ประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดีจากกิ จกรรมโหวต (Popular Vote)
โครงการ ประกวดสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 (Capital Market Innovation Awards 2018)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Au Thanadej
Isares Mahamad
Jiranut Asawinulankul
Kittipob Pranlumlurd
Korn Benchanop
Pakpoom Chobsujaritsakul
Panachit Kittipanya-ngam Kittipanya-ngam
กรรณิการ์ กีรติโกศล
คนึง คล้ายกุล
จรรยนนท์ โลหอุ่นจิตร
จารุวรรณ อาสาเสนีย์
จุฑามาส แก้วพิทกั ษ์
เจริญวรรณ พจนาพรเจริญคุป
เฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา
ชยามน อภิวศินสุข
ชัยวุฒน์ แซ่จงั
ชานน ชัยทวีโชต
ชุตมิ า งามผิว
ณัฏฐกิตติ ์ พลับอ่อน
ณัฐพล หัตถกุลโกวิท
ดุสติ จักรศิลป์
ทวีชยั หริจนั ทนะวงศ์
ธนะพัฒน์ ชือ้ สกุลธนรักษ์
ธวัชชัย เอกเสถียร
ธีรนุช พูศกั ดิ ์ศรีกจิ
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ธีรยุทธ ดํารงค์เชือ้
นัทมน ตันติศริ นิ ทร์
บุญศักดิ ์ หาญเทอดสิทธิ ์
ประยุทธ์ อุ่นจิรศักดิ ์
ปรางสิรยี ์ อาคมธน
ปาณชญา วัฒนาจตุรพร
ปิ ยนุช คล้ายกุล
ปิ ยภรณ์ ศิวเวทพิกุล
ปุรฉัตร ทองเสริม
พิมพ์ลกั ษณ์ กลางวิชติ
ภัทรนิษฐ์ เลิศสุรยิ ะฉัตร
มาลิศา สุทธายน
วศินี บุญศรีโรจน์
วัชรินทร์ ศิระวัฒนานนท์
วัชรียภ์ รณ์ วชิรตรากูล
วิไลวรรณ ไวยวุฒนิ นั ท์
วีณา ดีเม็ด
ศุรดา เขม็งกิจ
สมชาย ประเสริฐวณิชย์
สิทธิชยั กิม่ เกลีย้ ง
สุทธิโรจน์ เจริญรัตน์
หม๊ะกลือซง สุมานะตระกูล
อนุวตั ิ พิเชษฐวรวุฒ ิ
อรกนก ว่องวิทยสกุล
เอกรินทร์ หรรษวัฒนาธร

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผูโ้ ชคดีทไ่ี ด้รบั รางวัล จะได้รบั การติดต่อจากเจ้าหน้าทีโ่ ครงการประกวดผลงานนวัตกรรมตลาดทุนไทย ภายใน 7
วันทําการนับแต่วนั ทีป่ ระกาศผลผูโ้ ชคดี ตามหมายเลขโทรศัพท์ทไ่ี ด้ให้ไว้ กรณีไม่สามารถติดต่อได้ภายในกําหนด
จะถือว่าสละสิทธิ ์ และตลาดหลักทรัพย์ฯจะมอบของรางวัลดังกล่าว ให้กบั องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
2. ผูโ้ ชคดีตอ้ งนําสําเนาบัตรประชาชนมาแสดงเป็ นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วยตนเอง หรือกรณีมอบอํานาจให้มา
รับของรางวัลแทน ให้ผรู้ บั มอบอํานาจนําสําเนาบัตรประชาชนของผูโ้ ชคดีทร่ี ะบุขอ้ ความว่า “ข้าพเจ้า...(ระบุชอื ่ ผูโ้ ชค
ดีได้รบั รางวัล)... ขอมอบอํานาจให้...(ระบุชอื ่ ผูท้ มี ่ ารับของรางวัลแทน)... เป็นผูต้ ดิ ต่อขอรับของรางวัลจากการร่วม
โหวตผลงานในโครงการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561” หรือข้อความอื่นในทํานองเดียวกัน
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พร้อมลงนามผูโ้ ชคดี มาแสดงพร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจทีม่ าติดต่อขอรับของรางวัลแทน พร้อมติด
อากรแสตมป์ มูลค่า 10 บาท โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาทําการ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 หากเลยจากวันทีก่ าํ หนด
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ ์
3. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเป็ นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
4. โครงการฯ (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนของภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย 5% ของมูลค่าของรางวัล
แทนผูไ้ ด้รบั รางวัล ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั รางวัลจะต้องนํามูลค่าของรางวัลทีไ่ ด้รบั ไปรวมเป็ นเงินได้ เพือ่ คํานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของปี ทไ่ี ด้รบั ของรางวัล
5. พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมบุคคล
ในครอบครัว ไม่มสี ทิ ธิ ์เข้าร่วมรายการนี้และไม่มสี ทิ ธิ ์ได้รบั การจับรางวัล
6. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการนําภาพผูโ้ ชคดีทไ่ี ด้รบั รางวัลไปเผยแพร่เพือ่ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของ
โครงการ
7. การตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็ นเด็ดขาดและสิน้ สุดขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิม่ เติมติดต่อ สุนดั ดา สุจริต โทร. 02-009-9761
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