
การเปิดเผยข้อมูลความเสีย่ง  

มีผลวนัท่ี 2 มกราคม 2560  

อพัเดทเ ม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ 2563 

ลูกค้าและลูกค้าท่ีมีศกัยภาพทุกคน ต้องศึกษาข้อมูลการเปิดเผยความเสีย่งนีอ้ย่างรอบคอบ 
ก่อนทําการลงทะเบียนบนเวบ็ไซต์หรอืบนเทอรมิ์นลัการเทรด รวมไปถึงก่อนท่ีจะเริม่ทําการเทรดด้วย 
วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยความเสีย่งนี ้ (ต่อไปนี ้ คือ การเปิดเผย) คือ การเปิดเผยข้อมูลใหแ้ก่ลกูคา้ 
ในเรือ่งความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้องกบัการทําธุรกรรมในตลาดการเงิน และตลาดตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 
โดยเฉพาะและเ พ่ือแจ้งเตือนลูกค้า เกี่ยวกบัความสญูเสยีทางการเงินและความเสีย่งท่ีเกี่ยวขอ้ง 
รายการความเสีย่งท่ีระบุไวใ้นข้อมูลการเปิดเผยนี ้ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
อนัเนือ่งมาจากสถานการณ์ท่ีเ ป็นไปได้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดขึ้นระหวา่งการทําธุรกรรม  
การเปิดเผยนีมี้วตัถุประสงค์เ พ่ือใช้เ ป็นข้อมูล มีไวเ้ พ่ือใหเ้ พ่ือเป็นคําอธิบายทั่ วไปของความเสีย่ง 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน  

1. ลูกค้ารบัทราบวา่ การทําธุรกรรมด้วยตราสารอนพุันธ์ทางการเงินเป็นการเก็งกําไร 
และเป็นการลงทุนท่ีมีความเสีย่งสงู ซ่ึงเหมาะสาํหรบันกัลงทุนท่ีมีคุณสมบตัิดงันี ้ :  -
เข้าใจและพรอ้มท่ีจะรบัความเสีย่งทางเศรษฐกิจ, กฎหมายและอืน่ ๆ -พิจารณาฐานะทางการเงิน, 
ทรพัยากรทางการเงินและภาระผกูพนัของตนเอง และยอมรบัความเสีย่งของการสญูเสยีเงินท่ีลงทุน  -
มีความรูเ้ พียงพอท่ีจะเข้าใจในเรือ่งการเทรดกบัตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน บรษัิท ไม่ได้ใหค้ําชี้แนะ หรือ 
คําแนะนาํใด ๆ แก่ลูกค้า เกี่ยวกบัตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินและไม่ใหค้ําแนะนาํการลงทุนใด ๆ 
ลูกค้าตดัสนิใจด้วยตนเอง เกี่ยวกบักลยุทธ์การเทรดและการกระทําท่ีเฉพาะเจาะจง 
โดยพิจารณาจากความเข้าใจในตลาดของตนเอง หรือ 
การปรกึษาหารอืกบัท่ีปรกึษาทางการเงินอสิระท่ีไม่เกี่ยวข้องกบับรษัิท 
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีใหบ้นแพลตฟอรม์เป็นตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน, ราคาท่ีไดม้าจากราคาของสนิทรพัย์ / 
ตลาดอา้งองิท่ีมีการเชื่อมโยงกนั (เช่น สกุลเงิน, ดชันหีุน้, หุน้, โลหะภณัฑ์, ฟิวเจอรส์ เ ป็นต้น) ด้วยเหตุนี้ 
จึงเป็นสิง่สาํคญัอย่างยิ่ง ท่ีลูกค้าต้องเข้าใจความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้องกบัการเทรดในตลาด / 
สนิทรพัย์อา้งองิท่ีเหมาะสม ความเสีย่งเหล่านี:้ - ความผนัผวน - การเคลื่อนไหวของราคาสนิทรพัย์อา้งองิ / 
ราคาตลาดอาจไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดคะแนได ้
ความจรงิเรือ่งนีมี้ผลกระทบโดยตรงต่อผลลพัธ์ทางการเงินของลูกค้า 
การทําความเข้าใจกบัความผนัผวนของตลาดนัน้ ช่วยใหลู้กค้าสามารถวเิคราะหผ์ลกําไรท่ีอาจเกิดขึ้น 
และกําหนดกลยุทธ์การเทรด - ความผนัผวนของตลาด - คือ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉบัพลนัของราคาสนิทรพัย์อา้งองิ จากระดบัหนึง่ไปอกีระดบัหนึง่ ปจัจยัต่าง ๆ 
อาจทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉบัพลนั (เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรอืการประกาศของตลาด) 
ปจัจยัเหล่านี ้ อาจเกิดขึ้น ทั้งเ ม่ือตลาดเปิดหรอืปิด เ ม่ือปจัจยัเหล่านีมี้อยู่ท่ีตลาดปิด, 
ราคาของสนิทรพัยอ์า้งองิท่ีได้รบัผลกระทบจากปจัจยันัน้ ท่ีการเปิดตลาดอาจแตกต่างอย่างมาก 
จากราคาสาํหรบัสนิทรพัย์อา้งองิท่ีตลาดปิด มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะปิดคําส ั่งเทรด ณ จุดราคาท่ีเกิดกําไร 
ซ่ึงสิง่นีอ้าจสง่ผลใหเ้กิดการขาดทุนและเกิดกําไร- สภาพคล่อง: มูลค่าของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 
อาจขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จํากดั 
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นของอปุสงคแ์ละอปุทาน โครงการและกลยุทธ์ของรฐับาล, การเกษตร, 
การพาณิชย์และการซ้ือขาย กิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
และอารมณ์ในทางจิตวทิยาของตลาดท่ีเกี่ยวข้อง สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภาย 
เพียงในระยะเวลาอนัส ัน้ ดงันัน้ในบางตลาด ลูกค้าอาจไม่สามารถทํากําไรได้  

2. ลูกค้าถือวา่ ความเสีย่งของการสญูเสยีทางการเงนิท่ีเกี่ยวข้องกบัความล้มเหลว, การขดัขวาง, 
การขาดการเชื่อมต่อ หรอื การโจมตีท่ีเ ป็นอนัตรายของบุคคลท่ีสาม เกี่ยวกบัข้อมูล, การสือ่สาร, ไฟฟ้า, 
อเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบอืน่ ๆ ท่ีใช้ในการทําธุรกรรม ท่ามกลางความเสีย่งอืน่ ๆ ลูกค้าถือวา่ 
ความเสีย่งต่อการสญูเสยีท่ีเกิดจาก : -พลงังานและ/หรอื อปุกรณ์ท่ีล้มเหลว ในสว่นของลูกค้า หรือ 
ผู้ใหบ้รกิารการสือ่สารของลูกค้า (โดยเฉพาะการสือ่สารด้วยเสยีง) -ความเสยีหายทางกายภาพ (หรอืทําลาย) 
ของช่องทางการสือ่สารท่ีใช้สาํหรบัการสือ่สารของผู้ใหบ้รกิารและซพัพลายเออร ์ (ผู้ใหบ้รกิารการสือ่สาร) 
และเซิรฟ์เวอรข์องลูกค้า -ข้อผิดพลาด (คุณภาพตํ่ามาก) ของการถ่ายโอนผ่านช่องทางท่ีลูกค้าใช้ หรือ 



ช่องทางท่ีผู้ใหบ้รกิารสือ่สารใช้ (โดยเฉพาะการสือ่สารด้วยเสยีง) โดยลูกค้าใช้บรกิาร -
การใช้ช่องทางการสือ่สาร, อปุกรณ์และซอฟต์แวรท่ี์ไม่รบัประก ันการรบัข้อความในเวลาท่ีเหมาะสม   
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความ) จากลูกค้า โดยบรษัิท -การประกนั (คุณภาพตํ่ามาก) 
ของการสือ่สารผ่านช่องทางท่ีบรษัิทใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสยีหายทางกายภาพ (การทําลาย) 
ของช่องทางการสือ่สารโดยบุคคลท่ีสาม 

3. ลูกค้าตระหนกัวา่กิจกรรมการเทรดของตนเอง อาจต้องเผชิญกบัความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้องกบัเครอืข่าย, 
รวมถึงความล้มเหลวของฮารด์แวร,์ ซอฟต์แวร,์ เ ซิรฟ์เวอร,์ การสือ่สารและอนิเทอรเ์น็ต 
ความล้มเหลวดงักล่าว อาจสง่ผลใหค้ําส ัง่เทรดของลูกค้าไม่เป็นไปตามคําเทรดของตนเอง 
บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดดงักล่าว  

4. ลูกค้าเข้าใจวา่ อนิเทอรเ์นต็อาจจะเกิดเหตุการณ์ 
ท่ีสง่ผลกระทบต่อการเข้าถึงเวบ็ไซต์ของบรษัิทและเทอรมิ์นลัการเทรด 
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการหยุดชะงกั หรอื ความล้มเหลวของซอฟต์แวรแ์ละฮารด์แวร,์ อนิเทอรเ์นต็, 
ไฟฟ้าดบั หรอื การโจมตีของแฮก็เกอร ์ บรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อความเสยีหาย หรือ 
ความสญูเสยีท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนอืการควบคุม หรอื เ พ่ือการอืน่ใดท่ีเกิดความเสยีหายได,้ 
ค่าใช้จ่าย, หนีส้นิใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่ จํากดั ผลกําไรท่ีหายไป) 
ท่ีอาจเกดิจากการไรค้วามสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ หรอื ความล่าช้า หรือ 
ความล้มเหลวในการสง่คําส ั่งเทรด  

5. เ ม่ือทําการเทรดผ่านเทอรมิ์นลัการเทรด 
ลูกค้าจะรบัความเสีย่งความสญูเสยีทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุผลดงัต่อไปนี ้ : -
ความล้มเหลวของฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร,์ ความล้มเหลวของอปุกรณ์ 
และคุณภาพของการบรกิารโทรคมนาคมท่ีไม่ด ี-อปุกรณ์ของลูกค้าทํางานผิดปกติ  

6. ลูกค้ายอมรบัวา่ในสภาวะตลาดท่ีผิดปกติ 
เวลาในการประมวลผลสาํหรบัคําส ั่งเทรดของลูกค้าอาจใช้เวลาเ พ่ิมขึ้น  

7. ลูกค้ายอมรบัวา่ คําขอหรอืคําส ั่งเพียงหนึง่เดียว อาจจะอยู่ในคิวคําขอ/คําส ั่งเทรดบนเซิรฟ์เวอร ์ ก็เ ป็นได้ 
ความพยายามในการสง่คําขอหรอืคาํส ั่งเทรดใหม่จะถูกปฏเิสธ  

8. ลูกค้ายอมรบัวา่ แหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้เ พียงอย่างเดียว เกี่ยวกบัราคาสนิทรพัย์ 
คือเซิรฟ์เวอรข์องบรษัิทเท่านัน้ ราคาสนิทรพัย์ในเทอรมิ์นลัการเทรดของลูกค้า 
ไม่สามารถใช้เ ป็นแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ 
เพราะหากการเชื่อมต่อระหวา่งเทอรมิ์นลัการเทรดของลูกค้าและเซิรฟ์เวอรข์องบรษัิทไม่เสถียร 
ราคาสนิทรพัย์บางอย่างอาจไม่ถึงเทอรมิ์นลัการเทรดของลูกค้า  

9. ลูกค้ารบัทราบวา่ การปิดหนา้ต่างเวบ็เบราวเ์ซอรจ์ะไม่ยกเลิกคําส ั่งเทรด หรอื คําขอท่ี 
บรษัิทได้รบัแล้วเ พ่ือการประมวลผล  

10. ลูกค้าถือวา่ มีความเสีย่งในการเทรดท่ีไม่ได้วางแผนไว ้
หากตนเองสง่คําส ั่งเทรดอกีคร ัง้ก่อนท่ีจะได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัผลลพัธ์ของการดําเนนิการตามคําส ั่งเทรดก่อน
หนา้  

11. ลูกค้าถือวา่ ความเสีย่งของการสญูเสยีทางการเงินใด ๆ 
ท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าไม่ได้รบัหรอืได้รบัข้อความใดล่าช้า จากบรษัิท  

12. ลูกค้ายอมรบัวา่ ข้อมูลท่ีสง่จากอเีมลท่ีไม่ได้เข้ารหสันัน้ 
จะไม่ได้รบัการป้องกนัจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนญุาต  

13. ลูกค้าต้องรบัผิดชอบอย่างเต็มท่ี ในการรกัษาความลบัข้อมูลท่ีได้รบัจากบริษัท  
และรบัผิดชอบความเสีย่งของการสญูเสยีทางการเงินใด ๆ ท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลท่ีสาม 
ซ่ึงไม่ได้รบัอนญุาตเขา้ถึงบญัชีเทรดของตน บรษัิทไม่รบัผิดชอบ ต่อการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลท่ีสาม 
ท่ีไม่ได้รบัอนญุาต รวมถึงอเีมล, การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิส,์ ข้อมูลสว่นบุคคล 



และการเข้าถึงข้อมูลท่ีเกิดขึ้น ในเวลาท่ีมีการสง่ข้อมูลระหวา่งบรษัิท หรือ 
บุคคลอืน่ผ่านทางอนิเทอรเ์นต็หรอืเครอืข่ายการสือ่สารอืน่ ๆ, โทรศพัท์ หรอื วธีิการทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ  

14. ลูกค้าถือวา่ ความเสีย่งของการสญูเสยีทางการเงนิ (ความเสยีหาย) ท่ีเกิดจากเหตุการณ์เหตุสดุวสิยั 
ซ่ึงหมายถึง การกระทําจากเหตุการณ์ หรอื ปรากฏการณ์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากดั ดงัเหตุการณ์ต่อไปนี ้ : -
การนดัหยุดงาน, การจลาจลคร ัง้ใหญ่, การโจมตีของผู้ก่อการรา้ย, ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ, อบุตัิเหตุ, ไฟไหม้ , 
นํา้ท่วม, พาย,ุ เฮอรเิคน, ไฟดบั, การสือ่สาร, ซอฟต์แวร ์ หรอื ความล้มเหลวของอปุกรณ์อเิล็คทรอนคิส์ 
ซ่ึงจะอยู่ในความเหน็ท่ีสมเหตุสมผลของบรษัิท, 
สง่ผลใหต้ลาดของตราสารหนึง่หรอืมากกวา่หนึง่แหง่ไม่เสถียรภาพ -การระงบั, การชําระบญัช ีหรอื ปิดตลาด 
หรอื กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีบรษัิทไม่สามารถอา้งองิราคาได ้ หรอื การกําหนดข้อจํากดั หรือ 
เงื่อนไขการเทรดพิเศษหรอืไม่ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกบัการทําธุรกรรมในตลาดใด ๆ 
หรอืเกี่ยวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว  

15. ลูกค้าถือวา่ ความเสีย่งทางการเงินและอืน่ ๆ ในกรณีท่ีธุรกรรม (และการกระทําท่ีเกี่ยวข้อง) 
ในตลาดการเงิน ถูกหา้มหรอืจํากดั โดยกฎหมายของประเทศท่ีพํานกัถาวรของลูกค้าเอง  

16. บรษัิทไม่รบัประกนัวา่ กิจกรรมใดของลูกค้า ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเทรดตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 
จะไม่ได้หรอืจะไม่ถูกเก็บภาษีในอนาคต ลูกค้าจะต้องรบัผิดชอบในการชําระภาษีและ / หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเทรดของตนเอง บรษัิทจะไม่ใหค้ําแนะนาํด้านกฎหมายการเสยีภาษี หรอื คําแนะนาํอื่น 
ๆ แก่ลูกค้าเกี่ยวกบัการเทรดใด ๆ หากลูกค้ามีข้อสงสยัวา่ตนเอง 
จะต้องรบัผิดชอบภาระภาษีของตนเองหรือไม่ ใหน้กัเทรดปรกึษาผู้เชี่ยวชาญอสิระ  

17. บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบ ต่อการกระทํา หรอื การละเวน้ใด ๆ ของบุคคลท่ีสาม 
ท่ีลูกค้าสง่เงินเพ่ือเติมเงินในบญัชีของลูกค้า หรอื ถอนเงินออกจากเวบ็ไซต์โดยลูกค้า   

18. ในบางโอกาสซ่ึงขึ้นอยู่กบัดุลยพินจิแต่เ พียงผู้เดียวของบรษัิท อาจใหข้้อมูล, คําแนะนาํ, ข่าวสาร, 
คําวจิารณ์ หรอื ข้อมูลอืน่ ๆ เกี่ยวกบัตลาด เ พ่ือวตัถุประสงค์ 
ในการใช้ข้อมูลตามดุลยพินจิของบรษัิทแต่เพียงผู้เดียว หากกรณีดงัต่อไปนีเ้กิดขึ้น:   

- บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบต่อข้อมูลนี;้  

- บรษัิทไม่รบัประกนั เกี่ยวกบัความเ ท่ียงตรง, ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดงักล่าว   

- ข้อมูลนีมี้ไวเ้ พ่ือใหลู้กค้าสามารถตดัสนิใจลงทุนของตนเองได้เ ท่านัน้ ไม่ใช่คําแนะนาํการลงทุน   

- หากในเอกสารประกอบด้วยข้อมูลสว่นบุคคลท่ีจํากดั หรอื กลุ่มบุคคลท่ีมีจุดประสงค์หรอืมีข้อกงัวล 
ลูกค้าตกลงท่ีจะไม่สง่ต่อข้อมูลนี ้ไปยงับุคคล หรอื กลุ่มบุคคลดงักล่าว   

- บรษัิทไม่รบัประกนัวา่ ลูกค้าจะได้รบัข้อมูล ก่อนท่ีมันจะไม่อปัเดท ลูกค้าตดัสนิใจเกี่ยวกบัการใช้ข้อมูลนี ้
ด้วยตนเอง ข้อมูลท่ีโพสต์เผยแพรโ่ดยบรษัิท อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรอื ลบได้ตลอดเวลา 
โดยไม่ต้องแจ้งใหลู้กค้าทราบล่วงหนา้  

19. บรษัิทจะไม่แนะนาํลูกค้า เรือ่งความสามารถในการทํากําไรของธุรกรรม หรือ 
ใหค้ําแนะนาํการลงทุนในรปูแบบอื่นใด นอกเหนอืจากการใหข้้อมูลเกีย่วกบัสถานะปจัจุบนัของตลาดการเงิน 
สญัญาณการเทรดท่ีบรษัิทบรกิารใหแ้ก่ลูกค้าภายใต้ขอ้ตกลง 
ซ่ึงไม่ใช่ข้อเสนอและไม่ได้เ ป็นคําแนะนาํท่ีชดัเจน วา่ลูกค้ามีสว่นรว่มในการทําธุรกรรมการเทรดและ / 
หรอืทําการเทรด สญัญาณการเทรดไม่ใช่ข้อมูลท่ีมีวตัถุประสงค์และเชื่อถือได้ 
ไมใช่ข้อมูลท่ีบรษัิทต้องรบัผิดชอบต่อลูกค้า และบุคคลท่ีสาม และไม่ใช่ท่ีปรกึษามืออาชีพ ลูกคา้ 
ต้องรบัความเสีย่งในการดําเนนิการเทรดของตนเอง 
และทําการตดัสนิใจท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากการตดัสนิใจด้วยตนเอง 
โดยการสง่คําส ั่งถึงบรษัิทเ พ่ือทําการเทรดนัน้ ลูกค้ายอมรบัวา่ ตนเองมีความรบัผิดชอบอย่างเตม็ท่ี 
ในการประเมินและวจิยัความเสีย่งของการเทรดอย่างอสิระ ลูกค้ายืนยนัว่า  
เขามีความรูท้างการตลาดเพียงพอ, ได้รบัคําแนะนาํจากผู้เชี่ยวชาญ กรณีจําเ ป็น 
และมีประสบการณ์ท่ีจําเ ป็นในการประเมินข้อดีและความเสีย่งของการทําธุรกรรมของตนเองแล้ว 



หากคํานงึถึงสิง่ท่ีกล่าวมาแล้ว บรษัิทขอแนะนาํใหลู้กค้าพิจารณาอย่างรอบคอบว่า  
ความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นเ ม่ือมีการทําธุรกรรมนัน้ ๆ เ ป็นท่ียอมรบัได้หรอืไม่ 
โดยคํานงึถึงวตัถุประสงค์และความสามารถทางการเงินของลูกค้า ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลนี ้
ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เ พ่ือหา้มไม่ใหลู้กค้าทําธุรกรรม (เทรดกบัตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน) 
แต่มีวตัถุประสงค์ เ พ่ือช่วยลูกค้าประเมินความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้องกบัการทําธุรกรรมเหล่านัน้ 
และเป็นแนวทางการเลือกกลยุทธ์ในบรบิทของการดําเนนิการข้อตกลงกบับรษัิท 


