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ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิ จกรรมส่งเสริ มกำรขำย Pringles Mobile Legends 2021 ("เงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมกิ จกรรม")
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ตำรำงรำยละเอียด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย Pringles Mobile Legends
บริษทั Pringles International Operations SARL สำขำสิงคโปร์ เลขทะเบียนบริษทั T11FC0154H ตัง้ อยู่ท่ี 238B ทอมสันโร้ด
#10-01/08 โนเวนำ สเเควร์ ทำวเวอร์ บี ประเทศสิงคโปร์ 307685
วันเริ่ มต้นกิ จกรรม: วันที่ 1 กันยำยน 2564 เวลำ 00.01 น.
วันสิ้ นสุดกิ จกรรม: วันที่ 31 ตุลำคม 2564 เวลำ 23.59 น.
เวลำเริม่ ต้นและสิน้ สุดของระยะเวลำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเป็ นเวลำท้องถิน่ ของประเทศไทย
กิจกรรมเปิ ดให้เข้ำร่วมเฉพำะผูท้ อ่ี ำศัยอยู่ในประเทศไทยทีม่ อี ำยุ 20 ปี ขน้ึ ไปเท่ำนัน้

เพื่อทีจ่ ะสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ได้ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมต้องปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนในระหว่ำง
ระยะเวลำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ก) ซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไม่ว่ำขนำดใด ๆ และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ (“กำรซื้อทีม่ ี
สิทธิเข้ำร่วมกิจกรรม”)
ข) เข้ำเว็บไซต์ของพริงเกิลส์ท่ี www.pringles.com จำกนัน้ สมัครและลงชื่อเข้ำใช้บญ
ั ชีพริงเกิลส์ของตน
ค) กรอกและส่งแบบฟอร์มเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยทำงออนไลน์ อัพโหลดรูปภำพใบเสร็จกำรซื้อทีม่ สี ทิ ธิเข้ำร่วม
กิจกรรมเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ง) ตอบคำถำมว่ำ “ทำไมคุณจึงหลงรักพริงเกิลส์” โดยมีควำมยำวไม่เกิน 25 คำ
ผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยได้แก่ผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์กระป๋ องขนำด 40 กรัม 42 กรัม ทีจ่ ำหน่ำยใน
ร้ำนสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทัวประเทศ
่
และเว็บไซต์กำรพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของร้ำนสะดวกซื้อ 7-ELEVEN เท่ำนัน้
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเสร็จรับเงินของท่ำนได้ ท่ำนจะได้รบั อีเมลแจ้งเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ำรส่งหลักฐำน
กำรซื้อให้บริษทั เข้ำมำใหม่ สำหรับกำรขอรับรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรของท่ำน
ใบเสร็จรับเงินของท่ำนแต่ละใบต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำท่ำนทำกำรซื้อที่มสี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจำกที่ใด อีกทัง้ ระบุ
ผลิตภัณฑ์ทซ่ี ้อื และวันทีซ่ ้อื (ซึง่ ต้องอยู่ภำยในระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย) โดยทำกำรซื้อก่อนทีท่ ่ำนจะส่งคำตอบเข้ำ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีท่อี ุปกรณ์ส่อื สำรเคลื่อนที่/อุปกรณ์ตงั ้ โต๊ะของ
ท่ำนไม่สำมำรถใช้ส่งคำตอบเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมได้ รวมถึงกำรทีอ่ ุปกรณ์ของท่ำนไม่สำมำรถถ่ำยภำพเพื่อส่งเข้ำร่วมกิจกรรมได้
โปรดตรวจสอบให้มนใจว่
ั ่ ำรูปภำพใบเสร็จของท่ำนนัน้ ชัดเจน ไม่มวั ไม่ถูกบดบัง และเป็ นรูปภำพเฉพำะใบเสร็จรับเงิน ของกำรซื้อ
เท่ำนัน้ ทัง้ นี้เพื่อให้สำมำรถทำกำรตรวจสอบได้สะดวก บริษทั จะยอมรับ เฉพำะใบเสร็จรับเงินที่เป็ นกำรพิมพ์จำกร้ำนค้ำปลีกที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเท่ำนัน้ บริษทั ไม่รบั ใบเสร็จรับเงินทีจ่ ดั ทำโดยกำรเขียนสำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้
ท่ำนต้องเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดงรำยกำรสินค้ำทีซ่ ้อื ไว้เพือ่ เป็ นหลักฐำนกำรซื้อ
เมื่อมีกำรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินแล้ว จะมีกำรส่งอีเมลรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรให้แก่ท่ำน โดยจะ
ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อเี มลที่ได้ใช้สำหรับกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยภำยใน 48 ชัวโมง
่
(ตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันศุกร์
แต่สำหรับวันหยุดรำชกำรและวันหยุดสุดสัปดำห์ บริษทั จะส่งรหัสดังกล่ำวให้ในวันทำกำรถัดไปเมื่อได้รบั กำรยืนยันกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องแล้ว) และท่ำนยังมีสทิ ธิเป็ นผูช้ นะในกำรชิงรำงวัลประจำวันเป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight
Skin หนึ่ง (1) สกิน หรือได้รบั รำงวัลประจำสัปดำห์เป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin หนึ่ง (1) สกิน อีก
ด้วย

(คำแปล)
กำรขอรับรำงวัลและ
กำรส่งคำตอบเข้ำ
ร่วมกิ จกรรม

ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสำมำรถส่งใบเสร็จรับเงินเข้ำร่วมกิจกรรมได้หลำยครัง้ แต่จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขต่อไปนี้
ก) สำมำรถส่งคำตอบได้เพียงหนึ่ง (1) คำตอบ สำหรับผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมแต่ละชิน้ ทีซ่ ้อื และ
ข) คำตอบแต่ละคำตอบจะต้องส่งแยกกันตำมขัน้ ตอนกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยทีร่ ะบุขำ้ งต้น
ค) สำมำรถขอแลกรับรำงวัลได้หลำยครัง้ และส่ง คำตอบได้หลำยคำตอบ แต่อนุญำตให้ส่งใบเสร็จได้เพียงหนึ่ง (1) ใบต่อ คำตอบ
หนึ่งคำตอบ
คำตอบที่ส่งเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต้องไม่มเี นื้อหำที่ผู้จดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเห็นว่ำทำให้เกิดควำมไม่พอใจ ทำให้
เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เหมำะสม ลำมกอนำจำร ไม่สมควร มีเนื้อหำทีเ่ ป็ นกำรละเมิด หยำบคำย หรือไม่สมควรได้รบั กำรพิจำรณำโดย
ประกำรอื่น คำตอบที่ส่งเข้ำร่วมกิจกรรมทุกรำยกำรทุกคำตอบต้องเป็ นคำตอบของท่ำนทีไ่ ม่ซ้ำใคร ไม่ได้ลอกผลงำนของผูอ้ ่นื และ
ต้องไม่ใช่ผลงำนทีม่ อบหมำยหรือจ้ำงให้บุคคลอื่นจัดทำให้
ท่ำนสำมำรถขอแลกรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร ได้ไม่จำกัด หำกมีกำรซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ทม่ี สี ทิ ธิ
เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงถูกต้อง และใบเสร็จรับเงินของกำรซื้อได้รบั กำรตรวจสอบแล้วว่ำถูกต้อง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั จำนวนสูงสุดของรหัสที่
มีพร้อมให้แลกในช่วงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย โดยในระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ มีรหัสแลกเพชร
สำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรพร้อมให้แลกมำกทีส่ ุดถึง 10,000 รหัส
ท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมชิงรำงวัลได้หลำยครัง้ สำหรับกำรชิงรำงวัล ประจำวันเป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight
Skin หนึ่ง (1) สกิน หรือรำงวัลประจำสัปดำห์เป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin หนึ่ง (1) สกิน ได้อกี ด้วย
แต่ท่ำนจะมีสทิ ธิชนะเพียงหนึ่งครัง้ เท่ำนัน้ ในระหว่ำงระยะเวลำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ บริษทั อนุญำตให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมหนึ่งคนได้รบั รำงวัลประจำวัน (สกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin) มำกที่สุดหนึ่ง (1)
รำงวัล หรือได้รบั เลือกให้รบั รำงวัลประจำสัปดำห์ (สกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin) มำกทีส่ ุดหนึ่ง (1) รำงวัล
ต่อหนึ่งคนตลอดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ท่ำนมีสทิ ธิชนะกำรชิงรำงวัลได้เพียงหนึ่งรำงวัล เท่ำนัน้ ซึ่งหมำยถึง
รำงวัลประจำวันหรือรำงวัลประจำสัปดำห์เท่ำนัน้ ท่ำนไม่สำมำรถได้รบั รำงวัลทัง้ สองรำงวัลได้ กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้เป็ นเกมที่
ต้องใช้ทกั ษะควำมสำมำรถ ผูช้ นะจะได้รบั เลือกจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมไม่ซ้ำใคร และควำมเหมำะสมกับแบรนด์ วิธกี ำรสุ่ม
เลือกหรือจับฉลำกจะไม่นำมำใช้ในกำรคัดเลือกผูช้ นะ
ถึงแม้จะมีกำรแลกรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรทัง้ หมดแล้ว แต่ท่ำนยังคงสำมำรถเข้ำร่วมชิง รำงวัล
ประจำวันเป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือรำงวัลประจำสัปดำห์เป็ น สกินส ำหรับเกม Mobile
Legends ประเภท Epic Skin ได้
กำรตอบคำถำมทีส่ ่งเข้ำร่วมแต่ละครัง้ จะต้องมีใบเสร็จรับเงินของแต่ละรำยกำรเป็ นกำรเฉพำะโดยจะต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินทีย่ งั ไม่
เคยอัพโหลดมำก่อน และบริษทั ยอมรับใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบต่อกำรส่งคำตอบหนึ่งรำยกำรเท่ำนัน้

มูลค่ำรวมของรำงวัล
ทัง้ หมด

มูลค่ำรวมของรำงวัลทัง้ หมด
8,730 ดอลลำร์สหรัฐ หรือ 260,852.40 บำท (อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ 1 ดอลลำร์สหรัฐ = 29.88 บำท)
(อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 มูลค่ำนี้เป็ นเพียงมูลค่ำโดยประมำณเท่ำนัน้ กรุณำดูคำอธิบำยเกีย่ วกับ
รำคำด้ำนล่ำงนี้เพื่อควำมชัดเจน)

รำงวัล
รำงวัลจำกกำรคัดเลือกประจำสัปดำห์:
รำงวัลได้แก่สกินสำหรับเกม Mobile Legends
ประเภท Epic Skin

จำนวนรำงวัลนี้
มูลค่ำ (ต่อรำงวัล)
9 รำงวัล (1 รำงวัล
มูลค่ำโดยประมำณ 100
ต่อกำรคัดเลือกผูช้ นะ ดอลลำร์สหรัฐต่อสกิน
ประจำสัปดำห์หนึ่ง
Epic Skin หนึ่งสกิน
ครัง้ )
2,988 บำท

วิ ธีกำรชิ งรำงวัล
ในทุก ๆ วัน จัน ทร์จะมีกำรรวบรวมคำตอบที่ส่ง
เข้ำ มำอย่ ำ งถู ก ต้อ งในแต่ ล ะสัป ดำห์ (กรุ ณ ำดู
กำหนดกำรในตำรำง 1 ถัดลงไปจำกรำยละเอียด
ในหัวข้อ “กำหนดกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือ กและ
กำรประกำศผูช้ นะ”) และผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยจะเลือกคำตอบที่ดที ส่ี ุด โดยพิจำรณำคำตอบ

(คำแปล)
ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสงวนสิทธิในกำร
มอบรำงวัลอื่นทีม่ มี ลู ค่ำและ/หรือคุณสมบัติ
เทียบเท่ำหรือสูงกว่ำแทนรำงวัลนี้

อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ
ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์
2664

61 รำงวัล (1 รำงวัล มูลค่ำโดยประมำณ 30
รำงวัลจำกกำรคัดเลือกประจำวัน: รำงวัล
ได้แก่สกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท ต่อกำรคัดเลือกผูช้ นะ ดอลลำร์สหรัฐต่อสกิน
ประจำวันหนึ่งครัง้ )
Starlight Skin หนึ่งสกิน
Starlight Skin
ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสงวนสิทธิในกำร
มอบรำงวัลอื่นทีม่ มี ลู ค่ำและ/หรือคุณสมบัติ
เทียบเท่ำหรือสูงกว่ำแทนรำงวัลนี้

รหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends
ฟรี 30 เพชร

896.40 บำท
อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ
ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์
2664

จำนวนสูงสุดของรหัส มูลค่ำโดยประมำณ 0.60
ทีม่ ใี ห้แลก
ดอลลำร์สหรัฐต่อรหัสแลก
เพชรฟรี 30 เพชรหนึ่งรหัส
10,000 รหัส

ที่มคี วำมคิดสร้ำงสรรค์ท่สี ุดที่ตอบคำถำม “ทำไม
คุ ณจึงหลงรักพริงเกิล ส์ ” และมอบรำงวัล ผู้ช นะ
ประจำสัปดำห์ 1 รำงวัล กิจกรรมนี้เป็ นเกมทีต่ อ้ ง
ใช้ทกั ษะควำมสำมำรถ ผู้ชนะจะได้รบั เลือกจำก
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมไม่ซ้ำใคร และควำม
เหมำะสมกับแบรนด์ วิธกี ำรสุ่มเลือกหรือจับฉลำก
จะไม่นำมำใช้ในกำรคัดเลือกผูช้ นะ
ในทุก ๆ วัน จัน ทร์จะมีกำรรวบรวมคำตอบที่ส่ง
เข้ำ มำอย่ ำ งถู ก ต้อ งในแต่ ล ะสัป ดำห์ (กรุ ณ ำดู
กำหนดกำรในตำรำง 2 ถัดลงไปจำกรำยละเอียด
ในหัวข้อ “กำหนดกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือ กและ
กำรประกำศผูช้ นะ”) และผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยจะเลือกคำตอบที่ดที ส่ี ุด โดยพิจำรณำคำตอบ
ที่มคี วำมคิดสร้ำงสรรค์ท่สี ุดที่ตอบคำถำม “ทำไม
คุ ณจึงหลงรักพริงเกิล ส์ ” และมอบรำงวัล ผู้ช นะ
ประจำวัน 1 รำงวัล กิจกรรมนี้เป็ นเกมที่ต้อ งใช้
ทัก ษะควำมสำมำรถ ผู้ช นะจะได้ร ับ เลือ กจำก
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมไม่ซ้ำใคร และควำม
เหมำะสมกับแบรนด์ วิธกี ำรสุ่มเลือกหรือจับฉลำก
จะไม่นำมำใช้ในกำรคัดเลือกผูช้ นะ
สำมำรถแลกรับรำงวัลได้จำกพริงเกิลส์ทุก
กระป๋ องทีซ่ อ้ื

17.93 บำท
อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ
ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์
2664
กำหนดกำรเกี่ยวกับ
กำรคัดเลือกและกำร
ประกำศผู้ชนะ:

ผูช้ นะทีไ่ ด้รบั รำงวัลประจำวันและผูช้ นะได้รบั รำงวัลประจำสัปดำห์จะได้รบั อีเมลแจ้งจำกผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยภำยในสอง (2)
สัปดำห์นับจำกวัน ที่มีกำรตัดสิน คัดเลือ กผู้ช นะ พร้อ มกับจะได้ร บั รหัส เพื่อ แลกรับสกิน ส ำหรับเกม Mobile Legends ประเภท
Starlight Skin หรือ สกิน ส ำหรับ เกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin และจะมีก ำรประกำศชื่อ ผู้ช นะใน Facebook ของ
พริงเกิลส์ ประเทศไทย (www.facebook.com/pringlesthailand) ภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกวันที่มกี ำรคัดเลือกที่เกี่ยวข้อง ตำม
กำหนดกำรประกำศผลทีร่ ะบุไว้ในตำรำง 1 และตำรำง 2 ด้ำนล่ำงนี้ ทัง้ นี้ คำตอบใด ๆ ทีไ่ ด้รบั กำรตัดสินให้เป็ นผูช้ นะแต่ไม่สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ จะได้รบั อีเมลจำกผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแจ้งให้ทรำบว่ำรำยกำรที่ส่งมำไม่มสี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย
กำรคัดเลือกผูช้ นะดำเนินกำรโดยบริษทั ทีเ่ ป็ นตัวแทนให้บริกำรทีแ่ ต่งตัง้ โดยผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยได้แก่ บริษทั ลัคกี้วนั กรุ๊ป
จำกัด ตัง้ อยู่ท่ีเลขที่ 3/16 นนทบุร ี 48 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี 11000 และดำเนินกำรขึ้นในวันและเวลำที่ตำมระบุ
ด้ำนล่ำง และผู้แทนของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ได้แก่คุณอวนิช บำจำจ และคุณวิมลพรรณ วุฒพิ ฤกษ์ จะเป็ นผู้ตรวจสอบ
เกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั คัดเลือกเป็ นผูช้ นะต่อไป
กำรคัดเลือกผูช้ นะจะดำเนินกำรตำมกำหนดกำรต่อไปนี้

(คำแปล)

ตำรำง 1 กำรคัดเลือกและกำรประกำศผลผู้ชนะได้รบั รำงวัลประจำสัปดำห์ โดยได้รบั รำงวัลเป็ นสกิ นสำหรับเกม Mobile
Legends ประเภท Epic Skin
วันเวลำที่ทำกำรคัดเลือกผู้
ชนะ

วันที่ประกำศผลผู้
ชนะ

จำนวนผู้
ชนะ

20 กันยำยน 2564

1

13 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.

27 กันยำยน 2564

1

20 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.

4 ตุลำคม 2564

1

27 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.

11 ตุลำคม 2564

1

4 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.

18 ตุลำคม 2564

1

11 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.

25 ตุลำคม 2564

1

18 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.

1 พฤศจิกำยน 2564

1

25 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.

8 พฤศจิกำยน 2564

1

15 พฤศจิกำยน
2564

1

6 กันยำยน 2564

เวลำ 17:00 น.

1 พฤศจิกำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
รวมทัง้ สิน้

สำหรับคำตอบที่ได้รบั ระหว่ำง
วันที่
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน
2564 ถึง 5 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 6 กันยำยน
2564 ถึง 12 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที1่ 3 กันยำยน
2564 ถึง 19 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 20 กันยำยน
2564 ถึง 26 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน
2564 ถึง 3 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 4 ตุลำคม
2564 ถึง 10 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 11 ตุลำคม
2564 ถึง 17 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 18 ตุลำคม
2564 ถึง 24 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม
2564 ถึง 31 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

9

ตำรำง 2 กำรคัดเลือกและกำรประกำศผลผู้ชนะได้รบั รำงวัลประจำวัน โดยได้รบั รำงวัลเป็ นสกิ นสำหรับเกม Mobile
Legends ประเภท Starlight Skin

(คำแปล)
วันเวลำที่ทำกำรคัดเลือกผู้
ชนะ

วันที่ประกำศผลผู้
ชนะ

จำนวนผู้
ชนะ

20 กันยำยน 2564

5

13 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.

27 กันยำยน 2564

7

20 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.

4 ตุลำคม 2564

7

27 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.

11 ตุลำคม 2564

7

4 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.

18 ตุลำคม 2564

7

11 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.

25 ตุลำคม 2564

7

18 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.

1 พฤศจิกำยน 2564

7

25 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.

8 พฤศจิกำยน 2564

7

1 พฤศจิกำยน 2564
เวลำ 17:00 น.

15 พฤศจิกำยน
2564

7

6 กันยำยน 2564

เวลำ 17:00 น.

กำรได้รบั รำงวัล

สำหรับคำตอบที่ได้รบั ระหว่ำง
วันที่
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน
2564 ถึง 5 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 6 กันยำยน
2564 ถึง 12 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 13 กันยำยน
2564 ถึง 19 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 20 กันยำยน
2564 ถึง 26 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน
2564 ถึง 3 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 4 ตุลำคม
2564 ถึง 10 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 11 ตุลำคม
2564 ถึง 17 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 18 ตุลำคม
2564 ถึง 24 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
ทุกวันระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม
2564 ถึง 31 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

รวมทัง้ สิน้
61
กำรคัดเลือกผู้ได้รบั รำงวัลประจำวัน
ผูช้ นะได้รบั รำงวัลประจำวัน โดยได้รบั รำงวัลเป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin และผูช้ นะได้รบั รำงวัล
ประจำสัปดำห์ โดยได้ร บั รำงวัล เป็ น สกิน สำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin จะได้ร บั อีเมลแจ้งให้ทรำบจำกผู้จดั
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยภำยในสอง (2) สัปดำห์นับจำกวันที่มีกำรตัดสินคัดเลือ กผู้ชนะ พร้อมกับจะได้รบั รหัสแลกและวิธีก ำร
รับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin กำรจัดสรร
รำงวัลให้แก่ผชู้ นะประจำวันและผูช้ นะประจำสัปดำห์ เป็ นกำรเลือกรำงวัลให้แก่ผชู้ นะ หรือสำหรับผูช้ นะแต่ละท่ำน ด้วยดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำร โดยทีผ่ ชู้ นะไม่สำมำรถเลือกแบบของสกินได้เอง
รหัสสำหรับแลกสกิ นสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin และ Epic Skin จะต้องแลกรับก่อนวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2565
รหัสใด ๆ ทีไ่ ม่มกี ำรขอแลกรับภำยในระยะเวลำดังกล่ำวจะไม่สำมำรถออกรหัสใหม่แทนหรือออกรหัสใหม่ให้อกี ครัง้ ได้

(คำแปล)
สำมำรถแลกรับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin และ Epic Skin ได้ท่ี
https://gamingph.com/2019/09/how-to-redeem-codes-in-mobile-legends-bang-bang/
เพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร
เมื่อมีกำรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินแล้ว จะมีกำรส่งอีเมลรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร จำกผูจ้ ดั กิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยไปยังทีอ่ ยู่อเี มลทีใ่ ช้ร่วมกิจกรรมภำยใน 48 ชัวโมง
่ (ตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันศุกร์ แต่สำหรับวันหยุดรำชกำรและวันหยุด
สุดสัปดำห์ บริษทั จะส่งรหัสดังกล่ำวให้ในวันทำกำรถัดไปเมื่อได้รบั กำรตรวจสอบยืนยันควำมถูกต้องแล้ว)
จำนวนสูงสุดทีจ่ ำกัด: ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยหนึ่งคนสำมำรถแลกรับเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร ได้
ไม่จำกัด
ขีดจำกัดเกีย่ วกับกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย: ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย มีรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile
Legends ฟรี 30 เพชรพร้อมให้แลกมำกทีส่ ุดถึง 10,000 รหัส
รหัสแลกรับเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร จะต้องแลกรับก่อนวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2565 รหัสใด ๆ ทีไ่ ม่ได้มกี ำร
แลกรับในระยะเวลำดังกล่ำวบริษทั จะยึดคืนและจะไม่มกี ำรพิจำรณำและตอบกลับเกีย่ วกับกำรขอใหม่หรือขยำยเวลำสำหรับกำรมีผล
ใช้ได้ของรหัสแลกเพชรดังกล่ำว

รำงวัลที่ไม่ได้รบั ไป

สำมำรถแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรได้ท่ี https://gamingph.com/2019/09/how-to-redeem-codes-inmobile-legends-bang-bang/
รหัสสำหรับแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร สกินประเภท Starlight Skin และสกินประเภท Epic Skin ทุก
รำยกำรทัง้ หมด จะต้องแลกรับก่อนวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2565 รหัสใด ๆ ที่ไม่ได้แลกรับภำยในระยะเวลำดังกล่ำวบริษทั จะยึดคืน
และจะไม่มกี ำรพิจำรณำและตอบกลับเกีย่ วกับกำรขอใหม่หรือขยำยเวลำสำหรับกำรมีผลใช้ได้ของรหัสนัน้

1. ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยตกลงและยอมรับว่ำผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยได้อ่ำนเงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (และตำรำงรำยละเอียด) แล้ว
และกำรทีผ่ เู้ ข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ถอื ว่ำผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมยอมรับเงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (และ ตำรำงรำยละเอียด) แล้ว
ข้อควำมใดทีข่ น้ึ ต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (ในภาษาอังกฤษ) ทีใ่ ช้ในเงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้มคี วำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในตำรำงรำยละเอียด เว้น
แต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น
2. กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้เริม่ ต้นขึน้ ในวันเริม่ ต้นกิจกรรมและสิ้นสุดในวันสิ้นสุดกิจกรรม (“ระยะเวลำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย”) คำตอบที่ส่งเข้ำมำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยถือว่ำได้รบั แล้ว ณ เวลำทีผ่ จู้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยได้รบั คำตอบไม่ใช่เวลำทีส่ ่งข้อมูลหรือส่งคำตอบเข้ำมำโดยผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม
สำหรับเรื่องเวลำที่ได้รบั คำตอบ ให้ยดึ ถือตำมบันทึกต่ำง ๆ ของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยและบริษทั ที่เป็ นตัวแทนให้บริกำรของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยเท่ำนัน้ โดยถือเป็ นทีส่ ุด
3. คำตอบที่ดำเนินกำรส่งอย่ำงถูกต้องและมีสทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจะได้รบั กำรยอมรับเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในระยะเวลำจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย
4. บริษทั ทีเ่ ป็ นตัวแทนให้บริกำร/บริษทั ต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกำรจัดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ ตลอดจนผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ตัวแทน
จำหน่ำยของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ซัพพลำยเออร์ของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย บริษทั สำขำ/กิจกำรต่ำง ๆ ของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
รวมถึงบริษทั และต่ำง ๆ และบริษทั ซึ่งเป็ นตัวแทนให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง ไม่มสี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ “สมำชิกใกล้ชดิ ในครอบครัว” หมำยถึง
บุคคลใด ๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ คู่สมรส อดีตคู่สมรส คู่สมรสโดยพฤตินัย บุตร หรือบุตรของคู่สมรสที่ไม่ได้เกิดจำกควำมสัมพันธ์ปัจจุบนั (ทัง้ สองกรณีไม่ว่ำเป็ น
บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรม) บิดำมำรดำ คู่สมรสใหม่ของบิดำหรือมำรดำ ปู่ย่ำตำยำย คู่สมรสใหม่ของปู่ย่ำตำยำย ลุง ป้ ำ น้ำ อำ หลำนชำย หลำนสำว
พีช่ ำย/น้องชำย พีส่ ำว/น้องสำว บุตรชำยของคู่สมรสใหม่ของบิดำหรือมำรดำ บุตรสำวของคู่สมรสใหม่ของบิดำหรือมำรดำ หรือ ลูกพีล่ ูกน้องซึง่ มีป่ ยู ่ำตำยำย
ร่วมกัน

(คำแปล)
5. กำรตัดสินหำผูช้ นะกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจะตัดสินตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงรำยละเอียด กำรตัดสินทัง้ หมดจะเป็ นไปตำมที่ผจู้ ดั กิจกรรมพิจำรณำตัดสิน
โดยใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว กำรตัดสินทัง้ หมดถือเป็ นที่สุดและบริษทั จะไม่รบั กำรติดต่อสื่อสำรเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพำทเกีย่ วกับ
ผลกำรตัดสิน
6. บริษทั จะใช้ควำมพยำยำมทัง้ ปวงตำมเหตุผลอันสมควรในกำรติดต่อกับผูช้ นะแต่ละรำย
7. หำกผูช้ นะไม่ว่ำรำยใด ๆ เลือกทีจ่ ะไม่รบั รำงวัลของตน (หรือไม่สำมำรถรับรำงวัลของตนได้) หรือไม่รบั รำงวัลตำมเวลำทีก่ ำหนดโดยผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำย หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ ผูช้ นะดังกล่ำวจะถูกริบรำงวัลคืน และผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไม่มหี น้ำทีจ่ ดั หำสิง่ อื่นมำทดแทนรำงวัลนัน้
8. หำกท่ำนได้รบั สิทธิในกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจำกกำรซื้อสินค้ำหรือสมัครรับบริกำร รำคำของสินค้ำหรือบริกำรทีซ่ ้อื หรือสมัครเพื่อเข้ำ
ร่วมกิจกรรมนัน้ จะมีมลู ค่ำไม่สงู ไปกว่ำรำคำของสินค้ำหรือบริกำรเดียวกันนัน้ ทีข่ ำยโดยไม่ได้ให้สทิ ธิในกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้
9. มูลค่ำของรำงวัลเป็ นมูลค่ำที่ถูกต้องและเป็ นไปตำมมูลค่ำค้ำปลีกที่แนะนำ (ซึ่งรวมภำษีกำรขำยหรือภ ำษีกำรบริโภคหรือภำษีท่คี ล้ำยคลึงกัน ใด ๆ ตำม
กฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ) ณ วันที่ประกำศรำคำนัน้ ๆ ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อมูลค่ำของรำคำของ
รำงวัลภำยหลังจำกวันดังกล่ำว
10. รำงวัลไม่ว่ำส่วนใดก็ตำมไม่สำมำรถแลกเปลีย่ นหรือแลกคืนเป็ นเงินสดหรือรำงวัลอื่นใด หรือให้หรือโอนได้ เว้นแต่จะได้มกี ำรระบุ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้เป็ น
อย่ำงอื่นโดยผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
11. หำกรำงวัล (หรือบำงส่วนของรำงวัล) ไม่มพี ร้อมแจก ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสงวนสิทธิในกำรทดแทนรำงวัลนี้ (หรือส่วนของรำงวัลนี้) ด้วยรำงวัลอื่นทีม่ ี
มูลค่ำและ/หรือคุณสมบัตทิ เ่ี ทียบเท่ำหรือมำกกว่ำ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ ด ๆ ทีก่ ำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยหน่วยงำนกำกับดูแล
12. ไม่มกี ำรเรียกเก็บเงินใด ๆ โดยผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ หำกกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถทำได้
ทำงออนไลน์ จะไม่มคี ่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมใด ๆ สำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย นอกเหนือไปจำกค่ำใช้จ่ำยใดก็ตำมทีผ่ เู้ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยต้องชำระเพื่อเข้ำถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทใ่ี ช้สำหรับกำรส่งคำตอบผ่ำนทำงผูใ้ ห้บริกำรอินเทอร์เน็ตของตน
13. รำงวัลแต่ละรำงวัลจะมอบให้แก่บุคคลที่มชี ่อื ในคำตอบนัน้ ๆ คำตอบใด ๆ ที่ส่งให้โดยบุคคลอื่นในนำมของผูเ้ ข้ำร่วม กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย หรือส่งโดย
บุคคลภำยนอกอื่น ๆ จะเป็ นโมฆะ หำกมีขอ้ พิพำทเกีย่ วกับตัวตนของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยหรือผูช้ นะ ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสงวนสิทธิใน
กำรพิจำรณำตัดสินในเรื่องตัวตนของผูเ้ ข้ำร่วมหรือผูช้ นะดังกล่ำวโดยใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว
14. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจะถูกเก็บรวบรวมโดยผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในฐำนข้อมูล
ของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอำจใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทำกำรตลำดในอนำคต เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของผู้
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย รวมถึงเพื่อกำรติดต่อทำงอิเล็กทรอนิกส์กบั ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยมีหน้ำทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมนโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัว ซึง่ มีอยู่ท่ี www.pringles.com นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยมีขอ้ มูลต่ำง ๆ เกีย่ วกับวิธกี ำรทีผ่ เู้ ข้ำร่วมกิจกรรมอำจ
เข้ำถึง ปรับปรุง และขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่ วกับตนเองทีผ่ จู้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยมีอยู่ และวิธกี ำรทีผ่ เู้ ข้ำร่วมกิจกรรมอำจร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
กระทำใด ๆ ของผู้จดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยที่เป็ นกำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยควำมเป็ นส่วนตัวที่ใช้บงั คับของประเทศนัน้ ๆ และวิธีกำรที่จะมีกำรดำเนินกำร
เกีย่ วกับกำรร้องเรียนดังกล่ำว ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ได้ และอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภำยนอกต่ำง ๆ รวมถึงผู้รบั จ้ำงและตัวแทนของผู้จดั
กิจกรรม รวมถึงซัพพลำยเออร์ผจู้ ดั หำของรำงวัล และผูใ้ ห้บริกำรเกีย่ วกับของรำงวัลได้ทรำบ เพื่อให้บุคคลเหล่ำนัน้ ให้ควำมช่วยเหลือเกีย่ วกับกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยนี้ หำกผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนตำมทีม่ กี ำรร้องขอ ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมอำจไม่มสี ทิ ธิเข้ำร่วมชิงรำงวัลหรือขอรับรำงวัลใน
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ ผูจ้ ดั กิจกรรมอำจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมไปยังประเทศต่ำง ๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
ของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
15. สำหรับถ้อยแถลงต่อสำธำรณชนหรือโฆษณำต่ำง ๆ ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอำจเผยแพร่เพียงนำมสกุล อักษรย่อชื่อ และรัฐ/อำณำเขต/ประเทศ หรือ
รหัสไปรษณียข์ องถิน่ ทีอ่ ยู่ของผูช้ นะเท่ำนัน้
16. เงื่อนไขหนึ่งในกำรรับรำงวัลคือ บริษทั กำหนดให้ผชู้ นะอำจต้องลงลำยมือชื่อในหนังสือปลดเปลือ้ งทำงกฎหมำย ตำมที่ผจู้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยกำหนด
โดยใช้ดุลพินิจของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแต่เพียงผูเ้ ดียวก่อนทีจ่ ะรับรำงวัล

(คำแปล)
17. หำกบุคคลภำยนอกเป็ นผูจ้ ดั หำรำงวัลให้แก่ผจู้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย รำงวัลดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้บงั คับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของรำงวัล
บุคคลภำยนอกทีเ่ ป็ นซัพพลำยเออร์จดั หำของรำงวัล (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภำยนอก”) และกำรให้รำงวัลจะเป็ นควำมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ของบุคคลภำยนอกดังกล่ำวไม่ใช่ของผูจ้ ดั กิจกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภำยนอกซึ่งใช้บั งคับกับของรำงวัล ณ เวลำที่มกี ำรออกข้อกำหนดนัน้
ให้แก่ผชู้ นะ จะมีผลเหนือกว่ำเงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมฉบับนี้เท่ำทีม่ ขี อ้ ขัดแย้งใด ๆ ระหว่ำงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภำยนอกกับเงื่อนไขของ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฉบับนี้ ในกำรนี้ผจู้ ดั กิจกรรมไม่ตอ้ งรับผิดชอบและไม่มคี วำมรับผิดประกำรใดต่อควำมล่ำช้ำใด ๆ หรือต่อกำรทีบ่ ุคคลภำยนอกไม่ส่งมอบ
รำงวัล หรือควำมล่ำช้ำใด ๆ หรือ ควำมผิดพลำดใด ๆ เกี่ยวกับของรำงวัลเอง หรือเกี่ยวกับกำรที่บุคคลภำยนอกดังกล่ำวไม่ ปฏิบตั หิ น้ำที่ใด ๆ ของตนตำม
เงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมฉบับนี้ หรือเกีย่ วกับเหตุประกำรอื่น
18. กำรรับรองหรือรับประกันใด ๆ ที่มใี ห้เป็ นกำรรับรองหรือรับประกันเพิม่ เติมนอกเหนือไปจำกกำรรับรองหรือรับประกันตำมกฎหมำย ทีเ่ กีย่ วข้องใด ๆ และไม่
มีขอ้ ควำมใดในเงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมฉบับนี้เป็ นกำรห้ำม กีดกัน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเป็ นกำรทำให้เข้ำใจได้ว่ำเป็ นกำรห้ำม กีดกัน หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิใด ๆ ของผูบ้ ริโภคตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับของประเทศนัน้ ๆ รวมถึงกฎหมำยเกี่ยวกับผูบ้ ริโภค สัญญำ และกำรแข่งขัน ใด ๆ ของ
ประเทศนัน้ ๆ
19. ไม่ว่ำด้วยเหตุผลประกำรใด หำกส่วนใด ๆ ของกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ไม่สำมำรถดำเนินกำรขึน้ ได้ตำมที่วำงแผน รวมถึงอันเนื่องมำจำกเหตุผลเกีย่ วกับ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เครือข่ำยกำรติดต่อสื่อสำรไม่สำมำรถใช้กำรได้ บัก๊ กำรรบกวนระบบ กำรเข้ำแทรกแซงโดยไม่ได้รบั อนุญำต กำรฉ้อโกงหลอกหลวง ควำม
ผิดพลำดทำงเทคนิค หรือสำเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ผู้จดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอำจยกเลิก บอกเลิก
เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือระงับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้โดยใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และดำเนินกำรให้คำตอบใด ๆ ที่ส่งเข้ำมำที่ได้รบั
ผลกระทบตกเป็ นโมฆะไป หรือระงับ หรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขเกีย่ วกับรำงวัล ทัง้ นี้เป็ นไปตำมกฎระเบียบของรัฐหรืออำณำเขต
20. ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสงวนสิทธิในกำรตรวจสอบสิทธิและควำมถูกต้องเกี่ยวกับคำตอบที่ส่งเข้ำมำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยและรำยละเอียดของ
ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย (รวมถึงตัวตนของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม อำยุ และถิน่ ที่อยู่) ไม่ว่ำในเวลำใดก็ตำม และในกรณีทผ่ี ชู้ นะไม่สำมำรถให้หลักฐำน
พิสูจน์ท่ีเหมำะสมตำมที่ผจู้ ดั กิจกรรมกำหนดเพื่อกำรตรวจสอบคำตอบที่ส่งเข้ำมำร่วมกิจกรรม ผู้ชนะจะถูกริบรำงวัลคืนทัง้ หมด และจะไม่มกี ำรเสนอสิง่
ทดแทนให้ คำตอบที่ส่งเข้ำมำร่วมกิจกรรมที่ไม่ครบถ้วน ไม่สำมำรถเข้ำใจได้ ฟั งไม่ออก ไม่ถูกต้อง และอ่ำนไม่ออก ตำมที่เกี่ยวข้อง จะถือว่ำเป็ นโมฆะตำม
ดุลพินิจของผูจ้ ดั กิจกรรม และไม่มสี ทิ ธิเป็ นผูช้ นะ คำตอบทีส่ ่งเข้ำมำร่วมกิจกรรมทีม่ ขี อ้ ควำมแสดงควำมคิดเห็นทีก่ ่อให้เกิดควำมไม่น่ ำพึงพอใจ หรือเป็ นกำร
ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือที่เป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำยใด ๆ หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภำยนอกใด ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ จะไม่มสี ทิ ธิ
เป็ นผู้ชนะ ห้ำมใช้ซอฟต์แวร์ในกำรส่งข้อมูลอัตโนมัตใิ ด ๆ หรือวิธีกำรทำงเครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใด ที่ทำให้บุคคลสำมำรถส่งคำตอบเข้ำมำร่วม
กิจกรรมได้ซ้ำ ๆ และกำรฝ่ ำฝืนอำจทำให้คำตอบทัง้ ปวงทีส่ ่งเข้ำมำร่วมกิจกรรมโดยบุคคลนัน้ ตกเป็ นโมฆะ
21. ท่ำนต้องเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดงรำยกำรสินค้ำที่ซ้อื ไว้เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรซื้อ หำกท่ำนไม่มใี บเสร็จรับเงินแสดงกำรซื้อของท่ำน ท่ำนอำจจัดทำ
และส่งหนังสือถ้อยแถลงแจ้งกำรสูญหำยแทนใบเสร็จรับเงินกำรซื้อที่สูญหำยไป หำกท่ำนไม่ สำมำรถแสดงใบเสร็จรับเงินของท่ำนในกำรส่งคำตอบ หรือไม่
จัดทำหนังสือถ้อยแถลงแจ้งกำรสูญหำยเมื่อได้รบั กำรร้องขอ ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอำจตัดสิทธิในคำตอบทีท่ ่ำนส่งเข้ำร่วมกิจกรรมและท่ำนจะเสียสิทธิ
ใด ๆ ก็ตำมในกำรได้รบั รำงวัล หลักฐำนกำรซื้อจะต้องเหมือนกันกับสิง่ ทีท่ ่ำนได้ส่งมำพร้อมกับคำตอบของท่ำน หำกผูจ้ ดั กิจกรรมมีควำมเห็นว่ำท่ำนให้ผอู้ ่นื
ใช้หลักฐำนกำรซื้อใด ๆ ด้วย คำตอบของท่ำนจะตกเป็ นโมฆะและท่ำนจะเสียสิทธิใด ๆ ก็ตำมในกำรได้รบั รำงวัล
22. ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสงวนสิทธิในกำรตัดสิทธิในคำตอบที่ส่งเข้ำมำร่วมกิจกรรมในกรณีท่มี เี หตุกำรณ์ท่ไี ม่ เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยฉบับนี้ ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพำทเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรตัดสินใจของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจะถือ
เป็ นทีส่ ุดและมีผลผูกพันผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมแต่ละคน และบริษทั จะไม่รบั กำรติดต่อสื่อสำรใด ๆ เพิม่ เติม
23. ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยและบริษทั ซึง่ เป็ นตัวแทนให้บริกำรและบริษทั ต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ไม่ตอ้ งรับผิดต่อควำมเสียหำย
ใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะควำมเสียหำยโดยอ้อม หรือควำมเสียหำยพิเศษ หรือควำมเสียหำยซึง่ เป็ นผลตำมมำ หรือกำรสูญเสียกำไร) ค่ำใช้ จ่ำย ควำม
เสียหำย กำรบำดเจ็บของบุคคลหรือกำรเสียชีวติ ซึง่ มีผไู้ ด้รบั ควำมเสียหำยดังกล่ำว หรือเป็ นเหตุกำรณ์ ทเ่ี กิดขึน้ (ไม่ว่ำจะเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของ
บุคคลหรือกำรกระทำผิดโดยจงใจหรือไม่) อันเกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ หรือกำรยอมรับ หรือใช้รำงวัลใด ๆ (หรือ กำรแนะนำ) ยกเว้น
สำหรับควำมรับผิดใด ๆ ทีไ่ ม่สำมำรถยกเว้นได้ตำมกฎหมำย (ซึง่ ในกรณีน้ี ควำมรับผิดดังกล่ำวจำกัดอยู่ทข่ี อบเขตน้อยทีส่ ุดทีก่ ฎหมำยอนุญำต)
24. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจะเข้ำร่วมและให้ควำมร่วมมือตำมที่กำหนด เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรมทัง้ ปวงเกี่ยวกับกำรตลำดและสื่อสิง่ พิมพ์ ที่เกี่ ยวข้องกับกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยนี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) กำรบันทึกภำพและเสียง กำรถ่ำยภำพ กำรถ่ำยภำพยนตร์ หรือกำรสัมภำษณ์ และผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมรับทรำบ

(คำแปล)
ว่ำผู้จดั กิจกรรมอำจใช้ส่อื กำรตลำดและสื่อสิง่ พิมพ์ใด ๆ ดังกล่ำว โดยไม่ต้องแจ้งผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวเพิม่ เติมหรือให้ค่ำตอบ แทนเพิม่ เติมใด ๆ แก่
ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว
25. เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นกำรเฉพำะเป็ นอย่ำงอื่น กำรได้รำงวัลเป็ นเหตุกำรณ์ ทเ่ี กิดขึน้ เดี่ยว ๆ เหตุกำรณ์หนึ่งของผูช้ นะ (และผูต้ ดิ ตำมของผูช้ นะ หำกเกีย่ วข้อง)
และไม่สำมำรถแยกดำเนินกำรออกเป็ นหลำยครัง้ หรือหลำยส่วนแยกจำกกันได้
26. ผูจ้ ดั กิจกรรมไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลทำงภำษีใด ๆ และผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมต้องขอคำแนะนำทำงกำรเงินโดยอิสระด้วยตนเองเกีย่ วกับผลทำงภำษีท่เี กีย่ วข้อง
กับรำงวัลหรือกำรรับรำงวัล
27. กำรทีผ่ จู้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไม่บงั คับใช้สทิ ธิใด ๆ ของตนไม่ว่ำในขัน้ ตอนใด ๆ ไม่ได้เป็ นกำรสละสิทธิต่ำง ๆ เหล่ำนัน้
28. กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยแห่งประเทศไทย โดยไม่ใช้กฎหมำยอื่นใด ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมยอมรับว่ำศำลแห่งประเทศไทยเป็ นศำลทีม่ เี ขต
อำนำจแต่เพียงผูเ้ ดียว

