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ขอ้กาํหนดและเงื0อนไขสาํหรบัโปรโมช ั0น “เทรดดมีรีางวลั”   
 
A. ขอ้มลูเบื8องตน้ 

1. “เทรดดมีรีางวลั”  
เป็นโปรโมชัGนทีGจัดขึLนสําหรับลกูคา้ทีGทําการฝากเงนิและเทรดตามเงืGอนไขของโปรโมชัGน 
เพืGอใหม้สีทิธิcเขา้รว่มลุน้รับรางวลัสดุพเิศษในโปรโมช ั@น “เทรดดมีรีางวลั”  

 
B. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิIเขา้รว่ม 

1. เป็นลกูคา้ Forex4you และมคีณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนีL: 
a. ประเทศของบญัชทีีGเขา้รว่ม: ประเทศไทย, ลาว 
b. ผา่นการยนืยนัตวัตนและทีGอยูเ่รยีบรอ้ยแลว้ (Verified) 

 
C. ระยะเวลาของโปรโมช ั@น 

1. ระยะเวลาการเทรดเริGมตั Lงแต ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 กนัยายน 2564 
(ระยะเวลาโปรโมช ั@น) 

 
 
D. ขอ้กาํหนดในการไดร้บัรางวลั 

1. การมคีณุสมบตัติามเกณทเ์พืGอรับรางวลั 
ลกูคา้จะตอ้งทําครบเงืGอนไขดงัตอ่ไปนีLในชว่งระยะเวลาโปรโมชัGน: 
a. รางวลัระดบัทีG 1: มยีอดเงนิฝากรวมอยูร่ะหวา่ง $1,000 - $2,999  

และมปีรมิาณการเทรดรวมอยา่งนอ้ย 50 ล็อต (5,000 cent lots)  
b. รางวลัระดบัทีG 2: มยีอดเงนิฝากรวมอยูร่ะหวา่ง $3,000 - $5,999  

และมปีรมิาณการเทรดรวมอยา่งนอ้ย 150 ล็อต (15,000 cent lots) 
c. รางวลัระดบัทีG 3: มยีอดเงนิฝากรวมตั Lงแต ่$6,000 ขึLนไป  

และมปีรมิาณการเทรดรวมอยา่งนอ้ย 300 ล็อต (30,000 cent lots) 
2. ลกูคา้สามารถตรวจสอบขอ้มลูสว่นตวั (จํานวนล็อตและเงนิฝาก) สําหรับโปรโมชัGนนีLไดท้ีGวดิเจ็ท 

(widget) โปรโมชัGนใน Trader Room ในหนา้แผงควบคมุ (Dashboard) บน Forex4you 
3. จํานวนของเงนิฝากและจํานวนทีGเทรดจะตรวจสอบได ้เมืGอจบระยะเวลาของโปรโมชัGนแลว้ 
4. เฉพาะบญัชเีทรดทีGทําตามครบกตกิาเทา่นัLนทีGจะมสีทิธิcในการจับฉลากผูโ้ชคดนีีL 
5. ยอดเงนิฝากและยอดการเทรดทัLงหมดทีGจะถกูนํามาคํานวณ 

จะตอ้งเป็นยอดทีGมาจากคําสัGงทีGปิดแลว้ภายในชว่งเวลาโปรโมชัGนเทา่นัLน 
6. ปรมิาณล็อตการเทรดทีGเกดิขึLนจากการสง่คําสัGงประเภทเฮจจิLง (Hedging) 

ทมีงานจะใชเ้กณฑก์ารพจิารณาดงันีL หากคําสัGงทีG 2 (คําสัGงในทศิทางตรงขา้มกบัคําสัGงแรก) 
ถกูเปิดภายหลงัคําสัGงแรกเกนิกวา่สาม (3) ชัGวโมง ทมีงานจะนําจํานวนล็อตการเทรดของทัLง 2 
คําสัGงมาใชใ้นการคดิคํานวณ และหากคําสัGงทีG 2 (คําสัGงในทศิทางตรงขา้มกบัคําสัGงแรก) 
ถกูเปิดภายหลงัคําสัGงแรกภายในสาม (3) ชัGวโมง 
ทมีงานจะนําจํานวนล็อตการเทรดทีGนอ้ยกวา่มาใชใ้นการคดิคํานวณ 

7. เครดติโบนัสทีGไดเ้พิGมและปรมิาณการเทรดทีGมาจากบญัชทีีGไดรั้บเครดติโบนัสจะไมถ่กูนํามาคดิคําน
วณสําหรับโปรโมชัGนนีL ตวัอยา่งเชน่ โบนัสเงนิฝาก (Deposit bonus) 
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E. รางวลัและผูโ้ชคด ี

1. ลกูคา้ที.ปฏบิตัติามเงื.อนไขของโปรโมชั.น สามารถรับรางวลัไดเ้พยีงรางวลัเดยีวเทา่นัGน 
ไมว่า่ชื.อของลกูคา้จะถกูจับไดก้ี.ครั Gงกต็าม ในกรณีที.ชื.อของลกูคา้ที.มคีณุสมบตั ิ
ถกูจับไดม้ากกวา่หนึ.ง (1) ครั Gง Forex4you มสีทิธิ[ที.จะขา้มครั Gงที.สองและครั Gงตอ่ๆ ไป 
แลว้จับรางวลัหาผูช้นะทา่นอื.นแทน 

2. ผูโ้ชคดทีี.จะไดรั้บรางวลัจากโปรโมชั.น จะถกูสุม่จับรายชื.อจากรายชื.อผูม้สีทิธิ[ทั Gงหมด 
ในวนัที. 8 ตลุาคม 2564 Forex4you ขอสงวนสิทธ์ิในการจับรางวัลใหม่ และหาผู้โชคดีทดแทน 

หากตรวจสอบพบว่าผู้โชคดีท่ีจับได้ ไม่ผ่านคุณสมบัติหรือถูกตัดสิทธ์ิ 

3. จะมผีูโ้ชคดเีพยีงเกา้ (9) ทา่นทีGไดรั้บการจับรางวลั และรางวลัทีGจะไดรั้บเป็นไปตามตาราง 
ดงัตอ่ไปนีL: 

 

ระดับรางวัล จำนวนเงิน

ฝาก 

(USD) 

ปริมาณล็อตท่ี

ต้องเทรด 

ประเภทของร

างวัล 

จำนวนผู้โชคดี  

ระดับท่ี 1 $1,000 - 
$2,999 

50 iPad Pro 
11 น้ิว 
256GB  

4 

ระดับท่ี 2 $3,000 - 
$5,999 

150 iPhone 12 
Pro 256GB 

3 

ระดับท่ี 3 $6,000 
and above 

300 MacBook 
Pro 13 น้ิว 
512GB  

2 

 
4. ผูโ้ชคดทีีGมสีทิธิcไดรั้บรางวลั จะไดรั้บการแจง้เตอืนผา่นทางอเีมลและโทรศพัท ์

เพืGอแจง้สทิธิcในการรับรางวลัในวนัทีG 22 ตลุาคม 2564 (หรอืวนัอืGนๆ ตามดลุยพนิจิของ 
Forex4you หรอืตามทีGเห็นสมควร) 
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5. หากผู้โชคดีท่ีได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ไม่มีการตอบกลับอีเมลต้นฉบับภายในสาม (3) วันทำการ 

จะถือว่ารางวัลเป็นโมฆะ และผู้โชคดีท่านใหม่ จะถูกเลือกเป็นลำดับต่อไป 

6. Forex4you ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกผู้โชคดีคนใหม่เพ่ือทดแทนผู้โชคดีท่ีพบว่าไมม่คีณุสมบตั ิ
หรอืถกูตดัสทิธิ[ในภายหลงั การตดัสนิจาก Forex4you ถอืเป็นที.ส ิGนสดุ 
และหากในกจิกรรมใดๆ ที.มผีูผ้า่นคณุสมบตันิอ้ยกวา่ 5 คนในแตล่ะระดบั 
จะไม่มีการมอบรางวัลใดๆ แก่ผู้ชนะ 

7. ในการเปล่ียนของรางวัล ผู้ชนะ/ลูกค้า อาจเลือกรับเงินจำนวน 70% (เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์) 

จากมูลค่าของรางวัลตามจริงท่ีมีในตลาด ซึ่ง Forex4you 

จะกำหนดมูลค่าตามตลาดและแจ้งให้ผู้ชนะ/ลูกค้าทราบ  

คำขอเปล่ียนรางวัลจะต้องส่งโดยตอบกลับมายังการข้อความแจ้งเตือนท่ี Forex4you 

ส่งให้ลูกค้า และเงินรางวัลจะถูกโอนไปยังบัญชีเทรดเดอร์รูมเดียวกัน 

(บัญชีในเทรดเดอร์รูมดังกล่าว) ซึ่งลูกค้าได้แจ้งขอรับรางวัล 

8. Forex4you ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อของรางวัลท่ีจัดส่งในโปรโมช่ันน้ี ซ่ึงสูญหาย ล่าช้า 

หรือเสียหายในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Forex4you 

หลักฐานการจัดส่งจะได้รับเม่ือมีการส่งคำขอโดยผู้ได้รับรางวัล 

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทขนส่งหรือบริษัทจัดส่งท่ีเก่ียวข้องเพ่ือติดตามการส่งมอบของรางวั

ลเม่ือ Forex4you ให้หมายเลขติดตามพัสดุแล้ว 

9. Forex4you ไม่มีการรับประกันใดๆ สำหรับของรางวัล (ของขวัญและรางวัล  ตามความเหมาะสม) 

และการรับประกันท้ังหมด/การเรียกร้องขอชดเชยคุณภาพรางวัลใดๆ หากมี 

ควรมาจากผู้ผลิตรางวัลท่ีเก่ียวข้อง 

10. หากทมีงาน Forex4you พจิารณาพบในภายหลงัวา่ผูไ้ดรั้บสทิธิcมกีารกระทําการใดๆ 
ทีGอาจฝ่าฝืนขอ้กําหนดทีGไดร้ะบไุว ้ทางทมีงานขอสงวนสทิธิcใชด้ลุยพนิจิในการตดัสทิธิc 
ผูไ้ดรั้บรางวลัดงักลา่ว และดําเนนิการในขั Lนตอนตอ่ไปนีL 

●  ระงับการใหร้างวลั และ/หรอื 
● โอนสทิธิcใหแ้กผู่ผ้า่นคณุสมบตัทิา่นอืGน ในลําดบัถัดไป 

 
F. ขอ้สงวนสทิธิI/การตดัสทิธิI  

1. Forex4you ขอสงวนสทิธิcตามดลุยพนิจิทีGเห็นสมควรในการ: 
a) ปฏเิสธการลงทะเบยีนของผูเ้ขา้รว่มในโปรโมชัGนใด ๆ 
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b) ตดัสทิธิcผูเ้ขา้รว่มโปรโมชัGนทีGละเมดิหรอืฝ่าฝืนขอ้กําหนดการใชง้านในบรกิารตา่งๆ ของ 
Forex4you 

2. เฉพาะผูท้ีGลงทะเบยีนกบั Forex4you และในประเทศทีGมสีทิธิcเขา้รว่มเทา่นัLน 
จงึจะสามารถมสีทิธิcในการชงิรางวลันีL ทางบรษัิทมสีทิธิcทีGจะขอหลกัฐานยนืยันขอ้มลูสว่นบคุคล 
จากผูเ้ขา้รว่มไดต้ลอดเวลา และ Forex4you มสีทิธิcทีGจะจํากดั บล็อก และระงับสทิธิc 
การใชบ้รกิารของผูใ้ชง้านบญัชไีด ้หากผูใ้ชง้านปฎเิสธในการสง่เอกสารยนืยันตวัตน 
และการนําสง่เอกสารดงักลา่วจะตอ้งถกูตอ้ง ครบถว้น และอพัเดทใหต้รงกบัขอ้มลูทีGลงทะเบยีน 
กบัทาง Forex4you 

3. Forex4you ขอสงวนสทิธิcตามดลุยพนิจิทีGสมเหตสุมผล ในการยตุโิปรโมชัGน 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. Forex4you ขอสงวนสทิธิcในการเปลีGยนแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิโปรโมชัGนไดต้ลอดเวลา      และ 
Forex4you มสีทิธิcในการเปลีGยนแปลงโปรโมชัGนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ลกูคา้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎและเงืGอนไขทัLงหมดของโปรโมชัGน และคอยตดิตามตรวจสอบ 
การเปลีGยนแปลงตา่ง ๆ ของโปรโมชัGน 

5. ตามดลุพนิจิทีGสมเหตสุมผลของ Forex4you หากมขีอ้บง่ชีLวา่มกีารทําอาบทิราจ (Arbitrage) 
การละเมดิฝ่าฝืน การฉอ้โกง การปัGนหุน้ การอาบทิราจแบบคนืเงนิ บรษัิทจะทําใหก้ารทําธรุกรรม 
และ/หรอื กําไรหรอืขาดทนุทั LงหมดในบญัชเีทรดนัLนเป็นโมฆะ 

6. หากผูเ้ขา้รว่มเคยมปีระวตักิารสรา้งขอ้มลูหรอืปลอมแปลงขอ้มลู โดยเฉพาะเกีGยวกบัสถติ ทางบญัช ี
จะไมส่ามารถเขา้รว่มในการรับรางวลันีLได ้หรอืเป็นผูช้นะในรางวลัใด ๆ ได ้
และหากผูเ้ขา้รว่มมเีจตนาโกงในทางใด ๆ ก็ตาม รางวลัทีGไดรั้บจะถกูรบิคนืโดยทันท ี
หรอืหากผูเ้ขา้รว่มพยายามทีGจะแทรกแซงหรอืเจาะขอ้มลูของบรษัิท รวมถงึการฉอ้โกง 
ปลอมแปลงขอ้มลูใด ๆ ก็ตาม ทาง Forex4you มสีทิธิcทีGจะระงับบญัชผีูใ้ชข้องผูนั้Lน 
ตามดจุพนิจิของบรษัิท และ Forex4you มสีทิธิcในการระงับ ตดั ลดจํานวนรางวลั 
ทีGเคยมอบใหก้บัผูใ้ชง้านดงักลา่ว รวมถงึสทิธิcในการเขา้รว่มกจิกรรม และโปรโมชัGนตา่งๆ ในอนาคต  

7. ขอ้กําหนดและเงืGอนไขนีLจัดทําขึLนเป็นภาษาตา่งๆ และถงึแมว้า่จะถอืวา่ทกุฉบบัภาษานัLน 
เป็นฉบบัจรงิทีGมคีวามถกูตอ้ง ในกรณีทีGมขีอ้พพิาทและการเจรจาระงับขอ้พพิาท 
จะใชฉ้บบัภาษาองักฤษเป็นหลกัเพืGอจดุประสงคท์างกฎหมาย 

8. Forex4you ขอสงวนสทิธิcในการใชช้ืGอ ภาพถา่ย และวดิโีอของผูช้นะรางวลัเพืGอวตัถปุระสงค ์
ทางการตลาด 

9. ผูช้นะทั Lงหมดจะตอ้งแชรข์า่วการไดรั้บรางวลับนชอ่งทางโซเชยีลของตนเอง เพืGอเป็นการยนืยนั 
ในการรับรางวลักบัทาง Forex4you.  

 
G. แจง้เตอืนเกี@ยวกบัความเสี@ยง 

1. การเทรดฟอเร็กซม์คีวามเสีGยงตอ่เงนิทนุของคณุ โปรดศกึษาขอ้มลูและตรวจสอบใหมั้Gนใจ 
วา่คณุไดเ้ขา้ใจในเอกสารการเปิดเผยความเสีGยงอยา่งดแีลว้ 

 


