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ขอ้กาํหนดและเง ื0อนไขสาํหรบัโปรโมช ั0น “ฝากเงนิลุน้โชค” 
 
A. ขอ้มลูเบื8องตน้ 

1. “ฝากเงนิลุน้โชค” เป็นโปรโมชัGนทีGจัดขึLนสําหรับลกูคา้ใหมท่ีGเปิด 
และฝากเงนิเขา้มาตามจํานวนทีGกําหนดและเทรดตามจํานวนล็อตทีGกําหนดไว ้
ถงึจะมสีทิธิdเขา้รว่มโปรโมชัGนฝากเงนิลุน้โชค (โปรโมชัGน) เพืGอลุน้เป็นหนึGงในหนึGงรอ้ย (100) 
ผูโ้ชคดทีีGจะไดรั้บของรางวลัสดุพเิศษนีL 

 
B. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รว่ม 

1. เป็นลกูคา้ทีGมบีญัชพีารท์เนอร ์Forex4you และมคีณุสมบตัผิา่นเกณฑด์งัตอ่ไปนีL: 
a. ประเทศของบญัช:ี ประเทศไทย 
b. ลกูคา้ใหมทั่ LงหมดทีGเปิดบญัชใีหมใ่น Trader Room (Registers); 
c. ผา่นการยนืยนัตวัตนและทีGอยูเ่รยีบรอ้ยแลว้ (Verification) 

 
C. ระยะเวลาของโปรโมช ัNน 

1. เริGมเทรดตั Lงแตว่นัทีG 23 มนีาคม 2563 จนกระทัGงถงึ 31 สงิหาคม 2563; 
2. เริGมลงทะเบยีนใหมใ่น Trader Room ตั Lงแต ่21 มนีาคม 2563 จนกระทัGงถงึ 21 สงิหาคม 

2563  
 

D. ขอ้กาํหนดในการไดร้บัรางวลั 
1. การทําคณุสมบตัเิพืGอรับรางวลั ลกูคา้จะตอ้งทําครบเงืGอนไขดงัตอ่นีL ในชว่งระยะเวลาโปรโมชัGน: 

a. มยีอดเงนิฝากขั LนตํGา $100 ตอ่หนึGงการทําธรุกรรมและเทรดขั LนตํGาจํานวน 3 ล็อต (300 
เซนต ์ล็อต) 

2. ลกูคา้สามารถตรวจสอบขอ้มลูสว่นตวั (จํานวนและเงนิฝาก) สําหรับโปรโมชัGนนีLไดท้ีGวดิเจ็ท 
(widget) โปรโมชัGนใน Trader Room ในหนา้แดชบอรด์ (Dashboard) บน Forex4you 

3. จํานวนของเงนิฝากและจํานวนทีGเทรดจะตรวจสอบได ้เมืGอจบระยะเวลาของโปรโมชัGนแลว้ 
4. เฉพาะบญัชเีทรดทีGทําตามครบกตกิาเทา่นัLนทีGจะมสีทิธิdในการจับฉลากผูโ้ชคดนีีL 
5. ยอดเงนิฝากและยอดการเทรดทัLงหมดทีGจะถกูนํามาคํานวณจะตอ้งเป็นยอดทีGปิดคําสัGงแลว้ภายในช่

วงเวลาโปรโมชัGนเทา่นัLน 
6. ปรมิาณล็อตการเทรดทีGเกดิขึLนจากการสง่คําสัGงประเภทเฮจจิLง (Hedging) 

ทมีงานจะใชเ้กณฑก์ารพจิารณาดงันีL หากคําสัGงทีG 2 (คําสัGงในทศิทางตรงขา้มกบัคําสัGงแรก) 
ถกูเปิดภายหลงัคําสัGงแรกเกนิกวา่สาม (3) ชัGวโมง ทมีงานจะนําจํานวนล็อตการเทรดของทัLง 2 
คําสัGงมาใชใ้นการคดิคํานวณ และหากคําสัGงทีG 2 (คําสัGงในทศิทางตรงขา้มกบัคําสัGงแรก) 
ถกูเปิดภายหลงัคําสัGงแรกภายในสาม (3) ชัGวโมง 
ทมีงานจะนําจํานวนล็อตการเทรดทีGนอ้ยกวา่มาใชใ้นการคดิคํานวณ 

7. เครดติโบนัสทีGไดเ้พิGมและปรมิาณการเทรดทีGมาจากบญัชทีีGไดรั้บเครดติโบนัสจะไมถ่กูนํามาคดิคําน
วณสําหรับโปรโมชัGนนีL ตวัอยา่งเชน่ โบนัสเงนิฝาก (Deposit bonus) 
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E. รางวลัและการมอบรางวลั 
1. ผูช้นะแตล่ะทา่นจะมสีทิธิdรับรางวลัเดยีวเทา่นัLน ไมว่า่จะจับชืGอในรางวลัใด ๆ ไดอ้กี 

หากมกีารจับชืGอผูช้นะไดม้ากกวา่หนึGงครั Lง Forex4you 
ขอสงวนสทิธิdในการนําชืGอออกและจัดการจับฉลากตอ่ไปเพืGอเลอืกผูช้นะทา่นอืGน 

2. รายชืGอผูช้นะจะถกูสุม่จากผูท้ีGมสีทิธิdทั LงหมดในโปรโมชัGนนีLจะมผีูช้นะเพยีงหนึGงรอ้ยทา่น (100) 
ทา่นเทา่นัLน และรางวลัทีGจะไดรั้บ ตามตารางดงัตอ่ไปนีL:  

จบัฉลากรายเดอื
นคร ั8งทีN 1 

จบัฉลากรายเดอื
นคร ั8งทีN 2 

จบัฉลากรายเดอื
นคร ั8งทีN 3 

จบัฉลากรายเดื
อนคร ั8งทีN 4 

จบัฉลากรายเ
ดอืนคร ั8งทีN 5 

ระยะเวลาการเทร
ด  
23 มนีาคม 2563 
ถงึ 30 เมษายน 
2563 

ระยะเวลาการเทรด  
1 พฤษภาคม 
2563 ถงึ 29 
พฤษภาคม 2563 

ระยะเวลาการเทร
ด  
1 มถินุายน 2563 
ถงึ 30 มถินุายน 
2563 

ระยะเวลาการเท
รด  
1 กรกฎาคม 
2563 ถงึ 31 
กรกฎาคม 2563 
 

ระยะเวลาการเ
ทรด  
1 สงิหาคม 
2563 ถงึ 31 
สงิหาคม 2563 
 

วนัจับฉลาก 
6 พฤษภาคม 
2563 

วนัจับฉลาก 
5 มถินุายน 2563 

วนัจับฉลาก 
6 กรกฎาคม 
2563   

วนัจับฉลาก 
5 สงิหาคม 
2563 

วนัจับฉลาก 
7 กนัยายน 
2563 

รางวลั / 
จํานวนผูช้นะ 
50 USD x 20 
ทา่น 

รางวลั / 
จํานวนผูช้นะ 
50 USD x 20 ทา่น 

รางวลั / 
จํานวนผูช้นะ 
50 USD x 20 
ทา่น 

รางวลั / 
จํานวนผูช้นะ 
50 USD x 20 
ทา่น 

รางวลั / 
จํานวนผูช้นะ 
50 USD x 20 
ทา่น 

Forex4you ขอสงวนสทิธิdในการจับฉลากรายชืGอใหม ่
หากผูท้ีGไดร้างวลัถกูตรวจสอบวา่ไมม่สีทิธิdตามเกณฑอ์ยา่งสมบรูณ์ การตดัสนิใจของ Forex4you 
ถอืเป็นทีGส ิLนสดุและสมบรูณ์ และหากวา่มผีูม้สีทิธิdตํGากวา่หา้(5) การแจกรางวลัจะถอืเป็นโมฆะ  

3. หากผลการพจิารณาผูไ้ดรั้บรางวลัของโปรโมชัGนมกีารเปลีGยนแปลงใดๆ 
ทา่นจะไดรั้บการตดิตอ่จากทมีงานผา่นทางโทรศพัทห์รอือเีมล ์เพืGอทีGจะรับรางวลัในวนัทีGทาง 
Forex4you ไดกํ้าหนดขึLนตามตาราง 

a. จับฉลากวนัทีG 15 พฤษภาคม 2563 จะแจง้ภายในวนัทีG 6 พฤษภาคม 2563 
b. จับฉลากวนัทีG 12 มถินุายน 2563 จะแจง้ภายในวนัทีG 5 มถินุายน 2563 
c. จับฉลากวนัทีG 15 กรกฎาคม 2563 จะแจง้ภายในวนัทีG 6 กรกฎาคม 2563 
d. จับฉลากวนัทีG 14 สงิหาคม 2563 จะแจง้ภายในวนัทีG 5 สงิหาคม 2563  
e. จับฉลากวนัทีG 14 กนัยายน 2563 จะแจง้ภายในวนัทีG 7 กนัยายน 2563  

4. หากผูท้ีGไดรั้บรางวลัไมส่ามารถตดิตอ่ไดห้รอืมายนืยันตวัเองภายใน สาม (3) 
วนัทําการโดยทางอเีมลห์รอืชอ่งทางการสืGอสารอืGน ๆ 
จะถอืวา่สละสทิธิdและจะมกีารสุม่หาผูโ้ชคดทีา่นใหม ่

5. สทิธิdในการเขา้รว่มงานไมส่ามารถแลกเป็นของรางวลัอยา่งอืGน เปลีGยนแปลงเป็นเงนิสด 
หรอืเปลีGยนแปลงสทิธิdใหก้บัผูอ้ืGนได ้ 

6. หากทมีงาน Forex4you 
พจิารณาพบในภายหลงัวา่ผูไ้ดรั้บสทิธิdมกีารกระทําการใดๆทีGอาจฝ่าฝืนขอ้กําหนดทีGไดร้ะบไุว ้
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ทางทมีงานขอสงวนสทิธิdใชด้ลุยพนิจิในการตดัสทิธิdผูไ้ดรั้บรางวลัดงักลา่ว และดําเนนิการใด ๆ 
ดงัตอ่ไปนีL 

●  ระงับการใหร้างวลั และ/หรอื 
● โอนสทิธิdใหแ้กผู่ผ้า่นคณุสมบตัใินลําดบัถัดไป 

 
F. ขอ้สงวนสทิธิf/การตดัสทิธิf 

1. Forex4you ขอสงวนสทิธิdตามดลุยพนิจิทีGเห็นสมควรในการ: 
a) ปฏเิสธการลงทะเบยีนของผูเ้ขา้รว่มในโปรโมชัGนใด ๆ 
b) ตดัสทิธิdผูเ้ขา้รว่มโปรโมชัGนทีGละเมดิหรอืฝ่าฝืนขอ้กําหนดการใชง้านในบรกิารตา่งๆ ของ 

Forex4you 
2. เฉพาะผูใ้ชบ้ญัชทีีGลงทะเบยีนกบัForex4you 

และในประเทศทีGมสีทิธิdเขา้รว่มเทา่นัLนถงึจะสามารถมสีทิธิdในการจับฉลากนีL 
ทางบรษัิทมสีทิธิdทีGจะขอหลกัฐานยนืยันขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูเ้ขา้รว่มไดต้ลอดเวลา และ 
Forex4you มสีทิธิdทีGจะจํากดั บล็อก และระงับสทิธิdการใชบ้รกิารของผูใ้ชง้านบญัชไีด ้
หากผูใ้ชง้านปฎเิสธในการสง่เอกสารยนืยันตวัตน และการนําสง่เอกสารดงักลา่วจะตอ้งถกูตอ้ง 
ครบถว้น และอพัเดทใหต้รงกบัขอ้มลูทีGลงทะเบยีนและใหก้บัทาง Forex4you 

3. Forex4you 
ขอสงวนสทิธิdตามดลุยพนิจิทีGสมเหตสุมผลในการยตุโิปรโมชัGนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. Forex4you ขอสงวนสทิธิdในการเปลีGยนแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิโปรโมชัGนไดต้ลอดเวลา และ 
Forex4you 
ไมม่ขีอ้ผกูมัดในการแจง้เตอืนลกูคา้เกีGยวกบัการเปลีGยนแปลงตา่งๆสําหรับโปรโมชัGนดงักลา่ว 
ลกูคา้มหีนา้ทีGตอ้งปฏบิตัติามกฎและเงืGอนไขทัLงหมดของและคอยตดิตามตรวจสอบการเปลีGยนแปล
งตา่ง ๆ ของโปรโมชัGน 

5. ตามดลุพนิจิทีGสมเหตสุมผลของ Forex4you หากมขีอ้บง่ชีLวา่มกีารทําอาบทิราจ (Arbitrage) 
การละเมดิฝ่าฝืน การฉอ้โกง การปัGนหุน้ การอาบทิราจแบบคนืเงนิ บรษัิทจะทําใหก้ารทําธรุกรรม 
และ/หรอื กําไรหรอืขาดทนุทั LงหมดในบญัชเีทรดนัLนเป็นโมฆะ 

6. หากผูเ้ขา้รว่มเคยมปีระวตักิารสรา้งขอ้มลูหรอืปลอมแปลงขอ้มลู 
โดยเฉพาะเกีGยวกบัสถติทางบญัชจีะไมส่ามารถเขา้รว่มในการรับรางวลันีLได ้
หรอืเป็นผูช้นะในรางวลัใด ๆ ได ้และหากผูเ้ขา้รว่มมเีจตนาโกงในทางใด ๆ ก็ตาม 
รางวลัทีGไดรั้บจะถกูรบิคนืโดยทันท ี
หรอืหากผูเ้ขา้รว่มพยายามทีGจะแทรกแซงหรอืเจาะขอ้มลูของบรษัิท รวมถงึการฉอ้โกง 
ปลอมแปลงขอ้มลูใด ๆ ก็ตาม ทางForex4you 
มสีทิธิdทีGจะระงับบญัชผีูใ้ชข้องผูนั้Lนตามดจุพนิจิของบรษัิท และ Forex4you มสีทิธิdในการระงับ ตดั 
ลดจํานวนรางวลัทีGเคยมอบใหก้บัผูใ้ชง้านดงักลา่ว 
รวมถงึสทิธิdในการเขา้รว่มกจิกรรมและโปรโมชัGนตา่ง ๆในอนาคต  

7. ขอ้กําหนดและเงืGอนไขนีLจัดทําขึLนเป็นภาษาตา่งๆ 
และถงึแมว้า่จะถอืวา่ทกุฉบบัภาษานัLนเป็นฉบบัแทท้ีGมคีวามถกูตอ้ง 
ในกรณีทีGมขีอ้พพิาทและการเจรจาระงับขอ้พพิาท 
จะใชฉ้บบัภาษาองักฤษเป็นหลกัเพืGอจดุประสงคท์างกฎหมาย 

8. Forex4you ขอสงวนสทิธิdในการใชช้ืGอ ภาพถา่ย 
และวดิโีอของผูช้นะรางวลัเพืGอวตัถปุระสงคท์างการตลาด 
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9. ผูช้นะทั Lงหมดจะตอ้งแชรข์า่วการไดรั้บรางวลับนชอ่งทางโซเชยีลของตนเอง 
เพืGอเป็นการยนืยนัในการรับรางวลักบัทาง Forex4you.  

 
G. แจง้เตอืนเกีNยวกบัความเสีNยง 

1. การเทรดฟอเร็กซม์คีวามเสีGยงตอ่เงนิทนุของคณุ 
โปรดศกึษาขอ้มลูและตรวจสอบใหมั้Gนใจวา่คณุไดเ้ขา้ใจในเอกสารการเปิดเผยความเสีGยงอยา่งดแี
ลว้ 


