หมายเลขการจองสิทธิ์........................
ใบลงทะเบียนจองสิทธิ์กิจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์ NPA โปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิม่ ”
ระยะเวลาจองและรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2565
“งาน SAM EXPO (บูทออนไลน์)” วันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2565
วันที่

/

/

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………...…………….…...……(“ผู้จองสิทธิ์”)
ภูมิลาเนา/สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขที…
่ ……………....…………………..…. หมู่ที่..........................................................
ตรอก / ซอย.................................................. ถนน................................................. แขวง / ตาบล.............................................
เขต / อาเภอ.................................................. จังหวัด.............................................. โทรศัพท์....................................................
ข้าพเจ้า/ผู้จองสิทธิ์ฯ ประสงค์ลงทะเบียนจองสิทธิ์กิจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์ NPA โปรโมชั่น “บ้าน SAM
ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม” กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (บสส.) โดยจะใช้สิทธิ์เสนอซื้อทรัพย์ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน
- 15 ธันวาคม 2565 และขอระบุชื่อผู้ใช้สิทธิ์ คือ
ผู้จองสิทธิ์
บุคคลอื่น / นิติบุคลอื่น ระบุชื่อ...........................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า/ผู้จองสิทธิ์ ได้รับทราบ และยอมรับเงื่อนไข กิจกรรมส่งเสริมการขาย ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้ยื่น
เอกสารประกอบ ดังนี้
สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
อื่นๆ ระบุ....................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้จองสิทธิ์
(..........................................................)
หมายเหตุ : ใบลงทะเบียนจองสิทธิ์กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้เป็นการจองสิทธิ์ Promotion เท่านั้น ไม่ใช่การเสนอซื้อทรัพย์ NPA
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (บสส.)
บสส. ได้รับใบลงทะเบียนจองสิทธิ์กิจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์ NPA โปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม”
จาก “งาน SAM EXPO (บูทออนไลน์)” วันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ...................................................ผู้รับจอง
(..................................................)
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เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์ NPA
โปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม” ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565
“งาน SAM EXPO (บูทออนไลน์)” วันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2565
1.

2.

ผู้ที่จะได้รับสิทธิในกิจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์ NPA ของ บสส. โปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม” ต้อง
อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนด ดังนี้
(1) เป็นผู้เสนอซื้อทรัพย์ NPA หรือเป็นผู้จองสิทธิ์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ บสส.และได้เสนอซื้อทรัพย์ NPA โดย
เสนอซื้อ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565
(2) ผู้จองสิทธิ์ตาม (1) เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิแล้วจะต้องระบุชื่อผู้ใช้สิทธิ์ เป็นผู้เสนอซื้อทรัพย์ NPA ตามที่จะระบุ
ไว้ในเอกสารเสนอซื้อ และเป็นผู้จะซื้อทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขชื่อผู้ใช้สิทธิ์อย่างใดๆ ได้
(3) ผู้จองสิทธิ์ และ/หรือผู้ใช้สิทธิ์ที่เสนอซื้อทรัพย์ NPA จะต้องเสนอซื้อทรัพย์ NPA ที่ บสส. ประกาศขายด้วยวิธี
เสนอซื้อโดยตรง ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565 ตามแบบฟอร์มที่ บสส. กาหนดเท่านั้น
(การจองสิทธิ์ 1 หมายเลขสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง โดยไม่จากัดจานวนรายการทรัพย์ NPA ที่เสนอซื้อ) และหากผู้
จองสิทธิ์ และ/หรือผู้ใช้สิทธิ์ตาม (2) ไม่เสนอซื้อทรัพย์ NPA รายการหนึ่งรายการใด ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้จองสิทธิ์ และ/หรือผู้ใช้สิทธิ์ยังคงมีสิทธิ์เสนอซื้อทรัพย์ NPA ของ บสส. ได้ตามหลักเกณฑ์
ทั่วไปของ บสส.
ผู้เสนอซื้อทรัพย์ NPA จะได้รับบัตรสมนาคุณ บิ๊กซี หรือ โลตัส โดยกาหนดมูลค่าบัตรสมนาคุณตามราคาประกาศขาย
ทรัพย์ NPA ขั้นต่า ต่อรายการ ดังนี้
ราคาประกาศขายทรัพย์ NPA ขั้นต่า / รายการ (บาท)
มูลค่าบัตรสมนาคุณ (บาท)
100,000 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 ขึ้นไป

3.

1,000
3,000
5,000
10,000
20,000

ข้อสงวนสิทธิ์
โปรโมชั่น“บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม” นีใ้ ช้กับทรัพย์ NPA ที่ บสส. ประกาศขายด้วยวิธีเสนอซื้อโดยตรง ในช่วง
เวลาที่ให้เสนอซื้อเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดมูลค่าทรัพย์เพื่อการเสนอซื้อทรัพย์ NPA และ/หรือเป็นส่วนลดเงิน
สดอื่นใด และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการเสนอซื้อทรัพย์ NPA ตามหลักเกณฑ์ฯ ของ บสส. ได้
- บสส. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไข บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอ
ซื้อทราบล่วงหน้า
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ใบยืนยันการใช้สิทธิรับของสมนาคุณตามโปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม”
วันที่

ส่วนที่ 1 สาหรับผู้เสนอซื้อ

/

/

ข้าพเจ้า...........................................................................................................ที่อยู่ เลขที่.......................................................................
หมู่ที่..........................................................ตรอก / ซอย.................................................................. ถนน.............................................................
แขวง / ตาบล.............................................เขต / อาเภอ...................................................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ...........................................โทรศัพท์............................................................เป็น ผู้เสนอซื้อทรัพย์ NPA ตาม โปรโมชั่น
“บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม” (“ผู้เสนอซื้อ”)
ผู้เสนอซื้อประสงค์รับบัตรสมนาคุณตามที่ บสส. กาหนด จากการซื้อทรัพย์ NPA ตามโปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม”
โดยผู้เสนอซื้อ ได้เข้าซื้อทรัพย์ NPA กับ บสส. เมื่อวันที่ ....................................... รหัสทรัพย์ .............................................................................
ซึ่งผู้เสนอซื้อ ได้อ่านและทราบเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์ NPA “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม” ตามที่ บสส. กาหนดแล้ว ผู้เสนอซื้อ
ตกลงและยอมรับเงื่อนไขทุกประการ พร้อมแนบเอกสารประกอบของผู้เสนอซื้อ ดังนี้
บุคคลธรรมดา แนบสาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
นิ ติ บุ ค คล แนบหนั ง สื อ รับ รองนิติ บุคคล สาเนาบั ต รประชาชนของกรรมการผู้มี อ านาจ พร้ อ มรั บ รองสาเนาถู กต้อ ง และ
หนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)

ตราประทั
บ บ
ตราประทั
(ถ้ามี)

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอซื้อ
(............................................................................)

ส่วนที่ 2 บสส.
เรื่อง การมอบของสมนาคุณโปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม”
นาส่งใบยืนยันการใช้สิทธิรับของสมนาคุณตามโปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม” พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อโปรดดาเนินการส่งมอบของสมนาคุณ
ให้แก่ผู้เสนอซื้อรายละเอียดตามส่วนที่ 1
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ
(
)
................/................../..................
 ทรัพย์สินรหัส.................................... ราคา ...................................................... บาท
 ผู้เสนอซื้อได้รับ ........................................................................................................... .................................................................................
ผู้ดูแลการขาย (ลงนาม) ..................................................................................................
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ข้อกาหนด และเงื่อนไข โปรโมชั่น “บ้าน SAM ช้อปคุ้ม รับเพิ่ม”
1. เป็นผู้เสนอซื้อทรัพย์ NPA จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (บสส.) ทุกประเภท ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน –
15 ธันวาคม 2565 ที่ประกาศขายอยู่ด้วยวิธีเสนอซื้อโดยตรง
2. ผู้เสนอซื้อทรัพย์ NPA จะได้รับบัตรสมนาคุณโดยกาหนดมูลค่าบัตรสมนาคุณตามราคาประกาศขายทรัพย์ NPA ขั้นต่า ต่อรายการ ดังนี้

ราคาประกาศขายทรัพย์ NPA ขั้นต่า / รายการ (บาท)

มูลค่า (บาท)

100,000 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 ขึ้นไป

1,000
3,000
5,000
10,000
20,000

* เลือกบัตรสมนาคุณ 1 รายการ ได้แก่
โลตัส
บิ๊กซี

ลงนาม.............................................................................ผู้เสนอซื้อ
* หมายเหตุ เมื่อผู้เสนอซื้อเลือกบัตรสมนาคุณแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ในภายหลัง
3. บสส. จะแจ้งให้ผู้เสนอซื้อมารับบัตรสมนาคุณตามข้อ 2. ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอซื้อจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์
NPA ที่เสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว และหรือชาระเงินครบถ้วน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 หากผู้เสนอซื้อไม่มารับภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว บสส. จะถือว่าสละสิทธิ์ในการได้รับบัตรสมนาคุณข้างต้น ยกเว้น กรณีที่ ผู้เสนอซื้อแจ้งความประสงค์ให้ บสส.จัดส่งให้ทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้เสนอซื้อแจ้งไว้กับ บสส. โดย บสส. ไม่ต้องรับผิดในความสูญหาย/เสียหาย
4. บัตรสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
5. บสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่นได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้บัตรสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ออกบัตรสมนาคุณ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่เกี่ยวข้องกับ บสส.
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