
 

 

 
 
 
 
 
 

 

บริษัท HF MARKETS (SV) จ ากัด 

100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนัส 

เงื่อนไขและข้อก าหนด 
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เงื่อนไขและข้อก าหนดของ 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนัส 
 

โปรโมชั่น 100% เงินโบนัสซุปเปอร์ชาร์จประกอบไปด้วยโบนัสทั้งหมด 2 รายการคือ 
1. เงินโบนัสซุปเปอร์ชาร์จ (SuperCharged Bonus Credits) 
2. ซุปเปอร์ชาร์จรีเบท (SuperCharged Rebates) 
ผู้เทรดสามารถเพ่ิมความได้เปรียบในการเทรดของตนเองได้โดยการรับเงินโบนัส 100% ซุปเปอร์ชาร์จในทุก ๆ คร้ังท่ีมีการ

ฝากเงินเข้าสู่บัญช ีนอกจากนี้ผู้เทรดจะยังมีสิทธิได้รับเงินรีเบทจากการเทรดอีกด้วย 

โปรดศึกษาเงื่อนไขและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 
1. โปรโมชั่น 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนัสเปดิให้ลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2557 
2. โปรโมชั่น 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนัสสามารถใช้ได้กับบัญชีประเภท FIX, Premium, Currenex และบัญชีอิสลาม เท่านั้น 
3. ค่า Leverage ในแต่ละบัญชีจะเปลีย่นแปลงตามประเภทของบญัชีท่ีผู้เทรดเลือก 
 
4. ผู้เทรดที่ประสงค์จะเข้าร่วมโปรโมช่ัน 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนัสจะต้องมเีงินในบัญชีเทรด (บัญชีท่ีก าหนดไว้ในข้อท่ี 2 ) ขั้น
ต่ า 250 USD เมื่อผู้เทรดได้ปฏิบัตติามขั้นตอนจนครบ ระบบจะท าการเพิ่มเงินเข้าสู่บัญชีของผู้เทรดในรอบถัดไปท่ีมีการฝากเงิน
โดยอัตโนมัต ิ 
ยกตัวอย่างเช่น: หากผู้เทรดฝากเงนิเข้าบัญช ี(ที่ก าหนดไว้ในข้อท่ี 2) จ านวน 1000 USD ผู้เทรดจะมีเงนิ Balance คูณ 2 ของ
จ านวนเงินท่ีฝากเข้าสู่บัญชีทันที 
 
5. ผู้เทรดสามารถโอนเงินภายในของบัญชีท่ีเข้าร่วมโปรโมช่ัน 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนัสไปยังอีกบญัชีหนึ่งที่เข้าร่วมรายการ
เดียวกันได ้
 
6. ผู้เทรด 1 คนต่อ 1 บัญชีต่อ 1 หมายเลข IP เท่านั้นท่ีจะมสีิทธ์ิเข้าร่วมรายการโปรโมชั่น 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนสั ในกรณี
ที่ผู้เทรดเคยใช้บัญชีเทรดจริงของตนเข้าร่วมรายการโปรโมชั่น 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนสัไปแล้วครั้งหนึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธ์ิ
ในการเข้าร่วมโปรโมช่ันนี้ได้อีก 
 
7. ยอดเงินสูงสุดส าหรับโปรโมชั่น 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนัสทีผู่เ้ทรด 1 คนสามารถขอรับได้คือ 50,000 USD หรือ 30,000 
EUR 
 
8. เงินของโปรโมช่ัน 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนสัสามารถช่วยให้ผูเ้ทรดมี leverage ในการเทรดเพิม่ขึ้นได้แต่ไมส่ามารถสญูเสีย
จากการเทรดได ้ในกรณีทีผู่้เทรดมรีะดับของ equity ต่ ากว่าระดับของเงินโบนัส ระบบจะดึงเงินโบนสัดังกล่าวออกจากบัญชีของผู้
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เทรดโดยทันท ีนอกจากน้ีบริษัทจะไมร่ับผดิชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเงินของผู้เทรดเมื่อเงิน balance ของผู้เทรดถึง
ระดับ Stop Out หลังจากท่ีระบบได้ท าการดึงเงินโบนสัออกจากบญัชีเทรดไปแล้ว  
 
9. ผู้เทรดไม่มสีิทธ์ิที่จะถอนเงินโบนัส 100% ซุปเปอร์ชารจ์ออกจากระบบได ้โปรโมช่ัน 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนสัมไีว้เพื่อการ
เทรดเท่านั้น อย่างไรก็ตามผูเ้ทรดมีสิทธ์ิถอนก าไรทีไ่ด้จากรีเบทของตนเองได้ 
 
10. ในกรณีทีผู่้เทรดถอนเงินออกจากบัญชีไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินก าไร, ถอนเงินรีเบทหรือถอนเงินทุน ระบบจะท าการถอนเงิน
โบนัสออกจากบัญชีของผู้เทรดในอัตราส่วนท่ี 1:1 เท่ากัน  ยกตัวอยา่งเช่น ผู้เทรดฝากเงินเข้าสู่บัญชีจ านวน 250 USD ผู้เทรดจะ
ได้รับเงินโบนัสซุปเปอร์ชาร์จ 100% ตามที่เง่ือนไขโปรโมช่ันก าหนด จากนั้นผู้เทรดตัดสินใจถอนเงินออกจากบัญชี 100 USD 
ระบบจะด าเนินการถอนเงินโบนัสจ านวนเท่ากันออกจากบัญชีเช่นกนั 
 
11. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการถอนเงินออกในบัญชีที่เข้าร่วมโปรโมชั่น 100% 
ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนัสของผูเ้ทรดเอง 
 
12. ระบบจะมีการค านวนยอดเงินโบนัส 100% ซุปเปอร์ชาร์จในทุก ๆ ครั้งท่ีผู้เทรดมีการฝากเงินเขา้หรือถอนเงินออกจากบัญชีที่
เข้าร่วมโปรโมชั่น 100% ซุปเปอรช์าร์จเงินโบนัส เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าบัญชีนั้น ๆ มีการใช้เงินโบนัส 100% จนถึงยอดเงิน
สูงสุดที่ก าหนดในข้อท่ี 7 แล้วหรือไม ่
 
13. โปรโมช่ัน 100% ซุปเปอร์ชาร์จเงินโบนสัสามารถใช้ได้กับประเภทบัญชีท่ีทางบริษัทได้ก าหนดไว้ในข้อท่ี 2 แล้วเท่าน้ัน ผู้เทรด
ไม่สามารถโอนเงินโบนัสไปยังบัญชีเทรดอื่น ๆ ได้ 
 
14. ยอดรเีบทสะสมสูงสุดทีผู่้เทรดสามารถถือครองไว้ในบัญชีที่เข้ารว่มรายการนี้อยู่ที ่8,000 USD หรอื 6,000 USD 
 
15. ผู้เทรดจะไดร้ับรเีบทจากการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์และตลาดทอง (Gold Products) ผู้เทรดจะได้รับรเีบทต่อเมื่อไดด้ าเนินการ
ปิดค าสั่งซื้อขายแล้วเท่าน้ัน (จะตอ้งปิดออเดอร์ก่อนระบบรีเบทจึงจะท างาน)  
 
16. ระบบจะค านวณค่ารเีบทส าหรับการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์เป็น “จุด (USD pip)” ที่วอลลุ่ม 0.2 lots (20,000 หน่วยของคู่
สกุลเงิน) ต่อ 1 ลอตที่เทรดในตลาดฟอเร็กซ ์(ออเดอร์นั้นจะต้องเปิดและปิดออเดอรส์มบูรณ์แล้ว) ออเดอร์ที่จะได้รับรีเบทจะต้อง
ใช้ลอตมากกว่า 0.2 lots ขึน้ไปจึงจะไดร้ีเบท ค่ารีเบทส าหรับการเทรดคูส่กุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์อยู่ที ่0.2 จุดต่อการเทรดใน 
standard lot 1 ออเดอร ์
 
17. ผู้เทรดจะไดร้ับค่ารีเบท 2 USD ส าหรับการเทรดในตลาดทองต่อการเทรด 1 ออเดอร์ 
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18. หากผูเ้ทรดเปิดและปิดออเดอร์ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาทีจะไมไ่ดร้ับค่ารเีบท หากผู้เทรดเปดิและปดิออเดอร์ภายในเวลา 1 นาที
แต่ไม่ถึง 2 นาทีจะได้รับค่ารีเบทเพียง 50% และหากผูเ้ทรดเปิดออเดอร์เกิน 2 นาทีขึ้นไปจะได้รับค่ารีเบทเตม็จ านวน 
 
19. ระบบจะค านวณค่ารเีบทเป็นรายวันและจะโอนค่ารีเบทไปยังบัญชีของผู้เทรดโดยอัตโนมัตเิวลา 02:00 ตามเวลาของเซิฟเวอร ์
 
20. ค่ารีเบทขั้นต่ าที่ผู้เทรดจะได้รบัต่อวันอยู่ท่ี 5 USD ในกรณีที่ผู้เทรดไม่สามารถเทรดจนถึงระดับท่ีได้รับค่ารีเบตขั้นต่ าต่อวัน 
ระบบจะไมโ่อนค่ารเีบทไปยังบัญชขีองผู้เทรดจนกว่าบญัชีนั้น ๆ จะมยีอดสะสมของค่ารเีบทที่ระบบไมไ่ด้ช าระถึงหรือเกินกว่า 5 
USD ขึ้นไป 
21. ระบบจะช าระค่ารีเบทเป็นสกลุเงิน USD เท่านั้น ในกรณีที่เจ้าของบัญชีเลือกสกุลเงินท่ีใช้ในบัญชีเป็นสกุลเงินอ่ืนนอกเหนือจาก 
USD ระบบจะท าการปรบัเปลีย่นสกุลเงินให้โดยอัตโนมัติ 
 
22. ผู้เทรดมสีิทธ์ิที่จะใช้เงินรีเบทส าหรับการเทรดหรือถอนออกจากบัญชีเทรดได ้
 
23. รีเบทที่ได้รับจากเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้จะไมส่ามารถใช้ร่วมกันกับโบนัสอื่น ๆ หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ของทางบริษัทได้ 
 
24. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เทรดมีการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตโดยการเฮจจิ้ง (Hedging) ออเดอร์ของตนเองไม่ว่าจะเป็น
การเฮจจิ้งออเดอร ์2 ออเดอร์จากบัญชีของ HotForex เองหรือท าการเฮจจิ้งออเดอร์ใน HotForex กับบัญชีของโบรกเกอร์อื่นหรือ
กระท าการอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วมจีุดประสงค์ในการกระท าเพื่อเอาเปรียบจากโปรโมชั่นเงินโบนัส 100% ซุปเปอร์ชาร์จ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเพิกถอนเงินโบนสั 100% ซุปเปอร์ชารจ์ รวมไปถึงเงินก าไรที่ได้รับจากการท าทุจริตออกจากบัญชีของผู้เทรดโดย
ไม่ต้องรอการอนุมัติจากผู้เทรด 
 
25. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เทรดมีการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตโดยมีบญัชีท่ีใช้เข้าร่วมรายการมากกว่า 1 บัญช ีบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเพิกถอนเงินโบนสั 100% ซุปเปอร์ชารจ์ ออกจากบัญชีของผู้เทรดทั้งหมดโดยไมต่้องรอการอนุมัติจากผู้เทรด ใน
กรณีนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือให้การช่วยเหลือใด ๆ หากเงิน Balance ในบัญชีของผู้เทรดหมดลงตามเง่ือนไขและข้อก าหนดใน
สัญญา 
 
26. การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์และ CFDs มีความเสี่ยง ผู้เทรดควรศกึษาการลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจท าการลงทุนทุกครั้ง การใช้
เงินโบนัสอาจจะช่วยให้ผู้เทรดมีความเป็นไปได้ในการท าก าไรขึ้นแตจ่ะยิ่งดีกว่าหากผู้เทรดมีความรู้และความสามารถในการเทรด
เพียงพอ 
 
27. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนแกไ้ขหรือยกเลิกเงื่อนไขในกิจกรรมโดยไมต่้องรอการอนุมัตจิากผู้เทรด 
 
Version: 2016/001 
 


