในสญัญาฉบับนี้หมายถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมคีวามเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่ง
ลูกค้ามีความมั่นใจและได้ไตร่ตรองมาอย่างถ่ีถ้วนแล้วเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนเมื่อเกิดการขาดทนุจากการลงทุนโดยจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของตัวบุคคลนั้นๆ การเปิดบญัชีเพือ่ใช้ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign 
Exchange) หรือผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความความเสีย่งอ่ืน ๆ (Over-the-Counter (OTC)) ภายใต้การดูแลและควบคมุของ
บริษัท “HF Markets (SV) จ ากัด” ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับเง่ือนไขที่มีความเสี่ยงในการลงทุนดังต่อไปนี้: 
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1. เลเวอร์เรจ 
เลเวอรเ์รจที่อยู่ในระดับสูงและเงินมาร์จิ้นที่อยู่ในระดับต่ า อาจส่งผลให้ลูกค้าเกิดการขาดทุนในขณะที่ลงทุนได้ ในทางตรงกัน
ข้ามระดับเลเวอร์เรจทีอ่ยู่ในระดับสูงสามารถท าให้ลูกค้าลงทุนไดม้ากข้ึน แต่ในทางกลับกันนั้นอาจท าให้เกิดโอกาสในการ
ขาดทุนสูงขึ้นเช่นกัน ลูกค้าจ าเป็นต้องตระหนักอยูเ่สมอว่า เมื่อราคาในตลาดวิ่งสวนทางกับค าสั่งซื้อขายของลูกค้า หมายความ
ว่าลูกค้ามโีอกาสจะขาดทุน และเงินท่ีใช้ลงทุนหรือเงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ ทั้งหมด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบและสามารถยอมรับกับ
ความเสีย่งท่ีเป็นผลตามมาจากการลงทุนของลูกค้า 

2. การรับราคาจากตลาดและมาร์จิ้น 
การรับราคามาจากตลาดและมารจ์ิ้นของบริษัท “HF Markets (SV) จ ากัด” อาจจะมีความแตกตา่งจากบริษัทอื่นๆ ซึ่ง บริษัท 

“HF Markets จ ากัด” ได้รับอนุญาตให้สามารถด าเนินธุรกรรมทางการเงินในการเปลี่ยนจ านวนเงินฝากในบัญชีของลูกค้าให้

กลายเป็นมาร์จิ้นในการลงทุน โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากราคาในตลาดทีไ่ดร้ับราคามาโดยของบริษัท “HF Markets (SV)  

จ ากัด” ลูกค้าจะต้องมียอดมาร์จิ้นมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนมารจ์ิ้นท่ีทางบริษัทเป็นผู้ก าหนดในระหวา่งที่ด าเนินการเปดิบัญชี

เทรดอยู่เสมอ บริษัท “HF Markets (SV)  จ ากัด” มีสิทธิและอ านาจในการด าเนินการต่อค าสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ หรือค าสั่งซื้อ

ขายใดๆ เมื่อระบบพบว่าเงินมาร์จิน้ในบัญชีของลูกค้ามีน้อยกว่าท่ีเงื่อนไขทางบริษัทก าหนดไว้ ดังนั้นลกูค้าควรที่จะมรีะดับ

ของมาร์จิ้นมากกว่า 1000% อยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า “Margin Call” 

3. การลดความเสี่ยง  
ทางบริษัทมีระบบ Stop Loss Orders และ Stop Limit Orders ส าหรับให้บริการลูกค้า ระบบดังกล่าวมีหน้าที่ป้องกันความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดในตลาดทีม่ีความผันผวน อย่างไรก็ตามระบบนี้จะไมส่ามารถใช้การได้ในตลาดที่อยูใ่นสภาวะเกดิความผิดปกติ 

 
4. ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ 
ผลก าไรและขาดทุนท่ีลูกค้าได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลีย่น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึง่ลูกค้าจะต้องท าการเปิดบัญชี
โดยใช้สกุลเงิน USD และ EUR ตามที่ทางบริษัทก าหนดไวเ้ท่านั้น 

5. ปัญหาทางเทคนิค 
 
    บริษัทจะไมม่ีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกดิมาจากความผดิพลาดทางเทคนิคของลูกค้า อย่างเช่นกรณี      ดังต่อไปนี้ 
 
 ก. ความผิดพลาดอันเกดิมาจากปญัหาทางด้านซอฟแวร์ ฮารด์แวร์ หรือ การเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต 
 ข. อุปกรณ์ไม่มีความพร้อมส าหรับใช้ในการลงทุนของลูกค้า 
 ค. ลูกค้าท าการตั้งค่าท่ีไมเ่หมาะสมในส่วนของ Terminal  
 ง. ความล่าช้าในการอัพเดท Terminal ของลูกค้า 
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 จ. เกิดความผิดพลาดในโปรแกรม MetaTraderบนคอมพิวเตอร์ของลูกค้า 
ลูกค้ารับทราบและท าความเข้าใจในการแจ้งปัญหาดังข้อความที่กลา่วไว้ข้างต้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งอาจจะเกิดความ
ล่าช้าและไมส่ามารถด าเนินการไดท้ันที ในช่วงที่ตลาดเกิดการเคลื่อนไหวอย่างเฉียบพลัน อันเนื่องมาจากข่าวสารทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญ 

6. การส่งค าสั่งซื้อขาย 
ลูกค้ารับทราบและท าความเข้าใจ ว่าไม่สามารถท าการยกเลิกค าสั่งซือ้ขายขณะที่ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการส่งค าสั่งซื้อ

ขายจาก Terminal ไปยังตลาด ซึง่จะไมส่ามารถกระท าการใดๆกับค าสั่งซื้อขายนั้นๆได้จนกว่าการด าเนินการส่งค าสั่งซื้อขาย

ไปยังตลาดจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นโปรดตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งซื้อขายทุกครั้งก่อนท่ีจะด าเนินการส่งค าสั่งซื้อขายไป

ยังตลาด 

7. ตัวแทนของบริษัท 
ในกรณีที่ลูกค้าได้ท าข้อตกลงเพื่อมอบอ านาจในการลงทุนกับบริษัท HF Market (SV) จ ากัด โดยผ่านบุคคลที่สามหรือตัวแทน

ของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆทีเ่กิดจากการตกลงระหว่างลูกค้าและตัวแทนบริษัท ในกรณีนี้ทางบริษัทจะไม่

มีความเกี่ยวข้องหรือรับผดิชอบใดๆร่วมกับตัวแทนของบริษัท เพราะทางบริษัทถือว่าเป็นการตกลงระหว่างลูกค้าและตัวแทน

เท่านั้น ในกรณีที่มผีู้แอบอ้างเป็นตวัแทนของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลการกระท าใดๆที่เกิดขึ้น ระหว่างลูกคา้

และผู้แอบอ้าง 

8. การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ 
ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในกรณีทีม่ีการตดิต่อกับทางบริษัทในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจจะเกิดความลา่ช้าใน

การด าเนินการ ทางบริษัทไมส่ามารถรับผดิชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของลูกค้าในช่วงที่เกิดเหตสุุดวสิัยนีไ้ด้ 

9. ความผิดพลาดจากตัวบุคคล 
ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าพนักงานของบริษัท HF Market (SV) จ ากัดเป็นเพียงบุคคล ซึ่งอาจจะเกิดความพลาดจากการ

ท างานในบางครั้ง เช่น การส่งค าสัง่ซื้อขายไปยังตลาดไม่ตรงตามราคาที่ลูกค้าต้องการ หากเกิดกรณีดังกล่าวนี้ขึ้นทางบริษัทจะ

ท าการลบค าสั่งซื้อขายดังกล่าวออกทันที 

10. ภาวะล้มละลาย 

ในกรณีที่ทางบริษัทเกิดภาวะล้มละลาย บริษัทจะด าเนินการช าระค่าเสียหายให้กับบริษัทหรือองค์กรที่เป็นผู้สนับสนุนหลักเป็น
อันดับแรก ซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถด าเนินการส่งค าสั่งซื้อขายไปยังตลาดได้ และในภาวะดังกล่าวเงินของนักลงทุนจะไม่ได้รับการ
คุ้มครองเหมือนเงินทุนที่ใช้ลงทุนในตลาดฟิวเจอร์หรือตลาดสัญญาออปช่ัน และหากบริษัทเข้าสู่ภาวะไร้เสถียรภาพ อาจจะมีการ
ด าเนินการช าระเงินคืนให้กับลูกค้าอย่างล่าช้าโดยจะช าระคืนจากจ านวนเงินคงเหลือจากการช าระค่าเสียหายให้กับบริษัทหรือ
องค์กรที่เป็นผู้สนับสนุนหลักก่อน 
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11. เหตุสุดวิสัย 
 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุสุดวสิัย 
 
Version: 2016/001 

 


