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ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขโปรโมชนั “เทรดดมีรีำงวลั” 

 

A. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

 

1. โปรโมชนั “เทรดดมีรีำงวลั” จดัขึน้ส ำหรบัลกูคำ้ Forex4you 

ทีท่ ำกำรฝำกเงนิและเทรดตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดของโปรโมชนั 

เพือ่ใหม้สีทิธิเ์ขำ้รว่มลุน้รบัรำงวลัสดุพเิศษในแตล่ะ 3 ไตรมำส ของปี 2565 

 

B. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิเ์ขำ้รว่ม 

1. เป็นลูกคำ้ Forex4you และมคีุณสมบตัติำมเกณฑด์งัตอ่ไปนี:้ 

a. ประเทศของบญัชทีีเ่ขำ้รว่ม: ประเทศไทย, ลำว 

b. ผ่ำนกำรยนืยนัตวัตนและทีอ่ยู่เรยีบรอ้ยแลว้ (Verified) 

 

C. ระยะเวลำของโปรโมชนั 

1. โปรโมชนันีจ้ะเร ิม่ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2565 ถงึ 31 มนีำคม 2565, 1 เมษำยน 2565 ถงึ 30 มถินุำยน 2565 

และ 1 กนัยำยน ถงึ 30 พฤศจกิำยน 2565 (ระยะเวลำโปรโมชนั) 

2. ผูโ้ชคดมีสีทิธิไ์ดร้บัรำงวลัเพยีงแค่หน่ึงรำงวลัในแตล่ะโปรโมชนัของปี 2565 โดยมคีุณสมบตัติำมเกณฑด์งันี ้

: 

 

a. ส ำหรบัชว่งกำรซือ้ขำย ระหว่ำง วนัที ่1 มกรำคม ถงึ 31 มนีำคม 

กำรจบัรำงวลัจะด ำเนินกำรในชว่งวนัที ่7 เมษำยน 2565 

b. ส ำหรบัชว่งกำรซือ้ขำย ระหว่ำง วนัที ่1 เมษำยน ถงึ 30 มถิุนำยน 

กำรจบัรำงวลัจะด ำเนินกำรในชว่งวนัที ่7 กรกฎำคม 2565 

c. ส ำหรบัชว่งกำรซือ้ขำย  ระหว่ำง วนัที ่1 กนัยำยน ถงึ 30 พฤศจกิำยน 

กำรจบัรำงวลัจะด ำเนินกำรในชว่งวนัที ่7 ธนัวำคม 2565 
 
 
 

D. ขอ้ก ำหนดในกำรไดร้บัรำงวลั 

1. ลูกคำ้จะตอ้งท ำครบเงือ่นไขในชว่งระยะเวลำโปรโมช ัน่ โดยมคีุณสมบตัติำมเกณทเ์พือ่ลุน้รบัรำงวลั ดงัต่อไปนี:้ 

a. รำงวลัระดบัที ่1: มยีอดเงนิฝำกรวมอยู่ระหว่ำง $1,000 - $2,999 

และมปีรมิำณกำรเทรดรวมอย่ำงนอ้ย 50 ล็อต (5,000 cent lots) 

b.     รำงวลัระดบัที ่2: มยีอดเงนิฝำกรวมอยู่ระหว่ำง $3,000 - $5,999 

และมปีรมิำณกำรเทรดรวมอย่ำงนอ้ย 150 ล็อต (15,000 cent lots) 

c.     รำงวลัระดบัที ่3: มยีอดเงนิฝำกรวมตัง้แต่ $6,000 ขึน้ไป 

และมปีรมิำณกำรเทรดรวมอย่ำงนอ้ย 300 ล็อต (30,000 cent lots) 
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2. ลูกคำ้สำมำรถตรวจสอบควำมเคลือ่นไหวของปรมิำณล็อตและเงนิฝำกส ำหรบัโปรโมช ัน่ไดโ้ดยผ่ำนวดิเจ็ตทีแ่

สดงผลใน Trader Room Promotion (แผงควบคมุ) 

3. จ ำนวนเงนิฝำกและปรมิำณล็อตจำกแพลตฟอรม์กำรซือ้ขำยจะถูกตรวจสอบเมือ่สิน้สุดระยะเวลำโปรโมช ัน่ 

4. เฉพำะบญัชซี ือ้ขำยทีย่อดเงนิฝำกและปรมิำณล็อตผ่ำนเกณฑข์องโปรโมชนัเท่ำน้ันทีจ่ะไดร้บักำรพจิำรณำ 

5. ยอดเงนิฝำกและยอดกำรเทรดทัง้หมดทีจ่ะน ำมำค ำนวณ 

จะตอ้งเป็นยอดทีม่ำจำกค ำสัง่ทีปิ่ดแลว้ภำยในชว่งเวลำโปรโมช ัน่เท่ำน้ัน 

6. ปรมิำณล็อตกำรเทรดทีเ่กดิขึน้จำกกำรส่งค ำสัง่ประเภทเฮจจิง้ (Hedging) 

ทมีงำนจะใชเ้กณฑก์ำรพจิำรณำดงันี ้หำกค ำสัง่ที ่2 (ค ำสัง่ในทศิทำงตรงขำ้มกบัค ำสัง่แรก) 

ถูกเปิดภำยหลงัค ำสัง่แรกเกนิกว่ำสำม (3) ช ัว่โมง ทมีงำนจะน ำจ ำนวนล็อตกำรเทรดของทัง้ 2 

ค ำสัง่มำใชใ้นกำรคดิค ำนวณ และหำกค ำสัง่ที ่2 (ค ำสัง่ในทศิทำงตรงขำ้มกบัค ำสัง่แรก) 

ถูกเปิดภำยหลงัค ำสัง่แรกภำยในสำม (3) ช ัว่โมง 

ทมีงำนจะน ำจ ำนวนล็อตกำรเทรดทีน่อ้ยกว่ำมำใชใ้นกำรคดิค ำนวณ 

7. เครดติโบนัสทีไ่ดเ้พิม่และปรมิำณกำรเทรดทีม่ำจำกบญัชทีีไ่ดร้บัเครดติโบนัสจะไมถู่กน ำมำคดิค ำนวณส ำหรบั

โปรโมชนันี ้ตวัอย่ำงเชน่ โบนัสเงนิฝำก (Deposit bonus) 

 

E.  รำงวลัและผูโ้ชคด ี

1. ลูกคำ้ทีป่ฏบิตัติำมเงือ่นไขของโปรโมชนั สำมำรถรบัรำงวลัไดเ้พยีงรำงวลัเดยีวเท่ำน้ัน 

ไม่วำ่ชือ่ของลกูคำ้จะถูกจบัฉลำกไดก้ีค่ร ัง้ก็ตำม ในกรณีทีช่ ือ่ของลกูคำ้ถูกจบัฉลำกไดม้ำกกว่ำหน่ึง (1) คร ัง้ 

Forex4you มสีทิธิท์ีจ่ะขำ้มคร ัง้ทีส่องและคร ัง้ตอ่ๆ ไป โดยจะจบัรำยชือ่หำผูโ้ชคดท่ีำนอืน่แทน 

2. ผูโ้ชคดใีนแตล่ะโปรโมชนั จะถกูจบัฉลำกจำกแตล่ะกลุม่ของรอบคดัเลอืกทีม่สีทิธิใ์น 

วนัที ่ 7 เมษำยน 2565, 7 กรกฎำคม 2565, 7 ธนัวำคม 2565 ทัง้นี ้ Forex4you 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรจบัรำงวลัใหม่และหำผูโ้ชคดทีดแทน 

หำกตรวจสอบพบว่ำผูโ้ชคดทีีจ่บัไดไ้ม่ผ่ำนคณุสมบตัหิรอืถกูตดัสทิธิ ์

3. มผีูโ้ชคดเีพยีง 4 ท่ำนทีจ่ะไดร้บักำรจบัรำงวลั 

ส ำหรบัรำยละเอยีดรำงวลัทีไ่ดร้บัจะเป็นไปตำมตำรำงทีร่ะบุไวด้ำ้นลำ่ง 

ซึง่จะมกีำรอปัเดตในชว่งเร ิม่ตน้ของแตล่ะโปรโมชนั  

 

ระดบัรำงว ั

ล 

จ ำนวนเงินฝำก 
(USD) 

ปรมิำณล็อตที่

ตอ้งเทรด 

ของรำงวลั 
กนัยำยน ถงึ 

พฤศจกิำยน 

จ ำนวนรำงวลั  
กนัยำยน ถงึ 

พฤศจกิำยน  

ระดบัที ่1 $1,000 - $2,999 50 Ipad Pro รุน่ 11 นิว้ 

256 GB WIFI  

(มลูค่ำของรำงวลั 

940  USD) 

2 
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ระดบัที ่2 $3,000 - $5,999 150 Iphone 13 Pro 
Max  256GB  

(มลูค่ำของรำงวลั 

1,280  USD) 

1 

ระดบัที ่3 $6,000 and 
above 

300 Macbook Pro รุน่ 

13 นิว้ 256GB 

(มลูค่ำของรำงวลั 

1,490  USD) 

1 

 

4. ผูโ้ชคดทีีม่สีทิธิไ์ดร้บัรำงวลัจะไดร้บักำรแจง้เตอืนผ่ำนทำงโทรศพัทห์รอือเีมล ภำยในชว่งสปัดำหท์ี ่3 ถงึ 4 

หลงัจำกสิน้สุดกำรจบัรำงวลั 

5. หำกผูโ้ชคดทีีไ่ดร้บัคดัเลอืกไดร้บัรำงวลั ไม่มกีำรตอบกลบัอเีมลภำยในสำม (3) 

วนัท ำกำรจะถอืว่ำรำงวลัเป็นโมฆะ และผูโ้ชคดท่ีำนใหม่จะถกูเลอืกเป็นล ำดบัถดัไป 

6. Forex4you ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลอืกผูโ้ชคดคีนใหม่เพือ่ทดแทนผูโ้ชคดทีีพ่บว่ำไม่มคีุณสมบตั ิ

หรอืถูกตดัสทิธิใ์นภำยหลงั กำรตดัสนิจำก Forex4you ถอืเป็นทีส่ิน้สุด และหำกในกจิกรรมใดๆ 

ทีม่ผูีผ่้ำนคุณสมบตันิอ้ยกวำ่ 5 คนในแตล่ะระดบั จะไมม่กีำรมอบรำงวลัใดๆ แกผู่ช้นะ 

7. สทิธิใ์นกำรรบัรำงวลัสำมำรถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้70% 

จำกมูลค่ำของรำงวลัทีล่กูคำ้ไดร้บัทีร่ะบุไวต้ำมตำรำงขอ้ E3 รำงวลัจะถูกโอนไปยงับญัชเีทรดของลกูคำ้ใน 

Trader Room ดงักลำ่ว  

8.  Forex4you ไม่เกีย่วขอ้งหรอืรบัผดิชอบใด ๆ ตอ่ของรำงวลัทีสู่ญหำย ลำ่ชำ้ 

หรอืเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรขนส่งหรอือนัเป็นผลมำจำกเหตุกำรณใ์ดๆทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ 

Forex4you โดยหลกัฐำนของไปรษณียห์รอืหลกัฐำนกำรจดัส่งของจะถกูจดัส่งเมือ่มกีำรรอ้งขอ 

เป็นควำมรบัผดิชอบผูช้นะในกำรตดิตำมกบับรษิทัขนสง่เพือ่ตดิตำมกำรน ำสง่ของรำงวลั เมือ่ Forex4you 

ใหห้มำยเลขตดิตำม 

9. Forex4you ไมใ่หก้ำรรบัประกนัใด ๆ ตอ่ของรำงวลั (ของขวญั, รำงวลั, ของรำงวลัตอบแทน) 

และกำรเรยีกรอ้งกำรรบัประกนัคุณภำพใด ๆ ตอ่ของรำงวลัควรเรยีกรอ้งต่อผูผ้ลติรำงวลัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

F. ขอ้สงวนสทิธิ/์กำรตดัสทิธิ ์ 

1. Forex4you ขอสงวนสทิธิต์ำมดุลยพนิิจทีเ่ห็นสมควรในกำร: 

 a)    ปฏเิสธกำรลงทะเบยีนของผูเ้ขำ้รว่มในโปรโมช ัน่ใด ๆ 

 b)    ตดัสทิธิผู์เ้ขำ้รว่มโปรโมช ัน่ทีล่ะเมดิหรอืฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนในบรกิำรต่ำงๆ ของ 

Forex4you 

2. เฉพำะผูท้ีล่งทะเบยีนกบั Forex4you และในประเทศทีม่สีทิธิเ์ขำ้รว่มเท่ำน้ัน 

จงึจะสำมำรถมสีทิธิใ์นกำรชงิรำงวลันี ้ทำงบรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะขอหลกัฐำนยนืยนัขอ้มลูสว่นบุคคล 

จำกผูเ้ขำ้รว่มไดต้ลอดเวลำ และ Forex4you มสีทิธิท์ีจ่ะจ ำกดั บล็อก และระงบัสทิธิ ์

กำรใชบ้รกิำรของผูใ้ชง้ำนบญัชไีด ้หำกผูใ้ชง้ำนปฎเิสธในกำรส่งเอกสำรยนืยนัตวัตน 
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และกำรน ำส่งเอกสำรดงักล่ำวจะตอ้งถกูตอ้ง ครบถว้น และอปัเดทใหต้รงกบัขอ้มูลทีล่งทะเบยีน กบัทำง 

Forex4you 

3. Forex4you ขอสงวนสทิธิต์ำมดุลยพนิิจทีส่มเหตสุมผล ในกำรยุตโิปรโมช ัน่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. Forex4you ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิโปรโมช ัน่ไดต้ลอดเวลำ      และ 

Forex4you มสีทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรโมช ัน่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ลูกคำ้จะตอ้งปฏบิตัติำมกฎและเงือ่นไขทัง้หมดของโปรโมช ัน่ และคอยตดิตำมตรวจสอบ กำรเปลีย่นแปลงต่ำง 

ๆ ของโปรโมช ัน่ 

5. ตำมดลุพนิิจทีส่มเหตุสมผลของ Forex4you หำกมขีอ้บ่งชีว้ำ่มกีำรท ำอำบทิรำจ (Arbitrage) 

กำรละเมดิฝ่ำฝืน กำรฉอ้โกง กำรป่ันหุน้ กำรอำบทิรำจแบบคนืเงนิ กำรท ำธรุกรรม และ/หรอื 

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้หมดในบญัชเีทรดน้ันเป็นโมฆะ 

6. หำกผูเ้ขำ้รว่มเคยมปีระวตักิำรสรำ้งขอ้มูลหรอืปลอมแปลงขอ้มูล โดยเฉพำะเกีย่วกบัสถติ ิทำงบญัช ี

จะไมส่ำมำรถเขำ้รว่มในกำรรบัรำงวลันีไ้ด ้หรอืเป็นผูช้นะในรำงวลัใด ๆ ได ้

และหำกผูเ้ขำ้รว่มมเีจตนำโกงในทำงใด ๆ กต็ำม รำงวลัทีไ่ดร้บัจะถูกรบิคนืโดยทนัท ี

หรอืหำกผูเ้ขำ้รว่มพยำยำมทีจ่ะแทรกแซงหรอืเจำะขอ้มลูของบรษิทั รวมถงึกำรฉอ้โกง ปลอมแปลงขอ้มลูใด ๆ 

ก็ตำม ทำง Forex4you มสีทิธิท์ีจ่ะระงบับญัชผูีใ้ชข้องผูน้ั้น ตำมดจุพนิิจของบรษิทั และ Forex4you 

มสีทิธิใ์นกำรระงบั ตดั ลดจ ำนวนรำงวลั ทีเ่คยมอบใหก้บัผูใ้ชง้ำนดงักล่ำว รวมถงึสทิธิใ์นกำรเขำ้รว่มกจิกรรม 

และโปรโมช ัน่ต่ำงๆ ในอนำคต 

7. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนีจ้ดัท ำขึน้เป็นภำษำตำ่งๆ และถงึแมว้่ำจะถอืวำ่ทุกฉบบัภำษำน้ัน 

เป็นฉบบัจรงิทีม่คีวำมถูกตอ้ง ในกรณีทีม่ขีอ้พพิำทและกำรเจรจำระงบัขอ้พพิำท 

จะใชฉ้บบัภำษำองักฤษเป็นหลกัเพือ่จดุประสงคท์ำงกฎหมำย 

8. Forex4you ขอสงวนสทิธิใ์นกำรใชช้ ือ่ ภำพถ่ำย และวดิโีอของผูช้นะรำงวลัเพือ่วตัถุประสงค ์ทำงกำรตลำด 

9. ผูช้นะทัง้หมดจะตอ้งแชรข่์ำวกำรไดร้บัรำงวลับนชอ่งทำงโซเชยีลของตนเอง เพือ่เป็นกำรยนืยนั 

ในกำรรบัรำงวลักบัทำง Forex4you.  

G. แจง้เตอืนเกีย่วกบัควำมเสีย่ง 

1. กำรเทรดฟอเรก็ซม์คีวำมเสีย่งต่อเงนิทุนของคุณ โปรดศกึษำขอ้มูลและตรวจสอบใหม้ั่นใจ 

ว่ำคุณไดเ้ขำ้ใจในเอกสำรกำรเปิดเผยควำมเสีย่งอย่ำงดแีลว้ 
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