
 
 

การยอมรับเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว คืออะไร ? 

 
นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ ข้อกำหนดการใช้งาน เป็นการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์  
ซึ่งโฮสต์ภายใต้ชื่อโดเมน www.fxtoday.news มีรายละเอียดในเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนเนื้อหาและบริการที่เจ้าของเว็บไซต์
ให้บริการได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแก่ผู้ใช้ พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเก็บข้อมูลคุกกี้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 
โดยทาง www.fxtoday.news เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับตลาด Forex จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 
 

ข้อมูลลิขสิทธิ์ และนโยบายการใช้งาน 

 
1. ข้อมูลลิขสิทธิ์ 
ผู้ใช้งานโปรดทราบว่า ข่าว Forex, บทความ, บทวิเคราะห์ หรือเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของ Fxtoday.news 
แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้รับความคุ้มครองเรื่องลิขสิทธิ์ และมีผลบังคับใชท้ันที ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
โดยห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ, แกไ้ข, คัดลอก หรือดัดแปลงเนื้อหา และหากตรวจพบ ถึงการกระทำดังกล่าว โปรดทราบว่า 
Fxtoday.news มีนโยบายที่จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด แก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
2. ข้อตกลงในการใช้งาน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รวมถึงบทความ
ทั้งหมดบนเว็บไซต์ Fxtoday.news หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของผู้ใช้ ทั้งฝั่งของ 
ผู้ชมเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ขัดต่อกฎหมายทุกรูปแบบ 

• ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ไม่มีการติดต่อทางโทรศัพท์ และไม่เคยสอบถามข้อมูลส่วนตัวใด ๆ 
ทางโทรศัพท์ 
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• ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news มีการให้บริการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ 

หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นรูปแบบฟรีทั้งหมด และทาง Fxtoday.news ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
หรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 

• การติดต่อกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ทาง Fxtoday.news มีการติดต่อผ่านช่องทางอีเมล์ และมีการจัดเก็บเพียงข้อมูลชื่อผู้
ติดต่อ และอีเมล์ของผู้ติดต่อเท่านั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร 
หรือการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ ระหว่าง Fxtoday.news กับผู้ติดต่อ 

• ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ติดต่อกับบุคคลอื่นอย่างแน่นอน 
 
3. ข้อตกลงด้านการโฆษณา หรือ Banner 
เว็บไซต์ Fxtoday.news มีการแสดงเนื้อหาโฆษณาอันได้แก่ Banner บนหน้าเว็บไซต์ โดยโฆษณาที่อนุญาตให้ขึ้นแสดงนั้น 
ได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วอย่างเข้มงวด ซึ่งเนื้อหาโฆษณาที่ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ ได้ผ่านมาตรฐาน ดังต่อไปนี้: 

• บริษัทหรือโบรกเกอร์นั้น ได้รับความเชื่อมั่นจากเทรดเดอร์ และเป็นบริษัทหรือโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงดีเยี่ยม 
• บริษัทหรือโบรกเกอร์นั้น ต้องได้มีการจดทะเบียนใบอนุญาตกับหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยชั้นนำ 
• เนื้อหาโฆษณาของบริษัทหรือโบรกเกอร์นั้น ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่มีการโฆษณาที่เกินจริง 
• การโฆษณาบริษัทหรือโบรกเกอร์นั้น ต้องไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันผลกำไร 
• การโฆษณาบริษัทหรอืโบรกเกอร์นั้น ต้องไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 
• การโฆษณาบริษัทหรือโบรกเกอร์นั้น ไม่มีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Binary Option 

 
จากเนื้อหาโฆษณาที่ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์นั้น ทาง Fxtoday.news ได้พยายามสุดความสามารถในการคุมมาตรฐานการนำเสนอ
ข้อมูล เน้นการนำเสนอข้อมูลให้มีความเป็นกลาง และไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย และผู้ใช้งานโปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หรือกิจกรรมการตลาดของโบรกเกอร์ ซึ่งการทำธุรกรรมใด ๆ ของโบรกเกอร์หรือบริษัทภายนอก 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและการทำธุรกรรมนั้นอยู่เหนือการควบคุมของ Fxtoday.news 
 
ดังนั้นผู้ใช้งานโปรดทราบว่า ทาง Fxtoday.news ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด และไม่มีส่วนในการ
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
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4. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ และการจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex 

• ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ Fxtoday.news ที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์นั้น 
เป็นเพียงบทความรีวิวทั่วไป จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการโฆษณาหรือชักชวนให้เข้าร่วมในการลงทุนแต่อย่างใด 

• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่า ข้อมูลที่ Fxtoday.news นำเสนอนั้นไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินได้ว่าโบรกเกอร์ไหนดีกว่ากัน 
และไม่สามารถใช้เป็นตัวสินได้ว่าโบรกเกอร์ไหนดีที่สุด เนื่องจากข้อมูลของแต่ละโบรกเกอร์นั้น ย่อมมีข้อดีข้อเสียที่
แตกต่างกัน และการตัดสินใจเลือกใช้โบรกเกอร์ยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรือประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล 
ที่มีต่อโบรกเกอร์นั้น ๆ 

• ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดทราบการตัดสินใจเลือกใช้งานโบรกเกอร์ใด ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ และตัดสินใจส่วนตัวของ
แต่ละบุคคล ซึ่ง Fxtoday.news ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น 

 
5. ลิขสิทธิ์ด้านบทวิเคราะห์แนวโน้มตลาด Forex 

• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่า ข่าวที่ส่งผลต่อตลาด Forex, บทวิเคราะห์แนวโน้ม Forex, รวมถึงสินทรัพย์อื่น ๆ เป็นเพียงการ
วิเคราะห์แนวโน้มทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณา ซ่ึงใช้หลักการทางสถิติร่วมกับข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และใช้หลักการ
ทาง Technical Analysis ในการคาดการณ์ เพ่ือนำมาประเมินแนวโน้มเบื้องต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น 

• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่า ข้อมูลในบทวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง และทาง Fxtoday.news 
ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ทั้งหมด และไม่ถือเป็นการชี้ชวนให้ซื้อหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดนำบทวิเคราะห์จากทาง Fxtoday.news ไปทดลองใช้งานกับบัญชีทดลอง 
จนเกิดความชำนาญก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง 

 
6. การใช้งานเว็บไซต์ Fxtoday.news 

• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่า Fxtoday.news เป็นเพียงเว็บไซต์ให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ทั่วไปเท่านั้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมด 
บนเว็บไซต์ Fxtoday.news ได้ให้บริการฟรี โดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทั่วไป 
และไม่ถือเป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายเงินตราหรือสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ไมม่ีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และไม่มีบริการรับสอนเทรดทุก
รูปแบบ 
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• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ไม่มีบริการรับลงทุน, ไม่มีบริการรับฝากถอน, และไม่มีบริการการระดมทุนใด 
ๆ ทั้งสิ้น 

• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ไม่มีการรับประกันความแม่นยำ หรือผลลัพธ์ของการลงทุน 
• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ให้บริการนำเสนอข้อมูลฟรี และไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 
• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ต่อต้านการระดมทุน, ต่อต้านกลุ่มแชร์ลูกโซ่, และไม่สนับสนุนการกระทำผิด

กฎหมายทุกรูปแบบ 
• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลลับส่วนตัวใด ๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
• ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าการลงทุนในตลาด Forex หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Leverage มีความเสี่ยงที่สูงมาก 

และเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล โดยผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือสูญเสียเงินทั้งหมดจากการลงทุน ซ่ึงทางเราไม่มี
ส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาด และความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

 
7. เนื้อหาทั้งหมดบทเว็บไซต์ Fxtoday.news 

• ผู้ใช้งานเว็บไซต์ Fxtoday.news โปรดทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ Fxtoday.news ไม่สามารถรับประกันความ
ถูกต้องได้ทั้งหมด 

• ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดทราบว่าโครงสร้างของเว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อมูลบทความจำนวนมาก และทางทีมงาน 
Fxtoday.news ได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ข้อมูล Update และทันสมัยอยู่เสมอ แต่การ Update ข้อมูลอาจเกิดความ
ล่าช้า หรืออาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 

 
8. การอนุญาตให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของ Fxtoday.news ไปเผยแพร่ 
ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าทาง Fxtoday.news อนุญาตให้นำบทความ, ข่าว Forex, บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ 
ไปเผยแพร่บน Social Media หรือ Website ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งทาง Fxtoday.news ของสงวนลิขสิทธิ์
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