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“Welcome Bonus” Terms and Conditions 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไข “โบนัสส ำหรับผู้ใช้งำนคร้ังแรก”  
 

1. This “Welcome Bonus” (“Promotion”) is only open to client with no previous trading and deposits/withdrawals, and has existing  relationship 

with “Anzo Capital” (“Anzo Cap”), restricted to their 1st MT4 account per customer regardless of account type. 

“โบนัสส ำหรับผูใ้ชง้ำนคร้ังแรก” (“โปรโมชั่น”) น้ีเปิดให้เฉพำะลูกค้ำที่ไม่มีกำรซ้ือขำยและฝำก / ถอนก่อนหน้ำน้ี และมีควำมสัมพนัธ์อยู่ก่อนกบั “Anzo 
Capital” (“Anzo Cap”) จ ำกัดแค่บญัชี MT4 แรกของลูกคำ้ โดยไม่ค ำนึงถึงประเภทบญัชี 

 

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

a. MAM-related Accounts 

b. Employees of Anzo Cap and its associated companies 

 

บุคคลต่อไปน้ีไม่มีสิทธ์ิเข้ำร่วมในโปรโมชันน้ี: 
ก. บัญชีที่เกี่ยวขอ้งกบั MAM 
ข. พนักงำนของ Anzo Cap และ บริษทั ในเครือ 

 

3. This promotion is only applicable to residents of Thailand. 

โปรโมชั่นน้ีสำมำรถใชไ้ด้กบัผูท้ี่อำศัยอยู่ในประเทศไทยเท่ำน้ัน 
 

4. Clients are eligible to claim for the credit upon a one-time deposit as stated in clause 7. 

ลูกคำ้มีสิทธิ์เคลมเครดิตเม่ือฝำกเงินแบบคร้ังเดียวตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 7 
 

5. To claim the reward under credit, the Client must send an email containing Client’s MT4 account number and the corresponding Back Office 

ID to support@anzocapital.com before the start of trading. Clients who send in email to claim for credit reward after trading has begun will 

not be eligible. 

ในกำรรับรำงวลัภำยใต้เครดิต ลูกคำ้จะต้องส่งอีเมลที่มีหมำยเลขบัญชี MT4 ของลูกคำ้และหมำยเลข Back Office มำยงั support@anzocapital.com ก่อน
เร่ิมกำรซ้ือขำย ลูกคำ้ที่ส่งอีเมลเพ่ือขอรับรำงวลัเครดิตหลงัจำกมีกำรซ้ือขำยเร่ิมแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสน้ี 
 

6. This Credit Bonus may take about 2 working days to be credited to your MT4 trading account. 

โบนัสเครดิตน้ีอำจใช้เวลำประมำณ 2 วนัท ำกำรในกำรเขำ้ไปยงับญัชีกำรซ้ือขำย MT4 ของคุณ 
 

7. Any withdrawal done to the MT4 account will result in a complete removal of the credit. 

กำรถอนเงินออกจำกบัญชี MT4 ในระหว่ำงระยะเวลำโบนัส จะท ำให้เครดิตถูกถอนออกจำกบัญชีลูกคำ้โดยทันที  

mailto:support@anzocapital.com
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8. To convert the credit to cash balance, the Client has to fulfil the following trading volume requirements within 30 calendar days from the 

date when the one time deposit is made: 

ในกำรแปลงเครดิตเป็นเงินสดลูกคำ้จะตอ้งปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดปริมำณกำรซ้ือขำย (Trade Volume) ต่อไปน้ีภำยใน 30 วนัปฏิทินนับจำกวนัที่ท  ำกำรฝำก
เงินคร้ังแรกและคร้ังเดียว: 

ONE TIME FIRST DEPOSIT 

ฝำกคร้ังแรกคร้ังเดียว  

BONUS 

โบนัส 

STANDARD LOTS (ROUND TURN) 

ล็อตมำตรฐำน  (Round-Turn) 

USD 20 USD 2 0.2 

USD 50 USD 5 0.5 

USD 100 USD 10 1 

USD 150 USD 15 1.5 

USD 200 USD 20 2 

USD 250 USD 25 2.5 

USD 500 USD 50 5 

USD 750 USD 75 7.5 

USD 1,000 USD 100 10 

USD 1,250 USD 125 12.5 

USD 1,500 USD 150 15 

USD 1,750 USD 175 17.5 

USD 2,000 USD 200 20 

USD 2,250 USD 225 22.5 

USD 2,500 USD 250 25 

USD 2,750 USD 275 27.5 

USD 3,000  USD 300 30 

USD 3,250 USD 325 32.5 

USD 3,500 USD 350 35 

USD 3,750 USD 375 37.5 

USD 4,000 USD 400 40 

USD 4,250 USD 425 42.5 

USD 4,500 USD 450 45 

USD 4,750 USD 475 47.5 

USD 5,000 USD 500 50 

 

9. Volume from trading of Stocks CFD will not be considered as the total trading Volume Requirements. 

ปริมำณจำกกำรซ้ือขำยหุ้น CFD จะไม่ถูกพิจำรณำว่ำเป็นควำมตอ้งกำรปริมำณกำรซ้ือขำยทั้งหมด 
 

10. In the event of the net equity on an eligible client’s live trading account is less than or equal to the trading credit, Anzo Capital may 

request for more funds to be added into the trading account or, at Anzo Capital’s full discretion (with or without warning), the trading 

credit bonus removed and/or any open positions closed out. It is the responsibility of any eligible client to ensure that the net equity of 

the trading account does not fall below the trading credit bonus at all times.   

ในกรณีที่ net equity ในบัญชีซ้ือขำยของลูกคำ้ น้อยกว่ำหรือเท่ำกบัเครดิตกำรซ้ือขำย Anzo Capital อำจขอให้ลูกคำ้ฝำกเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมเข้ำไปใน
บัญชีซ้ือขำย หรือข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของ Anzo Capital (หรือ โดยไม่มีกำรเตือน) เครดิตโบนัสจะถูกลบและ / หรือต ำแหน่งที่เปิดอยู่จะถูกปิดลง ซ่ึงเป็น
ควำมรับผิดชอบของลูกค้ำเพ่ือให้แน่ใจว่ำส่วนของ net equity ของบัญชีกำรซ้ือขำยไม่ต ำ่กว่ำโบนัสเครดิตกำรซ้ือขำยตลอดเวลำ 

 

11. To convert the credit to cash balance, the Client must send an email containing Client’s MT4 account number and the correspon ding 

Back Office ID to support@anzocapital.com. 

ในกำรแปลงเครดิตเป็นเงินสด ลูกคำ้จะต้องส่งอีเมลที่มีหมำยเลขบัญชี MT4และหมำยเลข Back Office ของลูกคำ้ไปยงั support@anzocapital.com  

mailto:support@anzocapital.com
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12. The reward will be credited into the Client’s 1st MT4 account balance when all the Terms and Conditions set out her ein have been met 

in full. The reward amount may be used for trading purposes or, alternatively, may be withdrawn without restriction.  

รำงวลัจะถูกบันทึกลงในบัญชี MT4 แรกของลูกคำ้ เม่ือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขทั้งหมดที่ระบุไวใ้นที่น้ี จ ำนวนเงินรำงวลัอำจถูกใช้เพ่ือ
วตัถุประสงค์ในกำรซ้ือขำย หรือสำมำรถถูกถอนออกได้โดยไม่มีขอ้ จ ำกดั 

 
13. This Bonus may take about 2 working days to be converted to your MT4 trading account. 

โบนัสน้ีอำจใช้เวลำประมำณ 2 วนัท ำกำรในกำรเปลี่ยนเข้ำสู่บัญชีซ้ือขำย MT4 ของคุณ 
 

14. Profits from trading using the credit can be withdrawn by clients 

ก ำไรจำกกำรซ้ือขำยโดยใช้เครดิตสำมำรถถอนได้โดยลูกค้ำ 
 

15. If the Company 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 reward without the Client’s consent. In the event that any stop losses are incurred as a result of 

such a removal the Company will not be held liable. 

หำก บริษัท สงสัยว่ำลูกคำ้มีกำรกระท ำหรือพยำยำมละเมิดโปรโมชัน่น้ีหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปฏิเสธถอนและ / หรือระงบัรำงวลั
โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกลูกคำ้ และในกรณีที่มี Stop losses เกิดข้ึนเป็นผลของกำรถอดถอนเครดิตดังกล่ำว บริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
 

16. The Company reserves the right to unilaterally modify, change or terminate this Bonus Program or any of the terms and conditions included 

herein, at any time, without the Client’s consent. 

บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมโบนัสน้ีหรือข้อก ำหนดและเง่ือนไขใด ๆ ที่รวมอยู่ในที่น้ีในเวลำใดก็ได้โดยไม่ได้รับ
ควำมยินยอมจำกลูกคำ้ 
 

17. 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. 

หำกกำรลงทะเบียน, ข้อมูลกำรเทรด, หรือ IP addressของผูเ้ขำ้ร่วมโปรโมชั่นน้ี ตรงกบัขอ้มูลกบัผูเ้ขำ้ร่วมโปรโมชัน่ท่ำนอื่น Anzo Cap ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรใช้เหตุผลน้ีในกำรตัดสิทธ์ิทนัที 
 

18. 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 that indicate that the participant solely aims to benefit financially from the 

Bonus without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking market risk), fraud, manipulation, cash-back arbitrage 

connected to a Bonus or any other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited bonuses of the eligible client’s real 

trading accounts with Anzo Cap and/or any transactions carried and/or profits or losses garnered therein. 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 of such participant. In these circumstances, Anzo Cap shall not be liable for any 

consequences of Bonus cancellation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out. 

ข้อบ่งช้ีหรือข้อสงสัยใดๆ ตำมดุลยพินิจของ Anzo Cap แต่เพียงผูเ้ดียวในรูปแบบของอ ำนำจกำรช้ีขำดใดๆ (รวมถึง แต่ไม่ จ ำกัด เฉพำะกำรท ำก ำไรโดย
ปรำศจำกควำมเส่ียง) กำรละเมิด (รวมถึง แต่ไม่ จ ำกดั รูปแบบกิจกรรมกำรเทรดของผูเ้ข้ำร่วม ทำงกำรเงินจำกโบนัสโดยไม่มีควำมสนใจอย่ำงแทจ้ริงใน
กำรซ้ือขำยในตลำดและ / หรือรับควำมเส่ียงดำ้นตลำด), กำรฉ้อโกง, กำรจัดกำร, กำรเก็งก ำไรคืนเงินที่เช่ือมโยงกับโบนัสหรือรูปแบบอื่น ๆ ของกำร
หลอกลวงหรือฉ้อโกง บญัชีเทรดจริงของลูกค้ำกบั Anzo Cap และ / หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ด ำเนินกำรและ / หรือก ำไรหรือขำดทุนได้รวบรวมไวใ้นน้ัน ใน
สถำนกำรณ์เหล่ำน้ี Anzo Cap ขอสงวนสิทธ์ิตำมดุลยพินิจ แต่เพียงผูเ้ดียวในกำรปิด / ระงบั (ทั้งชัว่ครำวหรือถำวร) บญัชีเทรดจริงของลูกค้ำที่มีสิทธ์ิทั้งหมด
กับ Anzo Cap ยกเลิกค ำส่ังซ้ือทั้งหมดและยกเลิกผลก ำไรทั้งหมดของผูเ้ข้ำร่วมดังกล่ำว ในสถำนกำรณ์เหล่ำน้ี Anzo Cap จะไม่รับผิดชอบต่อผลของกำร
ยกเลิกโบนัสรวมถึง แต่ไม่จ ำกดั กำรปิดค ำส่ังโดย Stop Out 
 

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

บัญชีกำรซ้ือขำยที่ถือโดยลูกคำ้ส ำหรับโปรโมชั่นน้ีจะไม่มีสิทธ์ิรับโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่เสนอโดย Anzo Cap 
 

20. Clients who wish to be excluded from this promotion may contact our Customer Support to do so. 

ลูกคำ้ที่ต้องกำรยกเลิกโปรโมชั่นน้ีสำมำรถติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกคำ้ของเรำได ้
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“Welcome Bonus” General Terms and Conditions 

“โบนัสส ำหรับผู้ใช้งำนคร้ังแรก” ข้อตกลงและเง่ือนไขทั่วไป 
 

1. All trades made under this Promotion are subjected to Anzo Cap’s standard business Terms and Conditions. These Terms and Cond itions 

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

กำรซ้ือขำยทั้งหมดที่ท  ำภำยใต้โปรโมชัน่น้ีอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขธุรกิจมำตรฐำนของ Anzo Cap ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวมีอยู่ในเวบ็ไซ ต์
ของ anzocapital.com: เอกสำรทำงกฎหมำย 

 
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 Cap ขอสงวนสิทธ์ิในกำรใช้ดุลยพินิจของตน แต่เพียงผูเ้ดียวในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขลบหรือเพ่ิมข้อก ำ หนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่ำน้ีหรือยกเลิก 
หรือระงบัโปรโมชั่นได้ตลอดเวลำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอำ้งอิงหรือรับผิดต่อบุคคลใด ๆ 

 

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 Cap ขอสงวนสิทธ์ิในกำรใช้ดุลยพินิจของตน แต่เพียงผูเ้ดียวในกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขลบหรือเพ่ิมข้อก ำ หนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่ำน้ีหรือยกเลิก 
หรือระงบัโปรโมชั่นได้ตลอดเวลำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอำ้งอิงหรือรับผิดต่อบุคคลใด ๆ 

 

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. 

กำรตัดสินใจของ Anzo Cap ในทุกเร่ืองที่เก่ียวขอ้งหรือเกิดข้ึนจำกโปรโมชั่นน้ี (รวมถึงกำรมีสิทธ์ิของบุคคลใด ๆ ที่จะมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นน้ี) จะมี
ควำมเด็ดขำด, ส้ินสุด และมีผลส ำ หรับกบัทุกฝ่ำย ในกรณีที่มีควำมไม่สอดคลอ้งหรือควำมขัดแยง้ระหว่ำงข้อก ำ หนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีและในโบรช ัวร์
กำรตลำดหรือส่ือส่งเสริมกำรขำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรส่งเสริมกำรขำยขอ้ก ำ  หนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีจะมีผลบังคับเหนือกว่ำ 

 

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. 

ข้อก ำ หนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีอยู่ภำยใตแ้ละตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศเบลีซ ขอ้พิพำทหรือควำมขัดแยง้ใด ๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยข้อก ำ หนดเห ล่ำ
น้ีจะได้รับกำรแก้ไขโดย Anzo Cap ในลักษณะที่เห็นว่ำเป็นธรรมกบัทุกคนที่เกี่ยวข้อง กำรตัดสินใจน้ันจะถือเป็นที่ส้ินสุดและมีผลผูกพนักับผูเ้ข้ำร่ว มทั้ง
หมด 

 

Note: Both English and Thai versions of this agreement shall have equal validity. If there is any conflict or difference between the Thai version of the 

agreement and its English version, the English version prevails. 

ข้อตกลงทั้งฉบับภำษำอังกฤษและภำษำไทยจะมีผลบังคับใช้เท่ำกัน หำกมีข้อขัดแยง้หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อตกลงฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ  
ข้อตกลงฉบับภำษำอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่ำ 
 

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