
กฎกติกาการทายผลใน “Superplay Superwin” 

  
1. กิจกรรมน้ีใหสิ้ทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป เพศใดกไ็ด ้ไม่จ ากดั แต่ผูเ้ล่นตอ้งมีท่ีอยูใ่นประเทศไทยเพื่อรับของรางวลั

ในกรณีท่ีทายผลถูกและไดรั้บของรางวลั 

2. ผูเ้ล่นจะตอ้งเลือกทีมท่ีตอ้งการจะทายและเลือกทายวา่ทีมท่ีท่านเลือกนั้น จะท าอนัดบัในเกมไดท่ี้เท่าไหร่ โดยมีใหเ้ลือกทั้งหมด 3 แบบ ดงัน้ี 

a. ทีมท่ีเลือก สามารถท าอนัดบัในเกมไดท่ี้ 1 

b. ทีมท่ีเลือก สามารถท าอนัดบัในเกมไดท่ี้ 1-2 

c. ทีมท่ีเลือก สามารถท าอนัดบัในเกมท่ีได ้1-3 

3. ทีมงานขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกติกาการเล่นตามขอ้ 2 ในภายหลงัเป็นอยา่งอ่ืนได ้เช่น ทีมท่ีเลือก สามารถท าอนัดบัในเกมไดท่ี้   
3-5 หรือ ทีมท่ีเลือก ท าอนัดบัในเกมไดม้ากกวา่ทีม A หรือ ทีมท่ีเลือก มีคะแนนคิลสูงสุด เป็นตน้ 

4. ในแต่ละเกม จะมีเวลานบัถอยหลงัแสดงผลใหท้ราบถึงเวลาการทายผลท่ีเหลือของเกมนั้นๆ เม่ือหมดเวลาจะไม่สามารถทายผลในเกมนั้นได ้โดยเวลา
ดงักล่าว จะเป็นเวลาท่ีอา้งอิงจากเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษทั 

5. ผลลพัธ์การทายผลจะมี 2 แบบ คือ ทายผลถูก และ ทายผลผิด 
6. ระบบจะถือวา่ท่านทายผลถูกเม่ือทีมท่ีท่านเลือกและส่ิงท่ีทีมนั้นจะท าไดใ้นเกม ตรงตามการทายผลท่ีท่านเลือกไว ้นอกนั้นจะถือวา่ทายผลผิด 
7. ท่านจะตอ้งใช ้“แตม้” ท่ีไดรั้บจากระบบในการทายผลเท่านั้น 

8. เม่ือทายผลถูก ท่านจะไดรั้บแตม้ เพื่อสะสมไวแ้ลกของรางวลั โดยแตม้ท่ีจะไดรั้บนั้น จะค านวณจากแตม้เดิมท่ีท่านใชใ้นการทายผล คูณดว้ยตวัคูณ 
ตามส่ิงท่ีทีมนั้นท าไดใ้นเกม ซ่ึงท่านไดเ้ลือกไวต้ามขอ้ 2  

9. เม่ือทายผลผิด ท่านจะเสียแตม้ทั้งหมดท่ีท่านน ามาใชใ้นการทายผล 
10. ระบบจะแจก “แตม้” ท่ีใชใ้นการทายผลใหฟ้รี จ านวน 1,000 แตม้ ทุก 6 ชัว่โมง นบัถดัจากการลอ็กอินคร้ังแรก หรือการกดรับในแต่ละคร้ัง 

(จ านวนแตม้และระยะการแจกแตม้เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามดุลยพินิจของทีมงาน) 
11. การรับแตม้ท่ีระบบแจกใหฟ้รีนั้น ท่านจะตอ้งกดปุ่ม “รับแตม้” ในโปรไฟลข์องท่าน โดยหากไม่เขา้ไปกดรับ ท่านจะไม่ไดรั้บแตม้ 
12. การทายผลจะแบ่งออกเป็นซีซัน่ เม่ือหมดซีซัน่แลว้ ระบบจะรีเซ็ตแตม้ใหม่ใหทุ้กท่านมีแตม้เร่ิมตน้เท่ากนั 

13. ผูท่ี้ทายผลและมีแตม้สะสมสูงสุดอนัดบัท่ี 1-10 ในแต่ละซีซัน่ จะมีช่ือแสดงอยูบ่น Leaderboard (ตวัเลขล าดบัท่ีจะแสดงบน 
Leaderboardอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้เช่น แสดงอนัดบั 1-100 เป็นตน้) 

14. ผูเ้ล่นจะตอ้งทายผลอยา่งนอ้ย 1 คร้ังถึงจะมีช่ือแสดงอยูบ่น Leaderboard 

15. ผูท่ี้มีช่ือแสดงอยูบ่น Leaderboard มิไดห้มายความวา่ท่านนั้นคือผูท่ี้ไดรั้บของรางวลั แต่จะไดรั้บของรางวลัหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัแตม้สะสมท่ี
ท าได ้ซ่ึงตรงกบัขอ้ก าหนดรายละเอียดไวใ้นหนา้ของรางวลั 

16. หากผูใ้ชเ้ขา้เง่ือนไขไดรั้บของรางวลั ทีมงานจะติดต่อแจกของรางวลัทางอีเมลท่ี์ท่านไดร้ะบุไว ้ณ ตอนสมคัรเขา้ใชบ้ริการ Superplay ทั้งน้ี หาก
ทีมงานไมไ่ดรั้บการตอบกลบัจากท่านภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีทีมงานไดส่้งแจง้ไปยงัอีเมล ์จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ โดยทีมงานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
แจกของรางวลัใหก้บัผูใ้ชล้  าดบัถดัไป  

17. ไม่สามารถแลกเปล่ียนแตม้ระหวา่งผูใ้ชท่้านอ่ืนได ้
18. ไม่สามารถน าแตม้หรือของรางวลัท่ีไดรั้บมาแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได ้
19. ผูท่ี้ไดรั้บของรางวลัตอ้งเป็นผูช้  าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5% จากมูลค่าของรางวลัท่ีไดรั้บ ในกรณีท่ีของรางวลัมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท 

20. หากทีมงานพบวา่มีการทุจริตใดๆ ทีมงานมีสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิผูใ้ชค้นนั้นไดท้ั้งชัว่คราวและถาวร 
21. ทางทีมงานขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงของรางวลั กติกาและเง่ือนไขในการเขา้ร่วมท านายผลไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
22. เม่ือเขา้ร่วมท านายผลแลว้จะถือวา่ผูเ้ขา้ร่วมนั้นไดท้ าความเขา้ใจ และยอมรับเง่ือนไขกฎกติกาน้ี โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน 

23. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีการท านายผลน้ีถูกถอดออก หรือถูกลบออกจากระบบในระหวา่งระยะเวลาของการ

ท านายผลท่ีก าหนดไว ้

24. ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บของรางวลัจากการท านายผลน้ี จะตอ้งท าตามขั้นตอนการเขา้ร่วมท านายผลครบทุกขั้นตอนตามท่ีก าหนด  

25. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงของรางวลัท่ีมีมูลค่าเท่ากนัหรือมากกวา่ 

26. ทางทีมงานจะจดัส่งของรางวลัตามท่ีอยูท่ี่ไดแ้จง้ใหที้มงานทราบในขั้นตอนการติดต่อรับของรางวลั 



27. ท่านตกลงและยินยอมใหบ้ริษทั เทนเซ็นต ์(ประเทศไทย) จ ากดั เกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรม อาทิ ช่ือ, นามสกุล, อีเมล ์เป็นตน้ 

เพื่อใชใ้นการเขา้มาร่วมเล่นกิจกรรม ตลอดจนน าเสนอ หรือส่งขอ้มูลหรือต่างๆใหแ้ก่ท่านในการเขา้มาร่วมเล่นกิจกรรมน้ี โดยบริษทัฯ จะไม่เปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกตามนโยบายของบริษทัฯ  

28. การตดัสินของทีมงานถือเป็นท่ีส้ินสุด 
29. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร. 0-2833-3000 ในวนัและเวลาราชการเท่านั้น 

 
ตวัอย่างการค านวณผลลพัธ์การทายผล 

 
สถานการณ์: ในแมทชเ์กม PUBG Mobile มีทั้งหมด 5 ทีม คือ Team A, Team B, Team C, Team D, และ Team E ผลการ
แข่งเป็นดงัน้ี 

 

ทีม อนัดบัท่ีท าได ้

Team A 3 

Team B 1 

Team C 4 

Team D 2 

Team E 5 

 

 
ตวัคูณเพื่อรับแตม้สะสม 

 อนัดบั 1 = คูณ1.75 

 อนัดบั 1-2 = คูณ1.5 

 อนัดบั 1-3 = คูณ1.25 

 
กรณีท่ี 1: นาย A ทายวา่ Team B ไดอ้นัดบั 1 และใชแ้ตม้ในการทายผลไป 1,000 แตม้ 

ผลลพัธ์: ทายผลถูก ไดรั้บแตม้  1,750 แตม้ (1,000 x 1.75 = 1,750 แตม้) 
 
กรณีท่ี 2: นาย A ทายวา่ Team D ไดอ้นัดบั 1 และใชแ้ตม้ในการทายผลไป 1,000 แตม้ 

ผลลพัธ์: ทายผลผิด ไม่ไดรั้บแตม้ 
 
กรณีท่ี 3:  นาย A ทายวา่ Team B ไดอ้นัดบั 1-3 และใชแ้ตม้ในการทายผลไป 1,000 แตม้ 
 ผลลพัธ์: ทายผลถูก ไดรั้บแตม้ 1,250 บาท (1,000 x 1.25 = 1,250 แตม้)  
 

 
ตวัอย่างหน้าของรางวลั 

 
ค าอธิบาย: ผูใ้ชท่ี้ท าแตม้สะสมไดสู้งสุดอนัดบั 1-5 ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 18:00 น. จะไดรั้บของรางวลัดงัน้ี 

 



อนัดบั ของรางวลั 

1 โทรศพัทมื์อถือ iPhone X 256 GB จ านวน 1 เคร่ือง 1 รางวลั  มูลค่า 35,900 บาท 

2 โทรศพัทมื์อถือ iPhone X 64 GB จ านวน 1 เคร่ือง 1 รางวลั มูลค่า 29,900บาท 

3 Premium Crate จ านวน  100 ช้ิน (*ไอเทมในเกม)  1 รางวลั มูลค่า 7,000 บาท 

4 Classic Crate จ านวน 50 ช้ิน (*ไอเทมในเกม) 1 รางวลั มูลค่า 3,500 บาท 

5 Classic Crate จ านวน 10 ช้ิน (*ไอเทมในเกม)  1 รางวลั มูลค่า 700 บาท 

 รวมของรางวลัทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 77,000 บาท 

*กรณีของรางวลัเป็นไอเทมในเกม ทีมงานจะส่งไอเทมโคด้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บของรางวลัผา่นทางอีเมล ์หรือติดต่อขอไอดีในเกมของผูท่ี้ไดรั้บของรางวลัผา่นทางอีเมล ์
เพื่อใชใ้นการส่งของรางวลัเขา้บญัชีโดยตรง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัประเภทของรางวลั 
 
หากมีผูท้  าแตม้สะสมไดเ้ท่ากนั ระบบจะพจิารณาจากเวลาในการเขา้มาทายผลคร้ังแรกของซีซัน่นั้นๆ โดยอนัดบัของผูท้ายผลจะเรียงตามเวลาก่อนหลงั (เวลาตาม
เซิร์ฟเวอร์ของบริษทั)  
 
ตวัอยา่งเช่น 

User A เร่ิมทายผลคร้ังแรกของซีซัน่เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น. User B เร่ิมทายผลคร้ังแรกของซีซัน่เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 เวลา 00:01 น.   ดงันั้น เม่ือส้ินสุดซีซัน่ User A และ User B มีแตม้สะสมเท่ากนั คือ 1,000 แตม้ ระบบจะถือวา่ User A อยูล่  าดบัท่ี
สูงกวา่ User B  (วดัจากเวลาของเซิร์ฟเวอร์)   
 
 
 


