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“10% Deposit Bonus” Terms and Conditions
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข “โบนัสเงินฝ�ก 10%”
1. The “10% Deposit Bonus” (“Promotion”) is available to both existing and new clients of “Anzo Capital Limited” (“Anzo Cap”), regardless 

of account type.

“โบนัสเงินฝาก 10%” (“โปรโมชั่น”) เสนอให้สำาหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของ “Anzo Capital Limited” (“Anzo Cap”) 

โดยไม่คำานึงถึงประเภทของบัญชี

2. The following persons are not eligible to participate in this Promotion:

บุคคลต่อไปน้ีไม่มีสิทธ์ิ เข้าร่วมโปรโมชั่นน้ี :

a. MAM-related Accounts

บัญชีท่ี เก่ียวข้องกับ MAM

b. Employees of Anzo Cap and its associated companies

พนักงานของ Anzo Capital และ บริษัท ในเครือ

3. The promotion commences from 1 April 2020.

โปรโมชั่นน้ี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี  1 เมษ�ยน 2020 

4. To be eligible for this Promotion, all clients must fulfil the following conditions:

เพ่ือให้มีสิทธ์ิสำาหรับโปรโมชั่นน้ีลูกค้าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี :

a. make a one-time minimum deposit of USD 500 to the corresponding MT4 account.

ทำาการฝากเงินขั้นต่ำ�ครั้งเดียวจำ�นวน USD 500 เข้าบัญชี MT4 ท่ี เก่ียวข้อง

b. send an email to support@anzocapital.com during the Promotion Period and before commencing on the trade (“Participation 
Email”), containing the following details:
i. full name,
ii. contact number,
iii. MT4 trading account number,
iv. client portal ID,
v. corresponding bonus.

ส่งอีเมลไปท่ี support@anzocapital.com ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นและก่อนท่ีจะเร่ิมทำาการเทรด (“ อีเมลเข้าร่วม”) ท่ี มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี :

i. ช่ือเต็ม,

ii. เบอร์โทรติดต่อ,

iii. หมายเลขบัญชีการซ้ือขาย MT4

iv. ID พอร์ทัลลูกค้า

v. โบนัสท่ีเก่ียวข้อง

Example:

ตัวอย่าง:

Amount of Deposit (USD)

จำ�นวนเงินฝ�ก (USD)

Trading Volume * (Bonus / 2.5)
ปริม�ณก�รซื้อข�ย * (โบนัส / 2.5)

Deposit Bonus (10% of Deposit Amount)
โบนัสเงินฝ�ก (10% ของจำ�นวนเงินฝ�ก)

Below USD 500

ต่ ำากวา่ USD 500

N/A

N / A

N/A

N / A

USD 500

USD 500

20 Lots

20 ลอ็ต

USD 50

USD 50

USD 1,000

USD 1,000

40 Lots

40 ลอ็ต

USD 100

USD 100

USD 10,000

USD 10,000

400 Lots

400 ลอ็ต

USD 1,000

USD 1,000

USD 50,000 and Above

USD 50,000 และสูงกวา่

2,000 Lots

2,000 ลอ็ต

USD 5,000

USD 5,000

*Standard Lots: R/T traded

* ล็อตมาตรฐาน: การเทรด R / T
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5. Any deposits prior to the minimum deposit of USD 500 will not be considered towards the bonus calculation.

เงินฝากท่ีได้ทำาการฝากเข้ามาก่อนหน้าท่ีโปรโมชั่นน้ีจะเร่ิมข้ึน จะไม่ถูกนำามาคำานวณโบนัส

6. Please note that only R/T trades executed after the time the Participation Email is received and within the Promotion Period will be 
counted towards this Promotion.

โปรดทราบว่าเฉพาะการซ้ือขาย R / T ท่ีดำาเนินการหลังจากเวลาท่ีได้รับอีเมลการเข้าร่วมและภายในระยะเวลาโปรโมชั่นจะถูกนับรวมในโปรโมชั่นน้ี  "

7. To claim the deposit bonus, clients have to complete the trading volume indicated in the Participation Email and follow the Terms and 
Conditions set out herein. Clients must send another email (“Claim Email”) to support@anzocapital.com containing the following 
details:
i. full name,
ii. contact number,
iii. MT4 trading account number,
iv. client portal ID,
v. corresponding bonus. 

ในการรับโบนัสเงินฝาก ลูกค้าจะต้องทำาการเทรดให้ได้เท่ากับปริมาณท่ีได้ระบุไวใ้นอีเมลการเข้าร่วมโปรโมชั่น และทำาตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขท่ีได้

กำาหนดไวใ้นท่ีน้ี   ลูกค้าจะต้องส่งอีเมลอีกฉบับหน่ึง (“ อีเมลอ้างสิทธ์ิ”) ไปท่ี  support@anzocapital.com ท่ีประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ีรายละเอียด:

i. ช่ือเต็ม,

ii. เบอร์โทรติดต่อ,

iii. หมายเลขบัญชีการซ้ือขาย MT4

iv. ID พอร์ทัลลูกค้า

v. โบนัสท่ีเก่ียวข้อง

8. Please note that the bonus amount redeemable is capped at USD 5,000.

โปรดทราบว่ายอดโบนัสท่ีแลกได้นั้ นมีมูลค่าสูงสุดอยู่ ท่ี  5,000 USD

9. Clients can open multiple MT4 accounts and make more than one redemption if the following conditions are met:

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี MT4 หลายบัญชีและทำาการแลกมากกว่าหน่ึงรายการหากตรงตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี :

a. The amount of deposit bonus and trading volume are met but capped at USD 5,000 per MT4 account, restricted to USD 10,000 in 
total for every client.

จำานวนเงินฝากโบนัสและปริมาณการเทรดนั้ นเป็นไปตามท่ีกำาหนด สูงสุดท่ี USD 5,000 ต่อบัญชี MT4 จำากัดทั้ งหมด 10,000 USD สำาหรับลูกค้า

ทุกคน

b. No withdrawal is done after the client has sent the Participation Email until the end of promotion period.

ห้ามมีการถอนเงินออกหลังจากลูกค้าส่งอีเมลการมีส่วนร่วมจนกระทั่งส้ินสุดระยะเวลาโปรโมชั่น

10. Clients will be disqualified from the Promotion with immediate effect if a withdrawal request is made before completing the corresponding 
trading volume during the Promotion Period.

ลูกค้าจะถูกตัดสิทธ์ิจากโปรโมชั่นโดยมีผลทันทีหากลูกค้ามีการถอนเงินออกก่อนท่ีจะเทรดให้ครบปริมาณท่ีกำาหนดไวใ้นช่วงเวลาโปรโมชั่น

11. The deposit bonus must be made in fresh funds. Internal transfers within existing MT4 accounts will not be considered towards deposit 
accumulation for bonus redemption.

โบนัสเงินฝากจะต้องเป็นเงินฝากใหม่ การโอนเงินระหว่างบัญชี MT4 ท่ีมีอยู่จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการสะสมเงินฝากเพ่ือแลกรับโบนัส 

12. Clients are only allowed to redeem the bonus indicated in the email request.

ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้แลกโบนัสท่ีระบุในคำาขอทางอีเมลเท่านั้ น 

13. The deposit bonus will be credited into the clients’ MT4 trading account balance when all the Terms and Conditions set out herein have 
been met in full. The bonus amount may be used for trading purposes, or alternatively withdrawn without restriction.

โบนัสเงินฝากจะเข้าไปยงับัญชี MT4 ของลูกค้าเม่ือ ลูกค้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขทั้ งหมดท่ีระบุไวใ้นท่ีน้ี  จ ำานวนโบนัสอาจใช้เพ่ือ

วตัถุประสงค์ในการเทรด หรือ ถอนออกโดยไม่มีข้อจำากัด

14. Please allow up to 2 working days for the deposit bonus to be deposited to your MT4 account.

โปรดรอประมาณ 2 วนัทำาการเพ่ือให้โบนัสเงินฝากฝากเข้าบัญชี MT4 ของคุณ

15. Please note that bonuses are not transferable within MT4 accounts.

โปรดทราบว่าโบนัสไม่สามารถถ่ายโอนได้ภายในบัญชี MT4

16. If Anzo Cap, in our reasonable belief, suspects that a client has abused or attempted to abuse this or any other promotional program, the 
company reserves the right to deny, withdraw and/or withhold the bonus without the client’s consent.

ถ้า Anzo Capital เช่ือว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าได้กระทำาความผิดหรือพยายามละเมิดโปรโมชั่นน้ีหรือโปรโมชั่นอ่ืนๆ  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปฏิเสธการถอนเงินและ/หรือ ทำาการระงับโบนัสโดยปราศจากการยินยอมของลูกค้า 
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17. Anzo Cap reserves the right to unilaterally modify, change, or terminate this Promotion and any of the terms and conditions included 
herein, at any time, without the client’s consent.

Anzo Cap ขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นน้ี เพียงฝ่ายเดียวและข้อกำาหนดและเง่ือนไขใด ๆ ท่ีรวมอยู่ในท่ี น้ี  ณ เวลาใด ๆ

 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า

18. If the registration and/or trading data of a participant in the Promotion corresponds with the registration and/or trading information, 
including but not limited to IP address, of another participant in the Promotion; Anzo Cap reserves the right to regard this matching as a 
reason for immediate disqualification.

หากการลงทะเบียน และ/หรือ ข้อมูลการค้าของผู ้เข้าร่วมในโปรโมชั่นสอดคล้องกับการลงทะเบียนและ/หรือ ข้อมูลการเทรด รวมถึง แต่ไม่จำากัดเฉพาะ

ท่ีอยู่  IP ของผู ้เข้าร่วมรายอ่ืนในโปรโมชั่น Anzo Capital ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการจับคู่ น้ี เป็นเหตุผลในการตัดสินทันที 

19. Any indication or suspicion, in Anzo Cap’s sole discretion, of any form of arbitrage (including but not limited to risk free profiting), abuse 
(including but not limited to participant’s trading activity patterns which indicate that the participant solely aims to benefit financially from 
this Promotion without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking market risk), fraud, manipulation, cash-back 
arbitrage connected to the Promotion or any other forms of deceitful or fraudulent activity, will disqualify client’s eligibility to continue 
participating in this Promotion. In these circumstances, Anzo Cap reserves the right, at its sole discretion to close/suspend (either 
temporarily or permanently) all eligible client’s real trading account(s) with Anzo Cap, cancel all orders and annul all profits. In these 
circumstances, Anzo Cap shall not be liable for any consequences from Promotion cancellation, including but not limited to, order(s) 
closure by Stop Out.

การบ่งช้ีหรือข้อสงสัยใดๆ ตามดุลพินิจของ Anzo Capital แต่เพียงผู ้เดียว  ในรูปแบบของอำานาจช้ีขาด (รวมถึง แต่ไม่จำากัด เฉพาะการทำากำาไรโดย

ปราศจากความเส่ียง)  การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำากัด เฉพาะรูปแบบกิจกรรมการเทรดของผู ้เข้าร่วมซ่ึงระบุว่าผู ้เข้าร่วมท่ีหวงัเพ่ือผลประโยชน์ทางการ

เงินจากโปรโมชั่นน้ีโดยไม่มีความสนใจในการเทรดในตลาด/หรือรับความเส่ียงทางการตลาดย่างแท้จริง), การฉ้อโกง, การฟอกเงิน,  กางเก็งกำาไรคืน

เงินท่ีเช่ือมโยงกับโปรโมชั่น หรือการกระทำาในรูปแบบอ่ืนๆ จะทำาให้คุณลูกค้าถูกถอดถอนสิทธ์ิจากโปรโมชั่นน้ีโดยทันที ในกรณีน้ี Anzo Capital  ขอ

สงวนสิทธ์ิตามดุลพินิจแต่เพียงผู ้เดียวในการปิด/ระงับ (ชั่วคราวหรือถาวร) บัญชีเทรดจริงของลูกค้าท่ีมีสิทธ์ิทั้ งหมดกับ Anzo Capital, ยกเลิกคำาสั่งซ้ือ

รวมถึงผลกำาไรทั้ งหมด ในกรณีน้ี Anzo Capital จะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆจากการยกเลิกโปรโมชั่น รวมถึง แต่ไม่จำากัดต่อ คำาสั่งปิดโดย Stop Out

20. The trading accounts held by the clients for this Promotion will not be entitled to receive any other promotions offered by Anzo Cap.

บัญชีเทรดท่ีถือโดยลูกค้าสำาหรับโปรโมชั่นน้ีจะไม่มีสิทธ์ิรับโปรโมชั่นอ่ืนๆท่ีเสนอโดย Anzo Capital 
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“10% Deposit Bonus” General Terms and Conditions
“ โบนัสเงินฝ�ก 10%” ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไป
1. All trades made under this Promotion are subjected to Anzo Cap’s standard business Terms and Conditions. These Terms and Conditions are 

available on the website of www.anzocapital.com: Legal Documents

การเทรดทั้ งหมดท่ีทำาภายใต้โปรโมชั่นน้ีอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดและเง่ือนไขธุรกิจมาตรฐานของ Anzo Capital ข้อกำาหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ีมีอยู่ใน

เว็บไซต์ของ www.anzocapital.com: เอกส�รท�งกฎหม�ย

2. Anzo Cap reserves the right, in its sole and absolute discretion from time to time, to vary, amend, delete / add to any of these Terms and 
Conditions; or to terminate or suspend the Refund at any time without notice, reference or liability to any person.

Anzo Capital ขอสงวนสิทธ์ิตลามดุลพินิจแต่เพียงผู ้เดียว และเป็นคร้ังคราว เพ่ือเปล่ียนแปลง แก้ไข ลบ /เพ่ิมเติมในข้อกำาหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ี; หรือ

ยกเลิก หรือระงับการคืนเงินเม่ือใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อ้างอิง หรือรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ

3. Anzo Cap, its affiliates, employees or agents shall not be liable to any person for any loss, damage, costs or expenses incurred, suffered or 
borne, arising from this Promotion.

Anzo Capital, บริษัทในเครือ, พนักงาน หรือ ตัวแทน จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ สำาหรับการสูญเสีย, ความเสียหาย, ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่านท่ีเกิดข้ึน

, ความเดือดร้อน หรือ ภาระ ท่ี เกิดข้ึนจากโปรโมชั้ นน้ี 

4. The decision of Anzo Cap on any and all matters relating to or arising from this Promotion (including the eligibility of any person to participate 
in this Promotion) shall be absolute, final and binding on all parties. In the event of any inconsistency or conflict between these Terms and 
Conditions and those in any brochure, marketing or promotional material related to the Promotion, these terms and conditions shall prevail.

การตัดสินใจของ Anzo Capital ในทุกเร่ืองท่ี เก่ียวข้องกับโปรโมชั่นน้ี  (รวมถึงการมีสิทธ์ิของบุคลลทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นน้ี) จะต้องมีความ

แน่นอน, และมีผลต่อทุกฝ่าย ในกรณีท่ีมีความไม่สอดคล้องหรือความขัดแยง้ระหว่างข้อกำาหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ีในโบรชัวร์, การตลาด หรือ ส่ือส่ง

เสริมการขายท่ีเก่ียวข้องกับโปรโมชั่น, ข้อกำาหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ีจะมีผลบังคับใช้

5. These Terms and Conditions are governed by and interpreted in accordance with the laws of Belize. Any dispute or disagreement not covered 
by these terms will be resolved by Anzo Cap in the manner it deems to be fairest to all concerned. That decision shall be final and binding on 
all entrants.

ข้อกำาหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ีอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศเบลีซ ข้อพิพาทหรือความขัดแยง้ใด ๆ ท่ีไม่ได้ครอบคลุมโดยข้อกำาหนด

เหล่าน้ีจะได้รับการแก้ไขโดย

https://anzocapital.com/int/support/legal-documents
https://anzocapital.com/th/support/legal-documents

