
 

 

 
 
 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบับรกิาร ATFX CopyTrade  



 

 

 

ขอ้ตกลงนี้ไดร้ับการสรุปโดยและระหวา่ง ATFX 

และผูต้ดิตามหลังจากการน าเสนอขอ้ตกลงครัง้แรกผา่นทางเว็บไซตแ์ละการยอมรับภายหลังจากนัน้ผา่นการด าเนนิการตามกจิกรรมบางอ

ยา่งซึง่สามารถยนืยันไดว้า่ขอ้ตกลงนี้จะมผีลผูกพันกับทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้ขอ้ตกลงนี้จะมผีลผกูพันกับผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไดย้อมรับขอ้ตกลงผา่นการด าเนนิกจิกรรมทีเ่ทยีบเท่ากับกจิกรรมทีก่ลา่วถึ

งในทีน่ี้ 

 

ดว้ยการใชบ้รกิารนี้ ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมตามรายการดา้นล่างนี้: 

 
• ATFX CopyTrade Account (CTA) เป็นบัญชเีทรดใหมข่อง ATFX ทีเ่ป็นอสิระจากบัญชเีทรดของบรกิารอืน่ๆ จาก ATFX 

 
• ส าหรับการเขา้ร่วม ATFX CopyTrade ลกูคา้จะตอ้งลงทะเบยีนบัญชเีทรดใหมกั่บ ATFX ทีใ่ชเ้ป็น CTA โดยเฉพาะ 

 

• CTA สามารถใชไ้ดกั้บบรกิาร ATFX CopyTrade เทา่นัน และไมส่ามารถใชกั้บบรกิารดา้นการเทรดอืน่ๆ ของ ATFX ได ้

 

• ดว้ยการเป็นผูต้ดิตาม ลูกคา้สามารถตดิตามผูใ้หบ้รกิารไดค้รัง้ละ 1 รายเทา่นัน้ 

และดว้ยการเป็นผูใ้หบ้รกิารลกูคา้สามารถมผีูต้ดิตามไดส้งูสดุ 100 รายเท่านัน้ (ถา้หากผูใ้หบ้รกิารมผีูต้ดิตามมากกว่านี้ 

ผูใ้หบ้รกิารสามารถตดิต่อทมี ATFX CS เพือ่ขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษได)้ ATFX 

ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขรายละเอยีดไดต้ลอดเวลา 

 

• กฎการแบง่ผลก าไร: ค่าธรรมเนียมตามผลงานอยูร่ะหว่าง 0-30% ขึน้อยู่กับการตัง้คา่ของผูใ้หบ้รกิาร ATFX  

ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขรายละเอยีดไดต้ลอดเวลา 

 
ค าศพัท ์

 

บรกิาร - บรกิารทัง้หมดของ ATFX CopyTrade ถกูพัฒนาขึน้มาและดแูลรักษาโดย ATFX 

ซึง่เป็นบรกิารทีใ่ชใ้นการคัดลอกกจิกรรมการเทรดของผูใ้หบ้รกิารมาใหกั้บผูต้ดิตาม  

 
ขอ้ตกลง - ตัวเอกสารทางกฎหมาย (รวมถงึค าอธบิายเกีย่วกับบรกิาร, ขอ้บังคับอืน่ๆ 

หรอืเอกสารทางกฎหมายทีถ่กูน ามาแสดงตอ่ผูต้ดิตาม/ผูใ้หบ้รกิาร) ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิาร 

 
ATFX – AT Global Markets LLC (“ATFX”) บรษัิทจ ากัดในเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีสท์ีม่ทีะเบยีนบรษัิทเลขที ่333 LLC 2020 

มสี านักงานทีใ่ชจ้ดทะเบยีนอยู่ที:่ 1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the 

Grenadines 

 
ผูต้ดิตาม - บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีม่คีวามประสงคใ์ชบ้รกิารโดยแสดงเจตนาโดยตรงทีจ่ะอนุญาตให ้ATFX 

ท าการคัดลอกกจิกรรมการเทรดของลูกคา้ ATFX คนอืน่ๆ มายังบัญชขีองผูต้ดิตามในนามของผูต้ดิตาม 

 
กจิกรรมการเทรด – ธรุกรรม, การตัดสนิใจ และการด าเนนิการอืน่ๆ ทีด่ าเนนิการโดยลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งของ ATFX (ผูใ้หบ้รกิาร) 

ทีผู่ต้ดิตามเลอืกท าการคัดลอก 

 
ผูใ้หบ้รกิาร – ลกูคา้ของ ATFX ทีด่ าเนนิกจิกรรมการเทรดซึง่ถกูเลอืกโดยผูต้ดิตาม 

กจิกรรมการเทรดยอ้นหลังของผูใ้หบ้รกิารจะถกูแสดงใหผู้ต้ดิตามไดเ้ห็นผา่นทางเว็บไซตข์อง ATFX 

 

เว็บไซต ์– atcopytrade.com 

 

บญัช ี– บัญชขีองผูต้ดิตามหรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรับการใชบ้รกิาร 

 

ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง – ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในขอ้ตกลงปัจจุบันหรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกัน 

 
เงนิทุน – เงนิทนุของผูต้ดิตามทีใ่ชส้ าหรับการเทรดภายใตข้อ้ตกลงนี้  



 

 

 

1. ขอบเขตของขอ้ตกลง 

 
1.1. ขอ้ตกลงปัจจุบัน (พรอ้มกับเอกสารทางกฎหมายอืน่ๆ และค าอธบิายบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง) อธบิาย, จัดการ 

และควบคมุความสมัพันธท์างกฎหมายระหวา่ง ATFX และผูต้ดิตาม/ผูใ้หบ้รกิาร ในระหว่างการเตรยีมการและการใชบ้รกิาร 

 
1.2. บรกิารนี้ไดร้ับการพัฒนาขึน้โดย ATFX เพือ่ใหผู้ต้ดิตามมโีอกาสไดร้ับประโยชน์จากการด าเนนิการเทรด 

 
1.3. ทกุฝ่ายรับทราบวา่สถานทีใ่นการสรุปขอ้ตกลงคอืสถานทีก่อ่ตัง้ ATFX  

 
2. การปฏเิสธความรบัผดิชอบ 

 

2.1. ATFX ไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้ ไมว่่าการสญูเสยีดังกลา่วจะเกดิขึน้โดยตรง โดยออ้ม 

เป็นกรณีพเิศษ หรอืเป็นผลสบืเนื่องจากการทีผู่ต้ดิตามไดร้ับความเสยีหายจากการใชบ้รกิาร, ซอฟตแ์วร ์

หรอืเนื้อหาของบรษัิท การด าเนนิการใดๆ ทีด่ าเนนิการโดยผูต้ดิตาม (รวมถงึการเลอืกผูใ้หบ้รกิาร) 

ถอืเป็นความเสีย่งของตัวผูต้ดิตามและผูต้ดิตามจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวต่อการสญูเสยี/ความเสยีหายตอ่บคุคล

ภายนอกหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึน้ 

 

2.2. ผูใ้หบ้รกิารไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีใดๆ ไมว่่าการสญูเสยีดังกลา่วจะเกดิขึน้โดยตรง โดยออ้ม 

เป็นกรณีพเิศษ หรอืเป็นผลสบืเนื่องจากการทีผู่ต้ดิตามไดร้ับความเสยีหายจากการใชบ้รกิาร, ซอฟตแ์วร ์

หรอืเนื้อหาของผูใ้หบ้รกิาร การด าเนนิการใดๆ ทีด่ าเนนิการโดยผูต้ดิตาม การด าเนนิการใดๆ ทีด่ าเนนิการโดยผูต้ดิตาม 

(รวมถงึการเลอืกผูใ้หบ้รกิาร) 

ถอืเป็นความเสีย่งของตัวผูต้ดิตามและผูต้ดิตามจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวต่อการสญูเสยี/ความเสยีหายตอ่บคุค

ลทีส่ามหากเหตกุารณ์ดังกลา่วเกดิขึน้ 

 
2.3. ผูต้ดิตามยอมรับว่า ในระหวา่งการใชบ้รกิาร 

การคัดลอกอาจเกดิความล่าชา้ขึน้ไดซ้ึง่เป็นผลมาจากซอฟตแ์วรด์า้นไอทแีละโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับอนิเทอรเ์น็ตท่ัวโ

ลก, การสง่ขอ้มูลระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูต้ดิตาม ผูต้ดิตามยอมรับวา่ ในชว่งเวลาดังกลา่ว 

สถานการณ์การเทรดโดยรวมอาจเกดิการเปลีย่นแปลงและสง่ผลท าใหเ้กดิผลขาดทนุหรอืก าไรโดยไมตั่ง้ใจส าหรับผูต้ดิตาม 

ในกรณีนี้ผูต้ดิตามจะไมใ่ห ้ATFX และผูใ้หบ้รกิารตอ้งชดใชค้่าเสยีหายจากการเรยีกรอ้งใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับผลขาดทนุ/ความเสยีหายทีไ่ดร้ับ ซึง่หมายความวา่ ATFX 

และผูใ้หบ้รกิารจะไมม่สีว่นรับผดิตอ่ผูต้ดิตามเกีย่วกับผลขาดทุน/ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

 

3. ขอ้ก าหนดท ัว่ไป 

 
3.1. สถานะของ ATFX 

 

3.1.1. ภายใตข้อ้ตกลงนี้ ATFX ท าหนา้ทีเ่ป็นฝ่ายทีแ่ยกออกมา โดยไมไ่ดด้ าเนนิการใดๆ 

ในนามของผูต้ดิตามและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร 

และไมไ่ดท้ าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้ับอนุญาตของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นทีต่กลงกันวา่ ATFX 

ใหบ้รกิารเฉพาะสว่นทีเ่ป็นผลมาจากการท างานทางปัญญาซึง่เป็นการผสมผสานเทคโนโลย ีความรู ้และโซลชูัน่อืน่ๆ 

ของ ATFX เพือ่ประโยชนข์องผูต้ดิตาม 

 

3.1.2. ATFX รับประกันว่า 

บรษัิทไดท้ าการตรวจสอบประวัตยิอ้นหลังของผูใ้หบ้รกิารตามทีจ่ าเป็นและสมเหตุสมผลเพือ่รวบรวมขอ้มูลในอดตีขอ

งผูใ้หบ้รกิารอย่างแมน่ย าทีส่ดุ 

และรับประกันวา่ขอ้มลูส าหรับผูต้ดิตามทีไ่ดถ้กูแสดงไวภ้ายในเว็บไซตป์ระกอบไปดว้ยประวัตกิารเทรดบางอยา่งของผู ้

ใหบ้รกิารทีคุ่น้เคยกับ ATFX 

 

3.1.3. ATFX รับประกันว่า 

บรษัิทไมไ่ดจ้ัดเรยีงขอ้มูลใหมห่รอืบดิเบอืนขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลูอืน่ใดของผูใ้หบ้รกิารซึง่ผูต้ดิตามไดตั้ดสนิ

ใจเพือ่จะท าการคัดลอกกจิกรรมการเทรด 

 



 

 

3.1.4. ATFX รับประกันว่า 

บรษัิทจะรักษามาตรฐานในระดับสงูของการรักษาความลับตอ่ผูต้ดิตามและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารตามนโยบายขอ้มูลสว่นบุค

คลของ ATFX 

 

3.1.5. ATFXไดร้ับอนุญาตจากผูต้ดิตามใหท้ าการจัดระเบยีบเงือ่นไขทางเทคนคิและองคก์รทัง้หมดตามที่

เหมาะสมเพือ่ใหผู้ต้ดิตามสามารถใชบ้รกิารได ้

 
3.1.6. ตามขอ้ตกลงนี้ ผูต้ดิตามและผูใ้หบ้รกิารรับทราบถงึสถานะและสทิธิพ์เิศษของ ATFX ซึง่สง่ผลท าให ้ATFX 

มคีวามสามารถเพยีงฝ่ายเดยีวในการจัดการและกล่ันกรองบัญชขีองผูใ้หบ้รกิารและผูต้ดิตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ – 

ชือ่, กราฟิก, รูปภาพ, ขอ้ความ และเนื้อหาอืน่ๆ ทัง้หมดทีร่วมถงึและเกีย่วขอ้งกับการใชบ้รกิาร 

เพือ่ระงับหรอืยุตกิารท างานของบัญชหีากผูใ้หบ้รกิารหรอืผูต้ดิตามละเมดิหรอืไมป่ฏบัิตติามหลักปฏบัิตทิีด่ใีนการใช ้

งานอนิเทอรเ์น็ตหรอืกระท าการใดๆ ทีผ่ดิจรรยาบรรณ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้หากการกระท าดังกลา่วเป็นการละเมดิสทิธิท์างกฎหมายของบคุคลทีส่ามหรอือาจสง่ผลท าใ

ห ้ATFX เสือ่มเสยีชือ่เสยีง 

 

3.2. สถานะของผูต้ดิตาม 

 

3.2.1. ผูต้ดิตามไม่ไดเ้ป็นผูท้ าการเทรดเองแต่ผูต้ดิตามจะคัดลอกกจิกรรมการเทรดของผูใ้หบ้รกิาร 

 
3.2.2. ผูต้ดิตามเป็นผูเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารแต่เพยีงฝ่ายเดยีวตามดุลยพนิจิของตนเอง 

เพือ่ท าการคัดลอกตามขอ้มลูยอ้นหลังเกีย่วกับกจิกรรมการเทรดของผูใ้หบ้รกิารตามทีไ่ดม้กีารน าเสนอผา่นเว็บไซต์ 

ผูต้ดิตามเขา้ใจวา่ผูต้ดิตามเป็นผูร้ับผดิชอบในการประเมนิและด าเนนิการตรวจสอบผูใ้หบ้รกิารอยา่งเหมาะสมกอ่นใชบ้ริ

การ ผูต้ดิตามไดต้รวจสอบการลงทะเบยีนของผูใ้หบ้รกิาร, การอนุญาต, ขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบ, ผลการด าเนนิงาน 

และความเหมาะสมกอ่นทีจ่ะเขา้สูเ่งือ่นไขและขอ้ตกลงนี้ 

 
3.2.3. ผูต้ดิตามไม่ควรถอืวา่บรกิารนี้เป็นค าแนะน าในการลงทนุ ATFX ไมม่กีารแนะน าหรอืรับรองผูใ้หบ้รกิารใดๆ 

และถงึแมว้่า ATFX ไม่ไดด้แูลเกีย่วกับผลงานในอดตี กจิกรรมการเทรดบนบัญชขีองผูใ้หบ้รกิาร 

บรษัิทจะพยายามตดิตามดูผลงานของผูใ้หบ้รกิารกับการคาดการณ์  

 
3.2.4. ผูต้ดิตามเขา้ใจวา่ ผูใ้หบ้รกิารอาจไม่ไดร้ับอนุญาตหรอืท าการจดทะเบยีน 

และดังนัน้พวกเขาอาจไม่ไดร้ับการก ากับดแูล, ตรวจสอบ หรอืตดิตามโดยหน่วยงานก ากับดแูลหรอืหน่วยงานของรัฐ 

หากผูใ้หบ้รกิารไดร้ับอนุญาตหรอืท าการจดทะเบยีน 

ผูต้ดิตามเขา้ใจวา่กฎเกณฑท์ีม่ผีลต่อผูใ้หบ้รกิารจะแตกต่างกันไปตามขอบเขตอ านาจศาลของผูต้ดิตาม 

 

3.2.5. ผูต้ดิตามมสีทิธิส์รา้ง แกไ้ข 

และยุตธิรุกรรมค าสัง่ของตนเองในบัญชไีดโ้ดยไมต่อ้งค านงึถงึการใชบ้รกิารและการด าเนนิการของผูใ้หบ้รกิาร 

ในกรณีเหลา่นี้ผูต้ดิตามจะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตามเอกสารทางกฎหมายของ ATFX 

 

3.2.6. ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้ดิตามสามารถถกูเปิดเผยและเขา้ถงึไดเ้ป็นแบบสาธารณะถา้หากผูต้ดิตามอนุญาตใ

หม้กีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของตัวเอง 

การอนุญาตดังกลา่วจะสามารถท าไดถ้า้หากผูต้ดิตามไดป้ฏบัิตติามหลักเกณฑบ์างอย่างทีก่ าหนดโดย ATFX 

ภายในบัญชขีองผูต้ดิตาม 

 

3.3. สถานะของผูใ้หบ้รกิาร 

 

3.3.1. ผูใ้หบ้รกิารคอืลกูคา้ของ ATFX ทีใ่ชบ้รกิารของ ATFX 

และไดแ้สดงการยนิยอมทีจ่ะใหผู้ต้ดิตามคัดลอกการเทรด 

 
 

3.3.2. ผูใ้หบ้รกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิารแนะน าการลงทนุและไมไ่ดร้ับการวา่จา้งโดย ATFX นอกจากนี้ ATFX 

ไมม่คีวามสมัพันธท์างดา้นกฎหมายใดๆ กับผูใ้หบ้รกิารในฐานะทีป่รกึษาดา้นการลงทนุ 

 



 

 

3.3.3. ผูใ้หบ้รกิารไดย้อมรับนโยบายขอ้มลูสว่นบคุคลของ ATFX วา่มผีลผกูพันและอนุญาตให ้ATFX 

ด าเนนิการกับขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้หบ้รกิาร – 
โดยเฉพาะการท าการเทรดและประวัตกิารเทรดทีผ่า่นมาเพือ่วัตถปุระสงคข์องการใหบ้รกิาร 

 
3.3.4. ผูใ้หบ้รกิารอนุญาตให ้ATFX สามารถน าเสนอประวัตกิารเทรดของตัวเองต่อผูท้ีอ่าจกลายมาเป็นผูต้ดิตามได ้

 

3.3.5. ผูใ้หบ้รกิารเป็นผูตั้ดสนิใจวา่จะใหผู้ต้ดิตามสามารถรับชม/ตดิตามกจิกรรมการเทรดของตัวเองหรอืไม่ตามเงือ่นไ

ขของขอ้ตกลงและดลุยพนิจิของผูใ้หบ้รกิารแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ในกรณีนี้ทันททีีผู่ใ้หบ้รกิารเปิดใชง้านบัญชขีองผูใ้หบ้รกิาร 

ผูใ้หบ้รกิารรับทราบ (ใหส้ทิธิใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของตัวเอง) วา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของตัวเอง- 

ประวัตยิอ้นหลังของการด าเนนิการเทรดทีผ่่านมา – ถกูเปิดเป็นสาธารณะและสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยบคุคลทีส่าม 

รวมถงึผูท้ีอ่าจกลายมาเป็นผูต้ดิตาม 

 

3.3.6. ผูใ้หบ้รกิารสามารถโปรโมทสถานะของตัวเองในทีส่าธารณะและสามารถแสดงจ านวนผูต้ดิตามทัง้หมด

และขอ้มลูผลงานของผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ๆ ได ้ 

 
3.3.7. ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งด าเนนิการดว้ยความสจุรติใจในการปกป้องผลประโยชนข์องผูต้ดิตามทีพ่ึง่พากจิกรรมของผูใ้

หบ้รกิารโดยตรงภายในกรอบของขอ้ตกลง ดว้ยความพยายามอยา่งสดุความสามารถ 

 

4. รายละเอยีของบรกิารโดยรวม  

 

4.1. ผูใ้หบ้รกิารเป็นผูด้ าเนนิการตามเจตจ านงทีไ่ม่มขีอบเขตของตนเองและมอีสิระในการตัดสนิใจตามดลุยพนิจิของตัวเองแตเ่พี

ยงผูเ้ดยีววา่จะท ากจิกรรมการเทรดใด ผูต้ดิตามไมม่สีทิธิท์ีจ่ะด าเนนิการใดๆ 

ทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจของผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกับกจิกรรมการเทรดทีก่ าลังจะเกดิขึน้ 

นอกจากนี้ไดม้กีารตกลงกันแลว้วา่ผูต้ดิตามและผูใ้หบ้รกิารไม่มคีวามสมัพันธท์างกฎหมายระหวา่งกัน 

 

4.2. ผูใ้หบ้รกิารไมม่สีทิธิต์ดิตามดบัูญชขีองผูต้ดิตาม 

 
4.3. ผูต้ดิตามมสีทิธิท์ีจ่ะก าหนดปรมิาณสงูสดุเป็น lots ส าหรับการคัดลอกกจิกรรมการเทรด 

นอกจากนี้ผูต้ดิตามรับทราบว่าผูต้ดิตามคุน้เคยกับการแจง้เตอืนเรือ่งความเสีย่งแลว้  

 
4.4. ผูต้ดิตามไดม้กีารด าเนนิการกับชดุเครือ่งมอืดา้นไอททีีพ่ัฒนาขึน้โดย ATFX 

เพือ่รักษาการควบคมุการคัดลอกกจิกรรมการเทรดในชว่งการใชบ้รกิาร 

 

4.5. ผูต้ดิตามจะถกูคดิคา่คอมมชิชั่นส าหรับการเทรดแตล่ะครัง้ทีไ่ดค้ัดลอกหรอืเปิดขึน้โดยตรงตามกฎการแบง่ปันผลก าไ

รทีก่ าหนดขึน้โดย ATFX และ ATFX ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขรายละเอยีดไดต้ลอดเวลา 

 
4.6. ผูใ้หบ้รกิารจะไดร้ับค่าตอบแทนตามขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่ภายในเว็บไซต ์

ผูต้ดิตามตกลงทีจ่ะจ่ายคา่ธรรมเนียมตามผลงานเป็นรายสัปดาหใ์หกั้บผูใ้หบ้รกิารเมือ่ก าไรสทุธสิะสมจากการค านวณผลก าไรค

รัง้สดุทา้ยเป็นค่าบวก (หักคา่สว๊อป คา่คอมมชิชัน่พเิศษ และสว่นบวกเพิม่) 

ถา้หากก าไรสทุธสิะสมจากการค านวณผลก าไรครัง้ลา่สดุตดิลบ ผูใ้หบ้รกิารจะไม่ไดร้ับผลก าไรใดๆ 

จนกว่าก าไรสทุธสิะสมจะเป็นบวก 

 
4.7. ภายใตข้อ้ตกลงผูต้ดิตามและผูใ้หบ้รกิารอนุญาตให ้ATFX ท าการค านวณค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนตามล าดับ 

 

4.8. ATFX ไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆ 

ถา้หากบัญชขีองผูต้ดิตามสง่ค าขอถอนเงนิทีท่ าใหก้ารแบง่ค่าธรรมเนียมตามผลงานไม่สามารถท าไดส้ าเร็จ 

 

4.9. ผูต้ดิตามและผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจวา่การจ่ายเงนิดังกลา่วจะไมเ่กดิขึน้ถา้หากมารจ์ิน้ทีต่อ้งใชใ้นการเปิดโพซชิัน่ไมเ่พยีงพ

อหรอืถา้หาก ATFX เห็นว่าค าขอดังกลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อมารจ์ิน้ทีต่อ้งใชส้ าหรับการคงโพซชิัน่ทีเ่ปิดอยู ่ดังนัน้ ATFX 

มสีทิธิท์ีจ่ะไมด่ าเนนิการตามค าขอหรอืขอใหม้กีารปิดโพซชิัน่ใดๆ ทีเ่ปิดอยู ่หรอืโพซชิัน่ทีเ่ปิดอยู่ทัง้หมด 

 

 
 



 

 

4.10. ผูต้ดิตามเขา้ใจและยนืยันวา่ ผูต้ดิตามอนุญาตให ้ATFX 

หักเปอรเ์ซ็นตต์ามทีไ่ดต้กลงไวโ้ดยตรงจากหมายเลขบัญชทีีร่ะบชุือ่ไว ้และสง่เงนิจ านวนนี้ไปยังบัญชขีองผูใ้หบ้รกิารภายใน 1 

วันท าการ 

 

4.11. ATFX ไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆ หากมกีารเกดิ stop out ขึน้เนื่องจากการแบง่คา่ธรรมเนียมตามผลงาน 

 

5. ขอ้จ ากดัส าหรบัฝ่ายตา่งๆ 

 

5.1. ขอ้จ ากัดส าหรับผูใ้หบ้รกิาร 

 
5.1.1. ผูใ้หบ้รกิารไม่ไดร้ับอนุญาตใหท้ าการเปลีย่นแปลงตามทีไ่ดม้กีารอธบิายไวใ้นขอ้ 3.3.5 

ของขอ้ตกลงถา้หากผูต้ดิตามมสีถานะดังตอ่ไปนี้ 

 

5.2. ขอ้จ ากัดส าหรับผูต้ดิตาม 

 

5.2.1. ผูต้ดิตามจะตอ้งผา่นขอ้ก าหนดของการลงทะเบยีนทัง้หมดทีก่ าหนดโดย ATFX 

 
5.3. ขอ้จ ากัดร่วมกัน 

 

5.3.1. ผูต้ดิตามหรอืผูใ้หบ้รกิารสามารถระงับกจิกรรมร่วมกันซึง่สง่ผลท าใหเ้กดิสถานการณ์ดังนี้ (ก) 

กจิกรรมการเทรดทีก่ าลังจะเกดิขึน้ไมส่ามารถคัดลอกไดโ้ดยผูต้ดิตาม (ข) 

กจิกรรมการเทรดทีก่ าลังจะเกดิขึน้ไมม่ผีลกับบัญชขีองผูต้ดิตาม 

 
5.3.2. ATFX มสีทิธิใ์นการยตุกิารใหบ้รกิารแกผู่ต้ดิตามตามดุลยพนิจิของ ATFX 

แตเ่พยีงผูเ้ดยีวหากมเีหตกุารณ์ทีส่มเหตุสมผลเกดิขึน้ 

 
5.3.3. ATFX มสีทิธิใ์นการยตุแิละแกไ้ขสถานะของผูใ้หบ้รกิารทีม่ตี่อผูต้ดิตามตามดลุยพนิจิของ ATFX 

แตเ่พยีงผูเ้ดยีวหากมเีหตกุารณ์ทีส่มเหตุสมผลเกดิขึน้ 

 
5.3.4. ทกุฝ่ายรับทราบวา่กระบวนการตรวจสอบ ID ทีด่ าเนนิการโดย ATFX 

อาจเกดิขึน้หลังจากทีแ่ตล่ะฝ่ายมคีณุสมบัตติามขอ้ก าหนดและนโยบายบางอยา่งทีก่ าหนดขึน้โดย ATFX 

กระบวนการนี้เป็นสิง่จ าเป็นส าหรับทกุฝ่ายถา้หาก ATFX น าไปใชกั้บแต่ละฝ่าย 

 

6. ภาระผกูพนัและสทิธขิองแตล่ะฝ่าย  

 

6.1. ผูต้ดิตามและผูใ้หบ้รกิารตกลงวา่จะ: 

 

6.1.1. รับผดิชอบในการปฏบัิตติามกฎหมาย ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากัดเพยีงกฎหมายสกลุเงนิ ภาษี และกฎหมายอืน่ๆ 

ของประเทศทีพ่ านัก รวมถงึความรับผดิชอบทัง้หมดเกีย่วกับกจิกรรมเชงิพาณชิยท์ีเ่กดิจากการใชบ้รกิาร 

 

6.1.2. ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและเป็นจรงิแก ่ATFX 

 

6.1.3. รับทราบความหมายของค าและเงือ่นไขของขอ้ตกลง 

 

6.1.4. เขา้ใจผลของการกระท าของตนเอง 

 
6.2. ทกุฝ่ายรับรองวา่จะตอ้งไม่กระท าการใดๆ ภายใตอ้ทิธพิลของสิง่มนึเมาหรอืยาเสพตดิ 

รวมถงึจะตอ้งเขา้ใจและจัดการพฤตกิรรมของตนเอง 

 
6.3. ผูต้ดิตามและผูใ้หบ้รกิารตกลงวา่จะไม่: 

 

6.3.1. รับผดิหรอืรับสทิธิใ์ดๆ ในนามของ ATFX 



 

 

 

6.3.2. ใชเ้ครือ่งหมายการคา้ ATFX หรอื ATFX CopyTrade เพือ่วัตถปุระสงคส์ว่นบคุคล 

 

6.3.3. รับประกันหรอืท าการเรยีกรอ้งใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายเงนิในนามของ ATFX หรอื ATFX CopyTrade 

หรอืใชช้ือ่แบรนดแ์ละ/หรอืเครือ่งหมายการคา้ของ ATFX หรอื ATFX CopyTrade 

 
6.3.4. ด าเนนิการอืน่ใดทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ ATFX หรอืท าการรอ้งเรยีนต่อ ATFX จากบคุคลทีส่าม 

 
6.4. หากผูต้ดิตามและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารไม่ปฏบัิตติามกระบวนการทางกฎหมายของขอ้ตกลงทีเ่ร ิม่ตน้ขึน้กับ ATFX 

ความสญูเสยีทัง้หมดที ่ATFX ไดร้ับจะไดร้ับการชดเชยอย่างเต็มทีจ่ากฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
6.5. ผูต้ดิตามจะตอ้งละเวน้จากการเทรดผ่านการคัดลอกกจิกรรมการเทรดถา้หากการขาดทนุ/ความเสยีหายทีส่ามารถเป็

นไปไดอ้าจมากเกนิกวา่ทีผู่ต้ดิตามจะยอมรับไดแ้ละกอ่ใหเ้กดิปัญหาทางการเงนิสว่นบคุคลอยา่งหนัก 

 

7. หลกัการท ัว่ไปของการฝาก / ถอนเงนิทุน 

 

7.1. ธรุกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการฝาก/ถอนเงนิทนุของผูต้ดิตามจะตอ้งมกีารด าเนนิการตามรายละเอยีดที ่ATFX 

ไดแ้สดงไวบ้นเว็บไซต ์ 

 

7.2. นอกเหนือจากขอ้ 7.1 ของขอ้ตกลงแลว้ กระบวนการฝาก/ถอนเงนิทนุยังถูกจัดระเบยีบตามขัน้ตอนของ ATFX 

ซึง่ไดม้กีารอธบิายไวใ้นเอกสารทางกฎหมาย/ค าอธบิายบรกิารอืน่ๆ รวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ภายในเว็บไซต ์

(ส าหรับการอา้งองิ โปรดดูทีห่ัวขอ้ "ค าศัพท"์ , ค าวา่ – “ขอ้ตกลง”) 

 

8. ความรบัผดิ 

 

8.1. ภายใตข้อ้ตกลง ATFX 

เป็นผูร้ับผดิชอบในการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนทีส่มเหตุสมผลของฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งและท าการตัดสนิใจอยา่งเหมาะสม 

 

8.2. ไมว่า่อยา่งไรก็ตาม ATFX จะไมร่ับผดิชอบตอ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ส าหรับการขาดทนุ/ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ 

 
8.3. ATFX จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้าย การขาดทนุ หรอืความเสยีหายใดๆ (ทัง้ทางตรง, ทางออ้ม, โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ, 

การสญูเสยีผลก าไร ฯลฯ) ทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้ตกลงปัจจุบันและทีเ่กดิขึน้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 

9. ขอ้มลูความเสีย่ง 

 

9.1. ATFX ไมร่ับประกันผลก าไร ผลการเทรดทีเ่ป็นบวกในอดตีไม่ไดร้ับประกันถงึผลการเทรดทีเ่ป็นบวกในอนาคต 

 

9.2. ผูต้ดิตามเขา้ใจและยอมรับผลการขาดทนุทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ 

การขาดทนุโดยตรงหรอืขาดทุนผลก าไรทีส่ญูเสยีไปจากความเสีย่งดังต่อไปนี้: 
 

9.2.1. ความเสีย่งทีผู่ต้ดิตามไมม่คีณุสมบัตแิละความรูใ้นการเทรด 

และ/หรอืการเลอืกผูใ้หบ้รกิารเพือ่ท าการคัดลอก 

 
9.2.2. ความเสีย่งทีก่ารกระท าและกจิกรรมการเทรดของผูใ้หบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามผลประโยชนข์องผูต้ดิตาม 

 

9.2.3. ความเสีย่งทีผู่ต้ดิตามอาจสญูเสยีการควบคมุบัญช ี

 

9.2.4. ความเสีย่งทีบ่คุคลทีส่ามอาจเขา้ถงึบัญชไีด ้

 
9.2.5. ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับเหตสุดุวสิัย เชน่ ภัยธรรมชาต,ิ กจิกรรมทางทหาร, การประทว้งหยุดงาน, 

การจลาจล, ขอ้ขัดขอ้งทางดา้นเครอืขา่ยและอปุกรณ์ไอทอีืน่ๆ, ขอ้ขัดขอ้งทางดา้นพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ 

 



 

 

9.2.6. ความเสีย่งทีผู่ต้ดิตามและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารอาจเขา้ใจผดิหรอืตคีวามขอ้ตกลงผดิ 

 
9.2.7. ความเสีย่งในการแจง้ ATFX ล่าชา้เกีย่วกับความผดิทางอาญา, การฉอ้โกง 

หรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆ ซึง่ขัดตอ่เงือ่นไขของขอ้ตกลง 

 
9.2.8. ความเสีย่งจากความล่าชา้ทีไ่ม่คาดคดิเมือ่ท าการโอนเงนิทนุระหวา่งบัญชหีรอืการด าเนนิการตามค าขอฝาก/

ถอนเงนิทีล่า่ชา้ 

 
9.2.9. ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงสถานะโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ตามขอ้ 5.3.1 ของขอ้ตกลง 

 

10. บทบญัญตัอิืน่ๆ 

 

10.1. ขอ้ตกลงนี้เร ิม่มผีลตัง้แต่ทีแ่ต่ละฝ่ายไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

 
10.2. ทกุฝ่ายรับทราบวา่ ATFX มสีทิธิท์ีจ่ะท าการแกไ้ขขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเมือ่ใดก็ไดต้ามการแจง้เตอืน 

การแกไ้ขดังกลา่วจะมผีลบังคับใชแ้ละมผีลผูกพันส าหรับทกุฝ่ายนับจากวันทีร่ะบใุนการแจง้เตอืน 

 
10.3. จากขอ้ตกลงฉบับนี้ ผูใ้หบ้รกิารใหส้ทิธิ ์ATFX 

และบคุคลทีส่ามในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองเพือ่วัตถปุระสงคท์างดา้นการตลาดและการสง่เสรมิบรกิาร 

ซึง่รวมถงึการใชข้อ้มลูภายในกราฟ, แบบส ารวจ, รายงาน, ผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรไ์อท,ี เว็บแอป ฯลฯ ทีถ่กูพัฒนาขึน้โดย 

ATFX และใชง้านโดยบคุคลทีส่าม 

 
10.4. หากบทบัญญัตขิอ้ใดขอ้หนึง่ของขอ้ตกลงกลายเป็นโมฆะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

ขอ้ตกลงดังกล่าวจะไม่สง่ผลต่อความถกูตอ้งของบทบัญญัตอิืน่ๆ ตามทีก่ลา่วมาในทีน่ี้ 

 
10.5. การเรยีกรอ้งเกีย่วกับการสญูเสยีผลก าไรจะไมไ่ดร้ับการพจิารณาจาก ATFX 

 

10.6. ทกุฝ่ายไมม่กีารชดเชยความเสยีหายทางศลีธรรมซึง่กันและกัน 

 
10.7. ในกรณีทีม่คีวามคลาดเคลือ่นระหวา่งขอ้ตกลงทีเ่ป็นขอ้ความภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ๆ 

ทกุฝ่ายจะตอ้งด าเนนิการเพือ่ระบุความหมายทีแ่ทจ้รงิของเงือ่นไข ในกรณีทีเ่กดิความขัดแยง้กัน 

ขอ้ความภาษาอังกฤษจะมผีลเหนือกว่า  


