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แนะน าโปรโมชั่นจาก ATFX 

 

ATFX เป็นชือ่ทางการคา้ของ AT Global Markets LLC (ATGM, หมายเลขบรษัิทเลขที ่333 LLC 2020) ATGM 

เป็นบรษัิทจ ากัดทีอ่ยู่ในประเทศเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์มทีีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการจดทะเบยีนคอื: 1st Floor, First 

St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines 

 

โปรโมช ัน่ ATFX Maximum Tier of the IB Rebate (SEA) (ต่อไปนี้เรยีกว่า "โปรโมช ัน่") เชญิชวน IBs 

ของ ATFX ในไตห้วัน ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี ไทย เวยีดนาม อนิโดนีเซยี เกาหล ีกัมพูชา 

และเมยีนมารม์าลงทะเบยีนกับ ATFX เพือ่ใหโ้บรกเกอรแ์นะน ำลูกคำ้ (IBs) 

ใหมส่ามารถรบัรเีบตในระดบัสงูสดุจากการแนะน าลูกคำ้ใหมม่าที ่ATFX ตามขอ้ตกลงเหล่านี ้

ดว้ยการลงทะเบยีนและเขา้ร่วมโปรโมชั่นนี ้คุณยนิยอมทีจ่ะปฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงดังต่อไปนี้ 

(ต่อไปนี้เรยีกว่า "ขอ้ตกลง") 

 

1. ค ำจ ำกดัควำมขอ้ตกลง 

 

1.1. ในโปรโมชั่นนี:้ 

"ลูกคำ้" หมายถงึลูกคา้ใหม่ทีไ่ดร้ับการแนะน าโดยโบรกเกอรแ์นะน าลูกคา้และ ATFX 

ไดท้ าการอนุมัตดิว้ยกระบวนการ KYC 

"โบรกเกอรแ์นะน ำลูกคำ้" (หรอื "IB") หมายถงึบุคคลทีเ่ปิดบญัชพีารท์เนอรกั์บ ATFX การแนะน ามาที ่

ATFX จะตอ้งมชีือ่ทางการคา้ และ/หรอืชือ่แบรนด ์และ/หรอืแนวทางอืน่ๆ ที ่ATFX เป็นผูด้ าเนนิงาน "บญัช ี

IB" เป็นบญัชจีรงิพเิศษทีเ่ป็นของ IB ซึง่จะไดร้บัค่าคอมมชิชั่น IB 

"KYC" หมายถงึนโยบาย Know Your Client ที ่ATFX ไดน้ ามาใชกั้บลูกคา้แต่ละคน; 

"Standard Lot" หมายถงึปรมิาณมาตรฐานของตราสารทีลู่กคา้เทรด ในฟอเร็กซ ์หนึง่ Standard Lot 

เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกลุเงนิหนึง่ๆ เพือ่ใหช้ัดเจนยิง่ขึน้ หนึง่ Cent Lot เท่ากับ 1,000 หน่วยของ 

Standard Lot 

"ขอ้ตกลงมำตรฐำนของธุรกจิ" หมายถงึเงือ่นไขและขอ้ตกลงระหว่าง IBs และ ATFX 

ทีเ่ป็นตัวก ากับกจิกรรมการเทรดทัง้หมดของลูกคา้และ IB กับ ATFX; 

1.2. ค าใดๆ 

ทีไ่ม่ไดม้กีารก าหนดความหมายไวใ้นทีน่ี้จะมคีวามหมายตามขอ้ตกลงมาตรฐานการด าเนนิการทางธุรกจิ 

1.3. เวลาทีร่ะบุไวใ้นทีน่ี้หมายถงึเวลา GMT+8 

 

 

 



 
2. ช่วงระยะเวลำ 

 

2.1. ชว่งเวลาโปรโมชั่นเริม่ตัง้แต่เวลา 00:00 ของวันที ่1 กันยายน 2020 (GMT +8) จนถงึ 23:59 ของวันที ่

31 ธันวาคม 2020 

 

3. คุณสมบตัใินกำรเขำ้รว่มโปรโมช ัน่ 

 

3.1. เพือ่ทีจ่ะเขา้ร่วมในโปรโมชัน่นี้ คุณจะตอ้งเป็น IB พารท์เนอรข์อง ATFX ในไตห้วัน ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี 

ไทย เวยีดนาม อนิโดนีเซยี เกาหล ีกัมพูชา และเมยีนมาร ์เพือ่ทีจ่ะเป็น IB พารท์เนอรใ์หม่ของ ATFX 

ไดนั้น้ คุณจะตอ้งลงทะเบยีนกบั ATFX และใหข้อ้มูลจ าเป็นตามทีร่อ้งขอจากขัน้ตอน "KYC" ของ ATFX 

หลังจากทีข่อ้มูลจากผูส้มัครเป็น IB ไดร้บัการตรวจสอบแลว้ ผูส้มัครจะไดร้ับเชญิใหม้าลงชือ่ในขอ้ตกลง 

IB ซึง่มขีอ้เสนอตามทีไ่ดป้รับมาและเป็น IB อย่างเป็นทางการของ ATFX ดว้ยบญัช ีIB 

3.2. IB พารท์เนอรท์ีม่ลูีกคา้โดยตรงเท่านัน้ทีจ่ะสามารถเขา้ร่วมโปรโมชั่นนี้ได ้ภายใตโ้ปรโมชั่นนี้ Master-IB 

และ Sub-IB ในแต่ละระดับสามารถเป็น IB พารท์เนอรใ์นการเขา้ร่วมโปรโมชัน่นี้ได ้

3.3. เฉพาะบญัช ีIB 

และบญัชลูีกคา้ทีม่คีวามเคลือ่นไหวในชว่งเวลาโปรโมชั่นนีเ้ท่านัน้ทีส่ามารถน ามาค านวณปรมิาณได ้

3.4. เฉพาะดลี (การเทรด) ทีปิ่ดไปแลว้เท่านัน้ทีจ่ะถูกน ามาค านวณ ค าสัง่ซือ้ขายทีเ่ปิดอยู่จะไม่ถูกน ามาค านวณ 

3.5. โดยไม่ค านงึถงึจ านวนบญัชซีือ้ขายที ่IB มอียู่กับ ATFX 

โปรโมชั่นนี้ใชไ้ดกั้บลูกคา้ใหม่ทีใ่ชบ้ัญชเีดยีวภายใตข้อ้มูลบุคคลเดยีว 

ลูกคา้แต่ละท่านสามารถลงทะเบยีนเพือ่รับโปรโมชั่นนี้ไดเ้พยีงครัง้เดยีว 

 

4. ขอ้ตกลงส ำหรบัโปรโมช ัน่ 

 

4.1. โปรโมชั่นนีส้ามารถใชไ้ดกั้บตลาดฟอเร็กซ,์ โลหะมคี่า, สนิคา้โภคภัณฑ ์และดัชน ีCFDs ทีม่ใีหบ้รกิารที ่

ATFX (ไม่รวม CFDs ของหุน้และเงนิดจิทัิล) 

4.2. โปรโมชั่นนี้ใชไ้ดกั้บบญัช ีMT4 Standard เท่านัน้ 

4.3. IB พารท์เนอรส์ามารถรับโครงสรา้งรเีบตในระดับสงูตามปรมิาณการเทรดประจ าเดอืนของ IBs แต่ละเกรด 

 

เมือ่ลูกคา้ของ IB เทรดผลติภัณฑต์ามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 4.1 แลว้ IB จะไดร้ับรเีบตตามขอ้ตกลง IB 

หลังจากทีปิ่ดโพซชิั่นทันทภีายในเดอืนของชว่งเวลาโปรโมชั่น หลังจากนัน้ในเดอืนถัดไป IB 

จะไดร้ับบาลานซท์ีเ่หลอืส าหรับปรมิาณการเทรดทัง้หมดของเดอืนทีผ่่านมาเพือ่ทีจ่ะไปถงึระดับรเีบตสงูสดุ

ส าหรับ IBs 

4.4. ขึน้อยู่กับประเภทของผลติภัณฑก์ารเทรด IB พารท์เนอรส์ามารถไดร้ับค่าคอมมชิชัน่จากทุกๆ 



 
การเทรดของลูกคา้สงูสดุ US$19 ต่อ lot 

4.5. IB ทีเ่ขา้ร่วมในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเขา้ร่วมในโปรโมชั่น IB อืน่ไดใ้นชว่งเวลาโปรโมชัน่ 

 

4.6. หลังจาก IB เปิดบัญช ีลูกคา้ของ IB มเีวลาสามเดอืน (โดยค านวณทัง้สามเดอืน) ส าหรบัการเทรด 

ในทางกลับกันระยะเวลาการค านวณ (ภายในชว่งโปรโมชัน่ค านวณโดยทัง้สามเดอืน) เงนิรเีบทจะถูกนับให ้

IB หลังจากกดยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไข(T&C) 

 
ยกตัวอย่างเชน่ A: 

• IB A เปิดบัญช ีIB และยอมรับ T&C ใน ATFX ในวันที ่30 กันยายน 2020 

• ATFX จะค านวณปรมิาณารเทรดทีจ่ะไดเ้งนิรเีบทจากเดอืนกันยายน 2020 ถงึพฤศจกิายน 2020 

 

ยกตัวอย่างเชน่ B: 

• IB B เปิดบญัช ีIB ในวันที ่31 ตุลาคม 2020 และยอมรับ T&C ในวันที ่1 พฤศจกิายน 2020 

• ATFX จะค านวณปรมิาณารเทรดทีจ่ะไดเ้งนิรเีบทจากเดอืนพฤศจกิายน 2020 ถงึธันวาคม 2020 

 

ยกตัวอย่างเชน่ C: 

• IB C เปิดบัญช ีIB ในวันที ่8 พฤศจกิายน 2020 และยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในวันที ่17 ธันวาคม 

2020 

• ATFX จะค านวณปรมิาณารเทรดทีจ่ะไดเ้งนิรเีบทจากเดอืนธนัวาคม 2020 ถงึมกราคม 2021 

 

5. รำยละเอยีดอืน่ๆ 

 

5.1. ATFX มสีทิธิใ์นการตัดสทิธิ ์IB พารท์เนอรจ์ากโปรโมชั่นถา้หาก: 

(a) มกีารละเมดิขอ้ตกลงทีก่ าหนดหรอืขอ้ตกลงตามมาตรฐานของธุรกจิ 

(b) ATFX มเีหตุผลทีท่ าใหเ้ชือ่ว่ามกีารใชโ้ปรโมชั่นไปในทางทีผ่ดิ 

(c) IB พารท์เนอรม์เีจตนาทีไ่ม่บรสิทุธิ ์ใชไ้ปในทางทีผ่ดิ ฉอ้โกง 

หรอืไม่ปฏบิัตติามขอ้ตกลงในโปรโมชัน่นี ้

5.2. ส าหรับลูกคา้ทีไ่ดร้ับการแนะน าเขา้มาโดย IB พารท์เนอรข์อง ATFX ทีล่ะเมดิกฎในขอ้ 5.1 จ านวน 

standard lots ทีลู่กคา้เทรดจะไม่ถูกน ามาคดิในโปรโมชั่นและไม่ไดถู้กนับเป็นคะแนนใหกั้บ IB พารท์เนอร ์

5.3. ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้ การตคีวามทีผ่ดิเกีย่วกับขอ้ตกลงขา้งตน้ 

ขอ้ขัดแยง้หรอืการตคีวามทีผ่ดิจะไดร้ับการแกไ้ขโดย ATFX ตามดุลยพนิจิทีเ่หมาะสมและทีเ่ห็นสมควร 

การตัดสนิใจของ ATFX ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุและมผีลบังคับใชทั้นท ี

5.4. ATFX 

มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่นขอ้ตกลงเหล่านี้ตามทีเ่ห็นสมควรและสามารถระงับหรอืยุตโิปรโมชั่นถา้หากเห็นว่า



 
การจัดโปรโมชันต่อไปไม่สามารถเป็นไปไดเ้นื่องจากสถานการณ์ทีอ่ยู่เหนือความคาดหมายและความควบคุ

มของ ATFX (ภัยทางธรรมชาต,ิ ขอ้ขัดแยง้ทางดา้นการเมอืง ฯลฯ) 

5.5. IB 

พารท์เนอรไ์ม่ควรใหค้ าแนะน ากับลูกคา้เกีย่วกับกลยุทธก์ารเทรดหรอืดว้ยวธิอีืน่ใดทีส่ง่ผลต่อการตัดสนิใจข

องลูกคา้ ATFX ไม่มสีว่นรับผดิชอบต่อผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้จากสิง่ทีเ่กดิขึน้ดังกล่าวจากบุคคลทีส่าม 

5.6. ATFX มหีนา้ทีใ่นการแจง้ให ้IB พารท์เนอรไ์ดท้ราบในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงค่าคอมมชิชั่นส าหรับ IB 

พารท์เนอร ์

5.7. ถงึแมว่้าเอกสารไดร้บัการแปลไวใ้นภาษาอืน่ 

บรษัิทยดึเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นตัวหลักในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้ระหว่างสองภาษา 


