
 

Buck Back Bonus 

 
โบนสัการซ้ือขาย 30% ท่ีสามารถถอนไดน้ี้ (Support Floating Loss) เปิดใหก้บัลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ปัจจุบนั 

ทั้งหมดท่ีมีบญัชีซ้ือขายจริงใน CDG Global Limited (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ "CDG") เม่ือเลือกใชโ้ปรโมชัน่โบนสัการซ้ือขาย 

30% ท่ีถอนไดน้ี้ CDG จะฝากเครดิต 30% เขา้บญัชีซ้ือขายของลูกคา้โดยเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขดา้นล่าง ขอ้เสนอน◌◌้ี 

เร่ิมในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564 และมีผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีประกาศใหท้ราบต่อไป 

 

เง่ือนไขและข้อกาํหนด 

1. ขอ้เสนอฃน้ีมีสิทธ์ิสาํหรับลูกคา้เก่าและใหม่ทั้งหมดของ CDG ท่ีฝากเงินเขา้บญัชี 

ซ้ือขายของพวกเขา 

2. CDG จะใหเ้ครดิต 30% (ตอ่ไปน้ีคือ "ขอ้เสนอ") สาํหรับเงินฝากใหม่ทั้งหมด 

ขอ้เสนอน้ีอยูภ่ายใต ้ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ี และขอ้กาํหนดรวมถึง  

เง่ือนไขอ่ืน ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดของ CDG Global 

3. เงินฝากขั้นตํ่าในการสมคัรรับขอ้เสนอน้ีคือ 500 เหรียญสหรัฐ เครดิตสูงสุด  

ท่ีไดรั้บจากขอ้เสนอน้ีจาํกดัไวท่ี้ 10,000 เหรียญสหรัฐ หลงัจากบญัชีไดรั้บเครดิต 

โบนสั 10,000 เหรียญสหรัฐแลว้ การฝากเพ่ิมเติมใด ๆ จะไม่เพ่ิมจาํนวนโบนสั 

4. จาํนวนเครดิตใด ๆ ท่ีไดรั้บหรือลบออกจะนบัรวมในจาํนวนเครดิตสะสมสูงสุด 

5. โบนสัเครดิตสามารถถอนได ้ทุก standard lot ท่ีซ้ือขายจะส่งผลใหเ้ครดิตโบนสั ถูกโอนจากเครดิตไปยงัยอดคงเหลือในบญัชี MT4 

ของคุณ 

6. แต่ละ standard lot ท่ีซ้ือขาย เครดิตเงินคืน $ 3.00 จะถูกโอนจากส่วนเครดิต 

ไปยงัส่วนยอดคงเหลือตามขนาดของสัญญา ดงันั้นคุณอาจไดรั้บเงินนอ้ยกวา่ $ 3.00 

สาํหรับการจบัคู่ท่ีมีขนาดสัญญาท่ีเลก็กวา่ เช่น JPY  และมากกวา่ $ 3.00 

สาํหรับการจบัคู่ chf 

7. โปรโมชัน่คืนเงินน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัการจบัคู่ Forex Exotic (สาํหรับรายการการจบัคู่ท่ีแปลกใหม่ทั้งหมดโปรดดูท่ีบญัชี CDG 

Global MT4) 

8. การถอนทุกคร้ังจะส่งผลใหโ้บนสัเครดิตท่ีเหลืออยูใ่นบญัชีถกูลบออกทั้งหมด 

9. เฉพาะลูกคา้ท่ีทาํตามขั้นตอนการตรวจสอบ KYC เท่านั้นจึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บขอ้เสนอ 

10. ลูกคา้จะตอ้งลงทะเบียนดว้ยตนเองโดยใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ีหลงัจากท่ีพวกเขา 

ฝากเงินเขา้บญัชีเทรด MetaTrader แลว้ : 



 

Buck Back Bonus 

 
a. ส่งอีเมลไปท่ี cs@cdgglobalfx.com 

b. ติดตอ่ผูจ้ดัการบญัชี / IB ท่ีเก่ียวขอ้ง 

c. ลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของ CDG  

หนา้โปรแกรม Buck Back Bonus 

11. ลูกคา้ตอ้งโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายก่อนสมคัรขอ้เสนอน้ีโบนสัจะเขา้บญัชีซ้ือขาย 

 ภายในหน่ึงวนัทาํการ 

12. CDG Globalมีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธขอ้เสนอน้ีกบัลูกคา้ท่ีเปิดสถานะการคา้ก่อนท่ีโบนสั 

จะไดรั้บการเครดิต และ / หรือส่วนของบญัชีนอ้ยกวา่ 50% ของเงินฝาก 

13. ขอ้เสนอน้ี จาํกดั เพียงหน่ึง (1) บญัชีต่อลูกคา้และต่อท่ีอยู ่IPเท่านั้นโดยไมร่วมถึง จาํนวนบญัชีท่ีลูกคา้ถือไว ้

14. PAMM / MAM / Social Trading ไม่มีสิทธ์ิสาํหรับขอ้เสนอน้ี 

15. เลเวอเรจสูงสุดท่ีเสนอพร้อมกบัขอ้เสนอน้ีคือ 1: 500 หากเลเวอเรจในบญัชีซ้ือขาย 

ของคุณมากกวา่ 1: 500 คุณตอ้งยอมรับวา่เลเวอเรจในบญัชีของคุณจะลดลง 

เหลือ 1: 500 เพ่ือท่ีจะไดรั้บสิทธ์ิสาํหรับขอ้ เสนอน้ี CDG Global 

ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการลดเลเวอเรจ 

16. เม่ือ Equity เทียบเท่ากบั 10% ของเครดิตโบนสัท่ีเหลือจะถูกเพิกถอนเพื่อหลีกเล่ียง 

ยอดคงเหลือติดลบ ในบญัชีของคุณ 

17. Stop-out level สาํหรับบญัชีท่ีเขา้ร่วมขอ้เสนอน้ีคือ 50% 

18. การถอนเงินออกจากบญัชีของลูกคา้จะส่งผลใหเ้ครดิตโบนสัถูกลบออกทั้งหมด 

19. ไม่อนุญาตใหโ้อน MT4 ภายในไปยงักระเป๋าเงิน / MT4 จากบญัชีซ้ือขายท่ีเขา้ร่วม 

หากทาํการโอนภาย ในเครดิตโบนสัจะถกูลบออกทั้งหมด 

20. CDG Global จะไม่รับผิดชอบตอ่ความสูญเสียใด ๆ ท่ีลูกคา้อาจเกิดข้ึนอนัเป็นผลมาจาก 

การละเมิดขอ้เสนอท่ีลูกคา้ไดท้าํเน่ืองจากการโอนและ / หรือการถอนภายใน 

21. ขอ้เสนอน้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อ่ืน ๆ ท่ี CDG Global อาจนาํเสนอได ้

หากบญัชีซ้ือขายของลูกคา้มีโบนสัอยูแ่ลว้พวกเขาจะตอ้งยอมรับวา่โบนสัก่อนหนา้น้ี  

(รวมถึง Boundless Bounty) จะถูกลบออกก่อนท่ีจะมีการใชข้อ้เสนอใหม่น้ี 

22. หาก CDG Global สงสัยหรือมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่ลูกคา้มีบญัชีมากกวา่หน่ึงบญัชี 

ภายใตข้อ้เสนอน้ี CDG Globalขอสงวนสิทธ์ิตามดุลยพินิจของตนและไม่ตอ้ง 



 

Buck Back Bonus 

 
ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ในการยกเลิกขอ้เสนอ ออกจากบญัชีการซ้ือขาย 

ของลกูคา้ ( s) โดยมีผลทนัที 

 

23. หาก CDG Global สงสัยหรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ลูกคา้ไดล้ะเมิดและ / หรือปรับเปล่ียน 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของขอ้เสนอน้ีโดยการป้องกนัความเส่ียงทั้งภายในหรือภายนอกและ / 

หรือไม่ไดด้าํเนินการ โดยสุจริต CDG Global ขอสงวนสิทธ์ิตามดุลยพินิจโดยเดด็ขาด 

และไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้เพื่อยกเลิก ขอ้เสนอออกจากบญัชีซ้ือขายท่ีเขา้ร่วม 

และเงินรางวลัของเขาโดยมีผลทนัที 

24. ไม่วา่ในสถานการณ์ใด CDG Global จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการยกเลิกขอ้เสนอใด ๆ 

ซ่ึงรวมถึงการไม่เพียงการปิดคาํส่ังโดย Stop Out แต่อาจรวมถึงการลบโบนสั 30% 

เน่ืองจากการละเมิดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นท่ีน้ี 

 

โปรโมช่ันแจก iPhone 12 Pro 

ลูกคา้ใหม่และลูกคา้เดิมท่ีมีอยูท่ ั้งหมด มีสิทธ์ิไดรั้บ iPhone 12 Pro ท่ีเป็นอุปกรณ์เสริม ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข มีดงัต่อไปน้ี 

1. เงินฝากขั้นตํ่าเพ่ือรับ iPhone 12 Pro คือ $ 10,000 

2. ลูกคา้จะตอ้งส่งอีเมลไปท่ี cs@cdgglobalfx.com 

 หากสนใจท่ีจะลงทะเบียนสาํหรับโปรโมชัน่น้ีพร้อมกบัโบนสัคืนเงิน หรือติดต่อผูจ้ดัการบญัชีของคุณ / IB / MIB สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

3. ลูกคา้จะไดรั้บ iPhone 12 Pro 128GB หน่ึงเคร่ืองข้ึนอยูก่บัสีท่ีมี 

4. ลูกคา้จะไดรั้บ iPhone 12 Pro โดยอตัโนมติัเม่ือพวกเขามียอดซ้ือขายถึง 

 600 ลอ็ตมาตรฐานเม่ือลงทะเบียนขอ้เสนอน้ี 

5. ไม่มีการ จาํกดั เวลาสาํหรับลกูคา้ในการเขา้สู่ 600 ลอ็ตมาตรฐาน 

6. เฉพาะการซ้ือขายท่ีเปิดเกิน 3 นาทีเท่านั้นท่ีจะถูกคาํนวณสาํหรับโปรโมชัน่น้ี 

7. การซ้ือขายจากการจบัคู่ Forex Exotic ไม่รวมอยูใ่นโปรโมชัน่น้ี 

8. ลูกคา้จะไดรั้บอนุญาตใหฝ้ากเงินใหม่ไดห้ากการฝากคร้ังแรก 10,000 ดอลลาร์       ไม่สามารถทาํไดถึ้ง 600 ลอ็ตมาตรฐาน 

9. การแจกน้ีมีสิทธ์ิใชร่้วมกบัโปรแกรมโบนสัคืนเงินเท่านั้น 


