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ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม “ชวนเพื่อนยกก๊วน รับโบนัสยกแก๊ง”   
 

A. บทนำ 

1. “ชวนเพ่ือนยกก๊วน รับโบนัสยกแก๊ง” (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า – “โปรแกรม”) 

ซ่ึงเป็นโปรแกรมการแนะนำลูกค้าใหม่สำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของ Forex4you และ 

Share4you (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า – “ลูกค้า” ) ท่ีแนะนำลูกค้าใหม่ (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า - “เพ่ือน”) 

ให้มาเทรดบนแพลตฟอร์มของเราภายใต้ล้ิงก์แนะนำ (referral link) (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า - 

“ล้ิงก์แนะนำ”) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในหน้า      เทรดเดอร์รูมหรือแอปพลิเคช่ัน Forex4you  

2. ท้ังลูกค้าและเพ่ือนจะได้รับโบนัสคนละ 50 USD เม่ือเพ่ือนของลูกค้าผ่านเง่ือนไขของโปรแกรมน้ี 

3. ลูกค้าจะได้รับรางวัลโบนัส 50 USD ทุกคร้ังเม่ือชวนเพ่ือนสำเร็จ   

4. ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าด้วยตัวเองได้ เช่น ปริมาณการเทรดและเงินฝาก 

ของเพ่ือนในโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยดูท่ีวิดเจ็ต (หน้าแผงควบคุม) 

 

B. การเข้าร่วมในโปรแกรม 

1. ลูกค้าท่ีผ่านเกณฑ์ดังต่อไปน้ีจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมในโปรแกรม:  

a. ลูกค้าจะต้องเป็นพลเมืองและอาศัยอยู่ในประเทศดังต่อไปน้ี: ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และ ไนจีเรีย  

b. เทรดเดอร์รูมของลูกค้าต้องผ่านการยืนยัน 

c. บัญชีของลูกค้าต้องมีอายุอย่างน้อยหน่ึง (1) เดือน มีเงินฝากข้ันต่ำ  100 USD 

และเทรดอย่างน้อย 0.5 ล็อต และถือออเดอร์อย่างน้อย  5 นาที ตามเง่ือนไข MTT 

(Minimum Trading Time) 

d. ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของโปรแกรม  

2. ในการเข้าร่วมโปรแกรมในฐานะเพ่ือน ผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปน้ี: 

a. ลงทะเบียนเปิดบัญชีผ่านล้ิงก์แนะนำ โดยเพ่ือนจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนบัญชี  

Forex4you  
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b. มีการฝากเงินอย่างน้อย 500 USD และเทรดข้ันต่ำ 10 ล็อต ผ่านแอปพลิเคช่ัน Forex4you, 

Forex4you WebTrader, MT4 ของ Forex4you, Forex4you Desktop หรือ 

Share4you. 

3. เพ่ือนยินยอมท่ีจะให้เปิดเผย ช่ือและสถานะการลงทะเบียนลูกค้า  

4. เพ่ือนไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมในโปรแกรม หากไม่ได้ลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์การแนะนำหรือรหัสอ้างอิง 

เม่ือลงทะเบียน เพ่ือนจะต้องม่ันใจว่ารหัสแนะนำมีอยู่ใน URL (ล้ิงก์)ท่ีลงทะเบียนด้วย (ตัวอย่างเช่น 

ล้ิงก์แนะนำ: https://account.forex4you.com/en/user-registration/?raffid=rf:Jcb6vk9 

รหัสแนะนำ; raffid=rf:Jcb6vk9 ) 

5. เม่ือส้ินสุดการร่วมกิจกรรม การตัดสินสิทธ์ิการเข้าร่วมโปรแกรมของลูกค้าจาก Forex4you 

ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

6. คนกลาง/หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ Forex4you ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในโปรแกรม 

หากข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้ลงทะเบียน และ/หรือข้อมูลการเทรดของเจ้าของบัญชีเทรดอ่ืน 

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ท่ีอยู่ IP ของผู้เข้าร่วม  

Forex4you ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิ ผู้เข้าร่วมออกจากโปรโมช่ัน เพ่ือวัตถุประสงค์ ณ ท่ีน้ี คำว่า 

“คนกลาง/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง” เม่ือถูกใช้ในข้อกำหนดและเง่ือนไข 

เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมโปรโมช่ัน ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: 

a) สมาชิกในครอบครัว เช่น พ่ีชายน้องชาย พ่ีสาวน้องสาว และคู่สมรส 

b) บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในโปรโมช่ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ผ่านคนกลางอย่างน้อยหน่ึงคน (ในฐานะเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

หรือผู้ท่ีคล้ายกัน) หรือผู้ใดท่ีถูกควบคุมโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านตัวกลางอย่างน้อย 

หน่ึงรายหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับผู้เข้าร่วมในโปรโมช่ัน 

 
 

C. ระยะเวลาร่วมโปรแกรม 

1. ช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

D. เง่ือนไขท่ัวไป 
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เง่ือนไขการเทรด  

1. ลูกค้าและเพ่ือนจะมีสิทธ์ิได้รับโบนัส (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า – “โบนัส”) 

หากเพ่ือนของลูกค้าผ่านเง่ือนไขการเทรดดังต่อไปน้ี (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า  - “เง่ือนไขการเทรด”): 

a. มีเงินฝากอย่างน้อย 500 USD ในบัญชีเทรด 

b. ปริมาณการเทรดอย่างน้อย 10 ล็อต   

c. ซ่ึงการเทรดใน 10 ล็อตน้ันจะต้องมีการถือออเดอร์อย่างน้อย 5 นาที ตามเง่ือนไข MTT 

(Minimum Trading Time) 

2. การโอนเงินระหว่างบัญชีลูกค้า จะไม่นับว่าเป็นเงินฝากตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมน้ีและจะถือ 

ว่าไม่มีสิทธ์ิได้รับโบนัส 

3. เฉพาะบัญชีเทรดท่ีตรงตามเกณฑ์ปริมาณการฝากและปริมาณการซ้ือขายเท่าน้ันท่ีจะได้รับ 

การพิจารณาสำหรับโปรแกรม 

4. การคำนวณเงินฝากรวมจากแพลตฟอร์มการเทรดและปริมาณล็อตการเทรดท้ังหมด 

จะคำนวณจากออเดอร์ท่ีปิดภายในระยะเวลาโปรแกรมเท่าน้ัน  

5. ออเดอร์เฮดจ์ (Hedged orders) จะถูกนำมาคิดรวมในปริมาณเต็มล็อต เฉพาะในกรณีท่ี 

ออเดอร์ท่ีสอง (ออเดอร์ตรงข้าม) ถูกเปิดหลังสาม (3) ช่ัวโมง หลังจากท่ีออเดอร์แรกถูกเปิด 

หากระยะเวลาระหว่างการเปิดท้ังสองออเดอร์ท่ีตรงข้ามกัน เท่ากับหรือน้อยกว่าสาม (3) ช่ัวโมง 

ออเดอร์ท่ีมีปริมาณล็อตน้อยกว่าจะถูกนำมานับในการคำนวณน้ี  

6. เงินฝากท่ีมาจากโบนัสและล็อตการเทรด ท่ีมาจากโบนัสอ่ืน ๆ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในการเข้าร่วม 

โปรแกรม  

ลิงก์แนะนำ  

1. ลูกค้ายืนยันว่าเพ่ือนท่ีได้รับล้ิงก์แนะนำสำหรับโปรแกรม: 

a. ยินยอมรับล้ิงก์แนะนำ; และ 

b. มีอายุ 18 ปีข้ึนไป 

2. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในท่ีน้ีว่า ลูกค้าจะไม่เผยแพร่ล้ิงก์แนะนำให้เพ่ือนท่ีเป็นพลเมือง 

และอาศัยอยู่ในประเทศท่ี Forex4you ไม่ให้บริการ อย่างท่ีแสดงในหน้าเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการ 

(ต่อไปน้ีจะเรียกว่า - “เว็บไซต์”)  
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3. การสร้างล้ิงก์แนะนำผ่านแอปพลิเคช่ัน Forex4you จะใช้ได้เฉพาะในการแนะนำเพ่ือนผ่าน 

แอปพลิเคช่ันเท่าน้ัน ในลักษณะเดียวกัน ล้ิงก์แนะนำท่ีถูกสร้างผ่านเทรดเดอร์รูม จะสามารถใช้ 

ในการแนะนำเพ่ือนผ่านเว็บไซต์เท่าน้ัน  

4. ลูกค้าจะไม่ใช้ล้ิงก์แนะนำในทางผิดกฎหมาย ดูหม่ิน ทำให้เข้าใจผิด หรือ ในทางใด ๆ 

ท่ีเป็นอันตรายต่อ Forex4you 

5. รับรู้ว่าการใช้ล้ิงก์แนะนำในทางท่ีไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุให้การเข้าร่วมโปรแกรมของลูกค้า 

ถูกตัดสิทธ์ิทันที  

6. ลูกค้ารับรู้ว่าเขา/เธอ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้ลิงก์แนะนำ 

และทราบว่าการเผยแพร่ล้ิงก์แนะนำแก่เพ่ือนของลูกค้าคือ การรับผิดชอบของเขา/เธอ 

แต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากข้อโต้แย้งต่อส่ิงท่ีกล่าวมาแล้ว; ลูกค้าเข้าใจในท่ีน้ีว่า Forex4you 

ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของลูกค้า  

 

E. การจ่ายโบนัส  

1. ลูกค้าแต่ละคนและเพ่ือนของลูกค้ามีสิทธ์ิในการรับโบนัสเพียงหน่ึง (1) คร้ัง 

ไม่ว่าเพ่ือนจะผ่านเง่ือนไขการเทรดก่ีคร้ัง   

2. ท้ังลูกค้าและเพ่ือนรับโบนัส 50 USD จาก Forex4you เม่ือผ่านเง่ือนไขการเทรด  

3. เพ่ือนจะไม่มีสิทธ์ิได้รับการจ่ายโบนัส หากเพ่ือนไม่ผ่านเง่ือนไขการเทรดภายในหก (6) เดือน 

นับต้ังแต่การลงทะเบียนเปิดบัญชี   

4. โบนัสจะถูกจ่ายให้เพ่ือนและลูกค้า ท่ีผ่านเง่ือนไขการเทรดและได้รับอนุมัติจาก Forex4you เท่าน้ัน 

5. โบนัสจะถูกจ่ายไปยังบัญชี Forex4you หรือ Share4you ของลูกค้าและเพ่ือนเป็นรายสัปดาห์ 

และจะสามารถใช้เทรดและถอนได้   

6. สิทธ์ิในการรับการจ่ายโบนัสจะไม่สามารถแทนท่ี คืนเงิน โอน หรือแลกเปล่ียนเป็นของขวัญ 

เงินสดหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ โบนัสท่ีถูกจ่ายจะโอนไปยังบัญชีภายใต้เทรดเดอร์รูมท่ีลูกค้า 

และเพ่ือนใช้เข้าร่วมโปรแกรม  

 
 

F. การสงวนสิทธ์ิและการตัดสิทธ์ิ 
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1. Forex4you ขอสงวนสิทธ์ิตามดุลยพินิจในการ: 

a. ปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมใด ๆ ในโปรแกรม; 

b. ติดสิทธ์ิผู้เข้าร่วมใด ๆ ออกจากโปรแกรม หากมีการทำลายหรือละเมิดเง่ือนไข 

การใช้บริการของ Forex4you  

2. เฉพาะลูกค้าท่ีลงทะเบียนกับ Forex4you และมาจากประเทศท่ีกำหนดเท่าน้ัน 

ท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมโปรแกรม เราอาจร้องขอให้ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุตัวตนได้ 

ในเวลาใดก็ได้ ขอสงวนสิทธ์ิในการจำกัด บล็อคการเข้าถึงบริการ และ/หรือ ยุติบัญชีขอลูกค้า 

หากไม่มีการให้ข้อมูลดังกล่าว  เม่ือมีการให้ข้อมูลและลงทะเบียนกับ Forex4you 

น่ันหมายถึงผู้เข้าร่วมยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวน้ันถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ 

3. Forex4you  ขอสงวนสิทธ์ิตามดุลยพินิจในการยุติโปรแกรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า  

4. Forex4you ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง  แก้ไข หรือยุติโปรแกรม หรือการกระทำใด ๆ ของ 

โปรแกรมได้ตลอดเวลา  Forex4you ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ 

ของโปรแกรม ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎและเง่ือนไขท้ังหมดของโปรแกรมและคอยติดตาม 

ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของโปรแกรม 

5. ตามดุลพินิจท่ีสมเหตุสมผลของ Forex4you หากมีข้อบ่งช้ีว่ามีการทำอาบิทราจ (Arbitrage) 

การละเมิด ฝ่าฝืน การฉ้อโกง การป่ันหุ้น การอาบิทราจแบบคืนเงิน 

บริษัทมีสิทธ์ิทำให้การทำธุรกรรม และ/หรือ กำไรหรือขาดทุนท้ังหมดในบัญชีเทรดน้ันเป็นโมฆะ 

6. หากผู้เข้าร่วมเคยมีประวัติการสร้างข้อมูลหรือปลอมแปลงข้อมูล โดยเฉพาะเก่ียวกับสถิติ ทางบัญชี 

จะไม่สามารถเข้าร่วมในการรับรางวัลน้ีได้ หรือเป็นผู้ชนะในรางวัลใด ๆ ได้ และหาก 

ผู้เข้าร่วมมีเจตนาโกงในทางใด ๆ ก็ตาม รางวัลท่ีได้รับจะถูกริบคืนโดยทันที หรือหากผู้เข้าร่วม 

พยายามท่ีจะแทรกแซงหรือเจาะข้อมูลของบริษัท รวมถึงการฉ้อโกง ปลอมแปลงข้อมูลใด ๆ ก็ตาม 

ทาง Forex4you มีสิทธ์ิท่ีจะระงับบัญชีผู้ใช้ของผู้น้ัน ตามดุจพินิจของบริษัท และ Forex4you 

มีสิทธ์ิในการระงับ ตัด ลดจำนวนรางวัลท่ีเคยมอบ ให้กับผู้ใช้งานดังกล่าว 

รวมถึงสิทธ์ิในการเข้าร่วมกิจกรรม และโปรโมช่ันต่างๆ ในอนาคต  

7. ข้อกำหนดและเง่ือนไขน้ีจัดทำข้ึนเป็นภาษาต่างๆ และถึงแม้ว่าจะถือว่าทุกฉบับภาษาน้ัน 

เป็นฉบับจริงท่ีมีความถูกต้อง ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทและการเจรจาระงับข้อพิพาท จะยึดฉบับภาษา 

อังกฤษเป็นหลักเพ่ือจุดประสงค์ทางกฎหมาย 
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8. Forex4you  ขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ช่ือและรายละเอียดอ่ืน ๆ  (รวมท้ังรูปภาพ) ของผู้เข้าร่วม 

/ผู้โชคดี ตามแต่ Forex4you เห็นสมควรเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วม/ผู้โชคดี ยินยอมให้ถูกถ่ายภาพ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ช่ือ รูปภาพ รูปถ่าย 

และเสียงเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับโปรโมช่ัน และให้ความร่วมมือ 

และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดย Forex4you เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทน 

9. ผู้ท่ีได้รับรางวัลจะต้องแชร์ข่าวการรับรางวัลผ่านส่ือโซเชียลมีเดียถึงรางวัลท่ีได้รับจาก Forex4you 

 

G.  คำเตือนด้านความเส่ียง 

1. การเทรดฟอเร็กซ์มีความเส่ียงต่อเงินทุนของคุณ โปรดศึกษาข้อมูลและตรวจสอบให้ม่ันใจ 

ว่าคุณได้เข้าใจในเอกสารการเปิดเผยความเส่ียงอย่างดีแล้ว 

 
 


