หนังสื อรับทราบเงือนไขกิจกรรมส่ งเสริมการขายทรัพ ย์ NPA โปรโมชั น “SAM 20 ปี ฟรี ค่ าโอน %% ”
วันที

/

/

ข้ าพเจ้ า……………………………….....…… (“ผู้เสนอซื3อ”) เลขทีบัตรประชาชน/เลขทีทะเบียนบริ ษทั ................................
ภูมิลาํ เนา/สถานประกอบการ อยูเ่ ลขที………….....………………..…. หมู่ที...................... ตรอก / ซอย................................................
ถนน.................................................... แขวง / ตําบล..............................................................เขต / อําเภอ................................................
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณี ย.์ .......................................โทรศัพท์....................................................................
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ เข้าใจ และตกลงยินยอมเข้าผูกพันตามข้อกําหนด และเงือนไขการขายทรัพย์สินรอการขาย
(ทรัพย์ NPA) ของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขุมวิท จํากัด (“บสส.”) ซึ งรวมถึง ข้อกําหนด และเงือนไขกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทรัพย์
NPA โปรโมชัน “SAM 20 ปี ฟรี ค่าโอน 1%” ดังนีB :(1) ผูเ้ สนอซืBอทีได้รับสิ ทธิตามกิจกรรมส่งเสริ มการขายทรัพย์ NPAโปรโมชัน “SAM 20 ปี ฟรี ค่าโอน 1%” จะต้องปฏิบตั ิดงั นีB
- ต้องเป็ นผูเ้ สนอซืB อทรัพย์ NPA ของ บสส. เฉพาะทรัพย์สินรายการที บสส. กําหนดให้ร่วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายนีB
ตัBงแต่วนั ที 16 มกราคม JKLM ถึงวันที MN มีนาคม 2563 และเป็ นทรัพย์ NPA ที บสส. ประกาศขาย ด้วยวิธียืนซองประมูล และวิธีเสนอซืBอโดยตรง
และมีราคาประกาศขายขัBนตําไม่เกิน JQ,QQQ,QQQ.-บาท (ยีสิ บล้านบาทถ้วน)
- กรณี ทีเป็ นการซืB อด้วยวิธีเสนอซืB อโดยตรง ผูเ้ สนอซืB อต้องเสนอซืB อทรัพย์ NPA ณ ฝ่ ายขายและส่ งเสริ มกิ จกรรมการขาย
เลขที NJM อาคารซันทาวเวอร์ ส บี ชัBน JT ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร หรื อ ทีทําการสาขาของ บสส.
ภายในวันและเวลาทําการและสามารถติดต่อขอซืB อได้จากการออกบูธประชาสัมพันธ์นอกสถานที ของ บสส.ในวันทําการ วันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของ บสส.
- กรณี ทีเป็ นการซืBอด้วยวิธียนซองประมู
ื
ล ผูเ้ สนอซืBอจะต้องดําเนินการลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประมูล ตามวัน เวลา และ
สถานทีที บสส.กําหนด หรื อลงทะเบียนด้วยวิธีการอืนใดตามที บสส. กําหนดไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทัวไป ในการซืB อขาย
ทรัพย์สินรอการขายของ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขุมวิท จํากัด (หลักเกณฑ์ฯ) และเข้าร่ วมยืนซองประมูลตามวัน เวลา และสถานที
ที บสส. กําหนดในการเปิ ดประมูลแต่ละครัBง
- ผูเ้ สนอซืBอต้องชําระเงินมัดจําค่าซืBอทรัพย์ NPA จํานวนร้อยละ NQ ของราคาทีเสนอซืBอทรัพย์ NPA ตามเงือนไขที บสส. กําหนด
และต้องชําระราคาซืBอขายทรัพย์ NPA ให้ครบถ้วนภายในกําหนด LQ วัน นับแต่วนั ทีลงนามในหนังสื อสัญญาจะซืBอจะขายทรัพย์สิน
(2) เมือผูเ้ สนอซืBอทรัพย์ NPA ปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อ (N) ครบถ้วนแล้ว บสส. จะเป็ นผูช้ าํ ระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิY
จํานวนร้อยละ N โดยฝ่ ายผูเ้ สนอซืB อจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิY ส่ วนทีเหลืออีกจํานวนร้อยละ N รวมถึงชําระ
ค่ า อากรแสตมป์ ค่ า พยาน ตลอดจนค่ า ใช้จ่ า ยอื นใด ที เกี ยวข้อ งเพื อการโอนกรรมสิ ท ธิY ทรั พ ย์ NPA ที จะซืB อ ขาย และรั บ โอน
สาธารณูปโภคทัBงหมด (หากมี)
กรณี ทีผูเ้ สนอซืBอไม่สามารถชําระราคาทรัพย์ NPA หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในข้อ (N) ผูเ้ สนอซืB อ
ตกลงยินยอมให้ถือว่าสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ ตามโปรโมชันนีB เป็ นอันยกเลิก โดยผูเ้ สนอซืB อจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าธรรมเนี ยมการโอน
กรรมสิ ทธิY ค่าอากรแสตมป์ ค่าพยาน และค่าใช้จ่ายอืนใดตามที กําหนดไว้ในข้อ M.7 ของหลักเกณฑ์ฯ และยังคงมีหน้าที ปฏิ บตั ิตาม
หลักเกณฑ์ฯ ของ บสส. อย่างเคร่ งครัด
(3) ข้อสงวนสิ ทธิY
- กิจกรรมส่งเสริ มการขายนีBใช้กบั ทรัพย์ NPA ที บสส. ประกาศขายด้วยวิธียนซองประมู
ื
ล และวิธีเสนอซืBอโดยตรง
ทีมีราคาประกาศขายขัBนตําไม่เกิน JQ,QQQ,QQQ.-บาท (ยีสิ บล้านบาทถ้วน) ตัBงแต่วนั ที 16 มกราคม JKLM ถึงวันที MN มีนาคม JKLM เท่านัBน
- กิจกรรมส่ งเสริ มการขายนีB ไม่สามารถเปลียนเป็ นส่ วนลดเพือใช้ในการเสนอซืB อทรัพย์ NPA และ/หรื อเป็ นส่ วนลด
เงินสด และ/หรื อ เปลียนแปลงเงือนไขการเสนอซืBอทรัพย์ NPA ตามหลักเกณฑ์ฯ ของ บสส. ได้
- บสส. สงวนสิ ทธิY ในการยกเลิก เปลียนแปลง เพิมเติม เงื อนไข บางส่ วนหรื อทัBงหมดได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูเ้ สนอซืB อ
ทราบล่วงหน้า
ลงชื อ...........................................................ผู้เสนอซื3อ
(..........................................................)
หมายเหตุ : หนังสื อรับทราบกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทรัพย์ NPAโปรโมชัน “SAM 20 ปี ฟรี ค่าโอน N%” นีB ไม่ถือเป็ นการเสนอซืBอทรัพย์ NPA

รหัสทรัพย์ ................กิจกรรมส่ งเสริมการขายทรัพย์ NPA โปรโมชัน “SAM 20 ปี ฟรี ค่ าโอน %% ” # 63

