
 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขสาํหรับโปรโมช่ัน  
“Fight for Gold สะสมแตม้แลกทอง ” 

 
1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
1.1. เอกสารฉบับน้ีอธิบายขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของโปรโมช่ัน “Fight for Gold  สะสม

แตม้แลกทอง ” (เรียกวา่ “โปรโมช่ัน”) ซ่ึงเป็นโปรโมช่ันการตลาดของ Forex4you 

2.   คุณสมบัติของผูเ้ขา้ร่วม  
2.1. เฉพาะพาร์ทเนอร์ของ Forex4you ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑต์อ่ไปน้ีเทา่นัน้ จึงจะ

สามารถเขา้ร่วมโปรโมช่ันได:้ 
2.1.1. ประเทศของผูเ้ขา้ร่วม : ประเทศไทย และประเทศลาว 
2.1.2. พาร์ทเนอร์ Forex4you คือ ลูกคา้ของ Forex4you ท่ีมีบัญชีภายใตโ้ปรแกรม 

Affiliate , โปรแกรม IB และ โปรแกรม Pro-STP Mark-up ของ Forex4you 
2.1.3. ลูกคา้ท่ีผา่นเกณฑต์อ้งมีคุณสมบัติดังตอ่ไปน้ี:  

● ลูกคา้ Forex4you ท่ีอยูภ่ายใตพ้าร์ทเนอร์ Forex4you IB  
● ลูกคา้ Forex4you ท่ีอยูภ่ายใตพ้าร์ทเนอร์โปรแกรม Pro-STP Mark-up 
● ลูกคา้โดยตรง/ชัน้ท่ี 1 เทา่นัน้จากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ “Affilifate” ท่ีจะมี

คุณสมบัติผา่นเกณฑร่์วมโปรโมช่ันได ้สาํหรับลูกคา้พาร์ทเนอร์ในชัน้ท่ี 2 และ
ชัน้ท่ี  3 จะไมส่ามารถเขา้ร่วมได ้

2.1.4. พาร์ทเนอร์ Forex4you ทุกคนจะตอ้งผา่นการยืนยันตัวตน (Verification) 
2.1.5. ลูกคา้ของพาร์ทเนอร์จะตอ้งผา่นการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแลว้ (Verification) เพ่ือ

ทาํการเทรดและฝากเงนิให้ครบตามคุณสมบัติ การเขา้ร่วมโปรโมช่ัน 
2.1.6. พาร์ทเนอร์ไมค่วรมีบัญชีซํา้ พาร์ทเนอร์ควรมีแค ่1 ช่ือสมาชิกกับ Forex4you  

และพาร์ทเนอร์จะตอ้งห้ามใชช่ื้อของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิท 
เพ่ือเปิดบัญชีใหมกั่บ Forex4you 

2.1.7. พาร์ทเนอร์ท่ีเป็นตัวแทนฝากเงนิ (Local Depositor) สามารถเขา้ร่วมโปรโมช่ันน้ีได ้
 
3. ระยะเวลาของการเขา้ร่วมโปรโมช่ัน 
3.1. ระยะเวลาของโปรโมช่ัน เร่ิมตัง้แตวั่นท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2564  ถึง  30 มิถุนายน พ.ศ. 

2564  
4. ขอ้กาํหนดของโปรโมช่ัน 
4.1. การลงทะเบียน: 
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4.1.1. พาร์ทเนอร์ท่ีผา่นคุณสมบัติจะถูกลงทะเบียนเขา้ร่วมโปรโมช่ันโดยอัตโนมัติ 
4.2. คุณสมบัติขัน้ตน้ 
4.2.1. พาร์ทเนอร์จะตอ้งมีคุณสมบัติขัน้ตน้ดังตอ่ไปน้ี ในชว่งระยะเวลาของโปรโมช่ัน : 

● ลูกคา้ใหมจ่าํนวน 5 ราย 
● ปริมาณการเทรดของลูกคา้ใหม ่100 ลอ็ต 
● ลูกคา้ใหมฝ่ากเงนิจาํนวน 10,000 USD 

 
4.3. คะแนน 
4.3.1. ถา้พาร์ทเนอร์ผา่นคุณสมบัติขัน้ตน้และรักษาคุณสมบัติขัน้ตน้ สาํหรับโปรโมช่ันไวไ้ด ้

คะแนนทัง้หมดของพาร์ทเนอร์ จะนํามาคาํนวณดว้ย  
4.3.2. จากนัน้ พาร์ทเนอร์มีสทิธ์ิเป็น 1 ในผูช้นะ 20 อันดับแรกของโปรโมช่ัน  

ผูช้นะ คือ พาร์ทเนอร์จาํนวนย่ีสบิ (20) รายท่ีมีคุณสมบัติครบ และมีคะแนนสะสม
สูงสุดของพาร์ทเนอร์ท่ีเขา้ร่วมโปรโมช่ัน 
คะแนนจะคาํนวณจากสูตรตอ่ไปน้ี: ลูกคา้ใหมฝ่ากเงนิ 50 USD และปริมาณการ
เทรด 1 ลอ็ตจากลูกคา้ใหมมี่คา่เทา่กับ 100 คะแนน พาร์ทเนอร์ตอ้งผา่นเง่ือนไขทัง้ 
2 ขอ้เพ่ือท่ีจะไดรั้บคะแนน 
 
คะแนนจะคาํนวณตามสูตรตอ่ไปน้ี :  ถา้ลูกคา้ใหมข่องพาร์ทเนอร์ฝากเงนิ 50 USD 
และลูกคา้ใหมมี่การเทรดจาํนวน 1 ลอ็ต เทา่กับ 100 คะแนน เง่ือนไขทัง้สองสว่น
จาํเป็นสาํหรับคะแนนท่ีจะไดรั้บ  
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอยา่งการคาํนวณคะแนนในสถานการณ์ 2 แบบท่ีแตกตา่งกัน  
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 จาํนวนเงนิฝากทัง้หมด 
ของลูกคา้ใหม ่ 

ปริมาณการเทรดทัง้หมด 
ของลูกคา้ใหม ่ 

ผลลัพธ ์ 
(คะแนน)  

พาร์ทเนอร์ 1  10,000 USD 90 ลอ็ต 9,000  
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ตัวอยา่งพาร์ทเนอร์ท่ี 1 จาํนวนเงนิฝากทัง้หมดของลูกคา้ใหม ่คือ 10,000 USD และ
ปริมาณการเทรดทัง้หมด คือ 90 ลอ็ต คะแนนท่ีพาร์ทเนอร์จะไดรั้บจากการฝากเงนิ 
10,000 USD คือ 20,000 คะแนน อยา่งไรกต็าม สถานการณ์น้ีจะเป็นไปไดก้ต็อ่เม่ือ
มีปริมาณการเทรด 200 ลอ็ต (10,000 : 50 = 200 ลอ็ต) แตใ่นตัวอยา่งน้ี มีปริมาณ
การเทรดเพียง 90 ลอ็ต ซ่ึงตํา่วา่เง่ือนไข ดังนัน้ พาร์ทเนอร์ 1 จะไดรั้บ 9,000 คะแนน 
เน่ืองจากเทรดขัน้ตํา่คือ 200 ลอ็ต (90 ลอ็ต x 100 คะแนน = 9,000)  
  
ตัวอยา่งพาร์ทเนอร์ท่ี 2 จาํนวนเงนิฝากทัง้หมด คือ 7,500 USD และเทรด 200 ลอ็ต 
ซ่ึงเงนิฝาก 7,500 USD น้ีจะให้ 15,000 คะแนน (7,500 USD/50 x 100 = 
15,000 คะแนน) ถา้มีปริมาณการเทรดอยา่งน้อย 150 ลอ็ต (7,500 / 50 = 150) 
แตมี่ปริมาณการเทรด 200 ลอ็ต ซ่ึงมากกวา่ปริมาณการเทรดขัน้ตํา่ท่ีกาํหนด 100 ลอ็ต 
ดังนัน้ พาร์ทเนอร์จะไดรั้บคะแนนสูงสุดสาํหรับเงนิฝาก 7,500 USD ท่ี 15,000 
คะแนน  
 

4.3.3. ไมส่ามารถถา่ยโอนคะแนนให้พาร์ทเนอร์รายอ่ืนได ้ 
4.3.4. ลูกคา้ใหม ่คือ ลูกคา้ชัน้ท่ี 1 ท่ีผา่นการยืนยันตัวตนแลว้ และเขา้ร่วมโปรโมช่ันในชว่ง

ระยะเวลาของโปรโมช่ัน 
4.3.5. การติดตามผล 
4.3.6. พาร์ทเนอร์สามารถติดตอ่ฝ่ายบริการลูกคา้ของ Forex4you หรือผูจั้ดการบัญชี เพ่ือ

ติดตามความคืบหน้าและคุณสมบัติ การเขา้ร่วมโปรโมช่ัน  
4.3.7. พาร์ทเนอร์ตรวจสอบวดิเจต็ในเทรดเดอร์รูมเพ่ือดูความคืบหน้า 
4.3.8. หากขอ้มูลไมต่รงกันซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งระบบภายในของ Forex4you และวดิเจต็เทรด

เดอร์รูม จะข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของ Forex4you ในการตัดสนิผลลัพธ ์
 

4.4. รางวัล 
4.4.1. พาร์ทเนอร์ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 20 ทา่นแรก จะไดรั้บทองคาํแทง่เป็นรางวัล 
4.4.2. Forex4you มีอาํนาจในการตัดสนิใจ เลือกประเภท และความบริสุทธ์ิของทองคาํ 
4.4.3. พาร์ทเนอร์ท่ีชนะ จะไดรั้บเพียง 1 รางวัลเทา่นัน้ 
4.4.4. ถา้พาร์ทเนอร์ท่ีชนะถูกตัดสทิธ์ิ  Forex4you  จะเป็นผูเ้ลือกพาร์ทเนอร์รายใหม ่มา

แทนท่ีผูช้นะตามดุลยพินิจ 
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4.4.5. หากพาร์ทเนอร์ถูกตัดสทิธ์ิ จะเป็นดุลยพินิจของ Forex4you ในการเลือกพาร์ทเนอร์
ใหมแ่ทนท่ีผูช้นะ 

4.4.6. รางวัลข้ึนอยูกั่บความพร้อมของรางวัลในชว่งสิน้สุดโปรโมช่ัน Forex4you มีสทิธ์ิ
เปล่ียนแปลงรางวัลเป็นรางวัลอ่ืนได ้

4.4.7. มูลคา่รางวัลรวม ภาษีมูลคา่เพิม่ แลว้ 
4.4.8. Forex4you จะไมจ่า่ยภาษีมูลคา่เพิม่ เชน่ ภาษีท่ีหัก ณ ท่ีจา่ย 

4.4.8.1 ข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของ Forex4you ในการเลือกผูค้า้ปลีก 
4.4.9. มูลคา่ของทองคาํหรือรายการเป็นไปดังรายละเอียดดา้นลา่งน้ี ภายใต ้

สกุลเงนิ USD  และข้ึนอยูกั่บอัตราแลกเปล่ียนท่ีแตกตา่งกันตามวันและเวลา  
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ลาํดับ มูลคา่สูงสุด(USD) 

ลาํดับท่ี 1 10,000 

ลาํดับท่ี 2 7,000 

ลาํดับท่ี 3 5,000 

ลาํดับท่ี 4 3,000 

ลาํดับท่ี 5 2,500 

ลาํดับท่ี 6 1,500 

ลาํดับท่ี 7 1,400 

ลาํดับท่ี 8 1,300 

ลาํดับท่ี 9 1,200 

ลาํดับท่ี 10  1,100 
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4.4.10. หากมูลคา่รางวัลน้อยเกินไปสาํหรับการซ้ือทองคาํแทง่  
 Forex4you มีสทิธ์ิแทนท่ีทองคาํแทง่ดว้ยสนิคา้ชนิดอ่ืนในชว่งราคาเดียวกัน 
4.4.11. หากพาร์ทเนอร์เลือกรับเป็นเงนิสด Forex4you จะโอนเงนิให้กับพาร์ทเนอร์ 70% 

ของมูลคา่รางวัลเดิม ในบัญชีเทรดของพาร์ทเนอร์ 
4.4.12.     เม่ือสิน้สุดระยะเวลาโปรโมช่ันพาร์ทเนอร์จะตอ้งรักษาเปอร์เซน็ตข์อง คา่คอมมิชช่ัน ตอ้ง

ไมม่ากกวา่ 60% ของยอด Net Deposit  
4.4.13. เม่ือสิน้สุดระยะเวลาโปรโมช่ัน พาร์ทเนอร์ท่ีไดรั้บรางวัลจะตอ้งรักษาจาํนวนเงนิ Net 

Deposit ขัน้ตํา่ไว ้เพ่ือใชใ้นการขอรับรางวัล 
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ลาํดับท่ี 11 1,000 

ลาํดับท่ี 12 900 

ลาํดับท่ี 13 800 

ลาํดับท่ี 14 700 

ลาํดับท่ี 15 600 

ลาํดับท่ี 16 500 

ลาํดับท่ี 17 400 

ลาํดับท่ี 18 300 

ลาํดับท่ี 19 200 

ลาํดับท่ี 20 100 
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4.4.13.1.    พาร์ทเนอร์ท่ีอยูใ่นอันดับท่ี 1 ถึง 5 ควรมี Net Deposit ขัน้ตํา่ 50,000 
USD 

4.4.13.2.    พาร์ทเนอร์ท่ีอยูใ่นอันดับท่ี 6 ถึง 10 ควรมี Net Deposit ขัน้ตํา่ 20,000 
USD 

4.4.13.3.    พาร์ทเนอร์ท่ีอยูใ่นอันดับท่ี 11 ถึง 20 ควรมี Net Deposit ขัน้ตํา่ 5,000 
USD 

 
5. ปริมาณลอ็ตการเทรด และคาํสัง่ 
5.1. ปริมาณลอ็ตการเทรดท่ีเกิดข้ึนจากการสง่คาํสัง่ประเภทเฮจจ้ิง (Hedging) จะถูกนํา

เขา้ไปในบัญชีเตม็จาํนวนกต็อ่เม่ือคาํสัง่ท่ี 2 (คาํสัง่ในทศิทางตรงขา้มกับคาํสัง่แรก) ถูก
เปิดภายหลังคาํสัง่แรกเกินกวา่ 3 ช่ัวโมง หากระยะเวลาระหวา่งการเปิดคาํสัง่ซ้ือตรงขา้ม
สองคาํสัง่เทา่กับ หรือน้อยกวา่ 3 ช่ัวโมง ปริมาณคาํสัง่ซ้ือท่ีน้อยลงจะถูกนับในการ
คาํนวณ 

5.2. โบนัสเงนิฝาก หรือ Welcome Bonus และปริมาณการเทรดโดยใชเ้งนิโบนัส (เชน่ 
โปรโมช่ันโบนัสเงนิฝาก) จจะไมถู่กนํามาคดิคาํนวณสาํหรับโปรโมช่ัน 

5.3. ปริมาณการเทรดทัง้หมดจะถูกคาํนวณจากคาํสัง่ปิดเม่ือสิน้สุดระยะเวลา ของโปรโมช่ัน 
คาํสัง่ใด ๆ ท่ีเปิดเม่ือสิน้สุดโปรโมช่ัน จะไมนํ่ามาพิจารณา ในโปรโมช่ัน 

5.4. เงนิฝากและปริมาณการเทรดจากแพลตฟอร์มการเทรดท่ีมีอยูทั่ง้หมดจะได ้รับการ
ประเมินเม่ือสิน้สุดระยะเวลาของโปรโมช่ัน 

5.5. การคาํนวณคะแนนและ / หรือการคาํนวณคา่ InOut สาํหรับโปรโมช่ันอาจแตกตา่งกัน
ไป ซ่ึงข้ึนอยูกั่บเคร่ืองมือทางการเงนิ / คูต่ลาดท่ีซ้ือขาย 

5.6. การคาํนวณทัง้หมดจะกระทาํในแตล่ะเทรดเดอร์รูม ไมใ่ชแ่ตล่ะบัญชีของพาร์ทเนอร์ 
5.7. จาํนวนเงนิฝากถอน คือ จาํนวนเงนิฝากทัง้หมดของลูกคา้ชัน้ท่ี 1 ลบดว้ยจาํนวนเงนิ

ถอนทัง้หมด จากลูกคา้ชัน้ท่ี 1 ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
5.8. Forex4you จะพิจารณาผลสุดทา้ยของพาร์ทเนอร์แตล่ะราย ขอ้มูลจะถูกดึงมาจาก

กิจกรรมของพาร์ทเนอร์ แตผ่ลจากโปรโมช่ันจะไมร่วม: 
5.8.1. การโอนภายใน; 
5.8.2. กิจกรรมทางการเงนิอ่ืน ๆ ท่ี Forex4you ถือวา่ไมเ่ขา้ขา่ย 

6. รางวัลและการมอบรางวัล 
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6.1. การเลือกผูช้นะ 
6.1.1. มีเพียงพาร์ทเนอร์ท่ีไดรั้บการอนุมัติและประกาศโดย Forex4you เทา่นัน้ท่ีมีสทิธ์ิขอรับ

คะแนน 
6.1.2. การรับรางวัล พาร์ทเนอร์ตอ้งยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของโปรโมช่ันโดยไมมี่

เง่ือนไข 
6.1.3. Forex4you ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกพาร์ทเนอร์รายอ่ืนมาทดแทน หากภายหลังพบ

วา่ไมมี่คุณสมบัติหรือถูกตัดสทิธ์ิ การตัดสนิใจของ Forex4you เก่ียวกับการกาํหนด
ระดับและคะแนนของพาร์ทเนอร์ ถือเป็นท่ีสิน้สุด ขอ้สรุปสุดทา้ย และมีผลผูกพัน  

 
6.2. ลักษณะของรางวัล  
6.2.1. Forex4you ขอสงวนสทิธ์ิในการแทนท่ี และ/หรือ สับเปล่ียน และ/หรือ เปล่ียนแปลง

รางวัลเป็นสิง่ของอ่ืนท่ีเทา่เทียมกัน หรือมีมูลคา่ปลีกท่ีแนะนําใกลเ้คียงกับรางวัลใด ๆ ได้
ตลอดเวลาและโดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า หรือแจง้เหตุผล หรือแสดงความรับผิด
ชอบใด ๆ ตอ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

6.2.2. สทิธ์ิในการรับรางวัลไมส่ามารถเปล่ียนแปลง หรือคืนเงนิ หรือถา่ยโอน หรือแลกเปล่ียน
เป็นของขวัญ บัตรกาํนัล หรือเงนิสด หรือผลประโยชน์ใด ๆ เป็นชนิดเวน้แตว่า่ 
Forex4you จะเป็นผูก้าํหนด 

6.2.3. รางวัลไมส่ามารถโอนให้พาร์ทเนอร์รายอ่ืนได ้ 
 
6.3. การมอบรางวัลและการเพิกถอนรางวัล 
6.3.1. พาร์ทเนอร์ท่ีมีคุณสมบัติครบจะไดรั้บการติดตอ่เป็นการสว่นตัวจาก Forex4you  หรือ

สามารถติดตอ่ Forex4you  ไดเ้ม่ือสิน้สุดโปรโมช่ัน  
6.3.2. Forex4you จะติดตอ่ผา่นทางโทรศัพท ์ขอ้ความ หรืออีเมลเพ่ือแจง้ให้ทราบถึงสทิธ์ิใน

การไดรั้บรางวัล และคะแนนรวมสุดทา้ยของพาร์ทเนอร์แตล่ะรายท่ีไดส้ะสมไวภ้ายใน
ย่ีสบิ (20) วันทาํการหลังสิน้สุดโปรโมช่ัน (หรือในวันท่ี Forex4you ตัดสนิใจตาม
ดุลยพินิจ) 

6.3.3. ถา้พาร์ทเนอร์ไมต่อบกลับการยืนยันของรางวัลของ Forex4you ภายในห้า (5) วัน
ทาํการทางโทรศัพท ์หรืออีเมล พาร์ทเนอร์จะถูกเรียกคืนรางวัล และทีมงานจะเลือกผู้
ชนะคนใหม ่

6.3.4. Forex4you ขอสงวนสทิธ์ิในการเปิดเผย และเผยแพร่ช่ือ  รายละเอียดอ่ืน ๆ (รวมไปถึง
รูปภาพ) ของพาร์ทเนอร์ใด ๆ ตามท่ีบริษัทเหน็สมควรตามความเหมาะสม เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ ์ พาร์ทเนอร์ยนิยอมท่ีจะถา่ยภาพ เปิดเผยขอ้มูลสว่นตัว การใชช่ื้อ รูปภาพ 
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และเสยีงเพ่ือการประชาสัมพันธท่ี์เก่ียวขอ้งกับโปรโมช่ัน และมีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนโดย  Forex4you สาํหรับวัตถุประสงคน้ี์โดยไมมี่การชดเชยเพิม่เติม 

6.3.5. พาร์ทเนอร์ทุกทา่นตอ้งเผยแพร่ขา่วรางวัลท่ีไดรั้บลงโซเชียลมีเดียกอ่นการ รับรางวัลจาก 
Forex4you  

6.3.6. พาร์ทเนอร์ทุกทา่นตอ้งเตรียมเอกสารให้เพียงพอหากถูกร้องขอ  หากไมม่อบเอกสาร อาจ
สง่ผลตอ่การเรียกคืนรางวัล ถา้พาร์ทเนอร์ไมม่อบเอกสารท่ีถูกร้องขอภายใน 10 วัน
ทาํการ Forex4you มิสทิธ์ิเพิกถอนรางวัล 

6.3.7. Forex4you ไมเ่ก่ียวขอ้งและไมรั่บผิดชอบใด ๆ ตอ่ของรางวัลท่ีสูญหาย ลา่ชา้ หรือได้
รับความเสยีหายในระหวา่งการขนสง่ จะมีการแสดงหลักฐาน การสง่ไปรษณียเ์ม่ือมีการ
ร้องขอ ถา้ของรางวัลถูกนําสง่แลว้ เป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์ในการติดตอ่ผูนํ้า
สง่ หรือบริษัทขนสง่ และติดตามการนําสง่ของรางวัล Forex4you ไมไ่ดใ้ห้การรับ
ประกันใด ๆ ตอ่ของรางวัล และการเรียกร้องการรับประกันคุณภาพใด ๆ ทัง้หมดควร
ดาํเนินการกับผูผ้ลิตของกาํนัลนัน้ ๆ 

6.3.8. รางวัลทัง้หมดอาจใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตัง้แต ่30 มิถุนายน 2564 สาํหรับ 
Forex4you ในการซ้ือและจัดสง่รางวัลให้กับผูช้นะทัง้หมด 

6.3.9. หาก  Forex4you พบภายหลังหรือพิจารณาตามดุลยพินิจแลว้วา่  พาร์ทเนอร์ไมมี่สทิธ์ิ 
หรือถูกตัดสทิธ์ิเขา้ร่วม     โปรโมช่ัน  หรือไมส่ามารถปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข
ใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับโปรโมช่ัน  Forex4you จะเป็นผูตั้ดสนิใจดังตอ่ไปน้ี 

เพิกถอนรางวัลจากพาร์ทเนอร์  และ/หรือ เรียกคืนรางวัลจากพาร์ทเนอร์ และเลือก
พาร์ทเนอร์รายอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ ์ 

 
 
7. ขอ้สงวนสทิธ์ิและการตัดสทิธ์ิ 

7.1. Forex4you ขอสงวนสทิธ์ิตามดุลยพินิจท่ีเหน็สมควรในการ: 
7.1.1. เพิกถอนพาร์ทเนอร์ใด ๆ ออกจากโปรโมช่ันหากพาร์ทเนอร์ดังกลา่วละเมิดหรือละเมิด

ขอ้กาํหนดการ ใชบ้ริการของ Forex4you 
7.1.2. ยกเลิกโปรโมช่ัน หรือเง่ือนไขเพิม่เติมเหลา่น้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 
7.2. Forex4you ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือยกเลิกโปรโมช่ันไดต้ลอด

เวลา และ Forex4you ไมมี่ขอ้ผูกมัดในการแจง้เตือนลูกคา้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ สาํหรับโปรโมช่ัน ลูกคา้และ                   พาร์ทเนอร์มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตามกฎ
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และเง่ือนไขทัง้หมดของโปรโมช่ัน และคอยติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ 
ของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเหลา่น้ี และขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตน้ฉบับของโปรโมช่ัน 

7.3. มีเพียงพาร์ทเนอร์ท่ีลงทะเบียนกับ Forex4you และมาจากประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเทา่นัน้ท่ี
มีคุณสมบัติเขา้ร่วมโปรโมช่ัน  ทีมงานอาจขอให้พาร์ทเนอร์มอบขอ้มูลท่ีสามารถระบุตัว
บุคคลไดเ้พ่ือวัตถุ ประสงคก์ารในยืนยันตัวตนเวลาใดกไ็ด ้Forex4you ขอสงวนสทิธ์ิ
ในการจาํกัด ปิดกัน้การเขา้ถึงบริการของ Forex4you และ/หรือ ระงับบัญชีของพาร์ท
เนอร์ถา้หากพาร์ทเนอร์ไมม่อบขอ้มูลดังกลา่ว  การให้ขอ้มูลกับทีมงานและการลงทะเบียน
กับ Forex4you เป็นการยืนยันวา่ขอ้มูลใด ๆ ท่ีมอบให้นัน้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน และ
สมบูรณ์ 

7.4. ถา้พาร์ทเนอร์ประสบปัญหาเร่ืองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสถิติของ บัญชี ทาํให้
ไมมี่คุณสมบัติตามโปรโมช่ันพาร์ทเนอร์จะไมมี่สทิธ์ิ ไดรั้บรางวัลใด ๆ พาร์ทเนอร์ท่ี
พยายามละเมิดรางวัลโปรโมช่ัน หรือจัดการตาํแหน่งของตนในโปรโมช่ัน จะถูกยึด
รางวัลเพ่ือประโยชน์ ตอ่การเลือกพาร์ทเนอร์รายตอ่ ไปในโปรโมช่ัน  

7.5. ถา้พาร์ทเนอร์พยายามท่ีจะยืนยันความถูกตอ้ง หรือการดาํเนินการตามกฎเกณฑข์องโปร
โมช่ันดว้ยการเจาะเขา้ระบบ หรือโกง หรือฉ้อโกง หรือจัดการในทางใดทางหน่ึง รวมไป
ถึงให้รายละเอียดเทจ็ หรือลงทะเบียนเทจ็ Forex4you อาจยุติบัญชีผูใ้ชดั้งกลา่วตาม
ดุลยพินิจ นอกจากน้ี Forex4you อาจละเวน้การมอบรางวัล และ/หรือ หักจาํนวน
รางวัลท่ีจะมอบให้กับผูเ้ขา้ร่วมโปรโมช่ัน และ/หรือ ห้ามไมใ่ห้พาร์ทเนอร์เขา้ร่วมโปรโม
ช่ันและโปรโมช่ันอ่ืน ๆ ในอนาคต 

7.6. ตามดุลพินิจท่ีสมเหตุสมผลของบริษัท หากมีขอ้บง่ช้ีวา่มีการทาํอาบทิราจ (Arbitrage) 
การละเมิดฝ่าฝืน การฉ้อโกง การป่ันหุ้น การอาบทิราจแบบคืนเงนิ บริษัทจะทาํให้การทาํ
ธุรกรรม และ/หรือ กาํไรหรือขาดทุนทัง้หมดในบัญชีเทรดท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมของพาร์
ทเนอร์หรือโปรโมช่ันน้ีกลายเป็นโมฆะ 

7.7. ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขน้ีจัดทาํข้ึนเป็นภาษาตา่งๆ และจะถือวา่ทุกฉบับภาษานัน้เป็นฉบับ
แทท่ี้มีความถูกตอ้ง ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทและการเจรจาระงับขอ้พิพาท จะใชฉ้บับภาษา
อังกฤษเป็นหลักเพ่ือจุดประสงคท์างกฎหมาย 

 
8. แจง้เตือนเก่ียวกับความเสี่ยง  
8.1. การเทรดฟอเร็กซมี์ความเสี่ยงตอ่เงนิทุนของคุณ โปรดศกึษาขอ้มูลและตรวจสอบให้

ม่ันใจวา่คุณไดเ้ขา้ใจในเอกสารการ เปิดเผยความเสี่ยงอยา่งดีแลว้ 
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