


 

 

 

ข้อตกลงและเง่ือนไข 

1. หัวข้อของสัญญา 

1.1. สัญญาฉบับน้ีจัดทําข้ึนภายใต้เง่ือนไขการบริการของบริษัท  

บริษัทจะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ีให้กับลูกค้าของบริษัท (1)ดําเนินการในตลาดการเงินให้กับลูกค้า (2)ดําเนินธุรกรรม

การเงินให้กับลูกค้า ท้ังบริษัทและลูกค้าจะต้องดําเนินธุรกรรมการเงินตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ี 

1.1.1. ในกรณีท่ีลูกค้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ลูกค้ามีสิทธิท่ี์จะให้บริษัทดําเนินธุรกรรมการเงินกับบัญชีเทรดของ

ลูกค้าได้ 

1.1.2. การดําเนินธุรกรรมการเงินกับบัญชีเทรดของลูกค้าจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในสัญญาฉบับน้ี 

1.1.3. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารแสดงตนท่ีหมดอายุแล้วลูกค้าจะต้องแจ้งให้ บริษัท 

ทราบภายใน 3 วันทําการเพ่ือการเปล่ียนแปลงหรือการหมดอายุดังกล่าว การแจ้งรายละเอียดต้องส่งทางอีเมลท่ีมีช่ือและ

นามสกุลของลูกค้าหมายเลขบัญชี,หมายเลขโทรศัพท์รวมท้ังหนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวท่ีถูกต้องของลูกค้าและ

หลักฐานท่ีอยู่อาศัยล่าสุด การแจ้งรายละเอียดต้องเซ็นช่ือและสแกนเอกสาร ส่งมาท่ี Support@gofx.com จากอีเมลท่ีลูกค้า

ส่งมาในระหว่างการลงทะเบียนบัญชีของตน บริษัทมีสิทธิท่ี์จะขอเอกสารการยืนยันอ่ืน ๆ เพ่ือยืนยันลูกค้าและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้าของคุณ การล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อน้ีจะเป็นการละเมิดข้อตกลงน้ีโดยลูกค้าและอาจ

นําไปสู่การปิดบัญชีลูกค้าได้ 

1.2. คําแถลงของลูกค้า 

1.2.1. ลูกค้ายอมรับและรับรองว่าตนมีอิสระท่ีจะทําข้อตกลงน้ีเพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ในเอกสาร

ฉบับน้ีและไม่ได้ถูกจํากัดหรือห้ามมิให้ทําสัญญาหรือส่ิงอ่ืนใดจากการเข้าทําหรือดําเนินการภายใต้ข้อตกลงน้ีและการ

ดําเนินการและการปฏิบัติตามข้อตกลงน้ีไม่เป็นการละเมิดหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงอ่ืนใดระหว่างบริษัทและบุคคลอ่ืน ๆ หรือ

กิจการอ่ืนใด 

1.2.2. ลูกค้าเข้าใจและเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทจะใช้สิทธิใ์นการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าและตรวจสอบความ

สอดคล้องของพฤติกรรมและกิจกรรมการซ้ือขายของลูกค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัท 

1.2.3. ลูกค้ายอมรับว่าตนเข้าใจและเห็นพ้องกับข้อกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของข้อตกลงน้ี 

 

 



 

 

 

2. การบริการของบริษัท 

2.1. คําจํากัดความของคําว่า “การบริการของบริษัท” หมายถึงการบริการหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใด ๆ ท่ีบริษัท

อนุญาตให้ลูกค้าดําเนินการดังต่อไปน้ี: 

2.1.1. รับทราบข้อมูลหรือติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลท่ีสามท่ีได้รับอนุญาตจากทางบริษัท 

2.1.2. ดําเนินธุรกรรมการเงินในตลาดการเงินผ่านโปรแกรม “Metatrader 4.0” ของบริษัท รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลของ

บริษัทผ่านทางคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและอินเตอร์เน็ต 

2.2. ยอมรับเง่ือนไขในสัญญาฉบับน้ีว่าลูกค้าได้อ่านและรับทราบว่าหากต้องการเทรดหรือลงทุนจะทําผ่านโปรแกรมของ

บริษัทเท่าน้ัน 

2.3. การให้บริการของบริษัทประกอบด้วยชุดโปรแกรม Metatrader 4 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียทางเทคนิคและการบริการของ

กลุ่มบุคคลท่ีสามท่ีนําเสนอพร้อมกับบริการทางบริษัท 

2.4. ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทสามารถดําเนินการเปล่ียนแปลง แก้ไขหรือเพ่ิมเติม ช่ือ หัวข้อ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

ในสัญญาฉบับน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากน้ีบริษัทยังมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขภายใน

สัญญาในอนาคตได้ 

2.5. บริษัทจะต้องดําเนินการส่งคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าไปยังตลาด แต่ไม่สามารถดําเนินการจัดการหรือออกความคิดเห็น

แทนลูกค้าได้ 

2.6. บริษัทไม่สามารถดําเนินการดังต่อไปน้ีได้ (นอกเหนือว่าอยู่ในเง่ือนไขท่ีกําหนดภายใต้สัญญาฉบับน้ี) 

2.6.1. ติดตามและรายงานให้ลูกค้าทราบถึงสถานะของคําส่ังซ้ือขายของลูกค้า 

2.6.2. ดําเนินการยกเลิกหรือปิดคําส่ังซ้ือขายของลูกค้า 

2.6.3. พยายามเปล่ียนแปลงค่า quotes ภายในโปรแกรม Metatrader 4 

2.7. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการคําแนะนําในการลงทุนจากบริษัท บริษัทมีสิทธิท่ี์จะให้คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนได้แต่ทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ท่ีจะตามมาหรือเกิดข้ึนต่อคําส่ังซ้ือขายของลูกค้า บริษัทมีสิทธิท่ี์จะยกเลิกหรือปิดคําส่ังซ้ือ

ขายของลูกค้าได้ในกรณีท่ีบริษัทเห็นว่าคําส่ังซ้ือขายน้ันมีความผิดปกติท่ีจะก่อให้เกิดเป็นภัยต่อท้ังตัวลูกค้าและบริษัท 

 



 

 

 

2.8. บริษัทดําเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ประเทศ St. Vincent and the grenadines ท้ังฝ่ายบริษัท

และฝ่ายลูกค้าจะต้องดําเนินการเสียภาษีภายใต้กฎหมายประเทศของตนเอง 

2.9. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะให้ลูกค้าดําเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีในกรณีบริษัทตรวจพบความไม่เหมาะสมหรือ

การกระทําท่ีส่อไปในทางทุจริต 

2.10. ผลกําไรหรือขาดทุนของลูกค้าจะได้รับการคํานวณเป็นเงินในบัญชีของผู้เทรดทันทีท่ีคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าได้ปิดลง

จากคําส่ังของลูกค้า 

3. คําส่ังซ้ือขาย 

3.1. ข้อมูลอย่างเป็นทางการเก่ียวกับเง่ือนไขในการลงทุนระบุไว้ใน www.gofx.com ในส่วนของ “Trading Conditions” 

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการลงทุนโดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฎในข้อท่ี 7.3 ของสัญญา

ฉบับน้ี 

3.2. คําส่ังซ้ือขายของลูกค้า 

3.2.1. ระบบจะแสดงคําส่ังต่อไปน้ีในระหว่างการซ้ือขายของลูกค้า 

3.2.2. “Market execution” หมายถึงระบบกําลังดําเนินการส่งคําส่ังซ้ือขายไปยังตลาดฟิวเจอร์และหุ้น CFD 

3.2.3. “Market execution” หมายถึงระบบกําลังดําเนินการส่งคําส่ังซ้ือขายไปยังตลาด FOREX 

3.2.4. คําส่ังซ้ือขายใด ๆ ก็ตามของลูกค้าผ่านโปรแกรม Metatrader 4 จะได้รับการดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ก) ลูกค้าทําการยืนยันคําส่ังซ้ือขายผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ 

ข) คําส่ังซ้ือขายของลูกค้าท่ีอยู่ในระบบจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ (server) 

ค) บริษัทได้รับคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าและทําการยืนยันการส่ังซ้ือขายโดยท่ีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของท้ังสองฝ่ายจะต้องมี

ความเสถียรเพียงพอ 

ง) ในกรณีท่ีคําส่ังซ้ือถูกต้องจะทําการบันทึกลงไปในคิว ในกรณีน้ี จะมีข้อความแสดงในช่อง "ส่ังซ้ือ" ของลูกค้าว่า "กรุณารอ

สักครู่ ... คําส่ังซ้ือกําลังเร่ิมดําเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์" 

จ) ในระหว่างท่ีระบบกําลังดําเนินการในข้อ ฉ ระบบจะแสดงสถานะของคําส่ังซ้ือขายไว้ในส่วนของ “client terminal” 



 

 

 

ฉ) Terminal ของลูกค้าได้รับผลของการดําเนินการคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าโดยท่ีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของท้ังสองฝ่าย

จะต้องมีความเสถียรเพียงพอ 

3.2.5. ลูกค้าสามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือขายท่ีส่งไปได้ในขณะท่ีระบบกําลังแจ้งสถานะว่า “Order is accepted” ลูกค้าจะต้องกด

ปุ่มท่ีระบุว่า “Cancel order” ในกรณีท่ีลูกค้ากดยกเลิกคําส่ังไม่ทันบริษัทจะไม่รับผิดชอบผลใด ๆ ท่ีตามมาเน่ืองจากคําส่ัง

ดังกล่าวเป็นการกระทําภายใต้ระบบของ Metatrader 4 

3.2.6. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือขายท่ีส่งไปได้ในขณะท่ีระบบกําลังแจ้งสถานะว่า “Order is in process” 

3.2.7. ระยะเวลาของการส่งคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าไปยังระบบจะข้ึนอยู่กับความเสถียรของอินเตอร์เน็ตระหว่างฝ่ายลูกค้า

และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท นอกจากน้ียังรวมไปถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะน้ัน ๆ ในช่วงเวลาท่ีเป็นปกติการส่งคําส่ังซ้ือขาย

ของลูกค้าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ถึง 5 วินาทีในการส่งคําส่ัง แต่ในช่วงเวลาท่ีตลาดไม่เป็นปกติคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าอาจจะใช้

เวลานานกว่าในการส่งไปยังระบบ 

3.2.8. ในกรณีท่ีราคาปัจจุบันของตราสารทางการเงินเปล่ียน ในขณะท่ีบริษัทกําลังดําเนินการตามคําขอซ้ือของลูกค้า บริษัท

ขอสงวนสิทธิใ์นการใช้ราคาใหม่ (Bid / Ask) ในกรณีดังกล่าวคําขอของลูกค้าจะถูกประมวลผลในราคาใหม่ 

3.2.9. คําส่ังซ้ือขายของลูกค้าอาจจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปน้ี 

ก) ในกรณีท่ีลูกค้าส่งคําส่ังซ้ือขายก่อนช่วงเวลาทําการของตลาด 

ข) ในกรณีท่ีตลาดอยู่ในสภาวะท่ีผิดปกติ ผันผวน 

ค) ในกรณีท่ีลูกค้ามีมาร์จ้ิน (margin) ไม่เพียงพอต่อการเทรด ระบบจะแสดงข้อความ “No quote” หรือ “Not enough 

money” บนหน้าจอของลูกค้า 

ง) บริษัทมีสิทธิท่ี์จะไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้โปรแกรมช่วยในการเทรด (Expert Advisor หรือ EA) ในกรณีท่ีโปรแกรมน้ัน

สามารถทําให้ลูกค้าสามารถส่งคําส่ังซ้ือขายติดต่อกันเกิน 30 คําส่ังซ้ือขายภายในหน่ึงนาที 

จ) เน่ืองจากการจํากัดปริมาณการส่ังซ้ือสูงสุด และหรือจํากัดจํานวนสูงสุดของการเปิดคําส่ังซ้ือและคําส่ังซ้ือรอการอนุมัติ

เพ่ือไม่ให้เกินในแต่ละประเภทบัญชี 

3.2.10. ในกรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนใช้บัญชีของคุณลูกค้าท่ีมาจาก IP Address เดียวกัน บริษัทจะถือว่าการดําเนินการใด ๆ ท่ีมา

จากบัญชีน้ันเป็นบุคคลน้ันเป็นคุณลูกค้าและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ท่ีจะตามมา 

 



 

 

 

3.2.11. คําส่ังซ้ือขายใด ๆ ก็ตามท่ีดําเนินการในช่วงเวลาท่ีปิดตลาดทําการจะถูกยกเลิกท้ังหมด 

ก) คําส่ังซ้ือท่ีดําเนินการในช่วงเวลาปิดตลาดจะถูกยกเลิก 

ข) คําส่ังขายท่ีดําเนินการในช่วงเวลาปิดตลาดจะถูกยกเลิก 

3.2.12. บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้วิธเีทรดแบบ “arbitrage” ในการเทรดกับโบรกเกอร์ GOFX บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ

ยกเลิกคําส่ังซ้ือขายท่ีมาจากวิธ ีarbitrage ท้ังหมดในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบบัญชีใด ๆ ก็ตามท่ีใช้วิธกีารเทรดดังกล่าว 

3.2.13. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าท่ีดําเนินการนอกเหนือไปจากท่ีได้กําหนดไว้ในสัญญาฉบับน้ี 

3.3 การดําเนินการเทรดหรือการลงทุน 

3.3.1. คําส่ังซ้ือ (Buy order) จะทําการเปิด ณ ราคา Ask (Ask price) คําส่ังขาย (Sell order) จะทําการเปิดท่ีราคา Bid (Bid 

price) 

3.3.2. คําส่ังซ้ือ (Buy order) จะทําการปิด ณ ราคา Bid (Bid price) คําส่ังขาย (Sell order) จะทําการปิดท่ีราคา Ask (Ask 

price) 

3.3.3. ตําแหน่ง Rollover การ Swap โดยเพ่ิม/หัก เพ่ือเปิดคําส่ังซ้ือจะดําเนินการจาก 23 :59 :00 ถึง 00 :10 :00 ตามเวลา

การเทรดบนแพลตฟอร์ม ดังน้ันการ Swap จะถูกเพ่ิม/ลดลง กับทุกการส่ังซ้ือท่ีเปิดในช่วงระยะเวลาจาก  

23 :59 :00 ถึง 00 :00 :00 ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอร์ม  

3.3.4. ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายสัญญา CFDs ท่ีมีระยะเวลาการซ้ือขายท่ีจํากัด (มีวันหมดอายุ) คําส่ังซ้ือท้ังหมดท่ีดําเนินการใน

สัญญาเดียวกันจะถูกปิดหลังจากใบเสนอราคาล่าสุด 

3.3.5 เง่ือนไขในตลาดท่ัวไปดีลเลอร์จะเก็บค่าเสปรดภายในขอบเขตท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสัญญา 

3.3.6. ค่า Spread ของคําส่ังซ้ือขายอาจจะมีการเปล่ียนแปลงจากสาเหตุดังต่อไปน้ี : 

• จากสภาวะความผิดปกติในตลาดท่ีทางบริษัทไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 

• จากการประกาศความเปล่ียนแปลงของกฎหรือข้อบังคับของบริษัทซ่ึงบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็ปไซต์

ของบริษัท 

• จากเหตุสุดวิสัยท่ีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 

 

• จากเหตุท่ีตลาดมีวอลลุ่ม (volume) ไม่มากซ่ึงได้ระบุไว้แล้วในสัญญา 

3.3.7. ค่า Spread สามารถขยายออกได้ในสภาวะท่ีตลาดมีข่าวเศรษฐกิจ การเมืองหรือข่าวอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบหรือใน

ช่วงเวลาท่ีราคาเกิดช่องว่างระหว่างราคา (Gap) ในช่วงเวลาเปิดตลาด (เช้าวันจันทร์) หรือในช่วงเวลาท่ีตลาดมีสภาพคล่อง

ตํ่า (Low Market Liquidity) 

3.3.8 สําหรับเคร่ืองมือท่ีมีค่าสเปรดคงท่ีหรือค่าคอมมิชช่ันคงท่ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นเพ่ิมค่าสเปรดในกรณีท่ีค่าสเปรดใน

สัญญาพ้ืนฐานมากกว่าค่าสเปรดท่ีคงท่ี 

3.4. การเปิดคําส่ังซ้ือขาย (Open an order) 

3.4.1. ส่ิงท่ีต้องระบุในการเปิดคําส่ังซ้ือขายทุกคร้ังมีดังน้ี 

• ระบุช่ือของคู่สกุลเงิน 

• ระบุวอลลุ่ม (volume) ของการเทรด 

• ระบุประเภทของคําส่ังซ้ือขาย 

3.4.2. การเปิดคําส่ังซ้ือขายหมายถึงการท่ีลูกค้าพอใจจะซ้ือหรือขายในราคา ณ ตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงโดยไม่ใช้โปรแกรม

ช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA) การเปิดคําส่ังซ้ือขายน้ันลูกค้าจะต้องกดปุ่มเลือกระหว่างคําส่ังซ้ือ (Buy) หรือ

คําส่ังขาย (Sell) 

3.4.3. การเปิดคําส่ังซ้ือขายโดยใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA) จะต้องดําเนินการณ์ตรงตําแหน่ง

ของราคาปัจจุบัน 

3.4.4. ข้ันตอนการดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือขาย 

ก) ทันทีท่ีลูกค้าส่งคําส่ังซ้ือขายมายังเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะทําการตรวจสอบอัตโนมัติว่าบัญชีของลูกค้ามีมาร์จ้ิน (margin) 

เพียงพอในการซ้ือขาย หรือไม่ หากลูกค้ามีมาร์จ้ินเพียงพอระบบจะเปิดคําส่ังซ้ือขายให้ลูกค้าทันทีแต่หากไม่เพียงพอระบบ

จะไม่ดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือขายให้ลูกค้าและจะมีข้อความเก่ียวกับมาร์จ้ินไม่เพียงพอแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของ

ลูกค้า 

ข) ข้อความบนหน้าจอท่ีแสดงถึงสถานะของคําส่ังซ้ือขายว่าเปิดสําเร็จหรือไม่สําเร็จอาจจะแตกต่างออกไปในกรณีท่ีลูกค้าส่ง

คําส่ังซ้ือขายในการลงทุนประเภทอ่ืน 



 

 

 

ค) ข้อความท่ีระบุสถานะซ้ือขายเรียบร้อยของคําส่ังซ้ือขายจะอยู่ในส่วนของ “log-file” 

ง) ในกรณีท่ีลูกค้าเปิดคําส่ังซ้ือขายในช่วงเวลาท่ีตลาดไม่เปิดทําการ ระบบจะไม่ดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือขายให้ลูกค้าพร้อมท้ัง

แสดงข้อความบนหน้าจอของลูกค้าว่า “No quote/trading is forbidden.” ในกรณีท่ีโบรกเกอร์ดําเนินการผิดพลาดเปิด

คําส่ังซ้ือขายให้กับลูกค้า บริษัทมีสิทธิท่ี์จะยกเลิกคําส่ังซ้ือขายดังกล่าวและบริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยกเลิก

ดังกล่าว 

3.5. การปิดคําส่ังซ้ือขาย (Close an order) 

3.5.1. การปิดคําส่ังซ้ือขายหมายถึงการท่ีลูกค้าพอใจในราคา ณ ตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงโดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน 

(Expert Advisor หรือ EA) การปิดคําส่ังซ้ือขายน้ันลูกค้าจะต้องกดปุ่ม “Close” เพ่ือปิดการซ้ือขาย 

3.5.2. การปิดคําส่ังซ้ือขายโดยใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA) จะต้องดําเนินการณ์ตรงตําแหน่ง

ของราคาปัจจุบัน 

3.5.3. ลูกค้าสามารถต้ังค่า “Stop Loss” หรือ “Take Profit” ในการปิดคําส่ังซ้ือขาย 

3.5.4. ข้ันตอนการดําเนินการปิดคําส่ังซ้ือขาย 

ก) โปรแกรมจะมีคําส่ัง “Close by” ปรากฏข้ึนมาในช่องของ “Type” เม่ือลูกค้าเลือกคําส่ังดังกล่าวในคําส่ังซ้ือขายท่ีลูกค้า

ต้องการจะปิด ลูกค้าจะเจอปุ่มท่ีระบุว่า “Close#...by#...” เม่ือลูกค้ากดปุ่มดังกล่าวระบบจะทําการปิดคําส่ังซ้ือขายของ

ลูกค้าโดยอัตโนมัติ 

ข) ในกรณีท่ีลูกค้าเปิดคําส่ังซ้ือขายมากกว่า 2 คําส่ังข้ึนไป โปรแกรมจะมีคําส่ัง “Multiple Close By” ปรากฏข้ึนมาในช่อง

ของ “Type” หลังจากท่ีลูกค้ากดปุ่มเลือกคําส่ังดังกล่าวระบบจะแสดงรายการของคําส่ังซ้ือขายข้ึนมาพร้อมท้ังมีปุ่มท่ีระบุ

ข้อความว่า “Multiple Close By for...” ให้กด เม่ือลูกค้ากดปุ่มดังกล่าวระบบจะทําการปิดคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าท้ังหมด

โดยอัตโนมัติ 

คําส่ัง “Close by” และ “Multiple Close By” จะไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีเทรดประเภท floating spread” 

ค) ข้อความท่ีระบุสถานะปิดการซ้ือขายเรียบร้อยของคําส่ังซ้ือขายจะอยู่ในส่วนของ “log-file” 

ง) ในกรณีท่ีลูกค้าปิดคําส่ังซ้ือขายในช่วงเวลาท่ีตลาดไม่เปิดทําการระบบจะไม่ดําเนินการปิดคําส่ังซ้ือขายให้ลูกค้าพร้อมท้ัง

แสดงข้อความบนหน้าจอของลูกค้าว่า “No price” ในกรณีท่ีโบรกเกอร์ดําเนินการผิดพลาดปิดคําส่ังซ้ือขายให้กับลูกค้า 

บริษัทท่ีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว 



 

 

 

จ) ข้อความบนหน้าจอท่ีแสดงถึงสถานะของคําส่ังซ้ือขายว่าเปิดสําเร็จหรือไม่สําเร็จอาจจะแตกต่างออกไปในกรณีท่ีลูกค้าส่ง

คําส่ังซ้ือขายในการลงทุนประเภทอ่ืน 

3.6 กรณีการบังคับปิดคําส่ังซ้ือขาย 

3.6.1 ในกรณีท่ีมาร์จ้ินบัญชีเทรดของลูกค้าลดลงตํ่ากว่า 40% ระบบจะมีการแจ้งเตือนว่า “margin call” บริษัทจะไม่

รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินของลูกค้าจากการปิดคําส่ังซ้ือขายอัตโนมัติของระบบ 

3.6.2 บริษัทจะทําการปิดคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมาร์จ้ินของลูกค้ามีตํ่ากว่า 20% 

3.6.3 ยอดรวมเงินท้ังหมดของลูกค้าเม่ือนําเข้าสู่ระบบเทรดแล้วจะเรียกว่า Balance ซ่ึงถูกควบคุมโดยเซิร์ฟเวอร์การ

ดําเนินการในข้อ 

3.6.4 ของสัญญาฉบับน้ีเซิร์ฟเวอร์จะเป็นคนดําเนินการเม่ือมาร์จ้ินของผู้เทรดลดลงจนถึงจํานวนดังกล่าว เม่ือระบบทําการ

ปิดคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าแล้ว จะมีข้อความท่ีระบุสถานะของการบังคับปิดคําส่ังซ้ือขายอยู่ในส่วนของ “Log-file” ว่า 

“Stop out” 

3.6.5 ระบบจะดําเนินการในข้อ 3.6.2. ของสัญญาฉบับน้ีท่ีจะทําการบังคับปิดคําส่ังซ้ือขายท่ีมีล็อต (Lot) ใหญ่ท่ีสุดก่อน 

3.6.6 หลังจากท่ีระบบทําการบังคับปิดคําส่ังซ้ือขายและ Balance ของลูกค้าติดลบ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ Balance ของ

ลูกค้ากลับมาเป็นศูนย์ ยกเว้นในบางกรณีท่ีบริษัทตรวจสอบการกระทําของลูกค้าแล้วพบว่าเป็นการจงใจกระทํา บริษัทขอ

สงวนสิทธิใ์นการเรียกเงินจํานวนดังกล่าวคืนจากเจ้าของบัญชี 

3.6.7 บริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะลดจํานวนเงินท่ีอยู่ใน Balance ของลูกค้าจํานวน 1 บัญชีในกรณีท่ีตรวจพบว่าลูกค้ากระทํา

การทุจริตโดยการมี 2 บัญชีเทรดท่ีทําการซ้ือและขายพร้อมกันในคู่สกุลเงิน หรือการลงทุนอ่ืน ๆ ตัวเดียวกันและกระทําใน

เวลาและราคาท่ีใกล้เคียงกัน 

3.6.8 ในกรณีท่ียอดคงเหลือคงท่ีเกิดข้ึนในบัญชีของลูกค้า แสดงว่าจํานวนของเงินท่ีได้ชดเชยจากบริษัท จะถูกหักออกจาก

ผลรวมของค่าคอมมิชช่ันเงินคืนท่ีจะต้องจ่ายในแต่ละวัน 

3.7 การเปล่ียนแปลงค่าเลเวอเรจ (Leverage Change) 

3.7.1 ลูกค้าของบริษัทสามารถดําเนินการขอเปล่ียนแปลง Leverage ของบัญชีได้ภายใน 24 ช่ัวโมง ลูกค้าจะไม่สามารถทํา

การเปล่ียนแปลง Leverage ได้หากบัญชีของลูกค้ามีการเปิดคําส่ังซ้ือขายอยู่ในตลาด และเป็นบัญชีโปรโมช่ัน 

 



 

 

 

3.7.2 บริษัทมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง Leverage ในบัญชีของลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปล่ียนแปลง Leverage 

บัญชีลูกค้าของบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตของการเปล่ียนค่า Leverage ในตารางข้อท่ี 3.7.3 และจะมีการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าตามกฎท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ีข้อท่ี 7.3 

3.7.3 บริษัทมีสิทธิท่ี์จะปรับลดค่า Leverage ของบัญชีลูกค้าในช่วงเช้าของวันจันทร์เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อบัญชี

ของลูกค้าในกรณีท่ีลูกค้าเปิดคําส่ังซ้ือขายไว้ต้ังแต่สัปดาห์ก่อน 

3.7.4 มาร์จ้ิน เลเวอเรจและข้อกําหนดและกฎเกณฑ์การใช้ ท่ี GOFX คุณเลือกใช้ระดับเลเวอเรจท่ีเหมาะกับคุณได้ มาร์จ้ิน

และเลเวอเรจสัมพันธกั์นและเปล่ียนแปลงตามระดับอิควิต้ีในบัญชี นอกจากน้ีเลเวอเรจและมาร์จ้ินก็ยังเปล่ียนแปลงในช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมท้ังช่วงท่ีมีการประกาศข่าวเศรษฐกิจต่างๆ เทรดเดอร์จึงจําเป็นต้องทําความ

เข้าใจหลักการของมาร์จ้ินและเลเวอเรจ โดยเราได้รวบรวมคําถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกับมาร์จ้ินและเลเวอเรจ ไว้ให้คุณหา

คําตอบได้ในด้านล่างของหน้าน้ี 

 

จํานวนเงิน ($) Leverage สูงสุด 

ตํ่ากว่า 999$ 1 : 3,000 

1,000$ - 1,999$ 1 : 2000 

2,000$ - 9,999$ 1 : 999 

10,000$ - 19,999$ 1 : 500 

20,000$ -  49,999$ 1 : 400 

50,000$ – 199,999$ 1 : 200 

200,000$ ข้ึนไป 1 : 100 



 

 

3.7.5 ความสัมพันธร์ะหว่างมาร์จ้ิน เลเวอเรจ และอิควิต้ี คํานวณเลเวอเรจสูงสุดและข้อกําหนดมาร์จ้ินได้ง่ายๆ ตอนน้ี โดย

ลากวงกลมสีเหลืองไปตามจํานวนอิควิต้ีท่ีมีอยู่ขณะน้ีในบัญชี คุณก็จะทราบมาร์จ้ินและระดับเลเวอเรจสูงสุดท่ีจะเลือกใช้ได้ 

3.7.6 ข่าวเศรษฐกิจ วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพ่ือลดความเส่ียงให้แก่นักลงทุน ข้อกําหนดมาร์จ้ิน

และเลเวอเรจอาจเปล่ียนแปลงก่อนการประกาศข่าวสําคัญทางเศรษฐกิจ ก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และ

ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ 

4. คําอธบิายความหมายคําส่ังซ้ือขาย (Order Description)  

4.1. ประเภทของคําส่ังซ้ือขายท้ังหมดในโปรแกรมเทรดของ GOFX 

4.1.1. ประเภทของคําส่ังต่อไปน้ีคือการต้ังค่าคําส่ังซ้ือขายในกรณีท่ีราคายังเคล่ือนไหวไปไม่ถึงตําแหน่งราคาท่ีลูกค้าต้องการ 

(Pending Orders)  

ก) คําส่ัง “Buy Stop”  คือคําส่ังท่ีใช้สําหรับการเปิดคําส่ังซ้ือในขณะท่ีราคายังเคล่ือนท่ีข้ึนไปไม่ถึงราคาท่ีพอใจ 

ข) คําส่ัง “Sell Stop”  คือคําส่ังท่ีใช้สําหรับการเปิดคําส่ังขายในขณะท่ีราคายังเคล่ือนท่ีลงไปไม่ถึงราคาท่ีพอใจ 

ค) “Buy Limit” คาดว่าจะเปิด position ซ้ือท่ีราคาตํ่ากว่าราคาปัจจุบันในขณะท่ีจะทําการส่ังซ้ือ 

ง) คําส่ัง “Sell Limit”  คือคําส่ังท่ีใช้สําหรับการเปิดคําส่ังขายในขณะท่ีราคาเคล่ือนท่ีเลยราคาท่ีพอใจไป โดยท่ีผู้เทรด

คาดหวังว่าราคาจะเคล่ือนท่ีกลับมาเปิดคําส่ังขายให้กับตนเอง 

จ) คําส่ัง “Stop Loss”  คือคําส่ังท่ีใช้สําหรับการต้ังราคาท่ีผู้เทรดจะหยุดขาดทุนของคําส่ังซ้ือขายท่ีเปิดอยู่ 

ฉ) คําส่ัง “Take Profit”  คือคําส่ังท่ีใช้สําหรับการต้ังราคาท่ีผู้เทรดจะพอใจในกําไรของคําส่ังซ้ือขายท่ีเปิดอยู่ 

4.2. การต้ังระยะเวลาของคําส่ังซ้ือขาย 

4.2.1. การต้ังค่า, การแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลงค่าของคําส่ังซ้ือขายโดยลูกค้าสามารถทําได้ในขณะตลาดยังเปิดทําการอยู่ 

บริษัทได้ระบุเวลาทําการของแต่ละตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว 

4.2.2. ในกรณีท่ีตลาดเกิดความผิดปกติข้ึน คําส่ังซ้ือขายรวมไปถึงการต้ังค่าท้ังหมดอาจจะถูกปิดท้ังหมดข้ึนอยู่กับความ

รุนแรงของเหตุการณ์ดังกล่าว 

4.2.3. การ Pending Orders ท้ังหมดมีระบบ GTS ซ่ึงย่อมาจาก “Good Till Cancelled” ท่ีสามารถให้ลูกค้าต้ังระยะเวลา

ของคําส่ัง Pending Orders ของตนเองได้โดยการต้ังค่าน้ีจะอยู่ในคําส่ัง “date and time” ลูกค้าสามารถต้ังค่าได้ในช่อง 

“Expiry” 



 

 

4.3. กฎการต้ังค่าของคําส่ังซ้ือขาย 

4.3.1. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการเปิดคําส่ังซ้ือขายโดยการใช้คําส่ัง Pending Orders ลูกค้าจะต้องระบุค่าเหล่าน้ีลงไปด้วยได้แก่ 

ก) ช่ือของคู่สกุลเงิน หรือตลาดท่ีต้องการจะลงทุน 

ข) วอลลุ่มท่ีจะใช้ในการลงทุน (Volume) 

ค) ประเภทของคําส่ังซ้ือขาย (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit) 

ง) ตัวเลขของราคาท่ีลูกค้าพอใจจะทําการเปิดคําส่ังซ้ือขาย 

4.3.2. นอกเหนือจากการต้ังค่าในข้อท่ี 4.3.1. แล้วลูกค้าสามารถเลือกได้ท่ีจะระบุให้ระบบต้ังค่า “Stop Loss” หรือ “Take 

Profit” อัตโนมัติหรือไม่ดังน้ี 

ก) การต้ังค่า Stop Loss ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ต้ัง Stop Loss อัตโนมัติให้หากราคาไม่สามารถว่ิงไปถึง

ราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000 ท่ีระบุมาในโปรแกรมคือการต้ังค่าของการดําเนินการดังกล่าว 

ข) การต้ังค่า Take Profit ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ต้ัง Take Profit อัตโนมัติให้หากราคาไม่สามารถว่ิงไปถึง

ราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000 ท่ีระบุมาในโปรแกรมคือการต้ังค่าของการดําเนินการดังกล่าว 

ค) วันท่ีและเวลาของการต้ัง Pending Order ดังกล่าว 

4.3.3. ลูกค้าอาจจะไม่สามารถต้ังค่าของ Pending Orders ได้หากเกิดกรณีดังต่อไปน้ี 

ก) หากลูกค้าระบุตัวเลขผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง 

ข) ในกรณีท่ีลูกค้าต้ังค่า Stop Loss หรือ Take Profit โดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยเทรด (Expert Advisor) ไม่ถูกต้องระบบจะ

แสดงข้อความ “Invalid S/L or T/P” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า 

4.3.4. เม่ือลูกค้าส่งคําส่ังการต้ังราคาของ Stop Loss หรือ Take Profit เพ่ือจะทําการเปิดคําส่ังซ้ือขาย ลูกค้าจะต้องระบุค่า

เหล่าน้ีลงไปด้วยได้แก่ : 

ก) Ticker ของการเปิดคําส่ังซ้ือขายท่ีถูกต้ังในตําแหน่งของราคาท่ีลูกค้าพอใจ 

ข) 0.0000 ของการต้ังค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Stop Loss 

ค) 0.0000 ของการต้ังค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Take Profit 

 



 

 

 

4.3.5. ลูกค้าไม่สามารถต้ัง Pending Orders ประเภทใด ๆ ก็ตามไว้ใกล้ตําแหน่งของราคา ณ ปัจจุบันมากเกินไปได้ ระยะห่าง

น้อยท่ีสุดระหว่างราคาปัจจุบันกับ Pending Orders ได้ระบุไว้แล้วในเว็ปไซต์ของทางบริษัท 

4.3.5.1. หากคําส่ังซ้ือดําเนินการในสภาวะตลาดท่ีผิดปกติ Stops levels อาจเพ่ิมข้ึน 

4.3.6. ลูกค้าไม่สามารถปิดการต้ัง Stop Loss/Take Profit ในกรณีท่ีราคาอยู่ใกล้กับราคา Stop Loss/Take Profit มาก

เกินไประบบจะแสดงข้อความ “Modification disabled. The order is too close to the market” หรือ “No Quote” บน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า 

4.3.7. ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขราคาของ Pending Orders ในกรณีท่ีราคาอยู่ใกล้กับราคา Stop Loss/Take Profit มากเกินไป

ระบบจะแสดงข้อความ “Invalid S/L or T/P” หรือ “No Quote” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า 

4.3.8. ข้อความท่ีระบุสถานะของการต้ังคําส่ังซ้ือขายล่วงหน้าเรียบร้อยจะอยู่ในส่วนของ “log-file” 

4.3.9. ทุก ๆ การต้ังคําส่ังซ้ือขายล่วงหน้า (Pending Orders) จะได้รับ Ticker 

4.3.10. ลูกค้าไม่สามารถทําการต้ังคําส่ังซ้ือขายล่วงหน้า (Pending Orders) ในช่วงเวลาท่ีตลาดปิดทําการระบบจะไม่ยินยอม

ให้ลูกค้ากระทําการดังกล่าวและจะแสดงข้อความ “No Price/Trading is forbidden” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า 

4.4. การต้ังค่าและการลบคําส่ังซ้ือขาย 

4.4.1. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการ Pending Orders ท่ีตนเองต้องการต้ังค่าให้ถูกต้องครบถ้วน โดยรายละเอียด

ดังกล่าวมีดังน้ี 

ก) Ticker 

ข) ตําแหน่งราคาท่ีต้องการต้ัง Pending Orders 

ค) 0.0000 ของการต้ังค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Stop Loss 

หากลูกค้ากรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ ระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าได้และลูกค้า

จะไม่สามารถกดปุ่ม “Modify” เพ่ือทําการแก้ไขใด ๆ ได้ 

4.4.2. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการต้ังค่า Stop Loss/Take Profit ท่ีตนเองต้องการต้ังค่าให้ถูกต้องครบถ้วน โดย

รายละเอียดดังกล่าวมีดังน้ี 

 



 

 

 

ก) ตําแหน่งราคาท่ีต้องการเปิดคําส่ังซ้ือขาย 

ข) 0.0000 ของการต้ังค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Stop Loss 

ค) 0.0000 ของการต้ังค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Take Profit 

4.4.3. ลูกค้าสามารถยกเลิกการต้ัง Pending Orders ได้โดยการยกเลิกการต้ังค่าของคําส่ังซ้ือขายอันน้ัน ๆ 

4.4.4. สถานะของการดําเนินการยกเลิกการต้ัง Pending Orders จะอยู่ในส่วนของ “Log-file” เม่ือสถานะดังกล่าวปรากฏ

ข้ึนใน “Log-file” หมายความว่าการยกเลิกการต้ัง Pending Orders กําลังดําเนินการอยู่ 

4.4.5 ในกรณีท่ีลูกค้าดําเนินการยกเลิกการต้ัง Pending Orders ในช่วงเวลาท่ีตลาดไม่เปิดทําการหรือโบรกเกอร์ดําเนินการ

ผิดพลาดเก่ียวกับคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าการต้ังค่า Pending Orders ท้ังหมดของคําส่ังซ้ือขายมีความเป็นไปได้ท่ีจะถูกระบบ

ยกเลิก ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนซ่ึงระบุอยู่ในส่วนของ Trading Terminal 

4.5. การเปิดคําส่ังซ้ือขายของระบบ (Order Execution) 

4.5.1. ระบบจะดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าเม่ือเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี : 

ก) การเปิดคําส่ังขายจาก Sell Stop - เม่ือราคา Bid เคล่ือนท่ีไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของราคาท่ีลูกค้า

กําหนดการเปิดคําส่ังขายล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิดคําส่ังขายโดยอัตโนมัติ 

ข) การเปิดคําส่ังซ้ือจาก Buy Stop - เม่ือราคา Ask เคล่ือนท่ีไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของราคาท่ีลูกค้า

กําหนดการเปิดคําส่ังซ้ือล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือโดยอัตโนมัติ 

ค) การเปิดคําส่ังขายจาก Sell Limit - เม่ือราคา Bid เคล่ือนท่ีไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของราคาท่ีลูกค้า

กําหนดการเปิดคําส่ังขายล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิดคําส่ังขายโดยอัตโนมัติ 

ง) การเปิดคําส่ังซ้ือจาก Buy Limit - เม่ือราคา Ask เคล่ือนท่ีไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของราคาท่ีลูกค้า

กําหนดการเปิดคําส่ังซ้ือล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือโดยอัตโนมัติ 

จ) การดําเนินการของคําส่ัง Take Profit - สําหรับผู้เปิดคําส่ังซ้ือ เม่ือราคา Bid เคล่ือนท่ีไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลย

ตําแหน่งของค่า take Profit ท่ีลูกค้ากําหนด ระบบจะดําเนินการปิดคําส่ังซ้ือโดยอัตโนมัติ 

ฉ) การดําเนินการของคําส่ัง Stop Loss - สําหรับผู้เปิดคําส่ังซ้ือ เม่ือราคา Bid เคล่ือนท่ีไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลย

ตําแหน่งของค่า Stop Loss ท่ีลูกค้ากําหนด ระบบจะดําเนินการปิดคําส่ังซ้ือโดยอัตโนมัติ 



 

 

 

ช) การดําเนินการของคําส่ัง Take Profit - สําหรับผู้เปิดคําส่ังขาย เม่ือราคา Ask เคล่ือนท่ีไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลย

ตําแหน่งของค่า take Profit ท่ีลูกค้ากําหนด ระบบจะดําเนินการปิดคําส่ังขายโดยอัตโนมัติ 

ซ) การดําเนินการของคําส่ัง Stop Loss - สําหรับผู้เปิดคําส่ังขาย เม่ือราคา Ask เคล่ือนท่ีไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลย

ตําแหน่งของค่า Stop Loss ท่ีลูกค้ากําหนด ระบบจะดําเนินการปิดคําส่ังขายโดยอัตโนมัติ 

4.5.2. ในกรณีท่ีคําส่ังซ้ือขาย หรือการต้ังคําส่ังซ้ือขายล่วงหน้า (Pending Orders) ของลูกค้าอยู่ระหว่างช่องว่างของราคา 

(Gap) คําส่ังซ้ือขายเหล่าน้ีจะถูกดําเนินการตามกฎด้านล่างน้ี 

ก) หากคําส่ังซ้ือขายถูกเปิดในขณะท่ีเกิดช่องว่างของราคา การต้ังคําส่ัง Take Profit จะถูกยกเลิกในกรณีท่ีลูกค้าต้ังคําส่ัง 

Take Profit ไว้ระหว่างช่องว่างของราคา (Gap) ระบบจะมีข้อความโดยระบุว่า “TP cancelled/gap” แจ้งให้ลูกค้าทราบ 

ข) ระบบจะดําเนินการปิดคําส่ังซ้ือขายจากคําส่ัง Take Profit โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ บริเวณท่ีต้ังของ

คําส่ัง Take Profit 

ค) ระบบจะดําเนินการปิดคําส่ังซ้ือขายจากคําส่ัง Stop Loss โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ บริเวณท่ีต้ังของ

คําส่ัง Stop Loss ระบบจะมีข้อความโดยระบุว่า “sl/gap” 

ง) ระบบจะดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือขายจากคําส่ัง Buy Stop และ Sell Stop โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ 

บริเวณท่ีต้ังของคําส่ัง Buy Stop และSell Stop ระบบจะมีข้อความโดยระบุว่า “started/gap” 

จ) ระบบจะดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือขายจากคําส่ัง Buy Limit และ Sell Limit โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ 

บริเวณท่ีต้ังของคําส่ัง Buy Limit และ Sell Limit ระบบจะมีข้อความโดยระบุว่า “started/gap” หากช่องว่างของราคาท่ีมี

ขนาดเล็กในบางกรณีระบบอาจจะดําเนินการเปิดคําส่ังซ้ือขาย 

4.5.3. ก) ในสภาวะตลาดปกติ คําส่ังซ้ือจะดําเนินการโดยบริษัท ด้วยราคาท่ีระบุไว้ในคําส่ังซ้ือ 

ข) ถ้าคําส่ังซ้ือดําเนินการในสภาวะท่ีตลาดผิดปกติ ราคาในการส่ังซ้ืออาจแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในคําส่ังซ้ือ ลูกค้าอาจชอบ

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ก็ได้ 

4.5.4. ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อไปน้ีกับบัญชีลูกค้า : 

ก) ระดับมาร์จ้ินไม่เกินผลกระทบของอัตราส่วนเลเวอเรจในปัจจุบันท่ีต้ังไว้ในบัญชี; 

ข) ปริมาณตําแหน่งการซ้ือขายท้ังหมด 60% หรือมากกว่า ท่ีว่างไว้กับเคร่ืองมือการซ้ือขายหน่ึง ๆ และในทิศทางเดียวกัน 

(ขาย หรือ ซ้ือ) ; 



 

 

 

ค) คําส่ังซ้ือขายท้ังหมดของลูกค้าถูกเปิดหรือต้ังค่าไว้ก่อนภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนท่ีตลาดจะปิดทําการ บริษัทมีสิทธิท่ี์จะต้ังค่า 

“Take Profit” สําหรับคําส่ังซ้ือขายในกรณีท่ีตลาดปิดทําการ บริษัทจะลบหน่ึงสําหรับราคา Ask (สําหรับคําส่ังขาย) และจะ

บวกหน่ึงสําหรับราคา Bid (สําหรับคําส่ังซ้ือ) 

5. การดําเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินกับโบรกเกอร์ (Deposit/withdrawal of funds)  

5.1 การดําเนินธุรกรรมฝากเงินเข้าสู่บัญชีเทรดของลูกค้า 

5.1.1. ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของตนเองได้โดยใช้วิธกีารและระบบการชําระเงินท่ีมีอยู่ใน Personal Area 

5.1.2. ในกรณีท่ีลูกค้าไม่สามารถดําเนินธุรกรรมการฝากเงินอัตโนมัติได้ คําร้องขอดําเนินการฝากเงินของลูกค้าจะได้รับการ

ดําเนินการภายในเวลาไม่เกิน 2 วันของวันทําการจากฝ่ายการเงินของบริษัท 

5.2. การดําเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของลูกค้า 

5.2.1. ลูกค้ามีสิทธิท่ี์จะถอนเงินผ่านระบบชําระเงินใด ๆ ก็ได้ท่ีปรากฏอยู่ในระบบการชําระเงินซ่ึงอยู่ในส่วนของ Personal 

Area หรือ “พ้ืนท่ีส่วนบุคคล” ของลูกค้า 

5.2.2. ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีสิทธิใ์นการดําเนินธุรกรรมฝากเงินเข้าผ่านช่องทางใดก็ได้ แต่การดําเนินธุรกรรมของลูกค้าจะ

เป็นไปได้โดยสะดวกกว่าหากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินโดยผ่านช่องทางเดียวกัน 

5.2.3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทมีสิทธิท่ี์จะหยุด ระงับ ยกเลิกการทําธุรกรรมถอนเงินท้ังหมดและจะพิจารณาเป็นแต่

ละกรณีไป 

5.2.4. ตามนโยบายการถอนเงินของ บริษัท คําร้องขอถอนเงินจะดําเนินการภายใน 2 วันทําการนับจากวันท่ีได้รับคําขอถอน

เงิน 

5.2.5. บริษัท สามารถพิจารณาข้อมูลจากลูกค้าเก่ียวกับแหล่งรายได้และแหล่งเงินทุนของตนเพ่ือพิจารณาความถูกต้องตาม

กฎหมายของการฝากและถอนเงินของลูกค้าและเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

5.2.6. หากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝาก หรือถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิต หรือเครดิตอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง การดําเนินธุรกรรมถอน

เงินของลูกค้าจะต้องทําโดยใช้บัตรเดบิต หรือเครดิตใบเดิมท่ีเป็นของธนาคารเดิมเท่าน้ัน การใช้บัตรเดบิตและเครดิตท่ีพ่ึงจะ

เคยดําเนินธุรกรรมฝาก หรือถอนเงินอย่างน้อยหน่ึงคร้ังจะไม่สามารถดําเนินการโอนเงินภายในได้ 

 



 

 

 

5.2.7. หากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิต หรือเครดิตการดําเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิต หรือ

เครดิตจะต้องมีสําเนาของบัตรเดบิต หรือเครดิตดังกล่าว ในสําเนาน้ันจะต้องมีตัวเลข 6 ตัวแรกและ 4 ตัวท้ายท่ีอยู่บนบัตร 

รวมไปถึงช่ือของผู้ถือบัตร วันหยดอายุของบัตร และลายเซ็นของผู้ถือบัตรแนบมาในสําเนาดังกล่าวด้วย 

5.2.8. หากคุณได้ทําการฝากเงินเข้าบัญชีผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตและมีการย่ืนคําขอถอนเงินภายในหน่ึงปีนับจาก

วันท่ีทําการฝาก เงินจะถูกโอนกลับเข้าสู่บัตร สามารถถอนเข้าบัตรได้สูงถึง 100% ของเงินฝากเร่ิมต้น จํานวนเงินท่ีเกินเงิน

ฝากเร่ิมต้นอาจถอนได้ท้ังหมดหรือถอนได้บางส่วนโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 

5.2.9. บริษัท ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับยอดการดําเนินงานทางการเงินในบัญชีการค้าและระบบการชําระเงินของลูกค้า

เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงและความสอดคล้องของกิจกรรมการซ้ือขายของลูกค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัท 

5.2.9.1. ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีไม่สอดคล้องกัน บริษัทอาจยกเลิกการดําเนินการทางการเงินท่ีไม่ได้พบอยู่ในระบบ

บันทึกของการชําระเงิน หรือถูกยกเลิก (การเรียกเก็บเงิน) 

ในกรณีน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการดําเนินการซ้ือขายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับกองทุนท่ีไม่ได้รับการยืนยันและเรียกคืน

การชําระเงินท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการเหล่าน้ี เช่น ค่าคอมมิชช่ันพาร์ทเนอร์ ค่าคอมมิชช่ันอ้างอิงอัตโนมัติ โปรโมช่ัน 

และโบนัสล็อต เป็นต้น 

5.3. การโอนเงินภายใน (Internal Transfer) 

5.3.1 การโอนเงินภายในไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ 

5.3.2. การโอนเงินภายในไม่สามารถดําเนินการโดยบุคคลท่ีสามได้ 

5.4. ความปลอดภัยทางการเงิน 

5.4.1. เพ่ือความปลอดภัยทางการเงิน บริษัทมีสิทธิท่ี์จะขอให้ลูกค้าระบุข้อมูลเก่ียวกับตัวของลูกค้าเองเพ่ือเป็นการยืนยัน

การมีตัวตนของลูกค้าในส่วนของการสมัครเปิดบัญชีเทรด บริษัทมีสิทธิท่ี์จะขอข้อมูลเก่ียวกับการมีตัวตนของลูกค้าเพ่ิมเติม

เช่น สําเนาของเอกสารเดินทาง (Passport) หรือเอกสารยืนยันการมีตัวตนอ่ืน ๆ ของลูกค้าท่ีเก่ียวข้อง 

5.4.2. บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีสามเป็นผู้ดําเนินธุรกรรมการเงินท้ังฝากและถอนเงินแทนตัวลูกค้าเอง 

 

 



 

 

 

6. คอมมิชช่ัน (Commission and other costs)  

6.1. ลูกค้าจะต้องชําระค่าคอมมิชช่ันและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญา บริษัทได้ระบุรายละเอียดของ

ค่าคอมมิชช่ันไว้แล้วบนเว็ปไซต์หลักของ GOFX 

6.2. บริษัทมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนเง่ือนไขของค่าคอมมิชช่ันและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท

จะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของค่าคอมมิชช่ันบนเว็ปไซต์หลักของ GOFX ในส่วนของ “Company News” และ

ในหนังสือสัญญา 

6.3. บริษัทไม่มีสิทธิท่ี์จะเปิดเผยข้อมูลผลการเทรดของลูกค้า ค่าคอมมิชช่ัน หรือค่าธรรมเนียมจากการเทรดของลูกค้าซ่ึง

ระบุไว้ในหนังสือสัญญาฉบับน้ี 

6.4. บัญชีเทรดประเภท “Swap-Free” มีเง่ือนไขดังต่อไปน้ี  

6.4.1. บัญชีเทรดท่ีจะได้รับ Swap-Free มีเพียงบัญชี Go - Standard เท่าน้ัน  

6.4.2. โดยมีเง่ือนไขการยกเว้นค่าสวอปท้ังการซ้ือและขายสําหรับการเทรดฟรีระยะเวลา 10 วันแรก เม่ือเทรดเดอร์เปิดคํา

ส่ังซ้ือหรือขายอย่างต่อเน่ืองครบจํานวน 10 วัน ค่าธรรมเนียมจะถูกคิดในวันท่ี 11 ของคําส่ังซ้ือขายน้ัน ๆ โดยหากมีการเปิด

คําส่ังซ้ือขายใหม่คําส่ังเหล่าน้ันจะได้รับการยกเว้นค่าสวอปอีกคร้ังจนกว่าจะครบ 10 วัน    

6.4.3 การยกเว้นค่า Swap Free ไม่สามารถใช้ในการเทรด Forex Exotic และ CFD ได้ 

6.4.4. ทันทีท่ีตรวจพบ : 

6.4.4.1. การใช้บัญชี Swap-free สําหรับการทําคําส่ังซ้ือ; 

6.4.4.2. การใช้กลยุทธท่ี์เก่ียวข้องกับการเทรด; 

6.4.4.3. การใช้จุดมุ่งหมายของตัวเลือกแบบ swap-free เพ่ือทํากําไรเพ่ิมเติม 

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปฏิเสธท่ีจะให้ลูกค้าได้รับบริการแบบ swap-free และหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีซ้ือขายเขาหรือ

เธอได้ตลอดเวลาตามข้อ 6.4.2 โดยการแจ้งลูกค้าผ่านทางอีเมล 

7. การติดต่อส่ือสารระหว่างลูกค้าและบริษัท (Communication between the Client and the Company)  

7. การติดต่อส่ือสารระหว่างลูกค้าและบริษัท (Communication between the Client and the Company) 



 

 

 

7.1. บริษัทจะใช้ช่องทางท่ีระบุดังต่อไปน้ีในการติดต่อส่ือสารกับลูกค้า 

ก) Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4 จากบริษัทสู่ลูกค้า 

ข) ช่อง chat ใน Personal Area ของลูกค้า 

ค) โทรศัพท์ 

ง) การ Post 

จ) ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีบริษัทประกาศบนเว็ปไซต์หลัก 

ช) ช่อง chat ของบริษัท 

ซ) บริษัทจะติดต่อลูกค้าโดยยึดตามข้อมูลของลูกค้าท่ีระบุไว้ในขณะท่ีกําลังดําเนินการสมัครเปิดบัญชีหรือข้อมูลท่ีลูกค้า

ดําเนินการเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวในภายหลัง 

7.2. บริษัทมีบริการ “Online chat” สําหรับลูกค้าเพ่ือความสะดวกสบายและความต้องการของลูกค้า ในกรณีท่ีคําตอบของ

ลูกค้าไม่ได้รับการดําเนินการในทันทีหรือต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการบริษัทจะส่ง Email เพ่ือแจ้งการดําเนินการให้

ลูกค้าภายหลัง 

7.3. ลูกค้าจะต้องได้รับเอกสาร ข้อความการยืนยัน การรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวลูกค้าจากทางบริษัท : 

ก) ภายในหน่ึงช่ัวโมงหลังจากท่ีลูกค้าส่ง Email มายังบริษัท 

ข) ทันทีท่ีส่ง Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4 

ค) ทันทีท่ีจบการสนทนาทางโทรศัพท์ 

ง) ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศ 

จ) ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังจากข้อความถูกประกาศอยู่บนเว็ปไซต์หลัก 

7.4. การลงทุน หรือการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าถือเป็นความลับของบริษัท การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะต้อง

ใช้รหัสผ่านในส่วนของ Personal Area เท่าน้ัน ลูกค้าจะต้องเก็บช่ือล็อคอิน (login) และรหัสผ่านของลูกค้าให้เป็นความลับ

และดีท่ีสุด 

 



 

 

 

7.5 การสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงานของบริษัทท่ีผ่านทางระบบโทรศัพท์ของลูกค้าจะได้รับการบันทึกเสียงไว้ทุกคร้ัง 

บทสนทนาดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทเพ่ือใช้ในการเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือความปลอดภัยของการดําเนินการ

ธุรกรรมและการลงทุนลูกค้า 

8. ข้ันตอนการพิจารณาคําร้องหรือคํากล่าวอ้างของลูกค้า 

8.1. ข้ันตอนการพิจารณาคําร้องหรือคํากล่าวอ้างของลูกค้าเก่ียวกับคําส่ังซ้ือขาย 

8.1.1. เม่ือมีปัญหาเก่ียวกับการบริการของบริษัทเกิดข้ึน ลูกค้ามีสิทธิใ์นการย่ืนคําร้องต่อบริษัทเพ่ือรับฟังการช้ีแจงต่อปัญหา

ดังกล่าวได้โดยคําร้องของลูกค้าจะได้รับการพิจารณา 2 วันท่ีบริษัทเปิดทํางาน ระยะเวลา 2 วันจะเร่ิมนับต้ังแต่เวลาท่ีลูกค้า

ย่ืนคําร้องดังกล่าวต่อบริษัท 

8.1.2. คําร้องของลูกค้าจะต้องมีข้อมูลตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 8.1.6 ในสัญญาฉบับน้ี ลูกค้าสามารถย่ืนคําร้องไปยังแผนก

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจาก Feedback ของลูกค้าซ่ึงอยู่ในเว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders” ของ

บริษัท หากลูกค้าดําเนินการย่ืนคําร้องในส่วนอ่ืน บริษัทจะถือว่าไม่รับทราบหรือรับรู้คําร้องดังกล่าว 

8.1.3. บริษัทจะพิจารณาคําร้องของลูกค้าและตอบกลับภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากท่ีได้รับทราบคําร้อง หากบริษัทท่ี

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําร้องของลูกค้า ลูกค้าจะต้องตอบคําถามของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา 

8.1.4. ในกรณีท่ีบริษัทท่ีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําร้องของลูกค้า คําร้องของลูกค้าดังกล่าวจะถูกรอไว้ช่ัวคราวจนกว่า

ทางบริษัทจะได้รับคําตอบจากลูกค้า 

8.1.5. การอ้างสิทธิจ์ะถูกปฏิเสธและบัญชีลูกค้าอาจถูกยุติลงในกรณีต่อไปน้ี : 

ก) ลูกค้าไม่สามารถตอบคําถามใด ๆ และ/ หรือคําขอท้ังหมดของบริษัทได้ภายใน 5 วันนับจากวันท่ีได้รับ 

ข) บริษัทพบว่าลูกค้าใช้อุปกรณ์หลายเคร่ืองในขณะท่ีเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท และ/หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มจากหลาย 

IP ท่ีไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าท่ัวไปและ/หรืออาจสงสัยว่าบัญชีของลูกค้าถูกบุกรุกและ/หรือใช้งาน โดยบุคคลท่ี

สามท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

ค) บริษัทมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าลูกค้ายินดีให้การเข้าถึงบัญชีของตนแก่บุคคลท่ีสาม 

8.1.6. ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปน้ีลงในคําร้องของลูกค้า 

ก) ช่ือและนามสกุลจริง 



 

 

 

ข) หมายเลขบัญชีเทรด 

ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ในคําร้อง 

ง) หมายเลขของคําส่ังซ้ือขายท่ีมีปัญหา 

จ) รายละเอียดและข้อมูลค่าอธบิายของปัญหาโดยละเอียด 

8.1.7. บริษัทมีสิทธิใ์นการยกเลิก หรือไม่รับทราบคําร้องของลูกค้าท้ังหมดในกรณีท่ีการย่ืนคําร้องของลูกค้าไม่เป็นไปตามกฎ

ข้อท่ี 8.1.2 และ 8.1.6 ของสัญญาฉบับน้ี 

8.2. ข้ันตอนในการพิจารณาคําร้องท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ 

8.2.1. ลูกค้ามีสิทธิใ์นการย่ืนคําร้องให้มีการพิจารณาคุณภาพการบริการลูกค้าสามารถดําเนินการให้ Feedback ต่อคุณภาพ

การบริการได้โดยการไปท่ีเว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders” ของบริษัทคําร้องต่อคุณภาพบริการของ

ลูกค้าจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

8.2.2. บริษัทจะพิจารณาคําร้องของลูกค้าและตอบกลับคําร้องน้ันในส่วนของ Personal Area ของลูกค้าภายในระยะเวลา 

10 วันหลังจากท่ีได้รับทราบคําร้อง 

8.2.3. ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปน้ีลงในคําร้องของลูกค้า 

ก) ช่ือและนามสกุลจริง 

ข) หมายเลขบัญชีเทรด 

ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ในคําร้อง 

ง) ช่ือของพนักงานบริษัทท่ีให้บริการแก่ลูกค้า 

จ) ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับพนักงานบริษัทเช่น โทรศัพท์,ระบบ Live Chat ใน Personal Area ของลูกค้า, Live Chat 

บนเว็ปไซต์หลัก หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ 

ฉ) รายละเอียดและคําอธบิายของเหตุการณ์ในคําร้องโดยละเอียด 

8.3. แหล่งข้อมูลสําหรับการอ้างอิงต่อคําร้องของลูกค้า 

 



 

 

 

8.3.1. เซิร์ฟเวอร์ Log-file คือแหล่งข้อมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีลูกค้าสามารถใช้ในการย่ืนพร้อมกับคําร้องต่อปัญหาของลูกค้า บริษัทจะ

พิจารณาข้อมูลท่ีได้จากเซิร์ฟเวอร์ Log-file เป็นอันดับแรกก่อนหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อเหตุการณ์น้ัน ๆ 

8.3.2. ในกรณีท่ีคําร้องต่อปัญหาของลูกค้าไม่ได้รับการบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ Log-file บริษัทจะพิจารณาคําร้องของลูกค้า

จากหลักฐานอ่ืน ๆ 

8.4. การชําระค่าชดเชยจากบริษัท 

8.4.1. ในกรณีท่ีบริษัทตรวจสอบคําร้องและเป็นจริงดังคํากล่าวอ้าง บริษัทยินดีจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าโดยการโอนเงิน

ชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้า 

8.4.2. บริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าหากตรวจสอบและพบว่าคําร้องของลูกค้ากับหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงยังไม่มีความ

สมเหตุสมผลเพียงพอ 

8.4.3. บริษัทจะไม่ชําระเงินค่าชดเชยในปัญหาท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับความเสียหายทางการเงินให้ลูกค้า 

8.4.4. จากกรณีข้อท่ี 8.4.1 บริษัทจะดําเนินการโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้าภายในเวลา 1 วันของวันทําการ

หลังจากท่ีผลของการพิจารณาคําร้องปรากฏ 

8.5. การยกเลิก หรือปฏิเสธคําร้องของลูกค้า 

8.5.1. ในขณะท่ีบริษัทกําลังปิดเพ่ือดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ คําร้องใด ๆ ท่ีส่งมาบริษัทจะถือว่ายังไม่ได้รับทราบ

คําร้องดังกล่าวและจะไม่ดําเนินการใด ๆ ให้ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบเก่ียวกับการถูกปฏิเสธคําร้องจากระบบผ่าน

ทาง Email ภายใน trading platform ของลูกค้าหรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีได้ระบุไว้ในข้อท่ี 7.1 ของสัญญาฉบับน้ี 

8.5.2. บริษัทจะไม่รับคําร้องท่ีเก่ียวข้องกับระยะเวลาในการดําเนินการส่งคําส่ังซ้ือขายถึงแม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏอยู่

บนเซิร์ฟเวอร์ Log-file 

8.5.3. คําร้องอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ในสัญญาฉบับน้ีจะได้รับการพิจารณาจากบริษัทเป็นกรณีไป 

8.6. หากลูกค้าดําเนินการเปิดปิดหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังซ้ือขายในขณะท่ีตลาดปิดทําการบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่

ดําเนินการใด ๆ กับคําส่ังซ้ือขายของลูกค้า 

 

 



 

 

 

9. ความเส่ียง 

ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีท่ีจะรับความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมชาติของการลงทุนและยินดีท่ีจะให้บริษัทดําเนินการ

ดูแลคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าตามเง่ือนไขต่อไปน้ี : 

9.1. ความเส่ียงท่ีเกิดจาก Leverage 

9.1.1. การเปล่ียนแปลงของตลาดในบางคร้ังอาจจะส่งผลกระทบต่อ Leverage ของบัญชีเทรดท่ีลูกค้ากําลังเปิดคําส่ังซ้ือขาย

อยู่ ในกรณีท่ีตลาดกําลังว่ิงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของคําส่ังซ้ือขายของลูกค้า ลูกค้าสามารถเปิดคําส่ังซ้ือขายท่ี

ติดลบน้ันไว้ได้จนกว่ามาร์จ้ินของลูกค้าจะหมดหรือลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าเทรดเพ่ือเพ่ิมมาร์จ้ินให้กับบัญชีเทรดตัวเองได้ 

9.1.2. การเทรดท่ีดีควรจะมีมาร์จ้ินอย่างน้อยเกิน 100% ข้ึนไป และการเทรดทุกคร้ังควรจะต้ังค่า Stop Loss ท่ีคําส่ังซ้ือขาย

ด้วยทุกคร้ัง 

9.2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนในตลาด 

9.2.1. ในบางคร้ังตลาดจะมีการผันผวนสูงซ่ึงส่งผลต่อการเทรดเป็นอย่างมาก เพราะช่วงท่ีตลาดผันผวนหากทํากําไรได้ก็จะ

ได้กําไรมากหากขาดทุนก็จะขาดทุนมากเช่นกัน 

9.3. ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยทางเทคนิค 

9.3.1. ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีท่ีจะรับความเส่ียงซ่ึงเกิดจาก ข้อมูล การส่ือสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าผิดพลาดหรือมีปัญหา

ซ่ึงเกิดข้ึนจากฝ่ังของลูกค้าเองและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเทรดของลูกค้าได้ 

9.3.2. ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีท่ีจะรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ “Client Terminal” ของลูกค้าซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน

จากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

ก) การขัดข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรืออินเตอร์เน็ตของลูกค้ามีปัญหา 

ข) อุปกรณ์ของลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกับการเทรดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค) การต้ังค่า “Client Terminal” ท่ีผิดพลาดของลูกค้าเอง 

ง) ลูกค้าไม่ได้ทําการปรับ “Client Terminal” ของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน 

จ) ลูกค้าไม่ได้ศึกษาหรือเข้าใจเก่ียวกับวิธกีารใช้งาน หรือติดต้ัง “Client Terminal” ซ่ึงได้อธบิายและระบุไว้แล้ว 



 

 

 

9.4. ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาวะท่ีไม่ปกติของตลาด 

ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีท่ีจะรับความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนในขณะท่ีตลาดไม่ปกติซ่ึงอาจจะส่งผลให้การส่งคําส่ังซ้ือขายใช้

เวลานานข้ึนค่า Spread อาจจะกว้างข้ึน 

9.5. ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผิดปกติของ Trading Platform 

9.5.1. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการส่งคําส่ังซ้ือขายสามารถทําได้ทีละคร้ังเท่าน้ัน การพยายามส่งคําส่ังซ้ือขายซํ้า ๆ 

ติดต่อกันอย่างรวดเร็วมีสิทธิทํ์าให้ระบบทําการล็อคคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าโดยระบบจะแสดงข้อความ “Order is locked” 

บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า 

9.5.2. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการเคล่ือนท่ีของราคาไม่ได้เกิดจากการกระทําของโบรกเกอร์แต่หากเกิดจากเซิร์ฟเวอร์

ทําการดึงข้อมูลมาจากตลาดจริง ในกรณีท่ีอินเตอร์เน็ตของลูกค้าไม่เสถียร ราคาท่ีลูกค้าได้รับหรือได้เห็นอาจจะไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง ณ ปัจจุบันของตลาด 

9.5.3. อัตราราคาปัจจุบันสําหรับสินทรัพย์ อ้างอิง จะถูกคํานวณโดยบริษัทโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการให้ราคาท่ีได้รับจาก

บริษัท ทุกประเด็นท่ีเก่ียวกับการกําหนดราคาของตลาด จะข้ึนกับความรู้ความเข้าใจของบริษัทน้ันแต่เพียงผู้เดียว 

9.5.4. ลูกค้ายอมรับราคาท่ีเสนอโดยบริษัทโดยไม่มีเง่ือนไข โดยถือเป็นการถูกต้อง จะไม่มีการเรียกร้องเก่ียวกับราคาท่ีเสนอ

โดยบริษัท กรณีท่ีราคาแตกต่างจากราคาของแหล่งอ่ืน ๆ สามารถยอมรับสําหรับนําไปพิจารณา 

9.5.5 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาซํ้ากับราคาให้ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ถ้าสอดคล้องกับท่ีบริษัทกําหนด ราคา

ดังกล่าวจะเรียกว่า "ราคา Off-market" และหรือ"สภาวะตลาดผิดปกติ" และหรือ" ข้อผิดพลาดท่ีเห็นได้ชัด"ท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อตกลงหรือในส่วน" ข้อกําหนดและคําจํากัดความ" และทําการแก้ไขข้อมูลการเงินของการเทรดในราคาดังกล่าว 

9.5.6 ในกรณีท่ีมีการหยุดการให้ราคาจากเซิร์ฟเวอร์ท่ีใช้เทรดโดยไม่ได้แจ้งไว้อาจเน่ืองมาจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

ล้มเหลว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะเช่ือมต่อข้อมูลราคากับฐานข้อมูลของราคาบนเซิร์ฟเวอร์อ่ืนเพ่ือท่ีจะให้มีความ

ต่อเน่ืองของการเสนอราคา ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ ์แต่ไม่จําเป็นท่ีจะแก้ไขผลทางการเงินของการเทรดของลูกค้าท่ีเท

รดในช่วงเวลาน้ี 

9.5.7. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการปิด แก้ไข นําโปรแกรมออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่สามารถแก้ไขคํา

ส่ังซ้ือขายท่ีลูกค้าดําเนินการไปแล้วในตลาดได้ 

9.5.8. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ได้วางแผนการเทรดท่ีดีในการเปิดคําส่ังซ้ือขายท่ีสองท้ัง ๆ ท่ียัง

ไม่ได้ทราบผลของคําส่ังซ้ือขายแรก 



 

 

 

9.5.9. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการต้ังค่าคําส่ังซ้ือขายล่วงหน้าทุกประเภท (Pending Orders) สามารถทําได้หลังจากท่ี

ส่งคําส่ังซ้ือขายไปยังตลาดแล้วเท่าน้ัน 

9.5.10. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการดําเนินการของคําส่ังซ้ือขายล่วงหน้าทุกประเภท (Pending Orders) จะดําเนินการ

ต่อเม่ือราคาเคล่ือนท่ีไปจนกระท่ังอยู่ในตําแหน่งงเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของคําส่ังซ้ือขายล่วงหน้าเท่าน้ัน การดําเนินการ

เป็นไปตามกฎข้อท่ี 4.5 ของสัญญาฉบับน้ี 

9.6. ความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการส่ือสารล้มเหลว 

9.6.1. ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีรับความเส่ียงต่อการสูญเสียเงินฝากเน่ืองจากตัวลูกค้าเองไม่ได้รับ หรือรับข้อความ

จากบริษัทล่าช้าเกินไป 

9.6.2. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีว่า Email ท่ีลูกค้าส่งให้กับบริษัทอาจจะมีความเป็นไปได้ท่ีบุคคลท่ีสาม

สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Email ของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ 

9.6.3. ลูกค้ายินยอมท่ีจะให้บริษัทมีสิทธิใ์นการลบหรือทําลายข้อความท่ีลูกค้าไม่ได้รับผ่านระบบส่ง Email ภายใน การ

ดําเนินการลบข้อความดังกล่าวจะมีข้ึนภายใน 3 วันนับจากวันท่ีส่งข้อความให้กับลูกค้า 

9.6.4. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีเทรดของลูกค้าถือเป็นความลับของลูกค้า ลูกค้ายอมรับความ

เส่ียงซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคลท่ีสามท่ีดําเนินการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

9.7. ความเส่ียงซ่ึงเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

9.7.1 ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัยซ่ึงอาจจะส่งผลถึงความสูญเสียเงินของลูกค้า 

10.เหตุสุดวิสัย 

10.1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามถูกสกัดก้ัน หรือจํากัดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึงภายใต้สัญญาฉบับน้ีซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมเช่น สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง

จลาจล การก่อการกบฏ การแทรกแซงทางการเมืองการปรับลดค่าเงินตรา เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ ระเบิด อุทกภัยและเหตุ

สุดวิสัย หรือส่ิงท่ีสองฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดข้ึน เม่ือบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดความไม่ม่ันคงใน

ตลาด บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดให้บริการช่ัวคราวโดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ Email 

10.2. บริษัทมีสิทธิท่ี์จะกําหนดขอบเขตความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัย โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ 

Email 



 

 

 

10.3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทดําเนินการดังต่อไปน้ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ก) ดําเนินการตามคําร้องขอเพ่ิมมาร์จ้ิน 

ข) ปิดคําส่ังซ้ือขายของลูกค้าท่ีบริษัทเห็นว่าสมควร 

ค) ระงับหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางข้อในสัญญาฉบับน้ีท่ีเก่ียวข้องกับเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนเพ่ือความสะดวกของบริษัทใน

การดําเนินการ 

ง) ดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใด ๆ ต่อคําร้องของลูกค้าหรือตัวบริษัทเอง 

จ) พิจารณาผลและรายละเอียดของคําส่ังซ้ือขายท้ังหมดของลูกค้าเช่น การเปิดปิดคําส่ังซ้ือขาย การเปล่ียนแปลงตําแหน่ง

ของราคา จํานวนคําส่ังซ้ือขายท่ีถูกลบท้ังหมด 

ข้อตกลงหุ้นส่วน 

บริษัทจีโอเอฟเอ็กซ์ ประเทศไทย (GOFX) จํากัด ซ่ึงต่อไปในสัญญาฉบับน้ีเรียกว่า “บริษัท” และลูกค้าผู้ท่ีเปิดบัญชี IB ท่ี

เว็บไซต์ www.gofx.com ซ่ึงต่อไปในสัญญาฉบับน้ีเรียกว่า “ผู้แนะนําโบรกเกอร์” เรียกรวมกันในสัญญาฉบับน้ีว่า “คู่สัญญา” 

ได้ตกลงทําสัญญาฉบับน้ีร่วมกันดังต่อไปน้ี : 

1. ข้อกําหนดท่ัวไป 

1.1 สัญญาฉบับน้ีเป็นถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาสําหรับลูกค้า (Customer Agreement) 

1.2 ผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการเป็นผู้แนะนําโบรกเกอร์จําเป็นจะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี: 

1.2.1 จะต้องดําเนินการสมัครหรือมีบัญชี Personal Area ในเว็บไซต์ของบริษัท 

1.2.2 ยอมรับเง่ือนไขท้ังหมดในสัญญาฉบับน้ีและรับอีเมลยืนยันการเปิดบัญชี IB 

1.2.3 รับหมายเลข ID สําหรับการเป็นผู้แนะนําโบรกเกอร์ 

1.2.4 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการขอข้อมูลบัตรประชาชน หรือเอกสารข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือ ใช้ในการยืนยันตัวตน

ของผู้ท่ีเป็น IB ได้ทุกเม่ือทุกเวลา 

1.3 หลังจากท่ีข้ันตอนการเปิดบัญชีสําหรับ IB เสร็จส้ิน ผู้แนะนําโบรกเกอร์สามารถเลือกและใช้ส่ือสําหรับการโฆษณาท่ีมีอยู่

ในเว็บไซต์ของบริษัทในการวางบนเว็บไซต์ของตนเองหรือใช้สําหรับชักชวนลูกค้า (referral link) 



 

 

 

1.4 หลังจากผู้ท่ีประสงค์ต้องการเป็นผู้แนะนําโบรกเกอร์ดําเนินการตามข้อ 1.2. เรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเดือน

เก่ียวกับสถานะภาพการเป็นผู้แนะนําโบรกเกอร์ไปยังอีเมลของเขา/เธอโดยอัตโนมัติ 

1.5 บริษัทและผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องมีความรับผิดชอบในบริบทของตนเองตามสัญญา บริษัทจะต้องอํานวยความ

สะดวกให้กับลูกค้าในการให้บริการด้านการลงทุนในตลาด ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องชักชวนลูกค้าให้มาลงทุนกับบริษัท 

1.6 ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ีคือการหาหรือชักชวนลูกค้าให้มาลงทุนกับ

บริษัท ผู้แนะนําโบรกเกอร์มีสิทธิต์ามเง่ือนไขท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

1.7 ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องยอมรับโดยไม่มีเง่ือนไขว่าลูกค้าของเขา/เธอท่ีสามารถหาหรือชักชวนมาได้ถือเป็นลูกค้าของ

บริษัท  

2. การทํางานร่วมกันระหว่างคู่สัญญา 

2.1. บริษัทหรือผู้อ่ืนไม่สามารถใช้สิทธิใ์นสัญญาฉบับน้ีได้ ผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่สามารถใช้ช่ือของบริษัทโลโก้ นามบัตร การ

ประกาศโฆษณาหรือส่ือโฆษณาอ่ืน ๆ ของโบรกเกอร์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากโบรกเกอร์เสียก่อน ผู้แนะนําโบรกเกอร์

สามารถหาหรือชักชวนลูกค้าได้ในฐานะของผู้แนะนําโบรกเกอร์เท่าน้ัน ไม่สามารถใช้สถานะอ่ืนได้ ผู้แนะนําโบรกเกอร์

สามารถใช้ส่ือในการโฆษณาท่ีบริษัทเป็นผู้ออกแบบให้โดยเฉพาะสําหรับเขา/เธอได้ 

2.2. บริษัทจะต้องดูแลในส่วนดังต่อไปน้ี : 

2.2.1. ผู้แนะนําโบรกเกอร์ท่ีละเมิดเง่ือนไขในสัญญาฉบับน้ีและสัญญาสําหรับลูกค้า 

2.2.2. ผู้แนะนําโบรกเกอร์ท่ีทําเกินกว่าบริบทท่ีตนเองได้รับสิทธิจ์ากบริษัท 

2.2.3. ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนผู้แนะนําโบรกเกอร์หรือบุคคลท่ี 3 

2.2.4. พิจารณาผู้แนะนําโบรกเกอร์ท่ีไม่สามารถดําเนินการตามเง่ือนไขข้อท่ี 3.1 ในสัญญาฉบับน้ี 

2.3. คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขภายใต้สัญญาฉบับน้ีหรือสัญญาสําหรับลูกค้าจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้สัญญา

ฉบับน้ี 

3. สิทธแิละข้อกําหนดสําหรับผู้แนะนําโบรกเกอร์ 

3.1 ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะได้รับสิทธดัิงต่อไปน้ีทันทีท่ียอมรับเง่ือนไขของบริษัท 

 



 

 

 

3.1.1. ผู้แนะนําโบรกเกอร์สามารถโฆษณาให้บริษัทได้ 

3.1.2. การประชาสัมพันธแ์ละโฆษณาของผู้แนะนําโบรกเกอร์เพ่ือชักชวนลูกค้าจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในประเทศของ

ตัวแทนคนน้ันน ๆ 

3.1.3. ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธใ์ห้ลูกค้าของบริษัททราบถึง กิจกรรม การบริการข้อดี และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับทางบริษัท 

3.1.4. ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธใ์ห้ลูกค้าของบริษัททราบถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทางบริษัทซ่ึงรวมไปถึงท่ีอยู่

และรายละเอียดในการติดต่อบริษัทเพ่ือให้ลูกค้าทราบถึงเง่ือนไขและการบริการของทางบริษัท 

3.1.5. ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธใ์ห้ลูกค้าของบริษัททราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (www.gofx.com) 

หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือสอบถาม ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องให้ข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจนและถูกต้อง 

3.2. ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องรับประกันการกระทําหรือจัดกิจกรรมของผู้แนะนําโบรกเกอร์ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมาย

ภายในประเทศของผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ 

3.3. ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีขัดขวางผู้แนะนําโบรกเกอร์ให้ไม่

สามารถดําเนินการตามีหน้าท่ีของตนเองได้ 

3.4. ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องพยายามอย่างเต็มท่ีในการหาลูกค้า 

3.5. ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะมีลูกค้าภายใต้สังกัดโดยสมบูรณ์ต่อเม่ือลูกค้าคนน้ัน ๆ ดําเนินการดังต่อไปน้ี : 

3.5.1. ลูกค้าคนน้ัน ๆ เปิดบัญชีเทรดภายใต้ referral link ของผู้แนะนําโบรกเกอร์ 

3.5.2. ลูกค้าท่ีส่งคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทเพ่ือลงทะเบียนเขา/เธอระบุว่าได้รับการแนะนําโดยโบรกเกอร์

นายหน้า คําขอจะถูกดําเนินการหากมีการย่ืนเร่ืองเข้ามาภายใน 7 วัน ตามปฏิทิน เน่ืองจากลูกค้าได้รับการลงทะเบียนไว้ท่ี 

www.gofx.com และลูกค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Broker นายหน้ารายอ่ืน 

3.6. ในกรณีท่ีลูกค้าเคยลงทะเบียนไว้แล้วท่ี www.gofx.com บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการลงทะเบียนลูกค้าท่ีโบรกเกอร์

นายหน้าหามาได้ในระหว่าง 7 วันทําการน้ัน และโบรกเกอร์นายหน้า 

จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผู้แนะนําลูกค้ารายน้ันจริง และอธบิายถึงสาเหตุผลความผิดพลาดในการลงทะเบียนได้ เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อตกลงข้อ 3.5 



 

 

 

3.7. ผู้แนะนําโบรกเกอร์สามารถใช้ส่ือในการโฆษณาท่ีบริษัทกําหนดหรือมอบให้ในการโฆษณาให้กับบริษัท 

3.8. แนะนําโบรกเกอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธกีารดังต่อไปน้ีในการประชาสัมพันธห์รือโฆษณาให้บริษัท 

• โปรแกรมช่วยโฆษณาอัตโนมัติ APS (Active Promotion Systems) 

• การโฆษณาท่ีส่อไปในทางลามก หรืออนาจารบนเว็บไซต์ 

• การโฆษณาส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายในประเทศของตัวแทนบนเว็บไซต์ 

• การโฆษณาด้วยวิธส่ีงข้อมูลเหมือนเดิม ซํ้า ๆ เร่ือย ๆ หรือการสแปม (Spam and spamdexing) 

• การประชาสัมพันธด้์วยข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน ไม่อธบิายอย่างชัดเจนให้ลูกค้าทราบถึงความเส่ียงในการลงทุน 

• การประชาสัมพันธด้์วยข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องและขัดต่อกฎหมายในประเทศของตัวแทนคนน้ัน ๆ 

• การจัดกิจกรรมใด ๆ ท่ีจะส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท 

• การประชาสัมพันธไ์ปในทางหลอกลวงหรือฉ้อโกงหรือส่อไปในทางทุจริต 

3.9. ผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่ได้รับสิทธิใ์ห้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

3.9.1. เปิดเว็บไซต์ท่ีมี Domain เป็นช่ือของ gofx หรือใช้ช่ืออ่ืนท่ีใกล้เคียงเช่น ggofx, goofx, gofxx และอ่ืน ๆ 

3.9.2. เปิดธุรกิจโดยใช้ช่ือ gofx หรือใช้ช่ืออ่ืนท่ีใกล้เคียงเช่น ggofx, goofx, gofxx และอ่ืน ๆ 

3.9.3. ใช้ URL หลักของเว็บไซต์บริษัทใน PPC systems (Google, Yahoo! , Live และอ่ืน ๆ) หรือ referral link ของตัวเองใน

การละเมิดกฎของสัญญาฉบับน้ีหรือละเมิดกฎอ่ืน ๆ ของบริษัท 

3.9.4 ผู้แนะนําโบรกไม่มีสิทธิท่ี์จะสร้างแอ็ปเองโดยใช้โลโก้ FBS หรือช่ือของบริษัท 

3.9.5 Introducing Broker ห้ามใช้โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบชําระเงินรวมถึง Google Ads 

3.10. บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้แนะนําโบรกเกอร์ดําเนินธุรกรรมใด ๆ กับลูกค้าภายใต้สังกัดของตนเองรวมไปถึงการรับเงิน 

Bank wire หรือบัตรใด ๆ 

3.11. ผู้แนะนําโบรกเกอร์สามารถเก็บข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับได้ในกรณีท่ีข้อมูลน้ันเก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือการ

ประชาสัมพันธท่ี์จะส่งผลดีต่อบริษัทและต่อตัวของผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ เอง 

3.12. ผู้แนะนําโบรกเกอร์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีจะนําไปสู่ความเส่ียง

หรือความสูญเสียของบริษัท 

 



 

 

 

3.13. ผู้แนะนําโบรกเกอร์มีสิทธิท่ี์จะคุย หรือไกล่เกล่ียกับลูกค้าภายใต้สังกัดของตัวเองในกรณีท่ีลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทท่ี

เก่ียวกับผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ 

3.14. ผู้แนะนําโบรกเกอร์มีสิทธิท่ี์จะเตือนลูกค้าถึงความเส่ียงในการเทรดก่อนท่ีลูกค้าจะตกลงเซ็นสัญญาสําหรับลูกค้า 

3.15. ผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่ควรท่ีจะแนะนําหรือให้คําปรึกษาไปในทางท่ีกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้า บริษัทจะไม่

รับผิดชอบต่อการกระทําดังกล่าว 

3.16. ผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่มีสิทธิไ์ม่มีสิทธิท่ี์จะลงโฆษณาบนส่ือใหญ่ ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 

หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบถึงภาพพจน์ของบริษัทได้ 

3.17. ผู้แนะนําโบรกเกอร์สามารถบอกลูกค้าถึงสถานะของตนเองในบริษัทได้ก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิสัมพันธกั์บลูกค้า 

4. ข้อกําหนดและสิทธขิองบริษัท 

4.1. บริษัทท่ีต้องให้การสนับสนุนผู้แนะนําโบรกเกอร์ตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ี 

4.2. บริษัทจะต้องมอบเงินรางวัลให้กับผู้แนะนําโบรกเกอร์ตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ี 

4.3 บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการคํานวณและชําระค่าใช้จ่าย บริษัทจะต้องแจ้งผลการเทรดให้กับผู้แนะนําโบรกเกอร์อย่าง

น้อย 4 คร้ังต่อเดือน 

4.4. บริษัทท่ีต้องดําเนินการเปิดบัญชีสําหรับการลงทุนให้กับลูกค้าท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์ชักชวนมาลงทุนตามข้อตกลงท่ีได้

ระบุไว้ในสัญญาสําหรับลูกค้า 

4.5. บริษัทจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าสามารถทําการเทรดผ่านระบบโดยการล๊อคอินและระบุรหัสผ่านท่ีต้ังข้ึนโดยบริษัท 

4.6. บริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดของผลการเทรดให้กับลูกค้า 

4.7. บริษัทมีสิทธิท่ี์จะรับข้อมูลหรือรายงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือส่ิงท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์จัดทําข้ึน เพ่ือชักชวนลูกค้า 

4.8. บริษัทมีสิทธิท่ี์จะยกเลิกสัญญาฉบับน้ีในกรณีท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่สามารถหาลูกค้าได้อย่างน้อย 5 คนภายใน

ระยะเวลา 90 วันนับต้ังแต่วันท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์เร่ิมตกลงเซ็นสัญญา (ลูกค้าท่ีหามาได้จะต้องมีความเคล่ือนไหวในบัญชี

เทรดของตนเองด้วย) 

 



 

 

 

4.9. บริษัทมีสิทธท่ีิจะนําช่ือของลูกค้าภายใต้สังกัดของผู้แนะนําโบรกเกอร์ออกในกรณีท่ีลูกค้าคนดังกล่าวไม่ทําการฝากเงิน

เข้าบัญชีเป็นเวลานานเกินกว่า 90 วันนับต้ังแต่วันท่ีเปิดบัญชีกับผู้แนะนําโบรกเกอร์ 

4.10. บริษัทมีสิทธท่ีิจะยกเลิกลูกค้าท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของผู้แนะนําโบรกเกอร์ได้ในกรณีท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ ไม่

สามารถทําตามเง่ือนไขในสัญญาฉบับน้ีได้ 

4.11. บริษัทมีสิทธท่ีิจะแจ้งให้ลูกค้าภายใต้สังกัดของผู้แนะนําโบรกเกอร์ทราบว่าผู้แนะนําโบรกเกอร์ได้รับค่าตอบแทนจาก

บริษัทตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ี 

4.12 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รับข้อความจากระบบการชําระเงินท่ีระบุว่าลูกค้าต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะถอด

ถอนลูกค้าดังกล่าวออกจาก Introducing Broker ของเขา และยกเลิกค่าคอมมิชช่ันของ Introducing Broker ท่ีเก่ียวข้องกับ

ลูกค้าดังกล่าว 

4.13 หากบริษัทฯ ขอหลักฐาน (สแกนสําเนาบัตร) ลูกค้าควรย่ืนภายใน 24 ช่ัวโมง มิฉะน้ันบริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะถอดถอน

ลูกค้าโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการย่ืนเอกสารสแกนสําเนาบัตรท่ีเขาใช้ทําการฝากเงิน จากน้ันเขาถึงจะถูกนํากลับเข้าไปอีก

คร้ัง ค่าคอมมิชช่ันในช่วงระหว่างท่ีมีการถอดถอนจะไม่ถูกจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์ 

4.14. บริษัทมีสิทธท่ีิจะเพิกถอนสิทธกิารเป็นผู้แนะนําโบรกเกอร์หากผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ ไม่สามารถทําตามเง่ือนไข

ในสัญญาฉบับน้ีได้ 

4.15. ในกรณีท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์ละเมิดเง่ือนไขในสัญญาฉบับน้ี บริษัทมีสิทธท่ีิจะยกเลิกข้อตกลงสัญญาฉบับน้ีระหว่าง

บริษัทและผู้แนะนําโบรก บล็อกบัญชี IB ของเขา แยกลูกค้าออกจากบัญชีผู้แนะนําโบรก และยกเลิกทุกโบนัสและค่า

คอมมิชช่ันท่ีข้ึนอยู่กับลูกค้าของผู้แนะนําโบรก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการยกเลิกสัญญาน้ีจะหมายถึงการยกเลิกภาระ

ผูกพันของบริษัทท่ีเก่ียวกับการโอนค่าคอมมิชช่ันและเงินรางวัลอ่ืน ๆ ให้ผู้แนะนําโบรก ตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีอ้างถึงใน

เอกสารฉบับน้ี เง่ือนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจะมีผลแม้ว่า ข้อตกลงน้ีถูกยกเลิก 

4.16 บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะปิดการใช้งานบัญชี IB ในกรณีท่ีIntroducing Broker ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลามากกว่าหน่ึง 

(1) ปีปฏิทิน (รวมถึงแต่ไม่ จํากัดเพียงการดําเนินใด ๆ ในการเข้าสู่ระบบ, การเปล่ียนแปลงการต้ังค่า, การถอนค่าคอมมิชช่ัน) 

การปิดใช้งานบัญชีหมายความว่าบริษัทฯ จะหยุดการคํานวณค่าคอมมิชช่ันและบัญชีจะถูกจัดเก็บอย่างถาวร 

5. ขอบเขตของสิทธขิองผู้แนะนําโบรกเกอร์ 

5.1. ผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่มีสิทธดํิาเนินการดังต่อไปน้ีหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 

 



 

 

 

5.1.1. ดําเนินการทําสัญญาใด ๆ โดยใช้ช่ือของบริษัทและไม่แจ้งให้บริษัททราบ 

5.1.2. ใช้วิธกีารชักชวนลูกค้ารับประกัน หรือสัญญากับลูกค้าในส่ิงท่ีไม่ได้ถูกระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ี 

5.1.3 ในการใช้เน้ือหาใด ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือแอปฯ มือถือและทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ 

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงลิขสิทธิ ์, เคร่ืองหมายการค้า, สิทธบัิตร, เคร่ืองหมายการบริการ, ช่ือทางการค้า, รหัสซอฟต์แวร์ , 

ไอคอนโลโก้ตัวละครเลย์เอาต์ท้ังหมด, ความลับทางการค้า, ปุ่ม, โทนสี, กราฟฟิก, ฯลฯ ผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่ได้รับอนุญาต

ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ห้ามมิให้ใช้ช่ือโดเมนท่ี

คล้ายกันกับของบริษัทฯ , ช่ือแอปฯ ท่ีคล้ายกัน, คําอธบิายแอปฯ , คีย์เวิร์ด,ภาพ หรือวิดีโอท่ีว่างไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

และ/หรือแอปฯ มือถือ การละเมิดกฎน้ีจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจน ข้อตกลงอาจถูกยกเลิกในขณะท่ี

บทบัญญัติของวรรค 5.4 และ 5.5 ของข้อตกลงน้ีจะถูกนําไปใช้ผู้แนะนําโบรคเกอร์คนน้ันและบัญชีของเขา 

5.2. ผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่มีสิทธท่ีิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลหรือ code ของส่ือสําหรับการโฆษณาท่ีบริษัทจัดทําให้

หากบริษัทตรวจสอบและพบว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลหรือ code ของส่ือสําหรับการโฆษณา บริษัทมีสิทธท่ีิจะ

ยกเลิกเง่ือนไขการรับเงินรางวัลของผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ ได้ 

5.3 ผลจากขอบเขตและสิทธขิองผู้แนะนําโบรกเกอร์ในข้อท่ี 5.1 และ 5.2 จะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปีนับต้ังแต่ผู้แนะนําโบรก

เกอร์คนน้ัน ๆ ยินยอมท่ีจะเซ็นรับทราบในสัญญาฉบับน้ี 

5.4. ในกรณีท่ีบริษัทได้รับคําร้องหรือตรวจสอบเก่ียวกับผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ แล้วพบว่าผู้แนะนําโบรกเกอร์คน

ดังกล่าวได้ละเมิดหรือดําเนินการใด ๆ ท่ีขัดต่อกฎหรือข้อกําหนดในสัญญาฉบับน้ี ผู้แนะนําโบรกเกอร์คนดังกล่าวจะต้อง

จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัท ความเสียหายท่ีบริษัทได้รับจากการกระทําของผู้แนะนําโบรกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นความ

เสียหายในด้านของช่ือเสียงหรือรายได้จะถือเป็นเงินชดเชยท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ันๆ ต้องชําระท้ังหมด ผู้แนะนําโบรก

เกอร์คนดังกล่าวไม่มีสิทธท่ีิจะโต้แย้งจํานวนเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้กับบริษัท 

5.5 ในกรณีท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์ละเมิดข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ี บริษัทมีสิทธิท่ี์จะระงับการใช้งานบัญชี IB ของผู้

แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับเงินชดเชยท้ังหมด บริษัทมีสิทธท่ีิจะเก็บเงินชดเชยท้ังหมดไว้กับตัวบริษัท

เองตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาสําหรับลูกค้า 

5.6 ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบว่าผู้แนะนําโบรกเกอร์และลูกค้าภายใต้สังกัดของเขา (Referrals) มีท่ีอยู่อีเมล หมายเลข

โทรศัพท์ หมายเลข IP address เดียวกัน บริษัทจะไม่ถือว่าลูกค้าภายใต้สังกัดผู้น้ันเป็นลูกค้าของผู้แนะนําโบรกเกอร์ท่ีมีช่ือ

ตรงกัน และจะดําเนินการดึงรายช่ือของลูกค้าคนดังเกล่าออกจากรายช่ือลูกค้าของผู้แนะนําโบรกเกอร์ทันที  

 



 

 

 

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกร้องหรือขอตรวจสอบพ้ืนท่ีส่วนบุคคลของลูกค้าท้ังหมดของผู้แนะนําโบรกเกอร์ท่ีผู้

แนะนํา โบรกเกอร์คนน้ันได้รับค่าคอมมิชช่ัน ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการถอนเงินจากบัญชีผู้แนะนําโบรกเกอร์ 

5.8 ในการซ้ือขายท่ีมีลักษณะของการ "ป่ัน" จะไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชช่ันให้และลูกค้าท่ีผู้เก่ียวข้องจะถูกถอดออก การป่ัน

จะถูกพิจารณาเช่นกันในกรณีท่ีมีการทําการซ้ือขายผ่านบัญชีของลูกค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างค่าคอมมิชช่ัน ในกรณี

ดังกล่าวหรือ/และกิจกรรมการซ้ือขายอ่ืน ๆ ของลูกค้าท่ีได้รับการแนะนําโดยผู้แนะนําท่ีเป็นท่ีต้องสงสัย บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิท่ี์จะยุติข้อตกลงน้ี และ/หรือคํานวณใหม่หรือระงับค่าคอมมิชช่ันของผู้แนะนําตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

6. หลักการทํางานและการหาลูกค้าของผู้แนะนําโบรกเกอร์ 

6.1. ผู้แนะนําโบรกเกอร์สามารถสร้างเว็บไซต์เพ่ือโฆษณาเก่ียวกับการให้ข้อมูล การโฆษณาการบริการหรือกิจกรรมของทาง

บริษัทตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาข้อท่ี 3 ของสัญญาฉบับน้ี 

6.2. บริษัทจะถือว่าลูกค้าท่ีผู้แนะนําโบรกเกอร์ชักชวนมาเป็นลูกค้าภายใต้สังกัดของผู้แนะนําโบรกเกอร์คนน้ัน ๆ โดย

สมบูรณ์แล้วต่อเม่ือลูกค้าดําเนินการดังต่อไปน้ี : 

6.2.1. ลูกค้ากด referral link ของผู้แนะนําโบรกเกอร์แล้วเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท 

6.2.2 ลูกค้าอาจเลือกท่ีจะอยู่ในทีมเดียวกับ Introducing Broker ท่ีมีช่ือตามคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีส่งมายังบริษัทฯ 

พร้อมแนบ บัตรประชาชนของเขา/เธอคําขอจะถูกดําเนินการในกรณีท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขเหล่าน้ีท้ังหมด: 

- ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนกับ Introducing Broker รายอ่ืน (ในกรณีน้ีเขา/เธอจําเป็นต้องทําตามกระบวนการท่ีกล่าวไว้ใน 

6.2.3) 

- ลูกค้าไม่มีคําส่ังซ้ือขายในบัญชีการซ้ือขายใด ๆ ท่ีอยู่ใน Personal Area ของเขา/เธอมาก่อน คําส่ังซ้ือขายในบัญชีโบนัสจะ

ไม่ถูกนับรวม 

- ในกรณีท่ีลูกค้ามีคําส่ังซ้ือขายในบัญชีจริงมาก่อน คําขอจะถูกดําเนินการก็ต่อเม่ือถูกส่งมาภายใน 7 วันตามปฏิทินนับต้ังแต่

ท่ีลูกค้าลงทะเบียนท่ี www.gofx.com 

- Introducing Broker ได้ทําการลงทะเบียนบัญชี Partner ของเขา/เธอก่อนท่ีลูกค้าจะลงทะเบียนบัญชีท่ี www.gofx.com 

6.2.3 ลูกค้าท่ีลงทะเบียนภายใต้ Introducing Broker อาจทําการเปล่ียนแปลง Introducing Broker เม่ือมีการร้องขอเป็น

ลายลักษณ์อักษรส่งต่อมายังบริษัทฯ พร้อมแนบบัตรประชาชนของเขา/เธอลูกค้าสามารถเปล่ียน Introducing Broker ได้

เพียงคร้ังเดียว คําขอจะถูกดําเนินการในกรณีท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขเหล่าน้ีท้ังหมด: 



 

 

 

- ลูกค้าไม่มีคําส่ังซ้ือขายในบัญชีการซ้ือขายใด ๆ ท่ีอยู่ใน Personal Area ของเขา/เธอมาก่อน คําส่ังซ้ือขายในบัญชีโบนัสจะ

ไม่ถูกนับรวม 

- ในกรณีท่ีลูกค้ามีคําส่ังซ้ือขายในบัญชีจริงมาก่อน คําขอจะถูกดําเนินการก็ต่อเม่ือถูกส่งมาภายใน 7 วันตามปฏิทินนับต้ังแต่

ท่ีลูกค้าลงทะเบียนท่ี www.gofx.com 

- Introducing Broker ได้ทําการลงทะเบียนบัญชี Partner ของเขา/เธอก่อนท่ีลูกค้าจะลงทะเบียนบัญชีท่ี www.gofx.com 

6.3. ลูกค้ามีสิทธิท่ี์จะออกจากโบรกเกอร์นายหน้าและกลายเป็นลูกค้า โดยตรงของบริษัทได้ตลอดเวลา 

ในกรณีท่ีลูกค้าออกจากพารท์เนอร์เขาจะไม่สามารถกลับเข้า ไปอยู่ภายใต้พารท์เนอร์ใด ๆ ได้อีก ตามข้อ 6.4. โบรกเกอร์ 

นายหน้าจะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ จากการเทรดในบัญชีของตัวเองหรือบัญชีท่ีเป็นของเครือข่ายหรือสังกัดอ่ืน ๆ (ไม่ว่าจะเป็น

โบรกเกอร์ นายหน้าท่ีเป็นรูปแบบบุคคลหรือนิติบุคคล) 

ข้อตกลงเร่ือง CopyTrade 

โดยใช้แพลตฟอร์ม CopyTrade คุณตกลงท่ีจะได้รับผูกมัดตามข้อตกลงและเง่ือนไข น่ีเป็นท่ีข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง

คุณกับ GOFX LIMITED เพ่ือใช้ข้อมูลเว็บไซต์ GOFX LIMITED electronic trading platform (CopyTrade) , รวมถึง

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีคุณเลือก หรือเร่ิม ซ่ึงอาจรวมถึงแพลตฟอร์ม CopyTrade และผู้ให้บริการสัญญาณการซ้ือขาย 

แพลตฟอร์ม CopyTrade เป็นระบบการซ้ือขายอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม CopyTrade รับสัญญาณการซ้ือขายจากผู้ให้สัญญาณ

บุคคลท่ีสาม (เทรดเดอร์) เม่ือได้รับสัญญาณการซ้ือขาย GOFX LIMITED จะทําการตรวจสอบสัญญาณและยืนยันว่ามีความ

สอดคล้องกับคุณลักษณะและการต้ังค่าของบัญชีของนักลงทุน ถ้าสัญญาณเป็นท่ียอมรับ GOFX LIMITED จะส่งสัญญาณ

การซ้ือขายเพ่ือดําเนินการต่อไป 

1. ข้อกําหนด 

ข้อกําหนดท่ีใช้ในข้อตกลงน้ีจะถูกตีความดังท่ีระบุไว้ด้านล่างน้ี หากบางข้อกําหนดไม่ถูกอธบิายในข้อตกลงน้ี แสดงว่า

ข้อกําหนดน้ันได้ถูกตีความแล้วใน "ข้อตกลงลูกค้า" ของ GOFX LIMITED 

1.1 บริษัท GOFX LIMITED ท่ีอยู่: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. 

Vincent and the Grenadines 

1.2 ลูกค้า - บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีทําข้อตกลงกับบริษัทและได้มีการเปิดบัญชีซ้ือขาย 

1.3 CopyTrade - แพลตฟอร์มคัดลอกการซ้ือขายของบริษัท 



 

 

 

1.4 เทรดเดอร์ - ลูกค้าของบริษัทท่ีลงทะเบียนบัญชีซ้ือขาย การดําเนินการซ้ือ ขายในบัญชีของเทรดเดอร์คือสัญญาณเพ่ือ

ดําเนินการคําส่ังซ้ือในบัญชีของนักลงทุน 

1.5 นักลงทุน - ลูกค้าของบริษัทท่ีลงทะเบียนเป็นนักลงทุน และท่ีคัดลอกคําส่ังซ้ือของเทรดเดอร์ จะได้รับ % จากกําไรของเท

รดเดอร์ 

1.6 ข้อเสนอ- ข้อเสนอสาธารณะของเทรดเดอร์ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ท่ีนักลงทุนสามารถสมัครเพ่ือคัดลอกสัญญาณได้ 

ข้อเสนอจะไม่ถูกพิจารณาเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างนักลงทุนกับเทรดเดอร์ได้เน่ืองจากมันเป็นเพียงเง่ือนไขของ

ความร่วมมือภายใต้กรอบการทํางานของ CopyTrade 

2. การเปิดเผยข้อมูลความเส่ียง 

2.1 นักลงทุนและเทรดเดอร์เห็นด้วยกับความจริงท่ีว่าการใช้ CopyTrade น้ันมีความเส่ียง นักลงทุนและเทรดเดอร์ยอมรับ

ความเส่ียงและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากการเลือกข้อเสนอของเทรดเดอร์เอง บริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้

คําปรึกษาในการลงทุน หรือให้คําแนะนําเป็นการส่วนตัว และ/หรือแนะนําลูกค้าเก่ียวกับประโยชน์ของการลงทุนใด ๆ เทรด

เดอร์จะเป็นผู้ดําเนินการซ้ือขายด้วยตัวเอง, ผ่านบัญชีของตัวเอง, และรับความเส่ียงด้วยตัวเอง 

2.2 นักลงทุนยอมรับความเส่ียงจากความจริงท่ีว่าราคาดําเนินการในบัญชีน้ีอาจมีความแตกต่างจากราคาดําเนินการในบัญชี

ของเทรดเดอร์เน่ืองจากการดําเนินการตามตลาด บริษัทจะไม่ชดเชยใด ๆ ให้กับความแตกต่างของผลกําไร/ขาดทุน และค่า

คอมมิชช่ันในการทําธุรกรรม 

2.3 นักลงทุนยอมรับความเส่ียงเน่ืองจากความจริงท่ีว่าเทรดเดอร์อาจไม่มีใบอนุญาตยืนยันคุณสมบัติของเขา 

2.4 นักลงทุนยอมรับความเส่ียงของความเสียหายท่ีอาจข้ึนเน่ืองจากความจริงท่ีว่าเทรดเดอร์อาจปิดคําส่ังซ้ือบางส่วน ซ่ึง

อาจนําไปสู่การปิดคําส่ังซ้ือ ในปัจจุบันและเปิดคําส่ังซ้ือ ใหม่ในบัญชีของนักลงทุน คําส่ังซ้ือใหม่ในบัญชีของนักลงทุนจะมี

ขนาดเท่ากับคําส่ังซ้ือของเทรดเดอร์ 

2.5 นักลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีว่าความต้องการมาร์จ้ินท้ังหมดในบัญชีของเทรดเดอร์และนักลงทุนอาจไม่เท่ากัน 

2.6 นักลงทุนยอมรับความเส่ียงของความเสียหาย หรือขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปัดเศษเม่ือมีการใช้งานการกําหนดค่า

ปริมาณแบบยืดหยุ่นในระหว่างดําเนินการคัดลอกธุรกรรมของเทรดเดอร์ 

2.7 นักลงทุนยอมรับความเส่ียงของความเสียหาย หรือขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการต้ังค่าการคัดลอกท่ีผิดพลาด และการท่ี

ไม่สามารถแก้ไขการต้ังค่าได้หลังจากท่ีมีการเช่ือมต่อกับข้อเสนอของเทรดเดอร์ 

 



 

 

 

2.8 นักลงทุนยอมรับความเส่ียงของการสูญเสียเงินแม้จะมีการเปิดใช้งานและต้ังค่า Stop Loss หรือ Take profit แล้วก็ตาม 

ค่าพารามิเตอร์เหล่าน้ีอาจเรียกใช้ตามจํานวนท่ีแตกต่างจากค่าท่ีต้ังไว้ มันอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพตลาดและระดับความ

เส่ียงต่อเทรดเดอร์ 

2.9 เทรดเดอร์ยอมรับความเส่ียงจากความจริงท่ีว่านักลงทุนอาจไม่มีประสบการณ์และความรู้เพียงพอซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อผลการเทรดของนักลงทุนและค่าคอมมิชช่ันของเทรดเดอร์ 

2.10 เทรดเดอร์ยอมรับความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับค่าคอมมิชช่ันท้ังหมดเน่ืองจากความจริงท่ีว่านักลงทุนอาจมีทุนทรัพย์ไม่เพียง

พอท่ีจะดําเนินการตามเทรดเดอร์ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบและจะไม่ชดเชยความแตกต่างของค่าคอมมิชช่ัน 

2.11 ความผันผวน หรือการขาดสภาพคล่องในตลาด Forex อาจทําให้ออเดอร์ไม่ได้รับการดําเนินการในราคาท่ีได้เปรียบ

หรืออาจไม่มีการดําเนินการใด ๆ เลย GOFX LIMITED จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความสูญเสีย, ความเสียหาย, 

ต้นทุน, หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ได้จํากัดเพียงการสูญเสียผลกําไร, การสูญเสียผลประโยชน์ , ความเสียหายท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม, หรือผลพวงของความเสียหาย) ท่ีเกิดข้ึนเพราะไม่สามารถทําการซ้ือขายได้เน่ืองจากสภาวะตลาด  เท

รดเดอร์ยอมรับความเส่ียงของการไม่ได้รับค่าคอมมิชช่ันเน่ืองจากความจริงท่ีว่านักลงทุนอาจมีทุนไม่เพียงพอท่ีจะเปิดคํา

ส่ังซ้ือ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบและจะไม่ชดเชยคําส่ังซ้ือท่ีไม่ได้รับการดําเนินการในกรณีน้ัน 

2.12 บริษัทขอแนะนําให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังเม่ือใช้อุปกรณ์พกพาในการซ้ือขาย หรือรับข้อมูลจากแพลตฟอร์ม 

CopyTrade การเช่ือมต่อแบบไร้สายของอุปกรณ์มือถือแบบพกพาจะข้ึนอยู่กับข้อจํากัดของเครือข่าย 3G, WiFi และ GPRS 

ทาง GOFX LIMITED จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สําหรับการสูญเสีย, ความเสียหาย, ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่

จํากัดเพียงการสูญเสียกําไร, การสูญเสียการใช้งาน, ความเสียหายท้ังทางตรงทางอ้อม, อุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อเน่ือง) 

อันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์มือถือแบบพกพาของนักลงทุนเอง 

3. ความรับผิดชอบของคู่สัญญา 

3.1 ความรับผิดชอบของนักลงทุน 

3.1.1 การมีส่วนร่วมใน CopyTrade ในฐานะนักลงทุนหมายถึงการยอมรับข้อตกลงฉบับน้ีอย่างสมบูรณ์ นักลงทุนยืนยัน

ข้อเท็จจริงท่ีว่าเขาได้ศึกษาข้อตกลงลูกค้า, ข้อตกลงฉบับน้ี, และเง่ือนไขของข้อเสนอท่ีเขาเลือกอย่างละเอียด 

3.1.2 นักลงทุนยอมรับข้อเท็จจริงท่ีว่ากําไรของเทรดเดอร์ในอดีตไม่ได้การันตีผลลัพธใ์นอนาคต 

3.1.3 นักลงทุนยอมรับว่าจํานวนเงินฝากข้ันตํ่าท่ีเทรดเดอร์ระบุไว้ในข้อเสนอน้ันเป็นเพียงเกณฑ์ข้ันตํ่าท่ีต้องใช้ในการ

เช่ือมต่อกับข้อเสนอของเทรดเดอร์ 



 

 

 

3.1.4 นักลงทุนยอมรับว่าเทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธก์ารซ้ือขายใด ๆ ก็ได้ เทรดเดอร์ทําการซ้ือขายโดยใช้เงินทุนของ

ตนเอง พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ดูแลกองทุนของนักลงทุนและไม่ได้ให้คําปรึกษาแก่พวกเขา 

3.1.5 นักลงทุนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเตรียมเงินทุนให้เพียงพอในบัญชีของเขา เพ่ือดําเนินการคําส่ังซ้ือและรักษา

ตําแหน่งคําส่ังซ้ือไว้ไม่ว่าคําส่ังซ้ือน้ันจะมาจากคัดลอก, เปิดด้วยตนเองหรือโดย Expert Advisor 

3.1.6. นักลงทุนตกลงท่ีจะจ่ายค่าคอมมิชช่ันให้กับผู้ซ้ือขาย 30% จากผลกําไรของพวกเขา ส่วนท่ีเหลือ 70% ของเงินท่ีได้รับ

จะอยู่ในบัญชีของนักลงทุน 

3.2 ความรับผิดชอบของเทรดเดอร์ 

3.2.1 การมีส่วนร่วมใน CopyTrade ในฐานะเทรดเดอร์หมายถึงการยอมรับข้อตกลงน้ีอย่างสมบูรณ์ เทรดเดอร์ยืนยัน

ข้อเท็จจริงท่ีว่าเขาได้ศึกษาข้อตกลงลูกค้า, ข้อตกลงฉบับน้ี, และเง่ือนไขของข้อเสนอท่ีเขาเลือกอย่างละเอียด 

3.2.2 เทรดเดอร์ยืนยันความจริงท่ีว่าประสบการณ์และทักษะในการซ้ือขายของเขาทําให้เขาสามารถทําการซ้ือขายเพ่ือให้ผู้

ลงทุนได้รับสัญญาณการซ้ือขาย 

3.2.3 เทรดเดอร์ยอมรับว่าการเพิกเฉย หรือการไม่อ่านข้อตกลงฉบับน้ี และ/หรือเง่ือนไขของข้อเสนอเขาไม่อาจปฏิเสธความ

รับผิดชอบต่อผลประกอบการทางการเงินท่ีมาจากการเทรด และ/หรือความเส่ียงของเขา 

3.2.4 เทรดเดอร์ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีราคาจัดการในบัญชีของนักลงทุนอาจแตกต่างจากราคาจัดการ

ในบัญชีของเขาเอง บริษัทจะไม่ชดเชยความแตกต่างท่ีอาจเกิดข้ึนกับค่าคอมมิชช่ันของเทรดเดอร์จากการทําธุรกรรม

ดังกล่าว 

3.2.5 เทรดเดอร์ยอมรับความจริงท่ีว่านักลงทุนสามารถปิดและเปล่ียนการทําธุรกรรมในบัญชีของเขาเองท่ีกําลังคัดลอกจาก

บัญชีของเทรดเดอร์ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการน้ัน และจะไม่ชดเชยความแตกต่างท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับค่าคอมมิชช่ัน

ของเทรดเดอร์จากการทําธุรกรรมดังกล่าว 

3.2.6 เม่ือคุณเข้าร่วม CopyTrade ในฐานะเทรดเดอร์ คุณตกลงท่ีจะเผยแพร่เน้ือหาท่ีสอดคล้องกับกฎต่อไปน้ี 

- ห้ามพูดถึงช่ือโลโก้หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน, เว็บไซต์, ร้านค้า, และบริษัทต่าง ๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดน้ีเราจะถือว่าเน้ือหาของคุณเป็นโฆษณาและเราจะห้ามไม่ให้คุณใช้เคร่ืองมือต่าง 

3.2.7 เทรดเดอร์ยืนยันว่าค่าคอมมิชช่ันท่ีได้รับจากกําไรของนักลงทุนจะคงท่ี 30% 

 



 

 

 

3.2.8 เทรดเดอร์จะพร้อมให้ทําการคัดลอกในแอปพลิเคช่ันได้เฉพาะเม่ือบัญชีของเขา/เธอเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

- มียอดเงินในบัญชีอย่างน้อย 100$ 

- บัญชีผ่านการยืนยันแล้ว 

หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าว บัญชีของเทรดเดอร์จะไม่ถูกประกาศให้ทําการคัดลอกในเคร่ืองมือ CopyTrade 

3.3 ความรับผิดชอบของบริษัท 

3.3.1 บริษัทควรจัดหาแพ็คเกจการบริการท่ีสมบูรณ์ตามข้อตกลงของลูกค้าให้กับผู้เข้าร่วม CopyTrade บริษัทจะรับผิดชอบ

ต่อประสิทธภิาพท่ีเหมาะสมของเทคโนโลยีตามข้อตกลงของลูกค้า 

3.3.2 บริษัทไม่มีส่วนรับผิดต่อผู้เข้าร่วม CopyTrade ในเร่ืองของการสูญเสียผลกําไรหรือขาดทุนซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้ท้ังทางตรง

หรือทางอ้อมอันเน่ืองมาจากการซ้ือขายท้ังท่ีได้ดําเนินการและไม่ได้ดําเนินการโดยนักลงทุน หรือเทรดเดอร์ 

3.3.3 บริษัทไม่มีส่วนรับผิดต่อผู้เข้าร่วม CopyTrade ในเร่ืองของการสูญเสียผลกําไรหรือขาดทุนซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้ท้ังทางตรง

หรือทางอ้อมอันเน่ืองมาจากการไม่ใส่ใจต่อเอกสารการกํากับดูแลหรือแผนการความร่วมมือ 

3.3.4 บริษัทจะไม่ประเมินทักษะความเช่ียวชาญและความเหมาะสมของเทรดเดอร์ และจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุน หรือ

การสูญเสียผลกําไรท่ีอาจเกิดข้ึนต่อนักลงทุน 

3.3.5 บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ 

ก) เจตนาหรือไม่เจตนาของเทรดเดอร์ท่ีจะไม่ปฏิบัติตามความสนใจของนักลงทุน ในกรณีน้ีความเส่ียงทุกประการอาจเกิดข้ึน

จะตกเป็นของนักลงทุน 

ข) เทรดเดอร์ท่ีฉ้อโกงเงินทุนของนักลงทุน ในกรณีน้ีความเส่ียงทุกประการอาจเกิดข้ึนจะตกเป็นของนักลงทุน 

ค) เทรดเดอร์เสียสิทธใินการเข้าถึงบัญชีซ้ือขายของตน รวมถึง บุคคลท่ีสามได้สิทธใินการเข้าถึงบัญชีเหล่าน้ัน ในกรณีน้ี

ความเส่ียงทุกประการอาจเกิดข้ึนจะตกเป็นของเทรดเดอร์ 

ง) นักลงทุนเสียสิทธิใ์นการเข้าถึงบัญชีซ้ือ-ขายของตน รวมถึง บุคคลท่ีสามได้สิทธิใ์นการเข้าถึงบัญชีเหล่าน้ัน ในกรณีน้ีความ

เส่ียงทุกประการอาจเกิดข้ึนจะตกเป็นของนักลงทุน 

จ) ความล่าช้าท่ีคาดไม่ถึงในขณะดําเนินการถอนเงิน หรือโอนเงินระหว่างบัญชี (หากความล่าช้าน้ีเกิดข้ึนโดยมิใช่ความผิด

ของบริษัท) 



 

 

 

ฉ) ความผิดพลาดทางเทคนิค หากเกิดข้ึนโดยมิใช่ความผิดของบริษัท แต่เกิดจากพาร์ทเนอร์ของบริษัทหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี

มิใช่พนักงานของบริษัท 

ช) ความสูญเสียของเทรดเดอร์หรือนักลงทุน หากเกิดข้ึนในระหว่างการดําเนินการซ่อมบํารุงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท 

4. การแก้ปัญหาข้อพิพาท 

4.1 ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วม CopyTrade ไม่พอใจในด้านใด ๆ ของระบบน้ีก็ตาม เขามีสิทธิท่ี์จะเรียกร้องตามข้อตกลงลูกค้าของ 

GOFX LIMITED 

4.2 การร้องเรียนจะไม่ได้รับการพิจารณาหากไม่ได้จัดทําข้ึนตามข้อตกลงลูกค้า 

4.3 การร้องเรียนจะได้รับการพิจารณา และการตัดสินใจในเร่ืองท่ีร้องเรียนน้ีจะถูกดําเนินการโดยใช้ข้อตกลงน้ีและข้อตกลง

ลูกค้าของ GOFX LIMITED เป็นพ้ืนฐาน 

5. เคร่ืองมือต่างของข้อตกลง CopyTrade ของ GOFX LIMITED 

5.1 ข้อตกลง CopyTrade น้ีจะมีผลต่อท้ังบริษัทและลูกค้าของบริษัท ณ วันท่ีมีการเปิดบัญชีซ้ือขาย วันส้ินสุดของเอกสารน้ี

จะเป็นวันเดียวกันกับวันส้ินสุดของข้อตกลงของลูกค้า 

5.2 ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเน้ือความของข้อตกลงน้ี, ข้อตกลงลูกค้าหรือเอกสารการกํากับดูแลอ่ืน ๆ ของ

บริษัท จะถือว่าเน้ือความของเอกสารฉบับน้ีมีอํานาจเหนือกว่าเน้ือความของเอกสารการกํากับดูแลอ่ืน ๆ 

5.3 CopyTrade เป็นโครงการท่ีบริษัทออกแบบเอง เง่ือนไขและวิธกีารคํานวณอาจแตกต่างจากข้อกําหนดของการบริการอ่ืน 

ๆ ท่ีคล้ายกัน 

5.4 บริษัทมีสิทธิท่ี์จะทําการแก้ไขเน้ือความของข้อตกลงน้ีได้ตลอดเวลาการเปล่ียนแปลงมีผลบังคับใช้ และกลายเป็น

ข้อกําหนดสําหรับลูกค้าในวันท่ีท่ีระบุในข้อความท่ีได้รับ 

6. ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทท้ังหมด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะลิขสิทธิ ์, เคร่ืองหมายการค้า, สิทธบัิตร, เคร่ืองหมายการ

บริการ, ช่ือทางการค้า, โค้ดซอฟต์แวร์ , ไอคอน, โลโก้, ตัวอักษร, ความลับทางการค้า, ปุ่ม, โทนสีและกราฟฟิกเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาของเราแต่เพียงผู้เดียว และท้ังหมดน้ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสนธสัิญญาทรัพย์สินทางปัญญาท้ังใน

ประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิแ์ละข้อบังคับท้ังส้ิน คุณไม่สามารถใช้รูปภาพเหล่าน้ีในวิธใีด ๆ ได้ 



 

 

 

นอกเหนือจากวิธกีารท่ีบริษัทให้ไว้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพและ/หรือเน้ือหาใด ๆ ของเราเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ใดโดย

ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน ไม่มีส่ิงใดท่ีมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราจะถูกตีความได้ว่าเป็นการอนุญาต

โดยนัย หรือแม้แต่ให้ใบอนุญาต หรือสิทธิใ์นการใช้เคร่ืองหมายการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว ยกเว้นท่ีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับน้ี คุณอาจไม่ได้รับการ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําการแก้ไข, ปรับเปล่ียน, ทําซํ้า, แจกจ่าย, หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับเน้ือหาใด ๆ 

รวมถึงข้อความ, กราฟฟิก, วิดีโอ, เสียง, โค้ดซอฟต์แวร์ , การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือโลโก้ จากเว็บไซต์น้ีหรือเว็บไซต์

อ่ืน ๆ ของเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อกําหนดและคําจํากัดความ 

คําศัพท์ ความหมาย 

ASK ราคาสูงสุดในราคาท้ังหมด เป็นราคาท่ีลูกค้าสามารถซ้ือได้ 

อาร์บิทราจ (Arbitrage) กลยุทธก์ารซ้ือขาย ท่ีใช้ “การส่ังซ้ือแบบอาร์บิทราจ” 

การส่ังซ้ือแบบอาร์บิทราจ การทําการซ้ือขายจากส่วนต่างราคาในสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละตลาดกัน

อาศัยช่องว่างของราคาในเวลาท่ีตลาดไม่ปรกติ ผลจากกลยุทธน้ี์โดยไม่คํานึงถึง

ผลความก้าวหน้าของตลาดในอนาคต มูลค่าก็จะอยู่คงท่ีโดยประมาณ (เป็นผล

มาจากการชดเชยโดยคําส่ังซ้ือขายซ่ึงกันและกัน) 

คําส่ังซ้ือน้ีถือว่าเป็นอาร์บิทราจ เม่ือมันประกอบด้วยการซ้ือ (ขาย) ของ

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีในตลาดหน่ึง โดยไม่มีการขาย (ซ้ือ) ในแบบเดียวกันท่ี

ตลาดอ่ืน ทําให้มีช่องว่างระหว่างราคาอย่างมีนัยสําคัญของท้ังสองตลาดท่ีเช่ือม

กัน ในเวลาท่ีมีการเปิดหรือปิดการส่ังซ้ือ 

BID ราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในราคาท้ังหมด เป็นราคาท่ีลูกค้าสามารถขายได้ 

ฐานข้อมูลราคา (Quotes 

database)  

ข้อมูลการกระบวนการไหลของราคา 

สกุลเงินฐาน (Base 

currency) 

สกุลเงินแรกท่ีระบุในคู่สกุลเงิน ซ่ึงลูกค้าสามารถซ้ือหรือขายกับสกุลเงินอ้างอิง 

ยอดคงเหลือ ยอดรวมทางการเงิน ท้ังท่ีเกิดจากการซ้ือขายและไม่เกิดจากการซ้ือขายท่ีเสร็จ

สมบูรณ์แล้วในบัญชีซ้ือขาย Bar องค์ประกอบของกราฟเทรด ซ่ึงประกอบด้วย

ราคาท่ีเปิดและปิด เช่นเดียวกับราคาสูงสุดและตํ่าสุดสําหรับรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 



 

 

Fast market สภาวะท่ีตลาด ท่ีมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีรวดเร็วในช่วงเวลาส้ัน ๆ บ่อยคร้ัง

ท่ี"fast market" มาพร้อมกับช่องว่างของราคา ตามกฎ มันมักเกิดข้ึนก่อนหรือ

หลังเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์โดยทันที: 

- จุดเร่ิมต้นของสงครามหรือการดําเนินการทหาร 

- การประกาศตัวแปรทางเศรษฐกิจ ประเทศท่ีเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโลกเป็นอันมาก 

-การประกาศการตัดสินใจในอัตราดอกเบ้ียโดยธนาคารกลางและคณะกรรมการ 

-สุนทรพจน์และการประชุม โดยผู้อํานวยการธนาคารกลาง รัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง และประธานาธบิดีของประเทศท่ีเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโลกเป็นอันมาก 

- การแทรกแซงสกุลเงิน โดยองค์กรรัฐ 

-การก่อการร้ายระดับชาติ (รัฐ) 

- ภัยธรรมชาติ เป็นเหตุให้ต้องกําหนดกฎฉุกเฉิน (หรือกฎข้อจํากัดท่ีคล้ายกัน) 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีผู้ประสบภัย 

- การเมืองหรือเหตุสุดวิสัย: การลาออกและการนัดชุมนุม (รวมท้ังส่ิงท่ีเป็นผลมา

จากการเลือกต้ัง) ของตัวแทนของฝ่ายบริหารของรัฐบาล 

-เหตุการณ์อ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อของอัตราการเปล่ียนแปลงของเคร่ืองมือน้ี 

 

Quote currency สกุลเงินท่ีสองในการระบุคู่สกุลเงิน ซ่ึงลูกค้าสามารถซ้ือหรือขายกับสกุลเงินฐาน 

Currency pair การซ้ือขายโดยพ้ืนฐานคือการเปล่ียนจากค่าเงินสกุลหน่ึงไปอีกสกุลเงินหน่ึง 

ค่า Trailing Stop ค่า Trailing Stop ท่ีกําหนดโดยลูกค้า 



 

 

หมดอายุ ส้ินสุดของเวลาสําหรับการซ้ือขายสินทรัพย์เฉพาะ หลังจากท่ีการซ้ือขายใน

สัญญาเก่ียวข้องไม่สามารถทําได้ 

ประเภทบัญชี เง่ือนไขต่าง ๆ การบริการท่ีมีให้กับลูกค้า จะเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของผลรวมของ

เงินฝากข้ันตํ่า บัญชีแต่ละประเภทจะมีการกําหนดเงินฝากข้ันตํ่า ผลรวมเงิน

ฝากสูงสุดจะข้ึนอยู่กับการเลือกของเลเวอร์เรจ 

เวลาในแพลตฟอร์มการ 

เทรด 

โซนเวลาท่ีใช้ในการแก้ไขเหตุการณ์ ท่ีบันทึกในล็อกไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์  

แผนภูมิ กระบวนการไหลของราคาแสดงในรูปแบบกราฟิก  

ความสูงของแต่ละบาร์ : คือราคาขอซ้ือสูงสุดในช่วงเวลา  

ตํ่าสุดของบาร์: คือราคาขอซ้ือตํ่าสุด  

ราคาปิด (close) : ราคาขอซ้ือสุดท้ายของบาร์  

ราคาเปิด (เปิด) : ราคาขอซ้ือแรกสุดของบาร์ 

ตัวแทน 1) บริษัท ท่ีลูกค้าได้ทําตัวแทนข้อตกลง พ้ืนฐานทางกฎหมายสําหรับควบคุม

การดําเนินการซ้ือขายบนเง่ือนไขแบบ margin trading 

2) เทรดเซิร์ฟเวอร์ และ/หรือพนักงานบริษัทท่ีดําเนินการคําขอและคําส่ังซ้ือ

ของลูกค้า และดําเนินการคําส่ังซ้ือ stop out และ margin calls 

Long position เคร่ืองมือสําหรับการซ้ือโดยคาดหวังการเพ่ิมข้ึนของราคา ใช้ได้สําหรับคู่สกุลเงิน 

การซ้ือสกุลเงินฐานเพ่ือสกุลเงินอ้างอิง 

 

ปิด position เป็นผลจากส่วนท่ีสองของการทําการซ้ือขายท่ีเสร็จสมบูรณ์  

ร้องขอ คําส่ังลูกค้ากับตัวแทนจําหน่ายเพ่ือรับใบเสนอราคา คําขอไม่ได้ทําให้ลูกค้าต้อง

รับผิดต่อการดําเนินการส่ังซ้ือ 



 

 

เคร่ืองมือ คู่สกุลเงิน แอพพลิเคช่ัน แพลตฟอร์ม หรือสัญญาต่าง  

ประวัติบัญชี รายการของการซ้ือขายท่ีเสร็จสมบูรณ์และการดําเนินงานท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ

ซ้ือขายของบัญชีซ้ือขาย 

ลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีได้สรุปข้อตกลงกับตัวแทน เพ่ือดําเนินการการซ้ือขาย

ภายใต้เง่ือนไขการเทรดแบบ margin trading 

Client terminal ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ MetaTrader 4.0 ลูกค้าสามารถรับข้อมูลการเข้าซ้ือใน

ตลาดการเงิน (ในปริมาณท่ีกําหนดโดยบริษัท) ทําการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ

ตลาดออนไลน์ ดําเนินการซ้ือขาย ส่ง เปล่ียน ลบคําส่ัง ตลอดจนได้รับข้อความ

จากตัวแทนและบริษัทฯ MetaTrader 4.0 สามารถเข้าใช้งานได้อย่างอิสระผ่าน

เว็บไซต์ 

Short position เคร่ืองมือการขายกับความคาดหวังของราคาท่ีลดลง ใช้ได้กับคู่สกุลเงิน  การขาย

สกุลเงินฐานเพ่ือสกุลเงินอ้างอิง 

Contract for difference วัตถุประสงค์ของการดําเนินการซ้ือขาย ซ่ึงเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของ

พ้ืนฐานของสินทรัพย์หลัก (ท่ีเป็นสินทรัพย์ อยู่ในพ้ืนฐานของสัญญาการซ้ือขาย

ส่วนต่างหรือ CFDs) ท่ีสามารถเป็นหุ้น ฟิวเจอร์ โลหะมีค่า ดัชนีหุ้น ฯลฯ 

Quoting กระบวนการของการนําเสนอราคาเพ่ือดําเนินการคําส่ังซ้ือไปยังลูกค้า  

Leverage อัตราส่วนระหว่างเงินรับประกันและปริมาณการเทรด 

ราคา 1) สําหรับคู่สกุลเงิน: หน่วยมูลค่าของสกุลเงินฐาน จะแสดงในสกุลเงินอ้างอิง 

2) สําหรับสัญญาความแตกต่างหรือ CFDs: หน่วยของสินทรัพย์หลัก แสดงใน

รูปแบบท่ีเป็นตัวเงิน  

 



 

 

ล็อกไฟล์ลูกค้า ไฟล์สร้างข้ึนโดย Client terminal ซ่ึงลงทะเบียนล่าสุดของท้ังคําขอและคํา

ส่ังซ้ือท่ีถูกส่งโดยลูกค้าไปยังตัวแทนจําหน่าย 

 

ล็อกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงลงทะเบียนคําขอและคําส่ังซ้ือล่าสุดท่ีได้รับ

จากลูกค้าไปถึงตัวแทนจําหน่าย เช่นเดียวกับผลของการประมวลผล 

Locked positions คือการเปิด position ท้ังซ้ือและขายท่ีปริมาณเท่ากัน เปิดด้วยเคร่ืองมือเดียวกัน

ในบัญชีซ้ือขายเดียวกัน 

ล็อต lot หน่วยแบบนามธรรมเพ่ือระบุจํานวนของหุ้น สินค้า สกุลเงินฐาน ท่ียอมรับใน

แพลตฟอร์มการเทรด 

Margin for locked 

positions  

การรับประกันโดยตัวแทน เพ่ือเปิดและรักษา position ท่ีล็อกไว้ ได้ระบุไว้ใน

ข้อกําหนดสัญญาแต่ละตัว 

Margin trading การเทรดท่ีต้องมีการใช้ leverage เพ่ือลูกค้าจะสามารถเข้าดําเนินการเทรด ท่ี

มากกว่าเงินทุนของตนเอง 

Initial margin  เงินทุนท่ีกําหนดโดยตัวแทนเพ่ือความปลอดภัยเพ่ือเปิด position จะมีระบุใน

ข้อกําหนดสัญญาแต่ละตัว 

Necessary margin  เงินสดเพ่ือความปลอดภัยท่ีกําหนดโดยตัวแทน เพ่ือรองรับการเปิด position ได้

มีการระบุในสัญญาข้อกําหนดของแต่ละเคร่ืองมือ 

Off-market quote - เกิดช่องว่างของราคาอย่างเห็นได้ชัด  

- การท่ีราคาว่ิงกลับภายในระยะเวลาส้ัน ไปยังระดับเร่ิมต้นทําให้เกิดช่องว่าง

ของราคา 

 -การขาดการเปล่ียนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว ก่อนท่ีราคาน้ีจะปรากฏ  



 

 

- การไม่มีเหตุการณ์หรือข่าวทางเศรษฐกิจมหาภาค และ/หรือข่าวองค์กรท่ีมีผล

อย่างมีนัยสําคัญต่อราคา บริษัทมีสิทธท่ีิจะเอาข้อมูลเก่ียวกับ off-market 

quote ออกจากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของราคา 

การดําเนินการท่ีไม่ใช้การ

ซ้ือขาย 

การทําการฝากเงินเข้าบัญชีหน่ึง (ถอนเงินจากอีกบัญชีหน่ึง) หรือการอนุญาต 

(ค่าชดเชย) ของคุณ 

คําส่ังซ้ือ ข้อแนะนําสําหรับลูกค้าเพ่ือให้ตัวแทนเปิดหรือปิด position เม่ือราคาถึงระดับ

จุดส่ังซ้ือ 

ตลาดปกติ ตลาดสภาวะปกติ 

เปิด position  เป็นผลท่ีได้จากส่วนแรกของการทําธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์  

 

เปิดตลาด การเปิดใหม่ของการเทรดหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดหรือหลังจากหยุด

ระหว่างช่วงเวลาการซ้ือขาย 

คําส่ังซ้ือคงค้าง  คําแนะนําของลูกค้าต่อตัวแทน เพ่ือเปิด position เม่ือราคาถึงจุดส่ังซ้ือ 

กําไร/ขาดทุนแบบลอยตัว กําไร/ขาดทุนแบบไม่คงท่ีสําหรับเปิด position ท่ีราคาปัจจุบัน 

ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์  ประกอบด้วยการซ้ือขายแบบย้อนกลับสองทาง ท่ีมีปริมาณการซ้ือเท่ากัน (ท้ัง

เปิดและปิด position) : การซ้ือท่ีราคาขาย หรือขายท่ีราคาซ้ือ 

การส่งผ่านของราคา 

(Quotes flow) 

ลําดับของราคาแต่ละเคร่ืองมือท่ีมากับแพลตฟอร์มการซ้ือขาย 

การไหลของราคา วิธกีารของการเสนอราคาไปยังลูกค้าโดยไม่มีการร้องขอเม่ือลูกค้าเห็นการไหล

ของราคาของตัวแทนทางออนไลน์ โดยท่ีพวกเขาสามารถส่งคําส่ังซ้ือเพ่ือ

ดําเนินการซ้ือขายได้ตลอดเวลา 



 

 

จุด 
หน่วยบิตท่ีน้อยท่ีสุดของราคา 

 

ขนาดล็อต  จํานวนหุ้น สินค้า สกุลเงินฐานในหน่ึงล็อต ถูกคงไว้ในข้อกําหนดของสัญญาน้ี 

ผู้พัฒนา MetaQuotes Software Corp - ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเทรด 

คําส่ังซ้ือ  คําแนะนําของลูกค้าเพ่ือให้ตัวแทนเปิดหรือปิด position ให้หรือเปล่ียนระดับ

ส่ังซ้ือ 

สภาวะตลาดท่ีแตกต่าง

จากปกติ 

ดู thin market หรือ fast market  

 

Free margin  เงินในบัญชีซ้ือขาย ซ่ึงสามารถใช้เพ่ือเปิด position ใหม่ ซ่ึงถูกกําหนดไว้ตาม

สูตร : Free margin = Equity – Margin 

เซิร์ฟเวอร์ ซอฟแวร์ MetaTrader Server 4.0 ซ่ึงประมวลผลคําขอและใบส่ังซ้ือของลูกค้า 

ให้ข้อมูลทางออนไลน์เก่ียวกับการซ้ือขายในตลาดการเงิน (ในปริมาณท่ีกําหนด

โดยบริษัท) บันทึกหน้ีสินระหว่างลูกค้าและตัวแทนจําหน่าย ตลอดจนเฝ้าดู

เง่ือนไขและข้อจํากัด 

Expert Advisor  กลยุทธค์วบคุมบัญชีเทรด ในรูปแบบของซอฟแวร์ท่ีมีภาษาเฉพาะ ภาษา 

MetaQuotes 4 ซ่ึงจะส่งคําขอและคําส่ังซ้ือไปยังเซิร์ฟเวอร์ท่ีใช้ client 

terminal 

Spike ดู Off-market quote  

ข้อกําหนดของสัญญา  เง่ือนไขการเทรดหลัก (สเปรด ขนาดล็อต ปริมาณข้ันตํ่าของการซ้ือขาย ข้ันตอน

การเทรดแบบปริมาณเปล่ียน initial margin และmargin for locked 

positions) ของแต่ละเคร่ืองมือ 



 

 

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

 

1) สถานการณ์เม่ือลูกค้าเช่ือว่า ตัวแทนได้กระทําการท่ีจะละเมิดเง่ือนไขหน่ึง

หรือหลายเง่ือนไขของข้อตกลงปัจจุบัน  

2) สถานการณ์เม่ือตัวแทนเช่ือว่า ลูกค้าได้กระทําการท่ีจะละเมิดเง่ือนไขหน่ึง

หรือหลายเง่ือนไขของข้อตกลงปัจจุบัน 

สเปรด ความแตกต่างของราคาเสนอซ้ือและขาย โดยจะแสดงเป็นจุด 

บัญชี บัญชีเฉพาะบุคคลท่ีใช้ในแพลตฟอร์มของการเทรด จะสะท้อนถึงการทําการซ้ือ

ขายท่ีสมบูรณ์ การเปิด position การดําเนินการท่ีไม่เก่ียวกับการซ้ือขาย และ

คําส่ังซ้ือ ตลอดจนสถานะของยอดคงเหลือ 

Ticker  เลขรหัสเฉพาะท่ีกําหนดให้กับแต่ละ position ท่ีเปิดไว้ หรือคําส่ังซ้ือท่ีค้างอยู่ใน

การเทรด 

ตลาดไม่เคล่ือนไหว (Thin 

market)  

สภาวะตลาด เม่ือต้องรอราคาป้อนเข้าสู่เทรดแพลตฟอร์มเป็นช่วงเวลานานซ่ึง

จะน้อยกว่าตลาดในสภาวะตลาดปกติ 

การดําเนินการซ้ือขาย 

(Trading operation)  

การซ้ือหรือขายของลูกค้าโดยใช้เคร่ืองมือใด ๆ 

แพลตฟอร์มการซ้ือขาย 

 

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ท่ีให้ข้อมูลออนไลน์เก่ียวกับการซ้ือขายในตลาด

การเงิน การดําเนินการซ้ือขาย บันทึกหน้ีสินร่วมกันระหว่างลูกค้าและตัวแทน 

ตลอดจนตรวจสอบเง่ือนไข และข้อจํากัด ในรูปแบบง่าย ๆ เพ่ือเป้าหมายของ

ข้อตกลงปัจจุบัน ท่ีประกอบด้วย “Server” และ “Client terminal” 

บัญชีซ้ือขาย  การเทรดเฉพาะส่วนบุคคล ของการเทรดในการเทรดแพลตฟอร์ม จะแสดงถึง

การซ้ือขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ การเปิด position การดําเนินงานไม่เก่ียวกับการซ้ือ

ขาย และคําส่ังซ้ือ 

ระดับการส่ังซ้ือ (Order 

level) 

ราคาท่ีระบุไว้ในคําส่ังซ้ือ 



 

 

เหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ซ่ึงอาจไม่สามารถมองเห็น หรือป้องกันได้ ดูรายละเอียดใน 10 เหตุ

สุดวิสัยของข้อตกลงปัจจุบัน 

ราคาก่อนหน้า off-

market quote 

ราคาปิดก่อนหน้าหน่ึงนาทีซ่ึงจะมาก่อนราคา off-market quote หน่ึงนาที 

 

ช่องว่างของราคา หน่ึงในสองสถานการณ์ :  

- ราคาเสนอขายในปัจจุบันมีค่ามากกว่าราคาเสนอซ้ือท่ีราคาก่อนหน้าน้ี  

- ราคาเสนอซ้ือในปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าราคาเสนอขายท่ีราคาก่อนหน้าน้ี  

 

ช่องว่างราคาเม่ือตลาด

เปิด 

 

หน่ึงในสองสถานการณ์ : 

- ราคาเสนอขายวันน้ีเม่ือเปิดตลาดมีค่ามากกว่าราคาซ้ือท่ีปิดตลาดเม่ือวานน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือวันน้ีเม่ือเปิดตลาดมีค่าน้อยกว่าราคาเสนอขายท่ีปิดตลาดเม่ือ

วานน้ี 

 

ข้อผิดพลาดท่ีเห็นได้ชัด 

 

การเปิด/ปิด position ของลูกค้า หรือการดําเนินการคําส่ังซ้ือของลูกค้าโดย

ตัวแทนในราคาท่ีแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ จากราคาในเคร่ืองมือใน quote flow 

ท่ีช่วงเวลาท่ีทําการซ้ือขาย หรือการกระทําอ่ืนใดท่ีเห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดของ

ตัวแทนในการระบุระดับราคาในตลาด ณ เวลาท่ีกําหนดอย่างชัดเจน 

 

ทุน (Equity) 

 

ยอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบัน มันถูกกําหนดไว้ตามสูตร : 

หุ้นทุน = ทุนคงเหลือ + กําไรลอยตัว - ขาดทุนลอยตัว 



 

 

Hedged margin  ความปลอดภัยในการเปิดและล็อก position ท่ีกําหนดโดยตัวแทน ท่ีมีการ

กําหนดในข้อกําหนดสัญญาของเคร่ืองมือแต่ละตัว 

ล็อค  ดู Locked positions 

การดําเนินการตลาด  การดําเนินการส่ังซ้ือของลูกค้าในราคาผู้ให้บริการมีสภาพคล่องดีท่ีสุด 

Long คือ Position ท่ีทํางานเหมือนกับการซ้ือ (Buy) 

 

Short คือ Position ท่ีทํางานเหมือนกับการซ้ือ (Sell) 

ระดับ Margin 

 

อัตราส่วนระหว่างทุนและหลักประกันจําเป็น แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ มันถูก

กําหนดไว้ตามสูตร : ระดับ Margin = (หุ้นทุน / มาร์จ้ิน) * 100% 

 

ระดับเตือนเงินลงทุนหมด 

(Margin Call) 

เง่ือนไขของบัญชีคือตัวแทนมีสิทธ ิแต่ไม่ต้องรับผิดชอบ ในการปิด position 

ท้ังหมดท่ีเปิดอยู่ของลูกค้าเน่ืองจากการขาด Free margin ระดับ Margin ท่ีให้มี

การเตือน margin call เกิดข้ึน จะถูกระบุไว้ในสัญญาปัจจุบัน 

ข้อมูลจําเพาะของสัญญา หลักการข้อตกลงในการเทรด (สเปรด ขนาดล็อต ปริมาณ position ข้ันตํ่า อัตรา

กําไรข้ันต้น มาร์จ้ินเพ่ือใช้ล็อคโพสิช่ัน ฯลฯ) สําหรับแต่ละเคร่ืองมือซ้ือขาย 

Spike  ดู Off-market quote 

หยุดคําส่ังซ้ือ (Stop out)  คําส่ังในการบังคับปิด position ท่ีส่ังโดยเซิร์ฟเวอร์ 



 

 

Swap ดอกเบ้ียข้ามคืน หรือโรลโอเวอร์จากการรักษา position ข้ามคืน การสว็อป

อาจจะบวก หรือลบ ตารางท่ีมีค่า "สว็อป" ของแต่ละเคร่ืองมือจะดูได้ท่ีเว็บไซต์

ของ GOFX 

จุดตัดขาดทุน (Trailing 

Stop) 

กลยุทธค์วบคุมต่อไปน้ี ใช้กับคําส่ัง Stop Loss : 

-ไม่ดําเนินการใด ๆ หากมีกําไรจาก open position ไม่เกินค่าของ Trailing Stop 

- ทันทีท่ีกําไรสําหรับ position เปิด เกินค่าของ Trailing Stop ให้ส่งคําส่ังซ้ือไป

ยังเซิร์ฟเวอร์เพ่ือส่งคําส่ัง Stop Loss ท่ีค่า Trailing Stop จากราคาปัจจุบัน 

- ทันทีท่ีราคาจะได้รับค่า Trailing Stop ท่ีมากกว่าจากการย่ืนคําส่ังซ้ือ Stop 

Loss จะส่งคําส่ังซ้ือไปยังเซิร์ฟเวอร์เพ่ือเปล่ียนระดับคําส่ังซ้ือ เพ่ือว่าจะมี

ระยะห่างของ Trailing Stop จากราคาปัจจุบัน 

ฟังก์ช่ัน Trailing Stop จะใช้ได้เม่ือมีการเปิดใช้ client terminal โดยมีการ

เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต และได้รับอนุญาตจากเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว 

 

Slippage  

 

Slippage หมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาท่ีคาดว่าจะซ้ือขายและราคาท่ีถูก

ดําเนินการซ้ือขายไปจริง ๆ Slippage สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่

จะเกิดข้ึน หากมีการเปิดคําส่ังซ้ือขายในช่วงท่ีมีความผันผวนสูงนอกจากน้ียัง

สามารถเกิดข้ึนได้เม่ือคําส่ังซ้ือขายจํานวนมากถูกดําเนินการแต่มีปริมาณไม่

เพียงพอในราคาท่ีเลือกเพ่ือรักษาระยะห่างของราคาเสนอซ้ือ/เสนอขาย 

 

 

 

 


