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เงินโบนัส 100% เงื่อนไขและข้อก ำหนด 
 
เงินโบนัส 100% เป็นโบนัสที่มอบให้ลูกค้ำของบริษัท HF Markets จ ำกัด (ซึ่งต่อไปในสัญญำฉบับน้ีจะเรียกว่ำ “บริษัท”) ผู้
ขอรับเงินโบนัส 100% จะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 
1. ข้อก ำหนดโดยท่ัวไป 
 
1.1. คุณลูกค้าได้อ่านและศึกษาเง่ือนไขทั้งหมดภายใต้สัญญาฉบับน้ีรวมไปถึงเง่ือนไขการเทรดของบริษทั (Company Trading 
Terms) คุณลูกค้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดทุกอย่างก่อนที่คุณลูกค้าจะท าการเปิดบัญชีเพ่ือรับเงินโบนัส 100%  
 
1.2. คุณลูกค้าสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นเงินโบนัส 100% ได้ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปโดยไมม่ีระยะเวลาจ ากัด
ของกิจกรรม 
 
1.3. บริษัทมสีิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโบนัสโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
1.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้เงินโบนัส 100% โดยไม่จ าเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ บริษัทจะไมร่ับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใด 
ๆ ซึ่งเกิดจากการยกเลิกเงินโบนัส 
 
1.5. หากบริษัทมเีหตุผลให้เชื่อว่าการกระท าของลูกค้าส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับโปรโมชั่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือ
ยกเลิกเงินโบนัสในบัญชีน้ัน ๆ และหากมีความจ าเป็นทางบริษัทมสีิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีดังกล่าวแบบชั่วคราวหรือถาวร 
หรือยกเลิกการเข้าถึงบริการใด ๆ ของบริษัทอีกต่อไป 
 
1.6. เหตุการณ์หรือความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณลูกค้าซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในข้อก าหนดฉบับน้ี บริษทัจะเป็นผู้ดูแลจัดการแก้ไข
ปัญหาน้ันโดยตรงและเป็นไปอย่างยุติธรรม 
 
1.7. คุณลูกค้าจะได้รับเงินโบนัส 100% ต่อเมื่อท าธุรกรรมฝากเงินหรือโอนเงินภายในมาสู่บัญชีเทรดทีข่อรับเงินโบนัสเป็นจ านวน
ขั้นต่ า 100 USD/ 100 EUR/ 400 PLN  
 
1.8. เงินโบนัส 100% สามารถใชไ้ด้กับบัญชปีระเภท Micro, Premium, บัญชีอิสลาม, FIX และ Currenex เท่าน้ัน 
 
1.9. เมื่อคุณลูกค้าเทรดจนครบจ านวนลอตวอลลุ่มที่ทางบริษัทก าหนดและมีความประสงค์จะถอนเงินโบนัสออก คุณลูกค้าสามารถ
ติดต่อเพ่ือยื่นค าร้องขอถอนเงินโบนัสออกได้ที่อีเมล์ support@hotforex.com 
 
1.10. เมื่อคุณลูกค้าเทรดจนครบจ านวนลอตวอลลุ่มที่ทางบริษัทก าหนด คุณลูกค้าจะต้องยื่นค าร้องขอถอนเงินโบนัสภายในเวลา 3 
เดือนหลังจากปฏิบัติตามเง่ือนไขจนครบ หากคุณลูกค้ายื่นค าร้องช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดคุณลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ขอถอนเงิน
โบนัสจ านวนดังกล่าวออกจากบัญชี 
 
1.11. จ านวนเงินโบนัสสูงสุดที่คุณลูกค้าจะได้รับต่อ 1 บัญชีคือ 30,000 USD/ 25,000 EUR/ 100,000 PLN ในกรณีที่คุณลูกค้ามี
บัญชีเทรดมากกว่า 1 บัญชีจ านวนเงินโบนัสสูงสุดที่คุณลูกค้าจะได้รับรวมทุกบัญชไีม่เกิน 150,000 USD/ 125,000 EUR/ 
500,000 PLN 



HF Markets (SV) Ltd 
100% Credit Bonus Terms and Conditions 

3 
 

Registered in the Financial Services Authority St. Vincent & the Grenadines. 
Registration number 22747 IBC 2015 

 
1.12. คุณลูกค้าผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป 
 
 
1.13. คุณลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในบัญชีโบนัสด้วยตนเอง หากลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนบัญชีเงินโบนัสให้
กลับเป็นบัญชีทีไ่มม่ีเงินโบนัส คุณลูกค้าสามารถด าเนินการได้โดยส่งค าร้องไปที่อีเมล ์backoffice@hotforex.com หลังจากที่คุณ
ลูกค้าท าการยกเลิกเงินโบนัสไปแล้ว ระบบจะไม่โอนเงินโบนัสมายังบัญชีของคุณลูกค้าในการฝากเงินเข้าสู่บัญชีครั้งต่อไป 
 
2. ข้อก ำหนดของโปรโมช่ัน 
 
2.1. หากคุณลูกค้ามีความประสงค์ต้องการถอนเงินโบนัสออก คุณลูกค้าจะต้องเทรดให้ถึงยอดของลอตในการเทรดที่ทางบริษัท
ก าหนด การค านวนหายอดของลอตดังกล่าวสามารถค านวณได้โดยการ < ยอดเงินโบนัสที่ได้รับ หารด้วย 2 = ยอดของลอตที่ต้อง
เทรดหรือ (Number of Standard Lots) 
 
ยกตัวอย่างเช่น: คุณลูกค้าได้รับเงินโบนัส $200 หากคุณลูกค้ามีความประสงค์ที่จะถอนเงินออก คุณลูกค้าสามารถค านวณได้ตาม
สูตรดังน้ี: $200/2 = 100 ลอตที่ต้องเทรด (บริษัทนับยอดลอตที่ต้องเทรดจากออเดอร์ที่เปิดและปิดแลว้เท่าน้ัน) 
 
ส าหรับผูท้ี่เทรดในตลาดดัชนี ตลอดทอง ตลาดน้ ามัน 1 ลอตที่ใช้เทรดจะนับเป็น 0.1 ลอตเท่าน้ัน ส่วนตลาด U.S. Shares 1 ลอต
ที่ใช้เทรดจะนับเป็น 1/1000 ลอตจึงจะถือว่าเทรดตามเง่ือนไขโบนัสจนครบ 
 
จุดเปิดและจุดปิดของออเดอร์จะต้องมีควำมห่ำงอย่ำงน้อย 3 จุดข้ึนไปจึงจะถือว่ำเข้ำเง่ือนไขกำรเทรดให้ได้ตำมวอลลุ่มที่ทำง
บริษัทก ำหนด 
 
2.2. เมื่อคุณลูกค้าตัดสินใจถอนเงินออกจากบัญชี ระบบจะท าการถอนเงินโบนัสออกจากระบบในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยเช่นกันซึ่ง
สามารถค านวณได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี: จ านวนเงินที่ถอนออก คูณด้วย 1 (100%) 
 
ยกตัวอย่างเช่น: คุณลูกค้าต้องการถอนเงินออกจ านวน $100 ระบบจะด าเนินการถอนเงินโบนัสออกด้วยเช่นกันเป็นจ านวน $100 
 
2.3. คุณลูกค้าไม่มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอรบัเงินโบนัสที่ทางระบบได้ท าการถอนออกจากบัญชีไปแล้วคืนได้ เงินโบนัสที่ระบบถอนออกไป
จะถูกน าไปรวมกบัยอดเงินโบนัสสูงสุด $30,000 ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดทีไ่ด้ระบไุว้ก่อนหน้า คุณลูกค้าสามารถรับเงินโบนัสครั้ง
ใหม่ได้จากการฝากเงินเข้าบัญชีครั้งต่อไป 
 
2.4. หากคุณลูกค้ายังไม่ได้เทรดจนครบเง่ือนไขในข้อตกลงฉบับน้ี คุณลูกค้าไม่มีสิทธิ์ถอนเงินใด ๆ ออกนอกจากเงินทุนต้ังต้น(หรือ
เงินทุนที่เหลืออยู)่และเงินก าไรของคุณลูกค้าเอง หากคุณลูกค้าถอนเงินทุนต้ังต้นออกทั้งหมด ระบบก็จะถอนเงินโบนัสออกทั้งหมด
เช่นกัน หากคุณลูกค้าถอนเงินต้ังต้นออกเป็นจ านวน 50% ระบบก็จะถอนเงินโบนัสออก 50% เช่นกันตามวิธีการค านวณในข้อที่ 
2.2. 
 
2.5. หากคุณลูกค้าไม่สามารถเทรดได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดจนครบได้ คุณลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้เงินโบนัสไปในทางอื่นนอกจากการเทรด
เท่าน้ัน 
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2.6. ในกรณีที่ระดับ equity ของผู้เทรดลดระดับลงไปต่ ากว่าจ านวนของเงินโบนัสและคุณลูกค้ายังไม่สามารถเทรดจนถึงวอลลุ่มที่
ทางบริษัทก าหนดในสัญญาฉบับน้ี ระบบจะท าการถอนเงินโบนัสออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติ หรือในอีกทางหน่ึงหาก Cash equity 
(Equity - เงินโบนัส) กลายเป็นศูนย์หรือน้อยกว่าน้ัน ระบบจะท าการถอนเงินโบนัสออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการถอนเงินโบนัสออกของระบบรวมไปถึงออเดอรท์ี่ถึงระดับ Stop Out ด้วยเช่นกัน 
 
2.7. การโอนเงินภายในระหว่างบัญชีหน่ึงไปสู่อีกบัญชีหน่ึงถือเป็นการถอนเงินออกจากบัญชี ระบบจะท าการถอนเงินโบนัสออกจาก
บัญชีในสัดส่วนที่เท่ากันด้วยเช่นเดียวกันหากมีการโอนเงินภายในเกิดขึ้น 
 
2.8. คุณลูกค้าไม่สามารถโอนเงินโบนัส 100% จกบัญชีหน่ึงไปสู่อีกบัญชีหน่ึงได้ 
 
2.9. บัญชีเงินโบนัส 100% จะไม่มีการแจ้งเตือนคุณลูกค้าเมื่อเงินในบัญชีถึงระดับ margin call  
 
2.10. เง่ือนไขและข้อก าหนดทั้งหมดในเอกสารฉบบัน้ีถูกจัดท าขึ้นโดยมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ การแปลเอกสารฉบับน้ีเป็นภาษา
อื่น ๆ มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัคุณลูกค้าเท่าน้ัน ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันหรือเกิดข้อสงสัยใน
เง่ือนไขและข้อก าหนดของโปรโมชั่น คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากเอกสารต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 
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