
ข้อตกลงการใช้ระบบการคัดลอกการเทรด (CopyTrade) 

 

ข้อตกลงแบบไตรภาคีปัจจุบัน (ต่อจากนี้เรียกวา่ “ข้อตกลง”) ท าขึ้นโดยและระหว่าง ForexMart 

(ต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัท”), ลูกค้า ForexMart 

ท่ีตั้งใจจะคัดลอกการเทรดออนไลน์ของลูกค้าบริษัทต่างๆ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าก าไรและเข้าใจความเสี่ยงทางการเงินท้ังหมดอย่างชัดเจน 

(ต่อจากนี้เรียกว่า “ผู้ติดตาม”) และลูกค้าคือผู้เข้าร่วมในระบบ CopyTrade 

ซ่ึงต้ังใจจะให้ผู้ติดตามคัดลอกการเทรดของเขา/เธอ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ เทรดเดอร์”) 
 

1. ค าจ ากัดความ 

 

“บริษัท” หมายถึงกลุ่ม ForexMart 

ท่ีให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดและระบบการช าระเงินและการช าระบัญชีระหวา่งผู้ติดตามและเท

รดเดอร์ (ต่อจากนี้จะเรียกว่าระบบการคัดลอกการเทรด) 
 

“เทรดเดอร์” 

หมายถึงลูกค้าของบริษัทท่ีลงทะเบียนกับระบบการคัดลอกการเทรดในฐานะเทรดเดอร์เพื่อวัตถุประส

งค์หรือโดยเจตนาท่ีจะให้การเทรดของเขา/เธอส าหรบัการคัดลอก 

รวมถึงการจัดการบัญชีของเขา/เธอในนามของเขา/เธอเองและเป็นตัวแทนของผู้ติดตามที่ใช้ระบบคั

ดลอกการเทรดของตน 

 

“ผู้ติดตาม” 

หมายถึงลูกค้าของบริษัทท่ีลงทะเบียนกับระบบการคัดลอกการเทรดในฐานะผู้ติดตามเพื่อวัตถุประส

งค์หรือโดยเจตนาในการคัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์ท่ีเข้าร่วมในระบบการคัดลอกการเทรด 

“การตรวจสอบ” หมายถึงหน้าเฉพาะบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับเทรดเดอร์ 

หน้านี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนการคัดลอกการเทรดของพื้

นท่ีลูกค้าและพื้นท่ีผู้ติดตาม 

2. บทบัญญัติท่ัวไป 

 

1. ค าอธิบายของระบบการคัดลอกการเทรด 

 

ระบบการคัดลอกการเทรดเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ท่ีได้รับการพัฒนาและเป็นเจ้าของโดยบริษัท 

และได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้ในทางเทคนิคและท าให้กระบวนการคัดลอกท้ังหมดเป็นไปโด

ยอัตโนมัติระหว่างบัญชีการเทรดท่ีลงทะเบียนกับบริษัท 



ระบบการคัดลอกการเทรดจะต้องจัดเตรียมกระบวนการอัตโนมัติดังต่อไปนี้: 
 

1. การลงทะเบียนผู้ติดตามด้วยระบบการคัดลอกการเทรด 

 

2. การลงทะเบียนของเทรดเดอร์กับระบบการคัดลอกการเทรด 

 

3. การสมัครติดตามของผู้ติดตามในบัญชีของเทรดเดอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดลอกค าสั่งกา

รเทรดไปยังบัญชีของผู้ติดตาม 

 

4. การค านวณค่าคอมมิชชัน่ท่ีจ่ายโดยผู้ติดตามให้กับเทรดเดอร์ส าหรับการเทรดท่ีมีการคั

ดลอกและด าเนนิการแล้วมกี าไร 

 

5. การค านวณค่าคอมมิชชัน่ต่อวันท่ีมีการสมัครติดตามนั้นผู้ติดตามจะเป็นผู้จ่ายให้กับเทรดเดอร์



6. คอมมิชชั่นท่ีโอนเข้าบัญชขีองเทรดเดอร์; 
 

7. การเปลี่ยนแปลงท่ีกระท าโดยเทรดเดอร์ในหน้าพารามิเตอร์ส าหรับการคัดลอกการเทรดของเขา/เธ
อ 

 

8. การเปลี่ยนแปลงท่ีกระท าโดยผู้ติดตามในหน้าพารามเิตอร์การสมัครติดตามส าหรับการคัดลอกการ
เทรด 

 

9. ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบัญชีของเทรดเดอร์ท่ีแสดงในพื้นท่ีผู้ติดตาม 

 

 

2. ระบบการคัดลอกการเทรดสามารถเข้าถึงได้ในพื้นท่ีลกูค้าโดยลูกค้าของบริษัทท่ีลงทะเบียนกั

บระบบการคัดลอกการเทรด ในฐานะผู้ติดตามหรือเทรดเดอร์ ข้อ 6 

ของข้อตกลงนี้ก าหนดระเบียบทางเทคนิคของระบบการคัดลอกการเทรด 

3. ระบบการคัดลอกการเทรดมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังการเทรดท่ีกระท าโดยเทรดเดอร์และส่ว

นผู้ติดตามท าการคัดลอก 

นอกจากนี้อาจมีการหยุดชะงักทางเทคนิคเนื่องจากข้อเสียของแพลตฟอร์มการเทรดหรือระบบการ

คัดลอกการเทรด 

 

3. สิทธิ์และหน้าท่ีของบริษัท 

 

ข้อตกลงปัจจุบันก าหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของบริษัทเพิ่มเติมจากสิทธิ์และภาระผูกพันท่ีระบุไว้ใน

ข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะท่ีมีการยอมรับเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีเทรด 

โดยมีเงื่อนไขว่าเซิร์ฟเวอรข์องบริษัทท างานอย่างถูกต้อง 

ถือว่าบริษัทจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันท้ังหมดท่ีระบุไว้ในข้อตกลงนี้ 
 

1. การคัดลอกการเทรด 

 

บริษัทจะอนุมัติค าขอของผู้ติดตามส าหรับการคัดลอกการเทรดจากบัญชีของเทรดเดอร์ไปยังบัญชี

ของผู้ติดตามภายใน 30 นาทีหลังจากท่ีเทรดเดอร์ตอบรับค าขอ 

 

บริษัทจะคัดลอกการเทรดจากบัญชีของเทรดเดอร์ไปยังบัญชีของผู้ติดตามแบบเรียลไทม์โดยมีคว

ามลา่ชา้สูงสุด 2 นาที 

 

ค าสั่งท่ียังคงเปิดอยู่น้อยกว่า 2 

นาทีจะไม่สามารถคัดลอกจากบัญชีของเทรดเดอร์ไปยังบัญชีของผู้ติดตามได้ 

หากเทรดเดอร์ปรับระดับจุดหยุดก่อนขาดทุน (Stop Loss) หรือจุดท าก าไร (Take Profit) 



ของต าแหน่งท่ีเปิดอยู่ในระบบ CopyTrade 

การเปลี่ยนแปลงข้างต้นสามารถน าไปใช้กับการเทรดท่ีคัดลอกของผู้ติดตามได้โดยมีความล่าช้าประ

มาณ 1-2 นาที ดังนัน้ลูกค้าจะต้องยอมรับผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากความลา่ชา้นี้ 
 

ตัวเลือกท่ีซ้ือน้อยกว่า 2 

นาทีก่อนการเปิดใช้งานจะไม่สามารถคัดลอกจากบัญชีของเทรดเดอร์ไปยังบัญชีของผู้ติดตามได้ 

2. ก าไรขาดทุน 

 

หลังจากท่ีเทรดเดอร์ได้รับค าขอให้คัดลอกการเทรด 

บริษัทจะบันทึกการเทรดท่ีท าก าไรและขาดทุนท่ีเปิดโดยเทรดเดอร์ 

เช่นเดียวกับการเทรดท่ีคัดลอกไปยังบัญชีของผู้ติดตาม



ตามปกติ 

บันทึกเหล่านี้จะถูกจัดเตรียมหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงและเขา้ถึงได้ในพื้นท่ีลูกค้าและพืน้ท่ีของเทร

ดเดอร์ 

3. การยกเลิกติดตามจากระบบการคัดลอกการเทรด 

 

หากผู้ติดตามหรือเทรดเดอร์ส่งค าขอให้ยกเลิกการติดตาม บริษัทจะด าเนินการภายใน 30 นาที 

ก าไรท่ีจะจ่ายให้กับผู้ติดตามอาจแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงอยุ่ในพื้นท่ีผู้ติดตามเมื่อการสมัครถูกยกเลิ

ก รวมถึงกรณีท่ีเทรดเดอร์ประสบการสูญเสีย โดยการเทรดของเขา/เธอถูกปิดโดยค าสั่งการหยุดออก 

ในขณะท่ีข้อมูลได้รับการอัปเดต 

 

4. การคุ้มครองเงินทุนของผู้ติดตามจากการถอนของเทรดเดอร์ 
 

บริษัทจะรับประกันว่าเทรดเดอร์ไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีของผู้ติดตามได้ในช่วงระยะเวลาการสมั

ครติดตาม นอกจากนีเ้ทรดเดอร์ไม่สามารถถอนเงินทีจ่ าเป็นในการเปิดสถานะได้ 

5. การให้รายละเอียดการติดต่อ 

 

บริษัทจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของเทรดเดอร์ (อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์) 

และสถิติบัญชีของเขา/เธอนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะในหน้าการตรวจสอบ 

ข้อมูลท่ีให้ไว้สามารถใช้เพือ่ติดต่อเทรดเดอร์ 
 

บริษัทจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการตดิต่อของผู้ติดตาม (อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์) 

มีให้ส าหรับเทรดเดอร์ซ่ึงการเทรดนั้นอาจถูกคัดลอก 

ข้อมูลจะพร้อมใช้งานส าหรับเทรดเดอร์หลังจากท่ีผู้ซ้ือขายตอบรับค าขอของผู้ติดตามในการคัดลอกก

ารเทรด 

 

6. เทรดเดอร์รับทราบสิทธิ์ของบริษัทในการยกเลิกก าไรบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้รับจากเทรดเดอร์

ในระบบการคัดลอกกการเทรด 

หากบริษัทพบว่าเทรดเดอร์ได้ท าลายภาพลักษณ์สาธารณะของบริษัทด้วยวิธีการสื่อสารใดๆ 

เช่นอีเมล,ข้อความภายในท่ีส่งไปยังผู้ติดตาม 

ผ่านค าอธิบายของโครงการการคัดลอกการเทรดในหน้าการตรวจสอบและเครือข่ายโซเชียลและอ่ื

นๆ 

 

7. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเทรดเดอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

หากบริษัทพบว่าเทรดเดอร์ได้ให้ข้อมูลซ้ าซ้อนบางส่วนหรือท้ังหมดหรือข้อมูลเหมือนกันโดยเจตนาโ

ดยเทรดเดอร์รายอ่ืนซ่ึงอาจท าให้ผู้ติดตามเกิดความเข้าใจผิด 



ในบางกรณีกิจกรรมของเทรดเดอร์ในระบบการคัดลอกการเทรดอาจถูกยกเลิก 

 

8. บริษัทรับประกันการเครดิตคอมมิชชั่นให้กับเทรดเดอร์หากการเทรดของเขา/เธอถูกคัดลอกโดยเ

ทรดเดอร์รายอ่ืน ดังนั้นหากเทรดเดอร์คนท่ี 2 คัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์คนท่ี 1 

และขายให้กับผู้ติดตามคนที่ 3 จากนั้นเทรดเดอร์คนท่ี 2 จะจ่ายเงิน 10% 

ของค่าคอมมิชชันท่ีผู้ติดตามเป็นผู้จ่ายให้กับเทรดเดอร์คนท่ี 1 นั่นคือค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามข้อ 

6.9 ของข้อตกลงปัจจุบัน 

 

9. บริษัทรับประกันว่าการด าเนินการจะเป็นไปตามพารามิเตอร์การสมัครติดตามโดยผู้ติดตาม 

การเทรดจะถูกคัดลอกจากบัญชีของเทรดเดอร์ไปยังบัญชีของผู้ติดตามบน



เงื่อนไขท่ีก าหนดโดยเทรดเดอร์ในการตั้งค่าท่ีผู้ติดตามเป็นผู้เลือก 

เงื่อนไขการคัดลอกจะยังคงเหมือนเดิมส าหรับระยะเวลาการติดตามบางส่วนเมื่อผู้ติดตามสมัครติดต

ามเทรดเดอร์ ในกรณีท่ีเทรดเดอร์เปลี่ยนเงื่อนไขการคัดลอก  

ถือว่าเงื่อนไขเหลา่นี้จะมีผลกับการสมัครติดตามรอบใหม่เท่านัน้ 

 

4. สิทธิ์และหน้าท่ีของผู้ติดตาม 

 

ข้อตกลงปัจจุบันก าหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ติดตามนอกเหนือจากสิทธิ์และภาระผูกพันท่ีก าห

นดโดยข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะท่ีลูกค้ายอมรับระหว่างข้ันตอนการลงทะเบียน 

ผู้ติดตามจะใช้สิทธิ์ในขอบเขตท่ีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของบริษัทอนุญาตให้เข้าถึง 

ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางเทคนิคและ/หรือซอฟต์แวรล์ม้เหลว 

ถือว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันว่าสิทธิ์ของผู้ติดตามจะได้รับการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน 

 

1. การรับทราบความเสี่ยง 
 

ผู้ติดตามต่อจากนี้รับทราบและพิจารณาถึงความเสี่ยงท้ังหมดท่ีระบุไว้ในข้อ 7 

ของข้อตกลงปัจจุบัน 

ผู้ติดตามทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นโดยพบได้ในการเปิดเผยความเสี่ยงปัจจุบั

นอาจระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนและถือว่าความเสี่ยงอ่ืนท่ีเกิดจากบริษัทหรือบุคคลท่ีสามอย่างเป็นไปต

ามเหตุผล 

 

2. การยอมรับกฎระเบียบทางเทคนิคของการคัดลอกการเทรด 

 

ผู้ติดตามรับทราบและยอมรับกฎระเบียบทางเทคนิคของระบบการคัดลอกการเทรดท่ีอธิบายไว้ในข้อ 

6 ณ ที่นี้และความเสี่ยงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3. การรับทราบสถานะของบริษัทต่อจากนี้ 
 

ผู้ติดตามรับทราบว่าภายใต้ข้อตกลงปัจจุบัน 

บริษัทจะจัดให้มีการใช้งานทางเทคนิคของระบบการคัดลอกการเทรดและจะไม่รับผิดชอบต่อผลการ

เทรดในบัญชีของเทรดเดอร์ 
 

4. การติดต่อกับเทรดเดอร์ในการจัดการบัญช ี

 

ผู้ติดตามจะติดต่อเทรดเดอร์โดยตรงถึงปัญหาใดๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีของเทรดเดอร์โดยใช้ข้อมูลการติดต่อท่ีให้ไว้ตามย่อหน้าท่ี 3.5 

ของข้อตกลงปัจจุบัน 

หากเง่ือนไขการคัดลอกอ่ืนใดไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนโดยเทรดเดอร์ในระบบการคัดลอกการเทรด 



 

5. การคัดลอกการเทรดจากบัญชีของเทรดเดอร์ 
 

ผู้ติดตามอาจขอการคัดลอกการเทรดจากบัญชีของเทรดเดอร์ท่ีต้องการในพื้นท่ีผู้ติดตาม 

ไม่รับประกันว่าเทรดเดอร์จะตอบรับค าขอคัดลอกการเทรด 

กระบวนการคัดลอกการเทรดจะเริ่มภายใน 30 นาทีหลังจากท่ีเทรดเดอร์ตอบรับค าขอ 

ผู้ติดตามสามารถคัดลอกการเทรดจากบัญชีได้ไม่จ ากัดจ านวน 

 

6. การเข้าถึงสถิติบัญชีของเทรดเดอร์



ผู้ติดตามจะสามารถเข้าถึงสถิติบัญชีของเทรดเดอร์ได้อย่างเต็มที่ 

ซ่ึงรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือ,ทุนและผลก าไรท่ีมีแบบเรียลไทม์ ซ่ึงจะมีการอัปเดตทุกๆ 

ชั่วโมงตามสภาวะตลาดปกติ 

จากข้อมูลนี้เองผู้ติดตามอาจตัดสินใจยกเลิกการสมัครรับติดตามจากเทรดเดอร์ 

อย่างไรก็ตามผู้ติดตามจะต้องตระหนักถึงความลา่ช้าท่ีอาจเกิดขึ้นในการอัปเดตข้อมูลซ่ึงจะไม่เกิน

กว่า 1 ชัว่โมงในสภาวะตลาดปกติ 
 

7. การปิดการเทรดในบัญชีผู้ติดตาม 

 

การเทรดในบัญชีของผู้ติดตามจะถูกปิดตามเวลาจริงหลังจากปิดบัญชีของเทรดเดอร์หรือโดยอัต

โนมัติตามย่อหนา้ 6.13 ณ ท่ีนี้ 

นอกจากนี้แพลตฟอรม์การเทรดยังช่วยให้ผู้ติดตามสามารถปิดการเทรดท่ีคัดลอกแล้วได้ตามดุลยพนิิ

จของเขา/เธอ 

8. การยกเลิกการสมัครติดตาม 

 

 

การสมัครติดตามเพื่อคัดลอกการเทรดจะถูกยกเลิกหาก: 
 

1. เทรดเดอร์หรือผู้ติดตามขอให้ยกเลิกการสมัครติดตาม 

 

2. เงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ติดตามไม่เพียงพอ 

 

3. เงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ติดตามนั้นไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้กบัผู้ซ้ือขาย 

 

5. สิทธิ์และหน้าท่ีของเทรดเดอร์ 
 

ข้อตกลงปัจจุบันก าหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของเทรดเดอร์ 

นอกเหนือจากสิทธิ์และภาระผูกพันท่ีก าหนดโดยข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะท่ีลกูค้ายอมรับระหว่าง

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

เทรดเดอร์จะได้รับสิทธิ์ในขอบเขตท่ีเปิดใช้งานโดยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของบริษัท 

ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางเทคนิคและ/หรือซอฟต์แวรล์ม้เหลว 

ถือว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันสิทธิ์ของเทรดเดอร์จะได้รับการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน 

1. การรับรู้ความเสี่ยง 
 

ผู้ติดตามต่อจากนี้รับทราบและพิจารณาถึงความเสี่ยงท้ังหมดท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของข้อตกลงปัจจุบัน 

ผู้ติดตามเข้าใจว่าข้อมูลเกีย่วกับความเสี่ยงท่ีเป็นไปได้ตามที่ระบุอยู่ในการเปิดเผยความเสี่ยงในปัจจุ



บันนั้นอาจไม่ครบถ้วนและถือว่าความเสี่ยงอ่ืนใดท่ีเกิดจากบริษัทหรือบุคคลท่ีสามอย่างเป็นไปตามเห

ตุผล เทรดเดอร์ทราบความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ส าหรับความสูญเสียใดๆ 

ท่ีเกิดขึ้นโดยเขา/เธอหรือผู้ติดตามของเขา/เธอ 

ท่ีอาจเป็นผลมาจากการซ้ือเทรดอฟอเร็กซ์ของเขา/เธอ 

 

2. การยอมรับกฎระเบียบทางเทคนิคของระบบการคัดลอกการเทรด 

 

เทรดเดอร์รับทราบและยอมรับกฎระเบียบทางเทคนิคของระบบการคัดลอกการเทรดตามที่อธิบาย

ไว้ในข้อ 6 ณ ที่นี้และความเสี่ยงใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง



3. การรับทราบสถานะของบริษัท ณ ที่นี้ 
 

ผู้ติดตามรับทราบว่าภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันนั้นบริษัทจะจัดให้มีการใช้งานทางเทคนิคของระบบการ

คัดลอกการเทรด และจะไม่รับผิดชอบต่อผลการเทรดในบัญชีของเทรดเดอร์ 

ดังนั้นบริษัทไม่ใช่ตัวการหรือผู้รับผลประโยชน์จากการเทรดและ/หรือผลก าไรใดๆ ของเทรดเดอร์ 
 

4. การติดต่อกับผู้ติดตามในการจัดการบัญช ี

 

เทรดเดอร์จะต้องติดต่อผู้ติดตามโดยตรงในประเด็นต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวกับการจัดการบัญชีของเทรดเดอร์โดยใช้ข้อมูลการติดต่อท่ีให้ไว้ตามย่อหน้าท่ี 3.5 

ของข้อตกลงปัจจุบัน 

หากเง่ือนไขการคัดลอกอ่ืนใดไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนโดยเทรดเดอร์ในระบบการคัดลอกการเทรด 

ถือว่าเทรดเดอร์จะต้องตอบรับค าขอของผู้ติดตามภายใน 72 

ชั่วโมงระหวา่งระยะเวลาการสมัครติดตามและภายใน 30 วันหลังจากยกเลิกการสมัครติดตาม 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

 

เมื่อเทรดเดอร์ลงทะเบียนในระบบ CopyTrade แล้ว 

บัญชีของเขา/เธอจะถูกเพิม่ไปยังรายชื่อการตรวจสอบอัตโนมัติ 

ซ่ึงเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ของบริษัทและในพื้นท่ีลูกค้า 

 

6. การคัดลอกการเทรดจากบัญชีของเทรดเดอร์ 
 

เมื่อเทรดเดอร์ลงทะเบียนในระบบการคัดลอกการเทรด 

เขา/เธออาจตอบรับค าขอของผู้ติดตามเพื่อคัดลอกการเทรด 

เทรดเดอร์มีสิทธิ์ปฏิเสธค าขอได้ทุกเมื่อ 

อย่างไรก็ตามหากผู้ติดตามประสบการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการคัดลอกการเทรด 

เทรดเดอร์ไม่สามารถยกเลิกการสมัครติดตามได้จากการตัดสินใจของเขา/เธอเองเท่านั้นโดยไ

ม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 

7. การยกเลิกการสมัครติดตามในระบบการคัดลอกการเทรด 

 

การคัดลอกการเทรดในระบบการคัดลอกการเทรดจะถูกยกเลิกในกรณีต่อไปนี้: 
 

1. เทรดเดอร์ยกเลิกการสมัครติดตามด้วยการคลิก “ยกเลิกการติดตาม” ในพื้นท่ีเทรดเดอร์ 
 

2. ผู้ติดตามยกเลิกการสมัครตดิตามด้วยการคลิก "ยกเลิกการติดตาม" ในพื้นท่ีผู้ติดตาม 

 

3. ผู้ติดตามขาดเงินในบัญชเีพื่อจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้กับเทรดเดอร์ 



 

4. บริษัทยกเลิกการสมัครติดตามหลังจากผู้ติดตามและเทรดเดอร์ได้ส่งค าขอการยกเลิ

กไปยังฝ่ายสนับสนุน 

 

8. ในกรณีท่ีผู้ติดตามประสบการสูญเสียจากการเทรดท่ีคัดลอกมา 

เทรดเดอร์ไม่สามารถยกเลิกการติดตามได้จากการตัดสินใจของเขา/เธอเองเท่านัน้โดยไม่ต้องแจ้งใ

ห้ทราบล่วงหน้า 

9. ค่าคอมมิชชัน่ท่ีจะจ่ายให้กับเทรดเดอร์



ในกรณีท่ีผู้ติดตามได้รับผลก าไรจากการเทรดท่ีคัดลอกมาภายในระยะเวลาการสมัครติดตาม 

ค่าคอมมิชชัน่ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 ณ ที่นี้จะถูกโอนไปยังบัญชีของเทรดเดอร์หรือบัญชีอื่น 

หากระบุไว้ตามวรรค 6.9 

 

6. ข้อบังคับทางเทคนิคของระบบการคัดลอกการเทรด 

 

1. ข้อบังคับทางเทคนิคของระบบการคัดลอกการเทรดจะอธิบายกระบวนการทางเทคนิคไว้จ านวน

หนึ่งและระยะเวลาของกระบวนการ 

เทรดเดอร์และผู้ติดตามรับทราบและถือว่ามีข้อบกพรอ่งของกระบวนการที่อธิบายไว้ในที่นี้เนื่องจา

กปัญหาทางเทคนิคและ/หรอืความล้มเหลวของซอฟตแ์วร์ 
 

2. ข้อบังคับทางเทคนิคของระบบการคัดลอกการเทรดจะถูกน าไปใช้กับกระบวนการต่อไปนี้: 
 

1. การลงทะเบียนผู้ติดตามและเทรดเดอร์ด้วยระบบการคัดลอกการเทรดในพื้นท่ีลูกค้าของบริษัท 

2. การจัดเก็บข้อมูลการติดต่อของเทรดเดอร์และผู้ติดตาม 

ข้อมูลจะถูกใช้ส าหรับการสื่อสารของคู่สัญญาในข้อตกลงปัจจุบัน 

 

3. ค าขอของผู้ติดตามเพื่อคัดลอกการเทรด 

 

4. เทรดเดอร์ยอมรับหรือปฏิเสธค าขอของผู้ติดตาม 

 

5. บันทึกการเทรดท่ีถูกคัดลอกโดยผู้ติดตามจากบัญชีของเทรดเดอร์ 
 

6. บันทึกคู่สกุลเงินในการเทรดท่ีผู้ติดตามจะคัดลอก 

 

7. บันทึกค่าคอมมิชชั่นต่อทุกๆ การเทรดท่ีท าก าไรท่ีผู้ติดตามเป็นผู้จ่ายให้กับเทรดเดอร์ 
 

8. บันทึกค่าคอมมิชชั่นต่อ 0.01 

ล็อตของทุกการเทรดท่ีท าก าไรโดยท่ีผู้ติดตามจะจ่ายให้กับเทรดเดอร์ 
 

9. บันทึกส่วนแบ่งก าไรท่ีผู้ติดตามจะจ่ายให้กับเทรดเดอร์ 
 

10. บันทึกค่าคอมมิชชั่นรายวนัท่ีผู้ติดตามจะจ่ายให้กับเทรดเดอร์ทุกวัน 

ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดตามตลาดฟอเร็กซ์ 

 

11. การคัดลอกการเทรดออนไลน์ไปยังบัญชีของผู้ติดตามจากบัญชีของเทรดเดอร์ 
 

12. ค าขอของผู้ติดตามเพื่อยกเลิกการสมัครติดตาม 

 

13. ค าขอของเทรดเดอร์ท่ีจะยกเลิกการสมัครติดตาม; 



 

14. การยุติการคัดลอกการเทรดจากบัญชีของเทรดเดอร์ไปยังบัญชีของผู้ติดตาม 

 

15. ให้ผู้ติดตามแต่ละคนสามารถเข้าถึงสถิติบนระบบการคัดลอกการเทรด 

ในรายการตรวจสอบและรายละเอียดในบัญชีของเทรดเดอร์



16. การปิดการเทรดอัตโนมัติในบัญชีของผู้ติดตาม 

 

3. การลงทะเบียน 

 

1. การลงทะเบียนผู้ติดตาม 

 

หลังจากท่ีลูกค้ายอมรับข้อตกลงปัจจุบันในพื้นท่ีลูกค้าของบริษัท 

เขา/เธอได้ลงทะเบียนกับระบบการคัดลอกการเทรดในฐานะผู้ติดตาม 

ระหว่างข้ันตอนการลงทะเบียนผู้ติดตามจะต้องป้อนข้อมูลติดต่อของเขา/เธอ 

(อีเมล,หมายเลขโทรศพัท์และเว็บเมสเซนเจอร์) 

ท่ีจะมีให้ส าหรับเทรดเดอร์ท่ีเทรดตามการคัดลอกของผู้ติดตาม 

ผู้ติดตามอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของเขา/เธอได้ตลอดเวลา 

พื้นท่ีผู้ติดตามจะเข้าถึงได้โดยผู้ติดตามในพื้นท่ีลูกค้าของบริษัท 

หลังจากท่ีผู้ติดตามเสร็จสิ้นการลงทะเบียน 

 

2. การลงทะเบียนของเทรดเดอร์ 
 

หลังจากท่ีลูกค้ายอมรับข้อตกลงปัจจุบันในพื้นท่ีลูกค้าของบริษัท 

เขา/เธอได้ลงทะเบียนกับระบบการคัดลอกการเทรดในฐานะเทรดเดอร์ 

ระหว่างข้ันตอนการลงทะเบียนถือว่าเทรดเดอร์จะต้องป้อนข้อมูลติดต่อของเขา/เธอ (อีเมล, 

หมายเลขโทรศพัท์และเว็บเมสเซนเจอร์) 

ซ่ึงจะพร้อมใช้งานส าหรับผู้ติดตามที่คัดลอกการเทรดจากบัญชีของเทรดเดอร์ 

ดังนั้นเทรดเดอร์อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อได้ตลอดเวลา 

 

ในระหว่างข้ันตอนการลงทะเบียน 

เทรดเดอร์จะก าหนดจ านวนค่าคอมมิชชั่นท่ีจะให้เครดิตในบัญชีของเทรดเดอร์จากบัญชีของผู้ติดตา

มต่อทุกๆ การเทรดท่ีท าก าไรได้ถูกปิดท่ีผู้ติดตามท าการคัดลอก 

และค่าคอมมิชชนัท่ีจะให้เครดิตจากบัญชีของผู้ติดตามต่อทุกๆวนัท่ีสมัครติดตามยกเว้นวนัหยุดตาม

ฟอเร็กซ์ พื้นท่ีเทรดเดอร์จะพร้อมใช้งานส าหรับเทรดเดอร์ในพื้นท่ีลูกค้าของบริษัท 

หลังจากท่ีเทรดเดอร์ได้เสร็จสิ้นการลงทะเบียน 

 

3. เมื่อเลือกเทรดเดอร์ ผู้ติดตามจะต้องให้ความสนใจกับประเภทบัญชีของเทรดเดอร์ 

ผู้ติดตามและเทรดเดอร์จะต้องมีประเภทบัญชีเดียวกันเพื่อท าการคัดลอกการเทรดได้ส าเร็จ 

มิฉะนัน้การสมัครติดตามจากเทรดเดอร์ท่ีเลือกไว้จะใช้งานไม่ได้ 

 

4. ค าขอของผู้ติดตามเพื่อคัดลอกการเทรด 

 



ผู้ติดตามจะต้องขอคัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์ด้วยการเลือกเทรดเดอร์ในรายการตรวจสอบ 

 

ในกรณีท่ีเทรดเดอร์ตอบรับค าขอ ระบบจะเริ่มต้นการคัดลอกการเทรดออนไลน์ภายใน 30 

นาทีหลังจากการตอบรับ ในกรณีท่ีเทรดเดอร์ได้ปฏิเสธค าขอ 

ระบบจะไม่เริ่มต้นคัดลอกการเทรดไปยังบัญชีของผู้ติดตาม 

 

 

5. การยอมรับค าขอคัดลอกการเทรดโดยเทรดเดอร์ 
 

เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงค าขอคัดลอกการเทรดใหม่ได้ในพื้นท่ีเทรดเดอร์ 

ถือว่าเทรดเดอร์จะมีสิทธิ์ท่ีจะยอมรับ/ปฏิเสธค าขอต่างๆ 

โดยเลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีเทรดเดอร์



ภายใน 72 ชัว่โมงหลังจากท่ีได้รับค าขอ 

ค าขอท่ีเทรดเดอร์ไม่ตอบรับจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติภายใน 72 ชั่วโมงถัดไปหลังจากท่ีได้รับค าขอ 

6. การคัดลอกการเทรดไปยังบัญชีของผู้ติดตาม 

 

หลังจากท่ีเทรดเดอร์ยอมรับค าขอให้คัดลอกการเทรดของตนไปยังบัญชีของผู้ติดตาม 

ระบบจะเริ่มต้นคัดลอกการเทรดในโหมดเรียลไทม์ภายใน 30 นาที 

7. การยกเลิกการคัดลอกการเทรดไปยังบัญชีของผู้ติดตาม 

 

เมื่อผู้ติดตามยกเลิกการติดตามการคัดลอกการเทรด ระบบจะระงับกระบวนการคัดลอกภายใน 30 

นาที 

8. อัปเดตข้อมูลผลก าไรของเทรดเดอร์/ผู้ติดตาม 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลก าไรของเทรดเดอร์และผู้ติดตามจะได้รับการอัปเดตเป็นประจ า 

ข้อมูลนี้มีอยู่ในพืน้ท่ีเทรดเดอร์/พื้นท่ีผู้ติดตาม   
 

9. ค่าคอมมิชชัน่ท่ีโอนเข้าบัญชีของเทรดเดอร์ 
 

การค านวณและการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นไปยังบัญชีของเทรดเดอร์เป็นกระบวนการอัตโนมัติแบ

บเต็มรูปแบบ 

หากการสมัครติดตามถูกยกเลิกและผู้ติดตามได้รับผลก าไร,ค่าคอมมิชชัน่ต่อการเทรด,ค่าคอมมิช

ชันต่อ 0.01 ล็อต 

และส่วนแบ่งก าไรจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้ติดตามและถูกโอนเขา้บัญชีของเทรดเดอร์ 

ค่าคอมมิชชัน่จะถูกค านวณจากผลการเทรด (ก าไรรวมและขาดทุนท้ังหมด) 

ท่ีได้รับระหว่างระยะเวลาการสมัครติดตามในระบบการคัดลอกการเทรด 

ค่าคอมมิชชัน่รายวันจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้ติดตามและโอนเข้าบัญชีของเทรดเดอร์เมื่อส้ินสุ

ดแต่ละวัน ยกเวน้วนัหยุดตามตลาดฟอเร็กซ์ 

 

 

10. การเติมเงินบญัชีของเทรดเดอร์ 
 

เทรดเดอร์สามารถฝากเงินในบัญชีของเขา/เธอโดยท าตามขัน้ตอนมาตรฐานในส่วนความปลอดภัยบ

นเว็บไซต์ทางการของบริษัท 

เงินที่ฝากเข้าจะถูกโอนเข้าบัญชีของเทรดเดอร์หลังจากท่ีบริษัทได้รับเงินฝากแล้ว 

 

11. การเติมเงินบญัชีของผู้ติดตาม 



 

ผู้ติดตามสามารถฝากเงินในบัญชีของเขา/เธอโดยท าตามขั้นตอนมาตรฐานในสว่นความปลอดภัยบ

นเว็บไซต์ทางการของบริษัท 

เงินที่ฝากเข้าจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ติดตามหลังจากท่ีบริษัทได้รับเงินแล้ว 

 

12. การเข้าถึงสถิติในระบบการคัดลอกการเทรด 

สถิติในระบบการคัดลอกการเทรด ประกอบด้วย: 

1. การตรวจสอบบัญชีในพืน้ท่ีลูกค้า 

หน้าการตรวจสอบยังสามารถแสดงบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทและ/หรือเว็บไซต์ของ

พันธมิตรทางการของบริษัท



2. ข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือและฟรมีาร์จ้ินขณะท่ีอัปเดตครั้งล่าสุด 

 

3. การคัดลอกการเทรดในปัจจุบันจากบัญชีของเทรดเดอร์และประวัติการสมัครติดตาม; 
 

13. สถิติการคัดลอกการเทรดจัดท าโดยบริษัทโดยมุ่งเป้าไปท่ีผู้ติดตาม 

เพื่อให้เขา/เธอสามารถตรวจสอบกิจกรรมของเทรดเดอร์ได้ 

ในขณะเดียวกันเทรดเดอร์และผู้ติดตามควรตระหนักถึงความล่าช้าท่ีอาจเกิดขึ้นในการอัปเดตสถิติท่ี

ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงภายใต้สภาวะตลาดปกติ 
 

14. การปิดการซื้อขายอัตโนมัติในบัญชีของผู้ติดตาม 

 

1. หากผู้ติดตามไม่มีเงนิเพียงพอท่ีจะคัดลอกการเทรด 

การเทรดท่ีคัดลอกล่าสุดท้ังหมดในบัญชีของผู้ติดตามจะถูกยกเลิกในราคาปัจจุบัน 

การเทรดจะไม่ถูกปิดหากผู้ติดตามเปิดใช้งานออปชั่นในพื้นท่ีลูกค้าท่ีคงการเทรดเปิดไว้ในกรณีท่ีเงิ

นทุนไม่เพียงพอในการเปิดการเทรดแบบใหม่ 

 

 

2. หากผู้ติดตามไม่มีเงนิทุนในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นใหก้ับเทรดเดอร์ 

การเทรดท่ีคัดลอกล่าสุดท้ังหมดในบัญชีของผู้ติดตามจะถูกปิดท่ีราคาปัจจุบัน 

 

15. หากบัญชีของเทรดเดอร์และผู้ติดตามลงทะเบียนภายใต้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลคนเดียวกันหรือ

ญาติสนิท 

ถือว่าค าสั่งจะไม่สามารถคัดลอกได้ระหว่างบัญชีดังกล่าวได้หากมีการตั้งค่าคอมมิชชนัต่อล็อต 

 

16. ในกรณีของต าแหน่งท่ีตรงกันข้าม 

การเทรดท่ีปิดบางส่วนจะไม่ถูกคัดลอกไปยังบัญชีของผู้ติดตาม 

 

7. การแจ้งเตือนความเสี่ยง 
 

1. โดยการลงทะเบียนในระบบการคัดลอกการเทรด 

เทรดเดอร์และผู้ติดตามรับทราบและยอมรับการแจ้งเตือนความเสี่ยงนี้ 
 

2. ผู้ติดตามเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความเสี่ยงของการสูญเสียท่ีเกี่ยวข้องกับการเทรดท่ีไม่ประสบควา

มส าเร็จในบัญชีของเทรดเดอร์ 

3. ผู้ติดตามรับทราบว่าข้อมูลท่ีให้ไว้ในสถิติการคัดลอกการเทรดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าท่ี 6.12 

ของข้อตกลงนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลจริง 

เหนือสิ่งอ่ืนใดเทรดเดอร์อาจประสบการสูญเสียท่ีส าคัญในขณะท่ีสถิติยังไม่ได้รับการอัปเดต 



ความลา่ชา้ในการอัปเดตยอดคงเหลือ,ฟรีมาร์จ้ินและข้อมูลอ่ืนๆ ไม่ควรเกิน 1-2 

ชั่วโมงภายใต้สภาวะตลาดปกติ 
 

4. ผู้ติดตามรับทราบและยอมรับความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับความล่าชา้ในการอัปเดตสถิติเกี่ยว

กับก าไร,ยอดคงเหลือและฟรีมาร์จ้ิน 

ผู้ติดตามทราบว่าข้อมูลท่ีให้ไว้ในพื้นท่ีผู้ติดตามอาจแตกต่างจากข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณผลก าไร

ท่ีผู้ติดตามได้รับจากการคัดลอกการเทรด



5. เทรดเดอร์และผู้ติดตามรับทราบและยอมรับความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับความล่าช้าท่ีเป็นไปไ

ด้ในการประมวลผลค าขอโดยระบบ ความลา่ช้าดังกลา่วอาจเกิน 15 นาที 

ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางเทคนิคท่ีด้านข้างของบริษัท 

การอนุมัติหรือยกเลิกการสมัครติดตามตามก าหนดเวลา 

ตลอดจนการอปัเดตสถิติในระบบการคัดลอกการเทรดนั้นไม่สามารถรับประกันโดยบริษัทได้ 

ผู้ติดตามและเทรดเดอร์รับทราบและยอมรับความจริงท่ีว่าความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับความล่าช้

าท่ีเป็นไปได้ในการประมวลผลค าขอโดยระบบการคัดลอกการเทรดอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียท้ังเ

ทรดเดอร์และผู้ติดตาม 

 

8. การเรียกร้องและข้อพิพาท 

 

1. เทรดเดอร์และผู้ติดตามมีหน้าท่ีต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการระงับข้อเรียกร้องและข้อพิ

พาทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางเทคนิคของระบบการคัดลอกกรทรด 

ด้วยวิธีการสื่อสารทางอีเมลกับบริษัท 

คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะเก็บรักษาข้อมูลท้ังหมดไว้เป็นความลับจนกวา่ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทจะไ

ด้รับการแก้ไข 

2. บริษัทจะตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและข้อพิพาทท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของระบบการ

คัดลอกการเทรดภายใน 30 วันนับจากวนัท่ีได้รับ บริษัทไม่จัดการข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการสูญเสียอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของเทรดเดอร์ในตลาดฟอเรก็ซ์ 

 

3. ข้อเรียกร้องและข้อพิพาทท้ังหมดอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และตามสามญัส านึก 

ในกรณีท่ีไม่มีการเปิดเผยแง่มุมใดๆ ของระบบการคัดลอกการเทรดอย่างครบถ้วนในข้อตกลงนี้ 

9. ภาษา 
 

1. ภาษาของข้อตกลงนี้เป็นภาษาอังกฤษ 

 

2. เพื่อให้เกิดความสะดวก บริษัทสามารถจัดเตรียมข้อตกลงในภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ 

ข้อตกลงฉบับแปลถือเป็นส่วนท่ีให้ข้อมูลเท่านั้น 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลอ่ืนใด 

ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 


