
โครงการส่งเสริมการลงทุน 
DRx Promotion Campaign 

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจ านวนเต็มของหน่วย
ที่สามารถซื้อขายในลักษณะที่เป็น Fractional หรือ จ านวนบาท ได้

(Fractional DR) 

ธันวาคม 2565 
• ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน
• ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล 



ข้อมูลโครงการส่งเสริมการลงทุน
DRx Promotion Campaign 

ระยะเวลาโครงการ : 16 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 

รับ DRx มูลค่า 100* บาท เข้าพอร์ต
เพียงมีการถือครอง DRx (AAPL80X หรือ TSLA80X) 

มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป**
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และขยายฐานการลงทุน DRx ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ DRx

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วม
โครงการ DRx Promotion Campaign ส าหรับผู้ลงทุน 

หมายเหตุ
*DRx ทีผู่ล้งทุนไดร้บัอาจมมีลูค่าไมเ่ท่ากบั 100 บาท เนื่องจากในการออก DRx นัน้ อาจมสี่วนเกนิระหว่างอตัราส่วนสนิทรพัยอ์้างองิต่อ DRx ทัง้นี้ DRx ทีผู่ล้งทุนไดร้บัจะมมีลูค่าไมต่ ่ากว่า 100 บาท
**การค านวณมลูค่าการถอืครองจะค านวณจาก AAPL80X และ TSLA80X ทัง้สองตวัรวมกนั ทีม่อียูใ่นพอรต์ DRx ของผูล้งทุนในทุก ๆ บรษิทัหลกัทรพัยท์ีผู่ล้งทุนไดต้กลงเขา้รว่มโปรโมชนั



รูปแบบการเข้าร่วม DRx Promotion ของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนท่ีสนใจ สามารถกดตอบรับเข้าร่วมโครงการ DRx Promotion Campaign จาก Popup Announcement บนหน้าจอ 
Streaming

X

วันน้ี – 28 ก.พ. 66
รับฟรี DRx เข้าพอร์ต

มูลค่า*100 บาท 
เพียงมีการถือครอง DRx

(AAPL80X หรือ TSLA80X) 
มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1,000 บาท ข้ึนไป*

กดตกลง
จัดเก็บข้อมูล
ใน Log

• ขึ้น Popup After Log-in                           
ท่ี Streaming (in-app)

• STT Config ขึ้น Popup                         
Promo.  ให้ 
(จะทับ Popup KYC                  
ของ บล. ถ้ามี)

• แจ้งรายละเอียดเง่ือนไข โปรโมชัน เพ่ือ
ผู้ลงทุนทราบ บน Streaming ( in-app) 

• ผู้ลงทุน กด  ตกลง เพ่ือยืนยันการเข้า
ร่วมโครงการ หรือ กด ปิด เพื่อปฏิเสธ
การเข้าร่วมโครงการ

• เมื่อผู้ลงทุนกด ตกลงหรือ 
ปฏิเสธ หรือ

• กด x ปิด Popup 
จะกลับไปที่หน้าจอ Streaming 
หน้า Realtime Sum

ตกลง

Login เข้า Streaming Popup Announcement
After Log in  

รายละเอียดโปรโมชัน
และกด “ตกลง” เข้าร่วมโครงการ

ปิด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ผู้ใช้งานได้อ่านรายละเอียด
ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว 
และตกลงเข้าร่วมโปรโมชัน

“แจ้งความประสงค์ซื้อขาย DRx ” 
ได้ท่ี More Menu กด DRx

รายละเอียดและเงื่อนไข
เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด

เข้าร่วมโปรโมชัน

ข้อตกลงและเงือ่นไขการเข้าร่วมโปรโมชัน



ผู้ลงทุนกดตอบรับเข้าร่วมโครงการ DRx Promotion Campaign จาก Popup Announcement บนหน้าจอ Streaming

ตัวอย่าง                    
การแสดงข้อความ

รายละเอียดโปรโมชัน และกด “ตกลง” เข้าร่วม


ข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าร่วมโปรโมชัน
 ข้อมูลรายละเอียดการด าเนินการ 

• STT ท า Script Promote เข้าไปให้ทุกโบรกท่ีเข้าร่วม                    
และอนุญาตให้ขึ้น Popup 

• ระบบบันทึก Log ของลูกค้าที่ กด ตกลง เข้าร่วมโปรโมชัน
• STT เขียน script เพื่อ mapping ข้อมูล และท า report
• จ านวนครั้งในการขึ้น Popup Announcement อยู่ที่การ
หารือร่วมกัน โดยเบื้องต้นก าหนดที่สัปดาห์เว้นสัปดาห์ 

หลังจากการ “ตกลง” แล้ว ผู้ลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์
ยกเลิกการเข้าร่วมโปรโมชัน ได้โดย 
• เข้าฟังก์ช่ัน More ของเมนู DRx
• เลือก ยกเลิกการเข้าร่วม                                                                    

โปรโมชัน และ กด “ตกลง”   
ขอแจ้งยกเลิกการรับสิทธิ์โปรโมชัน DRX 
* เมื่อยกเลิกแล้วผู้ลงทนุจะไมส่ามารถ ได้รับ
สิทธิตามโครงการดังกล่าวได้อีก ตลอด
ระยะเวลาโครงการ

 ผู้ใช้งานได้อ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข
ดังกล่าว และตกลงเข้าร่วมโปรโมชัน

1. เป็นผู้ถือครอง DRx มูลค่ารวมกัน 1,000 บาท ขึ้นไป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566 เวลา 04.00 น. (รวมการถือครองที่เกิดจากค าสั่งซื้อขายภายในวัน      
และเวลาดังกล่าว) 

2. จะได้รับ DRx ที่ถือครองและมีมูลค่ารวมสูงที่สุด และในกรณีที่มูลค่ารวม
เท่ากัน จะได้รับ AAPL80X

3. สงวนสิทธิ์ 1 คนต่อหนึ่งสิทธิ และสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายละเอียดหรือ
เงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setinvestnow.com/DRx 
5. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทฯ เข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลการถือครอง DRx

และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรโมชันของผู้ลงทุน และเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ, 
ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งเป็นผู้ออก และจัดสรร DRx ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับ 
DRx) เพื่อด าเนินการที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงการประมวลผลผู้มีสิทธิได้รับ DRx
และจัดสรร DRx เข้าพอร์ตผู้ลงทุน รวมถึงตกลงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้จากการประมวลผลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคล
อื่นใด เพื่อด าเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโปรโมชันนี้ 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ค าประกาศเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ลงทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้จากค าประกาศ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นตามลิงก์ ดังต่อไปนี้ กลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rights-execution ธนาคารกรุงไทย 
https://krungthai.com/th/content/privacy-policy

ตกลงปิด

รูปแบบการเข้าร่วม DRx Promotion ของผู้ลงทุน



ข้อความท่ีระบุ ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชัน
1. เป็นผู้ถือครอง DRx มูลค่ารวมกัน 1,000 บาท ขึ้นไป ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04.00 น. (รวมการถือครองที่เกิด

จากค าส่ังซื้อขายภายในวันและเวลาดังกล่าว) 
2. จะได้รับ DRx ที่ถือครองและมีมูลค่ารวมสูงที่สุด และในกรณีที่มูลค่ารวมเท่ากัน จะได้รับ AAPL80X
3. สงวนสิทธ์ิ 1 คนต่อหนึ่งสิทธิ และสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนรายละเอียดหรือเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.setinvestnow.com/DRx
5. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทฯ เข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลการถือครอง DRx และข้อมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม       

โปรโมชันของผู้ลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ, ธนาคารกรุงไทย               
(ซึ่งเป็นผู้ออก และจัดสรร DRx ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับ DRx) เพื่อด าเนินการที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงการประมวลผลผู้มีสิทธิ
ได้รับ DRx และจัดสรร DRx เข้าพอร์ตผู้ลงทุน รวมถึงตกลงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้จากการ
ประมวลผลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใด เพื่อด าเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโปรโมชันนี้ 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และเน่ืองจาก
บริษัทฯ จ าเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ได้จากค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เก่ียวข้อง
นั้นตามลิงก์ ดังต่อไปนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rights-execution ธนาคารกรุงไทย 
https://krungthai.com/th/content/privacy-policy

รูปแบบการเข้าร่วม DRx Promotion ของผู้ลงทุน

ในหน้าจอ

http://www.setinvestnow.com/DRx


รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วม DRx Promotion Campaign 
เพื่อได้รับ DRx มูลค่า 100 บาท (“โปรโมชัน”) ส าหรับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการทราบ 
1. ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับ DRx จะต้องตกลงเข้าร่วมโปรโมชัน และถือครอง DRx (AAPL80X หรือ TSLA80X) มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป 

ค านวณจากราคาการซื้อขายสุดท้ายของ DRx ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04.00 น. (รวมค านวณมูลค่า DRx ที่เกิดจากค าสั่งซื้อขาย
ภายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย) โดยการค านวณมูลค่าการถือครองจะค านวณจาก AAPL80X และ TSLA80X ทั้งสองตัวรวมกันที่มีอยู่ในพอร์ต 
DRx ของผู้ลงทุนในทุก ๆ บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ตกลงเข้าร่วมโปรโมชัน

2. DRx ที่ได้รับจะเป็น DRx (AAPL80X หรือ TSLA80X) ที่ผู้ลงทุนมีการถือครองที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุด ค านวณจากราคาการซื้อขายสุดท้ายของ 
DRx ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04.00 น. (รวมค านวณมูลค่า DRx ที่เกิดจากค าสั่งซื้อขายภายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย) ในกรณีที่มี
มูลค่าการถือครองเท่ากัน ผู้ลงทุนจะได้รับ AAPL80X

3. DRx 100 บาท ที่ผู้ลงทุนได้รับอาจมีมูลค่าไม่เท่ากับ 100 บาท เนื่องจากในการออก DRx นั้น อาจมีส่วนเกินระหว่างอัตราส่วนสินทรัพย์อ้างอิงต่อ 
DRx และการจัดสรร DRx จะค านวณจากการ Create หน่วย ด้วยทศนิยม 4 ต าแหน่ง และปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ทั้งนี้ DRx ที่ผู้ลงทุน
ได้รับจะมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 100 บาท 

4. ผู้ลงทุน 1 คน มีสิทธิได้รับฟรี DRx 1 สิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ตกลงเข้าร่วมโปรโมชัน กับบริษัทหลักทรัพย์มากกว่า 1 บริษัท ผู้ลงทุนจะมี
สิทธิได้รับ DRx เข้าพอร์ต DRx ของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีการถือครอง DRx ท่ีมีมูลค่ารวมสูงท่ีสุด

5. ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชัน สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโปรโมชันได้ ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03.59 น. โดยด าเนินการด้วยตนเอง
ผ่าน program Streaming ฟังก์ชั่น More ของเมนู DRx โดยเลือกกด withdraw promotion (ยกเลิกการเข้าร่วมโปรโมชัน)  ท้ังน้ี การยกเลิก
การเข้าร่วมโปรโมชัน จะมีผลเฉพาะกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนด าเนินการยกเลิกเท่านั้น และเมื่อกดยกเลิกแล้วจะไม่สามารถกลับเข้าร่วมโปรโม
ชันได้อีก



รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วม DRx Promotion Campaign 
เพื่อได้รับ DRx มูลค่า 100 บาท (“โปรโมชัน”) ส าหรับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการทราบ ( ต่อ )  
6. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโปรโมชัน หรือยกเลิกโปรโมชันได้ตามที่เห็นสมควรโดย   

ไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้การพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
7. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทฯ เข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลการถือครอง DRx และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรโมชันของผู้ลงทุน และ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ, ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งเป็นผู้ออก และจัดสรร DRx ให้แก่ผู้ลงทุน               
ที่มีสิทธิได้รับ DRx) เพื่อด าเนินการที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงการประมวลผลผู้มีสิทธิได้รับ DRx และจัดสรร DRx เข้าพอร์ตผู้ลงทุน รวมถึงตกลง              
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้จากการประมวลผลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อด าเนินการใดๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดโปรโมชันนี้
ท้ังน้ี ข้อมูลส่วนบุคคลของผูล้งทุนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และเน่ืองจากบรษัิทฯ จ าเป็น
จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้จากค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นตามลิงก์ ดังต่อไปนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 
https://www.set.or.th/th/rights-execution ธนาคารกรุงไทย https://krungthai.com/th/content/privacy-policy

https://www.set.or.th/th/rights-execution
https://krungthai.com/th/content/privacy-policy


ความร่วมมือ 
DRx Promotion Campaign 

• รับผิดชอบค่าใช้จ่าย Promotion Campaign ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดหาและจัดสรร DRx มูลค่า 100* บาท                   
ให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่โครงการก าหนด 

• เผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้ และกิจกรรมการตลาด การ
ส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ DRx

• ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• ร่วมเผยแพร่ ให้ข้อมูลความรู้ แนะน าทางเลือกลงทุนใน DRx
และกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ DRx

• เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน และ
ผู้สนใจทั่วไปผ่านช่องทางของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น Social 
Media, Website, E-Mail Direct Marketing, หรือสื่ออื่นๆ 
ตามความเหมาะสม  

• แสดงข้อความ Promotion Announcement & Terms and 
Conditions ใน Program Streaming ตามรายละเอียด
ข้างต้น (ส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ)

• ตอบรับการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์ม เงื่อนไขและ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ( วันท่ี 10 มกราคม 2566 ) 

ความรว่มมือจากบรษิัทหลกัทรพัย์

หมายเหตุ
*DRx ท่ีผู้ลงทุนได้รับอาจมีมูลค่าไม่เท่ากับ 100 บาท เน่ืองจากในการออก DRx น้ัน อาจมี
ส่วนเกินระหว่างอัตราส่วนสินทรัพย์อ้างอิงต่อ DRx ท้ังน้ี DRx ท่ีผู้ลงทุนได้รับจะมีมูลค่าไม่ต่ า
กว่า 100 บาท



ตอบรับ และ ประสานงานโครงการ 
DRx Promotion Campaign 

แจ้งแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วม DRx Promotion Campaign
มายัง Email :: DRXMarketing@set.or.th

ภายในวันที่  10 มกราคม 2566 

สอบถาม / ประสานงาน 
ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล 

• ปรีดาภรณ์ จันทสุวรรณโณ 065 986 1493 
• ดุษฎี  ชัยประสิทธิ์ 096 294 6356 
• กิตติกวิน เหลืองงามข า 087 545 0914 
หรือ AE ที่ดูแลบริษัทหลักทรัพย์ท่าน

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน
• เจตอาทร สองเมือง 02-009-9576  
• ดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต 02-009-9573  

mailto:DRXMarketing@set.or.th

