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สัญญำส ำหรับกำรเปิดบัญชี  
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1. ข้อก ำหนดโดยท่ัวไป 
 
1.1. บริษัท HotForex มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและให้บริการส าหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาจะ
เรียกว่า “ลูกค้า”) ที่มีความประสงค์จะท าการซื้อขายในสัญญาส าหรับการลงทุนประเภท หุ้น (Stock), การ
แลกเปลี่ยนอัตราระหว่างประเทศ (Financial Exchange), หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) (ซึ่งต่อไปใน
สัญญาจะเรียกว่า “สัญญาการซื้อขาย”) 
 
1.2. บริษัทต้องให้การบริการแก่ลูกค้าดังต่อไปน้ี: 
 ก. ด าเนินการเปิดบัญชีเทรดให้กับลูกค้า 
 ข. ให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการในส่วนของ “MyHotForex” 
 ค. ด าเนินธุรกรรมให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขในสัญญาการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มการเทรดของบริษัท  
 
2. กำรเปิดบัญชีเทรด 
 
2.1. ลูกค้าสามารถด าเนินการเปิดบัญชีเทรดโดยต้องระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัท http://www.hotforex.com 
 
2.2. ในระหว่างการระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อท าการเปิดบัญชี ลูกค้ามีสิทธิ์ในการเลือกสกุลเงินของบัญชีเทรด
ระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือ ยูโร (EUR)  
 
2.3. บริษัทมีบัญชีเทรดหลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัท www.hotforex.com บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในบัญชีเทรดและจะแจ้งให้ทราบถึง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของบริษัท www.hotforex.com 
 
2.4. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธข้อเสนอหรือบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ ก็ตามที่มีผลต่อบัญชีของลูกค้า
โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าและบริษัท  
 
 
 
 

http://www.hotforex.com/
http://www.hotforex.com/
http://www.hotforex.com/
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2.5. ในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ ในบัญชีเป็นเวลานานเกินกว่า 90 วันตามปฏิทิน บริษัทมี
สิทธิ์ที่จะเก็บบัญชีดังกล่าวเข้าไว้ในส่วนการเก็บข้อมูลของบริษัท (Archive) แม้ว่าจะมีเงินอยู่ในบัญชีก็ตาม หาก
บัญชีดังกล่าวถูกเก็บไว้ในส่วนข้อมูลและมีเงิน Balance ไม่เพียงพอต่อเปิดค าสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending 
Orders) ค าสั่งซื้อขายน้ัน ๆ ที่ถูกเปิดไว้ก่อนหน้าจะถูกยกเลิกโดยระบบทันที ลูกค้าสามารถด าเนินการให้บัญชีที่ถูก
เก็บไว้ในส่วนข้อมูลกลับมาใช้งานได้ใหม่อีกคร้ังจะต้องติดต่อ support@hotforex.com บริษัทไม่มีนโยบายที่จะ
ลบบัญชีที่ถูกเก็บไว้ในส่วนข้อมูล 
 
2.6. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกเงื่อนไขหรือข้อก าหนดของการให้บริการต่าง ๆ ได้ 
2.7. ลูกค้าทราบและยอมรับว่าภาษาที่ถูกใช้อย่างเป็นทางการของบริษัทคือภาษาอังกฤษ 
2.8. ลูกค้า ณ ที่น้ีมีความเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี: 
 
 ก. ในการยอมรับเงื่อนไขของสัญญาส าหรับการเปิดบัญชี (Account Opening Agreement) ลูกค้า
ยินยอมที่จะกดปุ่ม “ยอมรับ (I Accept)” หรือปุ่มและลิงค์ใด ๆ ที่มีข้อความคล้ายกัน ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบ
ปุ่ม/ลิงค์ดังกล่าวและวางอยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นถึงการอนุมัติที่ทางบริษัทได้รับจากลูกค้าที่มี
ต่อสัญญาฉบับน้ี 
 ข. ลูกค้าสามารถใช้งานและเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเว็บหลักได้ 
 
3. ควำมรับผิดชอบและหน้ำท่ีของแต่ละฝ่ำย 
 
3.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากมีการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าจากบุคคลที่สามโดยใช้รหัสผ่านที่ทางบริษัทได้
มอบให้กับลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของรหัสผ่านตนเอง  
3.2. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบการด าเนินธุรกรรมภายในบัญชีของลูกค้าเอง 
3.3. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับส าเนาบัตรประชาชนทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง การยืนยันที่อยู่ ส าเนาเอกสารบัตรเครดิตที่มีรูปถ่ายด้านหน้าและด้านหลังในกรณีที่ลูกค้า
ต้องการฝากเงินผ่านบัตรเครดิต 
3.4. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบที่มาของเงินซึ่งฝากเข้าสู่บัญชีเทรดของบริษัทว่าเป็นเงินที่สามารถน ามาลงทุนได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
3.5. บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการท าธุรกรรมของลูกค้าในกรณีที่พบว่าการท าธุรกรรมดังกล่าวขัดต่อข้อก าหนด
ของบริษัทในข้อที่ 4 และข้อ 10 (ก) ของสัญญาฉบับน้ี 

mailto:support@hotforex.com
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3.6. ข้อมูลทุกอย่างที่ทางบริษัทได้เผยแพร่สู่สาธารณะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หาก
ลูกค้าน าข้อมูลของทางบริษัทไปน าเสนอต่อลูกค้าคนอื่น ๆ 
 
4. กำรอนุมัติเพ่ือท ำกำรซื้อขำย                                                    
4.1. บริษัทมีส่วนในการท าธุรกรรมสัญญาซื้อขายกับลูกค้าให้สอดคล้องกับค าสั่งของลูกค้าตามค าบอกกล่าว การ
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท HotForex จะท าหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้แก่ลูกค้าในการท า
ธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับค าสั่งจากลูกค้าในทางตรงกันข้ามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทเป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการสั่งซื้อทั้งหมดกับธนาคารคู่สัญญาดังกล่าว สถาบันที่มีความเข้าใจในการลงทุนอย่างถ่องแท้ 
ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วหรือตัวบริษัทเอง ตามที่บริษัทเห็นสมควร                                      
 
5. มำร์จ้ินและเงื่อนไขกำรฝำกเงิน 
 
5.1. ลุกค้าจ าเป็นจะต้องมีเงินมาร์จ้ินไว้ในบัญชีตามที่ได้ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการเปิดบัญชีของแต่ละประเภท บริษัท
มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของระดับมาร์จ้ินที่ก าหนดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับความต้องการมาร์
จ้ินส าหรับบัญชีแต่ละประเภทที่ได้แจ้งไว้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะก าหนดจ านวนเงิน จ านวน
ของค าสั่งซื้อขายที่สามารถเปิดได้ของบัญชีแต่ละประเภทได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบการขาดทุนที่เกิดจากการลงทุน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน, ความล่าช้าของสัญญาณอินเตอร์เนตหรือปัจจัยใด ๆ ก็
ตามแต่ที่ส่งผลให้เกิดความชะลอในการส่งค าสั่งซื้อขายไปยังตลาด 
ยกตัวอย่างเช่นการเปิดค าสั่งซื้อขายในช่วงที่มีความผันผวนในตลาดสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะ “มาร์จ้ิน คอล 
(Margin Call)” กับค าสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ 
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6. กำรถือครองค ำสั่งซื้อขำย 
 
6.1. ลูกค้ามีสิทธิ์ถือครองค าสั่งซื้อขายทันทีที่มีการส่งค าสั่งซื้อขายไปยังตลาดจนกว่าจะมีค าสั่งต้องการปิดค าสั่งซื้อ
ขายจากลูกค้าหรือบริษัท HotForex เป็นผู้ปิดค าสั่งซื้อขายภายใต้ข้อบังคับที่ 10 (การปิดบัญชี) ตามนโยบายของ
บริษัท HotForex ค าสั่งซื้อขายของลูกค้าจะมีการคิดค่าธรรมเนียมจนกว่าค าสั่งซื้อขายดังกล่าวจะถูกปิด 
 
7. หลักทรัพย์ประกัน      
                                            
7.1. กองทุนทั้งหมด หลักทรัพย์ เงินตราและทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้า ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในเครือได้จดทะเบียน
ให้กับลูกค้าในเวลาใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล ร่วมกับอีกบุคคลหน่ึง หรือเป็นผู้ค้ าประกันบัญชีของบุคคลอื่นใด) 
หรืออาจอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมหรือด าเนินการตามหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการเก็บรักษา 
จะท าโดยบริษัท HotForex ในฐานะหลักทรัพย์และอยู่ภายใตสิทธิยึดหน่วงทั่วไปและสิทธิในการหักลบหน้ีสินของ
ลูกค้า HotForex ไม่ว่าบริษัท HotForex จะสามารถท าการเชื่อมโยงกับหลักทรัพย์ดังกล่าว สินค้าโภคภัณฑ์ 
เงินตราหรือทรัพย์สินอื่นและไม่ค านึงถึงจ านวนบัญชีที่ลูกค้าอาจเปิดกับบริษัท   
 
8. กำร Rollover 
 
8.1. ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทสามารถ rollover ค าสั่งซื้อขายของลูกค้า (ในความเสี่ยงของลูกค้า) ไปยังระยะเวลาที่
ได้ท าการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทับลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมจากการ rollover เป็นสัดส่วนตาม
ข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การ rollover ของบริษัท (Company’s Rollover)/ ค่าธรรมเนียม (Interest 
Policy)” 
 
9. กำรเทรดในรำคำท่ีไม่มีอยู่จริง 
 
9.1. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะตัดสินให้ค าสั่งซื้อขายกลายเป็นโมฆะได้ในกรณีที่พบว่าค าสั่งซื้อขายน้ัน ๆ มีการเปิดค าสั่งใน
ต าแหน่งที่ไม่ปรากฏว่าราคาเคยเคลื่อนที่ไปถึง กรณีน้ีจะไม่รวมเข้าด้วยกันกับกรณีที่เปิดค าสั่งซื้อขายในช่วงที่ยังไม่
มีการวิ่งของราคาในตลาด 
10. กำรปิดบัญชี 
 
10.1. การปิดบัญชีซื้อขายของลูกค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ: 
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 10.1.1. ลูกค้าถึงแก่ความตายและได้รับการยืนยันตามกฏหมาย 
  
 10.1.2. ลูกค้าประสบภาวะล้มละลายซึ่งได้รับการยืนยันจากธนาคารหรือองค์กรการเงินที่เกี่ยวข้องกับ      
ลูกค้า 
 
 10.1.3. การอายัดทรัพย์สินภายในบัญชีลูกค้าโดยบริษัท 
 
 10.1.4. มาร์จ้ินไม่เพียงพอต่อการถือค าสั่งซื้อขายในตลาดหรือทางบริษัทเห็นว่าการฝากเงินเพื่อท าการ
ปกป้องบัญชีน้ัน ๆ ยังไม่เพียงพอ 
 
 10.1.5. ลูกค้าไม่ได้ระบุข้อมูลอย่างที่ทางบริษัทต้องการตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับน้ี 
 
 10.1.6. ในสถานะการณ์ใด ๆ ก็ตามที่ทางบริษัทเห็นว่าเหมาะสมเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของทางบริษัท
และเป็นไปตามข้อก าหนดของทางบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ที่จะด าเนินการดังต่อไปน้ี : 
 
  10.1.6.1. ลูกค้าไม่สามารถควบคุมเงินทุนของตนเองได้อันเน่ืองจากไม่มีเงินในการลงทุนหรือไม่มี
เงินเพื่อค้ าประกันทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกต่อไป 
 
  10.1.6.2. การซื้อขายใดๆ หรือสัญญา ผู้ค้ าประกันหรือกรรมสิทธิอิ่นๆ ที่ถูกรักษาหรือผูกสัญญา
ไว้ของลูกค้า 
 
  10.1.6.3. ยกเลิกค าสั่งซื้อขายหรือสัญญาที่ท าไว้กับลูกค้าทั้งหมดซึ่งไม่ได้เกิดจากความต้องการ
ของลูกค้าในการลงทุนด้วยตัวเอง ผู้อื่นเป็นผู้ด าเนินการลงทุนโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือความเห็นชอบจากตัว
ลูกค้าเอง อย่างไรก็ตามการเปิดค าสั่งซื้อขายให้กับลูกค้าใหม่ในต าแหน่งเดิมและให้มีค่า spread ที่เหมาะสม ทาง
บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี 
 
 
 
 



HF Markets (SV) Ltd 
   Account Opening Agreement   

9 
 

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

11. กำรด ำเนินธุรกรรมฝำกถอน 
 
11.1. บริษัทไม่มีนโยบายรับฝากหรือถอนเงินของลูกค้าเป็นเงินสด การท าธุรกรรมทุกอย่างระหว่างลูกค้าและ
บริษัทจะต้องเป็นไปในรูปแบบที่ทางบริษัทก าหนดซึ่งได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระบบด าเนินการฝากถอนของ
บริษัทจะได้รับการเห็นชอบจากฝั่งลูกค้าและบริษัทก่อนจึงจะสามารถด าเนินการทางธุรกรรมได้ บริษัทไม่มีนโยบาย
รับเงินจากบุคคลที่สามเพื่อน าเข้าสู่บัญชีของลูกค้า บริษัทไม่มีสิทธิ์ในการด าเนินการถอนเงินลูกค้าออกและโอนไป
ยังบัญชีของบุคคลที่สาม บริษัทต้องอนุญาตให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างบัญชีหน่ึงไปยังอีกบัญชี
หน่ึงได้ (ซึ่งทั้งสองบัญชีต้องมีหลักฐานการเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า) 
 
11.2. การฝากถอนหรือท าธุรกรรมอื่น ๆ สามารถท าได้เฉพาะช่วงเวลาที่บริษัทเปิดท าการเท่าน้ันต้ังแต่เวลา 07:00 
GMT ไปจนถึง 22:00 GMT บริษัทจะต้องด าเนินการถอนเงินให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันหลังจากที่
ลูกค้ายื่นค าร้องขอถอนเงิน 
 
11.3. รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝากถอนสามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์หลัก
ของบริษัท 
 
11.4. ลูกค้ามีสิทธิ์ในการถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของตนได้ตามประสงค์ 
 
11.5. การถอนเงินในจ านวนที่เท่ากันกับจ านวนเงินฝากจะต้องถอนผ่านช่องทางเดียวกันกับที่ฝากเงินเข้ามา ใน
กรณีที่จ านวนเงินที่ต้องการถอนมีมากกว่าจ านวนเงินที่ฝากเข้ามาลูกค้าสามารถถอนเงินผ่านช่องทางอื่นได้  
 
11.6. ไม่มค่าธรรมเนียมในการฝากถอนเงินกับบริษัท หากลูกค้าพบว่ามีการช าระค่าธรรมเนียมน่ันหมายถึง
ค่าธรรมเนียมจากระบบฝากถอนหรือตัวกลางที่ลูกค้าใช้เป็นช่องทางในการท าธุรกรรม 
 
11.7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการฝากเงินในกรณีที่ตรวจพบว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่สุจริต  
 
11.8. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถถอนเงินฝากผ่านช่องทางเดิมในการฝากเงินเข้าได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์และขอ
อภัยในความล่าช้าที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบเงินจ านวนดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน 
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11.9. ในกรณีที่เกิดการฝากหรือถอนเงินผิดบัญชี บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินจ านวนน้ีจากบัญชีของลูกค้าโดยตรง
เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล 
 
11.10. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเทรดถึงวอลลุ่มในการเทรดที่ก าหนด ระบบจะส่งค าร้องขอถอนเงินของลูกค้าไป
ยังบัญชีต้นทางที่ลูกค้าท าการฝากเงินเข้ามา และจะมีข้อความ “วอลลุ่มเทรดไม่เพียงพอ (sufficient trade 
volume)” จากทางบริษัท 
 
11.11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีของลูกค้าเป็นเงินชดเชยในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่สามารถเท
รดถึงวอลลุ่มในการเทรดที่ก าหนดและการฝากเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อจุดประสงค์เพื่อฝากเงินและต้องการโอนไปยัง
ที่อื่นต่อซึ่งจะมีข้อความ “วอลลุ่มเทรดไม่เพียงพอ (sufficient trade volume)” จากทางบริษัท 
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12. กำรให้ควำมเห็นชอบ 
 
12.1. การยืนยันค าสั่งซื้อขายหรือการท าธุรกรรมภายในบัญชีของลูกค้าทุกอย่างถือว่าผ่านการเห็นชอบและรับรู้
ของลูกค้า หากการส่งค าสั่งซื้อขายหรือการท าธุรกรรมไม่ได้เกิดจากความเห็นชอบของลูกค้าโปรดติดต่อทางบริษัท
ให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน นอกจากน้ีจะต้องส่งหลักฐานให้ชัดเจนมายังอีเมล์ของบริษัท ทางบริษัท
จะท าการพิจารณาและมอบรหัสใหม่ให้กับลูกค้าเพื่อสามารถเข้าถึงบัญชีของลูกค้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้  
 
13. กำรติดต่อสื่อสำร 
 
13.1. รายงาน, แถลงการณ์, ใบแจ้ง, และการสื่อสารอื่นๆ จะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการแจ้ง
บัญชีลูกค้าออนไลน์หรือผ่านทางอีเมล์โดยอ้างอิงจากข้อมูลอีเมล์ที่ลูกค้าระบุไว้ขณะเปิดบัญชีหรืออ้างอิงข้อมูลจาก
อีเมล์ที่ลูกค้าใช้งานในบริษัท HotForex  
บริษัทจะเป็นผู้ส่งข้อมูลที่ส าคัญให้กับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือถึงแม้ว่าลูกค้าจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตาม  
 
14. บทบำทควำมรับผิดชอบของบริษัท HotForex 
 
14.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ของลูกค้าที่เกิดขึ้นจาก การขาดทุน ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่า
ทนาย การกระท าซึ่งเกิดจากทางตรงและทางอ้อมซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย การขาดทุน หรือเหตุสุดวิสัยเช่น 
สงคราม สงครามกลางเมือง การแทรกแซงของรัฐบาล การปฏิวัติ ภัยธรรมชาติ ความไม่เสถียรของตลาด ความ
ล่าช้าหรือไม่สามารถท าการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ว่าจะด้วยทางคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตหรือช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบการขาดทุนอันเกิดจากตัวแทนของบริษัทหรือฝีมือของบุคคลที่
สามตามข้อก าหนดของบริษัทในหนังสือสัญญาฉบับน้ี 
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15. ควำมผันผวนของค่ำเงิน 
 
15.1. หากลูกค้ามอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแลการลงทุนตามสัญญาการซื้อขาย (Traded Contracts 
transaction) ลูกค้าจะต้องเข้าใจและยอมรับว่า: 
 
 ก. ผลก าไรหรือขาดทุนอันเกิดมาจากความผันผวนของค่าเงินในตลาดต้ังอยู่บนความเสี่ยงที่ลูกค้าพอใจ 
 
 ข. จ านวนเงินที่ลูกค้าฝากเข้ามาเพื่อเป็นมาร์จ้ินส าหรับการเทรดทางบริษัทจะปรับเป็นสกุลเงิน USD หรือ
สกุลเงินอื่น ๆ ที่ทางบริษัทก าหนด การฝากเงินในคร้ังต่อไปทางบริษัทจะปรับให้เป็นสกุลเงินน้ัน ๆ เช่นเดียวกัน  
 
 ค. บริษัทได้รับอนุญาตให้สามารถด าเนินการเปลี่ยนเงินฝากให้เป็นมาร์จ้ินส าหรับการเทรดตามอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินซึ่งก าหนดโดยทางบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่บริษัทใช้อ้างอิงมาจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
ตลาดจริง 
 
16. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุน 
 
16.1. ลูกค้าทราบและยอมรับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนจะต้องยอมรับความเสี่ยง การขาดทุน การ
สูญเสียเงินฝากของตนเองได้ ลูกค้าเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อเงินในบัญชี
ของลูกค้าซึ่งอาจจะน าไปสู่ความสูญเสียได้ เงินที่ลูกค้าน ามาลงทุนจะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินชีวิตของลูกค้า 
ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลบัญชีของลูกค้าและจะไม่กล่าวโทษต่อบริษัท พนักงานบริษัทหรือ
ตัวแทนของบริษัทหากมีการขาดทุนจากการลงทุนเกิดขึ้น ลูกค้าเข้าใจดีว่าทางบริษัทไม่สามารถรับประกันผลก าไร
หรือขาดทุนให้กับการลงทุนของลูกค้าได้  
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17. ค ำแนะน ำส ำหรับกำรลงทุน 
 
17.1. ลูกค้าทราบและยอมรับว่า: 
 
 ก. ข้อมูลหรือค าแนะน าใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนจากทางบริษัทเป็นเพียงความเห็นจากบริษัทเท่าน้ัน 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการเทรดของลูกค้า การตัดสินใจลงทุนเป็นสิทธิ์ของลูกค้าเอง  
 
 ข. ค าแนะน าหรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งอ้างอิงมาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ของบริษัทเป็นเพียงความคิดเห็น
เท่าน้ัน 
 
 ค. บริษัทไม่มีนโยบายรับประกันหรือรับผิดชอบข้อมูลหรือค าแนะน าที่ให้กับลูกค้า ลูกค้ารับทราบและ
เข้าใจดีว่าทางบริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทอาจจะลงทุนตามค าแนะน าหรือข้อมูลของบริษัทหรืออาจจะ
ไม่ลงทุนตามค าแนะน าหรือข้อมูลของบริษัทได้ 
 
 ง.บริษัทไม่มีตัวแทนในการเก็บค่าภาษีในการดูแลบัญชีเทรดของลูกค้า 
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18. กำรรับรองตัวตนของลูกค้ำ 
 
 18.1. ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า: 
 
 ก. ลูกค้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้มีอายุเ่ากับหรือมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 
 ข. บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บัญชีหรือข้อมูลบัญชีของลูกค้าได้ 
 
 ค. ลูกค้าในที่น้ียอมรับเงื่อนไขและสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาส าหรับการลงทุนได้  
 
 ง. ลูกค้าไม่ได้ท างานหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ธนาคาร บริษัทประกัน หุ้นหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่ลูกค้าท างานหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือองค์กรที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นลูกค้าจะต้องแจ้งให้
ทางบริษัททราบผ่านอีเมล์ 
 
 จ. ข้อมูลของลูกค้าที่มอบให้กับทางบริษัทเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ 
 
19. กำรรับประกัน 
 
19.1. ลูกค้าทราบและเข้าใจว่าบริษัทไม่มีหนังสือสัญญาอื่นนอกจากสัญญาของบริษัท ไม่มีสัญญาระหว่างลูกค้ากับ
พนักงานบริษัทหรือสัญญาระหว่างลูกค้ากับเอเย่นของบริษัทเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีให้กับลูกค้านอกจากน้ีทาง
บริษัทไม่มีสัญญาส าหรับการรับประกันในการท าก าไรหรือขาดทุนให้กับบัญชีของลูกค้า ลูกค้าทราบและเข้าใจว่า
ลูกค้ามีสิทธิ์ในการแจ้งให้บริษัททราบในทันทีหากพบเห็นสัญญาที่แอบอ้างชื่อของบริษัทซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับน้ี 
นอกเหนือจากน้ีหากลูกค้าพบเห็นตัวแทนหรือบุคคลใดก็ตามที่กล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทโดยไม่ได้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดหรืออ้างอิงจากสัญญาฉบับน้ี ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบได้ทันที ลูกค้าทราบดีว่าลูกค้า
เพียงผู้เดียวเท่าน้ันที่มีสิทธิ์ในการด าเนินธุรกรรมหรือท าการเปิดค าสั่งซื้อขายภายในบัญชีของลูกค้าเอง หากลูกค้า
พบว่ามีการด าเนินธุรกรรมหรือเปิดค าสั่งซื้อขายจากบัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้งให้ทางบริษัท
ทราบโดยทันที ลูกค้าทราบและยินยอมว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใด ๆ หากลูกค้าไม่สามารถแจ้ง
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ให้กับทางบริษัททราบได้อย่างทันท่วงที การแจ้งข้อมูลให้กับทางบริษัทได้รับทราบตามที่ได้กล่าวไว้ทั้งหมดจะต้อง
ส่งไปยังส านักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากน้ีทางบริษัทไม่รับประกันว่าจะด าเนินการส่งค าสั่งซื้อขายไปยังตลาดใหม่
ให้กับลูกค้าหรือไม่ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปเป็นไปตามข้อก าหนดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทาง
บริษัทและทางผู้ส่งมอบราคาให้กับบริษัท 
 
19.2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนอันเน่ืองมาจากความผิดพลาดหรือความล่าช้าของแพลตฟอร์มการเท
รดและการลงทุนผ่านบุคคลที่สามทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
 
 
20. กำรใช้บัญชีเทรดร่วมกัน 
 
20.1. ในกรณีมีบุคคลอื่นด าเนินการซื้อขายผ่านบัญชีของลูกค้า ทางบริษัทจะถือว่าบุคคลน้ัน ๆ คือลูกค้า การ
กระท า การตัดสินใจ ทุกอย่างถือว่ามาจากลูกค้าเองทั้งสิ้นและจะถูกปฏิบัติตามข้อก าหนดเช่นเดียวกันกับลูกค้าที่
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด หากผู้ที่ด าเนินการส่งค าสั่งซื้อขายเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ หุ้นส่วน ผู้รับผิดชอบในการดูแล
ทรัพย์สินหรือผู้ได้รับมอบหมายอ านาจ ลูกค้าในที่น้ีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและยินยอมที่จะช าระเงินชดเชยและ
ปกป้องบริษัทในกรณีที่บุคคลอื่นมีการเรียกร้องอันเน่ืองมาจากการสูญเสียหรือขาดทุนในการลงทุนและลูกค้า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีเองทั้งหมดไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
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21. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
                                           
21.1. บริษัทฯ บริษัทร่วมหรือบุคคลอื่นหรือบริษัทซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบริษัทฯ อาจมีความสนใจความสัมพันธ์
หรือการล าดับจัดเรียง อันมีสาระสัมพันธ์กับการท าธุรกรรมใดหรือผลกระทบต่อสัญญาหรือค าแนะน าจากบริษัทฯ 
ภายใต้ข้อตกลง เมื่อยอมรับข้อตกลงเหล่าน้ีและนโยบายผลประโยชน์ขัดกันของบริษัทฯ (ซึ่งอธิบายลักษณะทั่วไป
ไว้อย่างชัดเจนและ/หรือที่มาของผลประโยชน์ขัดกันใดๆ) ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ อาจท าการเจรจาทางธุรกิจ
ดังกล่าวโดยไม่มีการอ้างอิงถึง ผลประโยชน์ขัดกันเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นก่อน 
 
22. กำรจูงใจ 
 
22.1. บริษัทมีสิทธิ์ในการมอบเงินตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือเงินคอมมิชชั่นให้กับบุคคลที่สามโดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้บุคคลที่สามมีความต้ังใจในการจะน าเสนอบริษัทให้กับลูกค้า  
 
23. ผู้แนะน ำบริษัท 
 
23.1. ลูกค้าอาจจะได้รับค าแนะน าในการลงทุนกับบริษัทผ่านตัวแทนตามที่ได้ระบุไว้ใน “Error! Reference 
source not found.” ของสัญญาฉบับน้ี ผู้แนะน าบริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทน
ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือสัญญาของบริษัท 
 
23.2.  ผู้แนะน าบริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือสัญญา
ของบริษัทซึ่งค านวณมาจากผลรวมวอลลุ่มการเทรดของลูกค้าที่ผู้แนะน าบริษัทแนะน ามา บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผย
ข้อมูลให้กับลูกค้า (หากลูกค้าต้องการทราบ) ทราบได้ว่าผู้แนะน าบริษัทได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นมาก
น้อยเพียงใด  
 
23.3. บริษัทมีสิทธิ์ในการได้ผลก าไรของค่า Spread จากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกลงทุนโดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
เว็บไซต์ของบริษัท สาเหตุที่ค่า Spread สูงขึ้นกว่าปกติเป็นเพราะลูกค้าลงทุนกับบริษัทโดยผ่านผู้แนะน าบริษัท 
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการช าระค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนบริษัทโดยค านวณมาจากผลรวมวอลลุ่มการเทรด
ของลูกค้า 
การยอมรับเงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาฉบับน้ีลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าค่าคอมมิชชั่นที่ตัวแทนบริษัทได้รับ
มาจากผลรวมวอลลุ่มการเทรดของลูกค้า 
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23.4. ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า 
 
 ก. บริษัทจะไม่รับผิดชอบข้อตกลงใด ๆ ระหว่างลูกค้ากับตัวแทนบริษัท 
  
 ข. การลงทุนผ่านตัวแทนบริษัทอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเน่ืองมาจากบริษัทเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม
ให้กับตัวแทนบริษัท 
 
 ค. ผู้แนะน าบริษัทได้รับอนุญาตให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุนหรือการท าธุรกรรมของลูกค้าภายใต้
สังกัดของตนเองได้ 
 
23.5. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจตรงกันว่าผู้แนะน าบริษัทไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท ผู้แนะน าบริษัทมีหน้าที่เพียง
แนะน าการบริหารของบริษัทโดยไม่มีสิทธิ์ในการรับประกันอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือผลประโยชน์
ของบริษัท 
 
23.6. ในการท าข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับตัวแทนบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนบริษัทรับรองผลการลงทุนของ
ลูกค้า 
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24. กำรปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกข้อก ำหนดของสัญญำ 
 
24.1. สัญญาฉบับน้ีไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกข้อก าหนดของสัญญาโดยไม่ได้รับการเห็นชอบและมีลาย
ลักษณ์อักษรยืนยันจากทั้งสองฝ่ายเท่าน้ัน (ลูกค้ากับบริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท)สัญญาด้วย
วาจาจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ต่อทั้งสองฝ่าย สัญญาฉบับน้ีและเอกสารแนบทั้งหมดถือเป็น
ส่วนประกอบและข้อตกลงของสัญญาฉบับน้ีทั้งหมด รายละเอียด ข้อตกลง หรือสัญญาด้วยวาจาที่เคยเกิดขึ้นหรือ
บันทึกไว้ก่อนหน้าสัญญาฉบับน้ีถือเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป ทั้งสองฝ่ายจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาฉบับน้ีเป็นหลัก 
 
25. ผลผูกพัน                                              
 
25.1. ข้อตกลงน้ีจะมีผลต่อเน่ืองและครอบคลุม ทุกบัญชีของลูกค้าซึ่งเปิดกับบริษัทเป็นรายบุคคลและมีผลบังคับใช้
ตลอดเวลา โดยไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเวลาใดๆ ของบุคลากรของบริษัท หรือผู้
สืบทอดมอบหมายหรือบริษัทในเครือ ข้อตกลงฉบับน้ีรวมถึงการอนุมัติทั้งหมดจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทและผู้สืบทอดไม่ว่าจะโดยการควบรวมกิจการ การรวมกิจการ หรืออย่างอื่น และให้มีผลผูกพันกับลูกค้า 
และ/หรือทรัพย์สินที่ดิน ผู้จัดการมรดก ผู้พิทักษ์ ผู้บริหาร ผู้แทนทางกฎหมาย ผู้สืบทอดและมอบหมายของลูกค้า 
ลูกค้าขอให้สัตยาบันว่าการท าธุรกรรมทั้งหมดกับบริษัท HotForex จะมีผลก่อนวันตามความตกลงน้ีและตกลงว่า
สิทธิและพันธกรณีของ:   
ก. ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงน้ี 
 
 
26. กำรสิ้นสุดของสัญญำ                                   
 
26.1. สัญญาน้ีจะมีผลจนกว่าสิ้นสุดและลูกค้ามีสิทธิ์บอกเลิกได้เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีค าสั่งซื้อขายเปิดค้างอยู่ และไม่มี
หน้ีสินซึ่งบริษัทถือไว้หรือหน้ีสินค้างช าระกับทางบริษัท เมื่อบริษัทได้รับหนังสือบอกเลิกฉบับจริงเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านทางอีเมล์หรือเมื่อใดก็ตามที่ทางบริษัทส่งหนังสือบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งแก่ลูกค้า; ก าหนดว่า
การบอกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการท าธุรกรรมใดๆ ซึ่งด าเนินการไปก่อนหน้าน้ีและจะไม่ลดภาระผูกพันที่
ก าหนดไว้ในข้อตกลงน้ีลงแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือลดภาระผูกพันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อท าธุรกรรมอันเชื่อมโยงกับข้อตกลงน้ี
ของลูกค้าลง 
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27. กำรชดเชยค่ำเสียหำย 
 
27.1. ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและยึดเอา HotForex, บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทนสืบทอดและ
ก าหนดพ้นจากความใด ๆ และหน้ีสินทั้งหมด ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าทนายความที่เกิดขึ้น
โดย HotForex ซึ่งเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของลูกค้าไปทั้งหมดและด าเนินการทันเวลาตามข้อตกลงของลูกค้าใน
เอกสารฉบับน้ีหรือฉบับใด ๆ ของการแสดงการรับประกันจะล้มเหลวที่จะเป็นจริงและถูกต้อง ลูกค้ายังตกลงที่จะ
จ่ายเงินให้กับบริษัท HotForex โดยทันทีและรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดเช่นค่าใช้จ่าย ค่าทนายความที่
เกิดขึ้นโดย HotForex ในการบังคับใช้ใด ๆ ของบทบัญญัติของข้อตกลงน้ีและข้อตกลงอื่นใดระหว่าง HotForex 
และลูกค้า 
 
 
28. ค ำจ ำกัดควำม 
 
28.1. ค าจ ากัดความของค าว่า “HotForex” ในสัญญาฉบับน้ีหมายถึงบริษัท HotForex รวมไปถึง บริษัท ผู้ดูแล 
พนักงาน ของบริษัท HotForex ค าจ ากัดความของค าว่า “ลูกค้า” ในสัญญาฉบับน้ีหมายถึงบุคคลที่สามที่สนใจ
ลงทุนกับบริษัทและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญา ค าว่า “หนังสือสัญญา” หมายถึง สัญญาที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากลูกค้าและบริษัทให้สามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันภายใต้บริบทของตนเองได้ หัวข้อ
ต่าง ๆ ในสัญญาฉบับน้ีมีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกสบายในการจ ากัดความของรายละเอียดในระดับหน่ึงเท่าน้ัน
โดยไม่ได้หมายถึงรายละเอียดทั้งหมด 
 
29. กำรบังคับใช้สัญญำ 
 
29.1. สัญญาฉบับน้ียังไม่มีผลบังคับใช้ระหว่างลูกค้ากับบริษัท HotForex ในทันทีจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจาก
บริษัท HotForex 
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30. ขอบเขตของอ ำนำจ สถำนท่ีพิจำรณำคดี กำรโอนอ ำนำจไปยังขณะลูกขุน 
 
30.1 ลูกค้าตกลงที่ด าเนินการทางแพ่งใด ๆ โดยได้รับอนุญาตตุลาการหรือการด าเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ 
ระหว่าง HotForex หรือพนักงานของบริษัท หรือตัวแทน หรืออีกทางหน่ึงลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงน้ี บัญชีของ
ลูกค้าที่น ามาด้วยจะได้รับการรับฟังและแก้ไขโดยศาลที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐมอริเชียสและลูกค้าขอสละสิทธิ์
พิจารณาโดยคณะลูกขุนในการด าเนินการหรือการด าเนินการและการสละสิทธิที่จะมีการด าเนินการดังกล่าวโอนไป
ยังฝ่ายอื่น ไม่มีการกระท าโดยไม่ค านึงถึงรูปแบบที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือการท าธุรกรรมภายใต้
ข้อตกลงน้ีถูกยกมาโดยลูกค้ามากกว่าหน่ึงปีหลังจากที่สาเหตุของการกระท าเกิดขึ้น ลูกค้ายอมรับและตกลงต่อ
อ านาจส่วนบุคคลในศาลสาธารณรัฐมอริเชียสและแต่งต้ังมอบหมายให้บริษัท HotForex (หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่ง 
HotForex แต่งต้ังให้ตามเวลาที่ก าหนดดังต่อไปน้ี)เป็นของลูกค้าด้วยความชื่อสัตย์ถูกต้องตามกฏหมายและได้รับ
อนุญาตในฐานะผู้ให้บริการทางด้านกฏหมาย และตกลงการให้บริการของกระบวนการดังกล่าวเมื่อ HotForex 
หรือบุคคลอื่น ๆ เช่นน้ันจะถือว่าเป็นการบริการส่วนบุคคลของกระบวนการดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขเมื่อลูกค้าที่ 
HotForex หรือบุคคลอื่นดังกล่าวภายในห้าวันหลังจากได้รับใบเสร็จของกระบวนการจะถูกส่งต่อโดยจัดส่ง
ไปรษณีย์ทางอากาศที่มีการรับรองหรือลงทะเบียนไว้จะรวมกันกับเอกสารทั้งหมดโดยส่งไปยังที่อยู่ล่าสุดของลูกค้า  
 
 
31. กำรบันทึกข้อมูล 
 
31.1. ลูกค้ารับทราบและยินยอมจะที่ให้บริษัทท าการบันทึกข้อมูลการสนทนาระหว่างลูกค้ากับบริษัทผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยในบางคร้ังอาจจะมีการบันทึกข้อมูลผ่านเสียง ลูกค้ายินดีที่จะใช้ผลบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็น
หลักฐานในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อต่อรองผลประโยชน์กับทางบริษัท นอกจากน้ีบริษัทมีสิทธิ์ที่จะท าลาย
หลักฐานการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ 
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32. กำรเทรดท่ีไม่ได้รับอนุญำต 
 
32.1. ลูกค้ารับทราบและตกลงในข้อก าหนดของทางบริษัท HotForex ที่ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้วิธีการ 
“Arbitrage” “Picking/Sniping” “ระบบเทรดอัตโนมัติ” หรือ “Expert Advisor” ที่ช่วยในการเทรดแบบ
“Arbitrage” “Picking/Sniping” ในการเทรด หากบริษัทตรวจพบว่ามีการใช้วิธีการดังกล่าวในการเทรด ทาง
บริษัทมีสิทธิ์ที่จะ: 
 
 ก. ปิดบัญชีเทรดของลูกค้า 
 ข. ระงับบัญชีเทรดของลูกค้าชั่วคราว 
 ค. ตรวจสอบบัญชีของลูกค้าชั่วคราว 
 ง. ปรับเงินลูกค้าเป็นจ านวน 1 เท่าของเงินที่ลูกค้าได้รับจากการใช้วิธีการดังกล่าว 
 จ. ปิดบัญชีเทรดของลูกค้าและยึดเงินก าไรทั้งหมดที่ลูกค้าได้จากการใช้วิธีการดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้า
ถอนเงินก าไรออกไปก่อนแล้ว ทางบริษัทจะยึดเงินจากบัญชีอื่น ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 
 
32.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นในกรณีที่ตรวจพบวิธีการเทรดซึ่งกระท าโดยการ
ทุจริต การเทรดที่มีจุดประสงค์เพื่อก าไรโดยไม่มีความเสี่ยง การเปิดบัญชีเทรดที่ต่างกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อท า
ก าไรโดยทางมิชอบ การเปิดค าสั่งซื้อขายทั้งสองทางในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ช่วงเปิดตลาด ช่วงที่มีการ
ประกาศข่าวที่มีความผันผวนรุนแรงซึ่งจะส่งผลกระทบให้ค่าเงินน้ัน ๆ มีโอกาสชะงักและหยุดการเคลื่อนไหวใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 
 
33. ภำษำในหนังสือสัญญำ 
 
33.1. เงื่อนไขและข้อก าหนดทั้งหมดในเอกสารฉบับน้ีถูกจัดท าขึ้นโดยมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ในการแปล
เอกสารฉบับน้ีเป็นภาษาอื่น ๆ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าเท่าน้ัน ในกรณีที่เกิดความ
ไม่สอดคล้องกันหรือเกิดข้อสงสัยในเงื่อนไขและข้อก าหนดของโปรโมชั่น ลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
จากเอกสารต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 



HF Markets (SV) Ltd 
   Account Opening Agreement   

22 
 

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

34. กำรเปิดเผยข้อมูล 
 
34.1. ภายใต้สถานการณ์บางอย่างทางบริษัทHF Markets จ ากัดสามารถเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาตของลูกค้า
บางส่วนให้กับบุคคลที่สามได้ตามกฏหมาย ยกตัวอย่างเช่น ทางบริษัทอาจจะจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
บางอย่างเพื่อให้เป็นไปกฏหมายเช่นทางรัฐบาลอาจจะต้องการตรวจสอบที่มาของเงินจ านวนหน่ึงซึ่งคาดว่าเป็นเงิน
ผิดกฏหมาย ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม  
 
35. กำรรับรองของลูกค้ำ 
 
35.1. ลูกค้ายืนยันและรับประกันว่า: 
 
       ก. เงินที่ลูกค้าน ามาลงทุนเป็นเงินที่ลูกค้ามีสิทธิ์ถือครองเป็นเจ้าของทั้งหมดโดยไม่มีพันธะใดๆ 
       ข. เงินที่ลูกค้าน ามาลงทุนไม่ใช่เงินที่ได้มาโดยวิธีการทุจริตหรือผิดกฏหมาย 
           ค. ลูกค้ายืนยันว่าเอกสารยืนยันตัวตนทั้งหมดที่ส่งให้กับทางบริษัทในระหว่างการเปิดบัญชีเป็นข้อมูลจริง
ของลูกค้า 
 
36. กำรแก้ไขสัญญำเพ่ิมเติม 
 
36.1. ลูกค้าเข้าใจ รับทราบ และยอมรับว่าบริษัท HotForex มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาได้
ตลอดเวลา ทางบริษัทจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทภายใน 1-5 วันท าการของบริษัท
หลังจากที่บริษัทได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงผ่านหน้าเว็บไซต์ 
 
36.2. ในกรณีที่ลูกค้าคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้ายินยอมที่จะรับเงินคืนจากค า
สั่งซื้อขายที่ได้เปิดไว้ทั้งหมดและแจ้งให้กับทางบริษัท HotForex ทราบภายใน 5 วันท าการของบริษัทหลังจากที่
ทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาจากหน้าเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาไม่มีข้อยกเว้น
ส าหรับ บริษัท ตัวแทนบริษัท ลูกค้า พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง สัญญาด้วยวาจาจะไม่มีผลบังคับใช้และถือว่าไม่
เคยเกิดขึ้น 
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37. นโยบำยกำรขอคืนเงิน 
 
37.1. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินลูกค้าจ านวน 150 USD เป็นค่าธรรมเนียมหากมีการขอคืนเงินผ่านบัตรเครดิต
ส าหรับการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของคุณ เงินที่ทางบริษัทเรียกเก็บน้ีเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจสอบที่มาในการ
ฝากเงินของคุณว่ามาจากคุณจริงไม่ใช่ผู้อื่น 
 
37.2. การฉ้อโกงหรือการทุจริตโดยบัตรเครดิตจะถูกทางบริษัทตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ความเสียหายหรือการขาดทุนใด ๆ ที่เกิดจากการฉ้อโกงจะถูกน าคืนสู่เจ้าของที่ถูกต้องและเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ริบคืนจะรวมไปถึง ค่าท าคดีความ ค่าจ้างทนาย ค่าใช้จ่ายของฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับคดีและรายได้ที่เสียไป 
 
37.3. ทางบริษัทมีระบบเฝ้าระวังการทุจริตต้ิงต้ังเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจจะน ามาซึ่งการทุจริต 
หากทางบริษัทตรวจพบการทุจริตเกิดขึ้นทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกค าสั่งซื้อขายหรือการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ทางบริษัทมีรายชื่อและข้อมูลของลูกค้าที่คาดว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นใน
บริษัทของเรา 
 
37.4. นโยบายการขอคืนเงินส่วนใหญ่ของบริษัทถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทางการเงินเกิดขึ้น หากลูกค้า
มั่นใจว่าไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดใด ๆ ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนน้ี ต่อไปน้ีเป็นขั้นตอนเมื่อ
เกิดการทุจริตเกิดขึ้น: 
 
 37.4.1. เมื่อบริษัทตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัยจากการฝากเงิน บัญชีดังกล่าวจะถูกต้ังให้เป็นสถานะ “รอ
การพิจารณา (Pending)” จากน้ันระบบจะท าการตรวจสอบถึงที่มาของเงิน การเข้าถึงบัญชีของลูกค้าจะถูกระงับ
โดยระบบเช่นกัน 
 
 37.4.2. การตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 4-6 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามทางบริษัทอาจจะใช้เวลา
มากกว่าน้ันเพื่อให้มั่นใจอย่างที่สุดว่าทางบริษัทไม่ได้รับเงินผิดกฎหมายมาลงทุน 
 
 37.4.3. ทางบริษัทจะติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส ารองข้อมูล
บัญชีของลูกค้า การฝากเงินของลูกค้าจะถูกยกเลิก เงินฝากจะถูกส่งกลับไปยังบัตรเครดิตของคุณหากเราตรวจ
พบว่าเงินจ านวนดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเงินผิดกฎหมาย นอกจากน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดค า
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สั่งซื้อขายและบัญชีของลูกค้าตามนโยบายของบริษัท ค าสั่งซื้อขายใด ๆ ก็ตามที่ใช้มาร์จ้ินจากเงินผิดกฎหมายน้ีจะ
ถูกปิดทั้งหมด 
 
 37.4.4. การขอคืนเงินจากทางบริษัทหากไม่ส าเร็จทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินชดเชยเป็นจ านวน 300 
USD (150 USD คือค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบและ 150 USD คือค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบโโยฝ่าย
บริหาร) ภายใต้สัญญาฉบับน้ีลูกค้ายินยอมที่จะท าตามและให้บริษัทสามารถหักเงินได้จากบัตรเครดิตของคุณ หาก
ลูกค้ามีการโต้แย้งถึงกรณีดังกล่าวทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะด าเนินการตามกฎหมายหากจ าเป็นเพื่อน าเงินชดเชยคืน 
การกล่าวหาใด ๆ ที่มีต่อบริษัทและไม่สามารถหาข้อยุติได้จะถูกส่งต่อให้กับตัวแทนบริษัทให้เป็นผู้ด าเนินการน าเงิน
ลูกค้ามาส่งคืนให้กับบริษัทภายในเวลา 7 วัน หากเลยระยะเวลา 7 วันไปแล้วทางบริษัทจะมอบหมายให้ต ารวจ
ภายในประเทศของลูกค้าเป็นผู้จัดการและจะด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
นอกเหนือจากน้ี ทางบริษัทจะด าเนินการปิดบัญชีเทรดของลูกค้าและทางบริษัทจะยึดเงินก าไรที่ได้จากการเทรด
ทั้งหมดให้เป็นสมบัติของบริษัท การพิจารณาคดีการทุจริตจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี การติดสินจากทาง
บริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่มีการเจรจาใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 37.4.5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินของลูกค้าไว้ตรวจสอบจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น 
 
37.5. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทางการเงินอย่างจริงจัง ทุกหมายเลข IP address ของลูกค้าจะได้รับการ
เฝ้ามองและตรวจสอบอย่างจริงจัง หากบริษัทตรวจพบการทุจริตทางบริษัทจะด าเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
 
เอกสำรฉบับนี้เป็นเอกสำรทำงกฎหมำยท่ีส ำคัญ ลูกค้ำจะต้องอ่ำนเอกสำรฉบับนี้ด้วยควำมละเอียดรอบคอบ
และเข้ำใจถึงเงื่อนไขท่ีจะต้องปฏิบัติตำมหำกลูกค้ำต้องกำรท่ีจะเปิดบัญชีเทรดกับบริษัท 
 
การต๊ิกเคร่ืองหมายถูกในกล่องสี่เหลี่ยมในขณะที่ด าเนินการเปิดบัญชีเป็นการยืนยันว่าลูกค้ามีความเข้าใจในเน้ือหา
ของสัญญาส าหรับลูกค้า ความเสี่ยงในการลงทุน และยอมรับเงื่อนไขจากทางบริษัท HotForex ที่ได้ระบุลงใน
สัญญาฉบับน้ี และยืนยันว่าเอกสารที่ลูกค้าได้มอบให้กับทางบริษัทเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของลูกค้าที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

 


