รายการส่งเสริมการขาย
ซัมเมอร์กรีด๊ ที่แม็คโคร รับสิทธิ์ลนุ้ ทองทันที เมื่อใช้จา่ ยด้วยทรูมนั นี่ วอลเล็ท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ชาระค่าสินค้าด้วยทรูมนั นี่ วอลเล็ท ที่แม็คโครทุกสาขา (รวมถึง Makro Credit Pay, เว็ปไซต์ Makro Click และ
แอปลิเคชั่น Makro) โดยทุกการชาระค่าสินค้าเป็ นจานวน 500 (ห้าร้อย) บาท จะได้รบั 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ในการลุน้ รับรางวัล
ชาระค่าสินค้าด้วยทรูมนั นี่ วอลเล็ท ที่แม็คโครทุกสาขา เป็ นจานวนเงินตัง้ แต่ 10,000 (หนึง่ หมื่น) บาทเป็ นต้นไปต่อ
การทารายการ 1 (หนึง่ ) ครัง้ จะได้รบั สิทธิลนุ้ รับรางวัลเป็ น 2 (สอง) เท่า เช่น ชาระค่าสินค้าด้วยทรูมนั นี่ วอลเล็ท ที่แม็คโครเป็ น
เงิน 10,500 (หนึ่งหมื่นห้าร้อย) บาท จะได้รบั สิทธิลนุ้ จานวน 42 (สี่สิบสอง) สิทธิ์ ทัง้ นี ้ เศษของยอดการใช้จา่ ยไม่นบั

รายละเอียดของรางวัล
1.รายละเอียดวันที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และวันที่ประกาศผลรางวัล

ครั้งที่

วันทีเ่ ริ่มต้น
(00:00 น.)

วันทีห่ มดเขต
(23:59 น.)

วันทีป่ ระกาศผลรางวัล
(17:00 น.)

1

1 เมษายน 2563

14 เมษายน 2563

20 เมษายน 2563

2

15 เมษายน 2563

28 เมษายน 2563

4 พฤษภาคม 2563

3

29 เมษายน 2563

12 พฤษภาคม 2563

18 พฤษภาคม 2563

4

13 พฤษภาคม 2563

31 พฤษภาคม 2563

8 มิถนุ ายน 2563

2. รายละเอียดของรางวัล
รางวัล สร้อยคอทองคา ทัง้ สิน้ จานวน 62 รางวัล

ครั้งที่

วันทีป่ ระกาศผล
รางวัล

ทอง 1 สลึง

ทอง 2 สลึง/
50 สตางค์

ทอง 1 บาท

ทอง 5 บาท

รวมจานวน
รางวัล

1

20 เมษายน 2563

5

5

1

1

12

2

4 พฤษภาคม 2563

5

5

1

1

12

3

18 พฤษภาคม 2563

5

5

1

1

12

4

8 มิถนุ ายน 2563

11

10

3

2
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ราคาต่อหน่วยรวมค่ากาเหน็จ
ทองรูปพรรณหนัก 25 สตางค์ มูลค่า 6,302.50 บาท
ทองรูปพรรณหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 12,545.00 บาท
ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท มูลค่า 25,030.00 บาท
ทองรูปพรรณหนัก 5 บาท มูลค่า 124,950.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ คิดจากราคาตลาดโลก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มูลค่าบาทละ 24,850 บาท
รายละเอียดเงือ่ นไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนีม้ ีขึน้ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วม
รายการส่งเสริมการขาย “ซัมเมอร์กรีด๊ ที่แม็คโคร รับสิทธิ์ลนุ้ ทองทันที เมื่อจ่ายด้วยทรูมนั นี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการ
ขาย”) ทัง้ นี ้ ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการ
ร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี ้ จัดขึน้ โดย บริษัท ทรู มันนี่ จากัด (“บริษทั ”)

2. ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รบั รางวัล คือ ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทาตามรายละเอียด
วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี ้ เท่านัน้
ในกรณีท่ลี กู ค้าทารายการชาระไม่สาเร็จหรือมีการยกเลิกรายการชาระภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัด
สิทธิ์รายการชาระนัน้ ๆ เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี ้
3. บริษัทจากัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 (หนึ่ง) รางวัลเท่านัน้ ตลอดระยะเวลา
รายการส่งเสริมการขายนี ้
4. บริษัทจะประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.truemoney.com/makro-retail/promotion/และป้าย
ประกาศที่แม็คโคร ทุกสาขา โดยผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ได้รบั รางวัล จะต้องทาการติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่บริษัทประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดี มิฉะนัน้ จะถือว่าสละสิทธิ์
ผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลจะต้องมารับที่สานักงานของบริษัท เลขที่ 101 ทรูดิจิทลั พาร์ค ตึกโฟนิกซ์ บริษัทแอสเซนด์ กรุ๊ป ชัน้
7 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ในวันและเวลาทาการของบริษัท วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 11.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังนี ้
4.1 กรณีมารับของรางวัลด้วยตนเอง
4.1.1

แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน และสาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมแสดง
หลักฐานการร่วมรายการส่งเสริมการขายต่อบริษัท

4.1.2

เงินสดสาหรับ ชาระภาษีหกั ณ ที่จ่าย และภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามจานวนของมูลค่าของรางวัลที่ผไู้ ด้รบั
รางวัลได้รบั

4.2 กรณีมอบอานาจให้ผอู้ ื่นมารับแทน
4.2.1

หนังสือมอบอำนำจที่ปิดอำกรแสตมป์ เรียบร้อยที่ลงลำยมือชื่อตนเอง (ในฐำนะผูม้ อบอำนำจ)
ลำยมือชื่อของผูร้ บั มอบอำนำจ และลำยมือชื่อของพยำนจานวน 2 (สอง) คน

4.2.2

หลักฐำนประกอบกำรมอบอำนำจ ได้แก่ บัตรประชำชนตัวจริงของผูร้ บั มอบอำนำจ
สำเนำบัตรประชำชนของผูม้ อบอำนำจ และสำเนำบัตรประชำชนผูร้ บั มอบอำนำจ
ซึ่งลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมแสดงหลักฐานการร่วมรายการส่งเสริมการขายต่อบริษัท

4.2.2

เงินสดสาหรับ ชาระภาษีหกั ณ ที่จ่าย และภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามจานวนของมูลค่าของรางวัลที่ผไู้ ด้รบั
รางวัลได้รบั

ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิก์ ารพิจารณาหลักฐานการขอรับรางวัล หากบริษัทมีเหตุท่เี ชื่อได้ว่าหรือควรเชื่อได้วา่ หลักฐาน
ใดไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนอย่างใดอย่างหนึง่ ทางบริษัทมีสิทธิป์ ฏิเสธการให้รางวัล และขอให้ผทู้ ่ไี ด้รบั รางวัลแสดง
หลักฐานอื่นเพิม่ เติมเพื่อให้บริษทั พิจารณาได้
5

ผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลจะต้องชาระภาษีหกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) และภาษีมลู ค่าเพิ่มในอัตร ร้อยละ 7(เจ็ด) รวมเป็ น
อัตราร้อยละ 12 (สิบสอง) ของมูลค่ารางวัลที่ได้รบั ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 หรือตามกฎหมายประกาศ

6

ในกรณีท่บี ริษัทพบว่าผูท้ ่มี ีสิทธิได้รบั รางวัล หรือผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี ้ (ก) ยกเลิกการชาระค่า
สินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชาระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนารางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ
โดยมิชอบ หรือ (ค) กระทาผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี ้ หรือ (ง) กระทาการฉ้อฉล ทุจริต หรือ
ดาเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผทู้ ่มี ีสิทธิได้รบั รางวัล หรือผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิใน
การได้รบั หรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรบั รางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี ้ และ/หรือ
ดาเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดาเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ

7

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล
และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีท่มี ี
ข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึน้ คาตัดสินของบริษัทถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
ทัง้ นี ้ หาก ณ วันที่ประกาศผลรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี ้ สถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลายสมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการปรับเปลีย่ นรูปแบบของรางวัล
จากทองคาเป็ นเงินเติมเข้าบัญชีทรูมนั นี่ วอลเล็ท ตามมูลค่าของของรางวัลที่ผไู้ ด้รบั รางวัลจะได้รบั ซึ่งยึดตามราคา
ทองรูปพรรณจากราคาตลาดโลก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ได้แจ้งไว้ แล้วนามาหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

8

รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี ้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิใน
การได้รบั ให้แก่บคุ คลอื่น และไม่สามารถใช้รว่ มกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

9

ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็ นข้อมูลของตนและเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง หาก
บริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ขอ้ มูลของผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทัง้ เรียกร้องค่าเสียหายต่อผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

10 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี Call Center โทร.1240

