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อินทร�คลับการด ร�วอรด แคตตาล็อก
INSEE Club Card Reward Catalog 2017

อภิสิทธ��เหนือระดับ

อินทร�คลับการด

แลกของรางว�ลผานอินทร�คลับการด ร�วอรด
สิทธ�พ�เศษและของรางว�ลมากมาย ทั�งมือถือ เคร�่องใชไฟฟา
• สมัครฟร� ไมมีคาใชจายทั�งคาสมัครแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป
• ร�บคะแนนสะสมไดทันที ทุกตันของการซื�อผลิตภัณฑของบร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
(ผลิตภัณฑปูนอินทร� และอินทร�มอรตาร) และบร�ษัท คอนวูด จำกัด (ผลิตภัณฑคอนวูด)
• สามารถนำคะแนนที�สะสมมาแลกของรางว�ลตางๆ รวมถึงไดร�บสิทธ�พ�เศษในการรวมโปรโมชั�น
และกิจกรรมสุดพ�เศษตางๆ เชน งานเลี�ยงพ�เศษของสมาชิก โปรแกรมทองเที�ยว
ที�พ�เศษเฉพาะสมาชิกบัตรอินทร�คลับการด
• คะแนนสะสมไมมีว�นหมดอายุ

รายละเอียดผลิตภัณฑที�รวมร�บคะแนนอินทร�คลับการด
บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปร�มาณ คะแนน

1 ตัน 20

สารบัญ
รายละเอียดผลิตภัณฑที�รวมร�บคะแนนอินทร�คลับการด
กติกาการแลกของรางว�ล
รายการของรางว�ล
อินทร�คลับการด สมารทเพ�รส
ว�ธ�ตรวจสอบคะแนนสะสม
การแลกของรางว�ลอินทร�คลับการด
• ช่วงเวลาการแลกของรางวัล
• ช่องทางการแลกของรางวัล
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มแลกของรางวัล
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อินทร�ทอง

อินทร�แดง

อินทร�เพชร

อินทร�ซูเปอร

อินทร�ปูนเขียว

อินทร�งานหลอ

อินทร�ดำ

ปร�มาณ คะแนน

1 ตัน 20

รายละเอียดผลิตภัณฑที�รวมร�บคะแนนอินทร�คลับการด

รายละเอียดผลิตภัณฑที�รวมร�บคะแนนอินทร�คลับการด

บร�ษัท คอนวูด จำกัด

บร�ษัท คอนวูด จำกัด

ปร�มาณ คะแนน

ปร�มาณ คะแนน

ปร�มาณ คะแนน

ปร�มาณ คะแนน

1 ชิ�น 0.5

1 ชิ�น 1

1 ชิ�น 0.25
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1 ชิ�น 0.2
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กติกาการแลกของรางว�ล

• สมาชิกอินทร�คลับการดสามารถใชคะแนนสะสมไดดังตอไปนี�
1. ใชคะแนนสะสมแลกของรางว�ลตามที�บร�ษัทฯ ไดกำหนด หร�อ 2. ใชคะแนนสะสมแลกเปนมูลคาเติมเง�น
บัตรอินทร�คลับการด สมารทเพร�ส เปนจำนวนตามเง�่อนไขที�บร�ษัทฯ กำหนด
• หามสมาชิกอินทร�คลับการดโอนสิทธ�การไดร�บคะแนน หร�อโอนสิทธ�การใชคะแนนใหแกบุคคลอื�น
• สำหร�บผลิตภัณฑปูนอินทร� สมาชิกอินทร�คลับการดจะไดร�บคะแนนก็ตอเมื�อซื�อจากบร�ษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จำกัด (มหาชน) หร�อตัวแทนจำหนายของบร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) เทานั�น
และสำหร�บผลิตภัณฑคอนวูด สมาชิกอินทร�คลับการดจะไดร�บคะแนนก็ตอเมื�อซื�อผลิตภัณฑจากบร�ษัท
คอนวูด จำกัด หร�อตัวแทนจำหนายของบร�ษัท คอนวูด จำกัด เทานั�น
• บร�ษทั ฯ มีสทิ ธ�ท� จ�ี ะบร�หารจัดการการออกบัตรสมาชิกอินทร�คลับการดหร�อขอมูลเกีย� วกับบัตรของสมาชิก
อินทร�คลับการด เปลี�ยนแปลงคะแนนใหเพ��มขึ�น หร�อลดลง หร�อโดยประการอื�นจากที�เปนอยูก็ได หร�อจะ
เปลี�ยนแปลงรางว�ลจากคะแนนเปนรูปแบบอื�นก็ได ทั�งนี�สุดแลวแตบร�ษัทฯ จะเห็นสมควร และการเปลี�ยน
แปลงดังกลาว บร�ษัทฯจะกระทำเมื�อใดก็ได โดยไมตองแจงใหสมาชิกอินทร�คลับการดทราบลวงหนา
• ในกรณ�ทข�ี องรางว�ลใดหมด เนือ� งจากผูถ อื บัตรรายอืน� ไดใชสทิ ธ�แลกไปกอนแลว หร�อเนือ� งจากสาเหตุอน�ื ใด
บร�ษทั ฯ มีสทิ ธ�สง มอบของรางว�ลอยางอืน� ทีม� มี ลู คาใกลเคียงใหแทน
• กติกา และของรางว�ลทีแ� สดงไวในเอกสารนี� มีผลบังคับใชนบั แตวน� ที� 25 มกราคม 2560 ไปจนกวาบร�ษทั ฯ
ประกาศเปลี�ยนแปลงเปนอยางอื�น
• สิทธ�ประโยชนสมาชิกในอินทร�คลับการด แคตตาล็อก 2017 นีม� ผี ลเปนการยกเลิก และใชแทนอินทร�คลับการด
แคตตาล็อก ฉบับกอนๆ ทัง� หมด
• ของรางว�ลที�ไดร�บ และมูลคาของเง�นที�เติมในบัตรที�สมาชิกอินทร�คลับการด ใชคะแนนสะสมแลกนั�น
สมาชิกทีใ� ชสทิ ธ�มหี นาทีช� ำระคาภาษีหกั ณ ทีจ� า ย (อัตรา 3%ของมูลคาของรางว�ลหร�อมูลคาของการเติมเง�น)
เวนแตในกรณ�ทบ�ี ร�ษทั ฯ ตกลงเปนผูอ อกคาภาษีหกั ณ ทีจ� า ยดัง� กลาวใหแทน
สำหร�บหนังสือร�บรองการหักภาษี ณ ที�จายนั�น สมาชิกอินทร�คลับการด จะไดร�บหนังสือร�บรองการหัก
ภาษี ณ ทีจ� า ย ซึง� บร�ษทั ฯ จะออกใหในนามของสมาชิกอินทร�คลับการดทีไ� ดใชสทิ ธ�เทานัน� ไมสามารถเปลีย� น
เปนชือ� ของบุคคลอืน� ใดได
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อุปกรณสื�อสารทันสมัย
Gadget

A2017-001

A2017-005

• จอแสดงผลแบบ Retina HD Display LED-Backlit (IPS)
ความละเอียด 1920x1080 Pixels (กวาง 5.5 นิ�ว)
และเซ็นเซอรสแกนลายนิ�วมือ (Touch ID) ในตัว
• กลองดิจิทัลแบบ Dual Lens Camera (เลนส Wide-Angle
และ Telephoto) ความละเอียด 12 ลานพ�กเซล
พรอมระบบ 2x Optical Zoom และกลองดิจิทัล FaceTime HD
ดานหนา ความละเอียด7 ลานพ�กเซล

• หนาจอแสดงผลแบบ IPS-NEO LCD ขนาด 5.2 นิ�ว
ความละเอียดระดับ Full HD 1080p (1080x1920 พ�กเซล)
• กลองดิจิทัลดานหลังแบบคู (Dual Camera) จากบร�ษัท Leica
ความละเอียด 12 ลานพ�กเซล พรอมไฟแฟลช LED (F/2.2)
และระบบการโฟกัสภาพแบบ Hybrid Autofocus
• กลองดิจิทัลดานหนาความละเอียด 8 ลานพ�กเซล

Apple iPhone 7 Plus (32GB)
คะแนน 191,500 แตม

Huawei P9 (32GB)
คะแนน 103,300 แตม

A2017-006

FITBIT Flex 2
คะแนน 27,300 แตม

•
•
•

Track swimming ชวยบันทึกการวายน้ำของคุณในแตละคร��ง
แอคเซสซอร�่ ที�สามารถใชงานสลับกันไดตามตองการ กันน้ำได
Reminder เตือนใหเคลื�อนไหวรางกาย
SmartTrack™ จดจำและบันทึกการออกกำลังกายอัตโนมัติ

A2017-008

DJI Phantom 3 standard
drone 2.7k camera
คะแนน 116,700 แตม
•
•
•
•

A2017-003

•

กลองคุณภาพระดับ 2.7K สำหร�บถายงาน Video
หร�อ 12 ลานพ�กเซล สำหร�บภาพนิ�ง
บินไดนาน 25 นาที ตอการชารตหนึ�งคร��ง
ความเร�วสูงสุดในการบิน 16 เมตร/ว�นาที
ควบคุมดวยว�ทยุบังคับใหเคลื�อนที�ทุกทิศทาง
มีระบบแกเอียง Stabilizer
บินลอยอยูกับที�เมื�อไมบังคับ (Position Hold)

Samsung Galaxy J7 Prime
คะแนน 60,200 แตม

• จอแสดงผลแบบ PLS TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7ลานสี
ความละเอียด 1920x1080 Pixels (Full HD 1080p : กวาง 5.5 นิ�ว)
พรอมเซ็นเซอรสแกนลายนิ�วมือ (Fingerprint Sensor) ที�ปุมโฮม
• กลองดิจิทัลตัวหลักดานหลัง ความละเอียด 13 ลานพ�กเซล
กลองดิจิทัลขนาดเล็กดานหนาความละเอียด 8 ลานพ�กเซล

HOT

ITEM!

HOT

ITEM!

A2017-002

Apple iPhone 7 (32GB)
คะแนน 161,100 แตม
• จอแสดงผลแบบ Retina HD Display LED-Backlit (IPS)
ความละเอียด 1334x750 Pixels (กวาง 4.7 นิ�ว)
และเซ็นเซอรสแกนลายนิ�วมือ (Touch ID) ในตัว
• กลองดิจิทัลดานหลัง ความละเอียด 12 ลานพ�กเซล
กลองดิจิทัล FaceTime HD ดานหนาความละเอียด 7 ลานพ�กเซล

A2017-004

Samsung Galaxy A9 Pro
คะแนน 96,700 แตม

• จอแสดงผลแบบ Super AMOLED Capacitive T
ouchscreen 16.7ลานสี ความละเอียด 1920x1080 Pixels
(Full HD 1080p : กวาง 5.5 นิ�ว) พรอมเซ็นเซอรสแกนลายนิ�วมือ (
Fingerprint Sensor) ที�ปุมโฮม
• กลองดิจิทัลตัวหลักดานหลัง ความละเอียด 13 ลานพ�กเซล (F/1.9)
กลองดิจิทัลขนาดเล็กดานหนาความละเอียด 8 ลานพ�กเซล (F/1.9)
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A2017-007

A2017-009

•

•

Apple iPad Pro 9.7" (32GB)
คะแนน 139,200 แตม

•
•

หนาจอแบบ Retina Display ขนาด 9.7 นิ�ว
ความละเอียด 2048x1536 พ�กเซล
กลองดานหลัง iSight ความละเอียด 12 ลานพ�กเซล
รองร�บการถายว�ดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K Ultra HD
กลองดานหนา FaceTime HD ความละเอียด 5 ลานพ�กเซล
รองร�บการถายว�ดีโอความละเอียด HD 720p
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GoPro HERO5
คะแนน 91,200 แตม
•
•

ความละเอียของภาพ 12MP คุณภาพของไฟลว�ดีโอ
4K30 / 2.7K60 / 1080p120 ว�ดีโอ
สามารถสั�งงานดวยเสียง
สามารถลงน้ำโดยไมตองใสเคสไดถึง 10 เมตร หร�อ 33 ฟ�ต

สุขภาพและอุปกรณกีฬา
Health&Sport

อุปกรณในบานและสำนักงาน
Home/Office Appliance

HOT

B2017-001

ITEM!

Omron เคร�่องว�ดความดัน รุน HEM-7130
คะแนน 15,200 แตม

C2017-001

• ไฟสัญลักษณแสดงเมื�อมีการพันผาพันแขนอยางถูกตอง
• แสดงคาเฉลี�ย 3 คร��งที�ว�ดไดภายใน 10 นาที
• 60 หนวยความจำ พรอมว�นที�และเวลา

พาเลทไม (สีสม)
คะแนน 4,500 แตม
• พาเลทไมหมุนเว�ยน
ขนาด 121x121x121 ซม.

B2017-002

Omron เคร�่องว�ดองคประกอบรางกาย รุน HBF-214
คะแนน 24,100 แตม
• ใชชั�งน้ำหนัก, ว�ดไขมันในรางกาย
• แสดงระดับกลามเนื�อในรางกาย ระดับไขมัน คา BMI
• แสดงอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพัก

C2017-002

Samsung 48" UHD 4K
Flat Smart TV JU6400 Series 6
คะแนน 170,100 แตม

• UHD Resolution คมชัดสมจร�ง ความละเอียด 4 เทาของ Full HD
• Digital Tuner (DVB-T2) รองร�บการร�บสัญญาณดิจิตอล
• USB x 3 รองร�บไฟลภาพ เพลง และภาพยนตจาก
flash memory และ HDD

B2017-003

เคร�่องนวดเทา OTO AF-80
คะแนน 66,800 แตม

• บีบนวดเทาดวยระบบถุงลม และนวดกดจ�ดใตฝาเทาดวยระบบลูกกลิ�ง
• ระบบทำความรอน ชวยใหรูสึกผอนคลายกลามเนื�อฝาเทา
• สามารถถอดผานำออกมาซักทำความสะอาดได
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HOT

ITEM!

C2017-003

C2017-004

• ดีไซนแปลกใหม POP Style แตไมนาบื�อ พรอมลำโพงดานหนา
ใหเสียงชัดยิ�งขึ�น
• Metallic Stand โดดเดนดวยขาตั�ง 4 ขา ที�ปร�บเปลี�ยนได
• DVB-T2 ร�บสัญญาณทีว�ระบบติจิตอ

• พ�มพงานโดดเดนดวยความละเอียดสูงถึง 2400 × 600 dpi
• มาพรอมกับฟ�งกชั�นการใชงาน NFC , Mobile Print , WPS
• พ�มพงานและถายเอกสารขาวดำ 18 แผน/นาที , สี 4 แผน/นาท

Samsung 32" HD
Flat TV K4100 Series 4
คะแนน 57,700 แตม
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Samsung SL-C480FW Wireless
Color Laser Multifunction Printer
คะแนน 82,100 แตม

C2017-007

C2017-0012

เคร�่องทำน้ำอุน PANASONIC
รุน DH-3NS1TW
คะแนน 27,300 แตม
•
•
•

ระบบความปลอดภัยแบบ ELB และตัดไฟภายใน 0.05 ว�นาที
ระดับปองกันน้ำเขาเคร�่องสูงถึง IP25
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ POWER CONTROL พรอมสไลดบาร
ฝกบัว 3 ระดับ พรอมหัวฝกบัว AGพลัส ผสมสารยับยั�งแบคทีเร�ย

ตูเย็น TOSHIBA 1D 5Q
รุน GR-B145ZNS
คะแนน 34,000 แตม

C2017-008

•

•

ตูเย็นประหยัดไฟเบอร5 ระบบทำความเย็นแบบ SUPER DIREC COOL
กระจายความเย็นอัตโนมัติ
กระจายความเย็นไดทั�วถึงดวยชั�นวางตะแกรง แข็งแรง ร�บน้ำหนักไดมาก
ชอง Chiller ขนาดใหญ จ�ของไดมาก สามารถวางกระปองแนวตั�งได

•
•

C2017-0010
•
•

ตูทำน้ำรอน-น้ำเย็น SHARP SB-29S
คะแนน 36,500 แตม
•

ปลอดภัยดวยรูเจาะสำหร�บยึดน็อตกับผนังและพ�้น
เพ�่อปองกันการเคลื�อนยาย
มาพรอมกับกุญแจสำรองฉุกเฉินกรณ�ลืมรหัสผาน
สะดวกปลอดภัย ทันสมัยกวาดวยระบบดิจิตอล
เปดตูเซฟโดยใชรหัส ใชงานงาย ไมยุงยาก

C2017-0013

LG DVD Home Theater 330W
รุน DH4530T
คะแนน 33,400 แตม

ระบบทำความเย็นดวยคอมเพรสเซอร ทำความเย็นรวดเร�ว
ใชสารทำความเย็นที�ไมมีสวนผสมของสาร CFC
ระบบทำความรอนดวยฮีตเตอร ปองกันน้ำรอนลวก
โดยน้ำรอนจะไมไหล หากไมกดปุมนิรภัย

•
•
•

C2017-009
C2017-006

ไมโครเวฟ SHARP รุนR-29D1(GL)
คะแนน 23,100 แตม
•
•

ดีไซนล้ำสมัย สำหร�บไลฟสไตลยุคใหม ในรูปแบบ Japanese Style
ที�คำนึงถึงความสะดวกในการใชงานโดยออกแบบใหแผงควบคุมอยูดานบน
ทำงานดวยระบบไมโครเวฟและเซนเซอร ปรุงอาหารไดทั�ง หุง ตม นึ�ง ผัด ทอด
และ อุนอาหาร

โปรแกรมปรุงอาหาร 8 รายการ: หมอไฟ ผัด
ทอด ตุุน ตมซุป ตมโจก ตมน้ำ อุน
อุณหภูมิความรอน 7 ระดับ: 60, 100, 140,
180, 200, 220 และ 240 องศาเซลเซียส

ตูเซฟดิจิตอล (ตูเซฟเจาะรู)
KLASSIK รุน KS968
คะแนน 13,700 แตม

C2017-005
•

เตาแมเหล็กไฟฟา SHARP รุน CY301
คะแนน 19,100 แตม

เคร�่องร�ดถนอมผา Electrolux
รุน EGS2003
คะแนน 24,300 แตม
•
•
•

เคร�่องร�ดถนอมผา ความจ�ถังน้ำขนาด 2.3 ลิตร
กำลังมอเตอร 1,600 ว�ตต
หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื�อน้ำหมดแทงก
ลอเลื�อน 4 ลอ เคลื�อนยายไดสะดวก

พลังเสียง 330 Watts
Home Theater 5.1 Channel
1080p Full HD รองร�บ USB Port

C2017-0014

เคร�่องฟอกอากาศ
ELECTROLUX EAC315
คะแนน 108,800 แตม

C2017-0011

เคร�่องดูดฝุนหุนยนต MISTER ROBOT
รุน THE WORLD
คะแนน 60,200 แตม
•
•

การทำงานแบบ 3 in 1 ทั�ง กวาดพ�้น ดูดฝุน และถูพ�้นในเวลาเดียวกัน
มีเซนเซอรกันตกจากพ�้นที�ตางระดับดวย สามารถทำความสะอาดได 50-60 นาที

•
•
•
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ระบบฟอกอากาศ Plasmawave + HEPA
Auto Mode/Sleep Mode,ปร�บความแรงลมได 4 ระดับ
ประสิทธ�ภาพแผนกรอง HEPA 99.95%
ประสิทธ�ภาพการกำจัดกลิ�นมากกวา 99%

อินทร�พร�เมี�ยม
INSEE Premium

เคร�่องประดับ
Jewelry / Accessories

E2017-004

ทองคำแทง 5 บาท
คะแนน 682,800 แตม

D2017-001

กระเปาเป สีเทาแดง
คะแนน 3,100 แตม

D2017-004

หมอนอเนกประสงค (หมอนรองคอ)
คะแนน 1,900 แตม

E2017-003

ทองคำ อวงปอ 2.5 บาท
คะแนน 342,400 แตม

E2017-001
D2017-002

กระติกน้ำสเตนเลสพรอมแกวมัค
คะแนน 3,100 แตม

E2017-005

นาิกาขอมือ Casio G-Shock
รุน GA-400-1B
คะแนน 42,000 แตม

D2017-005

เพาเวอรแบงค 6200 mAh สีแดง
คะแนน 2,200 แตม

•
•
•

สรอยคอทองคำ 1 บาท
คะแนน 138,600 แตม

E2017-006

กระจกมิเนอร�ล มีไฟ LED
กันน้ำลึก 200 เมตร ทนทานตอคลื�นแมเหล็ก
และแรงสั�นสะเทือน
ว�สดุตัวเร�อน กรอบ และสายทำจากเรซิน

สรอยคอทองคำ 0.5 บาท
คะแนน 70,000 แตม

IT

HOEMT !
T

HOT

ITEM!

E2017-007

HOT

สรอยคอทองคำ 0.25 บาท
คะแนน 35,500 แตม

ITEM!

D2017-003

หมอนตุกตาอินทร�
คะแนน 2,200 แตม
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D2017-006

เสื�อแจคเก็ตสีน้ำเง�น แขนเทา
โลโกปูนอินทร�
คะแนน 2,500 แตม

E2017-002

E2017-008

นาิกาขอมือ GUESS รุน W0608G1
คะแนน 32,000 แตม
•
•
•

จี�ทอง คร�่งสลึง
คะแนน 17,800 แตม

ตัวเร�อนสแตนเลสสีโรสโกลดหรู และหนาปดสีแทน
สายหนังแทสีน้ำตาล เสนผานศูนยกลาง ขนาด 42 มม.
Movement : Retrograde* กันน้ำลึก 5 ATM
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พัฒนาการการเร�ยนรูและของเลนเด็ก
Kid & Development

ยานพาหนะ
Vehicle

HOT

G2017-001

ITEM!

F2017-001

MyDNA ว�เคราะหลายนิ�วมือ
คะแนน 41,400 แตม
•
•

เทคโนโลยีว�เคราะหลายนิ�วมือเพ�่อเตร�ยมความพรอม
และวางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพใหเหมาะสม
มีประสิทธ�ภาพยิ�งขึ�น
เหมาะกับเด็กอายุตั�งแต 1.5 ปขึ�นไป จนถึงว�ยผูใหญ

Toyato Forklift
คะแนน 4,720,000 แตม

F2017-004

•
•
•

รถแบตเตอร�่ มินิคูเปอร GB
รุน W456EQ-K311
คะแนน 48,700 แตม
•
•
•

Capacity 3,000 kg.
Max height : 4,000 mm
Fork length : 1,220 mm

ลิขสิทธ��แทจาก BMW AG
ความเร�วอยูที� 3.5-4 กิโลเมตรตอชั�วโมง
สามารถหมุนพวงมาลัยขับเดินหนา ถอยหลังได
และเหยียบคันเรงได สามารถใชกับร�โมทได
และเชื�อมตอกับ MP3 และ ว�ทยุ FM

G2017-002

Yamaha NMax 155 CC
คะแนน 475,300 แตม

F2017-002

VTECH โปรเจ็กเตอรกลอมคุณหนู
รูปหมี รุน VT110186203000
คะแนน 10,400 แตม
•
•

เหมาะสำหร�บเด็กแรกเกิด มาพรอมเซ็นเซอรเสียง
ที�ตรวจจับเสียงรองของทารก พรอมกับเลนเพลงกลอม
ภาพหมุนสุดนาร�ก ฉายขึ�นเพดาน (พรอมปุมเปด–ปด)
เลนตอเนื�องสูงสุด 30 นาที (10/30 นาที)

F2017-003

LEGO ตัวตอเสร�มทักษะ
ซิตี� แอรพอรต แอร โชว
คะแนน 31,900 แตม
•
•

•
•

ขนาด 11.8 × 54 x 28.2 ซม. จำนวนชิ�นสวน 670 ชิ�น
เหมาะสำหร�บเด็กอายุตั�งแต 6-12 ป
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G2017-003

F2017-005

Yamaha Fino 125
รุน Active Fashion
คะแนน 279,600 แตม

Car Seat COOL KIDS
รุน Prosafe
คะแนน 59,900 แตม
•
•
•

เคร�่องยนตขนาด 155cc 1 สูบระบายความรอนดวยน้ำv
ดิสกเบรกหนา-หลัง แบบ ABS
หนาปด FULL LCD พรอมมาตรว�ด Eco Indicator
แสดงอัตราสิ�นเปลืองน้ำมันแบบเร�ยลไทม
ไฟแบ็คไลท LED สีขาว

•
•
•

รุน Top สุดของคูลคิดส ใชว�สดุเกรดพร�เมี�ยม
ผานมาตรฐานยุโรป ECE
โครงสรางแข็งแรง มีการระบายอากาศที�ดี
หมอนรองศร�ษะคุณภาพสูง
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เทคโนโลยีอัจฉร�ยะใหม Stop & Start System
เคร�่องยนต BLUE CORE และเติมน้ำมันไดหลายประเภท
ไฟหนา FULL LED สไตลโปรเจคเตอร
พรอมไฟหร�่ Diamond Cut Lens

บัตรกำนัล
Voucher

H2017-006

บัตรกำนัลสตารบัคส
มูลคา 500 บาท
คะแนน 3,350 แตม

H2017-001

H2017-007

H2017-002

H2017-008

บัตรของขว�ญกรุงศร� ว�ซา
มูลคา 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แตม

บัตรกำนัลบิ�กซี
มูลคา 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แตม
บัตรกำนัลเซนทร�ล
มูลคา 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แตม

บัตรกำนัลสเวนเซน
มูลคา 1,000 บาท
คะแนน 900 แตม

H2017-003

H2017-009

H2017-004

SP-001

บัตรกำนัลฟ�จิ
มูลคา 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แตม

เติมเง�นบัตร INSEE สมารทเพร�ส
มูลคา 1,000 บาท
คะแนน 6,200 แตม

HOT

ITEM!

บัตรกำนัลเทสโก โลตัส
มูลคา 500 บาท
คะแนน 3,350 แตม

HOT

ITEM!

บัตรของขว�ญกรุงศร� ว�ซา
มูลคา 5,000 บาท
คะแนน 33,000 แตม

บัตรกำนัลปตท.
มูลคา 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แตม

H2017-005

HOT

ITEM!

SP-002
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เติมเง�นบัตร INSEE สมารทเพร�ส
มูลคา 500 บาท
คะแนน 3,100 แตม

อินทร�คลับการด สมารทเพ�รส

สมาชิกอินทร�คลับการด จะไดร�บบัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส 1ใบ / สมาชิก
และสามารถนำคะแนนอินทร�คลับการด เปลี�ยนเปนเง�นสดดิจิตอลเติมลงในบัตรได
ตลอด 24 ชม.
• การเติมเง�น 1,000 บาท = อินทร�คลับการด 6,200 คะแนน
• การเติมเง�น 500 บาท = อินทร�คลับการด 3,100 คะแนน
* บัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส สามารถเติมเง�นไดตั�งแตขั�นต่ำ 500 บาท
และเติมเง�นในบัตรไดสูงสุด 49,999 บาท
xxx

คะแ

นน

3ขั�นตอนแลกแตมงายๆ

24

ชม.

• แลก นำคะแนนสะสมมาแลกเปนเติมเง�น
ผานระบบ
ออนไลน
อินทร�คลับการดสมารทเพ�รส
• แตะ เมื�อทำการแลกคะแนนแลว นำบัตรมาที� เซเวน อีเลฟเวน
แจงพนักงาน “มาร�บเง�นที�โอนจากสวนกลาง”
• ร�บ ร�บเง�นเขาบัตร แลวสามารถนำไปใชชื�อสินคาไดทันที

กรณ�ออกบัตรใหม บร�ษัทฯ จะทำการตัดคะแนนอินทร�คลับการด 750 คะแนน สำหร�บการออกบัตรใหม
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อินทร�คลับการด สมารทเพ�รส
บัตรเดียวใชไดทกุ ที� สะดวก ใชงา ย ไดดง�ั ใจ

คือบัตรเง�นสดดิจิตอลที�สามารถเติมเง�นลงในบัตร เพ�่อนำไปใชชำระสินคา หร�อบร�การ
ณ รานคา ที�เปนจ�ดร�บบัตรสมารทเพ�รส พกพาสะดวกโดยไมตองพกเง�นสดใหยุงยาก

ทำอยางไรจึงจะไดบตั รอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส ?

• สำหร�บลูกคาที�ยังไมมีบัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส สามารถนำคะแนนอินทร�คลับการด มาแลกร�บของ
รางว�ลไดดว ยการแฟกซ พรอมระบุจำนวนเง�นทีต� อ งการเติมในบัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส และสงมาที�
02-797-7788 จากนั�นบัตรจะถูกนำสงพรอมกับเง�นที�ไดมีการเติมไวในบัตร
• สำหร�บลูกคาทีม� บี ตั รอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส แลว ทานสามารถเติมเง�นไดโดยนำคะแนนอินทร�คลับการด
มาแลกเปนการเติมเง�นผานทาง www.inseeconnect.com ตลอด 24 ชม.
• สอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที�ศูนยบร�การอินทร�

ว�ธก� ารนำคะแนนแลกเปนการเติมเง�น อินทร�คลับการด สมารทเพ�รส
1. สำหร�บทานสมาชิกทีไ� มมบี ตั รอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส

กรณ�ทานสมาชิกไดร�บบัตรใหมแลว สามารถนำคะแนนมาแลกเพ�่อการเติมเง�นคร��งตอไปในว�ธ�การที� 2

xx

คะแ

x

นน

นำคะแนนมาแลกเปน
การเติมเง�นในบัตรอินทร�
คลับการด สมารทเพ�รส
ตามชวงเวลาที�กำหนด

1

บร�ษัทฯ ทำบัตรใหม
และจัดสงบัตร
ใหกับลูกคา

สามารถนำบัตร
ไปชำระสินคา
ไดทันที

2

3

xx

x

นน

นำคะแนนมาแลกเปน
การเติมเง�นในบัตรอินทร�
คลับการด สมารทเพ�รส
ไดตลอด 24 ชม.*
*ผานทาง www.inseeconnect.com

1

ร�บเง�นที�เซเวน อีเลฟเวน
หลังว�นที�ทำรายการ 3 ว�น
โดยแจงเจาหนาที�วา“มาร�บ
เง�นโอนจากสวนกลาง”
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เพ�อ่ ใหทา นสมาชิกอินทร�คลับการด ไดรบ� ความสะดวกสบาย โดยสามารถใช
บัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส ไดไมวา จะเปนรานสะดวกซือ� รานบันเทิง
รานหนังสือ อาหารและเคร�อ่ งดืม� สถานเสร�มความงาม การเดินทาง
และบร�การตางๆ

รานคาสะดวกซือ� 24 ชม.
• รานเซเวน อีเลฟเวน - ชำระสินคาในราน
• เคานเตอรเซอรวส� - ชำระคาบร�การผานเคานเตอรเซอรวส�
เชน คาน้ำคาไฟ คาโทรศัพท ฯลฯ
www.shopat24.com
สัง� ซือ� สินคาอัพเดทเทรนดไดตลอด 24 ชม.เชน สมารทโฟน
แทบเล็ต สินคาความงาม แฟชัน� เคร�อ่ งใชไฟฟา ฯลฯ
24-Catalog
นิตยสารชอปปง� สำหร�บคนยุคใหม มีสนิ คาหลากหลายใหเลือกชอปปง�
และยังสัง� ซือ� ผานระบบออนไลนไดท�ี www.24catalog.com
* กรณ�สง�ั ซือ� สินคาผาน www.shopat24.comชำระเง�นที� เซเวน อีเลฟเวนในขัน� ตอนการชำระเง�น
และสามารถสะสมคะแนนจากเซเวน อีเลฟเวนไดตามปกติ

ทางยกระดับดอนเมืองโทลลเวย

2. สำหร�บทานสมาชิกทีม� บี ตั รอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส
คะแ

บัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส ใชทไ�ี หนไดบา ง?
บัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส ใชไดทกุ ทีท� ม�ี สี ญ
ั ลักษณน�ี

2

สามารถนำบัตร
ไปชำระสินคา
ไดทันที

ว�ธก� ารตรวจสอบยอดเง�นคงเหลือในบัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส

3

นำบัตรไปตรวจสอบยอดเง�นคงเหลือทีเ� ซเวน อีเลฟเวน ไดทกุ สาขาทัว� ประเทศ
สอบถามกับเจาหนาทีบ� ร�ษทั ไทยสมารทคารด จำกัด โทร 02-631-2555
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ว�ธก� ารร�บโอนขอมูลจากสวนกลางสำหร�บพนักงานรานเซเวน อีเลฟเวน
ลูกคาผูถ อื บัตรสามารถแจงพนักงานรานดำเนินการตามขัน� ตอนดังตอไปนี�

กดเลือก

1. Other Service
2. Smart Purse
3. โอนขอมูลจากสวนกลาง
4. แจงลูกคาใหแตะบัตร ทีเ� คร�อ่ ง Contactless คางไว
5. รอจนรายการเร�ยบรอย (สังเกตทีเ� คร�อ่ ง POS)
แจงลูกคานำบัตรออก
กรณ�เกิดปญหาระหวางการโอนขอมูลในบัตร โปรดติดตอ 02-631-2555
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ว�ธ�ตรวจสอบคะแนนสะสม

สะดวกรวดเร�ว กับ 3 ชองทางตรวจสอบคะแนนอินทร�คลับการด
• ศูนยบร�การอินทร� ตรวจสอบคะแนนผาน
หร�ออีเมล wecare@siamcitycement.com
• ออนไลน www.inseeconnect.com
หากทานสมาชิกยังไมมี user และ password สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที�
www.siamcement.com > ผลิตภัณฑและบร�การของเรา > อินทร�คลับการดร�วอรด
> แบบฟอรมขอเขาใชงาน อินทร�คลับการดออนไลน (.pdf) และสงแบบฟอรมกลับมายัง
02-797-7788 หร�ออีเมล wecare@siamcitycement.com หร�อติดตอศูนยบร�การอินทร�
• ใบแจงยอดการซื�อสินคา (Statement)
ทานสมาชิกจะไดร�บจดหมายแจงทุกๆ ไตรมาส

การแลกของรางว�ลของอินทร�คลับการด
ชวงเวลาการแลกของรางว�ล
24
ชม.

25

• อินทร�คลับการด สมารทเพ�รส
สามารถแลกคะแนนไดตลอด 24 ชม. ผานทาง www.inseeconnect.com
• ของรางว�ลอื�นๆ ตามสิทธ�ประโยชน สมาชิกบัตรอินทร�คลับการด (4 ชวงตอป)
- 25 มกราคม - 25 กุมภาพันธ
- 25 เมษายน - 25 พฤษภาคม
- 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม
- 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน
• ชองทางการแลกของรางว�ล มี 2 ชองทางดังนี�
- แฟกซ 02-797-7788 กรอกแบบฟอรมแลกของรางว�ล
แนบเอกสารทะเบียนพาณ�ชย/กพ.20 และบัตรประชาชนเจาของกิจการ
- www.inseeconnect.com
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คำถามที�พบบอย
• บัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รส ตางจากบัตรอินทร�คลับการดเดิมอยางไร และใชรวมกันไดหร�อไม
บัตรอินทร�คลับการด สมารทเพ�รสไดขยายสิทธ�ประโยชนใหสมาชิกมากขึ�น โดยสามารถใชบัตรชำระสินคา
และบร�การตางๆ ไดทั�ง เซเวน อีเลฟเวน ทเวนตี�โฟร แคตตาลอก และอื�นๆ ซึ�งพ�เศษกวาบัตรอินทร�คลับการดเดิม
และไมสามารถใชรวมกันได
• รานคาไดบัตร รานละกี�ใบ
สมาชิกอินทร�คลับการด จะไดร�บบัตร 1 ใบ ตอ 1 สมาชิก
• ถาทำบัตรหาย ตองทำอยางไร
ปจจ�บันบัตรยังไมสามารถอายัดได ซึ�งทางบร�ษัท ไทยสมารทคารด จำกัด กำลังพัฒนาระบ เพ�่อรองร�บ
ความตองการในอนาคต
• ถาตองการทำบัตรใหม ตองทำอยางไร
ลูกคาสามารถแจงความประสงคผานทางศูนยบร�การอินทร�
อิน ทร�คลั บ การ ด 750 คะแนน สำหร� บ การออกบั ต รใหม

และทางบร�ษัทฯ จะทำการตัดคะแนน

• ยอดเง�นในบัตรสามารถเติมเง�นไดสูงสุดเทาไหร
ยอดเง�นในบัตรสูงสุด 49,999 บาท และกรณ�ทล�ี กู คาเติมเง�นหร�อไดรบ� โปรโมชัน� มากกวา 49,999 บาท ระบบ
จะเก็บเง�นไวในระบบกอน เชน ลูกคาเติมเง�นมา 60,000 บาท แตเมือ� ตรวจสอบยอดเง�นกับั เซเวน อีเลฟเวน
พบวามียอดเง�นเพ�ยง 49,999 บาท ซึง� มีสว นตาง 10,001 บาท แตเมือ� สมาชิกนำบัตรไปชำระสินคาจนยอด
เง�นคงเหลือ 39,998 บาท เมื�อแตะร�บเง�นอีกคร��ง สวนยอดที�เหลือจะเขาบัตรจนเต็มจำนวน
• ถาเติมเง�นผานออนไลน 10 คร��งๆ ละ 1,000 บาท ตองแตะร�บเง�น 10 คร��งหร�อไม
ลูกคาสามารถแตะร�บเง�นไดเลยเพ�ยง 1 คร��ง เง�นจะเขาทันที 10,000 บาท
• หลังจากทำการแลกคะแนนอินทร�คลับการดเปนการเติมเง�นบัตร ยอดเง�นที�จะตองไปแตะร�บที�
เซเวน อีเลฟเวนมีว�นหมดอายุหร�อไม?
ยอดเง�นมีว�นหมดอายุ ทานผูถือบัตรจะตองทำการแตะร�บภายใน 2 เดือนหลังจากทำการแลกคะแนน
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แบบฟอรมแลกร�บของรางว�ลโครงการ

เง�่อนไขในการแลกของรางว�ล
• สมาชิกอินทร�คลับการดเทานัน� ทีม� สี ทิ ธ�ใ� นการสะสมคะแนนเพ�อ่ แลกของรางว�ล และมีสทิ ธ�ร� บ� โปรโมชนตางๆ
ตามทีบ� ร�ษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) กำหนด
• รายการสงเสร�มการขายตามแคตตาลอกป 2560 จะมีผลสิน� สุดในว�นที� 31 ธ.ค. 2560
• บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) ขอสงานสิทธ��ในการเปลี�ยนแปลงคะแนนสะสมที�ใชในการแลก
ของรางว�ล ตลอดจนยกเลิกรายการของอินทร�คลับการดตามความเหมาะสม โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
และไมรบ� เปลีย� นหร�อคืนของรางว�ล
• คะแนนสะสม เปนกรรมสิทธ��ของสมาชิกอินทร�คลับการดที�มีชื�อจดทะเบียนไวกับทางบร�ษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จำกัด (มหาชน) เทานัน� ไมสามารถโอนคะแนนใหเปนสิทธ�ข� องสมาชิกอืน� หร�อแลกเปลีย� นเปนเง�นสดได
• สมาชิกทีต� อ งการแลกของรางว�ลกับโครงการอินทร�คลับการด ตองระบุ ชือ� -นามสกุล เบอรโทรศัพท พรอมทัง�
ประทับตรารานคาในแบบฟอรมการแลกของรางว�ลใหชดั เจน เพ�อ่ ยืนยันความถูกตอง และไมสามารถทำการ
แลกของรางว�ลในนามสมาชิกอินทร�คลับการดทานอืน� ๆ ได
• หากมีขอสงสัยหร�อพบปญหาใดๆ ไมวาจะทางตรง หร�อทางออมที�เกี�ยวกับโครงการอินทร�คลับการด การ
ตัดสินใจของบร�ษทั ฯ ตอกรณ�นน�ั ๆ ถือเปนทีส� น�ิ สุด

อินทร�คลับการด

ขาพเจามีความประสงคจะแลกของรางว�ลสะสมตามรายการดังนี�
รหัสสินคา

รายการประเภทสินคา

จำนวน

คะแนนที�ใช

รหัสสมาชิกอินทร�คลับการด เลขที�

ชื�อราน / หจก./ บร�ษัท…………………………………………………………………………. ชื�อ - นามสกุล ……………………………………………………………………………
ที�อยู …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณ�ย …………………………….
เบอรมือถือที�สะดวกในการติดตอ………………………………………………………….. สถานที�จัดสงของรางว�ล………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….รหัสไปรษณ�ย …………………………….
ลงชื�อ …………………………………………………………………………………………………. ผูมีอำนาจลงนาม ตราประทับ (ถามี)
เอกสารประกอบเพ�่อการออกหนังสือร�บรองหัก ณ ที�จาย (เฉพาะรานคาชวงเทานั�น)
• สำเนาทะเบียนพาณ�ชย หร�อภพ.20 พรอมร�บรองสำเนาถูกตองและประทับตรา
• สำเนาบัตรผูเสียภาษีหร�อสำเนาบัตรประชาชนเจาของรานพรอมร�บรองสำเนาถูกตอง
* บร�ษัทฯ จะออกหนังสือร�บรองภาษีหัก ณ ที�จาย ใหกับบร�ษัทฯ หางรานหร�อบุคคล ที�แลกรายการของรางว�ลเทานั�น
ไมสามารถเปลี�ยนเปนชื�อบุคคล หร�อนิติบุคคลอืื�นได
* กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมแลกร�บของรางว�ลใหครบถวน และแฟกซมาที�เบอร 02-797-7788 อีเมล wecare@siamcitycement.com
หร�อแลกของรางว�ลผาน www.inseeconnect.com
* หากมีขอสงสัยประการใด ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที� ศูนยบร�การอินทร�

สำหร�บเจาหนาที�
ว�นที�ร�บเอกสาร……………………………………………ตรวจโดย………………………………………………………………ว�นที�จัดสงสินคา…………………………………….
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