
 

ข้อตกลงและเง่ือนไข : โครงการโบนัสซือ้ขาย $30 
 
A. บทน า 
 
1. บริษัท XM Global จ ำกดั ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกิจโบรกเกอร์ภำยใต้ช่ือ XM ซึง่ถกูก ำกบัและควบคมุจำก 
International Financial Services Commission (“IFSC”) ท่ีประเทศเบลีซ (Belize) โดยมีเลขท่ีใบอนญุำตในกำร
ประกอบธุรกิจ คือ IFSC/60/354/TS/17 
 
2.  ข้อตกลงและเง่ือนไขของ “โครงการโบนัสซือ้ขาย $30” เป็นสว่นหนึง่ใน “ข้อตกลงและนโยบำยของทำง XM 

Business” โดยข้อก ำหนดตำ่งๆท่ีอ้ำงขึน้ในท่ีนีท้ัง้หมดจะถกูเพิ่มเข้ำไปใน “ข้อตกลงและนโยบำยของทำง XM” 
 
B. เกณฑ์คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิรับโบนัส 
 
1.   ภำยใต้ข้อบงัคบัแหง่ข้อตกลงและนโยบำยของทำงบริษัท โบนสันีส้ำมำรถใช้ได้เฉพำะลกูค้ำของทำงบริษัทท่ี

เข้ำเกณฑ์คณุสมบตัิตำมท่ีบริษัทก ำหนดไว้ 
 
2.  “โครงกำรโบนสัซือ้ขำย $30” เป็นข้อเสนอท่ีทำงบริษัทจะมอบให้แก่ลกูค้ำของทำงบริษัทท่ีเปิดบญัชีเทรดจริง 

(Real trading accounts) กบัทำงบริษัท 
 
3.  บริษัทมีควำมอิสระในกำรตดัสินแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะย่ืนข้อเสนอ “โครงกำรโบนสั 30$” ให้กบัลกูค้ำท่ีทำงบริษัท

คดิว่ำเหมำะสมจะมอบให้ (ทัง้ในเร่ืองควำมเหมำะสมของตวัลกูค้ำเอง และควำมเหมำะสมของประเทศหรือ
ภมูิภำคท่ีบริษัทคิดวำ่เหมำะสมท่ีจะมอบให้) 

 
4.  “โครงกำรโบนสั $30” ไมอ่นญุำตให้บคุคลท่ีมีอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปีเข้ำร่วมโครงกำรนี ้หรือบคุคลท่ีมีอำยตุ ่ำกว่ำ

เกณฑ์ก ำหนดของกฏหมำยในแตล่ะประเทศท่ีบคุคลนัน้พกัอำศยั (หรือท่ีเรียกว่ำ minors) โดยถ้ำเป็นบคุคลใดใน
จ ำพวก minors บคุคลนัน้จะไมส่ำมำรถเข้ำร่วมรับโบนสัในโครงกำรนีไ้ด้ 

 
5.  ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในกำรจดัท ำหรือด ำเนินกำรหรือตวักลำงในกำรน ำเสนอ “โครงกำรโบนสั $30” ห้ำมเข้ำร่วมรับ

โบนสัในโครงกำรนี ้ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบเจอข้อมลูในกำรสมคัร , ข้อมลูกำรเทรด , IP Address หรือสิ่งอ่ืนๆ 
ท่ียงัไมถ่กูกลำ่วมำ วำ่มีสว่นเก่ียวข้อง ทำงบริษัทมีอ ำนำจท่ีจะยกเลิกโบนสัดงักลำ่วได้ทนัที อีกทัง้ยงัรวมถึง
บคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในกำรจดัท ำหรือคนกลำงในกำรน ำเสนอ และรวมถึงท่ียงัไมไ่ด้กลำ่ว 
ดงัตอ่ไปนี ้

 



 

a)  บคุคลในเครือญำต ิเชน่ พ่ี , น้อง , คูห่มัน้, คนในตระกลู รวมถึงญำตทิำงตรงและทำงอ้อม 
 
b)  บคุคล คณะบคุคล บริษัท องค์กร หรือผู้ มีสว่นร่วมในกำรจดัท ำหรือด ำเนินกำรหรือตวักลำงในกำรน ำเสนอ 

“โครงกำรโบนสั $30” ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
 
6.  เชน่เดียวกบั บคุคลในกำรจดัท ำหรือด ำเนินกำรหรือตวักลำงท่ีเก่ียวข้อง “โครงกำรโบนสั $30” ไมว่ำ่อะไรก็ตำมท่ี
เก่ียวข้องก ำกำรด ำเนินกำรกบัทำงบริษัท อำทิ เวปไซด์ส่วนตวั , Social network ตำ่งๆ ท่ีน ำเสนอข้อมลูหรือเนือ้ตำ่งๆ ท่ี
น ำไปสูก่ำรเข้ำถึง “โครงกำรโบนสั $30” นี ้ไมอ่นญุำตให้เข้ำร่วมรับโบนสัจำกโครงนี ้
 
C. ข้อตกลงเฉพาะของ  “โครงการโบนัสซือ้ขาย $30” 
 
1.  ลกูค้ำท่ีเข้ำเกณฑ์ตำ่งๆ ตำมท่ีได้กลำ่วไว้ในท่ีนี ้มีสิทธิท่ีจะได้รับโบนสั : 
 
a)  ลกูค้ำจะได้รับโบนสัจ ำนวน 30 USD, (รวมสกลุเงินท่ีเทียบเทำ่) 
 
b)  โดยลกูค้ำจะต้องด ำเนินกำรยืนยนัตวัตนให้เสร็จเรียบร้อยก่อน โบนสัจงึจะถกูใช้งำนได้ 
 
2.  ลกูค้ำท่ีเข้ำร่วม “โครงกำรโบนสั $30” ต้องเป็นลกูค้ำใหมก่บัทำงบริษัทเท่ำนัน้ 
 
3.  ลกูค้ำท่ีมีสิทธิรับโบนสัจำกโครงนี ้อนญุำตใิห้เข้ำรับโบนสัจำกโครงกำรโบนสั $30 เพียง 1 ครัง้ ตอ่ 1 บญัชี และ

ตอ่ 1 IP address กรณีท่ีใช้กำรสมคัรหลำยครัง้จำก IP Address เดียวกนั จะไมส่ำมำรถรับโบนสันีไ้ด้ หรือกรณี
ใช้ข้อมลูกำรสมคัรเดียวกนัแตต่ำ่ง IP Address ก็ไมส่ำมำรถรับโบนสันีไ้ด้เชน่เดียวกนั 

 
4.  ก ำไรท่ีสำมำรถเทรดจำกโบนสัของโครงกำรโบนสั $30 สำมำรถสัง่ถอนได้ เม่ือท ำตำมครบเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

- ท ำก ำไรอยำ่งน้อย 5 USD (ไมร่วมโบนสั 30 USD) 
- เปิด และ ปิด ครบ 5 ออเดอร์ 
- รวมจ ำนวนลอตเทรด มำกกวำ่ หรือ เท่ำกบั 0.1 Standard Lots (10 Micro Lots )  
สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนกำรลอตเทรดและออเดอร์ได้ใน “ประวตัิกำรเทรด” ในสว่นของข้อมลูสมำชิกในหน้ำ
เวบไซด์ 
 

5.  โบนสัจำกโครงกำรโบนสั $30 นีไ้มส่ำมำรถโอนย้ำยไปยงับญัชีเทรดอ่ืนๆท่ีเปิดไว้กบัทำงบริษัทได้ 
 



 

6.  ก ำไรท่ีได้จำกกำรเทรดจำกโบนสัของโครงกำรโบนสั สำมำรถถอนได้ (เม่ือท ำครบเง่ือนไขตำมข้อ 4.) เหมือนกำร
ถอนปกติ 

 
D. ข้อตกลงท่ัวไป 
 
1.  ลกูค้ำท่ีมีสิทธิท่ีจะได้รับโบนสั เม่ือขอรับโบนสั โบนสัจะถกูน ำเข้ำบญัชีภำยใน 24 ชัว่โมง 
 
2.  โบนสัท่ีได้จำกโครงกำรโบนสั $30 นีไ้มส่ำมำรถถอนได้ โดยโบนสัท่ีมอบให้นีส้ำมำรถใช้ในกำรเทรดได้อยำ่งเดียว 

(กลำ่วคือ ตวัโบนสัเองไมส่ำมำรถถอนได้ แตก่ ำไรจำกกำรเทรดจำกโบนสันีส้ำมำรถถอนได้) 
 
3.  เม่ือลกูค้ำท ำกำรถอนเงินจำกบญัชีกำรเทรดท่ีได้รับโบนสันี ้โบนสัคงเหลือจะถกูลดตำมสดัสว่นลงทนัทีตำม

จ ำนวนเงินท่ีถอน 
 

ตัวอย่าง 

 
 

4. ในกรณีกำรโอนเงินระหวำ่งบญัชีของบริษัท  
- กรณีบญัชีท่ีโอนมีเครดติโบนสัก่อนหน้ำ เม่ือโอนเงินระหวำ่งบญัชี โบนสัท่ีเครดติไว้ (บญัชีท่ีโอนออก)จะถกู
ลดลงตำมสดัสว่นท่ีโอนออกไป 
- สว่นบญัชีท่ีรับโอนจะไมมี่สิทธิท่ีจะได้รับโบนสัใหม ่หรือโบนสัสว่นเพิ่มใดๆทัง้สิน้ จะรับมำแตเ่ฉพำะจ ำนวนเงิน
ท่ีถกูโอนเข้ำบญัชีมำ 
 

5. โบนสัไมส่ำมำรถโอนระหวำ่งบญัชีเทรดท่ีเปิดกบัทำงบริษัทได้ 
 
6.  ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิตำมควำมเหมำะสม : 
 
i.  ทำงบริษัทมีสิทธิท่ีจะปฎิเสธกำรสมคัรผู้ เข้ำร่วม “โครงกำรโบนสั $30” หำกบริษัทพิจำรณำแล้ววำ่ผู้สมคัรไม่

เหมำะสม 
 



 

Ii.  บริษัทมีสิทธิท่ีจะตดัสิทธิผู้ เข้ำร่วม “โครงกำรโบนสั $30” หำกผู้ เข้ำร่วมนัน้มีแนวโน้มหรือเข้ำคำ่ยมีสว่นเก่ียวข้อง
กบักำรด ำเนิน “โครงกำรโบนสั $30” หรือผู้ เข้ำร่วมนัน้ได้ฝ่ำฝืนเง่ือนไขและข้อตกลงกบัทำงบริษัทท่ีได้กลำ่วไว้
ก่อนหน้ำนี ้
ไมว่ำ่กรณีใดๆ บริษัทสำมำรถท่ีจะยกเลิกรำยผลเทรดท่ีผ่ำนมำทัง้หมดท่ีมำจำกโบนสั หำกบริษัทพบว่ำผู้ ได้รับ
โบนสันัน้ฝ่ำฝืนหรือกระท ำกำรใดๆท่ีทำงบริษัทคิดวำ่ไมเ่หมำะสม 

 
7.  ทำงบริษัทมีสิทธิท่ีจะยตุิ “โครงกำรโบนสั $30” กบัลกูค้ำทกุคนได้ทกุเม่ือ โดยไมต้่องอธิบำยเหตผุลในกำรยตุนิัน้ 
 
8.  ลกูค้ำสำมำรถมีสิทธิยกเลิกกำรเข้ำร่วม “โครงกำรโบนสั $30” ได้ทกุเม่ือ โดยให้ท ำกำรย่ืนเร่ืองผำ่นทำง email : 

nobonus@xm.com 
 
9. ทำงบริษัทมีสิทธิในกำรปรับเปล่ียน , แก้ไข หรือ ยตุิ “โครงกำรโบนสั $30” ได้ทกุเม่ือ โดยก่อนท่ีทำงบริษัทจะ

ปรับเปล่ียนอะไร จะมีกำรแจ้งกบัให้ลกูค้ำได้ทรำบกนับนเว็บไซต์ของทำงบริษัท ด้วยเหตนีุท้ำงบริษัทจงึแนะน ำ
วำ่ให้ให้ผู้ ท่ีรับโบนสัจำกโครงกำรนี ้คอยติดตำมข้อตกลงและเง่ือนไขตำ่งๆ บนเว็บไซต์ของทำงบริษัทอยู่
สม ่ำเสมอ ทัง้นีผู้้ ท่ีเข้ำร่วม “โครงกำรโบนสั $30” ต้องยอมปฎิบตัิตำมกำรแก้ไขหรือกำรเปล่ียนแปลงตำ่งๆ 

 
10.  หำกบริษัทตรวจพบว่ำ ลกูค้ำใช้กระท ำกำร อำบทิรำจ, ฉ้อโกง, หรือกำรกระท ำใดๆก็ตำมท่ีสร้ำงก ำไรจำกโบนสันี ้

ซึง่ไมไ่ด้มำจำกควำมต้องกำรในกำรเทรดจริงๆ ทำงบริษัทมีสิทธิยกเลิกโบนสั หรือท ำให้กำรเทรดท่ีผำ่นมำเป็น
โมฆะทัง้หมด 

 
11.  กรณีท่ีไมมี่กำรเทรดใดๆ เกิดขึน้เกิน 90 วนั โบนสันีท่ี้จะถกูถอนออกกำรบญัชีกำรเทรดของลกูค้ำ 
 
12.  โปรโมชัน่นีส้ำมำรถมีสิทธิเข้ำร่วมได้ครัง้เดียวเทำ่นัน้ (หำกลกูค้ำเปิดบญัชีและสมคัรเข้ำร่วมโปรโมชัน่นีแ้ล้ว หำก

เปิดบญัชีเพิ่มเตมิ บญัชีเพิ่มเตมิจะไมส่ำมำรถเข้ำร่วมได้) 
 
13.  ผู้ ท่ีเข้ำร่วมรับโบนสัจำก “โครงกำรโบนสั $30” จะต้องยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขของโครงกำรนี ้รวมถึงจะต้อง

ยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขของทำงบริษัทท่ีกล่ำวไว้บนเว็ปไซด์ของทำงบริษัทอีกด้วย 
 
14.  ข้อตกลงของ “โครงกำรโบนสั $30” จะด ำเนินกำรตำมกฎของประเทศเบลีซ (Laws of Belize) โดยหำกเกิดข้อ

ขดัแย้งหรือสถำนกำรณ์ตำ่งๆท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในท่ีนี ทำงบริษัทจะเป็นตวัตดัสินเองอย่ำงเป็นธรรมท่ีสดุ 
 



 

15.  หำกเนือ้หำของ ข้อตกลงใน “โครงกำรโบนสั $30” ถกูแปลเป็นภำษำอ่ืนนอกเหนือจำกภำษำองักฤษ ให้ยึดฉบบั
ภำษำองักฤษเป็นหลกั 

 
E. ค าเตือนเก่ียวกับความเส่ียง 
 
1.  กำรเทรด Forex และ CFD มีควำมเส่ียง โปรดศกึษำข้อมลูให้เข้ำใจถึงควำมเส่ียงเหลำ่นีก้่อนกำรลงทนุ (ทำง

บริษัทมีกำรอธิบำยควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุใน Forex และ CFD ทำงหน้ำเว็บไซด์) 
 
Tel: +501 223 6696 | Email: info@xm.com | Web: www.xm.com | Address: No. 5 Cork Street, Belize City, 
Belize, C.A. 
 
ต้นฉบบั : https://www.xm.com/assets/pdf/new/terms/XMGlobal-No-Deposit-Trading-Bonus-Terms-and-
Conditions.pdf?v2 
 
แปลโดยทีมงำน : https://www.thaibrokerforex.com 

https://www.xm.com/assets/pdf/new/terms/XMGlobal-No-Deposit-Trading-Bonus-Terms-and-Conditions.pdf?v2
https://www.xm.com/assets/pdf/new/terms/XMGlobal-No-Deposit-Trading-Bonus-Terms-and-Conditions.pdf?v2
https://www.thaibrokerforex.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-xm-review-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5/

