เงื่อนไขโปรโมชั่น Trade More Get More 2020 #2 (ต่ อเวลา):
1.โปรโมชัน่ สะสมคะแนนให้ สทิ ธิ์ลกู ค้ าที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ อนุพนั ธ์กบั บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เข้ าร่วมโดยอัตโนมัติ
2.ระยะเวลาโปรโมชัน่ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2563
3.คะแนนคงเหลือที่ไม่ได้ ถกู ใช้ สทิ ธิแลกบัตรกานัล (คงเหลือไม่ถึง เกณฑ์ แลกบัตรกานัลได้ ) จาก โปรโมชัน่ Trade More Get More 2020 ช่วง
วันที่ 2 มกราคม – 30 มิถนุ ายน 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ จะนามารวมกับคะแนน โปรโมชัน่ Trade More Get More 2020 #2 ให้ โดยอัตโนมัติ
4.บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขโครงการ ซึง่ รวมถึงรายละเอียดการคานวณคะแนนสะสมโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ คา
ตัดสินของบริ ษัทให้ ถือเป็ นข้ อสิ ้นสุด
5.การแลกรับรางวัลให้ เป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศที่บล. 413/2555 เรื่ องการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายของ
บริ ษัทสมาชิก
6.กรรมการ พนักงานของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมรายการนี ้
7.บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับบัตรกานัล ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนด ให้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริ หารบริ ษัทเท่านัน้
การคิดคะแนนสะสม:
1. ทุกๆ 50 บาทของค่าคอมมิชชัน่ จากรายการซื ้อขายหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์ ได้ รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
โดยค่าธรรมเนียมฯ ในแต่ละวันจะถูกนามาคานวณคะแนน เศษของค่าธรรมเนียมฯ ที่คงเหลือจะถูกปั ดทิ ้ง ไม่สามารถนามาสะสมเพื่อรวม
คานวณในวันถัดไปได้
2. คะแนนสะสม ทุกๆ 1,000 คะแนน จะได้ รับเงินรางวัลมูลค่า 200 บาท โดยสามารถเลือกรับบัตรกานัลเซ็นทรัล/โลตัส/ กองทุน LHMM
3. สาหรับลูกค้ าที่สะสมเงินรางวัลครบ 1,000 บาทขึน้ ไป และเลือกรับเงินรางวัลผ่ านกองทุนรวม LHMM จะได้ รับเงินรางวัล Top up
จากเงินรางวัลเดิม 20% โดยบริษัทฯ จะ Top up เงินรางวัลให้ เมื่อสิน้ สุดโครงการ ทัง้ นี ้ ลูกค้ าจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีซือ้ ขาย
กองทุนรวมกับทางบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลให้ แล้ วเสร็จก่ อนวันสิน้ สุดโปรโมชั่น โดยบริษัทจะซือ้ หน่ วยลงทุนเข้ าบัญชีท่ ลี กู ค้ าได้ ทา
การเปิ ดไว้ กับบริษัทฯ เท่ านัน้ หากลูกค้ าเปิ ดบัญชีไม่ ทนั ตามเวลา บริษัทฯ จะถือว่ าลูกค้ าไม่ ใช้ สิทธิ์รับรางวัล Top up และจัดส่ ง
บัตรกานัลให้ แก่ ลูกค้ าตามเงื่อนไขการแลกรับรางวัลปกติ
ทัง้ นี ้ หากลูกค้ าสะสมเงินรางวัลครบ 1,000 บาทขึน้ ไป และประสงค์ รับบัตรกานัลเซ็นทรัล/โลตัส หรือ ลูกค้ าท่ านใดที่ไม่
ประสงค์ จะเปิ ดบัญชีซอื ้ ขายกองทุนรวมกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ Top up เงินรางวัล และจัดส่ งเงินรางวัลเป็ นบัตร
กานัลให้ แก่ ลกู ค้ าตามเงื่อนไขการแลกรับรางวัลปกติ

4. ลูกค้ าที่ได้ รับกองทุน LHMM สามารถขายคืนรางวัลหน่วยลงทุนได้ ตามเงื่อนไขกองทุน และบริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในผลการดาเนินงาน
ของกองทุน
5. ค่าธรรมเนียมทีใ่ ช้ ในการคานวณ จะเป็ นค่าธรรมเนียมสุทธิที่เกิดจากการซื ้อขาย โดยไม่รวม Clearing Fee, Trading Fee และ VAT 7%
6. ในการคานวณคะแนนสะสม บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคานวณคะแนนสะสมตามเลขที่บตั รประชาชนต่อ 1 ท่านเท่านัน้ โดยไม่สามารถแยก
ตามประเภทบัญชีได้
7. บริ ษัทฯ จะคานวณคะแนนสะสมรวมจนถึงวันสุดท้ ายของโครงการฯ และถือว่าคะแนน ณ วันทีส่ ิ ้นสุดโครงการเป็ นคะแนนที่ใช้ ในการแลกของ
รางวัลแก่ลกู ค้ า
การตรวจสอบคะแนนสะสม:
1.ลูกค้ าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเอง ผ่านทาง https://prompttrade.lhsec.co.th
2.คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิให้ ผ้ อู ื่น หรื อขอแลกเปลีย่ น ทอนเป็ นเงินสดได้
การแลกและจัดส่ งของรางวัล
1.ลูกค้ าสามารถเลือกบัตรกานัล เซ็นทรัล/เทสโก้ โลตัส /กองทุนรวม LHMM ได้ ภายหลังจากการสิ ้นสุดโครงการ
2.บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดส่งบัตรกานัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอสงวนสิทธิ์จดั ส่งตามที่อยูล่ กู ค้ าใน
ประเทศไทยตามที่ลกู ค้ าแจ้ งรับเอกสารไว้ ในฐานข้ อมูลบริ ษัทเท่านัน้ และบริ ษัทจะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความสูญหาย ล่าช้ า หรื อการตีกลับ
ของไปรษณีย์ในทุกกรณี และ กรณีลกู ค้ าเลือกกองทุนรวม LHMM บริ ษัทฯ จะซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีของลูกค้ า ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2564
3.บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบบัตรกานัลอย่างอื่นที่มมี ลู ค่าเท่ากัน หากของบัตรกานัลที่ลกู ค้ าขอแลกนันขาดตลาด
้
หรื อไม่สามารถหาได้
4.โปรโมชัน่ นี ้ใช้ ได้ เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีภมู ิลาเนาอยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน้
5.บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเงินรางวัล เฉพาะลูกค้ าที่คงสถานะลูกค้ าของบริ ษัทอยู่ ยังมิได้ มีการขอปิ ดบัญชีหรื อถูกปิ ดบัญชีไปก่อนการ
ขอแลกรางวัล และไม่มีภาระหนี ้คงค้ างใดๆ กับบริษัท ตลอดจนไม่ได้ ผิดเงื่อนไขใดๆ ของโครงการภายหลังจากการสิ ้นสุดของโครงการเท่านัน้

หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลและทาความเข้ าใจลักษณะ
สินค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

