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Eightcap Trading Credit Bonus 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนด 

1. เกณฑก์ารไดร้บัโบนสั 

1.1. โปรโมชั่นนี้ใชไ้ดกั้บลูกคำ้ใหม่เท่ำนัน้ 
1.2. ท่ำนจะไดร้ับโบนัสหลังจำกที ่ 

1.2.1. เปิดบัญชเีทรดจรงิเสร็จสมบูรณ์เป็นครัง้แรกกับ Eightcap  

1.2.2. ฝำกเงนิครัง้แรกขัน้ต ่ำ $200 USD 

2.  เงือ่นไข 

2.1. โปรโมชั่นนีเ้ร ิม่ตน้วันที ่20 กมุภำพันธ ์พ.ศ. 2563 ค ำรอ้งใดๆ 
ทีท่ ำกอ่นวันทีน่ี้จะไม่มสีทิธิไ์ดร้ับโบนัส ยกเวน้ในกรณีที ่Eightcap ใหอ้นุญำต ิ

2.2. โปรโมชั่นโบนัสซือ้ขำย 
2.2.1. โบนัสสงูสดุ $288 

(จ ำนวนโบนัสทีคุ่ณไดร้ับจะขึน้อยู่กับจ ำนวนเงนิฝำกครัง้แรกตำมตำรำงนี้) 

จ านวนเงนิฝาก จ านวนโบนสั 

$200 - $499 $88 เครดติ 

$500 - $999 $188 เครดติ 

≥$1000 $288 เครดติ 

 

2.2.2. ทำงบรษัิทอำจใชเ้วลำถงึ 24 ชั่วโมงเวลำท ำกำร 

ในกำรเพิม่เครดติลงในบัญชเีทรดของท่ำน 
(ทัง้นี้ทัง้นัน้กำรอนุมัตขิึน้อยู่กับดุลพนิิจของทำงบรษัิท) 

2.2.3. โบนัสจะปรำกฏเป็นยอดเครดติในบัญชเีทรดของท่ำนและถอืเป็นสว่นหนึง่ของ Equity 
ในบัญชเีทรดของท่ำน 

2.2.4. ท่ำนสำมำรถน ำโบนัสเครดติไปใชเ้พือ่วัตถุประสงคใ์นกำรเทรดเท่ำนัน้ และ 
2.2.5. ท่ำนสำมำรถแลกโบนัสเครดติไดเ้พยีงแค่ หนึง่ครัง้เท่ำนัน้ 

หำกท่ำนบัญชเีทรดจรงิมำกกว่ำ 1 บัญช ี
ท่ำนตอ้งเลอืกเพยีงแค่หนึง่บัญชทีีจ่ะรับโบนัสเครดติ 

2.3. ทำงบรษัิทจ ำกัด เวลำ 10 วัน นับจำกวันที่คุณเปิดบัญชเีทรดจรงิ 
เพือ่ท ำกำรแลกโบนัสเครดติ 

2.4. โบนัสเครดติจะถูกแปลงเป็น Equity ในอัตรำดังนี้ 
2.4.1. หำกคุณเป็นลูกคำ้ โดยตรง ของ Eightcap จะไดร้ับ $1 ต่อ 1 ล็อตมำตรฐำน 

2.5. 1 ล็อตมำตรฐำน หมำยถงึ กำรเปิดและปิดออรเ์ดอร ์1 รอบของคู่สกลุเงนิ 1 ล็อตเท่ำนัน้ 
ส ำหรับ CFD ดัชนี หุน้ สนิคำ้โภคภัณฑ ์และ  cryptocurrencies 
จะไม่ร่วมโปรโมชั่นโบนัสเครดตินี้ (หมำยเหตุ 1 ล็อต เท่ำกับ 100,000 จุด)* 

2.6. โบนัสเครดติจะถูกแปลงเป็น Equity 1 ครัง้ต่อสปัดำห ์
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2.7. ลูกคำ้ที่มสีทิธิไ์ดร้ับโบนัสเครดติ มเีวลำสงูสดุถงึ 60 วัน ในกำรใชโ้บนัสเครดติในกำรเทรด 
หลังจำกชว่งเวลำนี้ 
โบนัสเครดติทีเ่หลอือยู่จะถูกลบออกจำกบัญชซีือ้ขำยของท่ำนโดยอัตโนมัต ิ

2.8. โปรดทรำบว่ำ Equity นัน้สำมำรถถอนไดต้ลอดเวลำ 
อย่ำงไรก็ตำมเครดติหรอืโบนัสทียั่งไม่ไดร้ับกำรแปลงไปที ่Balance (ยอดเงนิสทุธ)ิ 
จะไม่สำมำรถถอนออกมำเป็นเงนิสดได ้
(เครดติทีไ่ดนั้น้จะใชเ้ป็นมำรจ์ิน้เพือ่เปิดออรเดอรแ์ละด ำรงต ำแหน่งของออรเ์ดอรเ์ท่ำนัน้) 
ลูกคำ้ที่ท ำตำมเงือ่นไขและไดส้ทิธิร์ับโบนัสนัน้ 

สำมำรถเลอืกทีจ่ะถอนยอดเงนิทีฝ่ำกเขำ้มำครัง้แรกไดต้ลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม, 
กำรถอนยอดเงนิทีฝ่ำกเขำ้มำครัง้แรกทัง้หมดออกจำกบัญชเีทรดของท่ำนจะท ำใหเ้ครดติทีไ่
ดร้ับทัง้หมดถูกลบจำกบัญชเีทรดของท่ำนทันท ี 

2.9. ในกรณีที ่Equity สทุธมินีอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับยอดเครดติในบัญชเีทรดของลูกคำ้, Eightcap 
อำจจะแนะน ำใหท่้ำนฝำกเงนิเพิม่เขำ้ไปในบัญชเีทรด หรอือำจขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ 
Eightcap (อำจจะแจง้หรือไม่แจง้) ทีโ่บนัสเครดตินัน้ 
อำจจะถูกลบออกและ/หรอืท ำกำรปิดออรเ์ดอรท์ีเ่ปิดอยู่ อกีทัง้กำรรักษำโบนัสเครดติไว ้
ถอืเป็นควำมรับผดิชอบของลูกคำ้ทีไ่ดร้ับสทิธิ ์หำกท่ำนมคีวำมประสงคท์ีจ่ะรักษำเครดติไว ้
ท่ำนจงึจ ำเป็นตอ้งคอยเฝ้ำดูบัญชเีทรดเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำ ยอด Equity 

สทุธจิะไม่ต ่ำกว่ำยอดเครดติในบัญชเีทรดของท่ำนอยู่ตลอด 
 

3. ขอ้จ ากดัความรบัผดิ 

3.1. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำนี้ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งอ่ำนควบคู่กับ ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขท่ัวไป 
ทีบ่ังคับใชกั้บขอ้เสนอสง่เสรมิกำรขำยของ Eightcap ทัง้หมด 

3.2. Eightcap ขอสงวนสทิธิใ์นกำรระงับโบนัสเครดติ 
หำกบรษัิทมคีวำมเชือ่ทีส่มเหตุสมผลในขอ้สงสัยหรอืมกีำรบ่งชีว่้ำมกีำรเก็งก ำไรทุกรูปแบบ(
รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดส ำหรับกำรท ำก ำไรโดยปรำศจำกควำมเสีย่ง),กำรละเมดิ(รวมถงึแต่ไม่จ ำ
กัด 
หำกลูกคำ้มรีูปแบบกำรเทรดทีบ่่งชีว่้ำลูกคำ้มุ่งหวังที่จะไดร้ับผลประโยชน์ทำงกำรเงนิจำกโบ
นัสเครดติ โดยไม่ไดส้นใจในกำรลงทุนในตลำดอย่ำงแทจ้รงิและ / 

หรอืมคีวำมเสีย่งดำ้นตลำด)กำรฉอ้โกง,กำรจัดกำรเก็งก ำไรคนืเงนิทีเ่ชือ่มโยงกับโบนัสเครดิ
ตของกจิกรรมทีส่อ่ถงึควำมหลอกลวงหรอืฉอ้โกง 

3.3. กำรเขำ้ร่วมโปรโมชั่นนัน้หมำยถงึกำรยอมรับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทัง้หมด 
ลูกคำ้ที่มสีทิธิร์ับโบนัสเครดติจะตอ้งปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขตำมของบรษัิท 

3.4. โบนัสเครดติไม่สำมำรถถ่ำยโอนไดแ้ละไม่สำมำรถใชร้่วมกับโปรโมชัน่หรอืขอ้เสนออืน่ ๆ 
3.5. กำรตัดสนิใจของ Eightcap ทีเ่กีย่วขอ้งกับโปรโมชั่นนี้จะถอืเป็นทีส่ ิน้สดุและมผีลทันท ี

โดยไม่มีกำรโตแ้ยง้เพิม่เตมิ 

 

4. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั  

4.1. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของโปรโมชั่นนี้อยู่ภำยใตก้ฎหมำยของรัฐวกิตอเรยี 
ประเทศออสเตรเลยี 
ขอ้พพิำทหรอืปัญหำใดๆทีอ่ำจเกดิขึน้ที่ไม่ครอบคลุมโดยขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำนี้ 

จะไดร้ับกำรแกไ้ขโดย Eightcap โดยใหค้วำมเป็นธรรมกับทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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