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คัดลอกสัญญาณการเทรด คืออะไร?

คัดลอกสัญญาณการเทรด คืออะไร?
คัดลอกสัญญาณการเทรด  เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และนักลงทุนมืออาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญของเทรดเดอร์มืออาชีพ และคัดลอกการเทรดของพวกเขาด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ.

การเดินทางของผูติดตามในคัดลอกสัญญาณการเทรด

เข้าสู่ระบบไปยังพื้นที่สมาชิกของคุณและคลิกที่คัดลอกสัญญาณการเทรด.

ขั้นตอนที่ 11

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินในบัญชีของคุณมีเงินทุนเพียงพอ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเข้าร่วมกับผู้จัดการ
กองทุน

*หากเงินทุนไม่เพียงพอ ควรดำเนินการฝากเงินก่อนเลือกผู้จัดการกองทุน

ยอดคงเหลือ
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เลือกผู้จัดการกองทุนโดยอ้างอิงจากชาร์ตและผลงานที่ผ่านมาของเขา/เธอ กรองการแสดงข้อมูลบนผู้จัดการกองทุน – แบบง่าย ขนาดกลาง 
และแบบขยาย

ขั้นตอนที่ 2
2

การเดินทางของผูติดตามในคัดลอกสัญญาณการเทรด

i

ผู้จัดการกองทุน

iii

สลับเพื่อเปลี่ยนการแสดงข้อมูลบนผู้จัดการกองทุน – 
แบบง่าย ขนาดกลาง และแบบขยาย

การแสดงข้อมูล

ii

ตัวเลือกตัวกรอง
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วิเคราะห์กลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุน ตามประวัติการเทรดจริงของพวกเขา

ขั้นตอนที่ 3
3

การเดินทางของผูติดตามในคัดลอกสัญญาณการเทรด
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ดำเนินการต่อเพื่อเริ่มคัดลอกผู้จัดการกองทุนนั้นๆ เมื่อคุณมั่นใจในกลยุทธ์ของเขา/เธอ

ขั้นตอนที่ 4
4

ก. เลือกแหล่งการลงทุนที่จะโอนเงินไปยังบัญชีผู้ติดตามของคุณเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีของผู่้จัดการกองทุน

ข. ป้อนจำนวนเงินที่จะลงทุนในผู้จัดการกองทุนที่คุณเลือก

ค. ทำเครื่องหมายที่ช่อง คัดลอกการซื้อขายที่เปิดอยู่ เพื่อคัดลอกการซื้อขายที่มีอยู่ของผู้จัดการกองทุน

ก

ข

ค

การเดินทางของผูติดตามในคัดลอกสัญญาณการเทรด
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ตรวจสอบผูจัดการกองทุนที่คุณสมัครรับขอมูล

i

จำนวนเงินในบัญชีผู้ติดตามตามการ
ดำเนินการฝาก/ถอน และการซื้อขาย
ที่ปิดอยู่

ยอดคงเหลือ

ii

ยอดคงเหลือในบัญชีผู้ติดตาม + 
ผลลัพธ์ของการซื้อขายที่เปิดอยู่ใน
บัญชีผู้ติดตาม

อีไควตี้

iii
ผลการซื้อขายของบัญชีผู้ติดตามตาม
การซื้อขายที่ปิดอยู่ อัพเดทค่าแบบเรี
ยลไทม์

กำไร

vi

จำนวนวันตั้งแต่เข้าร่วมผู้จัดการ
กองทุน

วัน

v

ผลรวมของการฝากและถอนเข้าบัญชี
ผู้ติดตาม

การลงทุนทั้งหมด

ตรวจสอบผูจัดการกองทุนของคุณ
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ก ข ค ง

จ ฉ ช ซ

ฌ

ก. การลงทุน
ผลรวมของการฝากและถอนเข้าบัญชีผู้ติดตาม

ข. กำไร
ผลการซื้อขายของบัญชีผู้ติดตามตามการซื้อขายที่ปิดอยู่ อัพเดทค่าแบบเรียลไทม์

ค. ยอดคงเหลือ
จำนวนเงินในบัญชีผู้ติดตาม ตามการดำเนินการฝาก/ถอนและการซื้อขายที่ปิดอยู่

ง. อีไควตี้
ยอดคงเหลือในบัญชีผู้ติดตาม + ผลลัพธ์ของการซื้อขายที่เปิดอยู่ในบัญชีผู้ติดตาม

จ. Floating
ผลลัพธ์ของการเปิดคำสั่งซื้อขายในบัญชีผู้ติดตาม

ฉ. ค่าดำเนินการ
การชำระเงินที่ผู้ติดตามจ่ายให้กับผู้จัดการกองทุน สำหรับผลกำไรที่เขาสร้างขึ้นในบัญชี

ช. จ่าย PF
จำนวนเงินค่าธรรมเนียมตามผลงานทั้งหมดที่ผู้ติดตามจ่ายให้กับผู้จัดการกองทุน สำหรับกำไรจากการซื้อขายที่ปิดไปแล้วตั้งแต่เริ่มการ
ลงทุน

ซ. ค่าธรรมเนียมค้างชำระ
แสดงค่าธรรมเนียมตามผลงานสำหรับผลกำไรล่าสุดที่ผู้จัดการกองทุนสร้างขึ้นในบัญชีผู้ติดตาม PF จะถูกเรียกเก็บเงินใน PF โรลโอเวอร์ที่
ใกล้เคียงที่สุดหากผู้จัดการกองทุนไม่สูญเสียกำไรนั้น

ฌ. ชาร์ตผลการดำเนินการ
นี่คือชาร์ตที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินประสิทธิภาพของผู้ติดตามที่สร้างขึ้นโดยการตัดสินใจซื้อขายของผู้จัดการกองทุน เป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์มากสำหรับลูกค้าที่จะรู้ว่าการลงทุนของเขาเป็นอย่างไรในอดีต

ตรวจสอบผูจัดการกองทุนที่คุณสมัครรับขอมูล

ตรวจสอบผูจัดการกองทุนของคุณ
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1. ขอกำหนด
ขอกำหนดที่ใชในขอตกลงนี้ไดรับการตีความตามที่ระบุไวในที่นี้ดานลาง ตัวอยางเชน หากไมไดอธิบายขอ
กำหนดในขอตกลงนี้การตีความจะเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ AximTrade.

1.1  บริษัท - หมายถึง AximTrade(AximTradeLLC)ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตหมายเลขจดทะเบียน 328 LLC 

2020 โดยนายทะเบียนของบริษัทจำกัด ตั้งอยูที่ชั้นหนึ่งของอาคาร First Saint Vincent Bank Ltd. ใน 
James Street, Kingstown, St. Vincent และ Grenadines.

1.2  ลูกคา-บุคคลหรือบริษัทที่เปดบัญชีซื้อขายไดสำเร็จและไดรับรองขอตกลงลูกคาที่ สอดคลองกับ 
AximTrade อยางถูกตอง

1.3  Copy Trade – บริการที่ชวยใหลูกคาสามารถคัดลอกการซื้อขายจากผูจัดการเงิน ซึ่งสามารถเปด
ใชงานไดโดยการคลิกปุม "เชื่อมตอ" ของผูจัดการเงินรายใดรายหนึ่ง การปดใชงานบริการสามารถ
ทำไดโดยคลิกปุม"ยกเลิกการเชื่อมตอ" ของผูจัดการเงินรายใดรายหนึ่ง

1.4  ผูจัดการกองทุน – ลูกคาของบริษัทที่ลงทะเบียนบัญชีซื้อขายที่ดำเนินการเพื่อสงการซื้อขายไปยัง
ผูติดตามที่เชื่อมโยง การดำเนินการทั้งหมด (การซื้อขาย) จะไดรับการประมวลผลและดำเนินการใน
บัญชีของผูติดตามซึ่งจะสรางผลกำไรหรือขาดทุน

1.5  ผูติดตาม – ลูกคาของบริษัทที่คัดลอกคำสั่งของผูจัดการกองทุนและตกลงที่จะจายเปอรเซ็นตของ
กำไรคืนใหกับผูจัดการกองทุน ตามที่ระบุไวและขึ้นอยูกับเงื่อนไขขอเสนอที่ระบุไว

1.6  ขอเสนอ – การเสนอขายตอสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกสของผูจัดการกองทุน ซึ่งผูติดตามสามารถ
สมัครและคัดลอกการซื้อขายได ขอเสนอนี้ไมถือเปนขอตกลงอยางเปนทางการระหวางผูจัดการกองทุน
และผูติดตาม เนื่องจากเปนการอธิบายเฉพาะเงื่อนไขของความรวมมือหรือขนาดของคาตอบแทนที่อยู
ภายในระบบกอปปเทรด

2. การเปดเผยความเสี่ยง
2.1  ผูติดตามและผูจัดการกองทุน ยอมรับความจริงที่วาการเขารวมในบริการกอปปเทรด นั้นเกี่ยวของ
กับความเสี่ยง และพวกเขายอมรับความเปนไปไดของการสูญเสียซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรมของผูจัดการ
กองทุน ในขอเสนอที่เลือก บริษัทไมไดใหคำแนะนำในการลงทุน และไมใหคำแนะนำในการลงทุนสวน
บุคคล และ/หรือแนะนำลูกคาเกี่ยวกับขอดีของการลงทุนใดๆ ผูจัดการกองทุนดำเนินการซื้อขายใน
นามของเขาเอง ในบัญชีของเขาเอง และดวยความเสี่ยงของตัวเอง

2.2  ผูติดตามยอมรับความเสี่ยงจากความจริงที่วา ราคาดำเนินการของคำสั่งในบัญชีของเขา
/เธออาจแตกตางจากราคาดำเนินการในบัญชีของผูจัดการกองทุน เนื่องจากการดำเนินการในตลาด 
บริษัทจะไมชดเชยสวนตางที่เปนไปไดในกำไรหรือขาดทุนและคาคอมมิชชั่นที่ไดมาสำหรับธุรกรรมดัง
กลาว

2.3  ผูติดตามยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความรูที่วาผูจัดการกองทุน อาจไมมีใบอนุญาตยืนยัน
คุณสมบัติของเขา

2.4  ผูติดตามยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดทุนหรือการสูญเสียผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการปดเศษของมูลคาของผลการซื้อขายในระหวางการคัดลอกธุรกรรมที่ทำโดยผูจัดการ
กองทุน

2.5  ผูติดตามยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดทุนหรือการสูญเสียผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการเลือกผูจัดการกองทุนที่ไมถูกตอง

2.6  ผูจัดการกองทุน ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผูติดตามอาจไมมีประสบการณและความ
รูเพียงพอที่อาจสงผลตอผลลัพธของการซื้อขายในบัญชีของผูติดตาม และจะสงผลตอคาคอมมิชชั่นของ
ผูจัดการกองทุน

2.7  ผูจัดการกองทุน ยอมรับความเสี่ยงที่อาจไมไดรับคาคอมมิชชั่นทั้งหมด เนื่องจากผูติดตามอาจมีเงิน
ทุนไมเพียงพอระหวางการดำเนินการตามคำสั่ง บริษัทจะไมรับผิดชอบในการชดเชยสวนตางของคา
คอมมิชชั่นในกรณีดังกลาว

2.8  ความผันผวนหรือการไมมีสภาพคลองในตลาด Forex อาจขัดขวางคำสั่งซื้อจากการดำเนินการใน
ราคาที่ไดเปรียบหรือดำเนินการไดเลย บริษัทจะไมรับผิดตอบุคคลใดๆ สำหรับการสูญเสีย ความเสีย
หาย ตนทุนหรือคาใชจาย (รวมถึง แตไมจำกัดเพียง การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใชงาน ความเสีย
หายทางตรงหรือทางออม โดยบังเอิญหรือเปนผลสืบเนื่อง) ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมได
ดำเนินการ เนื่องจากสภาวะตลาดผูจัดการกองทุน ยอมรับความเสี่ยงที่จะไมไดรับคาคอมมิชชั่น
เนื่องจากผูติดตามอาจมีเงินไมเพียงพอในการดำเนินการตามคำสั่ง บริษัทจะไมรับผิดชอบและไมรับผิด
ชอบในการชดเชยคำสั่งที่ไมไดดำเนินการสำหรับกรณีดังกลาว

3. ความรับผิดชอบของคูสัญญา
3.1  ความรับผิดชอบของผูติดตาม

3.1.1  การมีสวนรวมของผูติดตามในกอปปเทรดแสดงถึงการยอมรับขอตกลงนี้อยางสมบูรณ ผูติดตาม
ยืนยันขอเท็จจริงที่วาเขา/เธอไดศึกษาขอตกลงนี้อยางละเอียดถี่ถวน และเงื่อนไขของขอเสนอของผู
จัดการกองทุนที่เลือก

3.1.2  ผูติดตามยอมรับความจริงที่วาประวัติการทำกำไรของผูจัดการกองทุน ในชวงที่ผานมาไมไดรับ
ประกันผลลัพธเชนเดียวกันในอนาคต

3.1.3  ผูติดตามยอมรับเงินฝากขั้นต่ำที่ระบุในขอเสนอของผูจัดการกองทุน เปนเพียงเกณฑขั้นต่ำที่
จำเปนในการเชื่อมตอกับขอเสนอของผูจัดการกองทุน

3.1.4  ผูติดตามตกลงวาผูจัดการกองทุน สามารถใชกลยุทธการซื้อขายตามที่เห็นสมควรผูจัดการกองทุน
ดำเนินการซื้อขายโดยใชเงินทุนของตนเองและไมถือวาเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนของผู
ติดตาม ดังนั้นพวกเขาจะไมใหคำปรึกษาใด ๆ

3.1.5  ผูติดตามมีหนาที่รับผิดชอบในการใหมีเงินเพียงพอในบัญชีของตนเพื่อดำเนินการตามคำสั่งและ
รักษาสถานะไว

3.1.6  ผูติดตามตกลงที่จะจายคาคอมมิชชั่นใหกับผูจัดการกองทุน(คาธรรมเนียมการปฏิบัติงาน) ในแง
ของเปอรเซ็นตจากกำไรที่ระบุในขอเสนอของผูจัดการกองทุน กำไรที่เหลือจะยังคงอยูในบัญชีของผู
ติดตาม

3.1.7  ผูติดตามไมสามารถแทรกแซงกระบวนการซื้อขายและการจัดการ ที่เปดโดยผูจัดการกองทุน ผู
ติดตามสามารถเลือกที่จะยกเลิกการเชื่อมตอจากผูจัดการกองทุนเทานั้น ซึ่งจะสงผลใหมีการปดการซื้อ
ขายและการแยกออกจากกันอยางถาวร

3.1.8  ผูติดตามยินยอมวาจะไมมีการคัดลอกการซื้อขายบางอยางเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของ
เลเวอเรจระหวางบัญชีผูจัดการกองทุน และผูติดตาม ผูติดตามยินยอมวาอาจนำไปสูผลการซื้อขายที่
แตกตางกันสำหรับผูจัดการกองทุนและผูติดตาม

3.2  ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุน

3.2.1  การมีสวนรวมของผูจัดการกองทุนในกอปปเทรดแสดงถึงการยอมรับขอตกลงนี้อยางสมบูรณ ผู
จัดการกองทุนยืนยันขอเท็จจริงที่วาเขา/เธอไดศึกษาขอตกลงนี้อยางรอบคอบแลว

3.2.2  ผูจัดการกองทุน ยืนยันขอเท็จจริงที่วาเขามีประสบการณในการซื้อขายและทักษะเชิงปฏิบัติที่
ทำใหเขาสามารถดำเนินการซื้อขายและใหคำแนะนำได

3.2.3  ผูจัดการกองทุน ยอมรับวาการอานผิดหรือเพิกเฉยตอขอตกลงและ
/หรือเงื่อนไขขอเสนอนี้ไมไดทำใหเขา/เธอหลุดพนจากความรับผิดชอบของผลลัพธทางการเงินของกิจ
กรรมการซื้อขายและ/หรือความเสี่ยงของเขา/เธอ

3.2.4  ผูจัดการกองทุน ยอมรับความเสี่ยงที่ราคาดำเนินการตามคำสั่งในบัญชีของผูติดตามอาจแตกตาง
จากราคาดำเนินการในบัญชีของตน บริษัทจะไมรับผิดชอบตอการชดเชยสวนตางที่เปนไปไดในคา
คอมมิชชั่นของผูจัดการกองทุนในกรณีดังกลาว

3.2.5  ผูจัดการกองทุน เมื่อเขารวมกอปปเทรด ตกลงที่จะเผยแพรเนื้อหาที่เปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ดังตอไปนี้: หามเอยชื่อโดยเด็ดขาด โลโกหรือขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชน เว็บไซต รานคา และ
บริษัท การไมปฏิบัติตามขอกำหนดนี้จะสงผลใหบัญชีไมไดรับอนุมัติโดยทีมความเสี่ยง

ขอกำหนดและเงื่อนไขของ Copy Trade นี้เปนขอตกลงทางกฎหมายระหวางคุณและ AximTrade ผูกพัน
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขตอไปนี้ในการเลือกใชผลิตภัณฑและบริการ Copy Trade ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ระบบ Copy Trade และผูจัดการเงิน ในกรณที่มีความคลาดเคลื่อนในการแปล
เปนภาษาอื่นให - ใหยึดตามขอกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก

ขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
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3.2.6  ใบสมัครผูจัดการกองทุน จะตองไดรับการอนุมัติจากทีมความเสี่ยงของบริษัทเสมอ และผูสมัคร
ควรมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้:

- บัญชีควรมีผลการดำเนินการซื้อขายอยางนอย 14 วัน
- ยอดเงินในบัญชีควรมากกวา $100
- ควรตรวจสอบพื้นที่สมาชิกของผูจัดการการเงิน

ในกรณีที่ไมเปนไปตามขอกำหนดใด ๆ ใบสมัครของผูจัดการกองทุนจะไมไดรับการอนุมัติจากทีม
ความเสี่ยงของบริษัท

3.3 ความรับผิดชอบของผูติดตาม

3.3.1  บริษัทจะจัดใหมีแพ็คเกจบริการที่สมบูรณแกผูเขารวมของกอปปเทรด

3.3.2  บริษัทจะไมรับผิดชอบตอผูเขารวมกอปปเทรดในสวนที่เกี่ยวของกับการสูญเสียและ
/หรือการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออมอันเปนผลมาจากการดำเนินการซื้อขายที่ดำเนิ
นการโดยผูติดตามหรือผูจัดการกองทุน

3.3.3  บริษัทจะไมรับผิดชอบตอผูเขารวมกอปปเทรดที่เกี่ยวของกับการสูญเสียและ
/หรือการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออมอันเปนผลมาจากการเพิกเฉยตอขอจำกัดทางเ
ทคนิคของระบบ

3.3.4  บริษัทไมประเมินทักษะทางวิชาชีพและความเหมาะสมของผูจัดการกองทุนในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรม และไมมีสวนรับผิดชอบตอผูติดตามสำหรับการสูญเสียและ/หรือผลกำไรที่สูญเสียใดๆ ที่เกิด
ขึ้น

3.3.5  บริษัทไมรับผิดชอบตอ:

ก. การไมปฏิบัติตามผลประโยชนของผูติดตามโดยเจตนาหรือไมตั้งใจ โดยผูจัดการกองทุนในกรณี
นี้ ผูติดตามยอมรับความเสี่ยงทั้งหมด
ข. การฉอโกงดวยเงินของผูติดตามในนามของผูจัดการกองทุนในกรณีนี้ ผูติดตามยอมรับความ
เสี่ยงทั้งหมด
ค. การสูญเสียการเขาถึงบัญชีซื้อขายของผูจัดการกองทุน  เชนเดียวกับบุคคลที่สามที่เขาถึงบัญชี
เหลานี้ ในกรณีนี้ผูจัดการกองทุนยอมรับความเสี่ยงทั้งหมด
ง. ผูติดตามสูญเสียการเขาถึงบัญชีซื้อขายของพวกเขา เชนเดียวกับบุคคลที่สามที่เขาถึงบัญชีเหลา
นี้ ในกรณีนี้ ผูติดตามยอมรับความเสี่ยงทั้งหมด
จ. ความลาชาที่คาดไมถึงจากการถอนเงินหรือระหวางการโอนระหวางบัญชี เนื่องจากเกิดความ
ลาชาโดยที่บริษัทไมมีความผิด
ฉ. ความผิดปกติทางเทคนิค หากเกิดขึ้นโดยที่บริษัทไมมีความผิด แตเกิดจากคูคาของบริษัทหรือ
บุคคลอื่นที่ไมใชพนักงานของบริษัท
ช. การสูญเสียของผูจัดการกองทุนหรือผูติดตาม หากเกิดขึ้นระหวางการดำเนินการบำรุงรักษา
เซิรฟเวอรของบริษัท

4. การประยุกตใชขอตกลงกอปปเทรดของ AXIMTRADE

4.1  ขอตกลงกอปปเทรด นี้มีผลบังคับใชสำหรับทั้งบริษัทและลูกคาในวันที่เปดบัญชีผูจัดการกองทุน
หรือผูติดตาม วันที่สิ้นสุดหากขอตกลงนี้จะเหมือนกับวันที่สิ้นสุดขอตกลงของลูกคา

4.2  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางบทความของขอตกลงนี้ ขอตกลงของลูกคา และ
/หรือเอกสารกำกับดูแลอื่น ๆ ของบริษัท บทความของเอกสารนี้จะมีผลเหนือบทความของเอกสาร
กำกับดูแลอื่น ๆ

4.3  กอปปเทรด เปนโครงการที่ออกแบบเองของบริษัท เงื่อนไขและวิธีการคำนวณอาจแตกตางจาก
เงื่อนไขของบริการอื่นที่คลายคลึงกันในสาขานี้

4.4  บริษัทมีสิทธิ์ที่จะแกไขบทความของขอตกลงนี้ไดทุกเมื่อที่เห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
บังคับใชและกลายเปนขอบังคับสำหรับลูกคาในวันที่ระบุในขอความขอมูลที่ไดรับ

5.  ขั้นตอนการลงทุน
5.1  ผูติดตาม

5.1.1   ผูติดตามควรฝากเงินในบัญชีซื้อขายใด ๆ ของเขากอนที่จะทำการโอนเงินภายในเพื่อเขารวมผู
จัดการกองทุน

5.1.2   ผูติดตามอาจเลือกที่จะเขารวมผูจัดการกองทุนไดไมจำกัดจำนวน และเขา
/เธอสามารถเชื่อมตอกับบัญชี Standard, Cent หรือ ECN ของผูจัดการกองทุนไดโดยไมมีขอจำกัด

5.1.3   ผูติดตาม เมื่อสมัครสมาชิกผูจัดการกองทุนตองระบุจำนวนเงินที่จะหักออกจากบัญชีซื้อขายอื่น
หรือบัญชีหุนสวนที่จะลงทุนในผูจัดการกองทุนที่เลือก เงินจะถูกสงคืนตามบัญชีซื้อขายที่เลือกเมื่อผู
ติดตามเลือกที่จะหยุดคัดลอกผูจัดการกองทุน

5.1.4   จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มตนสำหรับผูจัดการกองทุนคือ 10 เหรียญสหรัฐ การลงทุนครั้งหลังหรือ
ครั้งตอๆ ไปอาจนอยกวาเกณฑขั้นต่ำที่กำหนด

5.1.5   ผูติดตามอาจลงทุนเงินเพิ่มเติมในบัญชีผูจัดการกองทุน โดยทำการโอนเงินภายในหรือดำเนินการ
ฝากเงินเขาในบัญชีผูติดตามที่ใชงานอยู

5.1.6    เลเวอเรจในบัญชีผูติดตามเปนไปตามชวงอิควิตี้ที่อธิบายไวในตารางดานลาง เนื่องจากความแตก
ตางที่อาจเกิดขึ้นในเลเวอเรจระหวางผูจัดการการเงินและผูติดตาม การซื้อขายบางอยางอาจไมถูกคัด
ลอก ผูติดตามควรพิจารณาในระหวางการตัดสินใจลงทุนและเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว - ผูติดตาม
ไมควรลงทุนในบัญชีผูติดตามมากกวายอดเงินปจจุบันของผูจัดการการเงิน

5.1.7   ไมมีคาใชจายสวอปในบัญชีผูติดตาม

5.1.8   ขนาดล็อตขั้นต่ำที่พรอมใชงานสำหรับผูติดตามคือ 0.00001 ล็อต

5.1.9   การเทรดของผูติดตาม จะดำเนินการตามสัดสวนระหวางยอดคงเหลือของผูจัดการกองทุนและ
ผูติดตาม ในขณะที่เปดการเทรดโดยไมคำนึงถึงเลเวอเรจ ปริมาณ (คัดลอกการคา) = ยอดคงเหลือ 
(ผูติดตาม) / ยอดคงเหลือ (ผูจัดการกองทุน) x ปริมาณ (ผูจัดการกองทุน)

5.1.10   ตัวอยางการคำนวณล็อต: ยอดคงเหลือในบัญชีผูจัดการกองทุนคือ $4,000 ในขณะที่ยอดคง
เหลือในบัญชีผูติดตามคือ $20 ในสถานการณที่ผูจัดการกองทุนเปดการซื้อขาย 0.02 ล็อต ในบัญชีผู
ติดตาม ล็อตที่เปดจะเปน: 20/4000 x 0.02 = 0.0001 ล็อต

5.1.11  คำสั่ง Stop Loss/Take Profit จะไมปรากฏใหเห็นในสวนของคำสั่งที่เปดอยูหรือประวัติ เวน
แตจะถูกเรียกใชในบัญชีผูจัดการกองทุน ดังนั้น จะถูกเปดในบัญชีผูติดตาม

5.1.12   เมื่อลูกคาเชื่อมตอกับผูจัดการกองทุนแลว เขา
/เธอจะกลายเปนผูติดตามและการซื้อขายทั้งหมดจากชวงเวลานั้นจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีผูติดตามไม
วาเจาของบัญชีจะลงชื่อเขาใชพื้นที่สมาชิกหรือไม.

5.1.13   สัญญาณสำหรับการเปดคำสั่งในบัญชีผูติดตามจะทริกเกอรเมื่อผูจัดการกองทุนวางคำสั่ง และ
ดำเนินการตามราคาตลาด กลไกเดียวกันทำใหเกิดการปดคำสั่ง ดังนั้น ราคาการดำเนินการของคำสั่ง
เหลานี้อาจแตกตางกัน

5.1.14   ในกรณีที่ผูติดตามยกเลิกการเชื่อมตอจากผูจัดการกองทุน การซื้อขายทั้งหมดจะถูกปดโดย
อัตโนมัติ หากผูติดตามยกเลิกการเชื่อมตอในชวงสุดสัปดาห การซื้อขายจะถูกปดโดยราคาลาสุดที่มีอยู
กอนที่ตลาดจะปด

5.1.15   ผูติดตามสามารถถอนเงินออกจากบัญชีของตนไดตามจำนวนเงินที่คำนวณดวย:

อิควิตี้ – คาธรรมเนียมหรือคาดำเนินการ – มารจิ้น*3.

5.1.16   ผูติดตามไมไดรับอนุญาตใหถอนเงินจากบัญชีหรือกระบวนการและการโอนภายในหากยอดคง
เหลือใหมหลังการดำเนินการนอยกวา 10 เหรียญสหรัฐหรือนอยกวาจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 
Money Manager ระบุผูที่เชื่อมตอกับผูติดตาม

ขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

อิควอตี้จาก

1

501

2001

6001

20001

100001

ถึงอืควอตี้

500

2000

6000

20000

100000

Above

เลเวอเรจ

3000

2000

1000

500

200

100
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5.1.17  ในกรณีที่สวนของผูติดตามในบัญชีของเขา/เธอลดลงต่ำกวา 5 เหรียญสหรัฐ ผูติดตามจะถูกแยก
ออกจากผูจัดการกองทุนโดยอัตโนมัติ

5.1.18  คาธรรมเนียมการดำเนินการจะถูกเรียกเก็บในแตละวันหลังจากโรลโอเวอรเวลา 00:30 น.
(เวลาตาม MetaTrader) และจะจายเฉพาะผลกำไรใหมซึ่งเปนไปตามหลักการของ High 
Watermark(HWM) หลักการนี้หมายความวาคาธรรมเนียมการดำเนินการจะไมถูกเรียกเก็บจนกวา
บัญชีจะสรางผลกำไรใหมหลังจากชำระคาธรรมเนียมการปฏิบัติงานครั้งสุดทายหรือตั้งแตเริ่มลงทุน

คาธรรมเนียมการดำเนินการจะถูกเรียกเก็บก็ตอเมื่อผลลัพธของการเทรดที่เปดอยูกับผลลัพธของการ
เทรดที่ปดไปแลวเปนบวก(กำไร) ทั้งคู ในกรณีที่ผลลัพธของการเทรดที่เปดอยูรวมกับผลการเทรดที่ปด
แลวเปนคาลบ คาธรรมเนียมการดำเนินการจะไมถูกเรียกเก็บสำหรับวันนี้ และจะถูกเรียกเก็บในวันถัด
ไปหากเงื่อนไขของการเทรดที่เปดอยูและปดเปนบวกตามหลักการ High Watermark ขางตน

5.1.19  ตัวแทน (IB โดยตรงของผูติดตาม) ไดรับสวนหนึ่งของคาธรรมเนียมตามผลงานที่ผูจัดการกองทุน
ไดรับจากผูติดตามในเวลาที่ผูจัดการกองทุนไดรับคาธรรมเนียมตามผลงานของเขา/เธอ

5.2  ผูจัดการกองทุน

5.2.1  บัญชีผูจัดการกองทุนเปนไปตามการตั้งคาบัญชี MT4

5.2.2  ผูจัดการกองทุน แบงปนสวนหนึ่งของคาธรรมเนียมตามผลงานซึ่งระบุไวในขอเสนอกับตัวแทน 
(IB โดยตรงของผูติดตาม) ทุกครั้งที่ผูจัดการกองทุนไดรับคาธรรมเนียมตามผลงาน สวนหนึ่งจะถูกโอน
ไปยังตัวแทนโดยอัตโนมัติ หากมีสิ่งใดเหนือผูติดตาม

5.2.3  ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนถูกชำระบัญชี ผูติดตามที่เชื่อมตอทั้งหมดจะถูกตัดการเชื่อมตอและการ
ซื้อขายที่เกี่ยวของทั้งหมดจะถูกปดโดยอัตโนมัติ

5.2.4  ลูกคาสามารถใชบัญชี Standard, Cent หรือ ECN ของตนเพื่อเปนผูจัดการกองทุนได

5.2.5  ไมมีการจำกัดจำนวนบัญชีผูจัดการกองทุนและบัญชีผูติดตาม

5.2.6  ตามกระบวนการปกติ บริษัทอาจยืนยันการสมัครผูจัดการกองทุน ภายใน 24 ชั่วโมงนับจาก
เวลาที่สง

6. สิทธิของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังตอไปนี้:

6.1  บริษัทอาจจำกัดจำนวนบัญชีผูจัดการกองทุนที่ลูกคาสามารถสรางไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจ

6.2  บริษัทอาจยกเลิกการสมัครผูติดตามจากผูจัดการกองทุนไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา

6.3 บริษัทอาจลดคาคอมมิชชั่นที่กำหนดโดยผูจัดการกองทุนและจำกัดมูลคาสูงสุดของเขาเธอสำหรับ
บัญชีทั้งหมดของเขา/เธอโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาหรือจำเปนตองประกาศคำอธิบาย

6.4  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหผู
ติดตามหรือผูจัดการกองทุนทราบลวงหนา การแกไขจะมีผลทันทีที่มีการเผยแพรบนเว็บไซตบริการใน
ขอกำหนดและเงื่อนไขเหลานี้

6.5  บริษัทอาจสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกิจกรรมของผูจัดการกองทุนบนแพลตฟอรมและแยกเขา
/เธอออกจากการจัดอันดับ หากใชวิธีการซื้อขายที่ไมเหมาะสมในบัญชี

6.6  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขหรือลบชื่อเลนและ/หรือรูปภาพผูใชของผูจัดการกองทุน โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา หากบริษัทสงสัยวาผูจัดการกองทุนตั้งใจคัดลอกหรือเริ่มตนชื่อเลนและ
/หรือรูปภาพขอผูจัดการกองทุนคนอื่นๆ การกระทำดังกลาวอาจนำไปสูการเปนตัวแทนที่ไมซื่อสัตย
ของผูจัดการกองทุนที่เปนปญหา

6.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครผูจัดการกองทุนหาก:

ก. ผลการซื้อขายดูไมนาดึงดูดสำหรับผูติดตาม
ข. ความเสี่ยงในบัญชีสูงมาก
ค. ประวัติการซื้อขายสั้นมาก
ง. เหตุผลอื่นๆ ที่บริษัทเห็นวาเหมาะสม

6.8  ขอบงชี้หรือขอสงสัยใดๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทแตเพียงผูเดียว รูปแบบของการเก็งกำไร
ใดๆ (รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง) การละเมิด 
(รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะรูปแบบกิจกรรมการซื้อขายของ Money Manager ที่ระบุวามุงหวังผล
ประโยชนทางการเงินเพียงอยางเดียว มีความสนใจอยางแทจริงในการซื้อขายในตลาดและ
/หรือรับความเสี่ยงดานตลาด หรือกิจกรรมการซื้อขายที่การคาสวนใหญเปดใหมอีกครั้งในเครื่องมือ
การซื้อขายเดียวกันภายในเวลานอยกวา 30 วินาทีหลังจากปดการซื้อขายในทิศทางเดียวกัน) การ
รักษาความเสี่ยงในบัญชีโดยสมบูรณมากกวา 50 % ของเวลาซื้อขาย การปองกันความเสี่ยงภายในโดย
ประสานงานกับฝายอื่นหรือรูปแบบอื่นของการปองกันความเสี่ยงดวยความพยายามที่จะใชเจตนาใน
การซื้อขายในทางที่ผิดหรือรูปแบบอื่นใดของการหลอกลวงหรือกิจกรรมฉอโกง จะถือเปนธุรกรรม
ทั้งหมดที่ดำเนินการและ/หรือผลกำไรหรือขาดทุนที่รวบรวมเปนโมฆะ. ในสถานการณเหลานี้ เราขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเชื่อมตอกลยุทธการจัดการเงินของลูกคา และ/หรือปด/ระงับบัญชี ยกเลิก
การเชื่อมตอผูติดตามที่ใชงานอยูทั้งหมดในกระบวนการ และ/หรือยกเลิกการซื้อขาย รีเบต คา
ธรรมเนียมการปฏิบัติงาน รางวัลตัวแทน และริบผลกำไรทั้งหมด และ/หรือเงินฝากของทั้ง Money 
Manager และผูติดตาม

6.9  Money Manager ไมไดรับอนุญาตใหทำการซื้อขายใดๆ ที่อาจเขาขายเปน Scalping 
AximTrade กำหนดs Scalping เปนกลยุทธการซื้อขายโดยใหผลกำไรกลับมาโดยใชประโยชนจาก
เวลาแฝงของอินเทอรเน็ต ราคาที่ลาชาซึ่งเกิดจากปญหาทางเทคนิคหรือเงื่อนไขอื่น ๆ หรือเมื่อปอนคำ
สั่งซื้อและขายหรือเกือบพรอมกัน (ขั้นต่ำ 30 วินาที จำเปนตอคำสั่งซื้อที่เปดอยู) Scalping ถือ
เปนการละเมิดขอกำหนดและเงื่อนไขของเราอยางรายแรง ในสถานการณเหลานี้ เราขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกการเชื่อมตอกลยุทธการจัดการเงินของลูกคา และ/หรือปด/ระงับบัญชี ยกเลิกการเชื่อมตอ
ผูติดตามที่ใชงานอยูในกระบวนการ และ/หรือยกเลิกการซื้อขาย รีเบต คาธรรมเนียมการปฏิบัติงาน 
รางวัลตัวแทน และริบผลกำไรทั้งหมดและ /หรือเงินฝากสำหรับทั้ง Money Manager และผู
ติดตาม

7.  ทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญาทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร 
เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการคา รหัสซอฟตแวร ไอคอน โลโก ตัวละคร เลยเอาต ความลับทางการคา 
ปุม โทนสี กราฟก และ IP เฉพาะทั้งหมด ไดรับการคุมครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพยสินทาง
ปญญาในระดับทองถิ่นและระหวางประเทศ รวมถึงกฎหมายและขอบังคับดานลิขสิทธิ์ทั้งหมด คุณไม
สามารถใชภาพเหลานี้ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่บริษัทจัดหาให คุณไมไดรับอนุญาตใหใชรูปภาพ
และ
/หรือเนื้อหาของเราเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดโดยไมไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากเรา 
ไมมีสิ่งใดในเว็บไซตของเราจะถูกตีความวาเปนการใหอนุญาตโดยนัยเปนอยางอื่นของการอนุญาตหรือ
สิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคาใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเราหรือไดรับอนุญาต
จากเจาของเครื่องหมายการคาดังกลาว เวนแตจะระบุไวอยางชัดแจงในที่นี้ คุณจะตองไมไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา เปลี่ยนแปลง แกไข ผลิตซ้ำ แจกจายหรือใชประโยชนจากเนื้อหาใดๆ ใน
เชิงพาณิชย รวมถึงขอความ กราฟก วิดีโอ เสียง รหัสซอฟตแวร การออกแบบสวนตอประสานผูใชหรือ
โลโก จากสิ่งนี้หรือใด ๆ ของเว็บไซตของเรา

ขอกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป


