
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดการจบัรางวลั “8 ผูโ้ชคด ีครบรอบ 8 ปี Share4you ”

A. บทนํา

1. การจับรางวลั “8 ผูโ้ชคด ีครบรอบ 8 ปี Share4you ” คอื โปรโมชั�นของ Share4you
สําหรับลกูคา้ที�ฝากเงนิและเทรดตามจํานวนล็อตที�กําหนด จะมสีทิธิ�รว่มลุน้รางวลั (โปรโมชั�น) และ
จะมแีปด (8) ผูโ้ชคดทีี�จะไดรั้บรางวลัจากโปรโมชั�น

B. การเขา้รว่มโปรโมช ั�น
1. ลกูคา้ Share4you ที�มกีารเทรดและคดัลอกการเทรดผา่นระบบ Share4you (ผูนํ้าและผูต้ดิตาม)

และผา่นเกณฑด์งัตอ่ไปนี� จะมสีทิธิ�ในการเขา้รว่ม:
a. ผูต้ดิตามที�ลงทะเบยีนเปิดบญัชใีนประเทศ: ไทย, ลาว, เวยีดนาม, อนิโดนเีซยี, มาเลเซยี

และอนิเดยี
b. Trader Room ของลกูคา้ (ผูนํ้าและผูต้ดิตาม) จะตอ้งผา่นการยนืยนั;
c. สําหรับผูต้ดิตาม จะสามารถเขา้รว่มโปรโมชั�นโดยอตัโนมตัิ เมื�อบญัชขีองผูนํ้าที�ตดิตาม

มอีายบุญัชสีาม (3) เดอืนขึ�นไป สําหรับผูต้ดิตามอื�น ๆ Share4you จะตรวจสอบตาม
ดลุยพนิจิ และอาจอนุญาตใหผู้ต้ดิตามดงักลา่วเขา้รว่มในโปรโมชั�นได ้

d. ผูนํ้าจะตอ้งอยูใ่นรายการผูนํ้าที�มปีระสทิธภิาพ ( top performing ) มอีายบุญัชมีากกวา่ 90
วนั พรอ้มรปูโปรไฟล ์และไมม่กีารเกดิ StopOut ในบญัชใีดๆ ของผูนํ้าภายใน 12 เดอืนที�
ผา่นมา (สบิสอง) และมคีวามเสี�ยงอยูใ่นระดบักลาง ตํ�า หรอืสงู และมกีารเขา้ใชบ้ญัชอียา่ง
นอ้ยเจ็ด (7) วนั ภายในเดอืนที�ผา่นมา และมกํีาไรเป็นบวก  (gain) สมํ�าเสมอใน 30 วนัที�
ผา่นมา

C. ระยะเวลาโปรโมช ั�น
1. ระยะเวลาในการเทรดเริ�มตั �งแต่ 26 เมษายน 2564 ถงึ 21มถินุายน 2564

D. ขอ้กาํหนดท ั�วไป
1. ลกูคา้จะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขตอ่ไปนี�ในชว่งระยะเวลาโปรโมชั�นที�ระบไุวด้งัตอ่ไปนี� เพื�อใหม้สีทิธิ�

เขา้รว่มโปรโมชั�น:
a. เงนิฝากขั �นตํ�า 500 USD ในชว่งระยะเวลาโปรโมชั�น และเทรดอยา่งนอ้ย 15 ล็อต (1,500

เซน็ตล็์อต)
2. การฝากเงนิและเทรดจากแพลตฟอรม์จะถกูตรวจสอบเมื�อสิ�นสดุระยะเวลาโปรโมชั�น
3. เฉพาะบญัชเีทรดที�ฝากเงนิ และเทรดครบตามเกณฑเ์ทา่นั�นที�จะไดรั้บการพจิารณาใหเ้ขา้รว่ม โปร

โมชั�น
4. การคํานวณเงนิฝากรวมจากแพลตฟอรม์การเทรด และจํานวนล็อตทั �งหมดที�เทรด จะเกดิจากออเด

อรท์ี�ปิดในระหวา่งระยะเวลาโปรโมชั�นเทา่นั�น
5. ออเดอรเ์ฮดจ ์(Hedged orders) จะถกูนํามาพจิารณาในปรมิาณล็อตเต็มทั �งหมด ในกรณีที�ออเดอรท์ี�

สอง (ออเดอรต์รงขา้ม) ไมถ่กูเปิดกอ่นสาม (3) ชั�วโมงหลงัจากเปิดออเดอรแ์รก
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หากระยะเวลาระหวา่งการเปิดออเดอรท์ี�ตรงขา้มกนัสองออเดอรเ์ทา่กนัหรอืนอ้ยกวา่สาม (3) ชั�วโมง

ปรมิาณล็อตของออเดอรท์ี�นอ้ยกวา่จะถกูนํามาคํานวณ

6. โบนัสเงนิฝากและจํานวนล็อตที�เทรดจากเงนิโบนัส (เชน่ โบนัสเงนิฝาก) จะไมถ่กูนํามาคํานวณใน
โปรโมชั�น

E. รางวลัและผูโ้ชคดี
1. ผูโ้ชคดแีตล่ะคนในโปรโมชั�น จะมสีทิธิ�ไดรั้บเพยีงหนึ�งรางวลั ไมว่า่ชื�อของลกูคา้จะถกูจับ ไดก้ี�ครั �ง

กต็าม ในกรณีที�ชื�อของลกูคา้ถกูจับมากกวา่หนึ�ง (1) ครั�ง Share4you มสีทิธิ�ที�จะขา้ม การจับรายชื�อ
ครั �งที�สองและครั �งตอ่ ๆ ไป และเลอืกผูโ้ชคดทีา่นอื�นแทน

2. ผูโ้ชคดใีนโปรโมชั�น จะถกูสุม่จากกลุม่ผูม้สีทิธิ�เขา้รว่มในวนัที� 28 มถินุายน 2564 และการตดัสนิจาก
Share4you ถอืเป็นที�ส ิ�นสดุ ในกรณีที�มผีูม้สีทิธิ�เขา้รว่มนอ้ยกวา่แปด (8) คน จะไมม่กีารมอบรางวลั
ใหก้บัใด ๆ เกดิขึ�น

3. จะมผีูโ้ชคดเีพยีงแปด (8) คน สําหรับการจับรางวลั และรางวลัจะไดรั้บตามตารางตอ่ไปนี�:
ประเภทรางวลั จาํนวนผูโ้ชคดี

375 USD 8 คน

4. ผูโ้ชคดทีี�มสีทิธิ�รับรางวลั จะไดรั้บการแจง้เตอืนทางโทรศพัทห์รอือเีมลถงึสทิธิ�ในการรับรางวลั ในวนั
ที� 9 กรกฎาคม 2564 (หรอืวนัอื�นๆ ตามแต ่Share4you เห็นสมควร)

5. หากผูโ้ชคดทีี�ไดรั้บเลอืก ไมม่กีารตอบกลบัอเีมลตน้ฉบบัภายในสาม (3) วนัทําการ ผูโ้ชคดทีา่นใหม่
จะถกูเลอืกแทน และรางวลันั�นจะถอืเป็นโมฆะ

6. Share4you ขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกผูโ้ชคดทีี�มสีทิธิ�ทา่นใหมเ่พื�อแทนที� หากในภายหลงัตรวจ

สอบแลว้พบวา่ผูโ้ชคดดีงักลา่วไมม่คีณุสมบตัหิรอืถกูตดัสทิธิ�

7. หาก Share4you พบในภายหลงัหรอืพจิารณาตามดลุยพนิจิ แลว้พบวา่ผูเ้ขา้รว่มไมม่สีทิธิ� หรอืถกูตดั
สทิธิ�ในการเขา้รว่มโปรโมชั�น หรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
โปรโมชั�น Share4you จะตดัสนิดงัตอ่ไปนี�ในการ:
● ระงับรางวลั; และ / หรอื

● เรยีกคนืรางวลัจากผูเ้ขา้รว่มและเลอืกผูช้นะรายอื�นที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม

F. การสงวนสทิธิ�และการตดัสทิธิ�

1. Share4you ขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพนิจิที�สมเหตสุมผลในการ:

a.  ปฏเิสธการลงทะเบยีนสําหรับผูเ้ขา้รว่มใด ๆ ในโปรโมชั�น;
b. ตดัสทิธิ�ผูเ้ขา้รว่มออกจากโปรโมชั�น หากมกีารละเมดิหรอืฝ่าฝืนขอ้กําหนดการใชบ้รกิาร
ของ Share4you

2. เฉพาะลกูคา้ที�ลงทะเบยีนกบั Share4you และมาจากประเทศที�กําหนดเทา่นั�น จงึจะมสีทิธิ�เขา้รว่มโป
รโมชั�น ในชว่งเวลาใดกต็ามเราอาจขอใหผู้เ้ขา้รว่มใหข้อ้มลูสว่นบคุคล ที�สามารถระบตุวัตนได ้
Share4you ขอสงวนสทิธิ�ในการ จํากดั ปิดกั �นการเขา้ถงึบรกิารและ / หรอืยตุบิญัชลีกูคา้หากไมม่ี
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การใหข้อ้มลูดงักลา่ว เมื�อมกีารใหข้อ้มลูและลงทะเบยีนกบั Share4you นั�นหมายถงึผูเ้ขา้รว่มยนืยนั
วา่ขอ้มลูดงักลา่วนั�นถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั และสมบรูณ์

3. Share4you ขอสงวนสทิธิ�ตามเห็นสมควรในการยตุโิปรโมชั�น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
4. Share4you ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิโปรโมชั�นไดต้ลอดเวลา

และ Share4you มสีทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรโมชั�นโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ลกูคา้จะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎและเงื�อนไขทั �งหมดของโปรโมชั�น และคอยตดิตามตรวจสอบ การเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ
ของโปรโมชั�น

5. ตามดลุพนิจิที�สมเหตสุมผลของ Share4you หากมขีอ้บง่ชี�วา่มกีารทําอาบทิราจ (Arbitrage) การ
ละเมดิฝ่าฝืน การฉอ้โกง การปั�นหุน้ การอาบทิราจแบบคนืเงนิ บรษัิทจะทําใหก้ารทําธรุกรรม และ/
หรอื กําไรหรอืขาดทนุทั �งหมดในบญัชเีทรดนั�นเป็นโมฆะ

6. หากผูเ้ขา้รว่มเคยมปีระวตักิารสรา้งขอ้มลูหรอืปลอมแปลงขอ้มลู โดยเฉพาะเกี�ยวกบัสถติ ทางบญัชี
จะไมส่ามารถเขา้รว่มในการรับรางวลันี�ได ้หรอืเป็นผูช้นะในรางวลัใด ๆ ได ้และหากผูเ้ขา้รว่มมี
เจตนาโกงในทางใด ๆ กต็าม รางวลัที�ไดรั้บจะถกูรบิคนืโดยทนัท ีหรอืหากผูเ้ขา้รว่มพยายามที�จะ
แทรกแซงหรอืเจาะขอ้มลูของบรษัิท รวมถงึการฉอ้โกง ปลอมแปลงขอ้มลูใด ๆ กต็าม ทาง
Share4you มสีทิธิ�ที�จะระงับบญัชผีูใ้ชข้องผูนั้ �น ตามดจุพนิจิของบรษัิท และ Share4you มสีทิธิ�ใน
การระงับ ตดั ลดจํานวนรางวลั ที�เคยมอบใหก้บัผูใ้ชง้านดงักลา่ว รวมถงึสทิธิ�ในการเขา้รว่มกจิกรรม
และโปรโมชั�นตา่งๆ ในอนาคต

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

8. Share4you ขอสงวนสทิธิ�ในการเผยแพรช่ื�อและรายละเอยีดอื�น ๆ (รวมทั �งรปูภาพ) ของผูเ้ขา้รว่ม/ผู ้
โชคด ีตามแต ่Share4you เห็นสมควรเพื�อวตัถปุระสงคท์างการประชาสมัพันธ์
ผูเ้ขา้รว่ม/ผูโ้ชคด ียนิยอมใหถ้กูถา่ยภาพ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล การใชช้ื�อ รปูภาพ รปูถา่ย และ
เสยีงเพื�อเพื�อวตัถปุระสงคท์างการประชาสมัพันธท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัดปรโมชั�น และใหค้วามรว่มมอืและ
เขา้รว่มกจิกรรมที�จัดโดย Share4you เพื�อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว โดยไมม่คีา่ตอบแทน

9. ผูช้นะทั �งหมดจะตอ้งแชรข์า่วการไดรั้บรางวลับนชอ่งทางโซเชยีลของตนเอง เพื�อเป็นการยนืยนั ใน
การรับรางวลักบั Share4you

G. Risk Warning
1. การเทรดฟอเร็กซม์คีวามเสี�ยงตอ่เงนิทนุของคณุ โปรดศกึษาขอ้มลูและตรวจสอบใหม้ั�นใจ วา่คณุได ้

เขา้ใจในเอกสารการเปิดเผยความเสี�ยงอยา่งดแีลว้
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