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Rado Star Prize Thailand – รายละเอียดเกี,ยวกบังาน 

รายละเอียด 

The Rado Star Prize ประเทศไทย มีจุดประสงคเ์พื,อสนบัสนุนดีไซเนอร์ยุคใหม่ โดยการนาํเสนอ

ผลงานของพวกเขาเหล่านีF เพื,อเผยแพร่สู่สายตาของผูค้รํ, าวอดในวงการออกแบบและสู่สาธารณชน ในฐานะ

ผูเ้ชี,ยวชาญทางดา้นวสัดุศาสตร์   ราโดมีชื,อเสียงในการเป็นผูน้าํของการใชว้สัดุชัFนสูงในการออกแบบ ผูผ้ลิต

นาฬิกาใหค้งความสวยงามอนัเป็นนิรันดร์ เป็นผูบุ้กเบิก พฒันาและนาํวสัดุต่างๆมาประยกุตใ์ช ้การออกแบบ 

คือแก่นแทข้องราโด 

คณะกรรมการที,มีส่วนร่วมในการตดัสินนัFนจะประกอบไปดว้ยผูค้รํ, าวอดในแวดวงการออกแบบ

แขนงต่างๆและแบรนด์ราโด ซึ, งจะทาํการประเมินผลงานการออกแบบที,ส่งเขา้มา และคดัเลือกผูเ้ขา้รอบ

สุดทา้ย จนไดผู้ช้นะเลิศ โดยผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยทัFงหมด จะจดัแสดงผลงานในงาน Bangkok Design Week 

2020 และนอกจากนีF ยงัจะไดรั้บการเสนอชื,อในส่วนของการลงคะแนนออนไลน์สําหรับรางวลั “ขวญัใจ

มหาชน” 

กาํหนดการสาํคญั 

การนาํเสนอผลงาน จะกระทาํการผ่านเวบ็ไซต ์https://radostarprize.rado.com/thailand ตัFงแต่วนัที, 

30 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น. สิFนสุด ณ วนัที, 31 ตุลาคม 2562 เวลา 24:00 น. หรือ เที,ยงคืน (เวลาประเทศ

ไทย)  

ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยทัFงหมดจะถูกนาํเสนอชื,อในรางวลั “ขวญัใจมหาชน” โดยอตัโนมติั และผูที้,ไดรั้บ

คะแนนสูงสุดจากประชาชนทั,วไป จะไดรั้บรางวลั “ขวญัใจมหาชน” กระบวนการลงคะแนนจะเริ,มใน

เวบ็ไซต ์https://radostarprize.rado.com/thailand จากวนัที, 10 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9:00 น.   โดยสิFนสุดการ

ลงคะแนนใน วนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 24:00 น. หรือ เที,ยงคืน (เวลาประเทศไทย) 

ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 

การสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัเปิดกวา้งใหส้าํหรับดีไซเนอร์หนา้ใหม่ทุกคน 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้สมคัร 

- ตอ้งมีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ขึFนไป 

- สญัชาติไทย 
- ศึกษาในแขนงที,เกี,ยวกบัวชิาการออกแบบ (ปริญญาตรี) หรือ มีความตัFงใจที,จะเป็นดีไซเนอร์ 

- ไม่ใช่นกัออกแบบมืออาชีพ หรือถูกวา่จา้งใหเ้ป็นนกัออกแบบในองคก์รใดองคก์รหนึ,ง 
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- สามารถเลือกส่งผลงานเขา้ร่วมไดเ้พียงหนึ,งผลงาน 

การแข่งขนันีFจดัขึFนสาํหรับนกัออกแบบรายบุคคลเท่านัFน รายกลุ่มหรือการร่วมมือกนัไม่สามารถเขา้ร่วม

การแข่งขนัได ้

ผูเ้ขา้สมคัรแต่ละคนจะตอ้งดาํเนินการส่งขอ้มูลสาํคญัต่างๆดงัต่อไปนีFผา่นทางเวบ็ไซต ์Rado Star Prize 

- ชื,อ, ที,อยูแ่ละประวติัโดยยอ่ 
- แขนงการดีไซน์ของโปรเจคที,ส่งเขา้แข่งขนั พร้อมทัFงรายละเอียดโดยสงัเขป 

- ภาพ/ เทคนิคการวาด/ คอนเซปตห์รือไอเดียของโปรเจค (ไม่เกิน 4 ไฟล)์  

ผลงานนีFสามารถนาํมาใชไ้ดท้ัFงการออกแบบในเชิงอุตสาหกรรม หรือผลิตไดจ้ริง การออกแบบที,เกี,ยวขอ้ง

กบันาฬิกาจะไม่สามารถเขา้ร่วมได ้

รางวลั 

ผูช้นะเลิศของ Rado Star Prize Thailand 2020 จะไดรั้บ 

- นาฬิการาโด 1 เรือน (ทางแบรนดจ์ะเป็นผูเ้ลือกนาฬิกาให)้ 

- เงินรางวลัจาํนวน 200,000 บาท 

รางวลั “ขวญัใจมหาชน” 

- นาฬิการาโด 1 เรือน (ทางแบรนดจ์ะเป็นผูเ้ลือกนาฬิกาให)้ 

- เงินรางวลัจาํนวน 50,000 บาท 

จะมีการประกาศผลผูช้นะเลิศของ Rado Star Prize Thailand 2020 ในวนัที, 1 กุมภาพนัธ์ 2563 และ

รางวลั “ขวญัใจมหาชน” ในวนัที, 1 มีนาคม 2563 โดยจะแจง้ผ่านทางโทรศพัทแ์ละอีเมลในวนัที,  ชื,อและ

นามสกลุจริงของผูช้นะของทัFงสองรางวลัจะประกาศ พร้อมทัFงชื,อผลงานการออกแบบในเวบ็ไซต ์Rado Star 

Prize, เวป็ไซต์ราโด และ เวป็ไซต์ของ TCDC รวมไปถึงโซเชี,ยลช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น เฟซบุค ทวิต

เตอร์และอินสตาแกรม 
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Rado Star Prize – ขอ้กาํหนดและเงื,อนไข  

การเขา้ร่วมแข่งขนั/ ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั  

ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั จะไม่มีการซืFอ หรือ จ่ายเงิน หรือ การใหใ้ดๆเพื,อที,จะเขา้ร่วม

ในการแข่งขนั RADO Star Prize Thailand 2020 ทัFงนัFน 

ผูส้มคัรที,ไม่ผ่านการคดัเลือกขัFนตน้ ผูที้,ไม่สามารถทาํตามขอ้กาํหนดและเงื,อนไข หรือ/และ ส่ง

ขอ้มูลที,เป็นเทจ จะไม่ผา่นการคดัเลือกในการแข่งขนัครัF งนีF   

ผลงานที,ส่งเขา้แข่งขนัจะตอ้งตรงตาม หัวขอ้ และ ขอ้บงัคบัในการออกแบบ ผลงานใดที,ตรงตาม

ขอ้กาํหนด จะไม่ผา่นการคดัเลือกในการแข่งขนัในครัF งนีF  ผลงานการออกแบบใดที,มีความขอ้งเกี,ยวกบัการ

ดีไซน์นาฬิกา หรือ ชิFนส่วนใดๆของนาฬิกาจะไม่ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ขา้แข่งขนั   

พนักงานของแบรนด์ RADO Watch Co. Ltd (“Rado”) หรือแบรนด์ในเครือบริษทัเดียวกนั หรือ 

ตวัแทนจาํหน่าย หรือ    เอเจนซี,ที,เกี,ยวขอ้งกบัแบรนดฯ์ หรือพนกังานของบริษทัที,เคยร่วมงานกบัแบรนดฯ์ 

หรือแมก้ระทั,งผูที้,อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนักบัพนกังานของแบรนดฯ์ จะไม่สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนั

ในครัF งนีF  และ ไม่สามารถเผยแพร่ ใหก้ารช่วยเหลือหรือแนะนาํที,เกี,ยวขอ้งกบัการแข่งขนักบัผูใ้ด เช่นเดียวกนั

กบั ผูที้,มีความเกี,ยวขอ้งกบัคณะกรรมการในการตดัสิน ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน บริษทั หรือกระทั,งญาติ จะไม่

สามารถร่วมการแข่งขนันีFได ้หากมีการละเมิดจะถือวา่ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไม่ผา่นการคดัเลือก 

แบรนด์ RADO และ บริษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ป จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผูเ้ขา้แข่งขนัไม่ไดรั้บ

คดัเลือกในการแข่งขนัไม่ว่าจะเกิดจากขอ้ใดๆที,ไดก้าํหนดมาเบืFองตน้ หรือ การผิดพลาดทางเทคนิค ต่อทัFง

สองฝ่าย เช่น อินเทอร์เน็ตขดัขอ้งทาํใหไ้ม่สามารถส่งผลงาน หรือ รับผลงานไดเ้ป็นตน้ 

ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งส่งผลงานในiรูปแบบที,สามารถอ่าน หรือ มองเห็นได ้ผลงานที,ส่งเขา้แข่งขนัตอ้ง

ปราศจากไวรัสและจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อผูเ้ขา้แข่งขนัแต่เพียงผูเ้ดียว ทางแบรนด์ฯ และ บริษทั 

เดอะ สวอทช ์กรุ๊ป จะไม่รับผดิชอบต่อผลงานที,สูญหาย เกิดความผดิพลาด ล่าชา้ หรือ ทุจริต ในทางเทคนิค

ใดๆกต็าม 

การส่งผลงานจะตอ้งส่งผ่านอิเล็คทรอนิกส์เท่านัFน และ จะไม่ส่งกลบัไปหาผูเ้ขา้แข่งขนั ผูผ้่าน

เขา้รอบสุดทา้ยทุกคนที,ไดรั้บคดัเลือกโดยคณะกรรมการ จะตอ้งจดัทาํและส่งมอบตน้แบบ 3 มิติ รวมถึงการ

จดัส่งอยา่งเหมาะสม ในกล่อง ที,บรรจุอยา่งแน่นหนา ภายในวนัที, 1พฤศจิกายน 2563  หรือภายในระยะเวลา

ที,กาํหนดหลงัจากการส่งแบบ โดยแบรนด ์ราโด จะสนบัสนุนค่าผลิตตน้แบบซึ,งรวมถึงค่าจดัส่งผลงานตาม

สถานที,ที,ไดแ้จง้ไว ้ 
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โดยตน้แบบจะส่งคืนไปยงัผูเ้ขา้แข่งขนัหลงัจากจบงาน RADO Star Prize Thailand ที,เป็นส่วนหนึ,งของงาน 

Bangkok Design Week 2020 โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการขนส่งผลงานไปยงัสถานที,

ที,กาํหนดแต่เพียงผูเ้ดียวซึ,งสถานที,จดัส่งจะอยูภ่ายในประเทศไทยเท่านัFน ส่วนค่าใชจ่้ายในการจดัส่งตน้แบบ

ออกนอกประเทศไทยเพื,อการจดัแสดงผลงาน (หากมี) แบรนด ์ราโด จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนนีF     

คณะกรรมการ  

คณะกรรมการจะประกอบไปดว้ยผูท้รงคุณวฒิุดา้นการออกแบบในหลากหลายแขนง และผูบ้ริหาร

แบรนด ์ราโด จะเป็นผูป้ระเมินและตดัสินผลงานที,ส่งเขา้มา เป็นผูค้ดัเลือกผูเ้ขา้รอบสุดทา้ย และเลือกผลงาน

ชนะเลิศของการแข่งขนั แบรนด ์ ราโด หรือ บริษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ป มีสิทธ̀ิฯในการเปลี,ยงแปลงรายชื,อ

ของคณะกรรมการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

แบรนด์ ราโด หรือ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(CEA) จะเป็นคนกลางในการติดต่อ

ระหวา่งผูเ้ขา้แข่งขนัและคณะกรรมการ โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูเ้ขา้แข่งขนัใหแ้ก่คณะกรรมการทราบ

ล่วงหนา้ก่อนการประกาศรายชื,อผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยและผูช้นะการแข่งขนั การตดัสินจากคณะกรรมการจะเป็น

การลงคะแนนแบบนิรนาม 

แบรนด ์ราโด หรือ บริษทั เดอะ สวอทช ์กรุ๊ป ขอรับรองวา่คณะกรรมการจะลงคะแนนตดัสินภายใน

วนัและเวลาที,กาํหนดไว ้และตามบรรทดัฐานที,กาํหนดไว ้แต่บริษทัฯจะไม่แทรกแซงไม่ว่าทางใดทางหนึ,ง

ในขึFนตอนการตดัสิน คาํตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที,สิFนสุด และจะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลในการ

ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการต่อสาธารณชน  

หากผูที้,ไดรั้บคดัเลือกไม่สามารถติดต่อไดต้ามเวลาที,เหมาะสมที,กาํหนดไว ้และไม่มีการติดต่อกลบั

ภายใน 7 วนัทาํการ ผูเ้ขา้รอบลาํดบัถดัไปจะไดรั้บคดัเลือกอีกครัF งจากคณะกรรมการ หากผูช้นะเลิศการ

แข่งขนัไม่สามารถติดต่อไดต้ามเวลาที,เหมาะสมที,กาํหนดไว ้และไม่มีการติดต่อกลบัภายใน 7 วนั จะถือวา่ผู ้

เขา้แข่งขนัสละสิทธ̀ิในการแข่งขนั และการตดัสินจะขึFนอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการแต่เพียงผูเ้ดียวใน

การคดัเลือกผูเ้ขา้แข่งขนัท่านอื,นมาแทนที, หากผูที้,ผา่นเขา้รอบสุดทา้ย หรือ ผุช้นะเลิศ ไม่สามารถนาํเสนอ

ผลงานใหเ้สร็จสิFน และไม่สามารถนาํมาจดัแสดงในงาน Bangkok Design Week 2020 ได ้คณะกรรมการจะ

คดัเลือกผูผ้า่นเขา้รอบ หรือ ผูช้นะเลิศใหม่อีกครัF ง 

รางวลัไม่สามารถโอนไปใหผู้อื้,นและไม่มีรางวลัทางเลือกอื,นๆ ไม่สามารถเปลี,ยนเป็นเงินสด หรือ 

เทียบเท่าได ้สาํหรับรางวลัที,เป็นนาฬิกา RADO ซึ, งทางแบรนด ์ราโด จะเป็นผูเ้ลือกใหเ้ท่านัFน  
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การประชาสมัพนัธ์ และ การนาํรูปภาพมาใช ้

ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งอนุญาตและรับทราบในการอพัโหลดรูปผลงานดีไซน์ในเวป็ไซต ์RADO Star 

Prize นัFนทาํให้บุคคลอื,นๆสามารถเขา้ถึงผลงานดีไซน์ และสามารถนาํไปใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากผู ้

เขา้แข่งขนั แบรนด์ ราโด หรือ บริษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ป ไม่สามารถควบคุมการใชง้านของบุคคลที,สาม 

และ ทางแบรนดฯ์จะไม่ถือเป็นความรับผดิชอบต่อความเสียหายที,เกิดใดๆ  

ในการส่งผลงานการออกแบบนัFน ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งเป็นผูอ้อกแบบดว้ยตวัเอง นอกจากนัFนผลงาน

ของผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งไม่มีเนืFอหาที,ผดิกฏหมาย รุนแรง ข่มขู่ ไม่เหมาะสม ก่อกวน หมิ,นประมาท หยาบคาย 

หรือละเมิดเครื,องหมายทางการคา้ ลิขสิทธ̀ิ หรือ ผลงานของบุคคลที,สาม ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไม่ทาํให ้แบรนด ์รา

โด หรือ บริษทั เดอะ สวอทช ์กรุ๊ป รวมถึงเจา้หนา้ที, และพนกังาน เกี,ยวขอ้งในความเสียหายต่อ การสูญเสีย 

การเรียกร้อง ความเสียหาย รวมไปถึงค่าความเสียหายต่อการละเมิดเงื,อนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูเ้ขา้แข่งขนัที,ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดขา้งตน้ เช่น เนืFอหาหยาบคาย ไม่เหมาะสม หรือ ส่อไป

ในทางที,ไม่เหมาะสมจะถูกตดัสิทธ̀ิออกจากการแข่งขนัในครัF งนีF  

ลิขสิทธ̀ิทางปัญญาของดีไซน์จะเป็นของผูเ้ขา้แข่งขนั และถือเป็นหนา้ที,รับผิดชอบของผูเ้ขา้แข่งขนั

เองที,จะปกป้องลิขสิทธ̀ิผลงานดีไซน์ของตนเองก่อนเขา้ร่วมการแข่งขนั เมื,อผลงานดีไซน์ไดส่้งถึง แบรนด ์

ราโด หรือ บริษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ป จะถือว่าอนุญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณะ แบรนด์ฯ จะไม่มีส่วน

เกี,ยวขอ้งเกี,ยวกบัการละเมิดลิขสิทธ̀ิทางปัญญาต่อบุคคลที,สามเมื,อผลงานไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน  

การที,ผูเ้ขา้แข่งขนัไดส่้งผลงานการออกแบบ ทัFงนีF รวมถึงผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนทัFงที,ไดรั้บคดัเลือกและ

ไม่ไดรั้บคดัเลือกกต็าม จะถือวา่ผลงานการออกแบบนัFนปลอดค่าลิขสิทธ̀ิต่อ แบรนด ์ราโด หรือ บริษทั เดอะ 

สวอทช ์กรุ๊ป ตลอดไป โดยไม่จาํกดัขอบเขต ในการนาํมาใชใ้นทางการตลาด โฆษณา หรือ จุดประสงคเ์พื,อ

การประชาสัมพนัธ์ โดยทางแบรนดฯ์ ไม่ตอ้งขออนุญาตในการนาํมาใช ้เปลี,ยนแปลง หรือ ทาํสาํเนาดีไซน์ 

สิทธิในการใชง้านจะเริ,มขึFนจากวนัที,ประกาศผลผูเ้ขา้รอบ และ แบรนด์มีสิทธ̀ิในการนาํชื,อ รูปภาพ และ 

ประวติัของผูเ้ขา้แข่งขนัมาใช ้การนาํผลงานและขอ้มูลของผูเ้ขา้แข่งขนัมาใช ้จะไม่เกี,ยวขอ้งกบัรางวลัที,เป็น

เงินสด และ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของสิทธิทางปัญญาของผูเ้ขา้แข่งขนั ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไม่คิดค่าสิทธิทาง

ปัญญาอยา่งชอบธรรม 

เมื,อทางแบรนดฯ์ไดมี้การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการสร้างผลงานตน้แบบแลว้ แบรนด ์ราโด จะถือ

เป็นสิทธิแต่เพียงผูดี้ยว สามารถเผยแพร่ได้ทั,วโลก และ ปลอดจากค่าลิขสิทธ̀ิ ในการนาํมาใช้ทางด้าน

การตลาด โฆษณา และ ประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ,งและเคลื,อนไหว และการจดัแสดงผลงาน

ตน้แบบสู่สาธารณชนตามช่วงเวลาที,ไดต้กลงไว ้รูปภาพและวิดีโอที,ถ่ายทาํภายใตแ้บรนด ์ราโด จะถือเป็น

สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของแบรนด ์ราโดเท่านัFน 
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แบรนด์ ราโด หรือ บริษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ป จะเก็บขอ้มูลส่วนตวัที,ผูเ้ขา้แข่งขนัไดส่้งเพื,อเขา้

แข่งขนั RADO Star Prize Thailand ซึ, งจะรวมไปถึง ชื,อ-นามสกุล ประเทศที,พาํนกั และรูปภาพ โดยทางแบ

รนด์ ราโด อาจจะนาํขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้แข่งขนัมาลงเวป็ไซต ์นิตยสาร และ/หรือ ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ของแบรนด์ ราโด โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งให้ความร่วมมือกบัแบรนด์ ราโด ในการเผยแพร่เกี,ยวกบัการ

แข่งขนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ขอ้มูลส่วนตวัจะถูกเก็บไวจ้นกระทั,งสิFนสุดการแข่งขนั และ 

หลงัจากนัFนไปอีก 10 ปี ขอ้มูลที,ไดเ้ผยแพร่ไปแลว้จะคงไวเ้ช่นนัFน แบรนด์ ราโด อาจจะใช้บริษทั หรือ 

บุคคลที,สาม ในการประมวลผลดา้นขอ้มูลส่วนตวั  แบรนด ์ราโด หรือ บริษทั เดอะ สวอทช ์กรุ๊ป อาจจะส่ง

อีเมล์ที,เกี,ยวขอ้งกบัการแข่งขนัไปยงัผูเ้ขา้แข่งขนั ซึ, งผูเ้ขา้แข่งขนัมีสิทธ̀ิที,จะปฏิเสธในการรับอีเมล์ได้

ตลอดเวลา ขอ้มูลส่วนตวัจะถูกนาํไปใชโ้ดย แบรนด ์ราโด ซพัพลายเอร์ เอเจนซี, รวมไปถึงผูจ้ดังาน Bangkok 

Design Week 2020 ซึ, งสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัของแต่ละบริษทัเป็นตน้ ทัFงนีF จะอยู่ภายใต้

ขอบเขตที,จาํเป็นของการเผยแพร่และช่วยเหลือเกี,ยวกบังาน RADO Star Prize Thailand ขอ้มูลส่วนตวัของผู ้

เขา้แข่งขนัจะถูกเกบ็ไวต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวัของแบรนด ์หากผูเ้ขา้แข่งขนัท่านใดปฏิเสธการนาํเอา

ขอ้มูลส่วนตวัมาใช ้กรุณาส่งคาํร้องมาที, อีเมล:์ Saiyood.Visonyanggoon@th.swatchgroup.com  

ผูช้นะการแข่งขนั จะมีส่วนร่วมเกี,ยวกบัการเผยแพร่ และ ประชาสัมพนัธ์ ซึ, งอาจรวมไปถึงการนาํ

ชื,อและรูปภาพไปใช ้ เป็นตน้  

ภาษี 

ผูเ้ขา้แข่งขนัเห็นชอบที,จะรับผิดชอบต่อการแจง้ และ จ่ายค่าประกนัสังคม ภาษีทัFงทางตรงและ

ทางออ้ม ที,เกี,ยวขอ้งกบั RADO Star Prize เช่นการสนบัสนุนดา้นค่าผลิตตน้แบบ และ รางวลั แบรนด ์ราโด 

จะไม่มีส่วนเกี,ยวขอ้งใดๆต่อ การแจง้ เปิดเผย ภาษีและเงินได ้การสนบัสนุนขา้งตน้และรางวลัจะเป็นการ

มอบแบบกอ้นรวม (lump sum) แบรนด์ ราโด จะไม่มีการจ่ายค่าใชจ่้ายอื,นๆเพิ,มเติมจากทางแบรนด์ ราโด 

นอกเสียจากจะมีการตกลงกนัทัFงสองฝ่าย 

ทั,วไป 

แบรนด์ ราโด สงวนสิทธ̀ิในการแกไ้ขเงื,อนไขและขอ้กาํหนดไดต้ลอดเวลา แบรนด์ ราโด สงวน

สิทธ̀ิในการเปลี,ยนแปลง ระงบั เลื,อน ยกเลิก หรือ ยุติ การแข่งขนัดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม หากการแข่งขนั 

RADO Star Prize มีการเปลี,ยนแปลง ระงับ เลื,อน ยกเลิก หรือ ยุติ ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าชดเชยได ้

RADO Star Prize Thailand จดัโดย แบรนด ์ราโด ไทยแลนด ์

 


