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อภิสิทธ��เหนือระดับ
อินทร�คลับการ�ด
แลกของรางว�ลผ�านอินทร�คลับการ�ด ร�วอร�ด
สิทธ�พ�เศษและของรางว�ลมากมาย ทั�งมือถือ เคร�่องใช�ไฟฟ�า

• สมัครฟร� ไม�มีค�าใช�จ�ายทั�งค�าสมัครแรกเข�าและค�าธรรมเนียมรายป�
• ร�บคะแนนสะสมได�ทันที ทุกตันของการซื�อผลิตภัณฑ�ของบร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 (ผลิตภัณฑ�ปูนอินทร� และอินทร�มอร�ตาร�) และบร�ษัท คอนวูด จำกัด (ผลิตภัณฑ�คอนวูด)
• สามารถนำคะแนนที�สะสมมาแลกของรางว�ลต�างๆ รวมถึงได�ร�บสิทธ�พ�เศษในการร�วมโปรโมชั�น 
 และกิจกรรมสุดพ�เศษต�างๆ เช�น งานเลี�ยงพ�เศษของสมาชิก โปรแกรมท�องเที�ยว 
 ที�พ�เศษเฉพาะสมาชิกบัตรอินทร�คลับการ�ด
• คะแนนสะสมไม�มีว�นหมดอายุ
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กติกาการแลกของรางว�ล
• สมาชิกอินทร�คลับการ�ดสามารถใช�คะแนนสะสมได�ดังต�อไปนี�
 1. ใช�คะแนนสะสมแลกของรางว�ลตามที�บร�ษัทฯ ได�กำหนด หร�อ 2. ใช�คะแนนสะสมแลกเป�นมูลค�าเติมเง�น  
 บัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพร�ส เป�นจำนวนตามเง�่อนไขที�บร�ษัทฯ กำหนด

• ห�ามสมาชิกอินทร�คลับการ�ดโอนสิทธ�การได�ร�บคะแนน หร�อโอนสิทธ�การใช�คะแนนให�แก�บุคคลอื�น

• สำหร�บผลิตภัณฑ�ปูนอินทร� สมาชิกอินทร�คลับการ�ดจะได�ร�บคะแนนก็ต�อเมื�อซื�อจากบร�ษัท ปูนซีเมนต�  
  นครหลวง จำกัด (มหาชน) หร�อตัวแทนจำหน�ายของบร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน) เท�านั�น  
 และสำหร�บผลิตภัณฑ�คอนวูด สมาชิกอินทร�คลับการ�ดจะได�ร�บคะแนนก็ต�อเมื�อซื�อผลิตภัณฑ�จากบร�ษัท  
 คอนวูด จำกัด หร�อตัวแทนจำหน�ายของบร�ษัท คอนวูด จำกัด เท�านั�น

• บร�ษัทฯ มีสิทธ��ที�จะบร�หารจัดการการออกบัตรสมาชิกอินทร�คลับการ�ดหร�อข�อมูลเกี�ยวกับบัตรของสมาชิก  
 อินทร�คลับการ�ด เปลี�ยนแปลงคะแนนให�เพ��มขึ�น หร�อลดลง หร�อโดยประการอื�นจากที�เป�นอยู�ก็ได� หร�อจะ
 เปลี�ยนแปลงรางว�ลจากคะแนนเป�นรูปแบบอื�นก็ได� ทั�งนี�สุดแล�วแต�บร�ษัทฯ จะเห็นสมควร และการเปลี�ยน
 แปลงดังกล�าว บร�ษัทฯจะกระทำเมื�อใดก็ได� โดยไม�ต�องแจ�งให�สมาชิกอินทร�คลับการ�ดทราบล�วงหน�า

• ในกรณ�ที�ของรางว�ลใดหมด เนื�องจากผู�ถือบัตรรายอื�นได�ใช�สิทธ�แลกไปก�อนแล�ว หร�อเนื�องจากสาเหตุอื�นใด
 บร�ษัทฯ มีสิทธ�ส�งมอบของรางว�ลอย�างอื�นที�มีมูลค�าใกล�เคียงให�แทน

• กติกา และของรางว�ลที�แสดงไว�ในเอกสารนี� มีผลบังคับใช�นับแต�ว�นที� 25 มกราคม 2560 ไปจนกว�าบร�ษัทฯ  
 ประกาศเปลี�ยนแปลงเป�นอย�างอื�น

• สิทธ�ประโยชน�สมาชิกในอินทร�คลับการ�ด แคตตาล็อก 2017 นี�มีผลเป�นการยกเลิก และใช�แทนอินทร�คลับการ�ด  
 แคตตาล็อก ฉบับก�อนๆ ทั�งหมด

• ของรางว�ลที�ได�ร�บ และมูลค�าของเง�นที�เติมในบัตรที�สมาชิกอินทร�คลับการ�ด ใช�คะแนนสะสมแลกนั�น  
 สมาชิกที�ใช�สิทธ�มีหน�าที�ชำระค�าภาษีหัก ณ ที�จ�าย (อัตรา 3%ของมูลค�าของรางว�ลหร�อมูลค�าของการเติมเง�น)
 เว�นแต�ในกรณ�ที�บร�ษัทฯ ตกลงเป�นผู�ออกค�าภาษีหัก ณ ที�จ�ายดั�งกล�าวให�แทน 

 สำหร�บหนังสือร�บรองการหักภาษี ณ ที�จ�ายนั�น สมาชิกอินทร�คลับการ�ด จะได�ร�บหนังสือร�บรองการหัก
 ภาษี ณ ที�จ�าย ซึ�งบร�ษัทฯ จะออกให�ในนามของสมาชิกอินทร�คลับการ�ดที�ได�ใช�สิทธ�เท�านั�น ไม�สามารถเปลี�ยน
 เป�นชื�อของบุคคลอื�นใดได�
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อุปกรณ�สื�อสารทันสมัย
Gadget

A2017-001
Apple iPhone 7 Plus (32GB)
คะแนน 191,500 แต�ม
• จอแสดงผลแบบ Retina HD Display LED-Backlit (IPS)
 ความละเอียด 1920x1080 Pixels (กว�าง 5.5 นิ�ว)
 และเซ็นเซอร�สแกนลายนิ�วมือ (Touch ID) ในตัว
• กล�องดิจิทัลแบบ Dual Lens Camera (เลนส� Wide-Angle 
 และ Telephoto) ความละเอียด 12 ล�านพ�กเซล 
 พร�อมระบบ 2x Optical Zoom และกล�องดิจิทัล FaceTime HD 
 ด�านหน�า ความละเอียด7 ล�านพ�กเซล

A2017-002
Apple iPhone 7 (32GB)
คะแนน  161,100  แต�ม
• จอแสดงผลแบบ Retina HD Display LED-Backlit (IPS)
 ความละเอียด 1334x750 Pixels (กว�าง 4.7 นิ�ว)
 และเซ็นเซอร�สแกนลายนิ�วมือ (Touch ID) ในตัว
• กล�องดิจิทัลด�านหลัง ความละเอียด 12 ล�านพ�กเซล 
 กล�องดิจิทัล FaceTime HD ด�านหน�าความละเอียด 7 ล�านพ�กเซล

A2017-003
Samsung Galaxy J7 Prime
คะแนน  60,200  แต�ม
• จอแสดงผลแบบ PLS TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7ล�านสี 
 ความละเอียด 1920x1080 Pixels (Full HD 1080p : กว�าง 5.5 นิ�ว) 
 พร�อมเซ็นเซอร�สแกนลายนิ�วมือ (Fingerprint Sensor) ที�ปุ�มโฮม
• กล�องดิจิทัลตัวหลักด�านหลัง ความละเอียด 13 ล�านพ�กเซล 
 กล�องดิจิทัลขนาดเล็กด�านหน�าความละเอียด 8 ล�านพ�กเซล

A2017-004
Samsung Galaxy A9 Pro
คะแนน  96,700  แต�ม
• จอแสดงผลแบบ Super AMOLED Capacitive T
 ouchscreen 16.7ล�านสี ความละเอียด 1920x1080 Pixels 
 (Full HD 1080p : กว�าง 5.5 นิ�ว) พร�อมเซ็นเซอร�สแกนลายนิ�วมือ (
 Fingerprint Sensor) ที�ปุ�มโฮม
• กล�องดิจิทัลตัวหลักด�านหลัง ความละเอียด 13 ล�านพ�กเซล (F/1.9) 
 กล�องดิจิทัลขนาดเล็กด�านหน�าความละเอียด 8 ล�านพ�กเซล (F/1.9)

A2017-005
Huawei P9 (32GB)
คะแนน  103,300  แต�ม
• หน�าจอแสดงผลแบบ IPS-NEO LCD ขนาด 5.2 นิ�ว 
 ความละเอียดระดับ Full HD 1080p (1080x1920 พ�กเซล)
• กล�องดิจิทัลด�านหลังแบบคู� (Dual Camera) จากบร�ษัท Leica 
 ความละเอียด 12 ล�านพ�กเซล พร�อมไฟแฟลช LED (F/2.2)
 และระบบการโฟกัสภาพแบบ Hybrid Autofocus
• กล�องดิจิทัลด�านหน�าความละเอียด 8 ล�านพ�กเซล

A2017-006
FITBIT Flex 2
คะแนน  27,300  แต�ม
• Track swimming ช�วยบันทึกการว�ายน้ำของคุณในแต�ละคร��ง
 แอคเซสซอร�่ ที�สามารถใช�งานสลับกันได�ตามต�องการ กันน้ำได�
• Reminder เตือนให�เคลื�อนไหวร�างกาย
• SmartTrack™ จดจำและบันทึกการออกกำลังกายอัตโนมัติ

A2017-008
DJI Phantom 3 standard 
drone 2.7k camera
คะแนน  116,700  แต�ม
• กล�องคุณภาพระดับ 2.7K สำหร�บถ�ายงาน Video
 หร�อ 12 ล�านพ�กเซล สำหร�บภาพนิ�ง
• บินได�นาน 25 นาที ต�อการชาร�ตหนึ�งคร��ง
• ความเร�วสูงสุดในการบิน 16 เมตร/ว�นาที
• ควบคุมด�วยว�ทยุบังคับให�เคลื�อนที�ทุกทิศทาง 
 มีระบบแก�เอียง Stabilizer
• บินลอยอยู�กับที�เมื�อไม�บังคับ (Position Hold)

A2017-009
GoPro HERO5
คะแนน  91,200  แต�ม
• ความละเอียของภาพ 12MP คุณภาพของไฟล�ว�ดีโอ 
 4K30 / 2.7K60 / 1080p120 ว�ดีโอ
• สามารถสั�งงานด�วยเสียง
• สามารถลงน้ำโดยไม�ต�องใส�เคสได�ถึง 10 เมตร หร�อ 33 ฟ�ต

A2017-007
Apple iPad Pro 9.7" (32GB)
คะแนน  139,200  แต�ม
• หน�าจอแบบ Retina Display ขนาด 9.7 นิ�ว
  ความละเอียด 2048x1536 พ�กเซล
• กล�องด�านหลัง iSight ความละเอียด 12 ล�านพ�กเซล 
 รองร�บการถ�ายว�ดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K Ultra HD
• กล�องด�านหน�า FaceTime HD ความละเอียด 5 ล�านพ�กเซล 
 รองร�บการถ�ายว�ดีโอความละเอียด HD 720p

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!
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สุขภาพและอุปกรณ�กีฬา
Health&Sport

อุปกรณ�ในบ�านและสำนักงาน
Home/Office Appliance

B2017-001
Omron เคร�่องว�ดความดัน รุ�น HEM-7130
คะแนน 15,200 แต�ม
• ไฟสัญลักษณ�แสดงเมื�อมีการพันผ�าพันแขนอย�างถูกต�อง
• แสดงค�าเฉลี�ย 3 คร��งที�ว�ดได�ภายใน 10 นาที
• 60 หน�วยความจำ พร�อมว�นที�และเวลา

C2017-001
พาเลทไม� (สีส�ม)
คะแนน 4,500 แต�ม
• พาเลทไม�หมุนเว�ยน
 ขนาด 121x121x121 ซม.

C2017-002
Samsung 48" UHD 4K 
Flat Smart TV JU6400 Series 6
คะแนน 170,100 แต�ม
• UHD Resolution คมชัดสมจร�ง ความละเอียด 4 เท�าของ Full HD
• Digital Tuner (DVB-T2) รองร�บการร�บสัญญาณดิจิตอล
• USB x 3 รองร�บไฟล�ภาพ เพลง และภาพยนต�จาก 
 flash memory และ HDD

C2017-004
Samsung SL-C480FW Wireless 
Color Laser Multifunction Printer
คะแนน 82,100 แต�ม
• พ�มพ�งานโดดเด�นด�วยความละเอียดสูงถึง 2400 × 600 dpi
• มาพร�อมกับฟ�งก�ชั�นการใช�งาน NFC , Mobile Print , WPS
• พ�มพ�งานและถ�ายเอกสารขาวดำ 18 แผ�น/นาที , สี 4 แผ�น/นาท

C2017-003
Samsung 32" HD 
Flat TV K4100 Series 4
คะแนน  57,700 แต�ม
• ดีไซน�แปลกใหม� POP Style แต�ไม�น�าบื�อ พร�อมลำโพงด�านหน�า
 ให�เสียงชัดยิ�งขึ�น
• Metallic Stand โดดเด�นด�วยขาตั�ง 4 ขา ที�ปร�บเปลี�ยนได�
• DVB-T2 ร�บสัญญาณทีว�ระบบติจิตอ

B2017-002
Omron เคร�่องว�ดองค�ประกอบร�างกาย รุ�น HBF-214
คะแนน 24,100 แต�ม
• ใช�ชั�งน้ำหนัก, ว�ดไขมันในร�างกาย
• แสดงระดับกล�ามเนื�อในร�างกาย ระดับไขมัน ค�า BMI 
• แสดงอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพัก

B2017-003
เคร�่องนวดเท�า OTO AF-80
คะแนน 66,800 แต�ม
• บีบนวดเท�าด�วยระบบถุงลม และนวดกดจ�ดใต�ฝ�าเท�าด�วยระบบลูกกลิ�ง
• ระบบทำความร�อน ช�วยให�รู�สึกผ�อนคลายกล�ามเนื�อฝ�าเท�า
• สามารถถอดผ�านำออกมาซักทำความสะอาดได�

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!
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C2017-007
เคร�่องทำน้ำอุ�น PANASONIC 
รุ�น DH-3NS1TW
คะแนน 27,300 แต�ม
• ระบบความปลอดภัยแบบ ELB และตัดไฟภายใน 0.05 ว�นาที
 ระดับป�องกันน้ำเข�าเคร�่องสูงถึง IP25 
• ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ POWER CONTROL พร�อมสไลด�บาร�
• ฝ�กบัว 3 ระดับ พร�อมหัวฝ�กบัว AGพลัส ผสมสารยับยั�งแบคทีเร�ย

C2017-009
เคร�่องร�ดถนอมผ�า Electrolux 
รุ�น EGS2003
คะแนน 24,300  แต�ม
• เคร�่องร�ดถนอมผ�า ความจ�ถังน้ำขนาด 2.3 ลิตร
 กำลังมอเตอร� 1,600 ว�ตต�
• หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื�อน้ำหมดแทงก�
• ล�อเลื�อน 4 ล�อ เคลื�อนย�ายได�สะดวก

C2017-0010
ตู�เซฟดิจิตอล (ตู�เซฟเจาะรู) 
KLASSIK รุ�น KS968
คะแนน 13,700 แต�ม
• ปลอดภัยด�วยรูเจาะสำหร�บยึดน็อตกับผนังและพ�้น
 เพ�่อป�องกันการเคลื�อนย�าย
• มาพร�อมกับกุญแจสำรองฉุกเฉินกรณ�ลืมรหัสผ�าน
 สะดวกปลอดภัย ทันสมัยกว�าด�วยระบบดิจิตอล 
 เป�ดตู�เซฟโดยใช�รหัส ใช�งานง�าย ไม�ยุ�งยาก

C2017-0011
เคร�่องดูดฝุ�นหุ�นยนต� MISTER ROBOT 
รุ�น THE WORLD 
คะแนน 60,200 แต�ม
• การทำงานแบบ 3 in 1 ทั�ง กวาดพ�้น ดูดฝุ�น และถูพ�้นในเวลาเดียวกัน
• มีเซนเซอร�กันตกจากพ�้นที�ต�างระดับด�วย สามารถทำความสะอาดได� 50-60 นาที

C2017-0013
LG DVD Home Theater 330W 
รุ�น DH4530T
คะแนน 33,400 แต�ม
• พลังเสียง 330 Watts 
• Home Theater 5.1 Channel
• 1080p Full HD รองร�บ USB Port

C2017-0014
เคร�่องฟอกอากาศ 
ELECTROLUX EAC315
คะแนน 108,800 แต�ม
• ระบบฟอกอากาศ Plasmawave + HEPA
• Auto Mode/Sleep Mode,ปร�บความแรงลมได� 4 ระดับ
• ประสิทธ�ภาพแผ�นกรอง HEPA 99.95%
 ประสิทธ�ภาพการกำจัดกลิ�นมากกว�า 99%

C2017-008
ตู�ทำน้ำร�อน-น้ำเย็น SHARP SB-29S
คะแนน 36,500 แต�ม
• ระบบทำความเย็นด�วยคอมเพรสเซอร� ทำความเย็นรวดเร�ว 
 ใช�สารทำความเย็นที�ไม�มีส�วนผสมของสาร CFC
• ระบบทำความร�อนด�วยฮีตเตอร� ป�องกันน้ำร�อนลวก
 โดยน้ำร�อนจะไม�ไหล หากไม�กดปุ�มนิรภัย

C2017-0012
เตาแม�เหล็กไฟฟ�า SHARP รุ�น CY301
คะแนน  19,100 แต�ม
• โปรแกรมปรุงอาหาร 8 รายการ: หม�อไฟ ผัด 
 ทอด ตุุ�น ต�มซุป ต�มโจ�ก ต�มน้ำ อุ�น
• อุณหภูมิความร�อน 7 ระดับ: 60, 100, 140, 
 180,  200,  220 และ 240 องศาเซลเซียส

C2017-005
ตู�เย็น TOSHIBA 1D 5Q 
รุ�น GR-B145ZNS
คะแนน 34,000 แต�ม
• ตู�เย็นประหยัดไฟเบอร�5 ระบบทำความเย็นแบบ SUPER DIREC COOL 
 กระจายความเย็นอัตโนมัติ
• กระจายความเย็นได�ทั�วถึงด�วยชั�นวางตะแกรง แข็งแรง ร�บน้ำหนักได�มาก
 ช�อง Chiller ขนาดใหญ� จ�ของได�มาก สามารถวางกระป�องแนวตั�งได�

C2017-006
ไมโครเวฟ SHARP รุ�นR-29D1(GL) 
คะแนน 23,100 แต�ม
• ดีไซน�ล้ำสมัย สำหร�บไลฟ�สไตล�ยุคใหม� ในรูปแบบ Japanese Style 
 ที�คำนึงถึงความสะดวกในการใช�งานโดยออกแบบให�แผงควบคุมอยู�ด�านบน
• ทำงานด�วยระบบไมโครเวฟและเซนเซอร� ปรุงอาหารได�ทั�ง หุง ต�ม นึ�ง ผัด ทอด 
 และ อุ�นอาหาร
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อินทร�พร�เมี�ยม
INSEE Premium

เคร�่องประดับ
Jewelry / Accessories

D2017-006
เสื�อแจ�คเก็ตสีน้ำเง�น แขนเทา
โลโก�ปูนอินทร�
คะแนน 2,500 แต�ม

E2017-001
นาิกาข�อมือ Casio G-Shock 
รุ�น GA-400-1B
คะแนน 42,000 แต�ม
• กระจกมิเนอร�ล มีไฟ LED
• กันน้ำลึก 200 เมตร ทนทานต�อคลื�นแม�เหล็ก 
 และแรงสั�นสะเทือน
• ว�สดุตัวเร�อน กรอบ และสายทำจากเรซิน

E2017-002
นาิกาข�อมือ GUESS รุ�น W0608G1
คะแนน 32,000 แต�ม
• ตัวเร�อนสแตนเลสสีโรสโกลด�หรู และหน�าป�ดสีแทน
• สายหนังแท�สีน้ำตาล เส�นผ�านศูนย�กลาง ขนาด 42 มม.
• Movement : Retrograde* กันน้ำลึก 5 ATM

E2017-003
ทองคำ อ�วงป�อ 2.5 บาท
คะแนน 342,400 แต�ม

E2017-004
ทองคำแท�ง 5 บาท
คะแนน 682,800 แต�ม

E2017-005
สร�อยคอทองคำ 1 บาท
คะแนน 138,600 แต�ม

E2017-006
สร�อยคอทองคำ 0.5 บาท
คะแนน 70,000 แต�ม

E2017-007
สร�อยคอทองคำ 0.25 บาท
คะแนน 35,500 แต�ม

E2017-008
จี�ทอง คร�่งสลึง
คะแนน 17,800 แต�ม

D2017-001
กระเป�าเป� สีเทาแดง
คะแนน 3,100 แต�ม

D2017-002
กระติกน้ำสเตนเลสพร�อมแก�วมัค
คะแนน 3,100 แต�ม

D2017-003
หมอนตุ�กตาอินทร�
คะแนน 2,200 แต�ม

D2017-004
หมอนอเนกประสงค� (หมอนรองคอ)
คะแนน 1,900 แต�ม

D2017-005
เพาเวอร�แบงค� 6200 mAh สีแดง
คะแนน 2,200 แต�ม

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!

HOT
ITEM

!
HOT
ITEM

!
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พัฒนาการการเร�ยนรู�และของเล�นเด็ก
Kid & Development

F2017-002
VTECH โปรเจ็กเตอร�กล�อมคุณหนู
รูปหมี รุ�น VT110186203000
คะแนน 10,400 แต�ม
• เหมาะสำหร�บเด็กแรกเกิด มาพร�อมเซ็นเซอร�เสียง
 ที�ตรวจจับเสียงร�องของทารก พร�อมกับเล�นเพลงกล�อม
• ภาพหมุนสุดน�าร�ก ฉายขึ�นเพดาน (พร�อมปุ�มเป�ด–ป�ด)
 เล�นต�อเนื�องสูงสุด 30 นาที (10/30 นาที)

F2017-003
LEGO ตัวต�อเสร�มทักษะ 
ซิตี� แอร�พอร�ต แอร� โชว�
คะแนน  31,900 แต�ม
• ขนาด 11.8 × 54 x 28.2 ซม. จำนวนชิ�นส�วน 670 ชิ�น
• เหมาะสำหร�บเด็กอายุตั�งแต� 6-12 ป�

F2017-004
รถแบตเตอร�่ มินิคูเปอร� GB 
รุ�น W456EQ-K311
คะแนน 48,700 แต�ม
• ลิขสิทธ��แท�จาก BMW AG
• ความเร�วอยู�ที� 3.5-4 กิโลเมตรต�อชั�วโมง 
• สามารถหมุนพ�วงมาลัยขับเดินหน�า ถอยหลังได
 และเหยียบคันเร�งได� สามารถใช�กับร�โมทได� 
 และเชื�อมต�อกับ MP3 และ ว�ทยุ FM

F2017-005
Car Seat COOL KIDS
รุ�น Prosafe 
คะแนน 59,900 แต�ม
• รุ�น Top สุดของคูลคิดส� ใช�ว�สดุเกรดพร�เมี�ยม
• ผ�านมาตรฐานยุโรป ECE
• โครงสร�างแข็งแรง มีการระบายอากาศที�ดี 
 หมอนรองศร�ษะคุณภาพสูง

G2017-003
Yamaha Fino 125
รุ�น Active Fashion 
คะแนน 279,600 แต�ม
• เทคโนโลยีอัจฉร�ยะใหม� Stop & Start System
• เคร�่องยนต� BLUE CORE และเติมน้ำมันได�หลายประเภท
• ไฟหน�า FULL LED สไตล�โปรเจคเตอร� 
 พร�อมไฟหร�่ Diamond  Cut Lens

F2017-001
MyDNA ว�เคราะห�ลายนิ�วมือ 
คะแนน 41,400 แต�ม
• เทคโนโลยีว�เคราะห�ลายนิ�วมือเพ�่อเตร�ยมความพร�อม
 และวางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให�เหมาะสม
 มีประสิทธ�ภาพยิ�งขึ�น 
• เหมาะกับเด็กอายุตั�งแต� 1.5 ป�ขึ�นไป จนถึงว�ยผู�ใหญ�

ยานพาหนะ
Vehicle

G2017-001
Toyato Forklift
คะแนน 4,720,000 แต�ม
• Capacity 3,000 kg. 
• Max height : 4,000 mm 
• Fork length : 1,220 mm

G2017-002
Yamaha NMax 155 CC
คะแนน 475,300 แต�ม
• เคร�่องยนต�ขนาด 155cc 1 สูบระบายความร�อนด�วยน้ำv
 ดิสก�เบรกหน�า-หลัง แบบ ABS 
• หน�าป�ด FULL LCD พร�อมมาตรว�ด Eco Indicator 
 แสดงอัตราสิ�นเปลืองน้ำมันแบบเร�ยลไทม� 
 ไฟแบ็คไลท� LED สีขาว

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!
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H2017-007
บัตรของขว�ญกรุงศร� ว�ซ�า
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

H2017-001
บัตรกำนัลบิ�กซี 
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

H2017-002
บัตรกำนัลเซนทร�ล
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

H2017-003
บัตรกำนัลฟ�จิ
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

H2017-004
บัตรกำนัลปตท. 
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

H2017-005
บัตรกำนัลเทสโก� โลตัส
มูลค�า 500 บาท
คะแนน 3,350 แต�ม

H2017-006
บัตรกำนัลสตาร�บัคส�
มูลค�า 500 บาท
คะแนน 3,350 แต�ม

H2017-008
บัตรกำนัลสเวนเซ�น
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 900 แต�ม

SP-001
เติมเง�นบัตร INSEE สมาร�ทเพร�ส
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,200 แต�ม

SP-002
เติมเง�นบัตร INSEE สมาร�ทเพร�ส
มูลค�า 500 บาท
คะแนน 3,100 แต�ม

บัตรกำนัล
Voucher

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!

HOT
ITEM!
HOT
ITEM!

H2017-009
บัตรของขว�ญกรุงศร� ว�ซ�า
มูลค�า 5,000 บาท
คะแนน 33,000 แต�ม
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สมาชิกอินทร�คลับการ�ด จะได�ร�บบัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส 1ใบ / สมาชิก 
และสามารถนำคะแนนอินทร�คลับการ�ด เปลี�ยนเป�นเง�นสดดิจิตอลเติมลงในบัตรได�
ตลอด 24 ชม.

• การเติมเง�น 1,000 บาท = อินทร�คลับการ�ด 6,200 คะแนน
• การเติมเง�น    500 บาท = อินทร�คลับการ�ด 3,100 คะแนน
* บัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส สามารถเติมเง�นได�ตั�งแต�ขั�นต่ำ 500 บาท 
 และเติมเง�นในบัตรได�สูงสุด 49,999 บาท  

24
ชม.

ผ�านระบบ
ออนไลน�

อินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส

xxxคะแนน

• แลก นำคะแนนสะสมมาแลกเป�นเติมเง�น
 อินทร�คลับการ�ดสมาร�ทเพ�ร�ส

• ร�บ ร�บเง�นเข�าบัตร แล�วสามารถนำไปใช�ชื�อสินค�าได�ทันที

•  แตะ เมื�อทำการแลกคะแนนแล�ว นำบัตรมาที� เซเว�น อีเลฟเว�น
 แจ�งพนักงาน “มาร�บเง�นที�โอนจากส�วนกลาง”

3ขั�นตอนแลกแต�มง�ายๆ

กรณ�ออกบัตรใหม� บร�ษัทฯ จะทำการตัดคะแนนอินทร�คลับการ�ด 750 คะแนน สำหร�บการออกบัตรใหม�
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บัตรเดียวใช�ได�ทุกที� สะดวก ใช�ง�าย ได�ดั�งใจ
คือบัตรเง�นสดดิจิตอลที�สามารถเติมเง�นลงในบัตร เพ�่อนำไปใช�ชำระสินค�า หร�อบร�การ
ณ ร�านค�า ที�เป�นจ�ดร�บบัตรสมาร�ทเพ�ร�ส พกพาสะดวกโดยไม�ต�องพกเง�นสดให�ยุ�งยาก

ว�ธ�การนำคะแนนแลกเป�นการเติมเง�น อินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส

อินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส บัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�สใช�ที�ไหนได�บ�าง?
บัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�สใช�ได�ทุกที�ที�มีสัญลักษณ�นี�
เพ�อ่ให�ท�านสมาชิกอินทร�คลับการ�ด ได�ร�บความสะดวกสบาย โดยสามารถใช�
บัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส ได�ไม�ว�าจะเป�นร�านสะดวกซื�อ ร�านบันเทิง
ร�านหนังสือ อาหารและเคร�อ่งดื�ม สถานเสร�มความงาม การเดินทาง 
และบร�การต�างๆ

ร�านค�าสะดวกซื�อ 24 ชม.
• ร�านเซเว�น อีเลฟเว�น - ชำระสินค�าในร�าน
• เคาน�เตอร�เซอร�ว�ส - ชำระค�าบร�การผ�านเคาน�เตอร�เซอร�ว�ส
 เช�น ค�าน้ำค�าไฟ ค�าโทรศัพท� ฯลฯ

www.shopat24.com
สั�งซื�อสินค�าอัพเดทเทรนด�ได�ตลอด 24 ชม.เช�น สมาร�ทโฟน 
แท�บเล็ต สินค�าความงาม แฟชั�น เคร�อ่งใช�ไฟฟ�า ฯลฯ

24-Catalog
นิตยสารช�อปป��งสำหร�บคนยุคใหม� มีสินค�าหลากหลายให�เลือกช�อปป��ง
และยังสั�งซื�อผ�านระบบออนไลน�ได�ที� www.24catalog.com

ทางยกระดับดอนเมืองโทลล�เวย�

1. สำหร�บท�านสมาชิกที�ไม�มีบัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส

2. สำหร�บท�านสมาชิกที��มีบัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส

นำคะแนนมาแลกเป�น
การเติมเง�นในบัตรอินทร�
คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส
ตามช�วงเวลาที�กำหนด

บร�ษัทฯ ทำบัตรใหม�
และจัดส�งบัตร
ให�กับลูกค�า

สามารถนำบัตร
ไปชำระสินค�า
ได�ทันที

สามารถนำบัตร
ไปชำระสินค�า
ได�ทันที

xxxคะแนน

นำคะแนนมาแลกเป�น
การเติมเง�นในบัตรอินทร�
คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส
ได�ตลอด 24 ชม.*

xxxคะแนน
ร�บเง�นที�เซเว�น อีเลฟเว�น
หลังว�นที�ทำรายการ 3 ว�น
โดยแจ�งเจ�าหน�าที�ว�า“มาร�บ
เง�นโอนจากส�วนกลาง”

1 2 3

1 2 3*ผ�านทาง www.inseeconnect.com

กรณ�ท�านสมาชิกได�ร�บบัตรใหม�แล�ว สามารถนำคะแนนมาแลกเพ�่อการเติมเง�นคร��งต�อไปในว�ธ�การที� 2

ทำอย�างไรจึงจะได�บัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส?
• สำหร�บลูกค�าที�ยังไม�มีบัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส สามารถนำคะแนนอินทร�คลับการ�ด มาแลกร�บของ
 รางว�ลได�ด�วยการแฟกซ� พร�อมระบุจำนวนเง�นที�ต�องการเติมในบัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส และส�งมาที� 
 02-797-7788 จากนั�นบัตรจะถูกนำส�งพร�อมกับเง�นที�ได�มีการเติมไว�ในบัตร
• สำหร�บลูกค�าที�มีบัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�สแล�ว ท�านสามารถเติมเง�นได�โดยนำคะแนนอินทร�คลับการ�ด
 มาแลกเป�นการเติมเง�นผ�านทาง www.inseeconnect.com ตลอด 24 ชม.
• สอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที�ศูนย�บร�การอินทร� 

ว�ธ�การตรวจสอบยอดเง�นคงเหลือในบัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส
นำบัตรไปตรวจสอบยอดเง�นคงเหลือที�เซเว�น อีเลฟเว�น ได�ทุกสาขาทั�วประเทศ
สอบถามกับเจ�าหน�าที�บร�ษัท ไทยสมาร�ทคาร�ด จำกัด โทร 02-631-2555

*  กรณ�สั�งซื�อสินค�าผ�าน www.shopat24.comชำระเง�นที� เซเว�น อีเลฟเว�นในขั�นตอนการชำระเง�น
 และสามารถสะสมคะแนนจากเซเว�น อีเลฟเว�นได�ตามปกติ
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กรณ�เกิดป�ญหาระหว�างการโอนข�อมูลในบัตร โปรดติดต�อ 02-631-2555

ว�ธ�การร�บโอนข�อมูลจากส�วนกลางสำหร�บพนักงานร�านเซเว�น อีเลฟเว�น
ลูกค�าผู�ถือบัตรสามารถแจ�งพนักงานร�านดำเนินการตามขั�นตอนดังต�อไปนี�

1. Other Service
2. Smart Purse
3. โอนข�อมูลจากส�วนกลาง

4. แจ�งลูกค�าให�แตะบัตร ที�เคร�อ่ง Contactless ค�างไว�
5. รอจนรายการเร�ยบร�อย (สังเกตที�เคร�อ่ง POS) 
 แจ�งลูกค�านำบัตรออก

กดเลือก
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ว�ธ�ตรวจสอบคะแนนสะสม

การแลกของรางว�ลของอินทร�คลับการ�ด

•  ศูนย�บร�การอินทร� ตรวจสอบคะแนนผ�าน
 หร�ออีเมล wecare@siamcitycement.com

•  ใบแจ�งยอดการซื�อสินค�า (Statement) 
 ท�านสมาชิกจะได�ร�บจดหมายแจ�งทุกๆ ไตรมาส

•  อินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส 
 สามารถแลกคะแนนได�ตลอด 24 ชม. ผ�านทาง www.inseeconnect.com

•  ของรางว�ลอื�นๆ ตามสิทธ�ประโยชน� สมาชิกบัตรอินทร�คลับการ�ด (4 ช�วงต�อป�)
 - 25 มกราคม - 25 กุมภาพันธ� - 25 เมษายน - 25 พฤษภาคม
 - 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม - 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน

•  ช�องทางการแลกของรางว�ล มี 2 ช�องทางดังนี�
 - แฟกซ� 02-797-7788 กรอกแบบฟอร�มแลกของรางว�ล 
    แนบเอกสารทะเบียนพาณ�ช�ย/กพ.20 และบัตรประชาชนเจ�าของกิจการ
 - www.inseeconnect.com

•  ออนไลน� www.inseeconnect.com 
 หากท�านสมาชิกยังไม�มี user และ password  สามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�มได�ที� 
 www.siamcement.com > ผลิตภัณฑ�และบร�การของเรา > อินทร�คลับการ�ดร�วอร�ด 
 > แบบฟอร�มขอเข�าใช�งาน อินทร�คลับการ�ดออนไลน� (.pdf) และส�งแบบฟอร�มกลับมายัง 
 02-797-7788 หร�ออีเมล wecare@siamcitycement.com หร�อติดต�อศูนย�บร�การอินทร� 

สะดวกรวดเร�ว กับ 3 ช�องทางตรวจสอบคะแนนอินทร�คลับการ�ด

ช�วงเวลาการแลกของรางว�ล

25

24
ชม.

คำถามที�พบบ�อย
•  บัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�ส ต�างจากบัตรอินทร�คลับการ�ดเดิมอย�างไร และใช�ร�วมกันได�หร�อไม�
 บัตรอินทร�คลับการ�ด สมาร�ทเพ�ร�สได�ขยายสิทธ�ประโยชน�ให�สมาชิกมากขึ�น โดยสามารถใช�บัตรชำระสินค��า
 และบร�การต�างๆ ได�ทั�ง เซเว�น อีเลฟเว�น ทเวนตี�โฟร� แคตตาล�อก และอื�นๆ ซึ�งพ�เศษกว�าบัตรอินทร�คลับการ�ดเดิม
 และไม�สามารถใช�ร�วมกันได�

•  ร�านค�าได�บัตร ร�านละกี�ใบ
 สมาชิกอินทร�คลับการ�ด จะได�ร�บบัตร 1 ใบ ต�อ 1 สมาชิก

•  ถ�าทำบัตรหาย ต�องทำอย�างไร
 ป�จจ�บันบัตรยังไม�สามารถอายัดได� ซึ�งทางบร�ษัท ไทยสมาร�ทคาร�ด จำกัด กำลังพัฒนาระบ เพ�่อรองร�บ
 ความต�องการในอนาคต

•  ถ�าต�องการทำบัตรใหม� ต�องทำอย�างไร
 ลูกค�าสามารถแจ�งความประสงค�ผ�านทางศูนย�บร�การอินทร�  และทางบร�ษัทฯ จะทำการตัดคะแนน
 อินทร�คลับการ�ด 750 คะแนน สำหร�บการออกบัตรใหม�

•  ยอดเง�นในบัตรสามารถเติมเง�นได�สูงสุดเท�าไหร�
 ยอดเง�นในบัตรสูงสุด 49,999 บาท และกรณ�ที�ลูกค�าเติมเง�นหร�อได�ร�บโปรโมชั�นมากกว�า 49,999 บาท ระบบ
 จะเก็บเง�นไว�ในระบบก�อน เช�น ลูกค�าเติมเง�นมา 60,000 บาท แต�เมื�อตรวจสอบยอดเง�นกัับเซเว�น อีเลฟเว�น 
 พบว�ามียอดเง�นเพ�ยง 49,999 บาท ซึ�งมีส�วนต�าง 10,001 บาท แต�เมื�อสมาชิกนำบัตรไปชำระสินค�าจนยอด
 เง�นคงเหลือ 39,998 บาท เมื�อแตะร�บเง�นอีกคร��ง ส�วนยอดที�เหลือจะเข�าบัตรจนเต็มจำนวน

•  ถ�าเติมเง�นผ�านออนไลน� 10 คร��งๆ ละ 1,000 บาท ต�องแตะร�บเง�น 10 คร��งหร�อไม�
 ลูกค�าสามารถแตะร�บเง�นได�เลยเพ�ยง 1 คร��ง เง�นจะเข�าทันที 10,000 บาท

•  หลังจากทำการแลกคะแนนอินทร�คลับการ�ดเป�นการเติมเง�นบัตร ยอดเง�นที�จะต�องไปแตะร�บที�
 เซเว�น อีเลฟเว�นมีว�นหมดอายุหร�อไม�?
 ยอดเง�นมีว�นหมดอายุ ท�านผู�ถือบัตรจะต�องทำการแตะร�บภายใน 2 เดือนหลังจากทำการแลกคะแนน

-25- -26-



เอกสารประกอบเพ�่อการออกหนังสือร�บรองหัก ณ ที�จ�าย (เฉพาะร�านค�าช�วงเท�านั�น)
•  สำเนาทะเบียนพาณ�ชย� หร�อภพ.20 พร�อมร�บรองสำเนาถูกต�องและประทับตรา
•  สำเนาบัตรผู�เสียภาษีหร�อสำเนาบัตรประชาชนเจ�าของร�านพร�อมร�บรองสำเนาถูกต�อง 

ว�นที�ร�บเอกสาร……………………………………………ตรวจโดย………………………………………………………………ว�นที�จัดส�งสินค�า…………………………………….

สำหร�บเจ�าหน�าที�

* บร�ษัทฯ จะออกหนังสือร�บรองภาษีหัก ณ ที�จ�าย ให�กับบร�ษัทฯ ห�างร�านหร�อบุคคล ที�แลกรายการของรางว�ลเท�านั�น
 ไม�สามารถเปลี�ยนเป�นชื�อบุคคล หร�อนิติบุคคลอืื�นได�
* กรุณากรอกข�อมูลในแบบฟอร�มแลกร�บของรางว�ลให�ครบถ�วน และแฟกซ�มาที�เบอร� 02-797-7788  อีเมล wecare@siamcitycement.com 
 หร�อแลกของรางว�ลผ�าน www.inseeconnect.com
* หากมีข�อสงสัยประการใด ท�านสามารถสอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที� ศูนย�บร�การอินทร�

ชื�อร�าน / หจก./ บร�ษัท…………………………………………………………………………. ชื�อ - นามสกุล ……………………………………………………………………………

ที�อยู� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณ�ย� …………………………….

เบอร�มือถือที�สะดวกในการติดต�อ………………………………………………………….. สถานที�จัดส�งของรางว�ล………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….รหัสไปรษณ�ย� …………………………….

ลงชื�อ …………………………………………………………………………………………………. ผู�มีอำนาจลงนาม ตราประทับ (ถ�ามี)

รหัสสมาชิกอินทร�คลับการ�ด เลขที�

แบบฟอร�มแลกร�บของรางว�ลโครงการ

อินทร�คลับการ�ด
ข�าพเจ�ามีความประสงค�จะแลกของรางว�ลสะสมตามรายการดังนี�

รหัสสินค�า รายการประเภทสินค�า จำนวน คะแนนที�ใช�

เง�่อนไขในการแลกของรางว�ล
•  สมาชิกอินทร�คลับการ�ดเท�านั�นที�มีสิทธ��ในการสะสมคะแนนเพ�อ่แลกของรางว�ล และมีสิทธ��ร�บโปรโมช�นต�างๆ 
 ตามที�บร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน) กำหนด
•  รายการส�งเสร�มการขายตามแคตตาล�อกป� 2560 จะมีผลสิ�นสุดในว�นที� 31 ธ.ค. 2560
•  บร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน) ขอสงานสิทธ��ในการเปลี�ยนแปลงคะแนนสะสมที�ใช�ในการแลก
 ของรางว�ล ตลอดจนยกเลิกรายการของอินทร�คลับการ�ดตามความเหมาะสม โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
 และไม�ร�บเปลี�ยนหร�อคืนของรางว�ล
•  คะแนนสะสม เป�นกรรมสิทธ��ของสมาชิกอินทร�คลับการ�ดที�มีชื�อจดทะเบียนไว�กับทางบร�ษัท ปูนซีเมนต�
 นครหลวง จำกัด (มหาชน) เท�านั�น ไม�สามารถโอนคะแนนให�เป�นสิทธ��ของสมาชิกอื�นหร�อแลกเปลี�ยนเป�นเง�นสดได�
•  สมาชิกที�ต�องการแลกของรางว�ลกับโครงการอินทร�คลับการ�ด ต�องระบุ ชื�อ-นามสกุล เบอร�โทรศัพท� พร�อมทั�ง
 ประทับตราร�านค�าในแบบฟอร�มการแลกของรางว�ลให�ชัดเจน เพ�อ่ยืนยันความถูกต�อง และไม�สามารถทำการ
 แลกของรางว�ลในนามสมาชิกอินทร�คลับการ�ดท�านอื�นๆ ได�
•  หากมีข�อสงสัยหร�อพบป�ญหาใดๆ ไม�ว�าจะทางตรง หร�อทางอ�อมที�เกี�ยวกับโครงการอินทร�คลับการ�ด การ
 ตัดสินใจของบร�ษัทฯ ต�อกรณ�นั�นๆ ถือเป�นที�สิ�นสุด
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