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บทน ำ 
 

ATFX เป็นชือ่ทำงกำรคำ้ของ AT Global Markets LLC AT Global Markets LLC 

เป็นบรษัิทจ ำกัดทีอ่ยู่ในเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนำดนีส ์และมทีะเบยีนบรษัิทเลขที ่333 LLC 2020 

ส ำนักงำนทีใ่ชจ้ดทะเบยีน: 1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent 

and the Grenadines 

 

ATFX ก ำลังจัดโปรโมชัน่ "รับเงนิรเีบทเพือ่ท ำกำรเทรด" (ต่อไปนี้เรยีกว่ำ "โปรโมชั่น") และเชญิชวนลูกคำ้ของ 

ATFX ทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศทีส่ำมำรถเขำ้ร่วมไดต้ำมกำรอธบิำยค ำจ ำกัดควำมมำเขำ้ร่วมโปรโมชั่น 

ดว้ยกำรเขำ้ร่วมโปรโมชั่นนี ้คุณยนิยอมทีจ่ะปฏบิัตติำมเงือ่นไขและขอ้ตกลงดงัต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรยีกว่ำ 

"ขอ้ตกลง") 

 

 

1. การตคีวามของเงือ่นไขและขอ้ตกลง 
 

1.1.  ในโปรโมชั่นนี้ ค ำดังต่อไปนี้มนียิำมดังนี:้ 

"ประเทศทีส่ามารถเขา้รว่มได"้ หมำยถงึ ไตห้วัน, ฟิลปิปินส,์ มำเลเซยี, ไทย, เวยีดนำม, 

เกำหลใีต,้ อนิโดนีเซยี, กันพูชำ และเมยีนมำร ์

ลูกคำ้ทีอ่ยู่ในประเทศทีส่ำมำรถเขำ้ร่วมไดจ้ะตอ้งมสีัญชำตติำมบัตรประจ ำตัวของประเทศนัน้ๆ 

ทีเ่ป็นผูอ้อกเอกสำรแสดงตัวตน 

 

"บญัช"ี หมำยถงึบญัชเีทรดทีถู่กก ำหนดโดย Client Portal ใน ATFX 

ซึง่ลูกคำ้ไดท้ ำกำรฝำกเงนิเป็นจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำและไดย้อมรับในขอ้ตกลงเหล่ำนี้ บญัชมีำกกว่ำ 1 

บัญชภีำยใต ้ID ของลูกคำ้เดยีวกันสำมำรถเขำ้ร่วมโปรโมชัน่นี้ได ้

 

"บาลานซ"์ 

หมำยถงึจ ำนวนเงนิในบญัชนีอกเหนือจำกเครดติและผลก ำไรทียั่งไม่รับรูข้องค ำสั่งทีก่ ำลังเปิดอยู่ 

 

"เงนิฝากสุทธขิ ัน้ต า่" หมำยถงึจ ำนวนเงนิในบญัชทีีเ่ท่ำกับหรอืมำกกว่ำ US$1,000 

หรอืเทยีบเท่ำในแต่ละเดอืนและสำมำรถสะสมยอดเงนิไดใ้นแต่ละเดอืน 

นี่คอืจ ำนวนเงนิฝำกทีถู่กก ำหนดขึน้ส ำหรับบัญชเีทรด ATFX ของลูกคำ้หลังจำกกำรยอมรับในขอ้ตกลงนี้ 

เงนิรเีบทสำมำรถถูกน ำมำใชใ้นกำรเทรดได ้

 

"รเีบท" 

หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้ไดร้ับบนบัญชหีลังจำกทีไ่ดท้ ำกำรฝำกเงนิสทุธขิัน้ต ่ำและเทรดเป็นจ ำนวน Lots 

ภำยในชว่งเวลำโปรโมชั่น รเีบทจะถูกเพิม่ไปยังยอดบำลำนซข์องบญัชเีทรดลูกคำ้ภำยใน 14 

วันท ำกำรของเดอืนถัดไป 

 

"การจา่ยเงนิสูงสุด" 

หมำยถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะไดร้ับเป็นรเีบทบนยอดบำลำนซข์องบญัชใีนชว่งเวลำโปรโมชั่น 

กำรจ่ำยเงนิสงูสดุเท่ำกับ US$10,000 หรอืเทยีบเท่ำต่อลูกคำ้หนึง่ท่ำน 

 

"ช่วงเวลาการค านวณ Lots" หมำยถงึชว่งเวลำตัง้แต่ 00:00 ของวันจันทร ์ถงึ 23:59 



 
ของวันศุกรใ์นชว่งเวลำโปรโมชั่น 

 

"ช่วงเวลาโปรโมช ัน่" หมำยถงึชว่งเวลำตัง้แต่วันที ่1 ตุลำคม 2020 (00:00) ถงึ 31 ธันวำคม 2020 

(23:59) ATFX ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขยำยชว่งเวลำโปรโมชัน่ไดต้ำมดุลยพนิจิ 

 

"Standard Lot" หมำยถงึจ ำนวนทีเ่ป็นมำตรฐำนของตรำสำรทีลู่กคำ้ท ำกำรเทรด ส ำหรับฟอเร็กซ ์1 

Standard Lot เท่ำกับ 100,000 หน่วยของสกลุเงนิตัวหลัก 

 

1.2. ค ำใดๆ ทีไ่ม่ไดม้กีำรก ำหนดควำมหมำยไวใ้นทีน่ี้จะมคีวำมหมำยตำมขอ้ตกลงมำตรฐำนของธุรกจิ 

 

1.3. เวลำทีร่ะบุไวใ้นทีน่ี้หมำยถงึเวลำ GMT+8 

 

 

2. ระยะเวลาของโปรโมชนั 
 

2.1. ชว่งเวลำโปรโมชั่นเริม่ตัง้แต่เวลำ 00:00 ของวันที ่1 ตุลำคม 2020 ถงึ 23:59 ของวันที ่31 ธันวำคม 2020 

 

 

3. ขอ้ตกลงส าคญับางประการของโปรโมชนั 
 

3.1. เพือ่ทีจ่ะสำมำรถเขำ้ร่วมโปรโมชั่นนี้ได ้คุณจะตอ้งมคีุณสมบัตดิังต่อไปนี:้ 

(a) ใชบ้ัญชเีทรดจรงิ (ไม่ใชบ่ญัช ี"เดโม") กับ ATFX ทีม่กีำรฝำกเงนิขัน้ต ่ำตำมทีเ่กีย่วขอ้ง 

และ/หรอืตำมที ่ATFX ก ำหนด; 

(b) ท ำกำรฝำกเงนิขัน้ต ่ำไปยังบัญชใีนชว่งเวลำโปรโมชั่น; 

(c) อ่ำนและยอมรับในขอ้ตกลงของโปรโมชั่นในแต่ละเดอืนของชว่งเวลำโปรโมชัน่นี้; 

(d) ATFXถอืว่ำลูกคำ้ทุกท่ำนไดอ่้ำนและยอมรับในขอ้ตกลงของโปรโมชัน่นี้เมือ่ลูกคำ้ไดท้ ำกำรเขำ้ร่วมโป

รโมชั่นนี้แลว้ 

 

3.2. ลูกคำ้สำมำรถเขำ้ร่วมโปรโมชั่นอืน่ของ ATFX ไดพ้รอ้มกัน 

 

 

4. ขอ้ตกลงการเทรด 
 

4.1. โปรโมชั่นนีส้ำมำรถใชไ้ดกั้บ CFDs, ฟอเร็กซ,์ โลหะมคี่ำ, พลังงำน และดชันี (ไม่รวม CFDs ของเงนิดจิทัิล 

และ CFDs ของหุน้) 

 

4.2. ขอ้ตกลงโปรโมชั่นนี้ใชกั้บบญัช ีMT4 Standard เท่ำนัน้ 

 

4.3. ไม่ว่ำลูกคำ้จะมบีัญชเีทรดกีบ่ญัชกัีบ ATFX ก็ตำม 

โปรโมชั่นนี้จะมผีลกับลูกคำ้ทีใ่ชบ้ญัชเีดยีวภำยใตตั้วบุคคลเดยีวเท่ำนัน้ 

 

4.4. เงนิทีถู่กโอนมำจำกบัญชอีืน่ของ ATFX จะไม่ถอืว่ำเป็นเงนิฝำกส ำหรับผูท้ีเ่ขำ้ร่วมโปรโมชั่นนี ้

อย่ำงไรก็ตำมกำรโอนเงนิออกจำกบญัชทีีม่คุีณสมบัตคิรบจะถอืว่ำเป็นกำรถอนเงนิและจะถูกน ำมำค ำนวณใน



 
กำรคดิยอดเงนิฝำกสทุธ ิ

 

4.5. ค ำขอถอนเงนิจะไดร้ับกำรด ำเนนิกำรตำมปกตใินชว่งเวลำโปรโมชั่น 

โดยจะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำนของลูกคำ้ในขอ้ตกลงมำตรฐำนของธุรกจิ 

 

4.6. ยอดรเีบทจะถูกค ำนวณตำมจ ำนวน Lots ขัน้ต ่ำทีลู่กคำ้ไดท้ ำกำรเทรดในบัญชภีำยในชว่งเวลำกำรค ำนวณ 

Lots ทีเ่กีย่วขอ้งและชว่งเวลำโปรโมชัน่ 

 

4.7. ลูกคำ้จะไดร้ับรเีบท US$2 ต่อ Lots ทีท่ ำกำรเทรด ซึง่จะค ำนวณตำมปรมิำณกำรเทรดของลูกคำ้บนบญัช ี

รเีบต (เงนิคนื) จะถูกค ำนวนจำกล็อตเต็ม 

 

4.8. ถำ้หำกลูกคำ้มคีุณสมบัตติ่ำงๆ ครบตำมทีก่ ำหนด รเีบทจะถกูเพิม่ไปยังยอดบำลำนซข์องบญัชเีทรด ATFX 

ของลูกคำ้ภำยใน 14 วันท ำกำรของเดอืนถัดไป รเีบทจะสำมำรถถูกน ำมำใชใ้นกำรเทรดและถอนออกมำได ้

 

4.9. ลูกคำ้ทีเ่ขำ้ร่วมโปรโมชั่นนี้ในไตรมำสนี้จะสำมำรถเขำ้ร่วมโปรโมชั่นต่อไปได ้

อย่ำงไรก็ตำมลูกคำ้จะสำมำรถรับรเีบททีเ่หลอือยู่จำกจ ำนวน US$10,000 ผ่ำนกำรเทรดไดเ้ท่ำนัน้ 

ถำ้หำกลูกคำ้ไดร้ับรเีบทจำกโปรโมชั่นนี้ในฤดูกำลกอ่นหนำ้นี้แลว้ 

 

ตัวอย่ำงเชน่ ถำ้หำกลูกคำ้ไดร้ับรเีบท US$3,900 จำกโปรโมชั่นนี้ใน Q3 2020 แลว้ 

จ ำนวนเงนิรเีบทสงูสดุทีลู่กคำ้จะไดร้ับจำกกำรเขำ้ร่วมโปรโมชั่นใน Q4 2020 จะเป็น US$6,100 เท่ำนัน้ 

 

4.10. จ ำนวนเงนิรเีบทรวมทีไ่ดถู้กจ่ำยไปยังบัญชตีำมโปรโมชั่นเหล่ำนี้และภำยในชว่งเวลำโปรโมชั่นจะถูกน ำมำพิ

จำรณำเพือ่ดูว่ำไดม้กีำรจ่ำยเงนิรเีบทตำมกำรจ่ำยเงนิสงูสดุแลว้หรอืยัง และถำ้มเีงนิรเีบทเหลอือยู่ 

ลูกคำ้จะสำมำรถรับเงนิรเีบทนี้ไดต้ำมขอ้ตกลงของโปรโมชัน่ 

 

4.11. ถำ้หำกลูกคำ้ไดท้ ำกำรฝำกเงนิเป็นจ ำนวนขัน้ต ่ำหลำยครัง้ 

จ ำนวนเงนิรเีบทจะถูกก ำหนดตำมจ ำนวนเงนิฝำกสะสมทีเ่กดิขึน้ภำยในชว่งเวลำโปรโมชั่น 

 

 

5. เงือ่นไขท ัว่ไป 
 

5.1. ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้/กำรตคีวำมทีผ่ดิเกีย่วกับขอ้ตกลงขำ้งตน้ 

ขอ้ขัดแยง้/กำรตคีวำมทีผ่ดิจะไดร้ับกำรแกไ้ขโดย ATFX ตำมดุลยพนิจิทีเ่หมำะสมและทีเ่ห็นสมควร 

กำรตัดสนิใจของ ATFX ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุและมผีลบังคับใช ้

 

5.2. ATFX มสีทิธิแ์ละสำมำรถใชดุ้ลยพนิจิในกำรตัดสทิธิลู์กคำ้ทีเ่ขำ้ร่วมโปรโมชั่น และ/หรอืกำรถอนเงนิรเีบท 

และ/หรอืผลก ำไรทีไ่ดร้ับในทันทถีำ้หำก: 

(a) มกีำรละเมดิขอ้ตกลง และ/หรอืขอ้ตกลงมำตรฐำนของธุรกจิเกดิขึน้; 

(b) ATFX มเีหตุผลทีท่ ำใหเ้ชือ่ว่ำมกีำรใชโ้ปรโมชั่นไปในทำงทีผ่ดิ; 

(c) ลูกคำ้มกีำรกระท ำทีไ่ม่ซือ่สัตย ์มจุีดประสงคก์ำรใชง้ำนไปในทำงทีผ่ดิ 

ฉอ้โกงหรอืมกีำรกระท ำทีไ่ม่เป็นไปตำมโปรโมชัน่และขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

5.3. เงนิรเีบทจะไม่สำมำรถถูกโอนระหว่ำงบัญชเีทรด ATFX ได ้



 
และลูกคำ้จะสำมำรถถอนเงนิรเีบทนี้ออกมำไดถ้ำ้หำกลูกคำ้ท ำกำรเทรดตำมจ ำนวน Lots 

ขัน้ต ่ำภำยในชว่งเวลำโปรโมชัน่นับตัง้แต่ทีเ่งนิรเีบทนี้ไดป้รำกฏอยู่ใน Client Portal ของ ATFX 

และเป็นไปตำมขอ้ตกลงของโปรโมชั่นแลว้เท่ำนัน้ 

เงนิรเีบทจะถูกหักออกถำ้หำกไม่มกีำรปฏบิัตติำมขอ้ตกลงของโปรโมชัน่ 

 

5.4. . ขอ้บ่งชีห้รอืขอ้สงสัยใดๆ เกีย่วกับกำรฉอ้ฉล, กำรป่ันเงนิคนืหรอืโบนัสหรอืสว๊อปอำบรทิรำจ 

หรอืในรูปแบบใดๆ ของกำรกระท ำทีไ่ม่ซือ่ตรงหรอืหลอกลวงในบัญชขีองลูกคำ้หรอืบัญชอีืน่ๆ ที ่ATFX 

หรอืทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเชือ่มโยงกับเงนิรเีบทจะท ำใหธุ้รกรรมทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 

และ/หรอืผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้เป็นโมฆะ 

 

5.5. ATFX ขอสงวนสทิธิต์ำมดุลยพนิจิทีเ่ห็นสมควรในกำรปรบัเปลีย่น, แกไ้ข, ระงับ, ยกเลกิ 

หรอืยุตโิปรโมชั่นนี้หรอืสว่นหนึง่สว่นใดของโปรโมชั่นนี้ไดต้ลอดเวลำและตำมมูลเหตุอันสมควร 

ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ ก็ตำม ATFX ไม่มสีว่นรบัผดิชอบส ำหรับผลกระทบทีต่ำมมำจำกกำรปรับเปลีย่น, แกไ้ข, 

ระงบั, ยกเลกิ หรอืยุตโิปรโมชั่นนี ้

 

5.6. ดว้ยกำรใชดุ้ลยพนิจิของ ATFX เพยีงอย่ำงเดยีว ATFX มสีทิธิใ์นกำรอนุมัต ิและ/หรอืตัดสทิธิลู์กคำ้ของ IBs 

จำกกำรเขำ้ร่วมโปรโมชั่นไดต้ำมขอ้ตกลงในปัจจุบัน 

 

5.7. อย่ำงไรก็ตำมถงึแมว่้ำเอกสำรไดร้ับกำรแปลไวใ้นภำษำอืน่ๆ 

จะมกีำรยดึเอกสำรเวอรช์ัน่ภำษำอังกฤษเป็นตัวหลักในกรณทีีม่ขีอ้ขัดแยง้ระหว่ำงสองภำษำ 

 

 


