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ข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการ TFEX Trading Challenge 2020 

 

         ตามทีข่า้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้รว่มโครงการ TFEX Trading Challenge 2020 (“โครงการฯ”) ซึง่จดัโดย
บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า”) ร่วมกบัตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
(“องคก์รพนัธมติร”)  ขา้พเจา้ตกลงปฏบิตัติามบรรดาขอ้ตกลงต่าง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเขา้ร่วมโครงการฯ ดงั
มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

         1. วธิกีารสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

             สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ดว้ยตนเองผ่าน www.TFEX.co.th ตามชว่งเวลาการรบัสมคัรที ่TFEX ก าหนด 

         2. คุณสมบตัผิูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 

             ขา้พเจา้รบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูม้คีุณสมบตัติามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้อย่างครบถว้นทุกขอ้ ตลอดระยะเวลาการ
แขง่ขนั 

              (1) เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นสมาชกิ SET Member 

              (2) มสีญัชาตไิทย 

              (3) เปิดบญัชซีือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากบับรษิทัหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิของตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ (“บรษิทัฯ”) ซึง่มรีายชื่อดงัต่อไปนี้  

ช่ือย่อ ช่ือเตม็ 
ASPS      บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 
AWS      บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 
CAF      บรษิทัหลกัทรพัยท์ีป่รกึษาการลงทุน คลาสสกิ ออสสริสิ จ ากดั 
CGS      บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

CGS-CIMB      บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
DBSV      บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
GBS      บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
KGI      บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KS      บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KSS      บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

KTBST      บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KTZ      บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 
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ช่ือย่อ ช่ือเตม็ 
MBKET      บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MTSGF      บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จ ากดั 

PST      บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHBS      บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
SCBS      บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

UOBKH      บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
YLG      บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 

YUANTA      บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

         3. กตกิาการแขง่ขนัและเงื่อนไขการไดร้บัรางวลั 

             ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฏบิตัติามกตกิา เงื่อนไขการแขง่ขนัของโครงการฯ รวมถงึรบัทราบรายละเอยีด
เกีย่วกบัรางวลัซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

             กตกิาการแขง่ขนั 

             (1) สง่ค าสัง่ซือ้ขายผา่นโปรแกรม Settrade Streaming 

             (2) ใชบ้ญัชซีือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีไ่ดใ้หไ้วใ้นการสมคัรเพยีงบญัชเีดยีวในการแขง่ขนัตลอดโครงการฯ 

             (3) ไม่สง่ค าสัง่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าใดๆ ในลกัษณะทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการเอาเปรยีบผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 
รายอื่น เช่น การสมรูร้่วมคดิระหว่างผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ รวมถงึไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิต่อกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

             (4) ระยะเวลาการสมคัรและระยะเวลาการแขง่ขนั 

                   - เริม่สมคัรตัง้แต่วนัที ่20 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 

                   - เริม่แขง่ขนัตัง้แต่วนัที ่1 ก.ย. - 31 ต.ค. 63 

ภายหลงัขัน้ตอนการสมคัรผ่านเวบ็ไซต ์www.TFEX.co.th ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จะไดร้บั e-mail จาก TFEX แจง้
รายละเอยีดกลุ่มการแขง่ขนั วนัเริม่ตน้การแขง่ขนั และเลขทีบ่ญัชสี าหรบัการแขง่ขนัของท่าน ตามก าหนดเวลาทีส่มคัรดงันี้ 

1. สมคัรก่อนเวลา 8.00 น. ของวนัที ่25 ส.ค. 63 จะเริม่แขง่ขนัไดใ้นวนัที ่1 ก.ย. 63 (TFEX จะ e-mail แจง้
รายละเอยีดใน วนัที ่28 ส.ค. 63) 
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2. สมคัรหลงัเวลา 8.00 น. ของวนัที ่25 ส.ค. 63 

2.1 สมคัรก่อนเวลา 8.00 น. ของวนัท าการแรกของสปัดาห ์จะเริม่แขง่ขนัไดใ้นสปัดาหน์ัน้ (TFEX จะ e-mail แจง้
รายละเอยีดภายใน 5 วนัท าการ) 

2.2 สมคัรภายหลงัเวลา 8.00 น. ของวนัท าการแรกของสปัดาห ์จะเริม่แขง่ขนัไดใ้นสปัดาหถ์ดัไป (TFEX จะ e-
mail แจง้รายละเอยีดภายใน 5 วนัท าการของสปัดาหถ์ดัไป) 

(วนัท าการ หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามประกาศของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า) 

 

             เง่ือนไขการแข่งขนัและการได้รบัรางวลั 

             (1) ในการแขง่ขนัจะแบ่งผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูล้งทุนรายใหม่ และ ผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายอยู่
แลว้ในปัจจบุนั 

                   ทัง้นี้ “ผูล้งทุนรายใหม่” หมายถงึ 

                   (ก) ผูล้งทุนทีม่บีญัชซีือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากบับรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย. 63 เป็นตน้ไป และยงัไม่
เคยมบีญัชซีือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากบัทีใ่ดในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามาก่อนวนัดงักล่าว หรอื 

                   (ข) ผูล้งทุนทีม่บีญัชซีือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากบับรษิทัฯ ก่อนวนัที่ 1 ม.ิย. 63 และบญัชซีือ้ขาย
ดงักล่าวไมม่คีวามเคลื่อนไหว (Inactive) ตดิต่อกนัตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 58 – 30 ม.ิย. 63  

             (2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ อาจม ีPositions (สถานะการถอืครองสญัญาซือ้ขายซือ้ขายล่วงหน้า) คา้งในบญัชกี่อน
การแขง่ขนัได ้แต่จะไม่ถูกน ามานบัรวมในการค านวณอตัราผลตอบแทน หรอืหากมกีารปิด Positions คงคา้งดงักล่าวใน
ระหว่างการแขง่ขนั กจ็ะไมถู่กน ามานบัรวมในการค านวณอตัราผลตอบแทนเช่นกนั 

                  อตัราผลตอบแทนในการแข่งขนั 

             (3) การแขง่ขนัจะพจิารณาเฉพาะการซือ้ขายผ่านระบบจบัคู่อตัโนมตั ิ(Automated Order Matching: AOM) โดย
การค านวณอตัราผลตอบแทนจะไม่นบัรวมธุรกรรมการซือ้ขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) 

             (4) การจดัล าดบัส าหรบัการแขง่ขนั จะแบง่ตามกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ และพจิารณาจากอตัราผลตอบแทน
สงูสดุ (%) โดยมหีลกัการดงันี้  

 

อตัราผลตอบแทน(%) =
SUM[((ราคาขาย−ราคาซือ้)∗Multiplier∗จ านวนทีปิ่ด)+((ราคาขาย−ราคาซือ้)∗Multiplier∗จ านวนทีเ่หลอื)]∗100

SUM[ราคาเปิด∗Multiplier∗จ านวนทีเ่ปิด]
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หมายเหตุ: อตัราผลตอบแทนดงักล่าว รวม VAT, Fee, Commission และ Exchange Rate ซึง่ผูจ้ดัการแขง่ขนัจะก าหนด
เป็นอตัราคงที ่(Fixed Rate) ส าหรบัใชใ้นการแขง่ขนัเท่านัน้ 

(5) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ทีไ่ดร้บัรางวลัตอ้งมสีถานะอตัราผลตอบแทน (%) เป็นบวก  

(6) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ทีไ่ดร้บัรางวลัอตัราผลตอบแทน (%) สงูสดุในแต่ละเดอืนจะตอ้งม ีTransaction ในการ
เปิดสถานะ (Open) รวมกนัไม่น้อยกว่า 6 ครัง้  

             (7) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ทีไ่ดร้บัรางวลัอตัราผลตอบแทน (%) สงูสดุตลอดโครงการฯ จะตอ้งม ีTransaction ใน
การเปิดสถานะ (Open) รวมกนัไม่น้อยกว่า 15 ครัง้ และตอ้งเริม่ตน้แขง่ขนัก่อนวนัที ่16 ก.ย. 63 

             (8) การจดัล าดบัผูไ้ดร้บัรางวลัจะพจิารณาจากอตัราผลตอบแทน กรณีผูเ้ขา้แขง่ขนัทีม่อีตัราผลตอบแทนเท่ากนั 
จะพจิารณาล าดบัผูเ้ขา้แขง่ขนัจากปรมิาณการซือ้ขาย และหากผูเ้ขา้แขง่ขนัมปีรมิาณการซือ้ขายเท่ากนัจะพจิารณาล าดบัผู้
เขา้แขง่ขนัจากวนัทีเ่ริม่ตน้แขง่ขนั 

             (9) มลูค่าของรางวลัเป็นมลูค่าทีไ่ม่รวมภาษ ีทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีฎหมายก าหนดใหต้อ้งด าเนินการหกัภาษ ีณ ที่
จ่าย ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะด าเนินการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายจากมลูค่ารางวลั 

             ทัง้นี้ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ทีไ่ดร้บัรางวลัที ่1 รางวลัที ่2 และรางวลัที ่3 ตลอดโครงการฯ จะตอ้งเขา้ร่วมพธิมีอบ
รางวลัหรอืด าเนินการตามทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแจง้ใหท้ราบ 

 

         4. ขอ้มลูสว่นบุคคล 

             เพื่อประโยชน์ในการเขา้ร่วมโครงการฯ ซึง่รวมถงึการตรวจสอบและยนืยนัตวับุคคล การตรวจสอบคุณสมบตัิ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ การตรวจสอบค าสัง่ซือ้ขายตามกฎเกณฑก์ ากบัดแูลการซือ้ขายทีเ่กีย่วขอ้ง การประมวลผลขอ้มลูอตัรา
ผลตอบแทน การจดัอนัดบัการแขง่ขนั การพจิารณามอบรางวลัการแขง่ขนั การเผยแพร่ โฆษณา และ/หรอืประชาสมัพนัธ์
โครงการฯ หรอืกจิกรรมของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นกบัการด าเนินโครงการฯ การ
พฒันาปรบัปรุงการด าเนินโครงการฯ ในภายภาคหน้า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ รบัทราบและตกลงยอมรบัรายละเอยีด 
ดงัต่อไปนี้ 

             4.1 ขา้พเจา้รบัรองว่า ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วใ้นการเขา้ร่วมโครงการฯ ไมว่่าผ่านทางช่องทางใด ๆ และไม่ว่าให้
ไวโ้ดยตรงแกต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผ่านองคก์รพนัธมติร เป็นขอ้มลูของขา้พเจา้เอง และเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง
ครบถว้นตามความเป็นจรงิและเป็นปัจจบุนัทุกประการ โดยไม่ไดเ้ป็นการแอบอา้ง หรอืเป็นการละเมดิสทิธสิว่นบุคคล สทิธิ
ในความเป็นเจา้ของ หรอืความลบัของผูอ้ื่น ตลอดจนไม่ไดเ้ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

             ทัง้นี้ ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงว่า หากตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืองคก์รพนัธมติรตรวจพบหรอืมเีหตุอนั
ควรสงสยัว่าขอ้มลูของขา้พเจา้ไม่เป็นความจรงิ ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามสีทิธใินการตดัสทิธิข์า้พเจา้ในการร่วม
โครงการฯ ไดท้นัทโีดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ ล่วงหน้า และหากขอ้มลูดงักล่าวเป็นการแอบอา้ง หรอืเป็นการกระท าใด ๆ อนั
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เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ละเมดิสทิธสิว่นบุคคล หรอืสทิธใินความเป็นเจา้ของ หรอืความลบัของผูอ้ื่นอาจมคีวามผดิตามที่
กฎหมายก าหนด 

             4.2 ขา้พเจา้ตกลงใหต้ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ
บรษิทัในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ องคก์รพนัธมติร ผูพ้ฒันาระบบ รวมทัง้หน่วยงานหรอืบุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนิน
โครงการฯ เกบ็รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้ เช่น ชื่อ สกุล หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน e-
mail เบอรโ์ทรศพัท ์เลขทีบ่ญัชซีือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า นามแฝงเพื่อใชแ้สดงในการแขง่ขนั ทัง้ในสว่นขอ้มลูสว่น
บุคคลของขา้พเจา้ทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วโ้ดยตรงกบับุคคลดงักล่าว และขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้ทีบุ่คคลดงักล่าวไดร้บัมา
จากการเปิดเผยจากบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินโครงการฯ 

             อน่ึง ขา้พเจา้รบัทราบว่า การเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้ในสว่นทีอ่ยู่ในความ
รบัผดิชอบหรอืการดแูลของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทัในกลุ่มตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะไดร้บัการคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) ของกลุ่ม
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

             ทัง้นี้ ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จะถูกเกบ็รกัษาเป็นอย่างดภีายใตม้าตรการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม และจะไมม่กีารเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลอื่นหรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกจากที่
ระบุไวข้า้งตน้ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ก่อนด าเนินการ 

 

         5. เงื่อนไขและขอ้สงวนสทิธิ ์

             5.1 ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงว่า การแขง่ขนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าภายใตโ้ครงการฯ เป็นการ
แขง่ขนัภายใตส้ภาวะตลาดและสถานการณ์จรงิ เป็นการตดัสนิใจโดยอสิระของขา้พเจา้ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึอาจไดร้บัผลก าไร
หรอืขาดทุนจากการแขง่ขนั รวมถงึอาจมคี่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยขา้พเจา้มหีน้าทีศ่กึษารายละเอยีดขอ้มลูการ
ลงทุน และประเมนิความเสีย่งทีข่า้พเจา้สามารถยอมรบัได ้ตลอดจนใชค้วามระมดัระวงัและวจิารณญาณในการตดัสนิใจ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และขา้พเจา้รบัทราบและตกลงวา่ขา้พเจา้จะตอ้งรบัผดิชอบในผลก าไรหรอืขาดทุนและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตลาดหลกัทรพัยฯ์  บรษิทัในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์รวมถงึองคก์ร
พนัธมติรไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งในผลก าไรขาดทุนรวมถงึค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัขา้พเจา้ทัง้สิน้ 

             5.2 ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงว่า บรรดาขอ้มลูรายละเอยีด บทความ หรอืขอ้มลูใด ๆ ทีม่กีารเผยแพรใ่น
โครงการฯ (ถา้ม)ี เป็นความคดิเหน็หรอืทรรศนะสว่นบุคคลของผูเ้ขยีนแต่ละท่าน และไม่ไดเ้กีย่วขอ้งหรอืแสดงว่าตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และองคก์รพนัธมติรเหน็พอ้ง ยอมรบั หรอืสนบัสนุนความคดิเหน็หรอืทรรศนะดงักล่าว 

             5.3 ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงว่า การตดัสทิธผิูเ้ขา้รว่มโครงการฯ ทีไ่ม่ปฏบิตัติามกตกิาหรอืขอ้ตกลงและเงื่อนไข
การเขา้ร่วมโครงการฯ ทีก่ าหนดไว ้การพจิารณาอตัราผลตอบแทน การก าหนดสตูร วธิกีารค านวณผลตอบแทน รวมถงึการ
ตดัสนิคดัเลอืกผูช้นะและ/หรอืผูไ้ดร้บัรางวลัตามโครงการฯ ของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมถงึองคก์รพนัธมติรถอืเป็น
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เดด็ขาดและทีส่ดุ ขา้พเจา้ยอมรบักตกิา การพจิารณา วธิกีาร หลกัเกณฑแ์ละผลการตดัสทิธ ิผลการพจิารณาอตัรา
ผลตอบแทน ผลการตดัสนิการคดัเลอืกผูช้นะและ/หรอืผูไ้ดร้บัรางวลัตามโครงการฯ ดงักล่าวโดยไม่มขีอ้โต้แยง้ และขา้พเจา้
จะฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ ไม่ไดท้ัง้สิน้ 

             5.4 ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงว่า ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสงวนสทิธิใ์นการในการแกไ้ข เพิม่เตมิ หรอื
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเขา้ร่วมโครงการฯ กตกิาของโครงการฯ รางวลั และ/หรอื
รายละเอยีดอื่น ๆ เกีย่วขอ้งเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมในการด าเนินงานและเป็นไปตามความประสงคข์องตลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ตลอดจนสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง เลื่อน ยกเลกิโครงการฯ น้ีไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถงึตดัสทิธผิูเ้ขา้ร่วม
โครงการได ้ในกรณีมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าผูเ้ขา้รว่มโครงการไมม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดหรอืใหข้อ้มลูหรอืค ารบัรองอนัเป็น
เทจ็ หรอืปฏบิตัฝ่ิาฝืนกตกิาของโครงการฯ หรอืมเีหตุอื่นใดตามทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเหน็สมควร โดยตลาดสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าไมจ่ าเป็นตอ้งชีแ้จงเหตุผลใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงจะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากตลาดสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า 


