
 
 
 
 
 
กติกาการแข่งขนั 

1. สนิคา้ทีใ่ชซ้ือ้ขายในพอรต์ ประกอบดว้ย Silver Online Futures, Japanese Rubber Futures, และ Gold 
Online Futures โดยผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งเทรดสนิคา้อนุพนัธค์รบทัง้ 3 สนิคา้ตามทีก่ าหนด 

2. ผูร้ว่มโครงการสามารถใชโ้ปรแกรมซือ้ขายและฟังกช์ัน่ตามทีผู่จ้ดัโครงการก าหนดเทา่นัน้  
3. ผลการแขง่ขนัพจิารณาจาก Realized Profit/Loss โดยค านวณเป็นเปอรเ์ซน็ต์ของก าไรเทยีบกบัเงนิทุน

ตัง้ตน้ หากม ีOrder ทีถ่อืคา้งอยู ่จะถกูปิดดว้ยราคาสดุทา้ยของชว่งการแขง่ขนั 
4. ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งด าเนินการตามกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขอื่นๆ ทีผู่จ้ดัโครงการก าหนด เช่น การผกูบญัชี

แขง่ขนัเขา้กบัระบบเกบ็คา่สถติกิารเทรด และการแจง้ขอ้มลูต่างๆ เพิม่เตมิ  
5. ผูเ้ขา้แขง่ขนัยนิยอมใหเ้ผยแพร่ขอ้มลูการซื้อขาย พอรต์การลงทุน และการบรหิารเงนิทุน รวมทัง้ขอ้มูล

อืน่ๆ ไดต้ามแต่ผูจ้ดัโครงการเหน็สมควร 
6. กรณีผู้สมคัรเขา้แข่งขนัปฏิบตัิผดิกติกาที่ก าหนดหรอืมกีารซื้อขายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรอืซื้อขาย

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีเ่ขา้ลกัษณะต้องหา้มอนัเป็นเหตุทีถ่อืได้ว่าผูส้มคัรสละสทิธิใ์นการได้รบัรางวลั 
ผูส้มคัรตกลงสละสทิธิใ์นการแขง่ขนัหรอืสละสทิธิใ์นการไดร้บัรางวลั แล้วแต่กรณี โดยผูส้มคัรไม่มสีทิธิ
โต้แย้ง อุทธรณ์ หรอืขอให้มกีารเปลี่ยนแปลงกฎกติกาการแข่งขนัแต่อย่างใด และยนิยอมให้ TFEX 
พจิารณาเลื่อนผูส้มคัรเขา้แขง่ขนัทีอ่ยูใ่นล าดบัถดัไปเป็นผูไ้ดร้บัรางวลัแทน 

7. ในการพจิารณาผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัและการตดัสนิชีข้าดทุกกรณี ผูส้มคัรตกลงและยนิยอมใหถ้อืว่าการตดัสนิ
ของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ดุ 

8. ผูจ้ดัโครงการสงวนสทิธิใ์นการในการแกไ้ข เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขการเขา้รว่มโครงการฯ กตกิาของโครงการฯ รางวลั และ/หรอืรายละเอยีดอืน่ ๆ เกีย่วขอ้งเพือ่ใหม้ี
ความเหมาะสมในการด าเนินงานและเป็นไปตามความประสงคข์องตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

 

  

กตกิาและเงือ่นไขส าหรบัการแขง่ขนั 
โครงการ TFEX-MT4 Trading Academy 

 



เงื่อนไขการซ้ือขายส าหรบัการแข่งขนั 
1. สนิคา้ทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั ประกอบด้วย Silver Online Futures, Japanese Rubber Futures และ Gold 

Online Futures  
2. ลกัษณะของสนิคา้ (Contract Specification) ทีส่ าคญั ส าหรบัการแขง่ขนัในครัง้นี้ 

 
Silver Online Futures 

หวัข้อ ลกัษณะสญัญา  
สนิคา้อา้งองิ (Underlying) โลหะเงนิทีม่คีวามบรสิทุธิ ์99.9% 
ตวัคณูราคา  
(Multiplier) 

3,000 เทา่ของราคาสนิคา้อา้งองิ (Multiplier) โดยไมน่ าอตัราแลกเปลีย่นมาใช้
ในการค านวณ (ขนาดประมาณ 100 ทรอยออนซ)์ 

การเสนอราคาซือ้ขาย 
(Price Quotation) 

เสนอราคาซือ้ขายเป็นเงนิ USD ต่อน ้าหนกัโลหะเงนิ 1 ทรอยออนซ ์สะทอ้น
ตามราคาโลหะเงนิในตลาดโลก โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง เชน่ 27.63, 
27.64 และ 27.65  

ชว่งราคาซือ้ขายขัน้ต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.01 USD ต่อทรอยออนซ ์(คดิเป็นมลูคา่ 30 บาทต่อสญัญา) 
 

จ านวนสญัญาสงูสดุ 
(Maximum Order Size) 

 <= 200 สญัญา 

 
 
 

Japanese Rubber Futures 
หวัขอ้ ลกัษณะสญัญา  

สนิคา้อา้งองิ (Underlying) ยางแผน่รมควนัชัน้ 3 ทีซ่ือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเทศญีปุ่่ น 
ตวัคณูราคา  
(Multiplier) 

300 เท่าของราคาสนิคา้อา้งองิ (Multiplier) โดยไม่น าอตัราแลกเปลีย่นมาใช้
ในการค านวณ (ขนาดยางแผน่รมควนัชัน้ 3 น ้าหนกั 1 ตนั) 

การเสนอราคาซือ้ขาย 
(Price Quotation) 

เสนอราคาซื้อขายเป็นเงินเยน (JPY) ต่อกิโลกรัม โดยใช้ราคายางแผ่น
รมควันชัน้ 3 ตามราคาสินค้าอ้างอิงต่อน ้าหนัก 1 กิโลกรัมและแสดงจุด
ทศนิยม 1 ต าแหน่ง เชน่ 180.1, 180.2 และ 180.3 

ชว่งราคาซือ้ขายขัน้ต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.1 เยนต่อกโิลกรมั (คดิเป็นมลูคา่ 30 บาทต่อสญัญา) 
 

จ านวนสญัญาสงูสดุ 
(Maximum Order Size) 

 <= 200 สญัญา 

 

  



Gold Online Futures 
หวัขอ้ ลกัษณะสญัญา  

สนิคา้อา้งองิ (Underlying) ทองค าแทง่ทีม่คีวามบรสิทุธิ ์99.5% (International Trading Standard)  
ตวัคณูราคา  
(Multiplier) 

300 เท่าของราคาสนิคา้อา้งองิ (Multiplier) โดยไม่น าอตัราแลกเปลีย่นมาใช้
ในการค านวณ (ขนาดประมาณ 10 ทรอยออนซ)์ 

การเสนอราคาซือ้ขาย 
(Price Quotation) 

เสนอราคาซื้อขายเป็นเงนิ USD ต่อทองค าน ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์ สะทอ้น
ตามราคาทองค าในตลาดโลก โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ต าแหน่ง เช่น 1216.0, 
1216.1 และ 1216.3 

ชว่งราคาซือ้ขายขัน้ต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.1 USD ต่อทรอยออนซ ์(คดิเป็นมลูคา่ 30 บาทต่อสญัญา) 
 

จ านวนสญัญาสงูสดุ 
(Maximum Order Size) 

 <= 100 สญัญา 

  
 
 

3. ชือ่ยอ่สญัญาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั (Symbol)   
สนิคา้ (Product) ชว่งทดลองใชโ้ปรแกรม ชว่งการแขง่ขนั 
Silver Online Futures SVFA20 SVFA20 
Japanese Rubber Futures JRFA20 JRFA20 
Gold Online Futures GOA20 GOA20 

 
หมายเหตุ: อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและระบบทีร่องรบัการจดัการแขง่ขนั 
 
 
 

4. อตัราหลกัประกนั (เฉพาะส าหรบัการแขง่ขนั) 
หน่วย : บาทต่อสญัญา 

สนิคา้ (Product) อตัราหลกัประกนัขัน้ตน้ 
(Initial Margin) 

อตัราหลกัประกนัขัน้ต ่า 
(Maintenance Margin) 

อตัราหลกัประกนัปิดสญัญา  
(Forced Close Margin) 

Silver Online Futures 9,500 6,650 2,850 

Japanese Rubber Futures 5,500 3,850 1,650 
Gold Online Futures 40,000 28,000 12,000 

 
หมายเหตุ: อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 



 
 

5. คา่ธรรมเนียมการซือ้ขาย (ก าหนดเป็นคา่คงที ่ตามรายละเอยีดต่อไปนี้) 
หน่วย : บาทต่อสญัญา 

สนิคา้ (Product) คา่ธรรมเนียมซือ้ขาย (Commission Fee) 
Silver Online Futures 49.6 บาท ต่อ สญัญา (เปิดและปิด = 49.6 x 2 = 99.2)  

Japanese Rubber Futures 49.6 บาท ต่อ สญัญา (เปิดและปิด = 49.6 x 2 = 99.2) 

Gold Online Futures 88.1 บาท ต่อ สญัญา (เปิดและปิด = 88.1 x 2 = 176.2)  

 
หมายเหตุ: อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 


