กิจกรรม B-point Big Campaign 2021
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กติกาการร่วมกิจกรรม
1.ร้านค้าสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมโดยการซื้อสิ นค้าที่ร่วมรายการจากร้านค้าส่งตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด โดยการซื้อยางทุก 20 เส้น จะได้รับสิ ทธิ์
ร่ วมชิงโชค 1 สิ ทธิ์ และรับสิ ทธิ์ชิงโชคเพิม่ เติมอีก 1 สิ ทธิ์เมื่อแสกน QR Code แล้วตอบคาถามที่กาหนด โดยสิทธิ์เพิม่ เติมนี้ จะได้รับสิ ทธิ์เพียง
1 สิ ทธิ์ตลอดกิจกรรมนี้
2.ร้านค้าสามารถเข้าร่ วมกิจกรรม ฟรี ไม่เสี ยค่าบริ การในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3.เมื่อครบตามกาหนดระยะเวลากิจกรรมในแต่ละรอบเดือน กล่าวคือ วันที่ 31 มกราคม, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 31 มีนาคม บริ ษทั ฯ จะ
ดึงข้อมูลยอดขายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ นามาคานวณยอดสิ ทธิ์ ที่แต่ละร้านค้าจะได้รับ แล้วจัดพิมพ์ฉลาก เพื่อระบุชื่อร้าน
และเบอร์โทรศัพท์ ตามจานวนสิทธิ์ที่แต่ละร้านค้าได้รับ แล้วนามาจับรางวัล ตามวันและเวลาที่บริ ษทั ฯ กาหนดต่อไป
4.ร้านค้าผูร้ ่ วมกิจกรรม สามารถร่ วมกิจกรรมได้ไม่จากัดจานวนสิทธิ์ตลอดระยะเวลาการร่ วมกิจกรรม และสามารถลุน้ รางวัลได้ทุกรอบการจับ
รางวัลรายเดือน เมื่อมียอดซื้อตามที่กาหนดไว้ในเดือนนั้น ๆ รวมถึงการจับรางวัลใหญ่ โดยไม่จากัดจานวนสิ ทธิ์การรับรางวัลรายเดือนตลอด
ระยะเวลาการร่ วมกิจกรรม แต่ร้านค้ามีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหญ่เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
สินค้าที่เข้าร่วมรายการ
ผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าว ที่จดั จาหน่ายโดย บริ ษทั บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
1. ยางบริ ดจสโตน สาหรับรถยนต์นงั่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก ทุกรุ่ น ทุกขนาด
2. ยางไฟร์สโตน สาหรับรถยนต์นงั่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก ทุกรุ่ น ทุกขนาด
3. ยางเดย์ตนั สาหรับรถยนต์นงั่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก ทุกรุ่ น ทุกขนาด

รายละเอียดการจับของรางวัล ของรางวัล และการประกาศผล ⏳
กิจกรรมนี้มีกาหนดจับรางวัล จานวน 4 ครั้ง ที่ บริ ษทั บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่ เลขที่ 990 ชั้น 16 อาคาร
อับดุลราฮิม ถนน พระรามสี่ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500

การจับรางวัล สาหรับระยะเวลาสะสมยอดซื้อ ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยแบ่งดังนี้
กำหนดจับรางวัลพิเศษรายเดือน (สร้อยคอทองคำ) จะจับแยกตาม ร้านค้าส่งที่ดูแลทั้งหมด 12 ร้าน
ครั้งที่ 1 (สาหรับยอดซื้อเดือน มกราคม 2564 ) จับรางวัลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 2 (สาหรับยอดซื้อเดือน กุมภาพันธ์ 2564) จับรางวัลวันที่ 26 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 3 (สาหรับยอดซื้อเดือน มีนาคม 2564)

จับรางวัลวันที่ 26 เมษายน 2564

สำหรับรำงวัลพิเศษรำยเดือน สามารถได้รางวัลซ้ำได้ เช่น ได้เดือนกุมภาพันธ์ แล้ว ร้านเดิมมาได้รางวัลในเดือนมีนาคมอีก
โดยแต่ละเดือนร้านค้าจะได้รับทองมูลค่าสูงสุดแค่รางวัลเดียวต่อเดือนเท่านั้น
กำหนดจับรางวัลใหญ่ จับรวมกันทุกฉลาก ครั้งเดียวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. และประกาศผล ทาง Line group และ
การโทรแจ้งแก่ร้านค้าที่โชคดีทุกร้าน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 (สงวนสิทธิ์ได้รางวัลมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อ 1 ร้าน)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล มีดังนี้
รางวัลพิเศษรายเดือน 1 : สร้อยคอทองคาหนัก 1 บาท จานวน 24 รางวัล มูลค่า 720,000 บาท*
รางวัลพิเศษรายเดือน 2 : สร้อยคอทองคาหนัก 50 สตางค์ จานวน 24 รางวัล มูลค่า 360,000 บาท*
รางวัลที่ 1: รถยนต์กระบะ ยีห่ ้อ Isuzu D-Max มูลค่า 750,000 บาท จานวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 750,000 บาท* (ราคา ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563)
รางวัลที่ 2 : รถมอเตอร์ไซค์ ยีห่ ้อ Honda Super Cub มูลค่า 47,390 บาท จานวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 473,900 บาท*
รางวัลที่ 3 : โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 12 มูลค่า 29,900 บาท จานวน 30 รางวัล รวม 897,000 บาท*

รวมทั้งหมด 89 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 3,200,900 บาท (สามล้านสองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)
*ราคาประมาณ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทางการตลาด

การแจ้งประกาศผู้ได้รางวัล
ท่านสามารถติดตามประกาศประกาศ ผูไ้ ด้รางวัลได้จาก Line OA และ ทางโทรศัพท์ โดยจะมีการโทรแจ้งผูท้ ี่ได้รางวัลทุกราย

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ร้านค้าผูโ้ ชคดี ต้องเป็ นผูท้ ี่มีสัญชาติไทย (จดทะเบียนในประเทศไทย) และอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเท่านั้น
2. ผูโ้ ชคดี ต้องทาตามเงื่อนไขการร่ วมกิจกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
3. ผูโ้ ชคดี จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่ องการรับรางวัลทางโทรศัพท์ เพื่อดาเนินการยืนยันสิ ทธิ์ และผูโ้ ชคดีตอ้ ง
สามารถยืนยันการรับของรางวัล ด้วยการโดยการแจ้งรายละเอียดร้านค้า ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ รู ปถ่าย
สาเนาบัตรประชาชน รู ปถ่ายใบเสร็ จที่ได้รับรางวัล รวมถึง ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด/ร้องขอจากผูโ้ ชคดี เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการรับของรางวัล โดยเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อผูโ้ ชคดีในวันและเวลาทาการของสัปดาห์
ถัดไปหลังประกาศผล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล หากผูโ้ ชคดีไม่รับสาย ไม่ติดต่อกลับ หรื อไม่สามารถแสดง
หลักฐานตามที่บริ ษทั ฯ ร้องขอได้ครบถ้วน จะถือว่าผูโ้ ชคดีสละสิ ทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริ ษทั ฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่
ผูโ้ ชคดีสารองถัดไป และถือว่าผูโ้ ชคดีได้สละสิ ทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวใด ๆ อีก
4. สาหรับผูโ้ ชคดีที่ได้รับรางวัลจากการซื้ อสิ นค้า หากทางบริ ษท
ั ฯ ตรวจสอบพบว่ามีการยกเลิกออเดอร์ ขอตัดสิ ทธิ์การให้รางวัล
แก่ผโู ้ ชคดี
5. ผูโ้ ชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงสาเนาบัตรประชาชนเพื่อรับของรางวัล หากผูโ้ ชคดีไม่สามารถรับของรางวัลได้ดว้ ยตนเอง
สามารถมอบอานาจให้ผอู ้ นื่ รับแทนได้ โดยต้องมีหนังสื อมอบอานาจและหลักฐานของผูท้ ี่ได้รับรางวัล (ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับ
มอบอานาจต้องนาสาเนาบัตรประชาชนประกอบด้วย) เพื่อรับของรางวัล ในกรณี หลักฐานไม่ครบ บริ ษทั ฯ ขอระงับสิทธิ์ ในการ
รับรางวัล และจะทาการติดต่อผูโ้ ชคดีในลาดับถัดไป และหากผูโ้ ชคดีสารองไม่นาหลักฐานเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่
กาหนด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป
6. ผูโ้ ชคดีไม่สามารถโอนสิ ทธิ์การรับรางวัลให้กบั ผูอ้ ื่นได้ หรื อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็ นเงินสดได้

7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรื อมากกว่า โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริ ษทั ฯ จะไม่จดั หาของรางวัลอื่นมาทดแทน หากผูโ้ ชคดีไม่ประสงค์ขอรับรางวัลดังกล่าว
9. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ระงับการมอบรางวัล หรื อเรี ยกคืนของรางวัล ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ผูโ้ ชคดีไม่ปฏิบตั ิ
ตามกติกาของกิจกรรมนี้

ข้อตกลงอื่น ๆ
1. ผูโ้ ชคดีตอ้ งรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามกติกาการเข้าร่ วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใด ๆ
2. ผูโ้ ชคดีตอ้ งชาระภาษีหกั ณ ที่จ่าย 5% สาหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ตามคาสั่งสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 และภาษี
อื่น ๆ (ถ้ามี) หากไม่มีการชาระภาษี ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปฏิเสธการมอบของรางวัลจนกว่าจะมีการดาเนินตามขั้นตอน
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และผูโ้ ชคดีตอ้ งนามูลค่าของรางวัลไปคานวณรวมเป็ นรายได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาตอนสิ้นปี
ด้วย
3. บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงผูจ้ ดั กิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าร่ วมสนุกเท่านั้น จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรื อบริ การของของรางวัลทุกกรณี
หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรื อบริ การ ผูโ้ ชคดีติดต่อบริ ษทั ที่ผลิตหรื อจาหน่ายโดยตรงด้วยตนเอง
4. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริ ษทั Bridgestone Sales (Thailand) จากัด และบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการ
ดาเนินการ ผูผ้ ลิตโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. การตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีหรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ กับทางบริ ษทั ฯ
ได้
7. หากพบว่ามีการทุจริ ตเกิดขึ้น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดไม่ว่าในกรณี ใด ๆ บริ ษทั ฯ จะตัดสิ ทธิ์การเข้าร่ วมการจับรางวัลหรื อรับ
ของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
8. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรื อถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริ ษทั ฯ เพียงผูเ้ ดียว
9. รู ปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภณั ฑ์หรื ออืน่ ใดนั้นเป็ นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณา
เท่านั้น ของรางวัลจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้
10. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสู ญเสี ย บาดเจ็บ หรื อความรับผิดใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการร่ วมกิจกรรม หรื อเกิดขึ้นจากบุคคลใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึง ไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรื อ การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรื อ
ระบบ LINE แต่อย่างใด
11. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดใด ๆ ต่อการสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายอันเกิดมาจากเหตุธรรมชาติ การกระทาของภาครัฐ หรื อเหตุสุดวิสัยอื่นใดก็ตาม
โดยบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ หรื อค่าอื่นใดสาหรับการสู ญเสี ยดังกล่าว
12. บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง ชื่อและนามสกุลหรื อข้อมูลอื่น ๆ ของผูโ้ ชคดีไม่ว่าจะ
สามารถระบุตวั ผูโ้ ชคดีได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่ วมกิจกรรมนี้ เพื่อดาเนินกิจกรรมให้แล้ว
เสร็ จ เพื่อประกอบสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าในรู ปแบบใด โดยไม่จากัดระยะเวลาการลงสื่ อ และโดยบริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูโ้ ชคดีไว้จนกว่าการดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุ ดลง โดยผูโ้ ชคดีสามารถเข้าถึง ขอสาเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
วิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรื อทาลาย ระงับการใช้ ขอให้ดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยผูโ้ ชคดีสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้
13. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้ที่ Line Official Account ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2564

