
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครดติเงนิตอ้นรบั $100 จาก ATFX 

(ประเทศไทย มาเลเซยี พม่า และกมัพูชา) 
 
เงือ่นไขและขอ้ตกลง 
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บทน ำ 

 

ATFX เป็นชือ่ทางการคา้ของ AT Global Markets LLC AT Global Markets LLC 

เป็นบรษัิทจ ากัดทีอ่ยู่ในเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์และมทีะเบยีนบรษัิทเลขที ่333 LLC 2020 

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

and the Grenadines 

 

ATFX ก ำลงัจัด “เครดติตอ้นรับ US$100 จำก ATFX” (ต่อไปนี้เรยีกว่ำ "โปรโมชัน่) และเชญิชวนลูกคำ้ของ ATFX 

ในประเทศไทย มำเลเซยี พม่ำ และกัมพูชำ (ตำมสญัชำตบินบัตรประจ ำตัว) มำเขำ้ร่วม 

ดว้ยกำรเขำ้ร่วมโปรโมชั่นนี ้คุณยนิยอมทีจ่ะปฏบิัตติำมเงือ่นไขและขอ้ตกลงดงัต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรยีกว่ำ 

"ขอ้ตกลง") 

 

1. กำรตคีวำมของเงื่อนไขและขอ้ตกลง 

 

1.1. ในโปรโมชั่นนี:้ 

"บญัช"ี หมายถงึบัญชเีทรดของลูกคา้กับ ATFX 

ทีลู่กคา้ไดล้งทะเบยีนและฝากเงนิเป็นจ านวนขัน้ต ่าภายในชว่งเวลาโปรโมชัน่; 

 

"เงนิฝากข ัน้ต า่" หมายถงึจ านวนเงนิทีเ่ท่ากับหรอืมากกว่า US$500 หรอืเทยีบเทา่ 

บัญชทัีง้หมดจะตอ้งถูกเปิดใชง้าน และ/หรอืไดร้บัการอนุมัตใิหท้ าการเทรด และมคีุณสมบตัติามขอ้ 2.1 

การฝากเงนิขัน้ต ่าจะตอ้งเกดิขึน้ในชว่ง 14 วันปฏทินินับตัง้แต่ทีม่กีารลงทะเบยีนเปิดบัญช ี

ถา้หากไม่มกีารฝากเงนิขัน้ต ่าภายใน 14 วันปฏทินิ ลูกคา้จะถูกตัดสทิธิใ์นโปรโมชั่นนี ้

 

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

(23:59) ซึง่เป็นชว่งเวลาทีลู่กคา้ใหม่จะสามารถลงทะเบยีนเปิดบญัชเีทรดและเขา้ร่วมโปรโมชั่นนี้ได ้

 

"ขอ้ตกลงมาตรฐานของธุรกจิ" หมายถงึเงือ่นไขและขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้และ ATFX 

ทีเ่ป็นตัวก ากับกจิกรรมการเทรดทัง้หมดของลูกคา้กับ ATFX 

 

"เทรดดิง้เครดติ" หมายถงึเครดติการเทรดทีลู่กคา้แต่ละคนทีเ่ขา้ร่วมโปรโมชั่นจะไดร้บั US$100 

ตามสกลุเงนิของบญัชเีทรดของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลง;  

 

1.2. ค าใดๆ ทีไ่ม่ไดม้กีารก าหนดความหมายไวใ้นทีน่ี้จะมคีวามหมายตามขอ้ตกลงมาตรฐานของธุรกจิ 

 

1.3. เวลาทีร่ะบุไวใ้นทีน่ี้หมายถงึเวลา GMT+8 

 

2. คุณสมบตัใินกำรเขำ้รว่มโปรโมช ัน่ 

 

2.1. เพือ่ทีจ่ะสามารถเขา้ร่วมโปรโมชั่นนี้ได ้คุณจะตอ้งมคีุณสมบัตดิังต่อไปนี:้ 

(a) คุณเป็นลูกคำ้ใหม่และไดร้ับกำรอนุมัตจิำก ATFX โดยจะตอ้งมสีัญชำตไิทย มำเลเซยี พม่ำ 

และกัมพูชำสำมำรถท ำกำรเทรดไดต้ำมทีก่ ำหนด และยอมรับในเงือ่นไขและขอ้ตกลงของธุรกจิ; 

(b) ATFX สามารถตรวจสอบยนืยันขอ้มูลจากลูกคา้ไดด้ว้ยการขอดูขอ้มูลบัตรประจ าตัวทีม่ขีอ้มูลสัญชาต ิ



 
เบอรโ์ทรศัพท ์อเีมล และเอกสารต่างๆ ทีจ่ะสามารถยนืยัน: ทีอ่ยู่ทีถู่กกรอกไวต้อนลงทะเบยีน, 

เอกสารอนญุาตการเป็นตัวแทนของบุคคลหรอืองคก์ร 

รวมถงึการยอมรับขอ้ตกลงในนามของบุคคลผูนั้น้ส าหรับการเปิดบัญช ีATFX, และขอ้มูลการตดิต่อ 

เชน่ หมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่อเีมล; 

(c) อ่านและยอมรับในขอ้ตกลงของโปรโมชั่นนี;้ 

(d) ท าการฝากเงนิเป็นจ านวนเงนิขัน้ต ่าครัง้แรก $500 ไปยังบญัชภีายใน 14 

วันปฏทินินับตัง้แต่ทีล่งทะเบยีนกับ ATFX ในชว่งเวลาโปรโมชั่น 

(e) ลูกคา้จะตอ้งเทรดเป็นจ านวน 6 lots โดยใช ้$100 ภายใน 30 วันปฏทินิ 

หลังจากทีท่ าการฝากเงนิขัน้ต ่าครัง้แรกเพือ่เขา้ร่วมโปรโมชัน่ 

มเิชน่นัน้เทรดดิง้เครดติจะถูกหักออกจากบัญช ี

(f) เครดติตอ้นรบัจะถูกหักออกทันทจีากบัญชหีลังจากทีลู่กคา้ถอนเงนิหรอืโอนเงนิฝากไปยังบญัชอีืน่ 

หรอืไดม้กีารเทรดเป็นจ านวน 6 lots 

แลว้แต่เครดติตอ้นรับยังไม่ไดถู้กแปลงเป็นเงนิทีส่ามารถถอนออกมาได  ้

(g) ส าหรับลูกคา้ทีไ่ดเ้ทรดเป็นจ านวน 6 lots หรอืมากกว่าโดยใชเ้ครดติตอ้นรับภายใน 30 

วันปฏทินิหลังจากไดท้ าการฝากเงนิขัน้ต ่าครัง้แรกเพือ่เขา้รว่มโปรโมชั่นแลว้ ATFX 

จะปรับเครดติตอ้นรับใหเ้ป็นเงนิทีส่ามารถถอนออกมาไดท้ีเ่วลา 06:00 น. ของวันเทรดถัดไป 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณม ี$100 กอ่นทีจ่ะถอนเงนิ 

มเิชน่นัน้แลว้คุณอาจถูกยกเลกิเครดติตอ้นรับโดยระบบได ้

(h) ไม่ว่าลูกคา้จะมบีัญชเีทรดกีบ่ญัชกัีบ ATFX ก็ตาม 

โปรโมชั่นนี้จะมผีลกับลูกคา้ใหม่ทีใ่ชบ้ัญชเีดยีวภายใตตั้วบุคคลเดยีวเท่านัน้ 

บุคคลแต่ละคนสามารถลงทะเบยีนโปรโมชัน่นี้ไดเ้พยีงหนึง่ครัง้เท่านัน้ 

(i) ลูกคำ้ผูท้ีเ่ขำ้ร่วมโปรโมชั่นนี้แลว้ยังสำมำรถเขำ้ร่วมโปรโมชัน่อืน่ๆของ ATFX ไดอ้กี 

 

3. ระยะเวลำของโปรโมชนั 

 

3.1. ชว่งเวลาโปรโมชั่นเริม่ตัง้แต่เวลา 00:00 ของวันที ่1 ตุลำคม 2020 ถงึ 23:59 ของวันที ่31 ธันวำคม 2020 

 

4. ขอ้ตกลงส ำคญับำงประกำรของโปรโมชนั 

 

4.1. โปรโมชั่นนี้มผีลกับ CFDs, ฟอเร็กซ,์ โลหะมคี่า และฟิวเจอรส์ของสนิคา้โภคภัณฑเ์ท่านัน้ (ไม่รวม CFDs 

ของเงนิดจิทัิลและ CFDs ของหุน้) 

 

4.2. โปรโมชั่นนี้ใชไ้ดกั้บบญัช ีMT4 Standard เท่านัน้ 

 

4.3. เครดติตอ้นรบัมจี านวน $100 และสามารถเทรดไดทั้ง้หมด 

 

4.4. เครดติตอ้นรบัถูกมอบใหใ้นรูปของเครดติและสามารถน าไปใชใ้นการเทรดไดเ้ท่านัน้ 

 

4.5. เครดติตอ้นรบัจะถูกโอนไปยังบัญชเีพยีงครัง้เดยีวและภายใน 14 

วันปฏทินิหลังจากทีม่กีารฝากเงนิขัน้ต ่าในบญัช ี

 

4.6. เมือ่ลูกคา้ท าการเทรด 6 lots หรอืมากกว่าแลว้ เครดติตอ้นรับจะกลายเป็นเงนิทีส่ามารถถอนออกมาได ้

 



 
4.7. เฉพาะโพซชิั่นทีม่กีารเปิดและปิดภายใน 30 

วันปฏทินิหลังจากทีม่กีารฝากเงนิขัน้ต ่าครัง้แรกเพือ่เขา้ร่วมโปรโมชั่นเท่านัน้ทีจ่ะถูกนับเป็น lots 

ทีม่กีารเทรด 

 

4.8. กจิกรรมการเทรดทัง้หมดจะตอ้งเกดิขึน้ในบญัชภีายใน 30 

วันปฏทินิหลังจากทีท่ าการฝากเงนิขัน้ต ่าครัง้แรกเพือ่เขา้ร่วมโปรโมชั่น 

 

4.9. การโอนเงนิระหว่างบัญชไีม่ถอืเป็นการฝากเงนิเพือ่เขา้ร่วมโปรโมชั่นนี ้

 

4.10. ในกรณีทีย่อดบาลานซเ์ป็นศูนยห์รอืเป็นลบในบญัชเีทรดของลูกคา้กอ่นท าการเทรดครบ 6 lots 

ในชว่งเวลาโปรโมชั่น ลูกคา้จะถูกตัดสทิธิจ์ากโปรโมชั่นนี ้

 

4.11. โบรกเกอรแ์นะน าลูกคา้ทีไ่ดแ้นะน าลูกคา้มาที ่ATFX จะไดร้บัค่าคอมมชิชั่นจากโปรโมชั่นเครดติตอ้นรบันี ้

 

 

5. เงื่อนไขทัว่ไป 

 

5.1. ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้/การตคีวามทีผ่ดิเกีย่วกับขอ้ตกลงขา้งตน้ 

ขอ้ขัดแยง้/การตคีวามทีผ่ดิจะไดร้ับการแกไ้ขโดย ATFX ตามดุลยพนิจิทีเ่หมาะสมและทีเ่ห็นสมควร 

การตัดสนิใจของ ATFX ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุและมผีลบังคับใช ้

 

5.2. ATFX มสีทิธิแ์ละสามารถใชดุ้ลยพนิจิในการตัดสทิธิลู์กคา้ทีเ่ขา้ร่วมโปรโมชั่น 

และ/หรอืการถอนเทรดดิง้เครดติ และ/หรอืผลก าไรทีไ่ดร้ับในทันทถีา้หาก: 

(a) มกีารละเมดิขอ้ตกลง และ/หรอืขอ้ตกลงมาตรฐานของธุรกจิเกดิขึน้; 

(b) ATFX มเีหตุผลทีท่ าใหเ้ชือ่ว่ามกีารใชโ้ปรโมชั่นไปในทางทีผ่ดิ; 

(c) ลูกคา้มกีารกระท าทีไ่ม่ซือ่สัตย ์มจุีดประสงคก์ารใชง้านไปในทางทีผ่ดิ 

ฉอ้โกงหรอืมกีารกระท าทีไ่ม่เป็นไปตามโปรโมชัน่และขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

5.3. ถา้หากลูกคา้ทีไ่ดร้ับการแนะน ามาที ่ATFX 

โดยโบรกเกอรแ์นะน าลูกคา้มกีารใชโ้ปรโมชั่นนี้ไปในทางทีผ่ดิเพือ่ใหไ้ดร้ับโบนัสตอ้นรับ 

ค่าคอมมชิชั่นทีโ่บรกเกอรแ์นะน าลูกคา้ไดร้ับจะถูกยกเลกิ 

 

5.4. ATFX ไม่มสีว่นรบัผดิชอบเกีย่วกับการเกดิ margin call หรอืการขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้กับลูกคา้ 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดอยู่เพยีงแค่การขาดทุนเนื่องจากระดับ Stop-out 

ถา้หากเทรดดิง้เครดติถูกถอนออกมาไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆ 

ก็ตามตามทีม่กีารระบุไวใ้นเงือ่นไขและขอ้ตกลง 

 

5.5. ATFX มสีทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นขอ้ตกลงเหล่านี้ตามทีเ่ห็นสมควรและสามารถระงับ 

และ/หรอืยุตโิปรโมชัน่ไดถ้า้หากเห็นว่าการจัดโปรโมชันต่อไปไม่สามารถเป็นไปไดเ้นื่องจากสถานการณ์ทีอ่

ยู่เหนือความคาดหมายและการควบคุมของ ATFX (ภัยทางธรรมชาต,ิ ขอ้ขัดแยง้ทางดา้นการเมอืง ฯลฯ) 

 

5.6. อย่างไรก็ตามถงึแมว่้าเอกสารไดร้ับการแปลไวใ้นภาษาอืน่ๆ 

จะมกีารยดึเอกสารเวอรช์ัน่ภาษาอังกฤษเป็นตัวหลักในกรณทีีม่ขีอ้ขัดแยง้ระหว่างสองภาษา 



 
ตัวอย่างที ่1: 

 

Mr. A ไดล้งทะเบยีนในวันที ่7 ตุลำคม 2020 และไดฝ้ากเงนิเป็นจ านวน $500 ในวันที ่9 ตุลำคม 2020 

รวมถงึไดม้กีารยอมรับในขอ้ตกลง ดงันัน้ Mr. A มสีทิธิใ์นการไดร้ับเทรดดิง้เครดติจ านวน $100 Mr. A 

สามารถเทรดดว้ยเทรดดิง้เครดติ $100 ในชว่งเวลา 30 วันปฏทินิถัดไป Mr. A ไดท้ าการเทรดจ านวน 6 

lots ในวันที ่24 ตุลำคม 2020 และไดก้ าไร $100 

เครดติตอ้นรบัของเขาไดก้ลายเป็นเงนิทีส่ามารถถอนออกมาได ้ยอดเงนิรวมที ่Mr. A 

สามารถถอนออกมาไดค้อื $700 (เงนิฝากเริม่ตน้ $500 บวกผลก าไร $100 และเครดติตอ้นรบั $100 

ซึง่สามารถถอนออกมาไดแ้ลว้ในตอนนี้) 

 

ตัวอย่างที ่2: 

 

Mr. B ไดล้งทะเบยีนในวันที ่15 ตุลำคม 2020 และไดฝ้ากเงนิ $500 ในวันที ่17 ตลุำคม 2020 

รวมถงึไดม้กีารยอมรับในขอ้ตกลง ดงันัน้ Mr. B มสีทิธิใ์นการไดร้ับเทรดดิง้เครดติจ านวน $100 Mr. B 

สามารถเทรดดว้ยเทรดดิง้เครดติ $100 ในชว่งเวลาโปรโมชั่น Mr. B ไดเ้ทรดเป็นจ านวน 5 lots 

ภายในชว่งเวลา 30 วันปฏทินินับตัง้แต่วันทีท่ าการฝากเงนิและสามารถท าก าไรได ้$150 ยอดเงนิรวมที ่

Mr. B สามารถถอนออกมาไดค้อื $650 (เงนิฝากเริม่ตน้ $500 บวกผลก าไร $150) 

และเทรดดิง้เครดติจะถูกหักออกจากบัญชขีองเขา 

 


