เงื่อนไขโปรโมชั่น Trade More Get More 2018 #2 :
1. โปรโมชัน่ สะสมคะแนนให้ สทิ ธิ์ลกู ค้ าที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื ออนุพนั ธ์กบั บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เข้ าร่วมโดยอัตโนมัติ
2. ระยะเวลาโปรโมชัน่ ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม – 28 ธันวาคม 2561
3. คะแนนคงเหลือที่ไม่ได้ ถกู ใช้ สทิ ธิแลกบัตรกํานัล (คงเหลือไม่ถงึ เกณฑ์ แลกบัตรกํานัลได้ ) จาก โปรโมชัน่ Trade More Get More
2018 ช่วงวันที่ 3 มกราคม – 29 มิถนุ ายน 2561ที่ผา่ นมา บริษัทฯ จะนํามารวมกับคะแนน โปรโมชัน่ Trade More Get More 2018
#2 ให้ โดยอัตโนมัติ
้ ้
4. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการ ซึง่ รวมถึงรายละเอียดการคํานวณคะแนนสะสมโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
คําตัดสินของบริ ษัทให้ ถือเป็ นข้ อสิ ้นสุด
5. การแลกรับรางวัลให้ เป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศที่บล. 413/2555 เรื่ องการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
ขายของบริษัทสมาชิก
6. กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมรายการนี ้
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับบัตรกํานัล ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนด ให้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริหารบริ ษัทเท่านัน้
การคิดคะแนนสะสม Stock Value Point :
1. Stock Value Point :
 ทุกๆ 50 บาทของค่าคอมมิชชัน่ จากรายการซื ้อขายหลักทรัพย์ ได้ รับคะแนนสะสม (EQPoint) 1 คะแนน
โดยค่าธรรมเนี ยมฯ ในแต่ละวันจะถูกนํามาคํานวณคะแนน เศษของค่าธรรมเนียมฯ ทีค่ งเหลือจะถูกปั ดทิ้ ง ไม่สามารถนํามาสะสม
เพือ่ รวมคํานวณในวันถัดไปได้
 คะแนนสะสม EQPoint ทุกๆ 800 คะแนน จะได้ รับบัตรกํานัลมูลค่า 200 บาท
 ค่าธรรมเนียมที่ใช้ ในการคํานวณ จะเป็ นค่าธรรมเนียมสุทธิที่เกิดจากการซื ้อขาย โดยไม่รวม Clearing Fee, Trading Fee และ
VAT 7%
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2. TFEX Value Point :
 ทุกๆ 50 บาทของค่าคอมมิชชัน่ สุทธิจากรายการซื ้อขายอนุพนั ธ์ ได้ รับคะแนนสะสม (DRPoint) 1 คะแนน โดยค่าธรรมเนียมฯ ใน
แต่ละวันจะถูกนํามาคํานวณคะแนน เศษของค่าธรรมเนียมฯ ที ค่ งเหลื อจะถูกปั ดทิ้ ง ไม่สามารถนํามาสะสมเพือ่ รวมคํานวณใน
วันถัดไปได้
 คะแนนสะสม DRPoint ทุกๆ 600 คะแนน จะได้ รับบัตรกํานัลมูลค่า 200 บาท
 ค่าธรรมเนียมที่ใช้ ในการคํานวณ จะเป็ นค่าธรรมเนียมสุทธิที่เกิดจากการซื ้อขาย โดยไม่รวม Clearing Fee, Trading Fee และ
VAT 7%
3. ในการคํานวณคะแนนสะสม บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคํานวณคะแนนสะสมตามรายชื่อลูกค้ าต่อ 1 ท่านเท่านัน้ โดยไม่สามารถแยก
ตามประเภทบัญชีได้
4. บริษัทฯ จะคํานวณคะแนนสะสมรวมจนถึงวันสุดท้ ายของโครงการฯ และถือว่าคะแนน ณ วันที่สิ ้นสุดโครงการเป็ นคะแนนที่ใช้ ในการ
แลกของรางวัลแก่ลกู ค้ า
5. คะแนนสะสมจาก EQPoint และ DRPoint ไม่สามารถนํามารวมกัน เพื่อแลกรับของรางวัลได้
การตรวจสอบคะแนนสะสม และการขอรั บบัตรกํานัล :
1. ลูกค้ าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเอง ผ่านทาง https://prompttrade.lhsec.co.th
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งบัตรกํานัล เฉพาะลูกค้ าที่คงสถานะลูกค้ า และไม่มีภาระหนี ้คงค้ างใดๆ กับบริ ษัท ตลอดจนไม่ได้ ผิด
เงื่อนไขใดๆ ของโครงการภายหลังจากการสิ ้นสุดของโครงการเท่านัน้
3. คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิให้ ผ้ อู ื่น หรื อขอแลกเปลี่ยน ทอนเป็ นเงินสดได้
4. บัตรกํานัลมูลค่าตํ่าสุดที่สามารถแลกได้ คือ บัตรกํานัลเซ็นทรัล/โลตัส มูลค่า 200 บาท
การแลกและจัดส่ งของรางวัล
1. ลูกค้ าสามารถเลือกบัตรกํานัล เซ็นทรัล/เทสโก้ โลตัสได้ ภายหลังจากการสิ ้นสุดโครงการ
2. บริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งบัตรกํานัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอสงวนสิทธิ์จดั ส่งตามที่อยู่
ลูกค้ าในประเทศไทยตามที่ลกู ค้ าแจ้ งรับเอกสารไว้ ในฐานข้ อมูลบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความสูญหาย ล่าช้ า
หรื อการตีกลับของไปรษณีย์ในทุกกรณี
3. ในการแลกของรางวัล ลูกค้ าจะต้ องมีสถานะเป็ นลูกค้ าของบริษัทอยู่ ยังมิได้ มีการขอปิ ดบัญชีหรื อถูกปิ ดบัญชีไปก่อนการขอแลก
รางวัล
้
หรื อไม่สามารถ
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบบัตรกํานัลอย่างอื่นที่มีมลู ค่าเท่ากัน หากของบัตรกํานัลที่ลกู ค้ าขอแลกนันขาดตลาด
หาได้
5. โปรโมชัน่ นี ้ใช้ ได้ เฉพาะลูกค้ าที่มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน้
กรณีเลือกแลกรั บหน่ วยลงทุน LHMM
้ 40,000 คะแนนขึ ้นไป
1. ลูกค้ าสามารถเลือกรับหน่วยลงทุน LHMM ได้ เมื่อมีคะแนนสะสมตังแต่
2. การแลกรับหน่วยลงทุน LHMM ลูกค้ าจะต้ องมีบญ
ั ชีซื ้อขายกองทุนรวมกับทางบริษัทฯ โดยบริ ษัทจะซื ้อหน่วยลงทุนและโอนเข้ าบัญชี
ที่ลกู ค้ าได้ ทําการเปิ ดไว้ กบั บริษัทฯ เท่านัน้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกองทุน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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