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ASEAN Trading Challenge  ขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

 

1. ใจความสรุป 

 

ฟูลเลอรต์นั มารเ์ก็ตส ์จ ากดั (ต่อไปนีใ้หเ้รยีกว่า "บรษิทั ") 

เป็นนิตบิคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายธรุกจิระหว่างประเทศ 

(การแปรญตัตแิละการรวมบรษิทั) บทที ่149 ว่าดว้ยขอ้กฎหมายฉบบัปรบัปรงุของ 

เซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์ปี ค.ศ. 2009 ดว้ยการจดทะเบยีนดงัต่อไปนี:้ เลขทีบ่รษิทั 24426 

IBC 2017 

 

ASEAN Trading Challenge คอืการแข่งขนัเทรดซึง่จะมอบรางวลัใหก้บัผูช้นะ 3 

คนทีม่เีปอรเ์ซนตก์ารท าก าไรสงูสดุ 

 

ของรางวลัจะจดัสรรตามการค านวนจากเปอรเ์ซน็ตก์ารท าก าไรสงูสดุ:  

● รางวลัชนะเลศิอนัดบัทีห่น่ึงจะไดร้บัเงนิสด 2,000 USD 

● รองชนะเลศิอนัดบัทีห่น่ึงจะไดร้บัเงนิสด 1,500 USD 

● รองชนะเลศิอนัดบัทีส่องจะไดร้บัเงินสด 1,000 USD 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขรวมถงึเงือ่นไขเพิม่เตมิและการปรบัแกซ้ ึง่มผีลกบั (“การแข่งขนั”) “ASEAN 

Trading Challenge” ต่อไปนีจ้ะถูกด าเนินการโดยบรษิทัโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ระยะเวลาส าหรบัลงทะเบยีน (“การลงทะเบยีน”) 

จะเป็นชว่งเวลาทีใ่หผู้เ้ขา้รว่มแข่งขนัเปิดบญัชซี ือ้ขายจรงิและ/หรอื 

ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มการแข่งขนั 

ในการเขา้รว่มการแข่งขนันี ้

ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัจะไดร้บัแจง้ใหท้ราบว่าการยอมรบัน้ันถอืเป็นการผูกมดักบัขอ้ตกลงและเงือ่

นไขดา้นล่างนี ้

จะไม่มกีารรบัผดิชอบใดๆส าหรบัการสมคัร / เขา้รว่ม ดว้ยเหตผุลในการไม่ไดร้บัทราบใดๆก็ตาม 
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2. ขอ้ตกลงและเงือ่นไข  

 

2.1 ในการลงทะเบยีนบนหนา้ของการสมคัรในเว็บไซต ์และ/หรอืหนา้พืน้ทีส่มาชกิของลกูคา้ 

ลกูคา้ยอมรบัว่าตนไดอ้่าน ท าความเขา้ใจ 

และตกลงทีจ่ะยอมรบัการผูกมดัตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการแข่งขนันี.้ 

 

2.2 ระยะเวลาในการลงทะเบยีนเป็นผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัและเปิดบญัชซี ือ้ขายจรงิจะเร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่

13 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2561 

 

2.3 บญัชซี ือ้ขายใดก็ตามทีเ่ปิดหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาทีก่ าหนดจะไม่ถกูน ามาพจิารณา 

 

2.4 ระยะเวลาการแข่งขนัจะประกาศตัง้แต่วนัที ่24 กนัยายน 2561 เวลา00.00น. (ตามเวลาใน 

MT4) จนถงึวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 23.59น. (ตามเวลาใน MT4)   

 

2.5 วนัสิน้สดุการแข่งขนัคอืวนัที ่19 ตุลาคม 2561 

หลงัจากวนันีแ้ลว้จะไม่มกีารเทรดใดๆถกูน ามาพิจารณาในการค านวนผลการแข่งขนั  

 

2.6 เวลาทีใ่ชใ้นการแข่งขนัอย่างเป็นทางการจะยดึตามเวลาใน MT4 ของ ฟูลเลอรต์นั 

มารเ์ก็ตสเ์ป็นหลกั 

 

2.7 ระยะเวลาการแข่งขนัและระยะเวลาการลงทะเบยีนสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ 

 

2.8 ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัจะตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี:้ 

2.8.1 ลงทะบยีนเขา้รว่มและยอมรบัต่อขอ้ตกลงและเงือ่นไขในชว่งระยะเวลาการลงทะเบยี

น 

2.8.2 เปิด และ ปิด ค าสัง่ซ ือ้ขายบนบญัช ีMT4 ส าหรบัซ ือ้ขายจรงิกบัฟูลเลอรต์นั 

มารเ์ก็ตส ์ในชว่งระยะเวลาการแข่งขนั 

2.8.3 ในการเร ิม่ตน้การแข่งขนั บญัชซี ือ้ขายจะตอ้งมยีอดเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า 200 USD 
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2.8.4 ผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัตอ้งเป็นประชาชนของประเทศในสมาคมอาเซยีนเท่าน้ัน  

2.9 ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัทีไ่ดอ้นัดบัสงูสุดทัง้ 3 คน จะมาจากการคดัเลอืกโดยพจิารณาจาก % 

การท าก าไรสงูสดุในระหว่างการแข่งขนั 

 

2.10 ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัจ าเป็นตอ้งปิดค าสัง่ซ ือ้ขายทัง้หมดในบญัชทีีใ่ชเ้ขา้รว่มการแข่งขนั 

จงึจะมสีทิธิร์บัรางวลั 

 

2.11 ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัทีถ่อนเงนิหรอื “โอนยา้ยเงนิออกระหว่างบญัช ีMT4” จากบญัช ี

MT4 ทีใ่ชใ้นการแข่งขนั ในระหว่างการแข่งขนั จะถกูตดัสทิธิอ์อกจากการรบัรางวลั 

 

2.12 สตูรการค านวณเปอรเ์ซน็ตก์ารท าก าไรมดีงันี ้ 

[ก าไรและขาดทุนจากค าสัง่ซ ือ้ขายทีปิ่ดแลว้] / (Equity เร ิม่ตน้ + เงนิฝากทัง้หมด + 

เครดติทีไ่ดร้บัเพิม่) 

* ก าไรและขาดทนุจากค าสัง่ซ ือ้ขายทีปิ่ดแลว้:

 หมายถงึก าไรและขาดทนุสทุธจิากค าสัง่ซ ือ้ขายทีม่กีารเปิดและปิดใ

นระหว่างการแข่งขนั หลงัจากวนัลงทะเบยีน 

** Equity เร ิม่ตน้: หมายถงึ Equity ในบญัช ีMT4 ทีม่อียู่ ณ.วนัเร ิม่ตน้การแข่งขนั 

และหลงัจากน้ัน 

*** เงินฝากทัง้หมด: อา้งองิถงึยอดรวมทัง้หมดของเงนิฝากทีฝ่ากเขา้บญัช ีMT4 

ในระหว่างการแข่งขนั 

**** เครดติทีไ่ดร้บัเพิม่: หมายถงึยอดเครดติโบนัสทีถู่กใส่เพิม่เขา้มาในบญัช ีMT4 

ระหว่างการแข่งขนั 
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2.13 ประกาศรายชือ่ผูช้นะที ่https://www.fullertonmarkets.com/ ภายใน 10 วนัท าการ 

หลงัจากจบการแข่งขนั 

 

2.14 รางวลัทีม่อบใหก้บัผูช้นะ จะถกูน าฝากเขา้บญัช ีMT4 ภายใน 20 วนัท าการ 

หลงัจากประกาศผลการแข่งขนั 

 

2.15 ผูช้นะจะไดร้บัการตดิต่อกลบัโดยทมีงานฟูลเลอรต์นั มารเ์ก็ตส ์

ผ่านทางอเีมลลห์รอืทางโทรศพัท ์ภายใน 5 (หา้) วนัท าการนับจากวนัทีป่ระกาศผล  

 

2.16 ผูช้นะจะถกูตดัสทิธิอ์อกจากการรบัรางวลัหากไม่สามารถตดิต่อไดภ้ายใน 5 (หา้) 

วนัท าการ นับจากวนัทีท่างฟูลเลอรต์นั มารเ์ก็ตสไ์ดเ้ร ิม่ตน้ตดิต่อไป 

 

2.17 ผูช้นะจะตอ้งใหส้มัภาษณก์บัทางฟูลเลอรต์นั มารเ์ก็ตส ์และพรอ้มใหท้างฟูลเลอรต์นั 

มารเ์ก็ตส ์รวบรวมขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการท าการตลาดทุกรปูแบบ 

 

2.18 รางวลัทัง้หมดจะไม่สามารถต่อรองได ้ไม่สามารถโอนสทิธิ ์

และไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นสิง่อืน่ไดใ้นทุกกรณี 

 

2.19 ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัจากถูกตดัสทิธิใ์นการเขา้แข่งขนัดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี ้:  

2.19.1 ละเมดิกฎ และ/หรอื ขอ้บงัคบัใช ้และ/หรอื ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของฟูลเลอรต์นั 

มารเ์ก็ตส ์ 

2.19.2 มรีายงานเขา้ข่ายการฉอ้โกงจากการลงทะเบยีนเขา้รว่มการแข่งขนั  

2.19.3 ผูเ้ขา้รว่มเป็นเจา้หนา้ทีข่องทางฟูลเลอรต์นั มารเ์ก็ตส ์

หรอืเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัทางเจา้หนา้ที ่

 

2.20 การแข่งขนันีส้ามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มไดท้ ัง้ลูกคา้ปัจจบุนัและลูกคา้ใหม่ 

เทรดไดท้ ัง้บญัชจีรงิประเภท ECN และ Varieble 

 

2.21 ไม่อนุญาตใหใ้ชบ้ญัช ีMAM หรอืบญัชนัีกลงทุนในการแข่งขนันี ้
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2.22 การแข่งขนันีส้ามารถใชบ้ญัชก็ีอปป้ีเทรดเขา้รว่มแข่งขนัได ้(CopyPip, MirrorTrader, 

Robox) 

 

2.23 ในกรณีทีผู่เ้ขา้รว่มการแข่งขนัถกูตดัสทิธิอ์อกจากการแข่งขนั ฟูลเลอรต์นั 

มารเ์ก็ตสจ์ะมสีทิธิใ์นการตดัสนิใจอย่างเต็มทีว่่าจะใหผู้เ้ขา้แข่งขนัคนใดลงแทนที ่

ในกรณีเชน่นีผู้เ้ขา้แข่งขนัทีล่งมาแทนทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกโดยใชเ้กณฑค์ณุสมบตัติาม

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัคนเดมิ 

 

2.24 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งรบัทราบว่าจะเต็มใจและยนิยอมใหฟู้ลเลอรต์นั 

มารเ์ก็ตสใ์ชช้ ือ่ผูเ้ขา้แข่งขนัรวมถงึ 

อเีมลลแ์ละขอ้มูลการตดิต่อเพือ่วตัถปุระสงคท์างการตลาดของฟูลเลอรต์นั มารเ์ก็ตส ์

(ตวัอย่างเชน่ ในแถลงการณป์ระชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัผลการแข่งขนั) 

 

2.25 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขนีจ้ดัท าขึน้เป็นภาษาองักฤษและไดม้ีการแปลเป็นภาษาต่างๆเพือ่ความ

สะดวกเท่าน้ัน หากมคีวามไม่ตรงกนัใดๆระหว่างขอ้ความภาษาองักฤษและภาษทีแ่ปลแลว้ 

ใหย้ดึจากฉบบัภาษาองักฤษเป็นส าคญั 

 

2.26 หากบรษิทัมขีอ้สงสยั หรอืมเีหตผุลทีเ่ช ือ่ว่า 

ลกูคา้ไดใ้ชล้ะเมิดหรอืใชข้อ้ตกลงและเงือ่นไขเกีย่วกบัการแข่งขนัหรอืขอ้เสนออืน่ๆในทางที่

ผดิ หรอืประพฤตดิว้ยเจตนาไม่สจุรติ 

บรษิทัของสงวนสทิธิโ์ดยขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทัในการปฏเิสธ, ระงบั, ถอน, 

หรอืยตุขิอ้เสนอและอืน่ ๆ ตามเห็นสมควร: (i) ระงบั, ยกเลกิ, 

และลบขอ้เสนอจากบญัชขีองลกูคา้เป็นรายบคุคล, (ii) ยตุกิารเขา้ถงึบรกิารของบรษิทั 

และ/หรอืยุตกิารท าสญัญาระหว่างบรษิทั และลกูคา้ในการใหบ้รกิาร, (iii) 

ระงบับญัชขีองลกูคา้ 

(การเก็บขอ้มูลบญัชเีพือ่รอการพจิารณาจากผูเ้กีย่วขอ้งทีม่อี านาจในการด าเนินการ) 

และเพือ่จดัการเคลือ่นยา้ยของเงนิทุนทีไ่ม่ไดใ้ชซ้ ึง่หกัออกจากจ านวนทนุของขอ้เสนอรวมทัง้
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ผลก าไรใด ๆ ทีบ่รษิทัเห็นว่าเขา้ข่ายลกัษณะทีลู่กคา้ไดร้บัมาโดยมชิอบ 

กรณีของลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสมหรอืมชิอบน้ันรวมถงึ: 

2.26.1 ในกรณีทีล่กูคา้รายบคุคล หรอืในนามของตวัแทน (ผูแ้นะน าโบรกเกอร ์IB, 

ผูเ้กีย่วขอ้ง Affiliate, ผูจ้ดัการเงนิทุน MAM) ไดก้ าหนดต าแหน่งการซ ือ้ขาย 

หรอืรายการซ ือ้ขายทีม่ีเจตนาใชป้ระโยชนจ์ากเครดติทีไ่ดร้บั 

และ/หรอืผลก าไรทีไ่ดร้บัจากขอ้เสนอทีป่ราศจากการเปิดเผยถงึความเสีย่ง 

รวมทัง้ปราศจากการป้องกนัความสญูเสยีของขอ้เสนอหรอืเงนิทนุของลกูคา้ (หรอื 

เงนิทุนของบคุคลอืน่) 

 

2.26.2 ในกรณีทีล่กูคา้รายบคุคล หรอืในนามของตวัแทน (ผูแ้นะน าโบรกเกอรI์B, 

ผูเ้กีย่วขอ้ง Affiliate, ผูจ้ดัการเงนิทุน MAM) ไดใ้ชว้ธิกีารเทรดแบบ Hedging 

รวมทัง้ปราศจากการควบคมุขอบเขต, การเปิดต าแหน่งซ ือ้ขายบนทศิทางซ ือ้ขายเดยีว 

รวมทัง้วธิกีารแสดงสกุลเงินเดยีว 

หรอืสกุลเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกนัในชว่งเวลาทีก่ าหนดทัง้ภายใน 

(การใชบ้ญัชซี ือ้ขายอืน่ทีถ่อือยู่กบับรษิทั) หรอืภายนอก 

(การใชบ้ญัชซี ือ้ขายอืน่ทีถ่อืกบัโบรกเกอรอ์ืน่ ๆ) 

 

2.27 ลกูคา้ทีไ่ดร้บัสทิธิจ์ะตอ้งตระหนักถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ต่อเงนิทุนอย่างไม่จ ากดัเหตจุากก

ารซ ือ้ขายหลกัทรพัย ์และการซ ือ้ขายทีเ่ป็นไปไดว่้าจะสญูเสยีมากกว่าเงินฝาก 

ในบางกรณีการสญูเสยีอาจเกดิผลมากกว่าเงนิฝากเร ิม่ตน้ หรอืเงนิฝากขัน้ต ่า 

 

2.28 บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการใชดุ้ลยพินิจ, เปลีย่นแปลงแกไ้ข หรอืยุตกิารแข่งขนั 

หรอืในแง่มุมใด ๆ ของบรษิทัไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ในการเปลีย่นแปลงทีม่ขีึน้ในการแข่งขนัทางผูป้ระชาสมัพนัธจ์ะประกาศแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มการ

แข่งขนัทราบโดยเร็วทีส่ดุ 

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวลัโดยมมีูลค่าเท่ากนัโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 
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3. แผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ฝ่ายบรกิารลกูคา้  

อเีมลล:์ support@fullertonmarkets.com 
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