ใบยืนยันการแนะนาเข้าซื้อทรัพย์ NPA โครงการ SAM Family Plus
วันที่

ส่วนที่ 1 สมาชิก

/

/

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………...………........……(“สมาชิก”)
ที่อยู่เลขที…
่ ………………………...……………..…. หมู่ที่...............................................................................
ตรอก / ซอย.................................................................. ถนน.......................................................... แขวง / ตำบล.............................................
เขต / อำเภอ...................................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................
สมาชิกโครงการ SAM Family Plus
ข้ำพเจ้ำฯ ประสงค์ยื่น ใบยืนยันการแนะนาเข้าซื้อทรัพย์ NPA โครงการ SAM Family Plus แก่ บริษัท บริหำรสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
(บสส.) เพื่อขอรับของสมนำคุณในโครงกำร SAM Family Plus ตำมที่ บสส. กำหนด จำกกำรซื้อทรัพย์ NPA
เพิ่ม /

แนะนำ ............................................................................................................................ (ชื่อ-สกุล)

เข้ำซื้อทรัพย์ NPA กับ บสส. เมื่อวันที่................................................................... รหัสทรัพย์เลขที่
ซึ่งข้ำพเจ้ำฯ ได้อ่ำนและทรำบข้อกำหนด และเงื่อนไข โครงกำร SAM Family Plus ตำมที่ บสส. กำหนดแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงและยอมรับ
ทุกประกำร พร้อมเอกสำรประกอบของข้ำพเจ้ำฯ ดังนี้
บุคคลธรรมดำ แนบสำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
นิติบุคคล แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มีอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ
ตรำประทับ (ถ้ำมี)
ขอยื่นเอกสำรประกอบภำยหลัง (ภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอเสนอรำคำทรัพย์สิน)
ลงชื่อ...........................................................สมาชิก

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอซื้อ

(..........................................................................)

(............................................................................)

ส่วนที่ 2 บสส.
เรื่อง การมอบของสมนาคุณโครงการ SAM Family Plus
นำส่งใบยืนยันกำรแนะนำเข้ำซื้อทรัพย์ NPA โครงกำร SAM Family Plus พร้อมเอกสำรประกอบ เพื่อโปรดดำเนินกำรส่งมอบของสมนำคุณให้แก่ผู้แนะนำ
รำยละเอียดตำมส่วนที่ 1
จึงเรียนมำเพื่อโปรดดำเนินกำร
(
)
................/................../..................
 สมำชิก รหัส.................................... รำคำ ...................................................... บำท


ซื้อเพิ่ม หรือ

แนะนำ

รหัส ........................................................รำคำ .................................................................. บำท

 ลูกค้ำได้รับ ............................................................................................................................................................................................
ผู้ดูแลกำรขำย (ลงนำม) ...........................................................................................
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ข้อกาหนด และเงื่อนไข โครงการ SAM Family Plus
1.
2.

ผู้ซื้อทรัพย์ NPA จำก บริษัท บริหำรสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 60 จะได้รับสิทธิ์กำรเป็นสมำชิกโครงกำร SAM
Family Plus
สมำชิก SAM Family Plus ซื้อทรัพย์ NPA เพิ่มหรือแนะนำลูกค้ำใหม่เข้ำซื้อทรัพย์ NPA จำก บสส. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 จะได้รับของ
สมนำคุณตำมรำคำประกำศขำยขั้นต่ำ หรือรำคำเสนอซื้อโดยวิธียื่นซองประมูลของทรัพย์ NPA ที่ซื้อเพิ่ม หรือ แนะนำ ตำมลำดับรำคำ ดังนี้
ราคาประกาศขายขั้นต่า หรือ
ของสมนาคุณ
มูลค่า (บาท)
ราคาเสนอซื้อโดยวิธยี ื่นซองประมูล / รายการ (บาท)
100,000 – 500,000
บัตรของขวัญ
1,000
500,001 – 1,000,000
บัตรของขวัญ
2,000
1,000,001 – 5,000,000
บัตรของขวัญ
5,000
> 5,000,000
เลือกของสมนำคุณได้ 1 รำยกำร มูลค่ำไม่เกิน 25,000 บำท (*)

* เลือกรายการของสมนาคุณ 1 รายการ ได้แก่
รำยกำรที่ 1 : โทรศัพท์มือถือ I Phone 6s
รำยกำรที่ 2 : โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S7
รำยกำรที่ 3 : I pad Mini 4
รำยกำรที่ 4 : ชุดโฮมเธียร์เตอร์ และ ทีวี LED 32 นิ้ว
รำยกำรที่ 5 : เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book

3.
4.

ลงนำม.............................................................
ลงนำม.............................................................
ลงนำม..............................................................
ลงนำม..............................................................
ลงนำม..............................................................

หมายเหตุ - ของสมนำคุณมีจำนวนจำกัด บสส.ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเป็นของสมนำคุณที่มีมูลค่ำเทียบเท่ำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
- บสส.สงวนสิทธิในกำรมอบของสมนำคุณภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรือจนกว่ำของสมนำคุณจะหมด
กรณีสมำชิก SAM Family Plus แนะนำลูกค้ำที่เป็นสมำชิก SAM Family Plus ด้วยกันเข้ำซื้อทรัพย์ NPA เพิ่ม บสส. จะมอบของสมนำคุณให้กับสมำชิก
ซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์ NPA เพิ่มเท่ำนั้น
สมำชิก SAM Family Plus ที่ซื้อทรัพย์ NPA เพิ่ม หรือ ลูกค้ำใหม่ที่เสนอซื้อทรัพย์ NPA ตำมคำแนะนำของสมำชิก SAM Family Plus จะต้องระบุชื่อ
ผู้แนะนำลงในใบยืนยันกำรแนะนำเข้ำซื้อทรัพย์ NPA โครงกำร SAM Family Plus (กรณีสมำชิกซื้อทรัพย์ NPA เพิ่มให้ระบุชื่อตนเองเป็นผู้แนะนำ)
ในวันที่ยื่นคำขอเสนอรำคำทรัพย์สิน กับ บสส. (หำกไม่แจ้งชื่อผู้แนะนำในวันที่ยื่นคำขอเสนอรำคำทรัพย์สินจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรรับของสมนำคุณ )
พร้อมทั้งแนบเอกสำรประกอบเพิ่มเติมจำกกำรเสนอซื้อปกติ ดังนี้
4.1 บุคคลธรรมดำ แนบสำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
4.2 นิติบุคคล แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มีอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ ตรำประทับ (ถ้ำมี)
4.3 กรณีเอกสำรประกอบตำมข้อ 4.1 หรือ 4.2 ไม่ครบถ้วน ในวันที่ยื่นคำขอเสนอรำคำทรัพย์สิน สำมำรถระบุชื่อผู้แนะนำลงในคำขอเสนอรำคำทรัพย์สิน
ได้ก่อน แต่ผู้เสนอซื้อ หรือ สมำชิก SAM Family Plus จะต้องนำส่งเอกสำรเพิ่มเติม ให้แก่ บสส. ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอเสนอรำคำ
ทรัพย์สิน มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรรับของสมนำคุณ

5.
6.

กรณีที่ผู้รับของสมนำคุณเป็นผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีตำมกฎหมำย ผู้รับของสมนำคุณจะต้องเป็นผู้ชำระภำษีตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนดก่อนกำรรับของ
สมนำคุณ โดย บสส. จะดำเนินกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย เพื่อเป็นหลักฐำน
บสส. จะจัดส่งของสมนำคุณตำมข้อ 2. ให้แก่สมำชิก SAM Family Plus ทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ที่ปรำกฎในสัญญำจะซื้อจะขำย ภำยใน 30 วัน นับถัดจำก
วันที่ บสส. รับคำขอเสนอรำคำทรัพย์สิน และผู้ซื้อชำระเงินมัดจำ 10% ตำมเงื่อนไขกำรชำระรำคำทรัพย์สินที่จะซื้อขำย ที่ บสส. กำหนด และ บสส.ได้รับ
เอกสำรประกอบของสมำชิก SAM Family Plus ครบถ้วนแล้ว โดยสมำชิก SAM Family Plus ต้องชำระค่ำภำษีตำมเงื่อนไขข้อ 5. ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่
ยื่นเอกสำรครบถ้วน หำกไม่ชำระภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว บสส. จะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรรับของสมมนำคุณ ยกเว้น กรณีที่สมำชิก SAM Family Plus
แจ้งควำมประสงค์เข้ำรับของสมนำคุณด้วยตนเองให้ชำระค่ำภำษีพร้อมกันในวันที่รับของสมมนำคุณ

7.

ของสมนำคุณไม่สำมำรถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8.

ของสมนำคุณดังกล่ำว มิใช่สินค้ำและบริกำรของ บสส. บสส. จะไม่รับผิดในควำมชำรุดบกพร่องของสินค้ำและบริกำร หำกมีปัญหำหรือข้อสงสัยโปรด
ติดต่อผูจ้ ัดจำหน่ำย หรือผู้ให้บริกำรโดยตรง

9.

ระยะเวลำในกำรมอบของสมนำคุ ณ เริ่มตั้ง แต่วันที่ 1 ม.ค.60 – 31 ธ.ค.60 หรือ จนกว่ำของสมนำคุณจะหมด รวมถึง บสส. ขอสงวนสิทธิ์ใ นกำร
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก และ/หรือ ทดแทนของสมนำคุณ ด้วยของสมนำคุณที่มีมูลค่ำและคุณภำพใกล้เคียงกัน ในกรณีที่ของสมนำคุณหมด หรือเปลี่ยนรุ่นกำร
ผลิตจำกผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ำย และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของโครงกำรได้โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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