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ข้อกาํหนดและเงื0อนไขสาํหรบั “พารท์เนอรล์ุ้นทรพัยร์บัโชค” 

 

1. ข้อมลูเบืEองต้น 

1.1. เอกสารฉบบันี-อธบิายขอ้กาํหนดและเงื;อนไขของโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชค (“การจบัฉลาก”) ซึ;งเป็น

โปรโมชั ;นการตลาดของ Forex4you  

2. คณุสมบติัของผูเ้ข้าร่วม  

2.1. มเีพยีงพารท์เนอรข์อง Forex4you ที;มคีณุสมบตัติามเกณฑต์่อไปนี-เทา่นั -นจงึจะสามารถเขา้รว่มโปรโมชั ;นได:้ 

2.1.1. สถานที;/ประเทศของบญัช:ี ประเทศไทย 

2.1.2. พารท์เนอร ์Forex4you คอื ลกูคา้ของ Forex4you ที;มบีญัชภีายใตโ้ปรแกรม Affiliate ของ Forex4you, โปรแกรม 

IB ของ Forex4you และ โปรแกรม Pro-STP Mark-up ของ Forex4you 

2.1.3. พารท์เนอร ์Forex4you ที;มคีณุสมบตัเิขา้รว่มตอ้งเป็นพารท์เนอรท์ี;ลงทะเบยีนตั -งแต่วนัที; O มกราคม พ.ศ. QRST 

เป็นตน้ไป  

2.1.4. ลกูคา้ที;มกีจิกรรมผา่นเกณฑด์งัต่อไปนี-:  

2.1.4.1. ลกูคา้ Forex4you ที;อยูภ่ายใตพ้ารท์เนอร ์Forex4you IB 

2.1.4.2. ลกูคา้ Forex4you ที;อยูภ่ายใตพ้ารท์เนอรโ์ปรแกรม Pro-STP Mark-up  

2.1.4.3. ลกูคา้โดยตรง/ระดบั t เทา่นั -นจากโปรแกรมพารท์เนอร ์“Affilifate” ที;จะมคีณุสมบตัผิา่นเกณฑร์ว่มเทรดได ้สาํหรบั

ลกูคา้พารท์เนอรร์ะดบั u และระดบั v จะไมส่ามารถเขา้รว่มการแขง่ขนัได ้

2.1.5. พารท์เนอร ์Forex4you ทกุคนจะตอ้งผา่นการยนืยนับญัช ีForex4you แลว้ (Verification) 

2.1.6. ลกูคา้พารท์เนอร ์Forex4you จะตอ้งผา่นการยนืยนัตวัตนเรยีบรอ้ยแลว้ (Verification) เพื;อดาํเนินการเทรดและ

ฝากเงนิเพื;อมคีณุสมบตัเิขา้รว่มการจบัฉลาก 

2.1.7. พารท์เนอรไ์มค่วรมบีญัชซีํ-า พารท์เนอรค์วรมแีค ่t เทรดเดอรร์มูกบั Forex4you  

2.1.7.1. พารท์เนอรต์อ้งไมใ่ช ้และหา้มใชส้มาชกิครอบครวัหรอืเพื;อนสนิทเปิดบญัช ีForex4you ใหม ่

2.1.7.2. พารท์เนอรท์ี;ลงทะเบยีนก่อนวนัที; t มกราคม พ.ศ.u|}v ไมส่ามารถสรา้งบญัชใีหมเ่พื;อเขา้รว่มการจบัฉลาก  

 

3. ระยะเวลาของการเข้าร่วมโปรโมชั 0น 

3.1. ระยะเวลาเทรดของโปรโมชั ;นเริ;มตั -งแต่วนัที; t เมษายน พ.ศ.u|}v ถงึ v� กนัยายน พ.ศ.u|}v 

 

4. ข้อกาํหนดของโปรโมชั 0น 

4.1. การลงทะเบยีน: 

4.1.1. พารท์เนอรท์ี;มคีณุสมบตัเิขา้รว่มจะถกูลงทะเบยีนเขา้รว่มการจบัฉลากโดยอตัโนมตั ิ 

4.2. ระยะเวลา:  

4.2.1. กจิกรรมการเทรดทั -งหมดเริ;มตั -งแต่วนัที; t เมษายน พ.ศ.u|}v ถงึ v� กนัยายน พ.ศ.u|}v  

4.3. รายละเอียดการจบัฉลาก:  
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4.3.1. การจบัฉลากประกอบดว้ยการจบัฉลากชงิโชค u ประเภท (“การจบัฉลากชิงโชค”): 

4.3.1.1. ประเภทที; t คอื การจบัฉลากชงิโชครายเดอืน ซึ;งจะเกดิขึ-นทกุเดอืนตั -งแต่เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกนัยายน 

4.3.1.2. ประเภทที; u คอื การจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่ ซึ;งจะเกดิขึ-นครั -งเดยีวชว่งตน้เดอืนตุลาคม  

4.4. การรบัตั ]ว 

4.4.1. พารท์เนอรต์อ้งมตีั �วสาํหรบัการเขา้รว่มจบัฉลากชงิโชคทั -ง u ประเภท  

4.4.2. ผูโ้ชคดจีะถกูสุม่จากกลุม่ตั �ว ดงันั -นยิ;งพารท์เนอรเ์กบ็ตั �วไวจ้าํนวนมากเทา่ไร พารท์เนอรก์จ็ะยิ;งมโีอกาสชนะมาก

ขึ-น 

4.4.3. พารท์เนอรจ์ะไดร้บัตั �วเมื;อ: ลกูคา้ฝากเงนิมลูคา่อยา่งน้อยหนึ;งพนั (1,000) USD, ลกูคา้มปีรมิาณการเทรดอยา่ง

น้อยหา้ (5) ลอ็ต และมลีกูคา้ใหมอ่ยา่งน้อยหนึ;ง (1) ราย  

4.4.3.1. ตวัอยา่ง: ถา้พารท์เนอรไ์ดร้บัเงนิฝากจากลกูคา้ |,��� USD ลกูคา้ใหม ่| ราย และมปีรมิาณการเทรด ut ลอ็ต 

พารท์เนอรจ์ะไดร้บัตั �วแค ่� ใบ 

4.4.3.2. ตวัอยา่ง: ถา้พารท์เนอรไ์ดร้บัเงนิฝากจากลกูคา้ 1,000 USD ลกูคา้ใหม ่t� ราย และมปีรมิาณการเทรด t� ลอ็ต 

พารท์เนอรจ์ะไดร้บัตั �ว t ใบ 

4.4.3.3. ตวัอยา่ง: ถา้พารท์เนอรไ์ดร้บัเงนิฝากจากลกูคา้ 500 USD ลกูคา้ใหม ่} ราย และมปีรมิาณการเทรด u� ลอ็ต 

พารท์เนอรจ์ะไดร้บัตั �ว � ใบ 

4.4.3.4. ตั �วไมม่มีลูคา่ทางเงนิ และไมส่ามารถคนืเงนิได ้และไมส่ามารถแลกเปลี;ยนเป็นสนิคา้และบรกิารได ้ 

4.5. การตรวจสอบจาํนวนตั ]ว 

4.5.1. พารท์เนอรส์ามารถตรวจสอบวา่มตีั �วจาํนวนกี;ใบไดจ้ากการคาํนวณตั �วจากผลลพัธท์ี;ผา่นมาของพารท์เนอรไ์ดใ้นเท

รดเดอรร์มูของพารท์เนอร ์

4.5.2. อกีวธิหีนึ;งคอื พารท์เนอรส์ามารถตรวจสอบจาํนวนตั �วโดยการตดิต่อฝ่ายบรกิารลกูคา้  

 

4.6. รายละเอียดการจบัฉลากชิงโชครายเดือน: 

4.6.1. คณุสมบติัที0ต้องมี: 

4.6.1.1. การเขา้รว่มการจบัฉลากชงิโชครายเดอืนนั -น พารท์เนอรต์อ้งมตีั �วอยา่งน้อยหนึ;ง (1) ใบสาํหรบัเดอืนที;ตอ้งการเขา้

รว่ม 

4.6.1.2. จาํนวนตั �วสาํหรบัการจบัฉลากชงิโชครายเดอืนจะถกูตั -งคา่ใหมเ่ป็นศนูย ์(0) เมื;อเริ;มตน้เดอืนใหม ่ 

4.6.2. ความถี0ในการจบัฉลาก:  

4.6.2.1. การจบัฉลากชงิโชครายเดอืนจะเกดิขึ-นเดอืนละ t ครั -งในชว่งปลายเดอืนตั -งแต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.u|}v ถงึ

เดอืนกนัยายนพ.ศ. u|}v 

4.6.3. รางวลั:  

4.6.3.1. การจบัฉลากชงิโชครายเดอืนแต่ละครั -งจะมทีั -งหมดสาม (3) รางวลั 

4.6.3.2. รางวลัสาํหรบัการจบัฉลากรายเดอืนมดีงันี-: 

4.6.3.2.1. อนัดบัที; t: 300 USD  

4.6.3.2.2. อนัดบัที; u: 200 USD 
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4.6.3.2.3. อนัดบัที; v: 100 USD 

4.6.3.3. พารท์เนอรไ์มส่ามารถไดร้บัหลายรางวลั 

4.6.3.4. พารท์เนอรท์ี;ไดร้างวลัจากการจบัฉลากชงิโชครายเดอืน จะไมม่สีทิธิ �ไดร้บัรางวลัไดก้ารจบัฉลากชงิโชครายเดอืนใน

เดอืนถดัไป  

4.6.3.5. พารท์เนอรท์ี;ไดร้างวลัจากการจบัฉลากชงิโชครายเดอืนจะยงัคงมสีทิธิ �ไดร้บัรางวลัจากการจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่ 

4.6.4. การยกเลิก: 

4.6.4.1. ถา้มจีาํนวนตั �วน้อยกวา่สี;สบิ (40) ใบ และมพีารท์เนอรท์ี;มคีณุสมบตัเิขา้รว่มการจบัฉลากน้อยกวา่หา้ (5) ราย

ภายในวนัสดุทา้ยของเดอืน การจบัฉลากชงิโชครายเดอืนจะไมเ่กดิขึ-นในเดอืนนั -น  

4.6.4.2. พารท์เนอรท์ี;มคีณุสมบตัจิะไมไ่ดร้บัการชดเชยหากมกีารยกเลกิ 

 

4.7. รายละเอียดการจบัฉลากชิงรางวลัใหญ่: 

4.7.1. คณุสมบติัที0ต้องมี: 

4.7.1.1. การเขา้รว่มการจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่นั -น พารท์เนอรต์อ้งมตีั �วอยา่งน้อยหนึ;ง (1) ใบ  

4.7.1.2. ตั �วสาํหรบัการจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่มาจากการเกบ็สะสมตั -งแต่วนัที; t เมษายน พ.ศ.u|}v ถงึ v� กนัยายน พ.ศ.

2563 

4.7.2. ความถี0ในการจบัฉลาก:  

4.7.2.1. การจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่จะเกดิขึ-น t ครั -งเทา่นั -นในชว่งปลายเดอืนกนัยายน พ.ศ.u|}v 

4.7.3. รางวลั:  

4.7.3.1. การจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่จะมรีางวลัทั -งหมดสาม (3) รางวลั 

4.7.3.2. รางวลัสาํหรบัการจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่มดีงันี- 

4.7.3.2.1. อนัดบัที; t: 2,500 USD  

4.7.3.2.2. อนัดบัที; u: 1,000 USD 

4.7.3.2.3. อนัดบัที; v: 500 USD 

4.7.3.3. พารท์เนอรไ์มส่ามารถไดร้บัหลายรางวลั 

4.7.3.4. พารท์เนอรท์ี;ไดร้างวลัจากการจบัฉลากชงิโชครายเดอืนจะยงัคงมสีทิธิ �ไดร้บัรางวลัจากการจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่ 

4.7.4. การยกเลิก: 

4.7.4.1.1. ถา้จาํนวนตั �วทั -งหมดมน้ีอยกวา่สองรอ้ยแปดสบิ (280) ใบ และมพีารท์เนอรท์ี;มคีณุสมบตัเิขา้รว่มการจบัฉลากชงิ

รางวลัใหญ่น้อยกวา่สบิ (10) รายภายในวนัที; v� กนัยายน พ.ศ.u|}v การจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่จะไมเ่กดิขึ-น  

4.7.4.1.2. พารท์เนอรท์ี;มคีณุสมบตัสิาํหรบัการจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่จะไมไ่ดร้บัการชดเชยไดร้ปูแบบใด ๆ หากมกีารยกเลกิ

การจบัฉลากชงิรางวลัใหญ่ 

 

5. ปริมาณลอ็ตการเทรด และคาํสั 0ง 

5.1. ปรมิาณลอ็ตการเทรดที;เกดิขึ-นจากการสง่คาํสั ;งประเภทเฮจจิ-ง (Hedging) จะถกูนําเขา้ไปในบญัชเีตม็จาํนวนก็

ต่อเมื;อคาํสั ;งที; u (คาํสั ;งในทศิทางตรงขา้มกบัคาํสั ;งแรก) ถกูเปิดภายหลงัคาํสั ;งแรกเกนิกวา่ v ชั ;วโมง หาก
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ระยะเวลาระหวา่งการเปิดคาํสั ;งซื-อตรงขา้มสองคาํสั ;งเทา่กบัหรอืน้อยกวา่ 3 ชั ;วโมง ปรมิาณคาํสั ;งซื-อที;น้อยลงจะถกู

นบัในการคาํนวณ 

5.2. โบนสัเงนิฝาก (Deposit bonus) และปรมิาณการเทรดที;ใชเ้งนิทนุโบนสั (เชน่ โปรโมชั ;นโบนสัเงนิฝาก) จะไมถ่กูน

มาคดิคาํนวณสาํหรบัโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชค 

5.3. ปรมิาณการเทรดทั -งหมดจะถกูคาํนวณจากคาํสั ;งปิดเมื;อสิ-นเดอืนแต่ละเดอืน และเมื;อสิ-นสดุระยะเวลาโปรโมชั ;น 

คาํสั ;งใด ๆ ที;เปิดเมื;อสิ-นเดอืนแต่ละเดอืนจะไมนํ่ามาพจิารณาในโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชค 

5.4. เงนิฝากและปรมิาณการเทรดจากแพลทฟอรม์การเทรดที;มอียูท่ ั -งหมดจะไดร้บัการประเมนิเมื;อสิ-นเดอืนแต่ละเดอืน 

และเมื;อสิ-นสดุระยะเวลาโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชค 

5.5. การคาํนวณทั -งหมดจะกระทาํในแต่ละเทรดเดอรร์มู ไมใ่ชแ่ต่ละบญัชขีองพารท์เนอร ์

5.6. Forex4You จะตดัสนิผลครั -งสดุทา้ยของพารท์เนอร ์จากขอ้มลูที;ไดจ้ากกจิกรรมของพารท์เนอร ์

แต่จะไมร่บัรวมผลจากโปรโมชั ;น ไดแ้ก่ 

5.6.1. โอนเงนิภายใน 

5.6.2. ถอนเงนิภายใน 

5.6.3. กจิกรรมทางการเงนิอื;น ๆ ที; Forex4You เหน็วา่ไมเ่หมาะสม 

6. รางวลัและการมอบรางวลั 

6.1. การเลือกผูโ้ชคดี 

6.1.1. มเีพยีงพารท์เนอรท์ี;ไดร้บัการอนุมตัแิละประกาศโดย Forex4you เทา่นั -นที;มสีทิธิ �ชนะและขอรบัรางวลั 

6.1.2. การรบัรางวลันั -น พารท์เนอรต์อ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงื;อนไขสาํหรบัโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชค 

6.1.3. Forex4you ขอสงวนสทิธิ �ในการเลอืกรางวลัทั -งหมดสาํหรบัโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชครางวลัจากการจบั

ฉลากจะไมเ่ปลี;ยนแปลง และผูโ้ชคดจีากการจบัฉลากไมส่ามารถเปลี;ยนแปลงหรอืรอ้งขอเปลี;ยนแปลงรางวลั 

6.1.4. ผูโ้ชคดจีากโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชคจะถกูสุม่จากกลุม่พารท์เนอรท์ี;มคีณุสมบตัสิาํหรบัการจบัฉลาก 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที;จะจบัฉลากพารท์เนอรท์ี;มสีทิธิ �สาํรองในกลุม่พารท์เนอรเ์พื;อทดแทนผูโ้ชคดทีี;ภายหลงั

พบวา่ไมม่คีณุสมบตัหิรอืถกูตดัสทิธิ � การกาํหนดผูโ้ชคดขีองบรษิทัฯ ถอืเป็นที;สิ-นสดุ ขอ้สรปุสดุทา้ย และมผีล

ผกูพนั 

6.2. ผูโ้ชคดจีะถกูจบัฉลากภายในสบิสี; (14) วนัทาํการหลงัจากวนัทาํการวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน (หรอืวนัที; 

Forex4you ตดัสนิใจตามดลุยพนิิจ) 

 

6.3. ลกัษณะของรางวลั 

6.3.1. รางวลัอาจแตกต่างรางวลัที;ประชาสมัพนัธไ์ว ้

6.3.2. Forex4you ขอสงวนสทิธิ �ในการแทนที; และ/หรอื สบัเปลี;ยน และ/หรอื เปลี;ยนแปลงรางวลัเป็นสิ;งของอื;นที;เทา่

เทยีมกนั หรอืมมีลูคา่ปลกีที;แนะนําใกลเ้คยีงกบัรางวลัใด ๆ ไดต้ลอดเวลาและโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า หรอื

แจง้เหตุผล หรอืแสดงความรบัผดิชอบใด ๆ ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ;ง 
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6.3.3. สทิธิ �ในการรบัรางวลัไมส่ามารถเปลี;ยนแปลง หรอืคนืเงนิ หรอืถ่ายโอน หรอืแลกเปลี;ยนเป็นของขวญั บตัรกาํนลั 

หรอืเงนิสด หรอืผลประโยชน์ใด ๆ เป็นชนิดเวน้แต่วา่ Forex4you จะเป็น   ผูก้าํหนด 

6.3.4. ถา้พารท์เนอรช์นะการจบัฉลาก รางวลัในโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชคจะถกูมอบเป็นของขวญัหก้บัพารท์

เนอรท์างบญัช ีForex4you ของพารท์เนอร ์

 

6.4. ข้อสงวนสิทธิe และการตดัสิทธิe  

6.4.1. ผูโ้ชคดจีากโปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชคจะไดร้บัโทรศพัท ์ขอ้ความ หรอือเีมลแจง้คณุสมบตัไิดร้บัรางวลั

ภายในยี;สบิ (20) วนัทาํการหลงัจากการจบัฉลาก (หรอืในวนัที; Forex4you ตดัสนิใจตามดลุยพนิิจ)  

6.4.2. ถา้ผูโ้ชคดทีี;ไมต่อบกลบัภายในหา้ (5) วนัทาํการทางโทรศพัท ์หรอือเีมล ผูโ้ชคดจีะถกูเรยีกคนืรางวลั และทมีงาน

จะเลอืกผูโ้ชคดคีนใหม ่

6.4.3.  บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปิดเผย และเผยแพรช่ื;อ และรายละเอยีดอื;น ๆ (รวมไปถงึรปูภาพ) ของผูเ้ขา้รว่มการ

แขง่ขนั/ผูช้นะ ใด ๆ ในรายละเอยีดและวธิกีารดงักลา่วตามที;บรษิทัเหน็สมควรตามความเหมาะสมเพื;อการ

ประชาสมัพนัธ ์ผูเ้ขา้รว่ม/ผูช้นะ ยนิยอมที;จะถ่ายภาพ เปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั การใชช้ื;อ รปูภาพ และเสยีงเพื;อการ

ประชาสมัพนัธท์ี;เกี;ยวขอ้งกบัการจบัฉลาก และรว่มมอืกบั และมสีว่นรว่มในกจิกรรมที;จดัขึ-นโดย Forex4you 

สาํหรบัวตัถุประสงคน์ี-โดยไมม่กีารชดเชยเพิ;มเตมิ 

6.4.4. ผูโ้ชคดทีกุทา่นตอ้งเผยแพรข่า่วรางวลัที;ไดร้บัลงโซเชยีลมเีดยีก่อนการรบัรางวลัจาก Forex4you ผูโ้ชคดทีกุทา่น

ตอ้งมอบเอกสารใหเ้พยีงพอ หากไมม่อบเอกสาร อาจสง่ผลต่อการเรยีกคนืรางวลั  

6.4.5. หาก Forex4you พบภายหลงัหรอืพจิารณาตามดลุยพนิิจแลว้วา่ พารท์เนอรไ์มม่สีทิธิ � หรอืถกูตดัสทิธิ �เขา้รว่มการ

จบัฉลาก หรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงื;อนไขใด ๆ ที;เกี;ยวขอ้งกบัการจบัฉลาก Forex4you จะเป็นผู้

ตดัสนิใจดงัต่อไปนี-: 

6.4.5.1. ผูโ้ชคดจีากการจบัฉลากจะถกูเพกิถอนรางวลั  

6.4.5.2. และ/หรอื เรยีกคนืรางวลัจากพารท์เนอร ์และเลอืกพารท์เนอรท์ี;มคีณุสมบตัติามเกณฑอ์กีครั -ง  

 

7. ข้อสงวนสิทธิe และการตดัสิทธิe  

7.1. Forex4you ขอสงวนสทิธิ �ตามดลุยพนิิจที;เหน็สมควรในการ: 

7.1.1. ลบพารท์เนอรใ์ด ๆ และบุคคลเพิ;มเตมิของพารท์เนอรน์ั -น ๆ ออกจากการจบัฉลากหากพารท์เนอรด์งักลา่วละเมดิ

หรอืละเมดิขอ้กาํหนดการใชบ้รกิารของ Forex4you  

7.1.2. ยกเลกิการจบัฉลาก หรอืเงื;อนไขเพิ;มเตมิเหลา่นี-โดยไมแ่จง้ลว่งหน้า 

7.1.3. Forex4you ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี;ยนแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิการจบัฉลากไดต้ลอดเวลา และ Forex4you 

ไมม่ขีอ้ผกูมดัในการแจง้เตอืนลกูคา้เกี;ยวกบัการเปลี;ยนแปลงต่างๆ สาํหรบัการจบัฉลาก ลกูคา้และพารท์

เนอรม์หีน้าที;ตอ้งปฏบิตัติามกฎและเงื;อนไขทั -งหมดของการจบัฉลาก 

และคอยตดิตามตรวจสอบการเปลี;ยนแปลงต่าง ๆ ของขอ้กาํหนดและเงื;อนไขเหลา่นี- และขอ้กาํหนดและเงื;อนไข

ตน้ฉบบัของการจบัฉลาก 
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7.2. มเีพยีงพารท์เนอรท์ี;ลงทะเบยีนกบั Forex4you และมาจากประเทศที;เกี;ยวขอ้งเทา่นั -นที;มคีณุสมบตัเิขา้รว่มการจบั

ฉลาก ทมีงานอาจขอใหพ้ารท์เนอรม์อบขอ้มลูที;สามารถระบุตวับุคคลไดเ้พื;อวตัถุประสงคก์ารในยนืยนัตวัตนเวลา

ใดกไ็ด ้Forex4you ขอสงวนสทิธิ �ในการจาํกดั ปิดกั -นการเขา้ถงึบรกิารของ Forex4you และ/หรอื ระงบับญัชขีอง

พารท์เนอรถ์า้หากพารท์เนอรไ์มม่อบขอ้มลูดงักลา่ว การใหข้อ้มลูกบัทมีงานและการลงทะเบยีนกบั Forex4you 

เป็นการยนืยนัวา่ขอ้มลูใด ๆ ที;มอบใหน้ั -นถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั และสมบรูณ์ 

7.3. ถา้พารท์เนอรป์ระสบปัญหาเรื;องความถกูตอ้งของขอ้มลูที;เกี;ยวกบัสถติขิองบญัช ีทาํใหไ้มม่คีณุสมบตัติาม

โปรโมชั ;นพารท์เนอรล์ุน้ทรพัยร์บัโชคพารท์เนอรจ์ะไมม่สีทิธิ �ไดร้บัรางวลัใด ๆ พารท์เนอรท์ี;พยายามละเมดิการจบั

ฉลากรางวลั หรอืจดัการใหถ้กูจบัฉลากจะถกูยดึรางวลัเพื;อประโยชน์ต่อการจบัฉลากเลอืกพารท์เนอรร์ายต่อไป 

7.4. ถา้พารท์เนอรพ์ยายามที;จะพวัพนัความถกูตอ้ง หรอืการดาํเนินการตามกฎเกณฑข์องการจบัฉลากดว้ยการเจาะ

เขา้ระบบ หรอืโกง หรอืฉ้อโกง หรอืจดัการในทางใดทางหนึ;ง รวมไปถงึใหร้ายละเอยีดเทจ็ หรอืลงทะเบยีนเทจ็ 

Forex4you อาจยตุบิญัชผีูใ้ชด้งักลา่วตามดลุยพนิิจ นอกจากนี- Forex4you อาจละเวน้การมอบรางวลั และ/หรอื 

หกัจาํนวนรางวลัที;จะมอบใหก้บัผูเ้ขา้รว่มการจบัฉลาก และ/หรอื หา้มไมใ่หพ้ารท์เนอรเ์ขา้รว่มการฉลากและ

โปรโมชั ;นอื;น ๆ ในอนาคต 

7.5. ตามดลุพนิิจที;สมเหตุสมผลของบรษิทั หากมขีอ้บง่ชี-วา่มกีารทาํอาบทิราจ (Arbitrage) การละเมดิฝ่าฝืน การฉ้อโกง 

การปั ;นหุน้ การอาบทิราจแบบคนืเงนิ บรษิทัจะทาํใหก้ารทาํธรุกรรม และ/หรอื 

กาํไรหรอืขาดทนุทั -งหมดในบญัชเีทรดที;เกี;ยวขอ้งกบักจิกรรมของพารท์เนอรห์รอืการจบัฉลากนี-กลายเป็นโมฆะ 

7.6. ขอ้กาํหนดและเงื;อนไขนี-จดัทาํขึ-นเป็นภาษาต่างๆ และถงึแมว้า่จะถอืวา่ทกุฉบบัภาษานั -นเป็นฉบบัแทท้ี;มคีวาม

ถกูตอ้ง ในกรณทีี;มขีอ้พพิาทและการเจรจาระงบัขอ้พพิาท จะใชฉ้บบัภาษาองักฤษเป็นหลกัเพื;อจดุประสงคท์าง

กฎหมาย 

 

8. แจ้งเตือนเกี0ยวกบัความเสี0ยง 

8.1. การเทรดฟอเรก็ซม์คีวามเสี;ยงต่อเงนิทนุของคณุ โปรดศกึษาขอ้มลูและตรวจสอบใหม้ั ;นใจวา่คณุไดเ้ขา้ใจในเอกสาร

การเปิดเผยความเสี;ยงอยา่งดแีลว้ 

 


