ข้ อตกลงและเงื่อนไข : โครงการโบนัสซือ้ ขาย $30
A. บทนา
1.
บริษัท XM Global จำกัด ภำยใต้ กำรดำเนินธุรกิจโบรกเกอร์ ภำยใต้ ชื่อ XM ซึง่ ถูกกำกับและควบคุมจำก
International Financial Services Commission (“IFSC”) ที่ประเทศเบลีซ (Belize) โดยมีเลขที่ใบอนุญำตในกำร
ประกอบธุรกิจ คือ IFSC/60/354/TS/17
2.

ข้ อตกลงและเงื่อนไขของ “โครงการโบนัสซือ้ ขาย $30” เป็ นส่วนหนึง่ ใน “ข้ อตกลงและนโยบำยของทำง XM
Business” โดยข้ อกำหนดต่ำงๆที่อ้ำงขึ ้นในที่นี ้ทังหมดจะถู
้
กเพิ่มเข้ ำไปใน “ข้ อตกลงและนโยบำยของทำง XM”

B. เกณฑ์ คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิรับโบนัส
1.

ภำยใต้ ข้อบังคับแห่งข้ อตกลงและนโยบำยของทำงบริษัท โบนัสนี ้สำมำรถใช้ ได้ เฉพำะลูกค้ ำของทำงบริ ษัทที่
เข้ ำเกณฑ์คณ
ุ สมบัติตำมที่บริษัทกำหนดไว้

2.

“โครงกำรโบนัสซื ้อขำย $30” เป็ นข้ อเสนอที่ทำงบริ ษัทจะมอบให้ แก่ลกู ค้ ำของทำงบริ ษัทที่เปิ ดบัญชีเทรดจริง
(Real trading accounts) กับทำงบริ ษัท

3.

บริษัทมีควำมอิสระในกำรตัดสินแต่เพียงผู้เดียวที่จะยื่นข้ อเสนอ “โครงกำรโบนัส 30$” ให้ กบั ลูกค้ ำที่ทำงบริษัท
คิดว่ำเหมำะสมจะมอบให้ (ทังในเรื
้ ่ องควำมเหมำะสมของตัวลูกค้ ำเอง และควำมเหมำะสมของประเทศหรื อ
ภูมิภำคที่บริษัทคิดว่ำเหมำะสมที่จะมอบให้ )

4.

“โครงกำรโบนัส $30” ไม่อนุญำตให้ บคุ คลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เข้ ำร่วมโครงกำรนี ้ หรื อบุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ
เกณฑ์กำหนดของกฏหมำยในแต่ละประเทศที่บคุ คลนันพั
้ กอำศัย (หรื อที่เรี ยกว่ำ minors) โดยถ้ ำเป็ นบุคคลใดใน
จำพวก minors บุคคลนันจะไม่
้
สำมำรถเข้ ำร่วมรับโบนัสในโครงกำรนี ้ได้

5.

ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกำรจัดทำหรื อดำเนินกำรหรื อตัวกลำงในกำรนำเสนอ “โครงกำรโบนัส $30” ห้ ำมเข้ ำร่วมรับ
โบนัสในโครงกำรนี ้ ในกรณีที่บริษัทตรวจพบเจอข้ อมูลในกำรสมัคร , ข้ อมูลกำรเทรด , IP Address หรื อสิ่งอื่นๆ
ที่ยงั ไม่ถกู กล่ำวมำ ว่ำมีสว่ นเกี่ยวข้ อง ทำงบริ ษัทมีอำนำจที่จะยกเลิกโบนัสดังกล่ำวได้ ทนั ที อีกทังยั
้ งรวมถึง
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกำรจัดทำหรื อคนกลำงในกำรนำเสนอ และรวมถึงที่ยงั ไม่ได้ กล่ำว
ดังต่อไปนี ้

a)

บุคคลในเครื อญำติ เช่น พี่ , น้ อง , คูห่ มัน,
้ คนในตระกูล รวมถึงญำติทำงตรงและทำงอ้ อม

b)

บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร หรื อผู้มีสว่ นร่วมในกำรจัดทำหรื อดำเนินกำรหรื อตัวกลำงในกำรนำเสนอ
“โครงกำรโบนัส $30” ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม

6.
เช่นเดียวกับ บุคคลในกำรจัดทำหรื อดำเนินกำรหรื อตัวกลำงที่เกี่ยวข้ อง “โครงกำรโบนัส $30” ไม่วำ่ อะไรก็ตำมที่
เกี่ยวข้ องกำกำรดำเนินกำรกับทำงบริ ษัท อำทิ เวปไซด์ส่วนตัว , Social network ต่ำงๆ ที่นำเสนอข้ อมูลหรื อเนื ้อต่ำงๆ ที่
นำไปสูก่ ำรเข้ ำถึง “โครงกำรโบนัส $30” นี ้ ไม่อนุญำตให้ เข้ ำร่วมรับโบนัสจำกโครงนี ้
C. ข้ อตกลงเฉพาะของ “โครงการโบนัสซือ้ ขาย $30”
1.

ลูกค้ ำที่เข้ ำเกณฑ์ตำ่ งๆ ตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ในที่นี ้ มีสิทธิที่จะได้ รับโบนัส :

a)

ลูกค้ ำจะได้ รับโบนัสจำนวน 30 USD, (รวมสกุลเงินที่เทียบเท่ำ)

b)

โดยลูกค้ ำจะต้ องดำเนินกำรยืนยันตัวตนให้ เสร็จเรี ยบร้ อยก่อน โบนัสจึงจะถูกใช้ งำนได้

2.

ลูกค้ ำที่เข้ ำร่วม “โครงกำรโบนัส $30” ต้ องเป็ นลูกค้ ำใหม่กบั ทำงบริษัทเท่ำนัน้

3.

ลูกค้ ำที่มีสิทธิรับโบนัสจำกโครงนี ้ อนุญำติให้ เข้ ำรับโบนัสจำกโครงกำรโบนัส $30 เพียง 1 ครัง้ ต่อ 1 บัญชี และ
ต่อ 1 IP address กรณีที่ใช้ กำรสมัครหลำยครัง้ จำก IP Address เดียวกัน จะไม่สำมำรถรับโบนัสนี ้ได้ หรื อกรณี
ใช้ ข้อมูลกำรสมัครเดียวกันแต่ตำ่ ง IP Address ก็ไม่สำมำรถรับโบนัสนี ้ได้ เช่นเดียวกัน

4.

กำไรที่สำมำรถเทรดจำกโบนัสของโครงกำรโบนัส $30 สำมำรถสัง่ ถอนได้ เมื่อทำตำมครบเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
- ทำกำไรอย่ำงน้ อย 5 USD (ไม่รวมโบนัส 30 USD)
- เปิ ด และ ปิ ด ครบ 5 ออเดอร์
- รวมจำนวนลอตเทรด มำกกว่ำ หรื อ เท่ำกับ 0.1 Standard Lots (10 Micro Lots )
สำมำรถตรวจสอบจำนวนกำรลอตเทรดและออเดอร์ ได้ ใน “ประวัติกำรเทรด” ในส่วนของข้ อมูลสมำชิกในหน้ ำ
เวบไซด์

5.

โบนัสจำกโครงกำรโบนัส $30 นี ้ไม่สำมำรถโอนย้ ำยไปยังบัญชีเทรดอื่นๆที่เปิ ดไว้ กบั ทำงบริษัทได้

6.

กำไรที่ได้ จำกกำรเทรดจำกโบนัสของโครงกำรโบนัส สำมำรถถอนได้ (เมื่อทำครบเงื่อนไขตำมข้ อ 4.) เหมือนกำร
ถอนปกติ

D. ข้ อตกลงทั่วไป
1.

ลูกค้ ำที่มีสิทธิที่จะได้ รับโบนัส เมื่อขอรับโบนัส โบนัสจะถูกนำเข้ ำบัญชีภำยใน 24 ชัว่ โมง

2.

โบนัสที่ได้ จำกโครงกำรโบนัส $30 นี ้ไม่สำมำรถถอนได้ โดยโบนัสที่มอบให้ นี ้สำมำรถใช้ ในกำรเทรดได้ อย่ำงเดียว
(กล่ำวคือ ตัวโบนัสเองไม่สำมำรถถอนได้ แต่กำไรจำกกำรเทรดจำกโบนัสนี ้สำมำรถถอนได้ )

3.

เมื่อลูกค้ ำทำกำรถอนเงินจำกบัญชีกำรเทรดที่ได้ รับโบนัสนี ้ โบนัสคงเหลือจะถูกลดตำมสัดส่วนลงทันทีตำม
จำนวนเงินที่ถอน
ตัวอย่ าง

4. ในกรณีกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชีของบริ ษัท
- กรณีบญ
ั ชีที่โอนมีเครดิตโบนัสก่อนหน้ ำ เมื่อโอนเงินระหว่ำงบัญชี โบนัสที่เครดิตไว้ (บัญชีที่โอนออก)จะถูก
ลดลงตำมสัดส่วนที่โอนออกไป
- ส่วนบัญชีที่รับโอนจะไม่มีสิทธิที่จะได้ รับโบนัสใหม่ หรื อโบนัสส่วนเพิ่มใดๆทังสิ
้ ้น จะรับมำแต่เฉพำะจำนวนเงิน
ที่ถกู โอนเข้ ำบัญชีมำ
5. โบนัสไม่สำมำรถโอนระหว่ำงบัญชีเทรดที่เปิ ดกับทำงบริษัทได้
6.

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิตำมควำมเหมำะสม :

i.

ทำงบริษัทมีสิทธิที่จะปฎิเสธกำรสมัครผู้เข้ ำร่วม “โครงกำรโบนัส $30” หำกบริษัทพิจำรณำแล้ วว่ำผู้สมัครไม่
เหมำะสม

Ii.

บริษัทมีสิทธิที่จะตัดสิทธิผ้ เู ข้ ำร่วม “โครงกำรโบนัส $30” หำกผู้เข้ ำร่วมนันมี
้ แนวโน้ มหรื อเข้ ำค่ำยมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับกำรดำเนิน “โครงกำรโบนัส $30” หรื อผู้เข้ ำร่วมนันได้
้ ฝ่ำฝื นเงื่อนไขและข้ อตกลงกับทำงบริษัทที่ได้ กล่ำวไว้
ก่อนหน้ ำนี ้
ไม่วำ่ กรณีใดๆ บริ ษัทสำมำรถที่จะยกเลิกรำยผลเทรดที่ผ่ำนมำทังหมดที
้
่มำจำกโบนัส หำกบริ ษัทพบว่ำผู้ได้ รับ
โบนัสนันฝ่
้ ำฝื นหรื อกระทำกำรใดๆที่ทำงบริษัทคิดว่ำไม่เหมำะสม

7.

ทำงบริษัทมีสิทธิที่จะยุติ “โครงกำรโบนัส $30” กับลูกค้ ำทุกคนได้ ทกุ เมื่อ โดยไม่ต้องอธิบำยเหตุผลในกำรยุตนิ นั ้

8.

ลูกค้ ำสำมำรถมีสิทธิยกเลิกกำรเข้ ำร่วม “โครงกำรโบนัส $30” ได้ ทกุ เมื่อ โดยให้ ทำกำรยื่นเรื่ องผ่ำนทำง email :
nobonus@xm.com

9.

ทำงบริษัทมีสิทธิในกำรปรับเปลี่ยน , แก้ ไข หรื อ ยุติ “โครงกำรโบนัส $30” ได้ ทกุ เมื่อ โดยก่อนที่ทำงบริ ษัทจะ
ปรับเปลี่ยนอะไร จะมีกำรแจ้ งกับให้ ลกู ค้ ำได้ ทรำบกันบนเว็บไซต์ของทำงบริ ษัท ด้ วยเหตุนี ้ทำงบริษัทจึงแนะนำ
ว่ำให้ ให้ ผ้ ทู ี่รับโบนัสจำกโครงกำรนี ้ คอยติดตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ บนเว็บไซต์ของทำงบริ ษัทอยู่
สม่ำเสมอ ทังนี
้ ้ผู้ที่เข้ ำร่วม “โครงกำรโบนัส $30” ต้ องยอมปฎิบตั ิตำมกำรแก้ ไขหรื อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ

10.

หำกบริ ษัทตรวจพบว่ำ ลูกค้ ำใช้ กระทำกำร อำบิทรำจ, ฉ้ อโกง, หรื อกำรกระทำใดๆก็ตำมที่สร้ ำงกำไรจำกโบนัสนี ้
ซึง่ ไม่ได้ มำจำกควำมต้ องกำรในกำรเทรดจริงๆ ทำงบริษัทมีสิทธิยกเลิกโบนัส หรื อทำให้ กำรเทรดที่ผำ่ นมำเป็ น
โมฆะทังหมด
้

11.

กรณีที่ไม่มีกำรเทรดใดๆ เกิดขึ ้นเกิน 90 วัน โบนัสนี ้ที่จะถูกถอนออกกำรบัญชีกำรเทรดของลูกค้ ำ

12.

โปรโมชัน่ นี ้สำมำรถมีสิทธิเข้ ำร่วมได้ ครัง้ เดียวเท่ำนัน้ (หำกลูกค้ ำเปิ ดบัญชีและสมัครเข้ ำร่วมโปรโมชัน่ นี ้แล้ ว หำก
เปิ ดบัญชีเพิ่มเติม บัญชีเพิ่มเติมจะไม่สำมำรถเข้ ำร่วมได้ )

13.

ผู้ที่เข้ ำร่วมรับโบนัสจำก “โครงกำรโบนัส $30” จะต้ องยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขของโครงกำรนี ้ รวมถึงจะต้ อง
ยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขของทำงบริ ษัทที่กล่ำวไว้ บนเว็ปไซด์ของทำงบริ ษัทอีกด้ วย

14.

ข้ อตกลงของ “โครงกำรโบนัส $30” จะดำเนินกำรตำมกฎของประเทศเบลีซ (Laws of Belize) โดยหำกเกิดข้ อ
ขัดแย้ งหรื อสถำนกำรณ์ตำ่ งๆที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในที่นี ทำงบริ ษัทจะเป็ นตัวตัดสินเองอย่ำงเป็ นธรรมที่สดุ

15.

หำกเนื ้อหำของ ข้ อตกลงใน “โครงกำรโบนัส $30” ถูกแปลเป็ นภำษำอื่นนอกเหนือจำกภำษำอังกฤษ ให้ ยึดฉบับ
ภำษำอังกฤษเป็ นหลัก

E. คาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง
1.

กำรเทรด Forex และ CFD มีควำมเสี่ยง โปรดศึกษำข้ อมูลให้ เข้ ำใจถึงควำมเสี่ยงเหล่ำนี ้ก่อนกำรลงทุน (ทำง
บริษัทมีกำรอธิบำยควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนใน Forex และ CFD ทำงหน้ ำเว็บไซด์)

Tel: +501 223 6696 | Email: info@xm.com | Web: www.xm.com | Address: No. 5 Cork Street, Belize City,
Belize, C.A.
ต้ นฉบับ : https://www.xm.com/assets/pdf/new/terms/XMGlobal-No-Deposit-Trading-Bonus-Terms-andConditions.pdf?v2
แปลโดยทีมงำน : https://www.thaibrokerforex.com

