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นโยบาย “Infinity Exclusive Bonus” 

1. ใจความสรุป 

 

ฟูลเลอรต์นั มารเ์ก็ตส ์จ ากดั (ต่อไปนีใ้หเ้รยีกว่า "บรษิทั ") 

เป็นนิตบิคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายธรุกจิระหว่างประเทศ 

(การแปรญตัตแิละการรวมบรษิทั) บทที ่149 ว่าดว้ยขอ้กฎหมายฉบบัปรบัปรงุของ 

เซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์ปี ค.ศ. 2009 ดว้ยการจดทะเบยีนดงัต่อไปนี:้ เลขทีบ่รษิทั 24426 

IBC 2017  

 

โบนัส “Infinity Credit” คอืโบนัสทีจ่ะเครดติเขา้ในบญัช ี MT4 

ของนักเทรดโดยขึน้อยู่กบัจ านวนเงินฝากใหม่ 

ลกูคา้เกา่และลูกคา้ใหม่ทีท่ าการฝากเงนิเขา้บญัชเีทรดจรงิ ทัง้บญัชส่ีวนตวั และ บญัชนิีตบิุคคล 

บญัช ีทัง้ประเภท ECN และ บญัชปีระเภท Variable กบัทางบรษิทั มสีทิธิร์บัโบนัสนีไ้ด ้ 

 

ล าดบัขัน้ของเครดติโบนัสเป็นไปตามตารางดา้นล่างนี:้ 

ล าดบัข ัน้ของเงินฝากใหม่ เครดติโบนัส 

10,000 USD แรก 30% 

10,000 USD ถดัมา 25% 

10,000 USD ถดัมา 20% 

10,000 USD ถดัมา 15% 

10,000 USD ถดัมา 10% 

ตัง้แต่ 50,000 USD เป็นตน้ไป 8% 

 

หมายเหต:ุ 

1)  เครดติโบนัสนีส้ามารถใชเ้ทรดไดจ้นหมด 

2)  โบนัสจะค านวณตามล าดบัขัน้ ซ ึง่หมายความว่า ลูกคา้ทีฝ่ากจ านวน 30,000 USD 

จะไดร้บัโบนัส 30% โดยค านวณจาก 10,000USD แรก และ ค านวณจาก 25% ของ 10,000 

ถดัมา และค านวณจาก 20% ของ 10,000USD ทีเ่หลอื  (โบนัสรวม 7,500USD) 
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3) จ านวนเงนิฝากทีเ่พิม่ขึน้จะมผีลถงึจ านวนโบนัสทีม่ากขึน้ ตวัอย่างเชน่ 

ลกูคา้ทีฝ่ากเงนิเขา้มาใหม่ 50,000USD จะไดร้บัเครดติโบนัส 10,000USD  

4)  โบนัสนีเ้ป็นสทิธพิเิศษส าหรบัลูกคา้ของประเทศดงัต่อไปนี ้เท่าน้ัน: 

ประเทศ ไทย, ลาว, กมัพูชา, มาเลเซยี, บรไูน, และ สงิคโปร.์ 

ขอ้เสนอนีจ้ะเร ิม่ตน้ในวนัที ่6 กนัยายน 2561 

 

2. ขอ้ตกลงและเง่ือนไข  

 

2.1 ในการลงทะเบยีนเปิดบญัชซี ือ้ขาย 

และ/หรอืการยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขบนหนา้ของการสมคัรในเว็บไซต ์

และ/หรอืหนา้พืน้ทีส่มาชกิของลูกคา้ ลูกคา้ยอมรบัว่าตนไดอ้่าน ท าความเขา้ใจ 

และตกลงทีจ่ะยอมรบัตามขอ้ตกลง และเงือ่นไขของขอ้เสนอนี.้ 

 

2.2 ขอ้เสนอนีใ้หส้ทิธิก์บัลกูคา้ใหม่ 

และลกูคา้เก่าของบรษิทัทีฝ่ากเงินเขา้บญัชซี ือ้ขายในนามบุคคล หรอืนิตบิุคคล, 

ประเภทบญัช ีECN หรอื Variable ของตน และท าการซ ือ้ขายตราสารใด ๆ 

ทีบ่รษิทัน าเสนอ. หากลูกคา้เป็นลกูคา้เก่า 

เครดติโบนัสจะใชไ้ดก้บัเงนิฝากยอดใหม่ทีฝ่ากเขา้มาตัง้แต่วนัที ่3 กนัยายน 2561 เท่าน้ัน. 

เงนิฝากใหม่หมายถงึเงินทุนทีไ่ม่ไดถ้อน และน าฝากใหม่ภายใน 7 

ในระยะเวลาทีข่อ้เสนอยงัมผีลอยู่. 

 

2.3 หากบญัชขีองลกูคา้อยู่ภายใตก้ารจดัการของ Multi-Account-Manager (MAM) 

และตอ้งการเขา้รว่มขอ้เสนอนี ้ลูกคา้จะตอ้งลงทะเบยีน 

และเปิดบญัชเีทรดของตนเองโดยตรงเพือ่แยกบญัชอีอกจากกนั. 

  

2.4 ขอ้เสนอนีไ้ม่สามารถใชก้บับญัชปีระเภทก็อปป้ีเทรดได.้ 

 

2.5 ขอ้เสนอเครดติโบนัสจะค านวณใหก้บัลกูคา้เป็นรายบุคคล ซ ึง่ไม่ไดค้ านวณตามหมายเลข 

MT4 ID. 
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2.6 เงนิฝากขัน้ต ่าส าหรบัขอ้เสนอนีค้อื 100 USD หรอืเทยีบเท่า 

 

2.7 จ านวนเลเวอรเ์รจสงูสดุส าหรบัขอ้เสนอนีค้อื 1:500 

โดยอา้งองิตามตารางเลเวอรเ์รจทีบ่รษิทัก าหนด(https://www.fullertonmarkets.com/t

h/faq) 

 

2.8 ขอ้เสนอนีส้ามารถใชเ้ป็นวธิกีารเพิม่ความสามารถในการซ ือ้ขายสทุธสิงูสดุ 

 

2.9 Infinity Exclusive Bonus ใชส้ าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการซ ือ้ขายเท่าน้ัน 

และไม่สามารถถอนออกได ้

 

2.10 การถอนเงินจากบญัชขีองลกูคา้จะส่งผลใหเ้ครดติโบนัสถูกลบออกทัง้หมด 

เงือ่นไขนีร้วมถงึการถอนก าไร ค่าตอบแทน และรายการเงนิฝากของลกูคา้ 

 

ตวัอย่าง: หากลูกคา้ฝากเงนิทนุจ านวน 25,000USD เขา้บญัชทีี ่MT4 ทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ 

ลกูคา้จะไดร้บัเครดติโบนัสจ านวน 6,500USD ( 10,000USD*30% + 

10,000USD*25%+5,000USD*20%)  

หลงัจากน้ันหากลูกคา้ถอนเงนิจ านวน 10,000USD จะส่งผลใหโ้บนัสเครดติ 6,500USD 

จะถกูลบออกทัง้หมด จะไม่เครดติคงเหลอืในบญัช ีMT4 

หากเดอืนถดัไปลกูคา้ฝากเงนิเขา้มาใหม่ 15,000USD  ลกูคา้จะไดเ้ครดติโบนัส 2,500USD 

(5,000USD*20% + 10,000USD*15%) 

 

2.11 ในกรณีทีม่ีค าส ัง่ซ ือ้ขายเปิดคา้งอยู่ หรอืมกี าไร/ขาดทนุ ทีย่งัไม่ไดส้รปุ 

ในระหว่างทีโ่บนัสถูกดงึออก บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้  

 

2.12 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากเหตุการณต่์างๆ 

ไม่ว่าผลทีต่ามมาจะเกดิขึน้จากการยกเลกิขอ้เสนอ หรอืการปฏเิสธขอ้เสนอใด ๆ 

รวมทัง้ค าสัง่ซ ือ้ขายทีท่ีถู่กสัง่ปิดโดยการ Stop Out 

 

2.13 ขอ้เสนอนีไ้ม่สามารถใชร้ว่มกบัโบนัสชนิดอืน่ทีบ่รษิทัอาจเสนอได ้

หากบญัชซี ือ้ขายของลูกคา้มโีบนัสเดมิแลว้ ลกูคา้จะไม่สามารถเลอืกรบัขอ้เสนอนีไ้ด ้หรอื 
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ลกูคา้ยอมรบัทราบขอ้ตกลงและเงือ่นไขว่า 

โบนัสเดมิทีม่อียู่จะถูกลบไปหลงัจากทีข่อรบัโบนัสตวันี ้

 

2.14 หากบรษิทัมขีอ้สงสยั หรอืมเีหตผุลทีเ่ช ือ่ว่า ลูกคา้ไดใ้ชข้อ้เสนอในทางทีผ่ดิ 

หรอืท าผิดขอ้ก าหนดของขอ้เสนอนีห้รอืขอ้เสนออืน่ ๆ ของบรษิทั 

หรอืประพฤตอิย่างไม่สจุรติบรษิทัของสงวนสทิธิโ์ดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของบรษิทัในการปฏเิ

สธ, ระงบั, ถอน, หรอืยตุขิอ้เสนอและอืน่ ๆ ตามเห็นสมควร: (i) ระงบั, ยกเลกิ, 

และลบขอ้เสนอจากบญัชขีองลกูคา้เป็นรายบคุคล, (ii) ยตุกิารเขา้ถงึบรกิารของบรษิทั 

และ/หรอืยุตกิารท าสญัญาระหว่างบรษิทั และลกูคา้ในการใหบ้รกิาร, (iii) 

ระงบับญัชขีองลกูคา้ 

(การเก็บขอ้มูลบญัชเีพือ่รอการพจิารณาจากผูเ้กีย่วขอ้งทีม่อี านาจในการด าเนินการ) 

และเพือ่จดัการเคลือ่นยา้ยของเงนิทุนทีไ่ม่ไดใ้ชซ้ ึง่หกัออกจากจ านวนทนุของขอ้เสนอรวมทัง้

ผลก าไรใด ๆ ทีบ่รษิทัเห็นว่าเขา้ข่ายลกัษณะทีลู่กคา้ไดร้บัมาโดยมชิอบ 

กรณีของลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสมหรอืมชิอบน้ันรวมถงึ:  

 

2.14.1.1  ในกรณีทีล่กูคา้รายบคุคล หรอืในนามของตวัแทน (ผูแ้นะน าโบรกเกอร ์IB, 

ผูเ้กีย่วขอ้ง Affiliate, ผูจ้ดัการเงนิทนุ MAM) ไดก้ าหนดต าแหน่งการซ ือ้ขาย 

หรอืรายการซ ือ้ขายทีม่ีเจตนาใชป้ระโยชนจ์ากเครดติทีไ่ดร้บั 

และ/หรอืผลก าไรทีไ่ดร้บัจากขอ้เสนอทีป่ราศจากการเปิดเผยถงึความเสีย่ง 

รวมทัง้ปราศจากการป้องกนัความสญูเสยีของขอ้เสนอหรอืเงนิทนุของลกูคา้ (หรอื 

เงนิทุนของบคุคลอืน่) 

 

2.14.1.2 ในกรณีทีล่กูคา้รายบคุคล หรอืในนามของตวัแทน (ผูแ้นะน าโบรกเกอรI์B, 

ผูเ้กีย่วขอ้ง Affiliate, ผูจ้ดัการเงนิทนุ MAM) ไดใ้ชว้ธิกีารเทรดแบบ Hedging 

รวมทัง้ปราศจากการควบคมุขอบเขต, การเปิดต าแหน่งซ ือ้ขายบนทศิทางซ ือ้ขายเดยีว 

รวมทัง้วธิกีารแสดงสกุลเงินเดยีว 

หรอืสกุลเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกนัในชว่งเวลาทีก่ าหนดทัง้ภายใน 

(การใชบ้ญัชซี ือ้ขายอืน่ทีถ่อือยู่กบับรษิทั) หรอืภายนอก 

(การใชบ้ญัชซี ือ้ขายอืน่ทีถ่อืกบัโบรกเกอรอ์ืน่ ๆ) 
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2.15 ลกูคา้ทีไ่ดร้บัสทิธิจ์ะตอ้งตระหนักถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ต่อเงนิทุนอย่างไม่จ ากดัเหตจุากก

ารซ ือ้ขายหลกัทรพัย ์และการซ ือ้ขายทีเ่ป็นไปไดว่้าจะสญูเสยีมากกว่าเงินฝาก 

ในบางกรณีการสญูเสยีอาจเกดิผลมากกว่าเงนิฝากเร ิม่ตน้ หรอืเงนิฝากขัน้ต ่า 

2.16 บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการใชดุ้ลยพินิจ, เปลีย่นแปลงแกไ้ข หรอืยุตขิอ้เสนอ 

หรอืในแง่มุมใด ๆ ของบรษิทัไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 

3. แผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ฝ่ายบรกิารลกูคา้  

อเีมลล:์ support@fullertonmarkets.com 
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