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ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบัโปรโมช ัน่ “เทรดดมีรีำงวลั”   

 

A. ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

1. “เทรดดมีรีำงวลั”  

เป็นโปรโมชัน่ทีจั่ดขึน้ส ำหรับลกูคำ้ทีท่ ำกำรฝำกเงนิและเทรดตำมเงือ่นไขของโปรโมชัน่ 

เพือ่ใหม้สีทิธิเ์ขำ้ร่วมลุน้รับรำงวัลสดุพเิศษในโปรโมช ัน่ “เทรดดมีรีำงวลั”  

 

B. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิเ์ขำ้รว่ม 

1. เป็นลกูคำ้ Forex4you และมคีณุสมบตัติำมเกณฑด์ังตอ่ไปน้ี: 

a. ประเทศของบัญชทีีเ่ขำ้ร่วม: ประเทศไทย, ลำว 

b. ผำ่นกำรยนืยันตัวตนและทีอ่ยูเ่รยีบรอ้ยแลว้ (Verified) 

 

C. ระยะเวลำของโปรโมช ัน่ 

1. เริม่ตัง้แตว่ันที ่1 เมษำยน 2564 จนถงึ 30 มถินุำยน 2564 (ระยะเวลำโปรโมช ัน่) 

 

 

D. ขอ้ก ำหนดในกำรไดร้บัรำงวลั 

1. กำรมคีณุสมบัตติำมเกณทเ์พือ่รับรำงวลั 

ลกูคำ้จะตอ้งท ำครบเงือ่นไขดังตอ่ไปน้ีในชว่งระยะเวลำโปรโมชัน่: 

a. รำงวัลระดบัที ่1: มยีอดเงนิฝำกรวมอยูร่ะหวำ่ง $2,000 - $3,999  

และมปีรมิำณกำรเทรดรวมอยำ่งนอ้ย 50 ล็อตมำตรฐำน (5,000 cent lots)  

b. รำงวัลระดบัที ่2: มยีอดเงนิฝำกรวมอยูร่ะหวำ่ง $4,000 - $5,999  

และมปีรมิำณกำรเทรดรวมอยำ่งนอ้ย 150 ล็อตมำตรฐำน (15,000 cent lots) 

c. รำงวัลระดบัที ่3: มยีอดเงนิฝำกรวมตัง้แต ่$6,000 ขึน้ไป  

และมปีรมิำณกำรเทรดรวมอยำ่งนอ้ย 300 ล็อตมำตรฐำน (30,000 cent lots) 

2. ลกูคำ้สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูสว่นตัว (จ ำนวนลอ็ตและเงนิฝำก) ส ำหรับโปรโมชัน่น้ีไดท้ีว่ดิเจ็ท 
(widget) โปรโมชัน่ใน Trader Room ในหนำ้แผงควบคมุ (Dashboard) บน Forex4you 

3. จ ำนวนของเงนิฝำกและจ ำนวนทีเ่ทรดจะตรวจสอบได ้เมือ่จบระยะเวลำของโปรโมชัน่แลว้ 
4. เฉพำะบัญชเีทรดทีท่ ำตำมครบกตกิำเทำ่นัน้ทีจ่ะมสีทิธิใ์นกำรจับฉลำกผูโ้ชคดน้ีี 

5. ยอดเงนิฝำกและยอดกำรเทรดทัง้หมดทีจ่ะถกูน ำมำค ำนวณ 

จะตอ้งเป็นยอดทีม่ำจำกค ำสัง่ทีปิ่ดแลว้ภำยในชว่งเวลำโปรโมชัน่เทำ่นัน้ 

6. ปรมิำณล็อตกำรเทรดทีเ่กดิขึน้จำกกำรสง่ค ำสัง่ประเภทเฮจจิง้ (Hedging) 

ทมีงำนจะใชเ้กณฑก์ำรพจิำรณำดังน้ี หำกค ำสัง่ที ่2 (ค ำสัง่ในทศิทำงตรงขำ้มกบัค ำสัง่แรก) 

ถกูเปิดภำยหลังค ำสัง่แรกเกนิกวำ่สำม (3) ชัว่โมง ทมีงำนจะน ำจ ำนวนล็อตกำรเทรดของทัง้ 2 

ค ำสัง่มำใชใ้นกำรคดิค ำนวณ และหำกค ำสัง่ที ่2 (ค ำสัง่ในทศิทำงตรงขำ้มกับค ำสัง่แรก) 

ถกูเปิดภำยหลังค ำสัง่แรกภำยในสำม (3) ชัว่โมง 

ทมีงำนจะน ำจ ำนวนล็อตกำรเทรดทีน่อ้ยกวำ่มำใชใ้นกำรคดิค ำนวณ 

7. เครดติโบนัสทีไ่ดเ้พิม่และปรมิำณกำรเทรดทีม่ำจำกบัญชทีีไ่ดรั้บเครดติโบนัสจะไมถ่กูน ำมำคดิค ำน

วณส ำหรับโปรโมชัน่น้ี ตัวอยำ่งเชน่ โบนัสเงนิฝำก (Deposit bonus) 
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E. รำงวลัและผูโ้ชคด ี

1. ลกูคำ้ทีป่ฏบิตัติำมเงือ่นไขของโปรโมชัน่ สำมำรถรับรำงวัลไดเ้พยีงรำงวัลเดยีวเทำ่นัน้ 

ไมว่ำ่ชือ่ของลกูคำ้จะถกูจบัไดก้ีค่รัง้ก็ตำม ในกรณีทีช่ ือ่ของลกูคำ้ทีม่คีณุสมบตั ิ

ถกูจับไดม้ำกกวำ่หนึง่ (1) ครัง้ Forex4you มสีทิธิท์ีจ่ะขำ้มครัง้ทีส่องและครัง้ตอ่ๆ ไป 

แลว้จับรำงวัลหำผูช้นะทำ่นอืน่แทน 

2. ผูโ้ชคดทีีจ่ะไดร้ับรำงวัลจำกโปรโมชัน่ จะถกูสุม่จับรำยชือ่จำกรำยชือ่ผูม้สีทิธิท์ัง้หมด 

ในวันที ่8 กรกฎำคม 2564 Forex4you ขอสงวนสทิธิใ์นการจบัรางวลัใหม ่และหาผูโ้ชคดทีดแทน 

หากตรวจสอบพบว่าผูโ้ชคดทีีจ่บัได ้ไมผ่่านคุณสมบตัหิรอืถกูตดัสทิธิ ์

3. จะมผีูโ้ชคดเีพยีงแปด (8) ทำ่นทีไ่ดรั้บกำรจับรำงวลั และผูโ้ชคดสีำม (3) ทำ่น 

ทีจ่ะไดรั้บโบนัสวันเกดิ รำงวลัทีจ่ะไดรั้บ เป็นไปตำมตำรำงดังตอ่ไปน้ี: 

 

ระดบัรางวลั จ านวนเงิน

ฝาก 

(USD) 

ปรมิาณล็อต

ทีต่อ้งเทรด 

ประเภทของ

รางวลั 

จ านวนผูโ้ชคด ี รางวลั 

โบนสัวนัเกดิ 

ระดบัที ่1 $2,000 - 
$3,999 

50 USD1,000 4 USD 200 x 1 
winner 

ระดบัที ่2 $4,000 - 
$5,999 

150 USD1,200 2 USD 400 x 1 
winner 

ระดบัที ่3 $6,000 
and above 

300 USD1,500 2 USD 800 x 1 
winner 

 

4. ผูโ้ชคดทีีม่สีทิธิไ์ดรั้บรำงวัล จะไดรั้บกำรแจง้เตอืนผำ่นทำงอเีมลและโทรศัพท ์

เพือ่แจง้สทิธิใ์นกำรรับรำงวลัในวันที ่23 กรกฎำคม 2564 (หรอืวันอืน่ๆ ตำมดลุยพนิจิของ 

Forex4you หรอืตำมทีเ่ห็นสมควร) 

5. หากผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหร้บัรางวลั ไมม่กีารตอบกลบัอเีมลตน้ฉบบัภายในสาม (3) วนัท าการ 

จะถอืวา่รางวลัเป็นโมฆะ และผูโ้ชคดท่ีานใหม ่จะถูกเลอืกเป็นล าดบัต่อไป 

6. Forex4you ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกผูโ้ชคดคีนใหม่เพือ่ทดแทนผูโ้ชคดทีีพ่บว่าไมม่คีณุสมบัต ิ

หรอืถกูตัดสทิธิใ์นภำยหลงั กำรตัดสนิจำก Forex4you ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
และหำกในกจิกรรมใดๆ ทีม่ผีูผ้ำ่นคณุสมบัตนิอ้ยกวำ่ 5 คน จะไมม่กีำรมอบรำงวัลใดๆ 
แกผู่ช้นะ 

7. ลูกคา้ทีส่ง่ค าขอรบัรางวลัส าเรจ็ ไม่ว่าจะในระดบัรางวลัใด จะมสีทิธิเ์ขา้รว่มรบัโบนัสวนัเกดิ (Birthday 

Bonus) ซึง่ผูโ้ชคดใีนแต่ละหมวดรางวลั จะไดร้บัคดัเลอืกจากจ านวนเงนิฝากสูงสุด และ/หรอื ล็อตสงูสุด 

ภายในระยะเวลารว่มโปรโมช ัน่ 
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8. ผูช้นะทีม่สีทิธิร์ับรำงวัลโบนัสวันเกดิ จะไดร้ับแจง้ทำงโทรศัพทห์รอือเีมล 

ถงึคณุสมบัตใินกำรรับรำงวัลในวันที ่23 กรกฎำคม 2564 หรอืวันอืน่ทีเ่หมำะสม 

ซึง่เป็นไปตำมดลุยพนิจิของ Forex4you และ Forex4you ขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรเปลีย่นแปลงวันทีต่ำมแตเ่ห็นสมควร 

9. หากผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหร้บัโบนัสวนัเกดิ (Birthday Bonus) ไมม่กีารตอบกลบัภายในสาม (3) 

วนัท าการ โดยการตอบกลบัอเีมลตน้ฉบบั จะถอืว่ารางวลัเป็นโมฆะ และผูโ้ชคดท่ีานใหม ่

จะถูกเลอืกเป็นล าดบัตอ่ไป 

10. สทิธิใ์นกำรเขำ้ร่วมไมส่ำมำรถแลกเป็นของรำงวัลอยำ่งอืน่ เปลีย่นแปลงเป็นเงนิสด 
หรอืมอบสทิธิใ์หก้ับผูอ้ืน่ได ้เงนิรำงวัลจะถกูโอนไปยังบญัชเีทรด 
ซึง่เป็นเทรดเดอรรู์มเดยีวกับทีล่กูคำ้สง่ค ำขอรับรำงวัล 

11. หำกทมีงำน Forex4you พจิำรณำพบในภำยหลังวำ่ผูไ้ดรั้บสทิธิม์กีำรกระท ำกำรใดๆ 
ทีอ่ำจฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดทีไ่ดร้ะบไุว ้ทำงทมีงำนขอสงวนสทิธิใ์ชด้ลุยพนิจิในกำรตัดสทิธิ ์
ผูไ้ดรั้บรำงวลัดังกลำ่ว และด ำเนนิกำรในขัน้ตอนตอ่ไปน้ี 

●  ระงับกำรใหร้ำงวลั และ/หรอื 

● โอนสทิธิใ์หแ้กผู่ผ้ำ่นคณุสมบัตทิำ่นอืน่ ในล ำดบัถดัไป 

 

F. ขอ้สงวนสทิธิ/์กำรตดัสทิธิ ์ 

1. Forex4you ขอสงวนสทิธิต์ำมดลุยพนิจิทีเ่ห็นสมควรในกำร: 

a) ปฏเิสธกำรลงทะเบยีนของผูเ้ขำ้ร่วมในโปรโมชัน่ใด ๆ 

b) ตัดสทิธิผ์ูเ้ขำ้ร่วมโปรโมชัน่ทีล่ะเมดิหรอืฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนในบรกิำรตำ่งๆ ของ 

Forex4you 

2. เฉพำะผูท้ีล่งทะเบยีนกบั Forex4you และในประเทศทีม่สีทิธิเ์ขำ้ร่วมเทำ่นัน้ 

จงึจะสำมำรถมสีทิธิใ์นกำรชงิรำงวัลน้ี ทำงบรษัิทมสีทิธิท์ีจ่ะขอหลักฐำนยนืยันขอ้มลูสว่นบคุคล 

จำกผูเ้ขำ้ร่วมไดต้ลอดเวลำ และ Forex4you มสีทิธิท์ีจ่ะจ ำกดั บล็อก และระงับสทิธิ ์

กำรใชบ้รกิำรของผูใ้ชง้ำนบญัชไีด ้หำกผูใ้ชง้ำนปฎเิสธในกำรสง่เอกสำรยนืยันตัวตน 

และกำรน ำสง่เอกสำรดังกลำ่วจะตอ้งถกูตอ้ง ครบถว้น และอัพเดทใหต้รงกับขอ้มลูทีล่งทะเบยีน 

กับทำง Forex4you 

3. Forex4you ขอสงวนสทิธิต์ำมดลุยพนิจิทีส่มเหตสุมผล ในกำรยตุโิปรโมชัน่ 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. Forex4you ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิโปรโมชัน่ไดต้ลอดเวลำ      และ 

Forex4you มสีทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

ลกูคำ้จะตอ้งปฏบิัตติำมกฎและเงือ่นไขทัง้หมดของโปรโมชัน่ และคอยตดิตำมตรวจสอบ 

กำรเปลีย่นแปลงตำ่ง ๆ ของโปรโมชัน่ 

5. ตำมดลุพนิจิทีส่มเหตสุมผลของ Forex4you หำกมขีอ้บง่ชีว้ำ่มกีำรท ำอำบทิรำจ (Arbitrage) 

กำรละเมดิฝ่ำฝืน กำรฉอ้โกง กำรป่ันหุน้ กำรอำบทิรำจแบบคนืเงนิ บรษัิทจะท ำใหก้ำรท ำธรุกรรม 

และ/หรอื ก ำไรหรอืขำดทนุทัง้หมดในบญัชเีทรดนัน้เป็นโมฆะ 

6. หำกผูเ้ขำ้ร่วมเคยมปีระวตักิำรสรำ้งขอ้มลูหรอืปลอมแปลงขอ้มลู โดยเฉพำะเกีย่วกับสถติ ทำงบัญช ี

จะไมส่ำมำรถเขำ้ร่วมในกำรรับรำงวัลน้ีได ้หรอืเป็นผูช้นะในรำงวัลใด ๆ ได ้

และหำกผูเ้ขำ้ร่วมมเีจตนำโกงในทำงใด ๆ กต็ำม รำงวลัทีไ่ดรั้บจะถกูรบิคนืโดยทันท ี

หรอืหำกผูเ้ขำ้ร่วมพยำยำมทีจ่ะแทรกแซงหรอืเจำะขอ้มลูของบรษัิท รวมถงึกำรฉอ้โกง 

ปลอมแปลงขอ้มลูใด ๆ กต็ำม ทำง Forex4you มสีทิธิท์ีจ่ะระงับบัญชผีูใ้ชข้องผูนั้น้ 
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ตำมดจุพนิจิของบรษัิท และ Forex4you มสีทิธิใ์นกำรระงับ ตดั ลดจ ำนวนรำงวัล 

ทีเ่คยมอบใหก้ับผูใ้ชง้ำนดังกลำ่ว รวมถงึสทิธิใ์นกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม และโปรโมชัน่ตำ่งๆ ในอนำคต  

7. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขน้ีจดัท ำขึน้เป็นภำษำตำ่งๆ และถงึแมว้ำ่จะถอืวำ่ทกุฉบับภำษำนัน้ 

เป็นฉบับจรงิทีม่คีวำมถกูตอ้ง ในกรณีทีม่ขีอ้พพิำทและกำรเจรจำระงับขอ้พพิำท 

จะใชฉ้บบัภำษำอังกฤษเป็นหลกัเพือ่จุดประสงคท์ำงกฎหมำย 

8. Forex4you ขอสงวนสทิธิใ์นกำรใชช้ือ่ ภำพถำ่ย และวดิโีอของผูช้นะรำงวลัเพือ่วตัถปุระสงค ์

ทำงกำรตลำด 

9. ผูช้นะทัง้หมดจะตอ้งแชรข์ำ่วกำรไดรั้บรำงวลับนชอ่งทำงโซเชยีลของตนเอง เพือ่เป็นกำรยนืยัน 

ในกำรรับรำงวัลกับทำง Forex4you.  

 

G. แจง้เตอืนเกีย่วกบัควำมเสีย่ง 

1. กำรเทรดฟอเร็กซม์คีวำมเสีย่งตอ่เงนิทนุของคณุ โปรดศกึษำขอ้มลูและตรวจสอบใหม่ั้นใจ 

วำ่คณุไดเ้ขำ้ใจในเอกสำรกำรเปิดเผยควำมเสีย่งอยำ่งดแีลว้ 
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