
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบนสัเทรด 30% 
 

เงือ่นไขและขอ้กาํหนด 
 

 

 

   

 

  

1 กรกฎาคม - 30 กนัยายน 2565 

  

ระยะเวลาโปรโมชั่น 

 



  

ขอ้กาํหนดท ัว่ไป 

1. Lirunex Limited (บรษิทั) เสนอโบนสัการซ้ือขาย 30% 
ใหก้บัลูกคา้ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือ่นไขตามขอ้มลูตอ่ไปน้ี 

2.การสมคัรรบัโบนสัจะถือวา่ลกูคา้รบัทราบวา่เขาหรือเธอไดอ้า่นและตกลงทีจ่ะยอมรบัตามขอ้
กาํหนดและเงือ่นไขของโบนสัตลอดจนขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของบรษิทั 

3. ระยะเวลาสาํหรบัโปรโมชั่นโบนสัน้ีเริม่ต ัง้แต ่1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2022 

4. บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ข เปลีย่นแปลง 
หรือยกเลกิโปรโมชั่นโบนสัน้ีตามดุลยพนิิจของบรษิทัแตเ่พียงผูเ้ดยีว 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

เกณฑ์การเขา้รว่มและสทิธิส์ง่เสรมิการขาย 

5. การลงทะเบยีนรบัโบนสัตอ้งดาํเนินการสง่แบบฟอร์มใบสมคัร 

6. 
ลูกคา้ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูท ัง้หมดทีส่ง่สาํหรบัการลงทะเบยีนนัน้เป็นความจรงิและถู
กตอ้ง 

7. บคุคลทีม่อีายตุามกฎหมายอยา่งน้อย 18 ปีมสีทิธิเ์ขา้รว่มโปรโมชั่นโบนสั 

8. โบนสัการซ้ือขาย 30% ใชไ้ดก้บัประเภทบญัชี LX-Standard / Islamic Standard / 
LX-Advanced 

9. โปรโมชั่นน้ีเปิดใหล้งทะเบยีนท ัง้ลูกคา้ปจัจุบนัและลูกคา้ลงทะเบยีนใหมก่บัทาง Lirunex 
Limited  

10. โปรโมชั่นน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะลกูคา้ Lirunex Limited ทีม่บีญัชี MT4 ใชง้านอยูบ่นเซร์ิฟเวอร์ 
Lirunex Limited MT4 เทา่นัน้ 

11. คณุมสีทิธิใ์นการรบัโบนสัเพียงคร ัง้เดยีว (1) ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น 

12. โบนสัน้ีมสีทิธิส์าํหรบัการฝากเงนิคร ัง้แรกไปยงับญัชี MT4 
ใหมท่ีม่กีารใชง้านในชว่งระยะเวลาโปรโมชั่น การฝากเงนิคร ัง้ถดัไปจะไมไ่ดร้บัโปรโมชั่นน้ี 

13. ในการถอนโบนสั 30% คณุตอ้งเทรดใหค้รบจาํนวนล็อตตามทีก่าํหนดภายในสาม (3) 
เดือนหลงัจากสง่แบบฟอร์มใบสมคัร 

14. ฝากข ัน้ตํ่า 100 เหรียญสหรฐัในบญัชี MT4 ทีใ่ชง้านอยูจ่งึจะมสีทิธิใ์นการลงทะเบยีน 

15. โบนสัเงนิฝากสงูสดุทีผู่เ้ขา้รว่มสามารถรบัไดใ้นชว่งโปรโมชั่นน้ีคอื $600 

  



16. 
จาํนวนเครดติจะถกูโอนไปยงัยอดคงเหลือในบญัชีเมือ่เทรดครบจาํนวนล็อตนบัตามสถานะคาํส ั่
งทีปิ่ดไปแลว้ตามทีก่าํหนด สตูรคาํนวนจาํนวนล็อตที ่คาํนวนไดด้งัน้ี: 

สตูร : 

จาํนวนลอ๊ตทีต่อ้งเทรด = (โบนสัเครดติ) ÷ 2 

ตวัอยา่ง: เมือ่ลูกคา้ฝากเงนิ $2000 ลกูคา้จะไดร้บัโบนสั $600 

ดงันัน้ลูกคา้จะตอ้งเทรดท ัง้หมด 300 ล็อต จงึจะสามารถถอนโบนสัได ้

17. เลเวอเรจสงูสดุทีอ่นุญาตสาํหรบับญัชี MT4 ภายใตโ้ปรโมชั่นน้ีจาํกดัไวท้ี ่1:200 
และระดบั Stop-Out ถกูกาํหนดไวล้ว่งหน้าที ่100% 
การซ้ือขายทีเ่ปิดอยูท่ ัง้หมดจะถูกปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึเกณฑ์ระดบั Stop-Out 

18. โบนสัเครดติจะถูกเปลีย่นเป็นยอดเงนิคงเหลือในบญัชีตามจาํนวนล็อตทีต่อ้งเทรด 
 

 

 

 

 

 

เบ็ดเตล็ด 

19. 
การสมคัรทีม่รีายละเอยีดทีเ่ป็นเท็จหรือไมถู่กตอ้งในการยืน่สมคัรจะไมส่ามารถลงทะเบยีนเขา้ร่
วมรายการสง่เสรมิการขายได ้

20. บญัชี MT4 ของ Managed Funds/Strategy Subscribers ไมม่สีทิธิร์บัโปรโมชั่นน้ี 

21. ผูเ้ขา้รว่มไมไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชบ้ญัชีเดยีวกนัรบัโปรโมชั่น/การแขง่ขนัอืน่ ๆ ใน 
LIRUNEX LIMITED 

22. Lirunex Limited ขอสงวนสทิธิใ์นการเพกิถอนและระงบับญัชีใด ๆ 
ทีม่กีจิกรรมทีน่่าสงสยัไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

23. โบนสัจะถูกยกเลกิทนัทเีมือ่มกีารโอนภายในหรือการถอนเงนิใดๆ จากบญัชี MT4 
ทีล่งทะเบยีนไวท้กุรูปแบบ 

ขอ้ยกเวน้ 

24. ในการสง่แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเขา้รว่มโปรโมชั่น ถือวา่คณุรบัทราบวา่คณุไดอ้า่น 
ทาํความเขา้ใจ และตกลงทีจ่ะผูกพนัตามขอ้กาํหนดและเงือ่นไข 

25. LIRUNEX LIMITED สงวนสทิธิใ์นการดาํเนินการใด ๆ 
หากตรวจพบการละเมดิหรือการเก็งกาํไรระหวา่งการซ้ือขายของลูกคา้ 
และการตรวจสอบขา้งตน้ทีร่ะบไุวน้ ัน้โปรง่ใสและจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบทนัท ี

ยอดฝาก โบนสั จาํนวนล็อตทีต่อ้งเทรด 
$ 100 $ 30 15 
$ 200 $ 60 30 
$ 500 $ 150 75 

$ 1,000 $ 300 150 
$ 2,000 $ 600 300 



26. LIRUNEX LIMITED 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิสถานะคาํส ั่งซ้ือทีพ่บวา่ละเมดิกฎการซ้ือขายหรือใชก้ลยุทธ์การซ้ือขา
ยทีไ่มเ่หมาะสม ดา้นลา่งน้ีคอืคาํจาํกดัความรวมถงึกลยุทธ์การซ้ือขายทีไ่มเ่หมาะสม 
แตไ่มจ่าํกดัเฉพาะ: 

i) Scalping หมายถงึการเทรดทีม่กีารเปิดและปิดในชว่งเวลาส ัน้ ๆ 

ii) Churning หมายถงึการเปิดและปิดทนัท ีหรอื 
การปิดและการเปิดการซ้ือขายภายในระยะเวลาส ัน้ ๆ 

iii) Sniping หมายถงึเมือ่ลูกคา้ทาํการซ้ือขายเมือ่ราคาเกดิการลา่ชา้หรือสถานการณ์ที ่
"ราคาคา้งหรือรอดาํเนินการ" บนแพลตฟอร์ม LIRUNEX LIMITED 

iv) Hedging หมายถงึการป้องกนัความเสีย่ง 
เมือ่ลูกคา้ทาํการซ้ือขายบญัชีซ้ือขายของตนซึง่ตรงขา้มกบัคาํส ั่งซ้ือทีม่อียูซ่ึง่มปีรมิาณการซ้ือขา
ยใกลเ้คยีงกบั LIRUNEX LIMITED 
หรือกบับรษิทัภายนอกทีอ่าจใชโ้บนสัในบญัชีในทางทีผ่ดิ ในสถานการณ์เชน่น้ี LIRUNEX 
LIMITED ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการซ้ือขาย 
กาํไรหรือขาดทนุจากการซ้ือขายทีล่ะเมดิและปิดการใชง้านบญัชี 

27. Lirunex Limited จะไมร่บัผดิไมว่า่ในทางใด ๆ 
สาํหรบัความสญูเสยีอนัเน่ืองมาจากเงือ่นไขการซ้ือขายทีผู่กพนัภายใตข้อ้กาํหนดและเงือ่นไขข
องโปรโมชั่นน้ี 

28. Lirunex Limited ขอสงวนสทิธิใ์นทกุเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรโมชั่น 
การตดัสนิใจท ัง้หมดถือเป็นทีส่ิน้สดุและไมส่ามารถโตแ้ยง้ได ้

29. Lirunex Limited ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข 
หรือแกไ้ขขอ้กาํหนดและเงือ่นไขไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

30. Lirunex Limited ขอสงวนสทิธิล์ะเวน้กจิกรรมตอ่ไปน้ี 

i) จา่ยคา่คอมมชิช ั่นใดๆ ใหก้บั IB 
สาํหรบัคาํส ั่งซ้ือขายทีไ่มเ่หมาะสมซึง่ลูกคา้ของเขา/เธอดาํเนินการ ตามทีก่ลา่วไวใ้นขอ้ (26) 
และสาํหรบัการซ้ือขายทีด่าํเนินการในลกัษณะดงักลา่วเป็นเวลาน้อยกวา่ 3 นาท ี

ii) แปลงเครดติเป็นยอดคงเหลือ - 
เมือ่ลูกคา้ใชก้ลยุทธ์การซ้ือขายทีไ่มเ่หมาะสมตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (26) 
และรวมถงึการซ้ือขายทีด่าํเนินการในลกัษณะดงักลา่วเป็นเวลาน้อยกวา่ 3 นาท ี

31. Lirunex มสีทิธิแ์กไ้ขผลลพัธ์ของการซ้ือขายของลูกคา้ในกรณีทีส่งสยัวา่มกีารดาํเนินการ 
"ลา่โบนสั" หรือการกระทาํทีเ่ป็นการฉ้อโกงอืน่ ๆ เงนิโบนสัทีไ่ดร้บัจะถกูยกเลกิ 
กจิกรรมการซ้ือขายทีไ่มเ่พียงพอในบญัชี เชน่ 
การดาํเนินการซ้ือขายปรมิาณมากคร ัง้เดียวหรือการซ้ือขายปรมิาณตํ่าหลายคร ัง้ทีด่าํเนินการใน
อตัราเดยีวกนัและเกือบในเวลาเดียวกนั 
ซึง่แสดงถงึการแบง่ยอ่ยของการซ้ือขายขนาดใหญอ่อกเป็นการซ้ือขายยอ่ย 
อาจเป็นเหตุผลในการแกไ้ขผลลพัธ์ ตามกฎแลว้ 
ไมม่ปีระวตักิารซ้ือขายเพียงพอในบญัชีดงักลา่ว ในกรณีทีต่รวจพบการซ้ือขายดงักลา่ว 
บรษิทัอาจยกเลกิโบนสัเมือ่ใดก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 


