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เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและคำเตือน 
บทนำ 

ALPFX COMPANY LIMITED จดทะเบียนบริษัทหมายเลข 8265084 (ต่อไปนี้เรียกว่า 
“ALPFOREX”, “เรา”, “ของเรา”, “บริษัท”) 

ท่านที่มีความสนใจควรศึกษาคำเตือนความเสี่ยงต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง โปรดทราบว่าเราไม่ได้สำรวจ
หรืออธิบายความเสี่ยงทั้งหมดที่เก่ียวข้องเมื่อมีการซื้อขายในตราสารทางการเงิน เราเพียงแค่อธิบายลักษณะ
ทั่วไปของความเสี่ยงในการซื้อขายในตราสารทางการเงินบนความยุติธรรมและพ้ืนฐานที่ไม่ทำให้เกิดความ
เข้าใจผิด 

โดยเฉพาะ Contracts for Difference (CFDs) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนและไม่เหมาะกับ
นักลงทุนบางท่าน CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่าง 
“ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ที่ระบุว่าจะทำการซื้อขายส่วนต่างในราคาของสินทรัพย์ ณ จุดเวลาที่ทำการเปิดสัญญา
กับจุดเวลาที่ทำการปิดสัญญา CFDs ช่วยให้นักลงทุนสามารถซ้ือขายเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้
โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์อ้างอิงจริง โดยการลงทุนใน CFDs ท่านต้องยอมรับในความเสี่ยงสูงและอาจส่งผล
ในการขาดทุนของเงินลงทุนทั้งหมดของท่าน 
 ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบครอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการ
ลงทุน ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ท่านจึงควรพิจารณาการลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้
และควรพิจารณาอย่างรอบครอบถึงความเสี่ยงในการลงทุน หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยัง
มีข้อสงสัยต่าง ๆ คำแนะนำ ข่าว หรือข้อมูลอ่ืนที่นำเสนอบนเว็บไซต์เป็นเพียงข้อมูลเสนอแนะทั่วไป ไม่ได้เป็น
คำแนะนำในการลงทุน  
 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

1. ความเสี่ยงทางเทคนิค 
1.1 ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงของการขาดทุนทางการเงินที่เกิดจากความ

ล้มเหลวของข้อมูล การสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์และระบบอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เนื่องด้วยบริษัทไม่สามารถควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ซึ่งเป็นผล
ที่มาจากความล้มเหลวของระบบใด ๆ อาจเป็นได้ว่าคำสั่งอาจไม่มีการดำเนินการตามคำแนะนำหรือ
ไม่ได้มีการดำเนินการเลย บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ของความล้มเหลวดังกล่าว 

1.2 ในขณะทำการการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงของการ
ขาดทุนในการลงทุนทีอาจจะเกิดข้ึน เช่น ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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2. สภาวะตลาดที่ไม่ปกติ 
ในช่วงตลาดที่สภาวะผิดปกติ ช่วงเวลาในการประมวลผล รายการซื้อขายอาจเพิ่มข้ึนได้ 

นอกจากนี้รายการซื้อขายอาจไม่สามารถประมวลผลตามราคาท่ีต้องการได้ หรืออาจไม่สามารถ
ประมวลผลเลยก็เป็นได้ 

3. แพลตฟอร์มการซื้อขาย 
3.1 ท่านควรทราบว่ามีเพียงหนึ่งคำสั่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ณ เวลานั้น เมื่อ

ท่านได้ส่งคำสั่งใด ๆ เพ่ิมเติมคำสั่งนั้นจะถูกต่อคิวรอดำเนินการ และข้อความ "การสั่งซื้อถูกล็อค" จะ
ปรากฏขึ้นจนกว่าคำสั่งแรกจะได้รับการดำเนินการ 

3.2 ท่านควรทราบว่าเมื่อปิดคำสั่งซื้อขาย คำสั่งที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีการยกเลิก 
3.3 ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับผลจากการดำเนินการของคำสั่งที่ส่งมาก่อนหน้านี้แต่ตัดสินใจที่

จะส่งคำสั่งซ้ำ ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงในการทำรายการสองครั้งแทนที่จะเป็นเพียงหนึ่งครั้ง 
อย่างไรก็ตามท่านอาจได้รับข้อความ "คำสั่งถูกล็อก" ตามท่ีอธิบายไว้ในข้อที่ 3.1 ด้านบน 

3.4 หากคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขราคา Stop Loss และราคา Take Profit ได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือ
แก้ไขราคาของคำสั่งซื้อขายได้ 

ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการยังไม่ได้รับการดำเนินการ ท่านจะสามารถปรับเปลี่ยน
หรือแก้ไขราคาคำสั่งซื้อขาย รวมถึง Stop Loss, Take Profit ได้ตามปกติ 

4. การสื่อสาร 
4.1 ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงของการขาดทุนทางการเงินใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านได้รับ

ความล่าช้าหรือยังไม่ได้รับแจ้งทุกประกาศใด ๆ จากบริษัท 
4.2 ท่านรับทราบว่าข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสที่ส่งมาทางอีเมลจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการ

เข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต 
4.3 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท และ

ยอมรับความเสี่ยงของการขาดทุนทางการเงินที่เกิดจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตไปที่บัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของท่าน 

4.4 บริษัทไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ หากบุคคลที่สามได้รับอนุญาต/ไม่ได้รับอนุญาตมีการ
เข้าถึงข้อมูล รวมถึงที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลส่วนบุคคล, การ
เข้าถึงข้อมูลข้างต้นจะมีการส่งระหว่างบริษัทหรือบุคคลอ่ืนใด โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือสิ่งอำนวยความ
สะดวกการสื่อสารทางเครือข่ายอื่น ๆ โทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

5. เหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์อันเป็นเหตุสุดวิสัย ท่านควรยอมรับความเสี่ยงของการขาดทุนทางการ

เงิน 
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คำเตือนความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ CFDs 
โปรดทราบคำเตือนนี้ไม่สามารถเปิดเผยความเสี่ยงทั้งหมดและด้านอ่ืน ๆ ที่สำคัญของการ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ Contracts for Differences (CFDs) ท่านควรทำ
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ลักษณะและขอบเขตความเสี่ยงของท่าน นอกจากนี้ควรพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในแง่ของสถานการณ์และฐานะทางการเงินของท่าน  

6. ผลกระทบของเลเวอเรจ 
6.1 การลงทุนใน CFDs จะมีการใช้เลเวอเรจอยู่เสมอ ส่งผลให้การลงทุนมีความเสี่ยงมากกว่า

การลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ ซึ่งเกิดจากการใช้เงินทุนจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกรรม 
ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบทั้งด้านบวกหรือด้านลบได้มากข้ึน 
และการใช้เลเวอเรจในระดับที่มากเกินอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ท่านต้องพิจารณาว่า
หากตลาดเคลื่อนที่ตรงข้ามกับคำสั่งซื้อขายของท่าน อาจต้องขาดทุนโดยรวมสูงกว่าเงินฝาก และท่าน
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมดที่ใช้และสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่
ได้เลือก 

7. CFDs มีความผันผวนสูง 
บางส่วนของ CFDs ที่ซื้อขายภายในช่วงระหว่างวันกับการเคลื่อนไหวของราคาท่ีผันผวน 

ท่านต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ามีความเสี่ยงสูงของการขาดทุนเช่นเดียวกับผลกำไร ราคาของ CFDs 
ที่ได้มาจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (ตัวอย่างเช่นสกุลเงิน, หุ้น, โลหะ, ดชันี และอ่ืนๆ ) อาจมีความ
ผันผวนสูง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและช่วงที่หลากหลายและอาจสะท้อนให้เห็นถึง
เหตุการณ์ที่คาดเดาหรือการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไข ที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นท่านหรือ
บริษัท ดังนั้น ตลาดบางช่วงอาจเป็นไปไม่ได้สำหรับคำสั่งซื้อขายของท่านที่จะได้รับการดำเนินการใน
ราคาที่ต้องการ ซึ่งนำไปสู่การขาดทุน ราคาของ CFDs และหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับอิทธิพลจากสิ่ง
อ่ืน ๆ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของอุปทานและอุปสงค์ ภาครัฐ, การเกษตร, การพาณิชย์และ
โปรแกรมและนโยบายการซื้อขาย เหตุการณ์ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในประเทศและระหว่าง
ประเทศและลักษณะทางจิตวิทยาการแลกเปลี่ยนของตลาดที่เก่ียวข้อง ดังนั้นคำสั่ง Stop Loss ไม่
สามารถรับประกัน ขีดจำกัดของการสูญเสียได้ 

ท่านควรทราบและยอมรับว่า มูลค่าของ CFDs อาจมีความผันผวนขึ้นหรือลงและอาจทำให้
การลงทุนสูญเปล่า ซึ่งโดยทั่วไปการฝากเงินแบบพอดีหรือมีระดับมาร์จิ้นน้อยเกินไป อาจส่งผลให้ท่าน
สูญเสียเงินทั้งหมดได้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในสินทรัพย์อ้างอิงอาจส่งผล
กระทบต่อคำสั่งซื้อขายของท่านมากกว่าปกติ  หากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ในด้านบวก 
ท่านอาจได้ผลกำไรที่ดี แต่หากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนที่ในด้านตรงข้าม แม้เพียง
เล็กน้อย อาจส่งผลให้เงินฝากหรือระดับมาร์จิ้นของท่านลดลงอย่างรวดเร็ว 
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8. สภาพคล่อง 
บางส่วนของสินทรัพย์อ้างอิงอาจไม่มีความคล่องตัวในทันทีซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่

ลดลงสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงและท่านอาจไม่สามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหรือขอบเขตของความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

9. Contracts for Differences 
CFDs พร้อมใช้งานสำหรับการซื้อขายกับบริษัทที่มีการทำธุรกรรมสปอตที่ไม่มีการส่ง ซึ่งให้

โอกาสที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราสกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ,์ ดัชนีตลาดหุ้นหรือราคาหุ้นที่
เรียกว่าสินทรัพย์อ้างอิง หากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ในด้านบวก ท่านอาจได้ผลกำไรที่ดี 
แต่หากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนที่ในด้านตรงข้าม แม้เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลให้เงิน
ฝากหรือระดับมาร์จิ้นของท่านลดลงอย่างรวดเร็ว และยังรวมถึงค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมใด ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึน ดังนั้นท่านไม่ควรลงทุนใน CFDs เว้นแต่ท่านจะยอมรับความเสี่ยงของการ
สูญเสียเงินทั้งหมดที่ได้ลงทุนและค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมใด ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึน 

10. ตลาดต่างประเทศ 
ตลาดต่างประเทศมีความเสี่ยงที่หลากหลาย เมื่อมีการร้องขอ บริษัทต้องให้คำอธิบายถึง

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและการคุ้มครอง (ถ้ามี) ซึ่งจะดำเนินการในตลาดต่างประเทศใด ๆ รวมทั้ง
ขอบเขตท่ีจะยอมรับความรับผิดสำหรับการเริ่มต้นของบริษัทต่างประเทศผ่านผู้ที่มีข้อตกลงใดๆ 
ศักยภาพสำหรับกำไรหรือขาดทุนจากการทำธุรกรรมในตลาดต่างประเทศหรือในการทำสัญญาที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

11. มาร์จิ้น 
ในการส่งคำสั่งซื้อขายแต่ละครั้งจะมีการหักมาร์จิ้นบางส่วนไว้เป็นหลักประกันและคืนให้เมื่อ

ท่านทำการปิดคำสั่งซื้อขาย ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านควรคงมาร์จิ้นในบัญชีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
หากระดับมาร์จิ้นในบัญชีของท่านเหลือต่ำกว่าที่บริษัทกำหนดจะส่งผลทำให้คำสั่งซื้อขายของท่านที่
กำลังดำเนินการอยู่ถูกปิดโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

12. คอมมิชชั่นและภาษี 
12.1 ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นการซื้อขาย ท่านควรตระหนักถึงค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ที่ท่านจะต้องรับผิดชอบ หากค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ได้แสดงในแง่การเงิน (ยกตัวอย่างเช่น เปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าสัญญา) ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจมูลค่าตัวเงินที่แท้จริงของค่าใช้จ่าย 

12.2 มีความเสี่ยงที่การซื้อขายของท่านในตราสารทางการเงินรวมถึง CFDs อาจจะหรือต้อง
เสียภาษี เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือสถานการณ์ส่วนตัว บริษัทไม่รับประกันว่าไม่มีภาษี
และ/หรืออากรแสตมป์อ่ืน ๆ ที่จะต้องชำระ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบภาษีใด ๆ และ/หรืออากรอ่ืนใดที่
อาจเกิดขึ้นในส่วนของการซื้อขาย 
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13. Slippage  
ความแตกต่างระหว่างราคาท่ีลูกค้า ส่งคำขอของธุรกรรม CFDs กับราคาที่ธุรกรรมนั้น

ดำเนินการจริง Slippage มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความผันผวนของราคาสูงขึ้น (เช่น ในช่วงที่มีการ
ประกาศข่าว) ทำให้การเปิดคำสั่งในบางราคาไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อต้องการเปิดคำสั่งซื้อขาย
ทันทีและคำสั่งซื้อขายล่วงหน้ารวมไปถึงเมื่อจะดำเนินการคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ อาจมีสภาพคล่องไม่
มากพอในระดับราคาท่ีต้องการเพื่อให้สถานะเปิดที่ราคานั้น 

14. การล้มละลาย 
14.1 การล้มละลายหรือการไม่ยอมชำระหนี้ของบริษัท อาจนำไปสู่ตำแหน่งการยกเลิกหรือ

ปิดตัวโดยปราศจากความยินยอมของท่าน ในบางกรณีท่านอาจไม่ได้รับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจริงที่ท่าน
ยื่นเป็นหลักประกันและท่านอาจจะต้องยอมรับการชำระเงินใด ๆ ที่เป็นเงินสดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่
เห็นว่ามีความเหมาะสม 

14.2 กองทุนแยกกลุ่มจะต้องได้รับการคุ้มครองตามความในข้อบังคับที่ใช้บังคับ กองทุนรวม
ที่ไม่แยกจะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามความในข้อบังคับที่ใช้บังคับ 

14.3 กองทุนรวมที่ไม่แยกจะไม่แยกจากเงินของบริษัท และจะถูกนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และในกรณีของการล้มละลายของบริษัท ท่านจะถูกจัดอันดับเป็นเจ้าหนี้ทั่วไป 

 
ความเสี่ยงของบุคคลที่สาม 
มีการแจ้งให้ทราบแก่ท่านตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

1. บริษัทอาจส่งผ่านเงินที่ได้รับจากท่านต่อบุคคลที่สาม (เช่น ธนาคาร, ตลาด, โบรกเกอร์ตัวกลาง, 
คู่สัญญา OTC หรือสำนักหักบัญชี) เพ่ือถือหรือควบคุมในการทำธุรกรรมผ่านหรือกับบุคคลนั้นหรือ
เพ่ือตอบสนองภาระผูกพันของท่านในการให้หลักประกัน (เช่น ข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้น) ในส่วนที่
เกี่ยวกับการทำธุรกรรม บริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของบุคคลที่
สามไปยังบุคคลที่จะผ่านเงินที่ได้รับจากท่าน 

2. บุคคลที่สามซึ่งบริษัทจะส่งเงินที่อาจถือไว้ในบัญชีซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อและอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะ
แยกออกจากเงินของท่านหรือเงินของบุคคลที่สาม ในกรณีท่ีมีการล้มละลายหรือการดำเนินการอ่ืน ๆ 
ที่คล้ายคลึงใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สาม บริษัทอาจมีเพียงข้อเรียกร้องที่ไม่มีหลักประกันกับบุคคลที่สาม
ในนามของท่าน และท่านจะมีความเสี่ยงในเงินที่ได้รับจากบริษัทจากบุคคลที่สาม ที่ไม่สามารถ
ตอบสนองข้อเรียกร้องของท่านด้วยข้อเรียกร้องในส่วนของบัญชีที่เก่ียวข้อง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด 
ๆ หรือมีความรับผิดชอบต่อการขาดทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้น 

3. บริษัทอาจฝากเงินท่านด้วยการรับฝากเงินที่อาจมีหลักประกัน ภาระหรือสิทธิของการเริมต้นใน
ความสัมพันธ์กับเงินนั้น 

4. ธนาคารหรือโบรกเกอร์ผ่านบริษัทท่ีได้มีข้อตกลงที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกับความสนใจของท่าน
 


