
 

 
หลกัเกณฑแ์ละกติกาการพิจารณารางวลั  

โครงการ Click2Win - Trading Simulation 2020 
“ฝึกเทรดหุ้นง่ายๆ ก่อนไปลงสนามลงทุนจริง” 

 

 เกณฑก์ารเข้าร่วมกิจกรรม 
 สมคัรและเขา้ทดลองซือ้-ขาย ระหว่างเดอืน พฤษภาคม  – มถุินายน 2563 
 ผูท้ีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมตอ้งสมคัรสมาชกิ Click2Win www.settrade.com/click2win                  

ผ่านระบบ SET Member โดยตอ้งเป็นผูเ้ล่นใหมท่ีไ่มเ่คยมบีญัช ีClick2Win ในระบบมาก่อน 
 ตอ้งระบุจงัหวดัในขอ้มลูทีอ่ยูข่องสมาชกิ SET Member เพื่อจดัสรรรางวลัตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุ 

 
 เกณฑใ์นการได้รบัรางวลั 

 จดัล าดบัจาก NAV ณ สิน้วนัของวนัที ่30 ม.ิย. 63  
 ผูเ้ล่นทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัอนัดบั จะเป็นผูม้ ีNAV ของพอรต์การลงทุนรวมสงูสุดของในตลาดหุน้ 

SET ในแต่ละกลุ่มรางวลั ทัง้กรงุเทพ และภูมภิาค 
 ผูเ้ล่นจะตอ้งซือ้ขายเฉพาะหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ รวมถงึหน่วยลงทุน, ETF และ Derivative Warrants แต่ไมร่วม 
Warrant ทุกชนิด 

 ตอ้งมกีารส่งค าสัง่ซือ้ขายและมกีารจบัคู่ได ้เป็นจ านวนไมน้่อยกว่า 5 หลกัทรพัย ์
 ผูไ้ดร้บัการจดัล าดบัตอ้งมสีญัชาตไิทยและมอีายคุรบ 18 ปีบรบิรูณ์ 
 ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัล าดบัส าหรบัผูส้มคัรทีร่ะบุขอ้มลูทีค่รบถว้นเท่านัน้ 

 
 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขอ่ืนๆ 

1. คณะผู้จดัการแข่งขนัสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิ กฎ กตกิา และเกณฑต่์างๆ ที่ได้กล่าวไว้แลว้
ขา้งตน้ ได ้ทัง้ก่อน ระหว่าง และภายหลงัการแขง่ขนั โดยจะประกาศและแจง้ทาง  
www.settrade.com/click2win  

2. ในระหว่างการแข่งขนั ผลการจดัอนัดบัทุกประเภทที่แสดงอยู่ในเวปไซต์ หรอืถูกคดัลอกหน้าต่างไป
เผยแพร่ที่ใดก็ตาม หากไม่ใช่การประกาศผลจากทางคณะผู้จดัการแข่งขนัแล้ว ถอืว่าเป็นผลการจดั
อนัดบัอยา่งไมเ่ป็นทางการ ไมส่ามารถน ามาใชร้ว่มในการตดัสนิได้ 

3. ในกรณีทีร่ะบบการซือ้ขายจ าลองเกดิเหตุขดัขอ้งหรอืมเีหตุสุดวสิยั ผูจ้ดัโครงการ จะไม่รบัผดิชอบใน
ความเสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดวธิจีดัการและหลกัเกณฑใ์นการแข่งขนั
ต่อตามความเหมาะสม ภายหลงัจากการแกไ้ขเสรจ็สิน้ 

4. ขอสงวนสทิธใินการห้ามน าภาพหน้จอแสดงผลหรอืผลการจดัล าดบัคะแนนไปอ้างองิ แก้ไขตดัแปลง 
ท าซ ้า ในลกัษณะแอบอา้งและเผยแพรต่่อไมว่่าช่งทางใด 

5. ผูม้สีทิธิไ์ดร้บค าตดัสนิของคณะผูจ้ดัการแขง่ขนัถอืว่าเป็นทีส่ ิน้สุด 
 

http://www.settrade.com/click2win
http://www.settrade.com/click2win


 

 
 สิทธิประโยชน์และรางวลัสมนาคณุ  

 ต่อที ่1 : รบัฟร ีSETSMART 15 วนัส าหรบั ผูเ้ล่นใหมท่ีส่มคัรผ่าน SET member 
 ต่อที ่2 : รบัฟร ีE-Voucher มลูค่า 200 บาท เมือ่ทดลองซือ้ขายหุน้ผ่าน Click2Win 

  รางวลัผูเ้ล่นทีไ่ดค้ะแนน NAV พอรต์ลงทุนรวมสงูสุดของในตลาดหุน้ SET  
 กรงุเทพฯ จ านวน 500 รางวลั (E-Voucher Starbucks 200 บาท) 
 ภาคเหนือ 200 รางวลั (E-Voucher Lotus 200 บาท) 
 ภาคตะวนัออก 200 รางวลั (E-Voucher Lotus 200 บาท) 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 200 รางวลั (E-Voucher Lotus 200 บาท) 
 ภาคกลาง รวมกบั ภาคตะวนัตก 200 รางวลั (E-Voucher Lotus 200 บาท) 
 ภาตใต ้200 รางวลั (E-Voucher Lotus 200 บาท) 

 ต่อที ่3 : รบัฟร ีE-Voucher Lotus 100 บาท ส าหรบัผูท้ีเ่ปิดบญัชลีงทุนใหม ่                                            
  (ไมเ่คยมบีญัชหีุน้มาก่อน) 
 

 ช่องทางการทดลองส่งค าสัง่ซ้ือขาย  

 Website : www.settrade.com/click2win 
 Application : Streaming Click2Win  

o Mobile / Tablet 
o IOS / Android  

 
 ข้อควรรู้ก่อนซ้ือขายผ่านตลาดหุ้น ในโครงการ Click2Win - Trading Simulation 2020   
 เฉพาะการแข่งขนัระหว่างเดือน พฤษภาคม  – มิถนุายน 2563 

ห้อข้อ รายละเอียด 
เงนิลงทุนเริม่ตน้   5,000,000 บาท 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายได้
และการจบัคู่ 
 

เฉพาะหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ รวมถงึหน่วยลงทุน, 
ETF และ Derivative Warrants แต่ไมส่ามารถซือ้ขาย Warrant ทุก
ชนิดได ้โดยค าสัง่การซือ้ขายจะถูกจ ากดัปรมิาณการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์(Volume) โดยสามารถซือ้ขาย ไดไ้มเ่กนิปรมิาณและ
มลูค่าการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้จรงิในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

ช่วงเวลาการซือ้ขาย ในการ
แขง่ขนั 

ช่วงเชา้  Pre-open เวลา 09:55 - 10:00 น. 
  Open เวลา 10:00 - 12:30 น. 
ช่วงบ่าย Pre-open เวลา 14:25 - 14:30 น. 
  Open เวลา 14:30 - 16:30 น. 



 

ค าสัง่ซือ้ขายทีไ่มส่ามารถจบัคู่ได้ ถูกยกเลกิ ณ สิน้วนัท าการ 
ค าสัง่ซือ้ขายช่วงนอกเวลาท าการ รอการจบัคู่ ในช่วงเวลาท าการปกตขิองวนัท าการถดัไป 
ค่าธรรมเนียม Commission Fee (0.15% ของจ านวนเงนิทีซ่ือ้หรอืขาย)                           

และภาษมีลูค่าเพิม่ (7% ของ Commission fee) 

Corporate Action การแตกพาร ์การเพิม่พาร ์การจา่ยปันผลดว้ยเงนิสดหรอืหุน้สามญั
เท่านัน้ ส่วนการเปลีย่นชื่อหุน้ และธุรกรรมอื่นๆ ทางโครงการฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการพจิารณาเป็นรายกรณไีป ในดา้นธุรกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบั Warrant จะไม่มเีกดิขึน้ใน CLICK2WIN หากมกีาร
จา่ยปันผลดว้ย warrant ทางโครงการฯ จะถอืว่า ปันผลเป็น ศูนย ์

คุณสมบตัผิูส้มคัร - มอีายคุรบ 18 ปีบรบิูรณ์  
- พกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย สามารถระบุทีอ่ยูไ่ดช้ดัเจน โดยไม่
จ ากดัสญัชาตแิละเชือ้ชาต ิ
- สมคัรการใชง้านผ่าน SETmember 

 
 การค านวณ Net Asset Value 
 สตูรการค านวณเพื่อใชเ้ป็นเกณฑก์ารตดัสนิ คอื NAV (%change) 

 

 
V (Value) มลูค่าของ Portfolio ณ เวลาปิดตลาดของวนัท าการซือ้ขายสุดท้าย              

ของแต่ละรอบในแต่ละตลาด 
PV(Previous Value) มลูค่าเงนิลงทุนเริม่ตน้ในแต่ละตลาด ในทีน่ี้คอื 5,000,000 บาท 

   
NAV (%change) คือ การเปลี่ยนแปลงมูลค่า Portfolio ณ เวลาปิดตลาดของสิ้นวันท าการแต่ละรอบ                   

 โดยเทยีบกบัมลูค่าเงนิลงทุนเริม่ตน้ แลว้น ามาคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ 
 
 
 
 


