
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขสาํหรบัพารท์เนอรโ์ปรโมชนั “Forex4you Partner Gala, Thailand 2023”

A. ขอ้มลูเบื�องตน้
1. “Forex4you Partner Gala, Thailand 2023” เป็นอเีวนตท์ี�จัดขึ�นเพื�อพารท์เนอรข์อง Forex4you

โดยพารท์เนอรจ์ะมสีทิธิ�เขา้รว่มกจิกรรมขา้งตน้ได ้ เมื�อมคีณุสมบตัเิบื�องตน้ตามที�กําหนด โดยจะมี
จํานวนพารท์เนอรผ์ูไ้ดรั้บสทิธิ�เขา้รว่มงานจากประเทศไทยจํานวน 20 ทา่น ประเทศลาว 1 ทา่นและ
ประเทศมาเลเซยี 1 ทา่น

B. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิ�เขา้รว่ม
1. ลกูคา้จะไดรั้บการพจิารณาเขา้รว่มโปรโมชนัไดก้ต็อ่เมื�อมคีณุสมบตัติามเกณทท์ี�กําหนด ดงัตอ่ไปนี�:

a. ประเทศของบญัชที�เขา้รว่ม: ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศมาเลเซยี
b. พารท์เนอรข์อง Forex4you คอื ลกูคา้ของ Forex4you ที�มบีญัชภีายใตโ้ปรแกรม Affiliate ,

โปรแกรม IB และ โปรแกรม Pro-STP Mark-up ของ Forex4you
c. ลกูคา้ที�นับเขา้รว่มโปรโมชนั ไดแ้ก:่

i. ลกูคา้ทกุทา่นที�อยูภ่ายใตพ้ารท์เนอรโ์ปรแกรม Forex4you IB
ii. ลกูคา้ทกุทา่นที�อยูภ่ายใตพ้ารท์เนอรโ์ปรแกรม Forex4you Pro-STP Mark-up
iii. การเทรดจากลกูคา้โดยตรง และลกูคา้ในโปรแกรม “Affiliate” ระดบั 1 เทา่นั�น

ที�จะไดรั้บพจิารณาเขา้รว่มโปรโมชนั ลกูคา้ของพารท์เนอรโ์ปรแกรม Affiliate ที�อยู่
ในระดบั 2 และ 3 จะไมนั่บในสทิธิ�การเขา้รว่มโปรโมชนั

d.   พารท์เนอรท์กุทา่นตอ้งมบีญัช ีForex4you ที�ผา่นการยนืยนัตวัตนเรยีบรอ้ยแลว้
e. ลกูคา้ของพารท์เนอรจ์ะตอ้งผา่นการยนืยนัตวัตนเรยีบรอ้ยแลว้ (Verification) มกีารฝากเงนิ

และเทรดใหค้รบตามคณุสมบตักิารเขา้รว่มโปรโมชนั

f. พารท์เนอรไ์มค่วรมบีญัชมีากกวา่ 1 เทรดเดอรร์มู

g. พารท์เนอรจ์ะตอ้งหา้มใชช้ื�อของสมาชกิในครอบครัวหรอืเพื�อนสนทิเพื�อลงทะเบยีนหรอื
เปิดบญัชใีหมก่บัForex4you

C. ระยะเวลาของโปรโมชนั
1. ระเวลาของโปรโมชนั ต ั�งแตว่นัที� 15 พฤศจกิายน 2565 - 28 กมุภาพนัธ ์2566

D. ขอ้กาํหนดท ั�วไป
1. พารท์เนอรจ์ะตอ้งมคีณุสมบตัขิั �นตน้ดงัตอ่ไปนี�เพื�อมสีทิธิ�ในการเขา้รว่มโปรโมชนั

a. ลกูคา้ใหมทํ่าการฝากเงนิจํานวน 10,000 USD
b. ปรมิาณการเทรดของลกูคา้ใหม ่100 ล็อต
c. ลกูคา้ใหมจํ่านวน 5 ราย

2. คะแนน

a. ถา้พารท์เนอรผ์า่นคณุสมบตัขิั �นตน้ คะแนนทั �งหมดของพารท์เนอรจ์ะถกูนํามาคํานวณ
b. คะแนนจะถกูนํามาคํานวนตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี�

I. ยอดเงนิฝากของลกูคา้ใหมจํ่านวน 50 USD และ ลกูคา้ใหมท่ี�เทรด 1 ล็อต เทา่กบั
100 คะแนน (จําเป็นตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขทั �งสองขอ้จงึจะไดรั้บคะแนน)

II. หลกัการคํานวนคะแนน :

1
Tel: +66 2105 5727 | Email: info@forex4you.com | Web: www.forex4you.com

mailto:info@forex4you.com
http://www.forex4you.com


ลกูคา้ใหมข่องพารท์เนอรฝ์ากเงนิ 50 USD และลกูคา้ใหมม่ปีรมิาณการเทรดจํานวน
1 ล็อต พารท์เนอรจ์ะไดรั้บคะแนน 100 คะแนน (ปรมิาณมาเทรด 1 ล็อต และ ฝาก
เงนิ 50 USD = 100 คะแนน) แตถ่า้หากลกูคา้ใหมข่องพารท์เนอรฝ์ากเงนิ 50 USD
และลกูคา้ใหมม่กีารเทรดจํานวน 0.5  ล็อต พารท์เนอรจ์ะไดรั้บคะแนน 50 คะแนน

ตวัอยา่งการคํานวณคะแนนในสถานการณ ์2 แบบที�แตกตา่งกนั:

ยอดรวมเงฝิากของ
ลกูคา้ใหม่

ปรมิาณการเทรดของ
ลกูคา้ใหม่

คะแนน

พารท์เนอร ์1 10,000 USD 90 ล็อต 9000
พารท์เนอร ์2 7,500 USD 200 ล็อต 15,000

ตวัอยา่งพารท์เนอรท์ ี� 1 จํานวนเงนิฝากทั �งหมดของลกูคา้ใหม่ คอื 10,000 USD
และปรมิาณการเทรดทั �งหมด คอื 90 ล็อต คะแนนที�พารท์เนอรจ์ะไดรั้บจากลกูคา้
ฝากเงนิ 10,000 USD คอื (10,000 USD/50 x 100 = 20,000 คะแนน) โดยมี
ปรมิาณการเทรดขั �นตํ�าที� 200 ล็อต (10,000 / 50 = 200 ล็อต) แตส่ถาณการณ์
ตวัอยา่งนี� ลกูคา้มปีรมิาณการเทรดเพยีง 90 ล็อต ซึ�งตํ�ากวา่เงื�อนไข ดงันั�น
พารท์เนอร์ 1 จะไดรั้บ 9,000 คะแนน เนื�องจากล็อตขั �นตํ�าคอื 200 ล็อต (90 ล็อต x
100 คะแนน = 9,000)

ตวัอยา่งพารท์เนอรท์ ี� 2 จํานวนเงนิฝากทั �งหมดของลกูคา้ใหม่ คอื 7,500 USD
และเทรด 200 ล็อต คะแนนที�พารท์เนอรจ์ะไดรั้บจากลกูคา้ฝากเงนิ 7,500 USD
นี�จะให ้ 15,000 คะแนน (7,500 USD/50 x 100 = 15,000 คะแนน) ถา้มปีรมิาณการ
เทรดขั �นตํ�าที� 150 ล็อต (7,500 / 50 = 150 ล็อต) แตส่ถาณการณต์วัอยา่งนี� ลกูคา้
มปีรมิาณการเทรด 200 ล็อต ซึ�งมากกวา่ล็อตขั �นตํ�าที�กําหนด 50 ล็อต ดงันั�น
พารท์เนอรจ์ะไดรั้บคะแนนสงูสดุสําหรับเงนิฝาก 7,500 USD ที� 15,000 คะแนน

c.    ไมส่ามารถถา่ยโอนคะแนนใหพ้ารท์เนอรร์ายอื�นได ้
d. ลกูคา้ใหม่ คอื ลกูคา้ชั �นที� 1 ที�ผา่นการยนืยนัตวัตนแลว้ และเขา้รว่มโปรโมชนัในชว่งระยะเวลา
ของโปรโมชั�น

1. จํานวนเงนิฝากและปรมิาณล็อตจากแพลตฟอรม์การซื�อขายจะถกูตรวจสอบเมื�อสิ�นสดุระยะเวลา
โปรโมชนั

2. ยอดเงนิฝากและยอดการเทรดทั �งหมดที�จะนํามาคํานวณ จะตอ้งเป็นยอดที�มาจากคําสั�งที�ปิดแลว้
ภายในชว่งเวลาโปรโมชนัเทา่นั�น

3. ปรมิาณล็อตการเทรดที�เกดิขึ�นจากการสง่คําสั�งประเภทเฮจจิ�ง (Hedging) ทมีงานจะใชเ้กณฑก์าร
พจิารณาดงันี� หากคําสั�งที� 2 (คําสั�งในทศิทางตรงขา้มกบัคําสั�งแรก) ถกูเปิดภายหลงัคําสั�งแรกเกนิ
กวา่สาม (3) ชั�วโมง ทมีงานจะนําจํานวนล็อตการเทรดของทั �ง 2 คําสั�งมาใชใ้นการคดิคํานวณ และ
หากคําสั�งที� 2 (คําสั�งในทศิทางตรงขา้มกบัคําสั�งแรก) ถกูเปิดภายหลงัคําสั�งแรกภายในสาม (3)
ชั�วโมง ทมีงานจะนําจํานวนล็อตการเทรดที�นอ้ยกวา่มาใชใ้นการคดิคํานวณ
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4. เครดติโบนัสที�ไดเ้พิ�มและปรมิาณการเทรดที�มาจากบญัชทีี�ไดรั้บเครดติโบนัสจะไมถ่กูนํามาคดิ
คํานวณสําหรับโปรโมชนันี� ตวัอยา่งเชน่ โบนัสเงนิฝาก (Deposit bonus)

5. เมื�อสิ�นสดุระยะเวลาโปรโมชนัพารท์เนอรจ์ะตอ้งรักษาเปอรเ์ซน็ตข์องคา่พารท์เนอรค์อมมชิชั�น
ตอ้งไมม่ากกวา่ 60% ของยอดเงนิฝากสทุธิ

6. เมื�อสิ�นสดุระยะเวลาโปรโมชั�น พารท์เนอรท์ี�ไดรั้บรางวลัจะตอ้งรักษาจํานวนยอดเงนิฝากสทุธิ ขั �น
ตํ�าไวท้ี� 10,000 USD เพื�อใชใ้นการขอรับรางวลั

E. รางวลัและผูโ้ชคดี
1. ลกูคา้ที�ปฏบิตัติามเงื�อนไขของโปรโมชนั สามารถรับรางวลัไดเ้พยีงรางวลัเดยีวเทา่นั�น
2. ทมีงานจะคดัเลอืกผูช้นะจํานวน 20 ทา่น จากประเทศไทย 1 ทา่นจากประเทศมาเลเซยี และอกี 1

ทา่นจากประเทศลาว จากผูท้ี�ผา่นคณุสมบตัทิั �งหมดในวนัที� 7 มนีาคม 2566 โดยพจิารณาจากยอด
คะแนนสงูสดุในระยะเวลาโปรโมชนั

3.   รายละเอยีดของรางวลัจะเป็นไปตามตารางดา้นลา่ง ดงัตอ่ไปนี�:

ประเทศ Prize

ไทย พารท์เนอรผ์ูช้นะ 5 ลําดบัแรกจะไดรั้บบตัรเขา้รว่มงานจํานวน 5 ที�นั�งตอ่ทา่น
พารท์เนอรผ์ูช้นะลําดบัที� 6 - 20  จะไดรั้บบตัรเขา้รว่มงานจํานวน 3 ที�นั�งตอ่ทา่น

มาเลเซยี พารท์เนอรท์ี�มคีะแนนสงูสดุจะไดรั้บบตัรเขา้รว่มงานจํานวน 2 ที�นั�ง
พรอ้มตั�วเครื�องโดยสารและที�พัก

ลาว พารท์เนอรท์ี�มคีะแนนสงูสดุจะไดรั้บบตัรเขา้รว่มงานจํานวน 2 ที�นั�ง
พรอ้มตั�วเครื�องโดยสารและที�พัก

2. ผูช้นะที�มสีทิธิ�ไดรั้บรางวลัจะไดรั้บการตดิตอ่กลบัผา่นทางโทรศพัทห์รอือเีมล ภายในวนัที� 10
มนีาคม 2566 (หรอืภายในระยะเวลาที�กําหนดตามการพจิารณาของทมีงาน Forex4you)

3. หากผูช้นะที�ไดรั้บรางวลัไมม่กีารตอบกลบัอเีมลภายในสาม (3) วนัทําการจะถอืวา่รางวลัเป็นโมฆะ
และผูช้นะทา่นใหมจ่ะถกูเลอืกเป็นลําดบัถดัไป

4. Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกผูช้นะคนใหมเ่พื�อทดแทนผูช้นะที�พบวา่ไมม่คีณุสมบตัิ หรอืถกู
ตดัสทิธิ�ในภายหลงั การตดัสนิจาก Forex4you ถอืเป็นที�ส ิ�นสดุ

5. Forex4you พจิารณาพบในภายหลงัวา่ผูไ้ดรั้บสทิธิ�มกีารกระทําการใดๆ ที�อาจฝ่าฝืนขอ้กําหนดที�ได ้
ระบไุว ้ทางทมีงานขอสงวนสทิธิ�ใชด้ลุยพนิจิในการตดัสทิธิ� ผูไ้ดรั้บรางวลัดงักลา่ว และดําเนนิการใน
ขั �นตอนตอ่ไปนี�

● ระงับการใหร้างวลั และ/หรอื
● โอนสทิธิ�ใหแ้กผู่ผ้า่นคณุสมบตัทิา่นอื�น ในลําดบัถดัไป

F.ขอ้สงวนสทิธิ�/การตดัสทิธิ�
1. Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพนิจิที�เห็นสมควรในการ:

a. ปฏเิสธการลงทะเบยีนของผูเ้ขา้รว่มในโปรโมชนัใด ๆ
b. ตดัสทิธิ�ผูเ้ขา้รว่มโปรโมชั�นที�ละเมดิหรอืฝ่าฝืนขอ้กําหนดการใชง้านในบรกิารตา่ง ๆ

ของ Forex4you
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2. เฉพาะผูท้ี�ลงทะเบยีนกบั Forex4you และในประเทศที�มสีทิธิ�เขา้รว่มเทา่นั�น จงึจะสามารถมสีทิธิ�ใน
การชงิรางวลันี� ทางบรษัิทมสีทิธิ�ที�จะขอหลกัฐานยนืยนัขอ้มลูสว่นบคุคล จากผูเ้ขา้รว่มไดต้ลอดเวลา
และ Forex4you มสีทิธิ�ที�จะจํากดั บล็อก และระงับสทิธิ� การใชบ้รกิารของผูใ้ชง้านบญัชไีด ้หากผูใ้ช ้
งานปฎเิสธในการสง่เอกสารยนืยนัตวัตน และการนําสง่เอกสารดงักลา่วจะตอ้งถกูตอ้ง ครบถว้น และ
อปัเดทใหต้รงกบัขอ้มลูที�ลงทะเบยีน กบัทาง Forex4you

3. Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพนิจิที�สมเหตสุมผล ในการยตุโิปรโมชนั โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้

4. Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิโปรโมชนัไดต้ลอดเวลา           และ
Forex4you มสีทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรโมชนัโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ลกูคา้จะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎและเงื�อนไขทั �งหมดของโปรโมชนั และคอยตดิตามตรวจสอบ การเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ
ของโปรโมชั�น

5. ตามดลุพนิจิที�สมเหตสุมผลของ Forex4you หากมขีอ้บง่ชี�วา่มกีารทําอาบทิราจ (Arbitrage) การ
ละเมดิฝ่าฝืน การฉอ้โกง การปั�นหุน้ การอาบทิราจแบบคนืเงนิ การทําธรุกรรม และ/หรอื กําไรหรอื
ขาดทนุทั �งหมดในบญัชเีทรดนั�นเป็นโมฆะ

6. หากผูเ้ขา้รว่มเคยมปีระวตักิารสรา้งขอ้มลูหรอืปลอมแปลงขอ้มลู โดยเฉพาะเกี�ยวกบัสถติ ิทางบญัชี
จะไมส่ามารถเขา้รว่มในการรับรางวลันี�ได ้หรอืเป็นผูช้นะในรางวลัใด ๆ ได ้และหากผูเ้ขา้รว่มมเีจตนา
โกงในทางใด ๆ กต็าม รางวลัที�ไดรั้บจะถกูรบิคนืโดยทนัท ีหรอืหากผูเ้ขา้รว่มพยายามที�จะแทรกแซง
หรอืเจาะขอ้มลูของบรษัิท รวมถงึการฉอ้โกง ปลอมแปลงขอ้มลูใด ๆ กต็าม ทาง Forex4you มสีทิธิ�
ที�จะระงับบญัชผีูใ้ชข้องผูนั้ �น ตามดจุพนิจิของบรษัิท และ Forex4you มสีทิธิ�ในการระงับ ตดั ลด
จํานวนรางวลั ที�เคยมอบใหก้บัผูใ้ชง้านดงักลา่ว รวมถงึสทิธิ�ในการเขา้รว่มกจิกรรม และโปรโมชนั
ตา่ง ๆ ในอนาคต

7. ขอ้กําหนดและเงื�อนไขนี�จัดทําขึ�นเป็นภาษาตา่งๆ และถงึแมว้า่จะถอืวา่ทกุฉบบัภาษานั�น เป็นฉบบั
จรงิที�มคีวามถกูตอ้ง ในกรณีที�มขีอ้พพิาทและการเจรจาระงับขอ้พพิาท จะใชฉ้บบัภาษาองักฤษเป็น
หลกัเพื�อจดุประสงคท์างกฎหมาย

8. Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ในการใชช้ื�อ ภาพถา่ย และวดิโีอของผูช้นะรางวลัเพื�อวตัถปุระสงค์
ทางการตลาด

9. ผูช้นะทั �งหมดจะตอ้งแชรข์า่วการไดรั้บรางวลับนชอ่งทางโซเชยีลของตนเอง เพื�อเป็นการยนืยนัใน
การรับรางวลักบัทาง Forex4you.

G. แจง้เตอืนเกี�ยวกบัความเสี�ยง
1. การเทรดฟอเร็กซม์คีวามเสี�ยงตอ่เงนิทนุของคณุ โปรดศกึษาขอ้มลูและตรวจสอบใหม้ั�นใจ วา่คณุได ้

เขา้ใจในเอกสารการเปิดเผยความเสี�ยงอยา่งดแีลว้
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