
 
 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข – โปรแกรมรางวัลผู้แนะนำโบรกเกอร์ ปี 2021 

 

M4Markets ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัท ขอเชิญผู้แนะนำโบรกเกอรเ์ข้าร่วมใน “โปรแกรมรางวัลผู้แนะนำโบรกเกอร์ ปี 

2021” ("ต่อไปนี้จะเรียกวา่ "โปรโมชัน") โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในท่ีนี้ 

 

โปรโมชันนี้มีไวส้ำหรับผู้แนะนำโบรกเกอร์รายปัจจุบันและรายใหม่ท้ังหมด ยกเว้นบัญชี MAM/PAMM 

โดยมเีงื่อนไขว่าพวกเขาจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมโปรโมชันภายใต้เกณฑ์คณุสมบัติของบริษัทตามที่ระบุไว้ในขอ้ตกลงการบริการลูกค้าแ

ละข้อกำหนดเหล่านี ้

 

สำหรับการเข้าร่วมโปรโมชันนี ้

ผู้เข้าร่วมควรจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนท่ีจำเป็นในการเปิดบญัชีผู้แนะนำโบรกเกอรเ์รียบร้อยแล้ว 

 

ในการขอเข้าร่วมโปรแกรมนี ้ ถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะผูกพันตามขอ้กำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

ตลอดจนข้อตกลงการบริการลูกคา้ของบริษัท 

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงการบริการลูกค้าและโปรโมชัน ให้อิงตามโปรโมชันแทน 

 

เง่ือนไขของโปรโมชัน: 

1. ใช้ได้กับผู้แนะนำโบรกเกอร์ที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วเท่าน้ัน 

2. ในการเข้าร่วมโปรโมชัน ผู้แนะนำโบรกเกอรต์้องมีคุณสมบตัิตรงตามข้อกำหนดทั้งสามเกณฑ์ในแต่ละระดับ (ลูกค้า X 

ราย + จำนวนล็อตทีเ่ทรด X ล็อต + จำนวนเงินฝากทั้งหมด X หน่วย) 

3. สำหรับผู้แนะนำโบรกเกอร์รายปัจจุบัน ลูกค้าท่ีมีอยูเ่ดิม, ล็อต และเงินฝากจะไม่ถูกนำมาคำนวณ ทั้งนีเ้ฉพาะลูกค้า, 

เงินฝาก และล็อตทีด่ำเนินการหลงัจากวันเริ่มต้นโปรโมชันเท่านั้นท่ีจะถูกนำมาคำนวณ 

4. เฉพาะล็อตสำหรับ FX, ทองคำ และโลหะเงินเท่านั้นทีจ่ะถูกนำมาคำนวณ 

5. ของรางวัลต่างๆ และหลักเกณฑส์ำหรับแตล่ะระดับมีดังนี้: 
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Number รางวัล เกณฑ์ 1 เกณฑ์ 2 เกณฑ์ 3 

Bronze รางวัลที่ 4: PlayStation 5 

หรือเทียบเท่ากับ 700 USD 

เงินฝากสุทธิรวม 

25K 

ล็อตรอบที่ซื้อขายรวม 250 

ล็อต 

ลูกค้าใหม่ที่ฝากเงิน

ทุน 5 ราย 

Silver รางวัลที่ 3: Iphone 12 

หรือเทียบเท่ากับ 1000 USD 

เงินฝากสุทธิรวม 

50K 

ล็อตรอบที่ซื้อขายรวม 500 

ล็อต 

ลูกค้าใหม่ที่ฝากเงิน

ทุน 15 ราย 

Gold รางวัลที่ 2: Apple MacBook 

หรือเทียบเท่ากับ 2000 USD 

เงินฝากสุทธิรวม 

125K 

ล็อตรอบที่ซื้อขายรวม 1250 

ล็อต 

ลูกค้าใหม่ที่ฝากเงิน

ทุน 25 ราย 

Platinum รางวัลที่ 1: Rolex 

หรือเทียบเท่ากับ 7000 USD 

เงินฝากสุทธิรวม 

250K 

ล็อตรอบที่ซื้อขายรวม 2500 

ล็อต 

ลูกค้าใหม่ที่ฝากเงิน

ทุน 35 ราย 

 

a. IB แต่ละคนมสีิทธ์ิได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น 

b. IB แต่ละคนจะไดร้ับรางวลัของแต่ละระดับท่ีตนบรรลุเป้าจนกว่าจะบรรลุถึงระดับถดัไป 

 

ตัวอย่างท่ี 1: หาก IB มียอดเงินฝากสุทธิถึง 32K และยังผ่านเกณฑท์ี่ 2 และ 3 ด้วย เขาก็สามารถรับรางวัลระดับ Bronze ได้ 

หาก IB มียอดเงินฝากสุทธิถึง 32K แต่ไมผ่่านเกณฑ์ทั้ง 2 และ 3 ครบทั้งสองเกณฑ์ แสดงว่าไม่มีสิทธ์ิรับรางวัล 

ตัวอย่างท่ี 2: หาก IB มียอดเงินฝากสุทธิทั้งหมด 130K และยังผ่านเกณฑ์ที่ 2 และ 3 ด้วย เขากม็ีสิทธิ์รับรางวัลที่ 2 

c. ผู้ชนะรางวัลมีสิทธ์ิเลือกรับเป็นรางวัลหรือเงินสดมูลค่าเทียบเท่าและสามารถถอนออกได้เต็มจำนวนและจะถูกโอนเข้

าไปยังบัญชี IB 

d. ผู้ชนะรางวัลมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือการใช้รางวัลดังกล่าว 

e. ผู้ชนะรางวัลไมส่ามารถโอนรางวลัดังกล่าวให้ผู้อื่นได้ 

f. ผู้ชนะรางวัลตกลงที่จะให้ช่ือจริง รปูถ่ายส่วนตัว และบทสมัภาษณ์สัน้ๆ ท่ีจะเผยแพร่บนเว็บไซต์และสือ่อ่ืนๆ 

ของเราก่อนท่ีจะรับรางวัล 

 



 
 

 

แดชบอร์ดและคะแนนการแข่งขนั 

● IB สามารถตรวจสอบคะแนนการแข่งขันของตนได้ตลอดเวลาผ่านหอ้ง IB Room จากแดชบอร์ดการแข่งขันใต้แท็บ 

IB MENU 

● ทั้ง 3 คอลัมน์จะแสดง “ยอดเงินฝากรวม”, “ปริมาณรวม (ล็อต)” และ “การลงทะเบียนฝากเงินทุนท้ังหมด” 

● คุณจะไมส่ามารถรับรางวัลได้จนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดลง 

● เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง คุณจะไดร้ับรางวัลที่ตรงตามเกณฑ์ที่ร้องขอเรียบร้อย ตัวอย่างเช่น 

หากคุณมเีงินฝากสุทธิทั้งหมด 57K ยอดรวมล็อตรอบท่ีซื้อขาย 670 ล็อตและลูกค้าใหม่ที่ไดด้ำเนินการฝากเงินทุน 

20 ราย คุณจะไดร้ับรางวัลระดับ Silver เนื่องจากคุณมีคณุสมบัตเิกนิเกณฑร์างวัลระดับ Silver 

แต่คุณไม่บรรลุถึงเกณฑ์ของรางวลัระดับ Gold 

● แดชบอร์ดจะดำเนินการอัปเดตโดยอัตโนมตัิ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ระยะเวลาการลงทะเบียนและการเทรด: โปรโมชันนี้มผีลระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 

2. ผู้ชนะรางวัลทั้งหมดจะไดร้ับการตดิต่ออย่างช้าที่สุดภายในวันท่ี 14 มกราคม 2022 ทางโทรศัพท์หรืออีเมล 

3. ในกรณีที่ผู้ชนะรางวัลไม่ตอบรับการติดต่อสื่อสารของ M4Markets ภายใน 1 สัปดาห์ พวกเขาจะถูกตดัสิทธ์ิ 

4. จะมีการประกาศผู้ชนะรางวัลภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นสดุโปรโมชนั 

5. IB ทั้งหมดจะเข้าสูโ่ปรโมชันโดยอัตโนมัติ 

6. M4Markets ขอสงวนสิทธ์ิในการขยายระยะเวลาตามดลุยพินิจของบริษัทเองด้วยระยะเวลาใหม่ท่ี M4Markets 

เตรียมการให้ การลงทะเบยีนใดๆ ที่ดำเนินการก่อนหรือหลังระยะเวลาโปรโมชันนี้จะไมม่ีสิทธ์ิรับรางวลัใดๆ 

7. โปรโมชันนี้มีไวส้ำหรับ IB รายใหมแ่ละรายปัจจุบันทั้งหมดทีม่ีการใช้งานอยู่ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน 

8. ปริมาณการเทรดคำนวณจากการเทรดซึ่งดำเนินการกับคูส่กุลเงินและโลหะมีค่าต่างๆ ท่ีปิดเทรดแล้ว โดยจะไม่รวม 

CFD ดัชนีหุ้น, น้ำมัน และพันธบตัร (เฉพาะ FX, ทองคำ และโลหะเงินเท่านั้น) 

9. ปริมาณการเทรดจะคำนวณสำหรบัการเทรดแบบครบรอบที่เสร็จสมบูรณ์ (ที่เปดิและปิดแล้ว) 

ซึ่งดำเนินการในช่วงระยะเวลาการแข่งขันเริ่มต้นจากวันที่ลูกค้าใหมไ่ด้รับการลงทะเบียนภายใต้ IB 

10. * การเทรดแบบ ’ครบรอบ’ หมายถึงการเปิดและปิดของสถานะ 1 ล็อตมาตรฐาน และนับเป็น 1 

ล็อตมาตรฐานของปริมาณการเทรด ซึ่งเป็นผลให้มี 1 คะแนนการแขง่ขัน 

11. ในการเข้าร่วมโปรโมชัน IB 

รับทราบว่าตนได้อ่านและตกลงทีจ่ะผูกพันตามข้อกำหนดและเง่ือนไขเหลา่นี้ตลอดจนข้อตกลง IB 

และ/หรือข้อตกลงการบริการลูกคา้ 

12. หากบริษัทสงสยัว่า IB หรือลูกค้า (ท้ังสองเรียกว่า ผู้เข้าร่วม) 

ได้ละเมดิกฎของโปรโมชันและ/หรือไดร้ับการระบุว่ามสี่วนร่วมในพฤติกรรมการเทรดที่ไม่เหมาะสมในทางใดทางหนึ่



 
 

 

ง บริษัท 

ขอสงวนสิทธ์ิในเวลาใดกไ็ด้และขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแตเ่พยีงผู้เดียวท่ีจะตัดสิทธ์ิผูเ้ข้าร่วมออกจากโปรโมชัน

ทันทีและจะดำเนินการเพิ่มเติม ขึน้อยู่กับพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมดงักล่าว 

13. บริษัทจะมสีิทธิที่จะ (รายการไม่ครบถ้วน): 

a. ปฏิเสธ, ระงับ หรือเพิกถอนค่าธรรมเนยีมและผลกำไรใดๆ 

ที่เกิดจากพฤติกรรมการเทรดที่ไมเ่หมาะสมของผู้เข้าร่วม 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชันในเวลาใดกไ็ดแ้ละขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวห

รือยุติโปรโมชันนี้โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

14. M4Markets เป็นช่ือทางการค้าของ Trinota Markets (Global) Limited 

ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใต้การกำกบัดูแลในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลกัทรัพย์โดย Financial Services Authority of 

Seychelles โดยมีใบอนุญาตเลขที่ SD035 โปรโมชันนี้เปิดใหเ้ฉพาะบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี 

และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการเทรด FX และ CFD 

15. ภาษาของข้อกำหนดและเงื่อนไขปจัจุบันเป็นภาษาอังกฤษ M4Markets 

อาจจัดเตรียมข้อกำหนดและเง่ือนไขในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแปลมวีัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่มผีลผูกพันทางกฎหมาย 

16. หากมีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเง่ือนไขฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล 

ฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นฉบับท่ีใช้บังคับและมผีลเหนือกว่า 

 

*สำหรับข้อ 13.a ข้างต้น พฤติกรรมที่ถือว่าไมเ่หมาะสมมีดังนี้ (รายการไมค่รบถ้วนสมบูรณ์): 

a) การลงทะเบยีนหลายครั้งจากท่ีอยู ่IP เดียวกัน 
b) กิจกรรมการเทรดต่างๆ ทีส่ามารถนับได้ว่าเป็นการฉ้อโกง, 

การจัดการโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือพยายามที่จะรวบรวมผลกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง 
c) ความล้มเหลวของลูกคา้ในการปฏบิัติตามคำขอบางอย่างของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับโปรโมชันดังกล่าวภายในกำหนดเว

ลาที่ระบไุว้ในการตดิต่อกับบริษัท 
d) การมีส่วนร่วมในโปรโมชันของบุคคลที่สามในนามของ IB 

โดยไม่ได้รับอนญุาตหรือไมไ่ดร้ับสทิธ์ิในการดำเนินการอยา่งเหมาะสม 
e) การเข้าเทรดหรือออกจากการเทรดด้วยเวลาแฝง 
f) ป้องกันความเสี่ยงสถานะที่เปิดในเวลาน้อยกว่า 2 นาที 

  

  

 


