ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. หัวข้อของสัญญา

1.1. สัญญาฉบับนีจ
้ ัดทําขึ้นภายใต้เงื่อนไขการบริการของบริษัท
บริษัทจะต้องดําเนินการดังต่อไปนีใ้ ห้กับลูกค้าของบริษัท (1)ดําเนินการในตลาดการเงินให้กับลูกค้า (2)ดําเนินธุรกรรม
การเงินให้กับลูกค้า ทั้งบริษัทและลูกค้าจะต้องดําเนินธุรกรรมการเงินตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
1.1.1. ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผูบ
้ รรลุนต
ิ ิภาวะตามกฎหมาย ลูกค้ามีสิทธิท
์ ี่จะให้บริษัทดําเนินธุรกรรมการเงินกับบัญชีเทรดของ
ลูกค้าได้
1.1.2. การดําเนินธุรกรรมการเงินกับบัญชีเทรดของลูกค้าจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในสัญญาฉบับนี้
1.1.3. ในกรณีที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารแสดงตนที่หมดอายุแล้วลูกค้าจะต้องแจ้งให้ บริษัท
ทราบภายใน 3 วันทําการเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือการหมดอายุดังกล่าว การแจ้งรายละเอียดต้องส่งทางอีเมลที่มช
ี ่อ
ื และ
นามสกุลของลูกค้าหมายเลขบัญชี,หมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งหนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวที่ถูกต้องของลูกค้าและ
หลักฐานที่อยู่อาศัยล่าสุด การแจ้งรายละเอียดต้องเซ็นชื่อและสแกนเอกสาร ส่งมาที่ Support@gofx.com จากอีเมลที่ลูกค้า
ส่งมาในระหว่างการลงทะเบียนบัญชีของตน บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะขอเอกสารการยืนยันอื่น ๆ เพื่อยืนยันลูกค้าและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณ การล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อนีจ
้ ะเป็นการละเมิดข้อตกลงนีโ้ ดยลูกค้าและอาจ
นําไปสู่การปิดบัญชีลูกค้าได้
1.2. คําแถลงของลูกค้า

1.2.1. ลูกค้ายอมรับและรับรองว่าตนมีอิสระที่จะทําข้อตกลงนีเ้ พื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับนีแ
้ ละไม่ได้ถูกจํากัดหรือห้ามมิให้ทําสัญญาหรือสิ่งอื่นใดจากการเข้าทําหรือดําเนินการภายใต้ข้อตกลงนีแ
้ ละการ
ดําเนินการและการปฏิบัติตามข้อตกลงนีไ้ ม่เป็นการละเมิดหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นใดระหว่างบริษัทและบุคคลอื่น ๆ หรือ
กิจการอื่นใด
1.2.2. ลูกค้าเข้าใจและเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทจะใช้สิทธิใ์ นการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าและตรวจสอบความ
สอดคล้องของพฤติกรรมและกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัท
1.2.3. ลูกค้ายอมรับว่าตนเข้าใจและเห็นพ้องกับข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้

2. การบริการของบริษัท

2.1. คําจํากัดความของคําว่า “การบริการของบริษัท” หมายถึงการบริการหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใด ๆ ที่บริษัท
อนุญาตให้ลูกค้าดําเนินการดังต่อไปนี:้
2.1.1. รับทราบข้อมูลหรือติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
2.1.2. ดําเนินธุรกรรมการเงินในตลาดการเงินผ่านโปรแกรม “Metatrader 4.0” ของบริษัท รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลของ
บริษัทผ่านทางคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและอินเตอร์เน็ต
2.2. ยอมรับเงื่อนไขในสัญญาฉบับนีว้ ่าลูกค้าได้อ่านและรับทราบว่าหากต้องการเทรดหรือลงทุนจะทําผ่านโปรแกรมของ
บริษัทเท่านั้น
2.3. การให้บริการของบริษัทประกอบด้วยชุดโปรแกรม Metatrader 4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางเทคนิคและการบริการของ
กลุ่มบุคคลที่สามที่นาํ เสนอพร้อมกับบริการทางบริษัท
2.4. ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติม ชื่อ หัวข้อ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ในสัญญาฉบับนีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนีบ
้ ริษัทยังมีสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขภายใน
สัญญาในอนาคตได้
2.5. บริษัทจะต้องดําเนินการส่งคําสั่งซื้อขายของลูกค้าไปยังตลาด แต่ไม่สามารถดําเนินการจัดการหรือออกความคิดเห็น
แทนลูกค้าได้
2.6. บริษัทไม่สามารถดําเนินการดังต่อไปนีไ้ ด้ (นอกเหนือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่กําหนดภายใต้สัญญาฉบับนี)้
2.6.1. ติดตามและรายงานให้ลูกค้าทราบถึงสถานะของคําสั่งซื้อขายของลูกค้า
2.6.2. ดําเนินการยกเลิกหรือปิดคําสั่งซื้อขายของลูกค้า
2.6.3. พยายามเปลี่ยนแปลงค่า quotes ภายในโปรแกรม Metatrader 4
2.7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคําแนะนําในการลงทุนจากบริษัท บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนได้แต่ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่จะตามมาหรือเกิดขึ้นต่อคําสั่งซื้อขายของลูกค้า บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะยกเลิกหรือปิดคําสั่งซื้อ
ขายของลูกค้าได้ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคําสั่งซื้อขายนั้นมีความผิดปกติที่จะก่อให้เกิดเป็นภัยต่อทั้งตัวลูกค้าและบริษัท

2.8. บริษัทดําเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ประเทศ St. Vincent and the grenadines ทั้งฝ่ายบริษัท
และฝ่ายลูกค้าจะต้องดําเนินการเสียภาษีภายใต้กฎหมายประเทศของตนเอง
2.9. บริษัทขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะให้ลูกค้าดําเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีในกรณีบริษัทตรวจพบความไม่เหมาะสมหรือ
การกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต
2.10. ผลกําไรหรือขาดทุนของลูกค้าจะได้รับการคํานวณเป็นเงินในบัญชีของผูเ้ ทรดทันทีที่คําสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ปด
ิ ลง
จากคําสั่งของลูกค้า
3. คําสั่งซื้อขาย

3.1. ข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเงื่อนไขในการลงทุนระบุไว้ใน www.gofx.com ในส่วนของ “Trading Conditions”
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุนโดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฎในข้อที่ 7.3 ของสัญญา
ฉบับนี้
3.2. คําสั่งซื้อขายของลูกค้า
3.2.1. ระบบจะแสดงคําสั่งต่อไปนีใ้ นระหว่างการซื้อขายของลูกค้า
3.2.2. “Market execution” หมายถึงระบบกําลังดําเนินการส่งคําสั่งซื้อขายไปยังตลาดฟิวเจอร์และหุน
้ CFD
3.2.3. “Market execution” หมายถึงระบบกําลังดําเนินการส่งคําสั่งซื้อขายไปยังตลาด FOREX
3.2.4. คําสั่งซื้อขายใด ๆ ก็ตามของลูกค้าผ่านโปรแกรม Metatrader 4 จะได้รับการดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก) ลูกค้าทําการยืนยันคําสั่งซื้อขายผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์
ข) คําสั่งซื้อขายของลูกค้าที่อยู่ในระบบจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ (server)
ค) บริษัทได้รับคําสั่งซื้อขายของลูกค้าและทําการยืนยันการสั่งซื้อขายโดยที่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของทั้งสองฝ่ายจะต้องมี
ความเสถียรเพียงพอ
ง) ในกรณีที่คําสั่งซื้อถูกต้องจะทําการบันทึกลงไปในคิว ในกรณีนี้ จะมีข้อความแสดงในช่อง "สั่งซื้อ" ของลูกค้าว่า "กรุณารอ
สักครู่ ... คําสั่งซื้อกําลังเริม
่ ดําเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์"
จ) ในระหว่างที่ระบบกําลังดําเนินการในข้อ ฉ ระบบจะแสดงสถานะของคําสั่งซื้อขายไว้ในส่วนของ “client terminal”

ฉ) Terminal ของลูกค้าได้รับผลของการดําเนินการคําสั่งซื้อขายของลูกค้าโดยที่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของทั้งสองฝ่าย
จะต้องมีความเสถียรเพียงพอ
3.2.5. ลูกค้าสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อขายที่ส่งไปได้ในขณะที่ระบบกําลังแจ้งสถานะว่า “Order is accepted” ลูกค้าจะต้องกด
ปุม
่ ที่ระบุว่า “Cancel order” ในกรณีที่ลูกค้ากดยกเลิกคําสั่งไม่ทันบริษัทจะไม่รับผิดชอบผลใด ๆ ที่ตามมาเนื่องจากคําสั่ง
ดังกล่าวเป็นการกระทําภายใต้ระบบของ Metatrader 4
3.2.6. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อขายที่ส่งไปได้ในขณะที่ระบบกําลังแจ้งสถานะว่า “Order is in process”
3.2.7. ระยะเวลาของการส่งคําสั่งซื้อขายของลูกค้าไปยังระบบจะขึ้นอยู่กับความเสถียรของอินเตอร์เน็ตระหว่างฝ่ายลูกค้า
และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท นอกจากนีย
้ ังรวมไปถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนั้น ๆ ในช่วงเวลาที่เป็นปกติการส่งคําสั่งซื้อขาย
ของลูกค้าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ถึง 5 วินาทีในการส่งคําสั่ง แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เป็นปกติคําสั่งซื้อขายของลูกค้าอาจจะใช้
เวลานานกว่าในการส่งไปยังระบบ
3.2.8. ในกรณีที่ราคาปัจจุบันของตราสารทางการเงินเปลี่ยน ในขณะที่บริษัทกําลังดําเนินการตามคําขอซื้อของลูกค้า บริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการใช้ราคาใหม่ (Bid / Ask) ในกรณีดังกล่าวคําขอของลูกค้าจะถูกประมวลผลในราคาใหม่
3.2.9. คําสั่งซื้อขายของลูกค้าอาจจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้
ก) ในกรณีที่ลูกค้าส่งคําสั่งซื้อขายก่อนช่วงเวลาทําการของตลาด
ข) ในกรณีที่ตลาดอยู่ในสภาวะที่ผด
ิ ปกติ ผันผวน
ค) ในกรณีที่ลูกค้ามีมาร์จิ้น (margin) ไม่เพียงพอต่อการเทรด ระบบจะแสดงข้อความ “No quote” หรือ “Not enough
money” บนหน้าจอของลูกค้า
ง) บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้โปรแกรมช่วยในการเทรด (Expert Advisor หรือ EA) ในกรณีที่โปรแกรมนั้น
สามารถทําให้ลูกค้าสามารถส่งคําสั่งซื้อขายติดต่อกันเกิน 30 คําสั่งซื้อขายภายในหนึ่งนาที
จ) เนื่องจากการจํากัดปริมาณการสั่งซื้อสูงสุด และหรือจํากัดจํานวนสูงสุดของการเปิดคําสั่งซื้อและคําสั่งซื้อรอการอนุมต
ั ิ
เพื่อไม่ให้เกินในแต่ละประเภทบัญชี
3.2.10. ในกรณีที่มบ
ี ุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณลูกค้าที่มาจาก IP Address เดียวกัน บริษัทจะถือว่าการดําเนินการใด ๆ ที่มา
จากบัญชีน้น
ั เป็นบุคคลนั้นเป็นคุณลูกค้าและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่จะตามมา

3.2.11. คําสั่งซื้อขายใด ๆ ก็ตามที่ดําเนินการในช่วงเวลาที่ปด
ิ ตลาดทําการจะถูกยกเลิกทั้งหมด
ก) คําสั่งซื้อที่ดําเนินการในช่วงเวลาปิดตลาดจะถูกยกเลิก
ข) คําสั่งขายที่ดําเนินการในช่วงเวลาปิดตลาดจะถูกยกเลิก
3.2.12. บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้วิธเี ทรดแบบ “arbitrage” ในการเทรดกับโบรกเกอร์ GOFX บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ยกเลิกคําสั่งซื้อขายที่มาจากวิธี arbitrage ทั้งหมดในกรณีที่บริษัทตรวจพบบัญชีใด ๆ ก็ตามที่ใช้วิธก
ี ารเทรดดังกล่าว
3.2.13. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกคําสั่งซื้อขายของลูกค้าที่ดําเนินการนอกเหนือไปจากที่ได้กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
3.3 การดําเนินการเทรดหรือการลงทุน
3.3.1. คําสั่งซื้อ (Buy order) จะทําการเปิด ณ ราคา Ask (Ask price) คําสั่งขาย (Sell order) จะทําการเปิดที่ราคา Bid (Bid
price)
3.3.2. คําสั่งซื้อ (Buy order) จะทําการปิด ณ ราคา Bid (Bid price) คําสั่งขาย (Sell order) จะทําการปิดที่ราคา Ask (Ask
price)
3.3.3. ตําแหน่ง Rollover การ Swap โดยเพิ่ม/หัก เพื่อเปิดคําสั่งซื้อจะดําเนินการจาก 23 :59 :00 ถึง 00 :10 :00 ตามเวลา
การเทรดบนแพลตฟอร์ม ดังนั้นการ Swap จะถูกเพิม
่ /ลดลง กับทุกการสั่งซื้อที่เปิดในช่วงระยะเวลาจาก
23 :59 :00 ถึง 00 :00 :00 ตามเวลาการเทรดบนแพลตฟอร์ม
3.3.4. ในกรณีที่มก
ี ารซื้อขายสัญญา CFDs ที่มรี ะยะเวลาการซื้อขายที่จํากัด (มีวันหมดอายุ) คําสั่งซื้อทั้งหมดที่ดําเนินการใน
สัญญาเดียวกันจะถูกปิดหลังจากใบเสนอราคาล่าสุด
3.3.5 เงื่อนไขในตลาดทั่วไปดีลเลอร์จะเก็บค่าเสปรดภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสัญญา
3.3.6. ค่า Spread ของคําสั่งซื้อขายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุดังต่อไปนี้ :
•

จากสภาวะความผิดปกติในตลาดที่ทางบริษัทไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

•

จากการประกาศความเปลี่ยนแปลงของกฎหรือข้อบังคับของบริษัทซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็ปไซต์
ของบริษัท

•

จากเหตุสุดวิสัยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•

จากเหตุที่ตลาดมีวอลลุ่ม (volume) ไม่มากซึ่งได้ระบุไว้แล้วในสัญญา

3.3.7. ค่า Spread สามารถขยายออกได้ในสภาวะที่ตลาดมีข่าวเศรษฐกิจ การเมืองหรือข่าวอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบหรือใน
ช่วงเวลาที่ราคาเกิดช่องว่างระหว่างราคา (Gap) ในช่วงเวลาเปิดตลาด (เช้าวันจันทร์) หรือในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่อง
ตํ่า (Low Market Liquidity)
3.3.8 สําหรับเครื่องมือที่มค
ี ่าสเปรดคงที่หรือค่าคอมมิชชั่นคงที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นเพิม
่ ค่าสเปรดในกรณีที่ค่าสเปรดใน
สัญญาพื้นฐานมากกว่าค่าสเปรดที่คงที่
3.4. การเปิดคําสั่งซื้อขาย (Open an order)
3.4.1. สิ่งที่ต้องระบุในการเปิดคําสั่งซื้อขายทุกครั้งมีดังนี้
•

ระบุช่ อ
ื ของคู่สกุลเงิน

•

ระบุวอลลุ่ม (volume) ของการเทรด

•

ระบุประเภทของคําสั่งซื้อขาย

3.4.2. การเปิดคําสั่งซื้อขายหมายถึงการที่ลูกค้าพอใจจะซื้อหรือขายในราคา ณ ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งโดยไม่ใช้โปรแกรม
ช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA) การเปิดคําสั่งซื้อขายนั้นลูกค้าจะต้องกดปุม
่ เลือกระหว่างคําสั่งซื้อ (Buy) หรือ
คําสั่งขาย (Sell)
3.4.3. การเปิดคําสั่งซื้อขายโดยใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA) จะต้องดําเนินการณ์ตรงตําแหน่ง
ของราคาปัจจุบัน
3.4.4. ขั้นตอนการดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อขาย
ก) ทันทีที่ลูกค้าส่งคําสั่งซื้อขายมายังเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะทําการตรวจสอบอัตโนมัติว่าบัญชีของลูกค้ามีมาร์จิ้น (margin)
เพียงพอในการซื้อขาย หรือไม่ หากลูกค้ามีมาร์จิ้นเพียงพอระบบจะเปิดคําสั่งซื้อขายให้ลูกค้าทันทีแต่หากไม่เพียงพอระบบ
จะไม่ดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อขายให้ลูกค้าและจะมีข้อความเกี่ยวกับมาร์จิ้นไม่เพียงพอแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของ
ลูกค้า
ข) ข้อความบนหน้าจอที่แสดงถึงสถานะของคําสั่งซื้อขายว่าเปิดสําเร็จหรือไม่สําเร็จอาจจะแตกต่างออกไปในกรณีที่ลูกค้าส่ง
คําสั่งซื้อขายในการลงทุนประเภทอื่น

ค) ข้อความที่ระบุสถานะซื้อขายเรียบร้อยของคําสั่งซื้อขายจะอยู่ในส่วนของ “log-file”
ง) ในกรณีที่ลูกค้าเปิดคําสั่งซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เปิดทําการ ระบบจะไม่ดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อขายให้ลูกค้าพร้อมทั้ง
แสดงข้อความบนหน้าจอของลูกค้าว่า “No quote/trading is forbidden.” ในกรณีที่โบรกเกอร์ดําเนินการผิดพลาดเปิด
คําสั่งซื้อขายให้กับลูกค้า บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะยกเลิกคําสั่งซื้อขายดังกล่าวและบริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยกเลิก
ดังกล่าว
3.5. การปิดคําสั่งซื้อขาย (Close an order)
3.5.1. การปิดคําสั่งซื้อขายหมายถึงการที่ลูกค้าพอใจในราคา ณ ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งโดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน
(Expert Advisor หรือ EA) การปิดคําสั่งซื้อขายนั้นลูกค้าจะต้องกดปุม
่ “Close” เพื่อปิดการซื้อขาย
3.5.2. การปิดคําสั่งซื้อขายโดยใช้โปรแกรมช่วยในการลงทุน (Expert Advisor หรือ EA) จะต้องดําเนินการณ์ตรงตําแหน่ง
ของราคาปัจจุบัน
3.5.3. ลูกค้าสามารถตั้งค่า “Stop Loss” หรือ “Take Profit” ในการปิดคําสั่งซื้อขาย
3.5.4. ขั้นตอนการดําเนินการปิดคําสั่งซื้อขาย
ก) โปรแกรมจะมีคําสั่ง “Close by” ปรากฏขึ้นมาในช่องของ “Type” เมื่อลูกค้าเลือกคําสั่งดังกล่าวในคําสั่งซื้อขายที่ลูกค้า
ต้องการจะปิด ลูกค้าจะเจอปุม
่ ที่ระบุว่า “Close#...by#...” เมื่อลูกค้ากดปุม
่ ดังกล่าวระบบจะทําการปิดคําสั่งซื้อขายของ
ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ข) ในกรณีที่ลูกค้าเปิดคําสั่งซื้อขายมากกว่า 2 คําสั่งขึ้นไป โปรแกรมจะมีคําสั่ง “Multiple Close By” ปรากฏขึ้นมาในช่อง
ของ “Type” หลังจากที่ลูกค้ากดปุม
่ เลือกคําสั่งดังกล่าวระบบจะแสดงรายการของคําสั่งซื้อขายขึ้นมาพร้อมทั้งมีปุม
่ ที่ระบุ
ข้อความว่า “Multiple Close By for...” ให้กด เมื่อลูกค้ากดปุม
่ ดังกล่าวระบบจะทําการปิดคําสั่งซื้อขายของลูกค้าทั้งหมด
โดยอัตโนมัติ
คําสั่ง “Close by” และ “Multiple Close By” จะไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีเทรดประเภท floating spread”
ค) ข้อความที่ระบุสถานะปิดการซื้อขายเรียบร้อยของคําสั่งซื้อขายจะอยู่ในส่วนของ “log-file”
ง) ในกรณีที่ลูกค้าปิดคําสั่งซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เปิดทําการระบบจะไม่ดําเนินการปิดคําสั่งซื้อขายให้ลูกค้าพร้อมทั้ง
แสดงข้อความบนหน้าจอของลูกค้าว่า “No price” ในกรณีที่โบรกเกอร์ดําเนินการผิดพลาดปิดคําสั่งซื้อขายให้กับลูกค้า
บริษัทที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว

จ) ข้อความบนหน้าจอที่แสดงถึงสถานะของคําสั่งซื้อขายว่าเปิดสําเร็จหรือไม่สําเร็จอาจจะแตกต่างออกไปในกรณีที่ลูกค้าส่ง
คําสั่งซื้อขายในการลงทุนประเภทอื่น
3.6 กรณีการบังคับปิดคําสั่งซื้อขาย
3.6.1 ในกรณีที่มาร์จิ้นบัญชีเทรดของลูกค้าลดลงตํ่ากว่า 40% ระบบจะมีการแจ้งเตือนว่า “margin call” บริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินของลูกค้าจากการปิดคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติของระบบ
3.6.2 บริษัทจะทําการปิดคําสั่งซื้อขายของลูกค้าทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมาร์จิ้นของลูกค้ามีตํ่ากว่า 20%
3.6.3 ยอดรวมเงินทั้งหมดของลูกค้าเมื่อนําเข้าสู่ระบบเทรดแล้วจะเรียกว่า Balance ซึ่งถูกควบคุมโดยเซิร์ฟเวอร์การ
ดําเนินการในข้อ
3.6.4 ของสัญญาฉบับนีเ้ ซิร์ฟเวอร์จะเป็นคนดําเนินการเมื่อมาร์จิ้นของผูเ้ ทรดลดลงจนถึงจํานวนดังกล่าว เมื่อระบบทําการ
ปิดคําสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้ว จะมีข้อความที่ระบุสถานะของการบังคับปิดคําสั่งซื้อขายอยู่ในส่วนของ “Log-file” ว่า
“Stop out”
3.6.5 ระบบจะดําเนินการในข้อ 3.6.2. ของสัญญาฉบับนีท
้ ี่จะทําการบังคับปิดคําสั่งซื้อขายที่มล
ี ็อต (Lot) ใหญ่ที่สุดก่อน
3.6.6 หลังจากที่ระบบทําการบังคับปิดคําสั่งซื้อขายและ Balance ของลูกค้าติดลบ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ Balance ของ
ลูกค้ากลับมาเป็นศูนย์ ยกเว้นในบางกรณีที่บริษัทตรวจสอบการกระทําของลูกค้าแล้วพบว่าเป็นการจงใจกระทํา บริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเงินจํานวนดังกล่าวคืนจากเจ้าของบัญชี
3.6.7 บริษัทขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะลดจํานวนเงินที่อยู่ใน Balance ของลูกค้าจํานวน 1 บัญชีในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ากระทํา
การทุจริตโดยการมี 2 บัญชีเทรดที่ทําการซื้อและขายพร้อมกันในคู่สกุลเงิน หรือการลงทุนอื่น ๆ ตัวเดียวกันและกระทําใน
เวลาและราคาที่ใกล้เคียงกัน
3.6.8 ในกรณีที่ยอดคงเหลือคงที่เกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า แสดงว่าจํานวนของเงินที่ได้ชดเชยจากบริษัท จะถูกหักออกจาก
ผลรวมของค่าคอมมิชชั่นเงินคืนที่จะต้องจ่ายในแต่ละวัน
3.7 การเปลี่ยนแปลงค่าเลเวอเรจ (Leverage Change)
3.7.1 ลูกค้าของบริษัทสามารถดําเนินการขอเปลี่ยนแปลง Leverage ของบัญชีได้ภายใน 24 ชั่วโมง ลูกค้าจะไม่สามารถทํา
การเปลี่ยนแปลง Leverage ได้หากบัญชีของลูกค้ามีการเปิดคําสั่งซื้อขายอยู่ในตลาด และเป็นบัญชีโปรโมชั่น

3.7.2 บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลง Leverage ในบัญชีของลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลง Leverage
บัญชีลูกค้าของบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตของการเปลี่ยนค่า Leverage ในตารางข้อที่ 3.7.3 และจะมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าตามกฎที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนีข
้ ้อที่ 7.3
3.7.3 บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะปรับลดค่า Leverage ของบัญชีลูกค้าในช่วงเช้าของวันจันทร์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อบัญชี
ของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเปิดคําสั่งซื้อขายไว้ต้ังแต่สัปดาห์ก่อน
3.7.4 มาร์จิ้น เลเวอเรจและข้อกําหนดและกฎเกณฑ์การใช้ ที่ GOFX คุณเลือกใช้ระดับเลเวอเรจที่เหมาะกับคุณได้ มาร์จิ้น
และเลเวอเรจสัมพันธ์กันและเปลี่ยนแปลงตามระดับอิควิตี้ในบัญชี นอกจากนีเ้ ลเวอเรจและมาร์จิ้นก็ยังเปลี่ยนแปลงในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งช่วงที่มก
ี ารประกาศข่าวเศรษฐกิจต่างๆ เทรดเดอร์จึงจําเป็นต้องทําความ
เข้าใจหลักการของมาร์จิ้นและเลเวอเรจ โดยเราได้รวบรวมคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาร์จิ้นและเลเวอเรจ ไว้ให้คุณหา
คําตอบได้ในด้านล่างของหน้านี้

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$ ขึ้นไป

1 : 100

3.7.5 ความสัมพันธ์ระหว่างมาร์จิ้น เลเวอเรจ และอิควิตี้ คํานวณเลเวอเรจสูงสุดและข้อกําหนดมาร์จิ้นได้ง่ายๆ ตอนนี้ โดย
ลากวงกลมสีเหลืองไปตามจํานวนอิควิตี้ที่มอ
ี ยู่ขณะนีใ้ นบัญชี คุณก็จะทราบมาร์จิ้นและระดับเลเวอเรจสูงสุดที่จะเลือกใช้ได้
3.7.6 ข่าวเศรษฐกิจ วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่นก
ั ลงทุน ข้อกําหนดมาร์จิ้น
และเลเวอเรจอาจเปลี่ยนแปลงก่อนการประกาศข่าวสําคัญทางเศรษฐกิจ ก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และ
ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์
4. คําอธิบายความหมายคําสั่งซื้อขาย (Order Description)
4.1. ประเภทของคําสั่งซื้อขายทั้งหมดในโปรแกรมเทรดของ GOFX
4.1.1. ประเภทของคําสั่งต่อไปนีค
้ ือการตั้งค่าคําสั่งซื้อขายในกรณีที่ราคายังเคลื่อนไหวไปไม่ถึงตําแหน่งราคาที่ลูกค้าต้องการ
(Pending Orders)
ก) คําสั่ง “Buy Stop” คือคําสั่งที่ใช้สําหรับการเปิดคําสั่งซื้อในขณะที่ราคายังเคลื่อนที่ข้น
ึ ไปไม่ถึงราคาที่พอใจ
ข) คําสั่ง “Sell Stop” คือคําสั่งที่ใช้สําหรับการเปิดคําสั่งขายในขณะที่ราคายังเคลื่อนที่ลงไปไม่ถึงราคาที่พอใจ
ค) “Buy Limit” คาดว่าจะเปิด position ซื้อที่ราคาตํ่ากว่าราคาปัจจุบันในขณะที่จะทําการสั่งซื้อ
ง) คําสั่ง “Sell Limit” คือคําสั่งที่ใช้สําหรับการเปิดคําสั่งขายในขณะที่ราคาเคลื่อนที่เลยราคาที่พอใจไป โดยที่ผเู้ ทรด
คาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนที่กลับมาเปิดคําสั่งขายให้กับตนเอง
จ) คําสั่ง “Stop Loss” คือคําสั่งที่ใช้สําหรับการตั้งราคาที่ผเู้ ทรดจะหยุดขาดทุนของคําสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่
ฉ) คําสั่ง “Take Profit” คือคําสั่งที่ใช้สําหรับการตั้งราคาที่ผเู้ ทรดจะพอใจในกําไรของคําสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่
4.2. การตั้งระยะเวลาของคําสั่งซื้อขาย
4.2.1. การตั้งค่า, การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงค่าของคําสั่งซื้อขายโดยลูกค้าสามารถทําได้ในขณะตลาดยังเปิดทําการอยู่
บริษัทได้ระบุเวลาทําการของแต่ละตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว
4.2.2. ในกรณีที่ตลาดเกิดความผิดปกติข้น
ึ คําสั่งซื้อขายรวมไปถึงการตั้งค่าทั้งหมดอาจจะถูกปิดทั้งหมดขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของเหตุการณ์ดังกล่าว
4.2.3. การ Pending Orders ทั้งหมดมีระบบ GTS ซึ่งย่อมาจาก “Good Till Cancelled” ที่สามารถให้ลูกค้าตั้งระยะเวลา
ของคําสั่ง Pending Orders ของตนเองได้โดยการตั้งค่านีจ
้ ะอยู่ในคําสั่ง “date and time” ลูกค้าสามารถตั้งค่าได้ในช่อง
“Expiry”

4.3. กฎการตั้งค่าของคําสั่งซื้อขาย
4.3.1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปิดคําสั่งซื้อขายโดยการใช้คําสั่ง Pending Orders ลูกค้าจะต้องระบุค่าเหล่านีล
้ งไปด้วยได้แก่
ก) ชื่อของคู่สกุลเงิน หรือตลาดที่ต้องการจะลงทุน
ข) วอลลุ่มที่จะใช้ในการลงทุน (Volume)
ค) ประเภทของคําสั่งซื้อขาย (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit)
ง) ตัวเลขของราคาที่ลูกค้าพอใจจะทําการเปิดคําสั่งซื้อขาย
4.3.2. นอกเหนือจากการตั้งค่าในข้อที่ 4.3.1. แล้วลูกค้าสามารถเลือกได้ที่จะระบุให้ระบบตั้งค่า “Stop Loss” หรือ “Take
Profit” อัตโนมัติหรือไม่ดังนี้
ก) การตั้งค่า Stop Loss ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ต้ัง Stop Loss อัตโนมัติให้หากราคาไม่สามารถวิ่งไปถึง
ราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000 ที่ระบุมาในโปรแกรมคือการตั้งค่าของการดําเนินการดังกล่าว
ข) การตั้งค่า Take Profit ของ Pending Order หมายถึงระบบจะไม่ต้ัง Take Profit อัตโนมัติให้หากราคาไม่สามารถวิ่งไปถึง
ราคาดังกล่าวโดยค่า 0.0000 ที่ระบุมาในโปรแกรมคือการตั้งค่าของการดําเนินการดังกล่าว
ค) วันที่และเวลาของการตั้ง Pending Order ดังกล่าว
4.3.3. ลูกค้าอาจจะไม่สามารถตั้งค่าของ Pending Orders ได้หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
ก) หากลูกค้าระบุตัวเลขผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
ข) ในกรณีที่ลูกค้าตั้งค่า Stop Loss หรือ Take Profit โดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยเทรด (Expert Advisor) ไม่ถูกต้องระบบจะ
แสดงข้อความ “Invalid S/L or T/P” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.4. เมื่อลูกค้าส่งคําสั่งการตั้งราคาของ Stop Loss หรือ Take Profit เพื่อจะทําการเปิดคําสั่งซื้อขาย ลูกค้าจะต้องระบุค่า
เหล่านีล
้ งไปด้วยได้แก่ :
ก) Ticker ของการเปิดคําสั่งซื้อขายที่ถูกตั้งในตําแหน่งของราคาที่ลูกค้าพอใจ
ข) 0.0000 ของการตั้งค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Stop Loss
ค) 0.0000 ของการตั้งค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Take Profit

4.3.5. ลูกค้าไม่สามารถตั้ง Pending Orders ประเภทใด ๆ ก็ตามไว้ใกล้ตําแหน่งของราคา ณ ปัจจุบันมากเกินไปได้ ระยะห่าง
น้อยที่สุดระหว่างราคาปัจจุบันกับ Pending Orders ได้ระบุไว้แล้วในเว็ปไซต์ของทางบริษัท
4.3.5.1. หากคําสั่งซื้อดําเนินการในสภาวะตลาดที่ผด
ิ ปกติ Stops levels อาจเพิ่มขึ้น
4.3.6. ลูกค้าไม่สามารถปิดการตั้ง Stop Loss/Take Profit ในกรณีที่ราคาอยู่ใกล้กับราคา 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 ในกรณีที่ราคาอยู่ใกล้กับราคา Stop Loss/Take Profit มากเกินไป
ระบบจะแสดงข้อความ “Invalid S/L or T/P” หรือ “No Quote” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.3.8. ข้อความที่ระบุสถานะของการตั้งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าเรียบร้อยจะอยู่ในส่วนของ “log-file”
4.3.9. ทุก ๆ การตั้งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Orders) จะได้รับ Ticker
4.3.10. ลูกค้าไม่สามารถทําการตั้งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Orders) ในช่วงเวลาที่ตลาดปิดทําการระบบจะไม่ยินยอม
ให้ลูกค้ากระทําการดังกล่าวและจะแสดงข้อความ “No Price/Trading is forbidden” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
4.4. การตั้งค่าและการลบคําสั่งซื้อขาย
4.4.1. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการ Pending Orders ที่ตนเองต้องการตั้งค่าให้ถูกต้องครบถ้วน โดยรายละเอียด
ดังกล่าวมีดังนี้
ก) Ticker
ข) ตําแหน่งราคาที่ต้องการตั้ง Pending Orders
ค) 0.0000 ของการตั้งค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Stop Loss
หากลูกค้ากรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ ระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อขายของลูกค้าได้และลูกค้า
จะไม่สามารถกดปุม
่ “Modify” เพื่อทําการแก้ไขใด ๆ ได้
4.4.2. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของการตั้งค่า Stop Loss/Take Profit ที่ตนเองต้องการตั้งค่าให้ถูกต้องครบถ้วน โดย
รายละเอียดดังกล่าวมีดังนี้

ก) ตําแหน่งราคาที่ต้องการเปิดคําสั่งซื้อขาย
ข) 0.0000 ของการตั้งค่า Stop Loss หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Stop Loss
ค) 0.0000 ของการตั้งค่า Take Profit หมายถึงลูกค้าทําการยกเลิก หรือไม่ได้ต้ังตําแหน่งของ Take Profit
4.4.3. ลูกค้าสามารถยกเลิกการตั้ง Pending Orders ได้โดยการยกเลิกการตั้งค่าของคําสั่งซื้อขายอันนั้น ๆ
4.4.4. สถานะของการดําเนินการยกเลิกการตั้ง Pending Orders จะอยู่ในส่วนของ “Log-file” เมื่อสถานะดังกล่าวปรากฏ
ขึ้นใน “Log-file” หมายความว่าการยกเลิกการตั้ง Pending Orders กําลังดําเนินการอยู่
4.4.5 ในกรณีที่ลูกค้าดําเนินการยกเลิกการตั้ง Pending Orders ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เปิดทําการหรือโบรกเกอร์ดําเนินการ
ผิดพลาดเกี่ยวกับคําสั่งซื้อขายของลูกค้าการตั้งค่า Pending Orders ทั้งหมดของคําสั่งซื้อขายมีความเป็นไปได้ที่จะถูกระบบ
ยกเลิก ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนซึ่งระบุอยู่ในส่วนของ Trading Terminal
4.5. การเปิดคําสั่งซื้อขายของระบบ (Order Execution)
4.5.1. ระบบจะดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อขายของลูกค้าเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
ก) การเปิดคําสั่งขายจาก Sell Stop - เมื่อราคา Bid เคลื่อนที่ไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของราคาที่ลูกค้า
กําหนดการเปิดคําสั่งขายล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิดคําสั่งขายโดยอัตโนมัติ
ข) การเปิดคําสั่งซื้อจาก Buy Stop - เมื่อราคา Ask เคลื่อนที่ไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของราคาที่ลูกค้า
กําหนดการเปิดคําสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
ค) การเปิดคําสั่งขายจาก Sell Limit - เมื่อราคา Bid เคลื่อนที่ไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของราคาที่ลูกค้า
กําหนดการเปิดคําสั่งขายล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิดคําสั่งขายโดยอัตโนมัติ
ง) การเปิดคําสั่งซื้อจาก Buy Limit - เมื่อราคา Ask เคลื่อนที่ไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของราคาที่ลูกค้า
กําหนดการเปิดคําสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ ระบบจะดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
จ) การดําเนินการของคําสั่ง Take Profit - สําหรับผูเ้ ปิดคําสั่งซื้อ เมื่อราคา Bid เคลื่อนที่ไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลย
ตําแหน่งของค่า take Profit ที่ลูกค้ากําหนด ระบบจะดําเนินการปิดคําสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
ฉ) การดําเนินการของคําสั่ง Stop Loss - สําหรับผูเ้ ปิดคําสั่งซื้อ เมื่อราคา Bid เคลื่อนที่ไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลย
ตําแหน่งของค่า Stop Loss ที่ลูกค้ากําหนด ระบบจะดําเนินการปิดคําสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

ช) การดําเนินการของคําสั่ง Take Profit - สําหรับผูเ้ ปิดคําสั่งขาย เมื่อราคา Ask เคลื่อนที่ไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลย
ตําแหน่งของค่า take Profit ที่ลูกค้ากําหนด ระบบจะดําเนินการปิดคําสั่งขายโดยอัตโนมัติ
ซ) การดําเนินการของคําสั่ง Stop Loss - สําหรับผูเ้ ปิดคําสั่งขาย เมื่อราคา Ask เคลื่อนที่ไปจนถึงตําแหน่งเดียวกัน หรือเลย
ตําแหน่งของค่า Stop Loss ที่ลูกค้ากําหนด ระบบจะดําเนินการปิดคําสั่งขายโดยอัตโนมัติ
4.5.2. ในกรณีที่คําสั่งซื้อขาย หรือการตั้งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Orders) ของลูกค้าอยู่ระหว่างช่องว่างของราคา
(Gap) คําสั่งซื้อขายเหล่านีจ
้ ะถูกดําเนินการตามกฎด้านล่างนี้
ก) หากคําสั่งซื้อขายถูกเปิดในขณะที่เกิดช่องว่างของราคา การตั้งคําสั่ง Take Profit จะถูกยกเลิกในกรณีที่ลูกค้าตั้งคําสั่ง
Take Profit ไว้ระหว่างช่องว่างของราคา (Gap) ระบบจะมีข้อความโดยระบุว่า “TP cancelled/gap” แจ้งให้ลูกค้าทราบ
ข) ระบบจะดําเนินการปิดคําสั่งซื้อขายจากคําสั่ง Take Profit โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ บริเวณที่ต้ังของ
คําสั่ง Take Profit
ค) ระบบจะดําเนินการปิดคําสั่งซื้อขายจากคําสั่ง Stop Loss โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ บริเวณที่ต้ังของ
คําสั่ง Stop Loss ระบบจะมีข้อความโดยระบุว่า “sl/gap”
ง) ระบบจะดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อขายจากคําสั่ง Buy Stop และ Sell Stop โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริเวณที่ต้ังของคําสั่ง Buy Stop และSell Stop ระบบจะมีข้อความโดยระบุว่า “started/gap”
จ) ระบบจะดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อขายจากคําสั่ง Buy Limit และ Sell Limit โดยอัตโนมัติหากเกิดช่องว่างระหว่างราคา ณ
บริเวณที่ต้ังของคําสั่ง Buy Limit และ Sell Limit ระบบจะมีข้อความโดยระบุว่า “started/gap” หากช่องว่างของราคาที่มี
ขนาดเล็กในบางกรณีระบบอาจจะดําเนินการเปิดคําสั่งซื้อขาย
4.5.3. ก) ในสภาวะตลาดปกติ คําสั่งซื้อจะดําเนินการโดยบริษัท ด้วยราคาที่ระบุไว้ในคําสั่งซื้อ
ข) ถ้าคําสั่งซื้อดําเนินการในสภาวะที่ตลาดผิดปกติ ราคาในการสั่งซื้ออาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคําสั่งซื้อ ลูกค้าอาจชอบ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ได้
4.5.4. ในกรณีที่มก
ี ารปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนีก
้ ับบัญชีลูกค้า :
ก) ระดับมาร์จิ้นไม่เกินผลกระทบของอัตราส่วนเลเวอเรจในปัจจุบันที่ต้ังไว้ในบัญชี;
ข) ปริมาณตําแหน่งการซื้อขายทั้งหมด 60% หรือมากกว่า ที่ว่างไว้กับเครื่องมือการซื้อขายหนึ่ง ๆ และในทิศทางเดียวกัน
(ขาย หรือ ซื้อ) ;

ค) คําสั่งซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าถูกเปิดหรือตั้งค่าไว้ก่อนภายใน 24 ชั่วโมงก่อนที่ตลาดจะปิดทําการ บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะตั้งค่า
“Take Profit” สําหรับคําสั่งซื้อขายในกรณีที่ตลาดปิดทําการ บริษัทจะลบหนึ่งสําหรับราคา Ask (สําหรับคําสั่งขาย) และจะ
บวกหนึ่งสําหรับราคา Bid (สําหรับคําสั่งซื้อ)
5. การดําเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินกับโบรกเกอร์ (Deposit/withdrawal of funds)
5.1 การดําเนินธุรกรรมฝากเงินเข้าสู่บัญชีเทรดของลูกค้า
5.1.1. ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของตนเองได้โดยใช้วิธก
ี ารและระบบการชําระเงินที่มอ
ี ยู่ใน Personal Area
5.1.2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดําเนินธุรกรรมการฝากเงินอัตโนมัติได้ คําร้องขอดําเนินการฝากเงินของลูกค้าจะได้รับการ
ดําเนินการภายในเวลาไม่เกิน 2 วันของวันทําการจากฝ่ายการเงินของบริษัท
5.2. การดําเนินธุรกรรมถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของลูกค้า
5.2.1. ลูกค้ามีสิทธิท
์ ี่จะถอนเงินผ่านระบบชําระเงินใด ๆ ก็ได้ที่ปรากฏอยู่ในระบบการชําระเงินซึ่งอยู่ในส่วนของ Personal
Area หรือ “พื้นที่ส่วนบุคคล” ของลูกค้า
5.2.2. ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีสิทธิใ์ นการดําเนินธุรกรรมฝากเงินเข้าผ่านช่องทางใดก็ได้ แต่การดําเนินธุรกรรมของลูกค้าจะ
เป็นไปได้โดยสะดวกกว่าหากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินโดยผ่านช่องทางเดียวกัน
5.2.3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะหยุด ระงับ ยกเลิกการทําธุรกรรมถอนเงินทั้งหมดและจะพิจารณาเป็นแต่
ละกรณีไป
5.2.4. ตามนโยบายการถอนเงินของ บริษัท คําร้องขอถอนเงินจะดําเนินการภายใน 2 วันทําการนับจากวันที่ได้รับคําขอถอน
เงิน
5.2.5. บริษัท สามารถพิจารณาข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับแหล่งรายได้และแหล่งเงินทุนของตนเพื่อพิจารณาความถูกต้องตาม
กฎหมายของการฝากและถอนเงินของลูกค้าและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
5.2.6. หากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝาก หรือถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิต หรือเครดิตอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การดําเนินธุรกรรมถอน
เงินของลูกค้าจะต้องทําโดยใช้บัตรเดบิต หรือเครดิตใบเดิมที่เป็นของธนาคารเดิมเท่านั้น การใช้บัตรเดบิตและเครดิตที่พ่งึ จะ
เคยดําเนินธุรกรรมฝาก หรือถอนเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะไม่สามารถดําเนินการโอนเงินภายในได้

5.2.7. หากลูกค้าดําเนินธุรกรรมฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิต หรือเครดิตการดําเนินธุรกรรมถอนเงินผ่านทางบัตรเดบิต หรือ
เครดิตจะต้องมีสําเนาของบัตรเดบิต หรือเครดิตดังกล่าว ในสําเนานั้นจะต้องมีตัวเลข 6 ตัวแรกและ 4 ตัวท้ายที่อยู่บนบัตร
รวมไปถึงชื่อของผูถ
้ ือบัตร วันหยดอายุของบัตร และลายเซ็นของผูถ
้ ือบัตรแนบมาในสําเนาดังกล่าวด้วย
5.2.8. หากคุณได้ทําการฝากเงินเข้าบัญชีผา่ นบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตและมีการยื่นคําขอถอนเงินภายในหนึ่งปีนบ
ั จาก
วันที่ทําการฝาก เงินจะถูกโอนกลับเข้าสู่บัตร สามารถถอนเข้าบัตรได้สูงถึง 100% ของเงินฝากเริม
่ ต้น จํานวนเงินที่เกินเงิน
ฝากเริม
่ ต้นอาจถอนได้ท้ังหมดหรือถอนได้บางส่วนโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
5.2.9. บริษัท ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับยอดการดําเนินงานทางการเงินในบัญชีการค้าและระบบการชําระเงินของลูกค้า
เพื่อให้เห็นถึงความเป็นจริงและความสอดคล้องของกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัท
5.2.9.1. ในกรณีที่มก
ี ารทําธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกัน บริษัทอาจยกเลิกการดําเนินการทางการเงินที่ไม่ได้พบอยู่ในระบบ
บันทึกของการชําระเงิน หรือถูกยกเลิก (การเรียกเก็บเงิน)
ในกรณีนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการดําเนินการซื้อขายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับกองทุนที่ไม่ได้รับการยืนยันและเรียกคืน
การชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเหล่านี้ เช่น ค่าคอมมิชชั่นพาร์ทเนอร์ ค่าคอมมิชชั่นอ้างอิงอัตโนมัติ โปรโมชั่น
และโบนัสล็อต เป็นต้น
5.3. การโอนเงินภายใน (Internal Transfer)
5.3.1 การโอนเงินภายในไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ
5.3.2. การโอนเงินภายในไม่สามารถดําเนินการโดยบุคคลที่สามได้
5.4. ความปลอดภัยทางการเงิน
5.4.1. เพื่อความปลอดภัยทางการเงิน บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะขอให้ลูกค้าระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวของลูกค้าเองเพื่อเป็นการยืนยัน
การมีตัวตนของลูกค้าในส่วนของการสมัครเปิดบัญชีเทรด บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการมีตัวตนของลูกค้าเพิ่มเติม
เช่น สําเนาของเอกสารเดินทาง (Passport) หรือเอกสารยืนยันการมีตัวตนอื่น ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
5.4.2. บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเป็นผูด
้ ําเนินธุรกรรมการเงินทั้งฝากและถอนเงินแทนตัวลูกค้าเอง

6. คอมมิชชั่น (Commission and other costs)
6.1. ลูกค้าจะต้องชําระค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา บริษัทได้ระบุรายละเอียดของ
ค่าคอมมิชชั่นไว้แล้วบนเว็ปไซต์หลักของ GOFX
6.2. บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนเงื่อนไขของค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท
จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของค่าคอมมิชชั่นบนเว็ปไซต์หลักของ GOFX ในส่วนของ “Company News” และ
ในหนังสือสัญญา
6.3. บริษัทไม่มส
ี ิทธิท
์ ี่จะเปิดเผยข้อมูลผลการเทรดของลูกค้า ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าธรรมเนียมจากการเทรดของลูกค้าซึ่ง
ระบุไว้ในหนังสือสัญญาฉบับนี้
6.4. บัญชีเทรดประเภท “Swap-Free” มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.4.1. บัญชีเทรดที่จะได้รับ Swap-Free มีเพียงบัญชี Go - Standard เท่านั้น
6.4.2. โดยมีเงื่อนไขการยกเว้นค่าสวอปทั้งการซื้อและขายสําหรับการเทรดฟรีระยะเวลา 10 วันแรก เมื่อเทรดเดอร์เปิดคํา
สั่งซื้อหรือขายอย่างต่อเนื่องครบจํานวน 10 วัน ค่าธรรมเนียมจะถูกคิดในวันที่ 11 ของคําสั่งซื้อขายนั้น ๆ โดยหากมีการเปิด
คําสั่งซื้อขายใหม่คําสั่งเหล่านั้นจะได้รับการยกเว้นค่าสวอปอีกครั้งจนกว่าจะครบ 10 วัน
6.4.3 การยกเว้นค่า Swap Free ไม่สามารถใช้ในการเทรด Forex Exotic และ CFD ได้
6.4.4. ทันทีที่ตรวจพบ :
6.4.4.1. การใช้บัญชี Swap-free สําหรับการทําคําสั่งซื้อ;
6.4.4.2. การใช้กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเทรด;
6.4.4.3. การใช้จุดมุง่ หมายของตัวเลือกแบบ swap-free เพื่อทํากําไรเพิ่มเติม
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปฏิเสธที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการแบบ swap-free และหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีซ้ อ
ื ขายเขาหรือ
เธอได้ตลอดเวลาตามข้อ 6.4.2 โดยการแจ้งลูกค้าผ่านทางอีเมล
7. การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัท (Communication between the Client and the Company)
7. การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัท (Communication between the Client and the Company)

7.1. บริษัทจะใช้ช่องทางที่ระบุดังต่อไปนีใ้ นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ก) Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4 จากบริษัทสู่ลูกค้า
ข) ช่อง chat ใน Personal Area ของลูกค้า
ค) โทรศัพท์
ง) การ Post
จ) ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่บริษัทประกาศบนเว็ปไซต์หลัก
ช) ช่อง chat ของบริษัท
ซ) บริษัทจะติดต่อลูกค้าโดยยึดตามข้อมูลของลูกค้าที่ระบุไว้ในขณะที่กําลังดําเนินการสมัครเปิดบัญชีหรือข้อมูลที่ลูกค้า
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวในภายหลัง
7.2. บริษัทมีบริการ “Online chat” สําหรับลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายและความต้องการของลูกค้า ในกรณีที่คําตอบของ
ลูกค้าไม่ได้รับการดําเนินการในทันทีหรือต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการบริษัทจะส่ง Email เพื่อแจ้งการดําเนินการให้
ลูกค้าภายหลัง
7.3. ลูกค้าจะต้องได้รับเอกสาร ข้อความการยืนยัน การรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าจากทางบริษัท :
ก) ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกค้าส่ง Email มายังบริษัท
ข) ทันทีที่ส่ง Email ภายในโปรแกรม MetaTrader 4
ค) ทันทีที่จบการสนทนาทางโทรศัพท์
ง) ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศ
จ) ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากข้อความถูกประกาศอยู่บนเว็ปไซต์หลัก
7.4. การลงทุน หรือการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าถือเป็นความลับของบริษัท การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะต้อง
ใช้รหัสผ่านในส่วนของ Personal Area เท่านั้น ลูกค้าจะต้องเก็บชื่อล็อคอิน (login) และรหัสผ่านของลูกค้าให้เป็นความลับ
และดีที่สุด

7.5 การสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงานของบริษัทที่ผา่ นทางระบบโทรศัพท์ของลูกค้าจะได้รับการบันทึกเสียงไว้ทุกครั้ง
บทสนทนาดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทเพื่อใช้ในการเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อความปลอดภัยของการดําเนินการ
ธุรกรรมและการลงทุนลูกค้า
8. ขั้นตอนการพิจารณาคําร้องหรือคํากล่าวอ้างของลูกค้า
8.1. ขั้นตอนการพิจารณาคําร้องหรือคํากล่าวอ้างของลูกค้าเกี่ยวกับคําสั่งซื้อขาย
8.1.1. เมื่อมีปญ
ั หาเกี่ยวกับการบริการของบริษัทเกิดขึ้น ลูกค้ามีสิทธิใ์ นการยื่นคําร้องต่อบริษัทเพื่อรับฟังการชี้แจงต่อปัญหา
ดังกล่าวได้โดยคําร้องของลูกค้าจะได้รับการพิจารณา 2 วันที่บริษัทเปิดทํางาน ระยะเวลา 2 วันจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้า
ยื่นคําร้องดังกล่าวต่อบริษัท
8.1.2. คําร้องของลูกค้าจะต้องมีข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8.1.6 ในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าสามารถยื่นคําร้องไปยังแผนก
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจาก Feedback ของลูกค้าซึ่งอยู่ในเว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders” ของ
บริษัท หากลูกค้าดําเนินการยื่นคําร้องในส่วนอื่น บริษัทจะถือว่าไม่รับทราบหรือรับรู้คําร้องดังกล่าว
8.1.3. บริษัทจะพิจารณาคําร้องของลูกค้าและตอบกลับภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากที่ได้รับทราบคําร้อง หากบริษัทที่
ต้องการข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับคําร้องของลูกค้า ลูกค้าจะต้องตอบคําถามของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา
8.1.4. ในกรณีที่บริษัทที่ต้องการข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับคําร้องของลูกค้า คําร้องของลูกค้าดังกล่าวจะถูกรอไว้ช่วั คราวจนกว่า
ทางบริษัทจะได้รับคําตอบจากลูกค้า
8.1.5. การอ้างสิทธิจ
์ ะถูกปฏิเสธและบัญชีลูกค้าอาจถูกยุติลงในกรณีต่อไปนี้ :
ก) ลูกค้าไม่สามารถตอบคําถามใด ๆ และ/ หรือคําขอทั้งหมดของบริษัทได้ภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับ
ข) บริษัทพบว่าลูกค้าใช้อุปกรณ์หลายเครื่องในขณะที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท และ/หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มจากหลาย
IP ที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าทั่วไปและ/หรืออาจสงสัยว่าบัญชีของลูกค้าถูกบุกรุกและ/หรือใช้งาน โดยบุคคลที่
สามที่ไม่ได้รับอนุญาต
ค) บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าลูกค้ายินดีให้การเข้าถึงบัญชีของตนแก่บุคคลที่สาม
8.1.6. ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนีล
้ งในคําร้องของลูกค้า
ก) ชื่อและนามสกุลจริง

ข) หมายเลขบัญชีเทรด
ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ในคําร้อง
ง) หมายเลขของคําสั่งซื้อขายที่มป
ี ญ
ั หา
จ) รายละเอียดและข้อมูลค่าอธิบายของปัญหาโดยละเอียด
8.1.7. บริษัทมีสิทธิใ์ นการยกเลิก หรือไม่รับทราบคําร้องของลูกค้าทั้งหมดในกรณีที่การยื่นคําร้องของลูกค้าไม่เป็นไปตามกฎ
ข้อที่ 8.1.2 และ 8.1.6 ของสัญญาฉบับนี้
8.2. ขั้นตอนในการพิจารณาคําร้องที่มต
ี ่อคุณภาพการบริการ
8.2.1. ลูกค้ามีสิทธิใ์ นการยื่นคําร้องให้มก
ี ารพิจารณาคุณภาพการบริการลูกค้าสามารถดําเนินการให้ Feedback ต่อคุณภาพ
การบริการได้โดยการไปที่เว็ปไซต์หลักส่วน “Claims and disputes for orders” ของบริษัทคําร้องต่อคุณภาพบริการของ
ลูกค้าจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
8.2.2. บริษัทจะพิจารณาคําร้องของลูกค้าและตอบกลับคําร้องนั้นในส่วนของ Personal Area ของลูกค้าภายในระยะเวลา
10 วันหลังจากที่ได้รับทราบคําร้อง
8.2.3. ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนีล
้ งในคําร้องของลูกค้า
ก) ชื่อและนามสกุลจริง
ข) หมายเลขบัญชีเทรด
ค) วันและเวลาของเหตุการณ์ในคําร้อง
ง) ชื่อของพนักงานบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้า
จ) ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานบริษัทเช่น โทรศัพท์,ระบบ Live Chat ใน Personal Area ของลูกค้า, Live Chat
บนเว็ปไซต์หลัก หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
ฉ) รายละเอียดและคําอธิบายของเหตุการณ์ในคําร้องโดยละเอียด
8.3. แหล่งข้อมูลสําหรับการอ้างอิงต่อคําร้องของลูกค้า

8.3.1. เซิร์ฟเวอร์ Log-file คือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ลูกค้าสามารถใช้ในการยื่นพร้อมกับคําร้องต่อปัญหาของลูกค้า บริษัทจะ
พิจารณาข้อมูลที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์ Log-file เป็นอันดับแรกก่อนหลักฐานอื่น ๆ ที่มต
ี ่อเหตุการณ์น้น
ั ๆ
8.3.2. ในกรณีที่คําร้องต่อปัญหาของลูกค้าไม่ได้รับการบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ Log-file บริษัทจะพิจารณาคําร้องของลูกค้า
จากหลักฐานอื่น ๆ
8.4. การชําระค่าชดเชยจากบริษัท
8.4.1. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบคําร้องและเป็นจริงดังคํากล่าวอ้าง บริษัทยินดีจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าโดยการโอนเงิน
ชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้า
8.4.2. บริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าหากตรวจสอบและพบว่าคําร้องของลูกค้ากับหลักฐานที่ใช้อ้างอิงยังไม่มค
ี วาม
สมเหตุสมผลเพียงพอ
8.4.3. บริษัทจะไม่ชําระเงินค่าชดเชยในปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสียหายทางการเงินให้ลูกค้า
8.4.4. จากกรณีข้อที่ 8.4.1 บริษัทจะดําเนินการโอนเงินชดเชยไปยังบัญชีเทรดของลูกค้าภายในเวลา 1 วันของวันทําการ
หลังจากที่ผลของการพิจารณาคําร้องปรากฏ
8.5. การยกเลิก หรือปฏิเสธคําร้องของลูกค้า
8.5.1. ในขณะที่บริษัทกําลังปิดเพื่อดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ คําร้องใด ๆ ที่ส่งมาบริษัทจะถือว่ายังไม่ได้รับทราบ
คําร้องดังกล่าวและจะไม่ดําเนินการใด ๆ ให้ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธคําร้องจากระบบผ่าน
ทาง Email ภายใน trading platform ของลูกค้าหรือช่องทางอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 7.1 ของสัญญาฉบับนี้
8.5.2. บริษัทจะไม่รับคําร้องที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการดําเนินการส่งคําสั่งซื้อขายถึงแม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏอยู่
บนเซิร์ฟเวอร์ Log-file
8.5.3. คําร้องอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากที่บริษัทได้กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนีจ
้ ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทเป็นกรณีไป
8.6. หากลูกค้าดําเนินการเปิดปิดหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อขายในขณะที่ตลาดปิดทําการบริษัทขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไม่
ดําเนินการใด ๆ กับคําสั่งซื้อขายของลูกค้า

9. ความเสี่ยง
ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีที่จะรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของการลงทุนและยินดีที่จะให้บริษัทดําเนินการ
ดูแลคําสั่งซื้อขายของลูกค้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :
9.1. ความเสี่ยงที่เกิดจาก Leverage
9.1.1. การเปลี่ยนแปลงของตลาดในบางครั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อ Leverage ของบัญชีเทรดที่ลูกค้ากําลังเปิดคําสั่งซื้อขาย
อยู่ ในกรณีที่ตลาดกําลังวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของคําสั่งซื้อขายของลูกค้า ลูกค้าสามารถเปิดคําสั่งซื้อขายที่
ติดลบนั้นไว้ได้จนกว่ามาร์จิ้นของลูกค้าจะหมดหรือลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าเทรดเพื่อเพิ่มมาร์จิ้นให้กับบัญชีเทรดตัวเองได้
9.1.2. การเทรดที่ดีควรจะมีมาร์จิ้นอย่างน้อยเกิน 100% ขึ้นไป และการเทรดทุกครั้งควรจะตั้งค่า Stop Loss ที่คําสั่งซื้อขาย
ด้วยทุกครั้ง
9.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาด
9.2.1. ในบางครั้งตลาดจะมีการผันผวนสูงซึ่งส่งผลต่อการเทรดเป็นอย่างมาก เพราะช่วงที่ตลาดผันผวนหากทํากําไรได้ก็จะ
ได้กําไรมากหากขาดทุนก็จะขาดทุนมากเช่นกัน
9.3. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางเทคนิค
9.3.1. ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีที่จะรับความเสี่ยงซึ่งเกิดจาก ข้อมูล การสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าผิดพลาดหรือมีปญ
ั หา
ซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่ งของลูกค้าเองและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเทรดของลูกค้าได้
9.3.2. ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีที่จะรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ “Client Terminal” ของลูกค้าซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
จากสาเหตุดังต่อไปนี้
ก) การขัดข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรืออินเตอร์เน็ตของลูกค้ามีปญ
ั หา
ข) อุปกรณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการเทรดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค) การตั้งค่า “Client Terminal” ที่ผด
ิ พลาดของลูกค้าเอง
ง) ลูกค้าไม่ได้ทําการปรับ “Client Terminal” ของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
จ) ลูกค้าไม่ได้ศก
ึ ษาหรือเข้าใจเกี่ยวกับวิธก
ี ารใช้งาน หรือติดตั้ง “Client Terminal” ซึ่งได้อธิบายและระบุไว้แล้ว

9.4. ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะที่ไม่ปกติของตลาด
ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีที่จะรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดไม่ปกติซ่งึ อาจจะส่งผลให้การส่งคําสั่งซื้อขายใช้
เวลานานขึ้นค่า Spread อาจจะกว้างขึ้น
9.5. ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดปกติของ Trading Platform
9.5.1. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการส่งคําสั่งซื้อขายสามารถทําได้ทีละครั้งเท่านั้น การพยายามส่งคําสั่งซื้อขายซํ้า ๆ
ติดต่อกันอย่างรวดเร็วมีสิทธิท
์ ําให้ระบบทําการล็อคคําสั่งซื้อขายของลูกค้าโดยระบบจะแสดงข้อความ “Order is locked”
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
9.5.2. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการเคลื่อนที่ของราคาไม่ได้เกิดจากการกระทําของโบรกเกอร์แต่หากเกิดจากเซิร์ฟเวอร์
ทําการดึงข้อมูลมาจากตลาดจริง ในกรณีที่อินเตอร์เน็ตของลูกค้าไม่เสถียร ราคาที่ลูกค้าได้รับหรือได้เห็นอาจจะไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ณ ปัจจุบันของตลาด
9.5.3. อัตราราคาปัจจุบันสําหรับสินทรัพย์ อ้างอิง จะถูกคํานวณโดยบริษัทโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ราคาที่ได้รับจาก
บริษัท ทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการกําหนดราคาของตลาด จะขึ้นกับความรู้ความเข้าใจของบริษัทนั้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
9.5.4. ลูกค้ายอมรับราคาที่เสนอโดยบริษัทโดยไม่มเี งื่อนไข โดยถือเป็นการถูกต้อง จะไม่มก
ี ารเรียกร้องเกี่ยวกับราคาที่เสนอ
โดยบริษัท กรณีที่ราคาแตกต่างจากราคาของแหล่งอื่น ๆ สามารถยอมรับสําหรับนําไปพิจารณา
9.5.5 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาซํ้ากับราคาให้ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าสอดคล้องกับที่บริษัทกําหนด ราคา
ดังกล่าวจะเรียกว่า "ราคา Off-market" และหรือ"สภาวะตลาดผิดปกติ" และหรือ" ข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด"ที่กําหนดไว้ใน
ข้อตกลงหรือในส่วน" ข้อกําหนดและคําจํากัดความ" และทําการแก้ไขข้อมูลการเงินของการเทรดในราคาดังกล่าว
9.5.6 ในกรณีที่มก
ี ารหยุดการให้ราคาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เทรดโดยไม่ได้แจ้งไว้อาจเนื่องมาจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
ล้มเหลว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลราคากับฐานข้อมูลของราคาบนเซิร์ฟเวอร์อ่ ืนเพื่อที่จะให้มค
ี วาม
ต่อเนื่องของการเสนอราคา ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ แต่ไม่จําเป็นที่จะแก้ไขผลทางการเงินของการเทรดของลูกค้าที่เท
รดในช่วงเวลานี้
9.5.7. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการปิด แก้ไข นําโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่สามารถแก้ไขคํา
สั่งซื้อขายที่ลูกค้าดําเนินการไปแล้วในตลาดได้
9.5.8. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ได้วางแผนการเทรดที่ดีในการเปิดคําสั่งซื้อขายที่สองทั้ง ๆ ที่ยัง
ไม่ได้ทราบผลของคําสั่งซื้อขายแรก

9.5.9. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการตั้งค่าคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท (Pending Orders) สามารถทําได้หลังจากที่
ส่งคําสั่งซื้อขายไปยังตลาดแล้วเท่านั้น
9.5.10. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการดําเนินการของคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท (Pending Orders) จะดําเนินการ
ต่อเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งอยู่ในตําแหน่งงเดียวกัน หรือเลยตําแหน่งของคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น การดําเนินการ
เป็นไปตามกฎข้อที่ 4.5 ของสัญญาฉบับนี้
9.6. ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการสื่อสารล้มเหลว
9.6.1. ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินฝากเนื่องจากตัวลูกค้าเองไม่ได้รับ หรือรับข้อความ
จากบริษัทล่าช้าเกินไป
9.6.2. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่ว่า Email ที่ลูกค้าส่งให้กับบริษัทอาจจะมีความเป็นไปได้ที่บุคคลที่สาม
สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Email ของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตได้
9.6.3. ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทมีสิทธิใ์ นการลบหรือทําลายข้อความที่ลูกค้าไม่ได้รับผ่านระบบส่ง Email ภายใน การ
ดําเนินการลบข้อความดังกล่าวจะมีข้น
ึ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งข้อความให้กับลูกค้า
9.6.4. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเทรดของลูกค้าถือเป็นความลับของลูกค้า ลูกค้ายอมรับความ
เสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลที่สามที่ดําเนินการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
9.7. ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย
9.7.1 ลูกค้ารับทราบ เข้าใจดีและยินดีรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอาจจะส่งผลถึงความสูญเสียเงินของลูกค้า
10.เหตุสุดวิสัย
10.1. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุให้ค่ส
ู ัญญาฝ่ายใดก็ตามถูกสกัดกั้น หรือจํากัดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งภายใต้สัญญาฉบับนีซ
้ ่งึ อยู่เหนือการควบคุมเช่น สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง
จลาจล การก่อการกบฏ การแทรกแซงทางการเมืองการปรับลดค่าเงินตรา เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ ระเบิด อุทกภัยและเหตุ
สุดวิสัย หรือสิง่ ที่สองฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดความไม่ม่น
ั คงใน
ตลาด บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดให้บริการชั่วคราวโดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ Email
10.2. บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะกําหนดขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ
Email

10.3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทดําเนินการดังต่อไปนีโ้ ดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก) ดําเนินการตามคําร้องขอเพิ่มมาร์จิ้น
ข) ปิดคําสั่งซื้อขายของลูกค้าที่บริษัทเห็นว่าสมควร
ค) ระงับหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางข้อในสัญญาฉบับนีท
้ ี่เกี่ยวข้องกับเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกของบริษัทใน
การดําเนินการ
ง) ดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใด ๆ ต่อคําร้องของลูกค้าหรือตัวบริษัทเอง
จ) พิจารณาผลและรายละเอียดของคําสั่งซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าเช่น การเปิดปิดคําสั่งซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
ของราคา จํานวนคําสั่งซื้อขายที่ถูกลบทั้งหมด
ข้อตกลงหุน
้ ส่วน
บริษัทจีโอเอฟเอ็กซ์ ประเทศไทย (GOFX) จํากัด ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนีเ้ รียกว่า “บริษัท” และลูกค้าผูท
้ ี่เปิดบัญชี IB ที่
เว็บไซต์ www.gofx.com ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนีเ้ รียกว่า “ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์” เรียกรวมกันในสัญญาฉบับนีว้ ่า “คู่สัญญา”
ได้ตกลงทําสัญญาฉบับนีร้ ่วมกันดังต่อไปนี้ :
1. ข้อกําหนดทั่วไป
1.1 สัญญาฉบับนีเ้ ป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสําหรับลูกค้า (Customer Agreement)
1.2 ผูท
้ ี่มค
ี วามประสงค์ต้องการเป็นผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จําเป็นจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี:้
1.2.1 จะต้องดําเนินการสมัครหรือมีบัญชี Personal Area ในเว็บไซต์ของบริษัท
1.2.2 ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญาฉบับนีแ
้ ละรับอีเมลยืนยันการเปิดบัญชี IB
1.2.3 รับหมายเลข ID สําหรับการเป็นผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์
1.2.4 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการขอข้อมูลบัตรประชาชน หรือเอกสารข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่จําเป็นเพื่อ ใช้ในการยืนยันตัวตน
ของผูท
้ ี่เป็น IB ได้ทุกเมื่อทุกเวลา
1.3 หลังจากที่ข้น
ั ตอนการเปิดบัญชีสําหรับ IB เสร็จสิน
้ นะนําโบรกเกอร์สามารถเลือกและใช้ส่ อ
ื สําหรับการโฆษณาที่มอ
ี ยู่
้ ผูแ
ในเว็บไซต์ของบริษัทในการวางบนเว็บไซต์ของตนเองหรือใช้สําหรับชักชวนลูกค้า (referral link)

1.4 หลังจากผูท
้ ี่ประสงค์ต้องการเป็นผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ดําเนินการตามข้อ 1.2. เรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเดือน
เกี่ยวกับสถานะภาพการเป็นผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไปยังอีเมลของเขา/เธอโดยอัตโนมัติ
1.5 บริษัทและผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องมีความรับผิดชอบในบริบทของตนเองตามสัญญา บริษัทจะต้องอํานวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าในการให้บริการด้านการลงทุนในตลาด ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องชักชวนลูกค้าให้มาลงทุนกับบริษัท
1.6 ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนีค
้ ือการหาหรือชักชวนลูกค้าให้มาลงทุนกับ
บริษัท ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์มส
ี ิทธิต
้ ุกประการ
์ ามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนีท
1.7 ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องยอมรับโดยไม่มเี งื่อนไขว่าลูกค้าของเขา/เธอที่สามารถหาหรือชักชวนมาได้ถือเป็นลูกค้าของ
บริษัท
2. การทํางานร่วมกันระหว่างคู่สัญญา
2.1. บริษัทหรือผูอ
้ ่ ืนไม่สามารถใช้สิทธิใ์ นสัญญาฉบับนีไ้ ด้ ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไม่สามารถใช้ช่ อ
ื ของบริษัทโลโก้ นามบัตร การ
ประกาศโฆษณาหรือสื่อโฆษณาอื่น ๆ ของโบรกเกอร์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากโบรกเกอร์เสียก่อน ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์
สามารถหาหรือชักชวนลูกค้าได้ในฐานะของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้สถานะอื่นได้ ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์
สามารถใช้ส่ อ
ื ในการโฆษณาที่บริษัทเป็นผูอ
้ อกแบบให้โดยเฉพาะสําหรับเขา/เธอได้
2.2. บริษัทจะต้องดูแลในส่วนดังต่อไปนี้ :
2.2.1. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ที่ละเมิดเงื่อนไขในสัญญาฉบับนีแ
้ ละสัญญาสําหรับลูกค้า
2.2.2. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ที่ทําเกินกว่าบริบทที่ตนเองได้รับสิทธิจ
์ ากบริษัท
2.2.3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์หรือบุคคลที่ 3
2.2.4. พิจารณาผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ที่ไม่สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขข้อที่ 3.1 ในสัญญาฉบับนี้
2.3. คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาฉบับนีห
้ รือสัญญาสําหรับลูกค้าจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้สัญญา
ฉบับนี้
3. สิทธิและข้อกําหนดสําหรับผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์
3.1 ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะได้รับสิทธิดังต่อไปนีท
้ ันทีที่ยอมรับเงื่อนไขของบริษัท

3.1.1. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์สามารถโฆษณาให้บริษัทได้
3.1.2. การประชาสัมพันธ์และโฆษณาของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์เพื่อชักชวนลูกค้าจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในประเทศของ
ตัวแทนคนนั้นน ๆ
3.1.3. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของบริษัททราบถึง กิจกรรม การบริการข้อดี และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
3.1.4. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของบริษัททราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางบริษัทซึ่งรวมไปถึงที่อยู่
และรายละเอียดในการติดต่อบริษัทเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงเงื่อนไขและการบริการของทางบริษัท
3.1.5. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของบริษัททราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (www.gofx.com)
หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือสอบถาม ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องให้ข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจนและถูกต้อง
3.2. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องรับประกันการกระทําหรือจัดกิจกรรมของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมาย
ภายในประเทศของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
3.3. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ให้ไม่
สามารถดําเนินการตามีหน้าที่ของตนเองได้
3.4. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการหาลูกค้า
3.5. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะมีลูกค้าภายใต้สังกัดโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าคนนั้น ๆ ดําเนินการดังต่อไปนี้ :
3.5.1. ลูกค้าคนนั้น ๆ เปิดบัญชีเทรดภายใต้ referral link ของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์
3.5.2. ลูกค้าที่ส่งคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทเพื่อลงทะเบียนเขา/เธอระบุว่าได้รับการแนะนําโดยโบรกเกอร์
นายหน้า คําขอจะถูกดําเนินการหากมีการยื่นเรื่องเข้ามาภายใน 7 วัน ตามปฏิทิน เนื่องจากลูกค้าได้รับการลงทะเบียนไว้ที่
www.gofx.com และลูกค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Broker นายหน้ารายอื่น
3.6. ในกรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนไว้แล้วที่ www.gofx.com บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการลงทะเบียนลูกค้าที่โบรกเกอร์
นายหน้าหามาได้ในระหว่าง 7 วันทําการนั้น และโบรกเกอร์นายหน้า
จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผูแ
้ นะนําลูกค้ารายนั้นจริง และอธิบายถึงสาเหตุผลความผิดพลาดในการลงทะเบียนได้ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อตกลงข้อ 3.5

3.7. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์สามารถใช้ส่ อ
ื ในการโฆษณาที่บริษัทกําหนดหรือมอบให้ในการโฆษณาให้กับบริษัท
3.8. แนะนําโบรกเกอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธก
ี ารดังต่อไปนีใ้ นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้บริษัท
• โปรแกรมช่วยโฆษณาอัตโนมัติ APS (Active Promotion Systems)
• การโฆษณาที่ส่อไปในทางลามก หรืออนาจารบนเว็บไซต์
• การโฆษณาสิง่ ที่ขัดต่อกฎหมายในประเทศของตัวแทนบนเว็บไซต์
• การโฆษณาด้วยวิธส
ี ่งข้อมูลเหมือนเดิม ซํ้า ๆ เรื่อย ๆ หรือการสแปม (Spam and spamdexing)
• การประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่อธิบายอย่างชัดเจนให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงในการลงทุน
• การประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและขัดต่อกฎหมายในประเทศของตัวแทนคนนั้น ๆ
• การจัดกิจกรรมใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท
• การประชาสัมพันธ์ไปในทางหลอกลวงหรือฉ้อโกงหรือส่อไปในทางทุจริต
3.9. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไม่ได้รับสิทธิใ์ ห้ดําเนินการดังต่อไปนี้
3.9.1. เปิดเว็บไซต์ที่มี Domain เป็นชื่อของ gofx หรือใช้ช่ อ
ื อื่นที่ใกล้เคียงเช่น ggofx, goofx, gofxx และอื่น ๆ
3.9.2. เปิดธุรกิจโดยใช้ช่ อ
ื gofx หรือใช้ช่ อ
ื อื่นที่ใกล้เคียงเช่น ggofx, goofx, gofxx และอื่น ๆ
3.9.3. ใช้ URL หลักของเว็บไซต์บริษัทใน PPC systems (Google, Yahoo! , Live และอื่น ๆ) หรือ referral link ของตัวเองใน
การละเมิดกฎของสัญญาฉบับนีห
้ รือละเมิดกฎอื่น ๆ ของบริษัท
3.9.4 ผูแ
้ นะนําโบรกไม่มส
ี ิทธิท
์ ี่จะสร้างแอ็ปเองโดยใช้โลโก้ FBS หรือชื่อของบริษัท
3.9.5 Introducing Broker ห้ามใช้โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบชําระเงินรวมถึง Google Ads
3.10. บริษัทไม่อนุญาตให้ผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์ดําเนินธุรกรรมใด ๆ กับลูกค้าภายใต้สังกัดของตนเองรวมไปถึงการรับเงิน
Bank wire หรือบัตรใด ๆ
3.11. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์สามารถเก็บข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับได้ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการ
ประชาสัมพันธ์ที่จะส่งผลดีต่อบริษัทและต่อตัวของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ เอง
3.12. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะนําไปสู่ความเสี่ยง
หรือความสูญเสียของบริษัท

3.13. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์มส
ี ิทธิท
์ ี่จะคุย หรือไกล่เกลี่ยกับลูกค้าภายใต้สังกัดของตัวเองในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทที่
เกี่ยวกับผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ
3.14. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์มส
ี ิทธิท
์ ี่จะเตือนลูกค้าถึงความเสี่ยงในการเทรดก่อนที่ลูกค้าจะตกลงเซ็นสัญญาสําหรับลูกค้า
3.15. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไม่ควรที่จะแนะนําหรือให้คําปรึกษาไปในทางที่กระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้า บริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อการกระทําดังกล่าว
3.16. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไม่มส
ี ิทธิไ์ ม่มส
ี ิทธิท
์ ี่จะลงโฆษณาบนสื่อใหญ่ ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
หรือสื่ออื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบถึงภาพพจน์ของบริษัทได้
3.17. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์สามารถบอกลูกค้าถึงสถานะของตนเองในบริษัทได้ก่อนที่จะเริ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
4. ข้อกําหนดและสิทธิของบริษัท
4.1. บริษัทที่ต้องให้การสนับสนุนผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
4.2. บริษัทจะต้องมอบเงินรางวัลให้กับผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
4.3 บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการคํานวณและชําระค่าใช้จ่าย บริษัทจะต้องแจ้งผลการเทรดให้กับผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์อย่าง
น้อย 4 ครั้งต่อเดือน
4.4. บริษัทที่ต้องดําเนินการเปิดบัญชีสําหรับการลงทุนให้กับลูกค้าที่ผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์ชักชวนมาลงทุนตามข้อตกลงที่ได้
ระบุไว้ในสัญญาสําหรับลูกค้า
4.5. บริษัทจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าสามารถทําการเทรดผ่านระบบโดยการล๊อคอินและระบุรหัสผ่านที่ต้ังขึ้นโดยบริษัท
4.6. บริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดของผลการเทรดให้กับลูกค้า
4.7. บริษัทมีสิทธิท
ู้ นะนําโบรกเกอร์จัดทําขึ้น เพื่อชักชวนลูกค้า
์ ี่จะรับข้อมูลหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือสิ่งที่ผแ
4.8. บริษัทมีสิทธิท
ู้ นะนําโบรกเกอร์ไม่สามารถหาลูกค้าได้อย่างน้อย 5 คนภายใน
์ ี่จะยกเลิกสัญญาฉบับนีใ้ นกรณีที่ผแ
ระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์เริ่มตกลงเซ็นสัญญา (ลูกค้าที่หามาได้จะต้องมีความเคลื่อนไหวในบัญชี
เทรดของตนเองด้วย)

4.9. บริษัทมีสิทธิที่จะนําชื่อของลูกค้าภายใต้สังกัดของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ออกในกรณีที่ลูกค้าคนดังกล่าวไม่ทําการฝากเงิน
เข้าบัญชีเป็นเวลานานเกินกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีกับผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์
4.10. บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกลูกค้าที่อยู่ภายใต้สังกัดของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ได้ในกรณีที่ผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ไม่
สามารถทําตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนีไ้ ด้
4.11. บริษัทมีสิทธิที่จะแจ้งให้ลูกค้าภายใต้สังกัดของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ทราบว่าผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
4.12 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อความจากระบบการชําระเงินที่ระบุว่าลูกค้าต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง บริษัทฯ มีสิทธิท
์ ี่จะถอด
ถอนลูกค้าดังกล่าวออกจาก Introducing Broker ของเขา และยกเลิกค่าคอมมิชชั่นของ Introducing Broker ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าดังกล่าว
4.13 หากบริษัทฯ ขอหลักฐาน (สแกนสําเนาบัตร) ลูกค้าควรยื่นภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นบริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ ี่จะถอดถอน
ลูกค้าโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยื่นเอกสารสแกนสําเนาบัตรที่เขาใช้ทําการฝากเงิน จากนั้นเขาถึงจะถูกนํากลับเข้าไปอีก
ครั้ง ค่าคอมมิชชั่นในช่วงระหว่างที่มก
ี ารถอดถอนจะไม่ถูกจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์
4.14. บริษัทมีสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิการเป็นผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์หากผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ไม่สามารถทําตามเงื่อนไข
ในสัญญาฉบับนีไ้ ด้
4.15. ในกรณีที่ผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์ละเมิดเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงสัญญาฉบับนีร้ ะหว่าง
บริษัทและผูแ
้ นะนําโบรก บล็อกบัญชี IB ของเขา แยกลูกค้าออกจากบัญชีผแ
ู้ นะนําโบรก และยกเลิกทุกโบนัสและค่า
คอมมิชชั่นที่ข้น
ึ อยู่กับลูกค้าของผูแ
้ นะนําโบรก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการยกเลิกสัญญานีจ
้ ะหมายถึงการยกเลิกภาระ
ผูกพันของบริษัทที่เกี่ยวกับการโอนค่าคอมมิชชั่นและเงินรางวัลอื่น ๆ ให้ผแ
ู้ นะนําโบรก ตามเงื่อนไขของสัญญาที่อ้างถึงใน
เอกสารฉบับนี้ เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจะมีผลแม้ว่า ข้อตกลงนีถ
้ ูกยกเลิก
4.16 บริษัทฯ มีสิทธิท
์ ี่จะปิดการใช้งานบัญชี IB ในกรณีที่Introducing Broker ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลามากกว่าหนึ่ง
(1) ปีปฏิทิน (รวมถึงแต่ไม่ จํากัดเพียงการดําเนินใด ๆ ในการเข้าสู่ระบบ, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า, การถอนค่าคอมมิชชั่น)
การปิดใช้งานบัญชีหมายความว่าบริษัทฯ จะหยุดการคํานวณค่าคอมมิชชั่นและบัญชีจะถูกจัดเก็บอย่างถาวร
5. ขอบเขตของสิทธิของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์
5.1. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไม่มส
ี ิทธิดําเนินการดังต่อไปนีห
้ ากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

5.1.1. ดําเนินการทําสัญญาใด ๆ โดยใช้ช่ อ
ื ของบริษัทและไม่แจ้งให้บริษัททราบ
5.1.2. ใช้วิธก
ี ารชักชวนลูกค้ารับประกัน หรือสัญญากับลูกค้าในสิ่งที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
5.1.3 ในการใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือแอปฯ มือถือและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทฯ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงลิขสิทธิ์ , เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการบริการ, ชื่อทางการค้า, รหัสซอฟต์แวร์ ,
ไอคอนโลโก้ตัวละครเลย์เอาต์ท้ังหมด, ความลับทางการค้า, ปุม
่ , โทนสี, กราฟฟิก, ฯลฯ ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ห้ามมิให้ใช้ช่ อ
ื โดเมนที่
คล้ายกันกับของบริษัทฯ , ชื่อแอปฯ ที่คล้ายกัน, คําอธิบายแอปฯ , คีย์เวิร์ด,ภาพ หรือวิดีโอที่ว่างไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และ/หรือแอปฯ มือถือ การละเมิดกฎนีจ
้ ะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจน ข้อตกลงอาจถูกยกเลิกในขณะที่
บทบัญญัติของวรรค 5.4 และ 5.5 ของข้อตกลงนีจ
้ ะถูกนําไปใช้ผแ
ู้ นะนําโบรคเกอร์คนนั้นและบัญชีของเขา
5.2. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไม่มส
ี ิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลหรือ code ของสื่อสําหรับการโฆษณาที่บริษัทจัดทําให้
หากบริษัทตรวจสอบและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลหรือ code ของสื่อสําหรับการโฆษณา บริษัทมีสิทธิที่จะ
ยกเลิกเงื่อนไขการรับเงินรางวัลของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ ได้
5.3 ผลจากขอบเขตและสิทธิของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ในข้อที่ 5.1 และ 5.2 จะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปีนบ
ั ตั้งแต่ผแ
ู้ นะนําโบรก
เกอร์คนนั้น ๆ ยินยอมที่จะเซ็นรับทราบในสัญญาฉบับนี้
5.4. ในกรณีที่บริษัทได้รับคําร้องหรือตรวจสอบเกี่ยวกับผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ แล้วพบว่าผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คน
ดังกล่าวได้ละเมิดหรือดําเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหรือข้อกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คนดังกล่าวจะต้อง
จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัท ความเสียหายที่บริษัทได้รับจากการกระทําของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นความ
เสียหายในด้านของชื่อเสียงหรือรายได้จะถือเป็นเงินชดเชยที่ผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้นๆ ต้องชําระทั้งหมด ผูแ
้ นะนําโบรก
เกอร์คนดังกล่าวไม่มส
ี ิทธิที่จะโต้แย้งจํานวนเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับบริษัท
5.5 ในกรณีที่ผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์ละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะระงับการใช้งานบัญชี IB ของผู้
แนะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับเงินชดเชยทั้งหมด บริษัทมีสิทธิที่จะเก็บเงินชดเชยทั้งหมดไว้กับตัวบริษัท
เองตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาสําหรับลูกค้า
5.6 ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์และลูกค้าภายใต้สังกัดของเขา (Referrals) มีที่อยู่อีเมล หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลข IP address เดียวกัน บริษัทจะไม่ถือว่าลูกค้าภายใต้สังกัดผูน
้ ้น
ั เป็นลูกค้าของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ที่มช
ี ่อ
ื
ตรงกัน และจะดําเนินการดึงรายชื่อของลูกค้าคนดังเกล่าออกจากรายชื่อลูกค้าของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ทันที

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกร้องหรือขอตรวจสอบพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์ที่ผู้
แนะนํา โบรกเกอร์คนนั้นได้รับค่าคอมมิชชั่น ก่อนที่จะมีการอนุมต
ั ิการถอนเงินจากบัญชีผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์
5.8 ในการซื้อขายที่มล
ี ักษณะของการ "ปั่ น" จะไม่มก
ี ารจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้และลูกค้าที่ผเู้ กี่ยวข้องจะถูกถอดออก การปั่ น
จะถูกพิจารณาเช่นกันในกรณีที่มก
ี ารทําการซื้อขายผ่านบัญชีของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างค่าคอมมิชชั่น ในกรณี
ดังกล่าวหรือ/และกิจกรรมการซื้อขายอื่น ๆ ของลูกค้าที่ได้รับการแนะนําโดยผูแ
้ นะนําที่เป็นที่ต้องสงสัย บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
้ นะนําตามดุลยพินจ
ิ ของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
์ ี่จะยุติข้อตกลงนี้ และ/หรือคํานวณใหม่หรือระงับค่าคอมมิชชั่นของผูแ
6. หลักการทํางานและการหาลูกค้าของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์
6.1. ผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์สามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อโฆษณาเกี่ยวกับการให้ข้อมูล การโฆษณาการบริการหรือกิจกรรมของทาง
บริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาข้อที่ 3 ของสัญญาฉบับนี้
6.2. บริษัทจะถือว่าลูกค้าที่ผแ
ู้ นะนําโบรกเกอร์ชักชวนมาเป็นลูกค้าภายใต้สังกัดของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์คนนั้น ๆ โดย
สมบูรณ์แล้วต่อเมื่อลูกค้าดําเนินการดังต่อไปนี้ :
6.2.1. ลูกค้ากด referral link ของผูแ
้ นะนําโบรกเกอร์แล้วเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท
6.2.2 ลูกค้าอาจเลือกที่จะอยู่ในทีมเดียวกับ Introducing Broker ที่มช
ี ่อ
ื ตามคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งมายังบริษัทฯ
พร้อมแนบ บัตรประชาชนของเขา/เธอคําขอจะถูกดําเนินการในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านีท
้ ้ังหมด:
- ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนกับ Introducing Broker รายอื่น (ในกรณีนเี้ ขา/เธอจําเป็นต้องทําตามกระบวนการที่กล่าวไว้ใน
6.2.3)
- ลูกค้าไม่มค
ี ําสั่งซื้อขายในบัญชีการซื้อขายใด ๆ ที่อยู่ใน Personal Area ของเขา/เธอมาก่อน คําสั่งซื้อขายในบัญชีโบนัสจะ
ไม่ถูกนับรวม
- ในกรณีที่ลูกค้ามีคําสั่งซื้อขายในบัญชีจริงมาก่อน คําขอจะถูกดําเนินการก็ต่อเมื่อถูกส่งมาภายใน 7 วันตามปฏิทินนับตั้งแต่
ที่ลูกค้าลงทะเบียนที่ www.gofx.com
- Introducing Broker ได้ทําการลงทะเบียนบัญชี Partner ของเขา/เธอก่อนที่ลูกค้าจะลงทะเบียนบัญชีที่ www.gofx.com
6.2.3 ลูกค้าที่ลงทะเบียนภายใต้ Introducing Broker อาจทําการเปลี่ยนแปลง Introducing Broker เมื่อมีการร้องขอเป็น
ลายลักษณ์อักษรส่งต่อมายังบริษัทฯ พร้อมแนบบัตรประชาชนของเขา/เธอลูกค้าสามารถเปลี่ยน Introducing Broker ได้
เพียงครั้งเดียว คําขอจะถูกดําเนินการในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านีท
้ ้ังหมด:

- ลูกค้าไม่มค
ี ําสั่งซื้อขายในบัญชีการซื้อขายใด ๆ ที่อยู่ใน Personal Area ของเขา/เธอมาก่อน คําสั่งซื้อขายในบัญชีโบนัสจะ
ไม่ถูกนับรวม
- ในกรณีที่ลูกค้ามีคําสั่งซื้อขายในบัญชีจริงมาก่อน คําขอจะถูกดําเนินการก็ต่อเมื่อถูกส่งมาภายใน 7 วันตามปฏิทินนับตั้งแต่
ที่ลูกค้าลงทะเบียนที่ www.gofx.com
- Introducing Broker ได้ทําการลงทะเบียนบัญชี Partner ของเขา/เธอก่อนที่ลูกค้าจะลงทะเบียนบัญชีที่ www.gofx.com
6.3. ลูกค้ามีสิทธิท
์ ี่จะออกจากโบรกเกอร์นายหน้าและกลายเป็นลูกค้า โดยตรงของบริษัทได้ตลอดเวลา
ในกรณีที่ลูกค้าออกจากพารท์เนอร์เขาจะไม่สามารถกลับเข้า ไปอยู่ภายใต้พารท์เนอร์ใด ๆ ได้อีก ตามข้อ 6.4. โบรกเกอร์
นายหน้าจะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ จากการเทรดในบัญชีของตัวเองหรือบัญชีที่เป็นของเครือข่ายหรือสังกัดอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็น
โบรกเกอร์ นายหน้าที่เป็นรูปแบบบุคคลหรือนิติบุคคล)
ข้อตกลงเรื่อง CopyTrade
โดยใช้แพลตฟอร์ม CopyTrade คุณตกลงที่จะได้รับผูกมัดตามข้อตกลงและเงื่อนไข นีเ่ ป็นที่ข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง
คุณกับ GOFX LIMITED เพื่อใช้ข้อมูลเว็บไซต์ GOFX LIMITED electronic trading platform (CopyTrade) , รวมถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเลือก หรือเริม
่ ซึ่งอาจรวมถึงแพลตฟอร์ม CopyTrade และผูใ้ ห้บริการสัญญาณการซื้อขาย
แพลตฟอร์ม CopyTrade เป็นระบบการซื้อขายอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม CopyTrade รับสัญญาณการซื้อขายจากผูใ้ ห้สัญญาณ
บุคคลที่สาม (เทรดเดอร์) เมื่อได้รับสัญญาณการซื้อขาย GOFX LIMITED จะทําการตรวจสอบสัญญาณและยืนยันว่ามีความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะและการตั้งค่าของบัญชีของนักลงทุน ถ้าสัญญาณเป็นที่ยอมรับ GOFX LIMITED จะส่งสัญญาณ
การซื้อขายเพื่อดําเนินการต่อไป
1. ข้อกําหนด
ข้อกําหนดที่ใช้ในข้อตกลงนีจ
้ ะถูกตีความดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากบางข้อกําหนดไม่ถูกอธิบายในข้อตกลงนี้ แสดงว่า
ข้อกําหนดนั้นได้ถูกตีความแล้วใน "ข้อตกลงลูกค้า" ของ GOFX LIMITED
1.1 บริษัท GOFX LIMITED ที่อยู่: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown, St.
Vincent and the Grenadines
1.2 ลูกค้า - บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําข้อตกลงกับบริษัทและได้มก
ี ารเปิดบัญชีซ้ อ
ื ขาย
1.3 CopyTrade - แพลตฟอร์มคัดลอกการซื้อขายของบริษัท

1.4 เทรดเดอร์ - ลูกค้าของบริษัทที่ลงทะเบียนบัญชีซ้ อ
ื ขาย การดําเนินการซื้อ ขายในบัญชีของเทรดเดอร์คือสัญญาณเพื่อ
ดําเนินการคําสั่งซื้อในบัญชีของนักลงทุน
1.5 นักลงทุน - ลูกค้าของบริษัทที่ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน และที่คัดลอกคําสั่งซื้อของเทรดเดอร์ จะได้รับ % จากกําไรของเท
รดเดอร์
1.6 ข้อเสนอ- ข้อเสนอสาธารณะของเทรดเดอร์ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ที่นก
ั ลงทุนสามารถสมัครเพื่อคัดลอกสัญญาณได้
ข้อเสนอจะไม่ถูกพิจารณาเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างนักลงทุนกับเทรดเดอร์ได้เนื่องจากมันเป็นเพียงเงื่อนไขของ
ความร่วมมือภายใต้กรอบการทํางานของ CopyTrade
2. การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
2.1 นักลงทุนและเทรดเดอร์เห็นด้วยกับความจริงที่ว่าการใช้ CopyTrade นั้นมีความเสี่ยง นักลงทุนและเทรดเดอร์ยอมรับ
ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเลือกข้อเสนอของเทรดเดอร์เอง บริษัทไม่ได้เป็นผูใ้ ห้
คําปรึกษาในการลงทุน หรือให้คําแนะนําเป็นการส่วนตัว และ/หรือแนะนําลูกค้าเกี่ยวกับประโยชน์ของการลงทุนใด ๆ เทรด
เดอร์จะเป็นผูด
้ ําเนินการซื้อขายด้วยตัวเอง, ผ่านบัญชีของตัวเอง, และรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง
2.2 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากความจริงที่ว่าราคาดําเนินการในบัญชีนอ
ี้ าจมีความแตกต่างจากราคาดําเนินการในบัญชี
ของเทรดเดอร์เนื่องจากการดําเนินการตามตลาด บริษัทจะไม่ชดเชยใด ๆ ให้กับความแตกต่างของผลกําไร/ขาดทุน และค่า
คอมมิชชั่นในการทําธุรกรรม
2.3 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความจริงที่ว่าเทรดเดอร์อาจไม่มใี บอนุญาตยืนยันคุณสมบัติของเขา
2.4 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงของความเสียหายที่อาจขึ้นเนื่องจากความจริงที่ว่าเทรดเดอร์อาจปิดคําสั่งซื้อบางส่วน ซึ่ง
อาจนําไปสู่การปิดคําสั่งซื้อ ในปัจจุบันและเปิดคําสั่งซื้อ ใหม่ในบัญชีของนักลงทุน คําสั่งซื้อใหม่ในบัญชีของนักลงทุนจะมี
ขนาดเท่ากับคําสั่งซื้อของเทรดเดอร์
2.5 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ว่าความต้องการมาร์จิ้นทั้งหมดในบัญชีของเทรดเดอร์และนักลงทุนอาจไม่เท่ากัน
2.6 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงของความเสียหาย หรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปัดเศษเมื่อมีการใช้งานการกําหนดค่า
ปริมาณแบบยืดหยุ่นในระหว่างดําเนินการคัดลอกธุรกรรมของเทรดเดอร์
2.7 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงของความเสียหาย หรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งค่าการคัดลอกที่ผด
ิ พลาด และการที่
ไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าได้หลังจากที่มก
ี ารเชื่อมต่อกับข้อเสนอของเทรดเดอร์

2.8 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงของการสูญเสียเงินแม้จะมีการเปิดใช้งานและตั้งค่า Stop Loss หรือ Take profit แล้วก็ตาม
ค่าพารามิเตอร์เหล่านีอ
้ าจเรียกใช้ตามจํานวนที่แตกต่างจากค่าที่ต้ังไว้ มันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพตลาดและระดับความ
เสี่ยงต่อเทรดเดอร์
2.9 เทรดเดอร์ยอมรับความเสี่ยงจากความจริงที่ว่านักลงทุนอาจไม่มป
ี ระสบการณ์และความรู้เพียงพอซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการเทรดของนักลงทุนและค่าคอมมิชชั่นของเทรดเดอร์
2.10 เทรดเดอร์ยอมรับความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดเนื่องจากความจริงที่ว่านักลงทุนอาจมีทุนทรัพย์ไม่เพียง
พอที่จะดําเนินการตามเทรดเดอร์ บริษัทไม่มส
ี ่วนรับผิดชอบและจะไม่ชดเชยความแตกต่างของค่าคอมมิชชั่น
2.11 ความผันผวน หรือการขาดสภาพคล่องในตลาด Forex อาจทําให้ออเดอร์ไม่ได้รับการดําเนินการในราคาที่ได้เปรียบ
หรืออาจไม่มก
ี ารดําเนินการใด ๆ เลย GOFX LIMITED จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความสูญเสีย, ความเสียหาย,
ต้นทุน, หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ได้จํากัดเพียงการสูญเสียผลกําไร, การสูญเสียผลประโยชน์ , ความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม, หรือผลพวงของความเสียหาย) ที่เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถทําการซื้อขายได้เนื่องจากสภาวะตลาด เท
รดเดอร์ยอมรับความเสี่ยงของการไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นเนื่องจากความจริงที่ว่านักลงทุนอาจมีทุนไม่เพียงพอที่จะเปิดคํา
สั่งซื้อ บริษัทไม่มส
ี ่วนรับผิดชอบและจะไม่ชดเชยคําสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการดําเนินการในกรณีน้น
ั
2.12 บริษัทขอแนะนําให้นก
ั ลงทุนใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้อุปกรณ์พกพาในการซื้อขาย หรือรับข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
CopyTrade การเชื่อมต่อแบบไร้สายของอุปกรณ์มอ
ื ถือแบบพกพาจะขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของเครือข่าย 3G, WiFi และ GPRS
ทาง GOFX LIMITED จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สําหรับการสูญเสีย, ความเสียหาย, ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่
จํากัดเพียงการสูญเสียกําไร, การสูญเสียการใช้งาน, ความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อม, อุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อเนื่อง)
อันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์มอ
ื ถือแบบพกพาของนักลงทุนเอง
3. ความรับผิดชอบของคู่สัญญา
3.1 ความรับผิดชอบของนักลงทุน
3.1.1 การมีส่วนร่วมใน CopyTrade ในฐานะนักลงทุนหมายถึงการยอมรับข้อตกลงฉบับนีอ
้ ย่างสมบูรณ์ นักลงทุนยืนยัน
ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาได้ศก
ึ ษาข้อตกลงลูกค้า, ข้อตกลงฉบับนี,้ และเงื่อนไขของข้อเสนอที่เขาเลือกอย่างละเอียด
3.1.2 นักลงทุนยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่ากําไรของเทรดเดอร์ในอดีตไม่ได้การันตีผลลัพธ์ในอนาคต
3.1.3 นักลงทุนยอมรับว่าจํานวนเงินฝากขั้นตํ่าที่เทรดเดอร์ระบุไว้ในข้อเสนอนั้นเป็นเพียงเกณฑ์ข้น
ั ตํ่าที่ต้องใช้ในการ
เชื่อมต่อกับข้อเสนอของเทรดเดอร์

3.1.4 นักลงทุนยอมรับว่าเทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ก็ได้ เทรดเดอร์ทําการซื้อขายโดยใช้เงินทุนของ
ตนเอง พวกเขาไม่ได้เป็นผูด
้ ูแลกองทุนของนักลงทุนและไม่ได้ให้คําปรึกษาแก่พวกเขา
3.1.5 นักลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมเงินทุนให้เพียงพอในบัญชีของเขา เพื่อดําเนินการคําสั่งซื้อและรักษา
ตําแหน่งคําสั่งซื้อไว้ไม่ว่าคําสั่งซื้อนั้นจะมาจากคัดลอก, เปิดด้วยตนเองหรือโดย Expert Advisor
3.1.6. นักลงทุนตกลงที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับผูซ
้ ้อ
ื ขาย 30% จากผลกําไรของพวกเขา ส่วนที่เหลือ 70% ของเงินที่ได้รับ
จะอยู่ในบัญชีของนักลงทุน
3.2 ความรับผิดชอบของเทรดเดอร์
3.2.1 การมีส่วนร่วมใน CopyTrade ในฐานะเทรดเดอร์หมายถึงการยอมรับข้อตกลงนีอ
้ ย่างสมบูรณ์ เทรดเดอร์ยืนยัน
ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาได้ศก
ึ ษาข้อตกลงลูกค้า, ข้อตกลงฉบับนี,้ และเงื่อนไขของข้อเสนอที่เขาเลือกอย่างละเอียด
3.2.2 เทรดเดอร์ยืนยันความจริงที่ว่าประสบการณ์และทักษะในการซื้อขายของเขาทําให้เขาสามารถทําการซื้อขายเพื่อให้ผู้
ลงทุนได้รับสัญญาณการซื้อขาย
3.2.3 เทรดเดอร์ยอมรับว่าการเพิกเฉย หรือการไม่อ่านข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขของข้อเสนอเขาไม่อาจปฏิเสธความ
รับผิดชอบต่อผลประกอบการทางการเงินที่มาจากการเทรด และ/หรือความเสี่ยงของเขา
3.2.4 เทรดเดอร์ยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ราคาจัดการในบัญชีของนักลงทุนอาจแตกต่างจากราคาจัดการ
ในบัญชีของเขาเอง บริษัทจะไม่ชดเชยความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นกับค่าคอมมิชชั่นของเทรดเดอร์จากการทําธุรกรรม
ดังกล่าว
3.2.5 เทรดเดอร์ยอมรับความจริงที่ว่านักลงทุนสามารถปิดและเปลี่ยนการทําธุรกรรมในบัญชีของเขาเองที่กําลังคัดลอกจาก
บัญชีของเทรดเดอร์ บริษัทไม่มส
ี ่วนรับผิดชอบในการนั้น และจะไม่ชดเชยความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับค่าคอมมิชชั่น
ของเทรดเดอร์จากการทําธุรกรรมดังกล่าว
3.2.6 เมื่อคุณเข้าร่วม CopyTrade ในฐานะเทรดเดอร์ คุณตกลงที่จะเผยแพร่เนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎต่อไปนี้
- ห้ามพูดถึงชื่อโลโก้หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน, เว็บไซต์, ร้านค้า, และบริษัทต่าง ๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดนีเ้ ราจะถือว่าเนื้อหาของคุณเป็นโฆษณาและเราจะห้ามไม่ให้คุณใช้เครื่องมือต่าง
3.2.7 เทรดเดอร์ยืนยันว่าค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากกําไรของนักลงทุนจะคงที่ 30%

3.2.8 เทรดเดอร์จะพร้อมให้ทําการคัดลอกในแอปพลิเคชั่นได้เฉพาะเมื่อบัญชีของเขา/เธอเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
- มียอดเงินในบัญชีอย่างน้อย 100$
- บัญชีผา่ นการยืนยันแล้ว
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บัญชีของเทรดเดอร์จะไม่ถูกประกาศให้ทําการคัดลอกในเครื่องมือ CopyTrade
3.3 ความรับผิดชอบของบริษัท
3.3.1 บริษัทควรจัดหาแพ็คเกจการบริการที่สมบูรณ์ตามข้อตกลงของลูกค้าให้กับผูเ้ ข้าร่วม CopyTrade บริษัทจะรับผิดชอบ
ต่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมของเทคโนโลยีตามข้อตกลงของลูกค้า
3.3.2 บริษัทไม่มส
ี ่วนรับผิดต่อผูเ้ ข้าร่วม CopyTrade ในเรื่องของการสูญเสียผลกําไรหรือขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ท้ังทางตรง
หรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากการซื้อขายทั้งที่ได้ดําเนินการและไม่ได้ดําเนินการโดยนักลงทุน หรือเทรดเดอร์
3.3.3 บริษัทไม่มส
ี ่วนรับผิดต่อผูเ้ ข้าร่วม CopyTrade ในเรื่องของการสูญเสียผลกําไรหรือขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ท้ังทางตรง
หรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากการไม่ใส่ใจต่อเอกสารการกํากับดูแลหรือแผนการความร่วมมือ
3.3.4 บริษัทจะไม่ประเมินทักษะความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของเทรดเดอร์ และจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุน หรือ
การสูญเสียผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นต่อนักลงทุน
3.3.5 บริษัทไม่มส
ี ่วนรับผิดชอบต่อ
ก) เจตนาหรือไม่เจตนาของเทรดเดอร์ที่จะไม่ปฏิบัติตามความสนใจของนักลงทุน ในกรณีนค
ี้ วามเสี่ยงทุกประการอาจเกิดขึ้น
จะตกเป็นของนักลงทุน
ข) เทรดเดอร์ที่ฉ้อโกงเงินทุนของนักลงทุน ในกรณีนค
ี้ วามเสี่ยงทุกประการอาจเกิดขึ้นจะตกเป็นของนักลงทุน
ค) เทรดเดอร์เสียสิทธิในการเข้าถึงบัญชีซ้ อ
ื ขายของตน รวมถึง บุคคลที่สามได้สิทธิในการเข้าถึงบัญชีเหล่านั้น ในกรณีนี้
ความเสี่ยงทุกประการอาจเกิดขึ้นจะตกเป็นของเทรดเดอร์
ง) นักลงทุนเสียสิทธิใ์ นการเข้าถึงบัญชีซ้ อ
ื -ขายของตน รวมถึง บุคคลที่สามได้สิทธิใ์ นการเข้าถึงบัญชีเหล่านั้น ในกรณีนค
ี้ วาม
เสี่ยงทุกประการอาจเกิดขึ้นจะตกเป็นของนักลงทุน
จ) ความล่าช้าที่คาดไม่ถึงในขณะดําเนินการถอนเงิน หรือโอนเงินระหว่างบัญชี (หากความล่าช้านีเ้ กิดขึ้นโดยมิใช่ความผิด
ของบริษัท)

ฉ) ความผิดพลาดทางเทคนิค หากเกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของบริษัท แต่เกิดจากพาร์ทเนอร์ของบริษัทหรือบุคคลอื่น ๆ ที่
มิใช่พนักงานของบริษัท
ช) ความสูญเสียของเทรดเดอร์หรือนักลงทุน หากเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการซ่อมบํารุงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
4. การแก้ปญ
ั หาข้อพิพาท
4.1 ในกรณีที่ผเู้ ข้าร่วม CopyTrade ไม่พอใจในด้านใด ๆ ของระบบนีก
้ ็ตาม เขามีสิทธิท
์ ี่จะเรียกร้องตามข้อตกลงลูกค้าของ
GOFX LIMITED
4.2 การร้องเรียนจะไม่ได้รับการพิจารณาหากไม่ได้จัดทําขึ้นตามข้อตกลงลูกค้า
4.3 การร้องเรียนจะได้รับการพิจารณา และการตัดสินใจในเรื่องที่ร้องเรียนนีจ
้ ะถูกดําเนินการโดยใช้ข้อตกลงนีแ
้ ละข้อตกลง
ลูกค้าของ GOFX LIMITED เป็นพื้นฐาน
5. เครื่องมือต่างของข้อตกลง CopyTrade ของ GOFX LIMITED
5.1 ข้อตกลง CopyTrade นีจ
้ ะมีผลต่อทั้งบริษัทและลูกค้าของบริษัท ณ วันที่มก
ี ารเปิดบัญชีซ้ อ
ื ขาย วันสิ้นสุดของเอกสารนี้
จะเป็นวันเดียวกันกับวันสิ้นสุดของข้อตกลงของลูกค้า
5.2 ในกรณีที่มค
ี วามขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเนื้อความของข้อตกลงนี,้ ข้อตกลงลูกค้าหรือเอกสารการกํากับดูแลอื่น ๆ ของ
บริษัท จะถือว่าเนื้อความของเอกสารฉบับนีม
้ อ
ี ํานาจเหนือกว่าเนื้อความของเอกสารการกํากับดูแลอื่น ๆ
5.3 CopyTrade เป็นโครงการที่บริษัทออกแบบเอง เงื่อนไขและวิธก
ี ารคํานวณอาจแตกต่างจากข้อกําหนดของการบริการอื่น
ๆ ที่คล้ายกัน
5.4 บริษัทมีสิทธิท
์ ี่จะทําการแก้ไขเนื้อความของข้อตกลงนีไ้ ด้ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ และกลายเป็น
ข้อกําหนดสําหรับลูกค้าในวันที่ที่ระบุในข้อความที่ได้รับ
6. ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะลิขสิทธิ์ , เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการ
บริการ, ชื่อทางการค้า, โค้ดซอฟต์แวร์ , ไอคอน, โลโก้, ตัวอักษร, ความลับทางการค้า, ปุม
่ , โทนสีและกราฟฟิกเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว และทั้งหมดนีไ้ ด้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิแ
์ ละข้อบังคับทั้งสิ้น คุณไม่สามารถใช้รูปภาพเหล่านีใ้ นวิธใี ด ๆ ได้

นอกเหนือจากวิธก
ี ารที่บริษัทให้ไว้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพและ/หรือเนื้อหาใด ๆ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์อ่ ืน ใดโดย
ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน ไม่มส
ี ิ่งใดที่มอ
ี ยู่ในเว็บไซต์ของเราจะถูกตีความได้ว่าเป็นการอนุญาต
โดยนัย หรือแม้แต่ให้ใบอนุญาต หรือสิทธิใ์ นการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้ คุณอาจไม่ได้รับการ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําการแก้ไข, ปรับเปลี่ยน, ทําซํ้า, แจกจ่าย, หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับเนื้อหาใด ๆ
รวมถึงข้อความ, กราฟฟิก, วิดีโอ, เสียง, โค้ดซอฟต์แวร์ , การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้ หรือโลโก้ จากเว็บไซต์นห
ี้ รือเว็บไซต์
อื่น ๆ ของเรา

ข้อกําหนดและคําจํากัดความ
คําศัพท์

ความหมาย

ASK

ราคาสูงสุดในราคาทั้งหมด เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้

อาร์บิทราจ (Arbitrage)

กลยุทธ์การซื้อขาย ที่ใช้ “การสั่งซื้อแบบอาร์บิทราจ”

การสั่งซื้อแบบอาร์บิทราจ

การทําการซื้อขายจากส่วนต่างราคาในสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละตลาดกัน
อาศัยช่องว่างของราคาในเวลาที่ตลาดไม่ปรกติ ผลจากกลยุทธ์นโี้ ดยไม่คํานึงถึง
ผลความก้าวหน้าของตลาดในอนาคต มูลค่าก็จะอยู่คงที่โดยประมาณ (เป็นผล
มาจากการชดเชยโดยคําสั่งซื้อขายซึ่งกันและกัน)
คําสั่งซื้อนีถ
้ ือว่าเป็นอาร์บิทราจ เมื่อมันประกอบด้วยการซื้อ (ขาย) ของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ในตลาดหนึ่ง โดยไม่มก
ี ารขาย (ซื้อ) ในแบบเดียวกันที่
ตลาดอื่น ทําให้มช
ี ่องว่างระหว่างราคาอย่างมีนย
ั สําคัญของทั้งสองตลาดที่เชื่อม
กัน ในเวลาที่มก
ี ารเปิดหรือปิดการสั่งซื้อ

BID

ราคาที่ตํ่าที่สุดในราคาทั้งหมด เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถขายได้

ฐานข้อมูลราคา (Quotes

ข้อมูลการกระบวนการไหลของราคา

database)

สกุลเงินฐาน (Base

สกุลเงินแรกที่ระบุในคู่สกุลเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อหรือขายกับสกุลเงินอ้างอิง

currency)

ยอดคงเหลือ

ยอดรวมทางการเงิน ทั้งที่เกิดจากการซื้อขายและไม่เกิดจากการซื้อขายที่เสร็จ
สมบูรณ์แล้วในบัญชีซ้ อ
ื ขาย Bar องค์ประกอบของกราฟเทรด ซึ่งประกอบด้วย
ราคาที่เปิดและปิด เช่นเดียวกับราคาสูงสุดและตํ่าสุดสําหรับรอบระยะเวลาที่
กําหนด

Fast market

สภาวะที่ตลาด ที่มก
ี ารเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ บ่อยครั้ง
ที่"fast market" มาพร้อมกับช่องว่างของราคา ตามกฎ มันมักเกิดขึ้นก่อนหรือ
หลังเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์โดยทันที:
- จุดเริ่มต้นของสงครามหรือการดําเนินการทหาร
- การประกาศตัวแปรทางเศรษฐกิจ ประเทศที่เศรษฐกิจมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกเป็นอันมาก
-การประกาศการตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางและคณะกรรมการ
-สุนทรพจน์และการประชุม โดยผูอ
้ ํานวยการธนาคารกลาง รัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง และประธานาธิบดีของประเทศที่เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกเป็นอันมาก
- การแทรกแซงสกุลเงิน โดยองค์กรรัฐ
-การก่อการร้ายระดับชาติ (รัฐ)
- ภัยธรรมชาติ เป็นเหตุให้ต้องกําหนดกฎฉุกเฉิน (หรือกฎข้อจํากัดที่คล้ายกัน)
ในพื้นที่ที่มผ
ี ป
ู้ ระสบภัย
- การเมืองหรือเหตุสุดวิสัย: การลาออกและการนัดชุมนุม (รวมทั้งสิ่งที่เป็นผลมา
จากการเลือกตั้ง) ของตัวแทนของฝ่ายบริหารของรัฐบาล
-เหตุการณ์อ่ ืน ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อของอัตราการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือนี้

Quote currency

สกุลเงินที่สองในการระบุค่ส
ู กุลเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อหรือขายกับสกุลเงินฐาน

Currency pair

การซื้อขายโดยพื้นฐานคือการเปลี่ยนจากค่าเงินสกุลหนึ่งไปอีกสกุลเงินหนึ่ง

ค่า Trailing Stop

ค่า Trailing Stop ที่กําหนดโดยลูกค้า

หมดอายุ

สิ้นสุดของเวลาสําหรับการซื้อขายสินทรัพย์เฉพาะ หลังจากที่การซื้อขายใน
สัญญาเกี่ยวข้องไม่สามารถทําได้

ประเภทบัญชี

เงื่อนไขต่าง ๆ การบริการที่มใี ห้กับลูกค้า จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของผลรวมของ
เงินฝากขั้นตํ่า บัญชีแต่ละประเภทจะมีการกําหนดเงินฝากขั้นตํ่า ผลรวมเงิน
ฝากสูงสุดจะขึ้นอยู่กับการเลือกของเลเวอร์เรจ

เวลาในแพลตฟอร์มการ

โซนเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเหตุการณ์ ที่บันทึกในล็อกไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์

เทรด

แผนภูมิ

กระบวนการไหลของราคาแสดงในรูปแบบกราฟิก
ความสูงของแต่ละบาร์ : คือราคาขอซื้อสูงสุดในช่วงเวลา
ตํ่าสุดของบาร์: คือราคาขอซื้อตํ่าสุด
ราคาปิด (close) : ราคาขอซื้อสุดท้ายของบาร์
ราคาเปิด (เปิด) : ราคาขอซื้อแรกสุดของบาร์

ตัวแทน

1) บริษัท ที่ลูกค้าได้ทําตัวแทนข้อตกลง พื้นฐานทางกฎหมายสําหรับควบคุม
การดําเนินการซื้อขายบนเงื่อนไขแบบ margin trading
2) เทรดเซิร์ฟเวอร์ และ/หรือพนักงานบริษัทที่ดําเนินการคําขอและคําสั่งซื้อ
ของลูกค้า และดําเนินการคําสั่งซื้อ stop out และ margin calls

Long position

เครื่องมือสําหรับการซื้อโดยคาดหวังการเพิ่มขึ้นของราคา ใช้ได้สําหรับคู่สกุลเงิน
การซื้อสกุลเงินฐานเพื่อสกุลเงินอ้างอิง

ปิด position

เป็นผลจากส่วนที่สองของการทําการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์

ร้องขอ

คําสั่งลูกค้ากับตัวแทนจําหน่ายเพื่อรับใบเสนอราคา คําขอไม่ได้ทําให้ลูกค้าต้อง
รับผิดต่อการดําเนินการสั่งซื้อ

เครื่องมือ

คู่สกุลเงิน แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม หรือสัญญาต่าง

ประวัติบัญชี

รายการของการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์และการดําเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายของบัญชีซ้ อ
ื ขาย

ลูกค้า

นิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้สรุปข้อตกลงกับตัวแทน เพื่อดําเนินการการซื้อขาย
ภายใต้เงื่อนไขการเทรดแบบ margin trading

Client terminal

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ MetaTrader 4.0 ลูกค้าสามารถรับข้อมูลการเข้าซื้อใน
ตลาดการเงิน (ในปริมาณที่กําหนดโดยบริษัท) ทําการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ
ตลาดออนไลน์ ดําเนินการซื้อขาย ส่ง เปลี่ยน ลบคําสั่ง ตลอดจนได้รับข้อความ
จากตัวแทนและบริษัทฯ MetaTrader 4.0 สามารถเข้าใช้งานได้อย่างอิสระผ่าน
เว็บไซต์

Short position

เครื่องมือการขายกับความคาดหวังของราคาที่ลดลง ใช้ได้กับคู่สกุลเงิน การขาย
สกุลเงินฐานเพื่อสกุลเงินอ้างอิง

Contract for difference

วัตถุประสงค์ของการดําเนินการซื้อขาย ซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นฐานของสินทรัพย์หลัก (ที่เป็นสินทรัพย์ อยู่ในพื้นฐานของสัญญาการซื้อขาย
ส่วนต่างหรือ CFDs) ที่สามารถเป็นหุน
้ ฟิวเจอร์ โลหะมีค่า ดัชนีหน
ุ้ ฯลฯ

Quoting

กระบวนการของการนําเสนอราคาเพื่อดําเนินการคําสั่งซื้อไปยังลูกค้า

Leverage

อัตราส่วนระหว่างเงินรับประกันและปริมาณการเทรด

ราคา

1) สําหรับคู่สกุลเงิน: หน่วยมูลค่าของสกุลเงินฐาน จะแสดงในสกุลเงินอ้างอิง
2) สําหรับสัญญาความแตกต่างหรือ CFDs: หน่วยของสินทรัพย์หลัก แสดงใน
รูปแบบที่เป็นตัวเงิน

ล็อกไฟล์ลูกค้า

ไฟล์สร้างขึ้นโดย Client terminal ซึ่งลงทะเบียนล่าสุดของทั้งคําขอและคํา
สั่งซื้อที่ถูกส่งโดยลูกค้าไปยังตัวแทนจําหน่าย

ล็อกไฟล์เซิร์ฟเวอร์

ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งลงทะเบียนคําขอและคําสั่งซื้อล่าสุดที่ได้รับ
จากลูกค้าไปถึงตัวแทนจําหน่าย เช่นเดียวกับผลของการประมวลผล

Locked positions

คือการเปิด position ทั้งซื้อและขายที่ปริมาณเท่ากัน เปิดด้วยเครื่องมือเดียวกัน
ในบัญชีซ้ อ
ื ขายเดียวกัน

ล็อต lot

หน่วยแบบนามธรรมเพื่อระบุจํานวนของหุน
้ สินค้า สกุลเงินฐาน ที่ยอมรับใน
แพลตฟอร์มการเทรด

Margin for locked

การรับประกันโดยตัวแทน เพื่อเปิดและรักษา position ที่ล็อกไว้ ได้ระบุไว้ใน

positions

ข้อกําหนดสัญญาแต่ละตัว

Margin trading

การเทรดที่ต้องมีการใช้ leverage เพื่อลูกค้าจะสามารถเข้าดําเนินการเทรด ที่
มากกว่าเงินทุนของตนเอง

Initial margin

เงินทุนที่กําหนดโดยตัวแทนเพื่อความปลอดภัยเพื่อเปิด position จะมีระบุใน
ข้อกําหนดสัญญาแต่ละตัว

Necessary margin

เงินสดเพื่อความปลอดภัยที่กําหนดโดยตัวแทน เพื่อรองรับการเปิด position ได้
มีการระบุในสัญญาข้อกําหนดของแต่ละเครื่องมือ

Off-market quote

- เกิดช่องว่างของราคาอย่างเห็นได้ชัด
- การที่ราคาวิ่งกลับภายในระยะเวลาสั้น ไปยังระดับเริ่มต้นทําให้เกิดช่องว่าง
ของราคา
-การขาดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ราคานีจ
้ ะปรากฏ

- การไม่มเี หตุการณ์หรือข่าวทางเศรษฐกิจมหาภาค และ/หรือข่าวองค์กรที่มผ
ี ล
อย่างมีนย
ั สําคัญต่อราคา บริษัทมีสิทธิที่จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับ off-market
quote ออกจากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของราคา

การดําเนินการที่ไม่ใช้การ

การทําการฝากเงินเข้าบัญชีหนึ่ง (ถอนเงินจากอีกบัญชีหนึ่ง) หรือการอนุญาต

ซื้อขาย

(ค่าชดเชย) ของคุณ

คําสั่งซื้อ

ข้อแนะนําสําหรับลูกค้าเพื่อให้ตัวแทนเปิดหรือปิด position เมื่อราคาถึงระดับ
จุดสั่งซื้อ

ตลาดปกติ

ตลาดสภาวะปกติ

เปิด position

เป็นผลที่ได้จากส่วนแรกของการทําธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

เปิดตลาด

การเปิดใหม่ของการเทรดหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดหรือหลังจากหยุด
ระหว่างช่วงเวลาการซื้อขาย

คําสั่งซื้อคงค้าง

คําแนะนําของลูกค้าต่อตัวแทน เพื่อเปิด position เมื่อราคาถึงจุดสั่งซื้อ

กําไร/ขาดทุนแบบลอยตัว

กําไร/ขาดทุนแบบไม่คงที่สําหรับเปิด position ที่ราคาปัจจุบัน

ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

ประกอบด้วยการซื้อขายแบบย้อนกลับสองทาง ที่มป
ี ริมาณการซื้อเท่ากัน (ทั้ง
เปิดและปิด position) : การซื้อที่ราคาขาย หรือขายที่ราคาซื้อ

การส่งผ่านของราคา

ลําดับของราคาแต่ละเครื่องมือที่มากับแพลตฟอร์มการซื้อขาย

(Quotes flow)

การไหลของราคา

วิธก
ี ารของการเสนอราคาไปยังลูกค้าโดยไม่มก
ี ารร้องขอเมื่อลูกค้าเห็นการไหล
ของราคาของตัวแทนทางออนไลน์ โดยที่พวกเขาสามารถส่งคําสั่งซื้อเพื่อ
ดําเนินการซื้อขายได้ตลอดเวลา

จุด

หน่วยบิตที่นอ
้ ยที่สุดของราคา

ขนาดล็อต

จํานวนหุน
้ สินค้า สกุลเงินฐานในหนึ่งล็อต ถูกคงไว้ในข้อกําหนดของสัญญานี้

ผูพ
้ ัฒนา

MetaQuotes Software Corp - ผูพ
้ ัฒนาแพลตฟอร์มการเทรด

คําสั่งซื้อ

คําแนะนําของลูกค้าเพื่อให้ตัวแทนเปิดหรือปิด position ให้หรือเปลี่ยนระดับ
สั่งซื้อ

สภาวะตลาดที่แตกต่าง

ดู thin market หรือ fast market

จากปกติ

Free margin

เงินในบัญชีซ้ อ
ื ขาย ซึ่งสามารถใช้เพื่อเปิด position ใหม่ ซึ่งถูกกําหนดไว้ตาม
สูตร : Free margin = Equity – Margin

เซิร์ฟเวอร์

ซอฟแวร์ MetaTrader Server 4.0 ซึ่งประมวลผลคําขอและใบสั่งซื้อของลูกค้า
ให้ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดการเงิน (ในปริมาณที่กําหนด
โดยบริษัท) บันทึกหนีส
้ ินระหว่างลูกค้าและตัวแทนจําหน่าย ตลอดจนเฝ้าดู
เงื่อนไขและข้อจํากัด

Expert Advisor

กลยุทธ์ควบคุมบัญชีเทรด ในรูปแบบของซอฟแวร์ที่มภ
ี าษาเฉพาะ ภาษา
MetaQuotes 4 ซึ่งจะส่งคําขอและคําสั่งซื้อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ client
terminal

Spike

ดู Off-market quote

ข้อกําหนดของสัญญา

เงื่อนไขการเทรดหลัก (สเปรด ขนาดล็อต ปริมาณขั้นตํ่าของการซื้อขาย ขั้นตอน
การเทรดแบบปริมาณเปลี่ยน initial margin และmargin for locked
positions) ของแต่ละเครื่องมือ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหา

1) สถานการณ์เมื่อลูกค้าเชื่อว่า ตัวแทนได้กระทําการที่จะละเมิดเงื่อนไขหนึ่ง
หรือหลายเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน
2) สถานการณ์เมื่อตัวแทนเชื่อว่า ลูกค้าได้กระทําการที่จะละเมิดเงื่อนไขหนึ่ง
หรือหลายเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน

สเปรด

ความแตกต่างของราคาเสนอซื้อและขาย โดยจะแสดงเป็นจุด

บัญชี

บัญชีเฉพาะบุคคลที่ใช้ในแพลตฟอร์มของการเทรด จะสะท้อนถึงการทําการซื้อ
ขายที่สมบูรณ์ การเปิด position การดําเนินการที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขาย และ
คําสั่งซื้อ ตลอดจนสถานะของยอดคงเหลือ

Ticker

เลขรหัสเฉพาะที่กําหนดให้กับแต่ละ position ที่เปิดไว้ หรือคําสั่งซื้อที่ค้างอยู่ใน
การเทรด

ตลาดไม่เคลื่อนไหว (Thin

สภาวะตลาด เมื่อต้องรอราคาป้อนเข้าสู่เทรดแพลตฟอร์มเป็นช่วงเวลานานซึ่ง

market)

จะน้อยกว่าตลาดในสภาวะตลาดปกติ

การดําเนินการซื้อขาย

การซื้อหรือขายของลูกค้าโดยใช้เครื่องมือใด ๆ

(Trading operation)

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่ให้ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาด
การเงิน การดําเนินการซื้อขาย บันทึกหนีส
้ ินร่วมกันระหว่างลูกค้าและตัวแทน
ตลอดจนตรวจสอบเงื่อนไข และข้อจํากัด ในรูปแบบง่าย ๆ เพื่อเป้าหมายของ
ข้อตกลงปัจจุบัน ที่ประกอบด้วย “Server” และ “Client terminal”

บัญชีซ้ อ
ื ขาย

การเทรดเฉพาะส่วนบุคคล ของการเทรดในการเทรดแพลตฟอร์ม จะแสดงถึง
การซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์ การเปิด position การดําเนินงานไม่เกี่ยวกับการซื้อ
ขาย และคําสั่งซื้อ

ระดับการสั่งซื้อ (Order
level)

ราคาที่ระบุไว้ในคําสั่งซื้อ

เหตุสุดวิสัย

เหตุการณ์ซ่งึ อาจไม่สามารถมองเห็น หรือป้องกันได้ ดูรายละเอียดใน 10 เหตุ
สุดวิสัยของข้อตกลงปัจจุบัน

ราคาก่อนหน้า off-

ราคาปิดก่อนหน้าหนึ่งนาทีซ่งึ จะมาก่อนราคา off-market quote หนึ่งนาที

market quote

ช่องว่างของราคา

หนึ่งในสองสถานการณ์ :
- ราคาเสนอขายในปัจจุบันมีค่ามากกว่าราคาเสนอซื้อที่ราคาก่อนหน้านี้
- ราคาเสนอซื้อในปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าราคาเสนอขายที่ราคาก่อนหน้านี้

ช่องว่างราคาเมื่อตลาด
เปิด

หนึ่งในสองสถานการณ์ :
- ราคาเสนอขายวันนีเ้ มื่อเปิดตลาดมีค่ามากกว่าราคาซื้อที่ปด
ิ ตลาดเมื่อวานนี้
- ราคาเสนอซื้อวันนีเ้ มื่อเปิดตลาดมีค่าน้อยกว่าราคาเสนอขายที่ปด
ิ ตลาดเมื่อ
วานนี้

ข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด

การเปิด/ปิด position ของลูกค้า หรือการดําเนินการคําสั่งซื้อของลูกค้าโดย
ตัวแทนในราคาที่แตกต่างอย่างมีนย
ั สําคัญ จากราคาในเครื่องมือใน quote flow
ที่ช่วงเวลาที่ทําการซื้อขาย หรือการกระทําอื่นใดที่เห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดของ
ตัวแทนในการระบุระดับราคาในตลาด ณ เวลาที่กําหนดอย่างชัดเจน

ทุน (Equity)

ยอดคงเหลือในบัญชีปจ
ั จุบัน มันถูกกําหนดไว้ตามสูตร :
หุน
้ ทุน = ทุนคงเหลือ + กําไรลอยตัว - ขาดทุนลอยตัว

Hedged margin

ความปลอดภัยในการเปิดและล็อก position ที่กําหนดโดยตัวแทน ที่มก
ี าร
กําหนดในข้อกําหนดสัญญาของเครื่องมือแต่ละตัว

ล็อค

ดู Locked positions

การดําเนินการตลาด

การดําเนินการสั่งซื้อของลูกค้าในราคาผูใ้ ห้บริการมีสภาพคล่องดีที่สุด

Long

คือ Position ที่ทํางานเหมือนกับการซื้อ (Buy)

Short

คือ Position ที่ทํางานเหมือนกับการซื้อ (Sell)

ระดับ Margin

อัตราส่วนระหว่างทุนและหลักประกันจําเป็น แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ มันถูก
กําหนดไว้ตามสูตร : ระดับ Margin = (หุน
้ ทุน / มาร์จิ้น) * 100%

ระดับเตือนเงินลงทุนหมด

เงื่อนไขของบัญชีคือตัวแทนมีสิทธิ แต่ไม่ต้องรับผิดชอบ ในการปิด position

(Margin Call)

ทั้งหมดที่เปิดอยู่ของลูกค้าเนื่องจากการขาด Free margin ระดับ Margin ที่ให้มี
การเตือน margin call เกิดขึ้น จะถูกระบุไว้ในสัญญาปัจจุบัน

ข้อมูลจําเพาะของสัญญา

หลักการข้อตกลงในการเทรด (สเปรด ขนาดล็อต ปริมาณ position ขั้นตํ่า อัตรา
กําไรขั้นต้น มาร์จิ้นเพื่อใช้ล็อคโพสิช่น
ั ฯลฯ) สําหรับแต่ละเครื่องมือซื้อขาย

Spike

ดู Off-market quote

หยุดคําสั่งซื้อ (Stop out)

คําสั่งในการบังคับปิด position ที่ส่งั โดยเซิร์ฟเวอร์

Swap

ดอกเบี้ยข้ามคืน หรือโรลโอเวอร์จากการรักษา position ข้ามคืน การสว็อป
อาจจะบวก หรือลบ ตารางที่มค
ี ่า "สว็อป" ของแต่ละเครื่องมือจะดูได้ที่เว็บไซต์
ของ GOFX

จุดตัดขาดทุน (Trailing
Stop)

กลยุทธ์ควบคุมต่อไปนี้ ใช้กับคําสั่ง Stop Loss :
-ไม่ดําเนินการใด ๆ หากมีกําไรจาก open position ไม่เกินค่าของ Trailing Stop
- ทันทีที่กําไรสําหรับ position เปิด เกินค่าของ Trailing Stop ให้ส่งคําสั่งซื้อไป
ยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งคําสั่ง Stop Loss ที่ค่า Trailing Stop จากราคาปัจจุบัน
- ทันทีที่ราคาจะได้รับค่า Trailing Stop ที่มากกว่าจากการยื่นคําสั่งซื้อ Stop
Loss จะส่งคําสั่งซื้อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปลี่ยนระดับคําสั่งซื้อ เพื่อว่าจะมี
ระยะห่างของ Trailing Stop จากราคาปัจจุบัน
ฟังก์ช่น
ั Trailing Stop จะใช้ได้เมื่อมีการเปิดใช้ client terminal โดยมีการ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และได้รับอนุญาตจากเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

Slippage

Slippage หมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดว่าจะซื้อขายและราคาที่ถูก
ดําเนินการซื้อขายไปจริง ๆ Slippage สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้น หากมีการเปิดคําสั่งซื้อขายในช่วงที่มค
ี วามผันผวนสูงนอกจากนีย
้ ัง
สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคําสั่งซื้อขายจํานวนมากถูกดําเนินการแต่มป
ี ริมาณไม่
เพียงพอในราคาที่เลือกเพื่อรักษาระยะห่างของราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย

