
รางวัล DW28 
 โครงการ Super Trader 3 

รางวัล DW28 Best NAV ตลอดทั้งโครงการ 
รางวัลที่ 1  ผูท้ี่ไดค้ะแนน %NAV DW28 เฉลี่ยต่อเดือน สูงสุด 
  คนแรกรับเงินรางวัล 200,000 บาท  
รางวัลที่ 2  ผูท้ี่ได้คะแนนสะสม %NAV DW28 สูงสุด 
  คนที่สอง รับเงินรางวัล 100,000 บาท 
รางวัลที่ 3  ผูท้ี่ได้คะแนนสะสม %NAV DW28 สูงสุด 
  คนที่สามรับเงินรางวัล 50,000 บาท 
( NAV สะสมตั้งแต่เริ่มแข่งขัน 1 ต.ค. 59 จนถึง 31 ม.ีค. 60 มีรายการซื้อหรือขายขั้นต่่า 
20,000 บาท) 

รางวัลพิเศษรายเดือน 
ผู้ที่ได้ %คะแนนของ DW28 อันดับแรกในแต่ละเดือน  
( ต.ค. 59 – มี.ค. 60 รวม 6 เดือน) รับเงินรางวัลตั๋วเครื่องบินไปดูงานที่
ประเทศสิงคโปร์ 1 รางวัล เงื่อนไข มีรายการซื้อหรือขาย 20,000 บาทต่อเดือน 
หมายเหตุ  * ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายภาษีอากร 
 ** ส่าหรับผู้ที่จะเข้าร่วมรางวัลพิเศษ DW28 ต้องท่าการยอมรับเงื่อนไขของ
ผู้จัดการแข่งขัน 

หากมีขอ้ผิดพลาดในการน าเสนอผูจ้ดัการแข่งขนัสามารถ

แกไ้ขขอ้มลูดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หน้า 1 
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กติกา   1. ระยะเวลา Best NAV ตลอดทั้งโครงการ 3 ต.ค. 59 – 31 ม.ีค. 60 ( 6 เดือน)  
2. การค่านวณรางวัล Best NAV ตลอดทั้งโครงการ จะน่า NAV รายเดือนมาเฉลี่ย          
*** ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบ semi-final 18 คนสุดท้าย จะถูกคิด %NAV DW28 ถึงจบรอบ 
State 2 วันที่ 3 มี.ค. 60 และน่าคะแนนมาเฉลี่ยต่อเดือน ( 5 เดือน)  
3. การค่านวณ NAV รายเดือน 6 เดือน ระยะเวลาดังนี้ 

i. รางวัลประจ่าเดือน ต.ค. 59 ระยะเวลา 3 – 31 ต.ค. 59 
ii. รางวัลประจ่าเดือน พ.ย. 59 ระยะเวลา 1 – 25 พ.ย. 59*  
iii. รางวัลประจ่าเดือน ธ.ค. 59 ระยะเวลา 13** – 30 ธ.ค. 59 
iv. รางวัลประจ่าเดือน ม.ค. 60 ระยะเวลา 4 – 31 ม.ค. 60 
v. รางวัลประจ่าเดือน ก.พ. 60 ระยะเวลา 1 – 3 มี.ค. 60* 
vi. รางวัลประจ่าเดือน มี.ค. 60 ระยะเวลา 6** – 31 มี.ค. 60* 
*รางวัลประจ่าเดือน พ.ย. , ก.พ. และ ม.ีค. ต้องท่าการขาย DW28 ทั้งหมด ทางโครงการจะ
คิดเฉพาะส่วนของเงินสดที่ได้จากการขาย DW28 (ไม่นับ Unrealized DW28) 
**เดือน ธ.ค. 59 และ ม.ีค. 60 จะท่าการค่านวณ ทรัพย์สินเริ่มต้นเป็นเงินสดเท่านั้น  หากมี
หุ้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล 
 

 

หากมีขอ้ผิดพลาดในการน าเสนอผูจ้ดัการแข่งขนัสามารถ
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4. Derivative Warrants ที่ท่าการซื้อนั้นจะต้องมีราคาไม่ต่่ากว่า 0.05 บาท 
i. กรณีท่ี 1 ซื้อเกิน 3 ครั้งทางโครงการจะตัดสิทธิ์ การได้รับรางวัล  
ii. กรณทีี่ 2 ซื้อไม่เกิน 3 ครั้ง ผู้เข้าแข่งขันยังมีสิทธิ์รับรางวัล แต่จะไม่น่าก่าไรจาก

การ เทรด DW ที่ราคา ต่่ากว่า 0.05 บาท มาคิดคะแนนในวันประกาศผลผู้ได้รับ
รางวัล  

5. ในการซื้อขาย Derivative Warrants หากผู้เข้าแข่งขันซื้อ DW ของค่ายอื่น 
i. กรณีท่ี 1 ซื้อของค่ายอื่นเกิน 3 ครั้งทางโครงการจะตัดสิทธิ์ การได้รับรางวัล  
ii. กรณีที่ 2 ซื้อของค่ายอื่นไม่เกิน 3 ครั้ง ผู้เข้าแข่งขันยังมีสิทธิ์รับรางวัล  แต่จะไม่

น่าก่าไรจากการเทรด DW ค่ายอื่นมาคิดคะแนนในวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมีรายการซื้อ DW28 ขั้นต่่า 20,000 บาท 
7. ทางโครงการจะไม่คิดคะแนน DW28 ที่หมดอายุ เนื่องจากหากลูกค้าได้ก่าไร จะ
ได้รับเงินในรูปแบบเช็ค และเสียภาษี ท่าให้ไม่สามารถค่านวณ %คะแนน ให้ลูกค้าได้ 
8. ส่าหรับรางวัลพิเศษรายเดือนหากผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับสิทธิ์เป็นคนเดิม จะเลื่อนผู้เข้า
แข่งขันล่าดับถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทน แต่ผู้เข้าแข่งขันยังสามารถรับรางวัล NAV 
สะสมได้ 
 

หากมีขอ้ผิดพลาดในการน าเสนอผูจ้ดัการแข่งขนัสามารถ
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หากมีข้อผิดพลาดในการน่าเสนอผู้จัดการแข่งขันสามารถแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การค านวณ %คะแนน DW28 
 รางวัลรายเดือน 

 ก่าไรที่ได้จาก DW28  =  (จ่านวนเงินที่ขาย DW28 ทั้งเดือน + มูลค่า 
DW28 ที่คิดจากราคา Best bid) –  จ่านวนเงินที่ซื้อ DW28 ทั้งเดือน 
 
 ทรัพย์สินเริ่มต้นในแต่ละเดือน = เงินสดคงเหลือ + มูลค่าหลักทรัพย์ที่ 
Best Offer สิ้นวัน ณ วันท่าการสุดท้ายของรอบการแข่งขันเดือนก่อน
หน้า 
*NAV ประจ่าเดือน พ.ย. , ก.พ. และ ม.ีค. ต้องท่าการขาย DW28 ทั้งหมด ทาง
โครงการจะคิดเฉพาะส่วนของเงินสดที่ได้จากการขาย DW28 (ไม่นับ Unrealized 
DW28) 
**เดือน ธ.ค. 59 และ ม.ีค. 60 จะท่าการค่านวณ ทรัพย์สินเริ่มต้นเป็นเงินสดเท่านั้น  
หากมีหุ้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล 

 
 
 
 

ทางโครงการจะประกาศ %คะแนนทุกวันโดยค่านวณจาก 
 
 
  

 ก่าไรที่ได้จาก DW28 ทั้งเดือน 
 ทรัพย์สินเริ่มต้นในแต่ละเดือน 

X  100 
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ตัวอย่าง นาย ก. ณ ณ วันท่าการสุดท้ายของรอบการแข่งขันเดือนกันยายน 
มีเงินสด  80,000 บาท เดือนตุลาคม มีรายการซื้อขายดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ณ สิ้นเดือนตุลาคม AOT28C1612A ราคา BID อยู่ที่  0.51 บาท  ดังนั้น 
AOT28C1612A จะมีมูลค่า 30,000 x 0.51 เท่ากับ 15,300 บาท นาย ก. จะมี  
% คะแนน เท่ากับ  
 
 

 
% คะแนน DW28 ประจ่าเดือน ต.ค. = 4.125 %       
  

 B/S รายการ ราคา จ านวน มลูค่า 

ซ้ือ PTT 250 200 50,000 

ซ้ือ PTT28P1612A 0.25 100,000 25,000 

ขาย PTT 255 200 51,000 

ซ้ือ AOT28C1612A 0.50 30,000 15,000 

ขาย PTT28P1612A 0.28 100,000 28,000 

( 28,000 + 15,300 ) – ( 25,000 + 15,000 )  

( 80,000 ) 
X  100 

ตัวอย่างการค านวณ  
NAV รายเดือน DW28 

หากมีข้อผิดพลาดในการน่าเสนอผู้จัดการแข่งขันสามารถแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หน้า 5 



ตัวอย่าง นาย ก. ณ วันท่าการสุดท้ายของรอบการแข่งขันเดือน ตุลาคม มีเงินสด  
69,000 บาท และ AOT28C1612A จ่านวน 30,000ราคา Offer อยู่ที่  0.52 บาท 
มูลค่าเท่ากับ 30,000 * 0.52 เท่ากับ 15,600  เดือนพฤศจิกายน มีรายการซื้อขาย
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
นาย ก. จะมี %คะแนน เดือน พ.ย. เท่ากับ  
 
 
 

 
%คะแนน DW28 รายเดือน พ.ย. = 1.063 %    
**เดือน พ.ย. จะนับเฉพาะ DW ที่ขายออกมาเป็นเงินสด หากไม่ขายจะไม่นับ 
         คะแนน     
  

 B/S รายการ ราคา จ านวน มลูค่า 

ซ้ือ AOT 280 200 56,000 

ซ้ือ S5028C1511A 0.78 30,000 23,400 

ขาย PTT 280 200 56,000 

ขาย AOT28C1512A 0.53 30,000 15,900 

ขาย S5028c1511A 0.80 30,000 24,000 

(24,000+15,900 ) – ( 23,400 + 15,600 )  

( 69,000 + 15,600 ) 

X  100 

ตัวอย่างการค านวณ  
NAV รายเดือน DW28 

หากมีข้อผิดพลาดในการน่าเสนอผู้จัดการแข่งขันสามารถแก้ไขข้อมูล
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หากมีข้อผิดพลาดในการน่าเสนอผู้จัดการแข่งขันสามารถแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การค านวณ %NAV DW28 
DW28 Best NAV ตลอดทั้งโครงการ 

ทางโครงการจะประกาศ %NAV โดยค่านวณจาก %NAV รายเดือน
น่ามาเฉลี่ยจ่านวนเดือน เพื่อหาผู้รับรางวัล 3 รางวัล 

  

หมายเหตุ : ทางโครงการจะไม่คิดคะแนน DW28 ที่หมดอายุ เนื่องจากหากลูกค้าได้
ก่าไร จะได้รับเงินในรูปแบบเช็ค และเสียภาษี ท่าให้ไม่สามารถค่านวณ %NAV ให้
ลูกค้าได้ 

 

= (NAV ต.ค. + NAV พ.ย. + NAV ธ.ค.+ NAV ม.ค. + NAV ก.พ. + NAV มี.ค.)  

 6 
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