
 

 
 

 

แขงขัน SET-TFEX Click2Win 2010 รอบเดือนกันยายน ลุนรับรางวัลมากมายจากบล.ธนชาต 

ยิ้มที่ 1 รับสิทธิ์ลุนรางวัลใหญ TNS Big Bonus รวมมูลคากวา 100,000 บาท 

ยิ้มที่ 2 เงินรางวัลประจํารอบการแขงขัน รวมมูลคา 40,000 บาท 

ยิ้มที่ 3 เพิ่มรางวัลพิเศษ มูลคา 10,000 บาท ใหคุณมีสิทธิลุนรับรางวัลไดงายๆ  

ยิ้มที่ 4 ลุนรับ Central Gift Voucher มูลคา 1,000 บาท หรือ Starbucks Card มูลคา 300 บาท 

 เพียงแคสมัครแขงขันและเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ตกับ บล.ธนชาต 

 

 
 

 รางวัลการแขงขันประเภทหุน รางวัลการแขงขันประเภท TFEX 

รางวัล TNS Big Bonus เงินรางวัลมูลคา 50,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 

เงินรางวัลมูลคา 30,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 

เงินรางวัลมูลคา 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 

- 

รางวัลประจํารอบการ

แขงขันเดือนกันยายน 2553 

 

รางวัลที่ 1: เงินรางวัลมูลคา 12,000 บาท 

รางวัลที่ 2: เงินรางวัลมูลคา 5,000 บาท 

รางวัลที่ 3: เงินรางวัลมูลคา 3,000 บาท 

รางวัลที่ 1: เงินรางวัลมูลคา 12,000 บาท 

รางวัลที่ 2: เงินรางวัลมูลคา 5,000 บาท 

รางวัลที่ 3: เงินรางวัลมูลคา 3,000 บาท 

รางวัลพิเศษ! เงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล - 

รางวัล TNS Special Reward บัตรของขวัญ Central Gift Voucher มูลคา 

1,000 บาท จาํนวน 3 รางวัล 

Starbucks Card มูลคา 300 บาท  

จํานวน 10 รางวัล 

รางวัลสําหรับผูเปดบัญชี

ใหม 
- บัตรของขวัญ Top Supermarket มูลคา 

200 บาท จํานวน 100 รางวัล 

** สนใจเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต ติดตอไดที่ Internet Hotline: 0-2217-8900 

 
เง่ือนไขการมอบรางวัล 
รางวัล TNS Big Bonus: 

เงินรางวัลรวมมูลคากวา 100,000 บาท 

เงื่อนไข: ตองเปนผูมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต (ระบบ SETTRADE) กับบล.ธนชาต และมีการ

ซื้อขายอยางนอย 1 คร้ังในชวง 1 ก.พ. -30 ก.ย. 53 และติดอันดับ 1-20 อันดับแรกที่มีคา NAV สูงที่สุดของในรอบ

การแขงขันใดก็ได จะไดรับสิทธิจับฉลากลุนรับเงิน รางวัลมูลคา 50,000 บาท, 30,000 บาท และ 20,000 บาท โดย

เงินรางวัลจะถูกโอนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต 
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รางวัลประจํารอบการแขงขันเดือนกันยายน 2553: 

สําหรับรางวัลการแขงขันประเภทหุน 

 เงื่อนไข: เงินรางวัลจะถูกโอนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต (ระบบ SETTRADE) ของบล.ธน

ชาต (สามารถเปดบัญชีใหมไดหลังการประกาศผล) 

สําหรับรางวัลการแขงขันประเภท TFEX 

 เงื่อนไข: เงินรางวัลจะถูกโอนเขาบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธของบล.ธนชาต (สามารถเปดบัญชีใหมไดหลัง

การประกาศผล) 
 
รางวัลพิเศษ! : 

เงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 

เงื่อนไข: สําหรับผูที่เขารวมการแขงขัน Click2Win 2010 กับ บล.ธนชาต ในทั้ง 3 รอบการแขงขัน และมี

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย ทางอินเทอรเน็ต (ระบบ SETTRADE) กับ บล.ธนชาต ซึ่งจะตองมีการซื้อขายอยางนอย 1 

คร้ังในชวง 1 ก.พ.-30 ก.ย.53 จะไดรับสิทธิจับฉลากลุนรับเงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท ทันที โดยเงินรางวัลจะถูก

โอนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต 
 
รางวัล TNS Special Reward:  

บัตรของขวัญ Central Gift Voucher มูลคา 1,000 บาท จํานวน 3 รางวัล 

 เงื่อนไข: ตองเปนผูที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต (ระบบ SETTRADE) ผาน Internet 

Hotline: 0-2217-8900 ในระหวางวันที่ 16 ก.ค. – 30 ก.ย. 53 กับบล.ธนชาต และมีการซ้ือขายหลักทรัพยรวมมูลคา

ไมนอยกวา 100,000 บาท ภายในวันที่ 15 ต.ค. 53 จะไดรับสิทธิจับฉลากลุนรับรางวัลบัตรของขวัญ Central Gift 

Voucher มูลคา 1,000 บาท จํานวน 3 รางวัล 

Starbucks Card มูลคา 300 บาท จํานวน 10 รางวัล 

 เงื่อนไข: ตองเปนผูมีบัญชีซ้ือขายตราสารอนุพันธกับ บล.ธนชาต และเขารวมการแขงขัน Click2Win 2010 

ในรอบการแขงขันที่ 3 จะไดรับสิทธิเขารวมจับฉลากลุนรับ Starbucks Card มูลคา 300 บาท จํานวน 10 รางวัล 

 

รางวัลสําหรับผูเปดบัญชีใหม: 

บัตรของขวัญ Top Supermarket มูลคา 200 บาท จํานวน 100 รางวัล 

 เงื่อนไข: ตองเปนผูที่เปดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธในโครงการ TFEX Click2Win 2010 โดยติดตอผาน 

Derivatives Desk: 0-2217-8717 หรือ 0-2217-6529 ในระหวางวันที่ 1 มี.ค. – 30 ก.ย .53 กับบล.ธนชาตเทานั้น 

และมีการซื้อขายตราสารอนุพันธครั้งแรกภายในวันที่ 30 ก.ย .53 รับไปเลยบัตรของขวัญ Tops Supermarket มูลคา 

200 บาท (ของรางวัลมีจํากัดจํานวน 100 ทานแรกเทานั้น) 

 
หมายเหตุ: ของรางวัลอาจมีการเปล่ียนแปลง ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และของรางวัลดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์ใหกับลูกคาเทาน้ัน พนักงาน

ของบริษัทฯ และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไมมีสิทธิเขารวมรายการ 


