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ศพัทบ์ำงรำยกำรในขอ้ก  ำหนดน้ีมีควำมหมำยพิเศษดงัน้ี: 

IB หมำยถึง Introducing Broker 

โปรแกรม หมำยถึง Active Trader โปรแกรม 

ขอ้ก  ำหนด หมำยถึงขอ้ก  ำหนดและเง่ือนไขน้ี 

เรำ ของเรำ ของพวกเรำ หมำยถึงธุรกจิของ Pepperstone ท่ีคุณซ้ือขำยดว้ย กล่ำวคือ Pepperstone Group Limited (ABN 12 147 055 

703) หรือ Pepperstone Limited (หมำยเลขบริษทัในสหรำชอำณำจกัร 08965105) 

กำรรับรีเบต: 

• คุณมีสิทธ์ิไดร้ับรีเบตจำกเรำในฐำนะสมำชิกของโปรแกรมดงักล่ำว 

• ระดบักำรรีเบตท่ีจะไดรั้บข้ึนอยูก่บัจ ำนวนลอ็ต FX ท่ีคุณไดซ้ื้อขำยในเดือนกอ่นหนำ้ (หรือเดือนปัจจุบนัหำกมีจ ำนวนลอ็ตท่ีซ้ือขำยมำกกว่ำ)  
• เรำจะยอมรับในจ ำนวนรีเบตเร่ิมตน้และปริมำณกำรซ้ือขำยท่ีคุณตอ้งมีในแต่ละเดือนเพ่ือคงสถำนะกำรรับจ ำนวนรีเบตนั้นหลงัจำกท่ีเรำยนืยนั

กำรเป็นสมำชิกโปรแกรมของคุณแลว้ 

• ขอ้ก  ำหนดระดบัเร่ิมตน้ขั้นต ่ำส ำหรับโปรแกรมน้ีคือปริมำณกำรซ้ือขำย FX 200 ลอ็ตต่อเดือน หำกคุณซ้ือขำยตำมขอ้ก  ำหนดระดบัเร่ิมตน้ของเรำ 
คุณจะมีสิทธ์ิไดรั้บรีเบต 15% ของค่ำคอมมิชชนัพ้ืนฐำนของเรำต่อกำรซ้ือขำยหน่ึงลอ็ตของปริมำณ FX คุณสำมำรถหำขอ้มูลเพ่ิมเติมเก ีย่วกบั

รีเบตส ำหรับทุกสกุลเงินพ้ืนฐำนของบญัชีซ้ือขำยไดท่ี้น่ี  
• เรำจะตรวจสอบกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรซ้ือขำยและกำรมีคุณสมบติัตำมโปรแกรมน้ีของคุณในแต่ละเดือน หำกคุณซ้ือขำยมำกกว่ำปริมำณท่ีเรำตั้ง

ไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ (ตวัอยำ่งเช่น ตอ้งซ้ือขำย FX 200 ลอ็ตข้ึนไปในแต่ละเดือนหำกคุณเป็นสมำชิกโปรแกรมระดบัเร่ิมตน้) คุณจะมีสิทธ์ิไดรั้บ

รีเบตเพ่ิมข้ึน หำกตอ้งกำรให้มีกำรพิจำรณำจ ำนวนรีเบตท่ีมำกข้ึนเร็วข้ึน โปรดแจง้ให้เรำทรำบทำง premium@pepperstone.com เรำจะ
ติดต่อคุณกลบัพร้อมผลกำรสมคัรภำยใน 7 วนัท ำกำร  

• เรำจะจ่ำยรีเบตตำมสิทธ์ิ: 
o เขำ้สู่บญัชีกำรซ้ือขำย Pepperstone ทุกวนัส ำหรับกำรซ้ือขำยท่ีมีสิทธ์ิซ่ึงปิดไปในวนักอ่นหนำ้ และ 
o ในสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินพ้ืนฐำนของบญัชีซ้ือขำยของคุณ 

 

กำรด ำเนินกำรซ้ือขำยท่ีมีสิทธ์ิ: 
• เรำจะจ่ำยรีเบตส ำหรับกำรด ำเนินกำรซ้ือขำยในบญัชี Razor เท่ำนั้น: 

o ซ่ึงเก ีย่วกบัตรำสำรต่อไปน้ี: FX คู่เงินหลกั, FX คู่เงินรอง, FX คู่เงินท่ีไม่มีเงินดอลลำร์สหรัฐ และ FX คู่เงินเฉพำะ 

o ท่ีไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบั IB และ 
o ส ำหรับกำรซ้ือขำยท่ีเกดิข้ึนตั้งแต่วนัท่ีหลงัจำกท่ีคุณลงทะเบียนเป็นสมำชิกของโปรแกรมไดส้ ำเร็จ (เรำจะไม่จ่ำยรีเบตส ำหรับกำร

ด ำเนินกำรซ้ือขำยท่ีผ่ำนมำ) 

• หำกคุณไม่มีบญัชี Razor คุณตอ้งขอบญัชีน้ีใน secure client area ของคุณ 

• รำยกำรสญัลกัษณ์ทั้งหมดในแต่ละหมวดหมู่ท่ีมีสิทธ์ิจะอยูบ่น เวบ็ไซต์ของเรำ  

• หำกบญัชีของคุณเช่ือมโยงกบั IB และคิดวำ่คุณมีสิทธ์ิไดร้ับกำรยกเวน้ โปรดส่งอีเมลมำทำง IB@pepperstone.com 

• จำกนั้นเรำจะติดต่อคุณทำงอีเมลเพ่ือแจง้ให้ทรำบเม่ือเรำด ำเนินกำรกบักำรเป็นสมำชิกโปรแกรมของคุณแลว้ 

 

กำรรักษำสถำนะของสิทธ์ิ: 

• ในกำรรับรีเบตของคุณอยำ่งต่อเน่ือง คุณตอ้งรักษำค่ำเฉล่ียของปริมำณ FX (ลอ็ต) ท่ีก  ำหนดซ่ึงเรำตั้งไวส้ ำหรับคุณในช่วงสำมเดือนหรือ

เทียบเท่ำจ ำนวนเงินตำมสญัญำของตรำสำรทั้งหมดรวมถึง CFD  
• หำกคุณไม่รักษำสถำนะกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็น ในวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไปเรำจะด ำเนินกำรตำมหน่ึงในรำยกำรดงัต่อไปน้ี: 

o ปรับลดคุณเป็นสิทธ์ิในกำรรีเบตระดบัเร่ิมตน้หำกสิทธ์ิกำรรีเบตท่ีเรำเคยยอมรับกบัคุณมีระดบัสูงกว่ำน้ี หรือ 
o ให้คุณออกจำกโปรแกรมหำกคุณไดรั้บสิทธ์ิระดบัเร่ิมตน้อยูแ่ลว้ 

• เรำจะส่งอีเมลเพ่ือแจง้ให้คุณทรำบหำกสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หน่ึงขำ้งตน้น้ีมีผลบงัคบัใชก้บัคุณ 

https://pepperstone.com/en/forex-trading/earning-rebates
mailto:premium@pepperstone.com
https://secure.pepperstone.com/login
https://pepperstone.com/en/partnerships/qantas-earning-points
mailto:ib@pepperstone.com
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ตวัอยำ่งท่ี 1:  

อเล็กซ์เขำ้ร่วมโปรแกรมท่ีอตัรำรีเบตระดบัเร่ิมตน้ตำมท่ีอำ้งถึงขำ้งตน้ ในกำรรับค่ำคอมมิชชนั 15% ต่อรีเบตลอ็ตอยำ่งต่อเน่ือง อเลก็ซ์จ ำเป็นตอ้ง

รักษำสถำนะกำรซ้ือขำย FX 200 ลอ็ตข้ึนไปต่อเดือน (หรือเทียบเท่ำจ ำนวนเงินตำมสญัญำท่ี $20 ลำ้นโดยประมำณ) 

อเล็กซ์ซ้ือขำยเพียง FX 100 ลอ็ตในเดือนมิถุนำยน 2018 หลงัจำกหยดุไปพกัผ่อน นัน่แปลว่ำเขำไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ก  ำหนดรำยเดือนเพ่ือมี

สิทธ์ิในกำรรับรีเบตระดบัเร่ิมตน้ แต่อเลก็ซ์ยงัคงสำมำรถรักษำสถำนะกำรซ้ือขำย FX ไดเ้ฉล่ีย 200 ลอ็ตตลอดสำมเดือนโดยซ้ือขำย FX 300 

ลอ็ตในเดือนกรกฎำคมและสิงหำคมเพ่ือเล่ียงกำรถูกเชิญออกจำกโปรแกรม 

ตวัอยำ่งท่ี 2: 

อเล็กซ์ซ้ือขำย FX 100 ลอ็ตในเดือนมิถุนำยน 2018 อีกทั้งยงัซ้ือขำย US30 CFD 450 ลอ็ตในเดือนมิถุนำยน 2018 อเลก็ซ์ไม่ไดร้ับรีเบต

จำกลอ็ต CFD ท่ีซ้ือขำย แต่กำรซ้ือขำยน้ีท ำให้ปริมำณลอ็ตเฉล่ียของเขำเพ่ิมข้ึนเพ่ือรักษำสถำนะกำรเป็นสมำชิกโปรแกรมน้ี 

ตวัอยำ่งท่ี 3:  

อเล็กซ์ซ้ือขำย FX 50 ลอ็ตในเดือนมิถุนำยน 2018 และ FX 10 ลอ็ตในเดือนกรกฎำคม 2018 และ FX 0 ลอ็ตในเดือนสิงหำคม 2018 อเลก็ซ์คง

ระดบักำรซ้ือขำย FX เฉล่ียท่ี 20 ลอ็ตตลอดระยะเวลำสำมเดือน นัน่แปลว่ำจะมีกำรเชิญเขำออกจำกโปรแกรมเม่ือตน้เดือนกนัยำยน 2018 

ขอ้ก  ำหนดทัว่ไป: 

• เรำขอสงวนสิทธ์ิในกำรด ำเนินกำรต่อไปน้ีไดทุ้กเม่ือตำมดุลยพินิจของเรำ: 
o เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเกณฑใ์ดๆ ของโปรแกรม รวมถึงจ ำนวนรีเบตท่ีเรำจ่ำยคุณ และ 

o ถอดบุคคลใดๆ ออกจำกโปรแกรมดว้ยเหตุผลใดกไ็ด้ 

• คุณไม่ควรคิดว่ำส่ิงใดกต็ำมในโปรแกรมหรือขอ้ก  ำหนดเหล่ำน้ีเป็นค ำแนะน ำ ขอ้ให้เสนอซ้ือหรือขำย หรือกำรชกัชวนให้เสนอซ้ือหรือขำย
ผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินหรือตรำสำรใดๆ หรือเพ่ือเขำ้ร่วมในกลยทุธ์กำรซ้ือขำยใดๆ ทั้งส้ิน 

ฉบบัท่ี 2 - มกรำคม 2019 
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Level 16, Tower One 

727 Collins Street 

Melbourne VIC 3008 

AUSTRALIA 

Local Call 1300 033 375 

Phone +61 3 9020 0155 

Fax +61 3 8679 4408 

www.pepperstone.com 

support@pepperstone.com 
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