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A2020-001
GOPRO HERO 8 BLACK
คะแนน 78,500 แต�ม
• สามารถถ�ายว�ดีโอได�ที�ความละเอียดสูงสุดถึง 4K 60FPS
   หร�อ 1080P 240FPS, ภาพนิ�ง 12MP, รองร�บ RAW Format,
   กันน้ำได�ลึกสูงสุด 10 เมตร, ระบบกันสั�น HyperSmooth2.0,
   Timewarp2.0, Live Streaming ได�

A2020-004
iPhone 11 Pro Max (64 GB)
คะแนน 225,000 แต�ม
• จอแสดงผล OLED 24-bit (16 ล�านสี)
• กว�าง 6.5 นิ�ว (แนวทะแยง)
• ความละเอียด 1242 x 2688 พ�กเซล (458 ppi)

A2020-002
GOPRO Max
คะแนน 91,800 แต�ม
• 3 in 1 Camera สามารถถ�ายได�ทั�งว�ดีโอ,
   ภาพนิ�ง และแบบ 360 องศา, ความละเอียด
   สูงสุด 5.6K 30FPS, ภาพนิ�ง 16MP,
   MAX HyperSmooth ที�ดีที�สุด, MAX
   TimeWarp, และ PowerPano, ไมโครโฟน
   รอบทิศทาง 6 จ�ด

A2020-003
iPhone 11 ความจ� 128 GB
คะแนน 153,500 แต�ม
• จอแสดงผล IPS-LCD 24-bit (16 ล�านสี)
• กว�าง 6.1 นิ�ว (แนวทะแยง)
• ความละเอียด 828 x 1792 พ�กเซล (326 ppi)

อุปกรณ�สื�อสารทันสมัย
Gadget

อุปกรณ�สื�อสารทันสมัย
Gadget

A2020-005
iPad Air3 10.5" (256 GB)
WIFI+Cellular
คะแนน 154,700 แต�ม
• ใช�ชิป A12 Bionic แบบ iPhone XS
• หน�าจอใหญ�ขึ�นเป�น 10.5 นิ�ว
• ความจ� 256 GB

A2020-006
Apple Watch Series 5 รุ�น GPS
คะแนน 75,800 แต�ม
• ตัวเร�อนอะลูมิเนียม สีเง�น
   สายแบบ Sport Band 40 มม.
• ตัวเร�อนเหมาะสำหร�บขนาดข�อมือ
   130-200 มม.

A2020-007
OPPO A9 2020
คะแนน 51,700 แต�ม
• ชิปประมวลผล Snapdragon 665
• แรม 8 GB
• พ�้นที�เก็บข�อมูล 128 GB
• กล�องหลัง 4 ตัว, กล�องหลัก 48MP

A2020-008
Sumsung Note 10+  256 GB
คะแนน 211,900 แต�ม
• จอใหญ� Dynamic AMOLED
   ขุมพลัง Exynos 9820
• แบตเตอร�่ 4300 mAh 
• กล�องหน�าคู�
• รองร�บหน�วยความจำ Micro SD
   สูงสุด 1TB
• สแกนนิ�วใต�จอ

A2020-009
Fujifilm กล�องถ�ายรูป X-T3 
คะแนน 365,200 แต�ม
• เซ็นเซอร�ลักษณะ Back-Iilluminated ขนาด APS-C
   ความละเอียด 26.1 ล�านพ�กเซล มาในชื�อ X-Trans CMOS 4
• ระบบประมวลผลความเร�วสูง “X-Processor 4”
• หน�าจอ EVF ความละเอียด 3.69 ล�านพ�กเซล อัตราขยาย 0.75x
• หน�าจอขนาด 3 นิ�ว แบบ Touchscreen พับได� 3 ทิศทาง
   ความละเอียด 1.04 ล�านพ�กเซล



A2020-018
Philips เคร�่องดูดฝุ�น FC9350/01
คะแนน 18,000 แต�ม
• พลังดูด PowerCyclone 5 สร�างแรงเหว�่ยง
   แยกฝุ�นและอากาศออกจากกัน
• พลังดูดสูงถึง 370W Powerinput 1900W
   ขนาดกะทัดร�ด และน้ำหนักเบา จัดเก็บและ
   ใช�งานอย�างง�ายดาย, ถังเก็บฝุ�น 1.5 ลิตร

อุปกรณ�ในบ�านและสำนักงาน
Home/Office Appliance

อุปกรณ�ในบ�านและสำนักงาน
Home/Office Appliance

A2020-014
Toshiba เคร�่องซักTW-BH10 
ขนาด 9.5 กก. 
-คะแนน 143,100 แต�ม
• เทคโลยี Great Wave ผสานการหมุนและ
   พลังน้ำหลากรูปแบบ ให�ประสิทธ�ภาพการซัก
   แบบเดียวกับการซักมือ แต�ช�วยประหยัดน้ำและ
   สามารถซักได�เร�วกว�า ซักผ�าด�วนเพ�ยง 12 นาที

A2020-012
Toshiba ตู�เย็น GR-AG66KA
ขนาดความจ� 21.8 คิว
คะแนน 168,600 แต�ม
• แช�อาหารแบบกึ�งแช�แข็ง ที�อุณหภูมิต่ำที�
   -3°C คงความสดของอาหารได�นานขึ�น
• ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
• ป�องกันการเกิดกลิ�นและยับยั�งแบคทีเร�ย
   ด�วย Duo Hybrid

A2020-013
Toshiba เคร�่องซักผ�า
AWDC1700W ขนาด 16 กก. 
คะแนน 116,800 แต�ม
• Superior Modern Design รูปลักษณ�ใหม�
   หรูหรา ทันสมัย ฝาป�ดแบบกระจกใส มองเห็น
   ภายในได�ง�าย และตัวถังโค�งมน สวยงามมีสไตล�

A2020-010
Philips Vacuum Blender
เคร�่องป��นน้ำผลไม�สุญญากาศ
รุ�น HR3752
คะแนน 54,800 แต�ม
• เทคโนโลยีการป��นด�วยสูญญากาศ
   ลดการเกิดอ�อกซิเดชั�น
• ร�กษาคุณค�าสารอาหารได�มากถึง 3 เท�า

A2020-011
Minimex เคร�่องอบจาน
รุ�น MDD50-1
คะแนน 22,700 แต�ม
• ความจ�ภาชนะ (จาน) 12 ชิ�น
• 4 โปรแกรมอบ (อบร�อนมาตรฐานอบร�อนและ
   อบลมธรรมดา )
• อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

A2020-017
Dyson Cyclone V10 Fluffy
คะแนน 107,900 แต�ม
• มอเตอร�ระบบดิจิตอล V10 พร�อมระบบ
   ไซโคลน 2 ชั�น
• HEPA ฟ�ลเตอร�ด�านท�ายเคร�่อง ช�วยกรองฝุ�น
   และดักจับสารก�อภูมิแพ�ในอากาศที�ออก
   จากเคร�่องให�บร�สุทธ��

A2020-015
TEFAL หม�อหุงข�าวไฟฟ�าดิจิตอล
ความจ� 1 ลิตร รุ�น RK7501
คะแนน 13,300 แต�ม
• เทคโนโลยี AI อัจฉร�ยะการหุงข�าว ปร�บเวลา
   และอุณหภูมิให�เหมาะสมสำหร�บแต�ละประเภทข�าว 
• ความจ� 1 ลิตร (5.5 ถ�วย)
• กำลังไฟ 600 ว�ตต�

A2020-016
Dyson Pure Cool Me White/Silver
คะแนน 75,600 แต�ม
• เทคโนโลยี Core Flow™ ช่วยเป่าลมที่ทรงพลังจาก
   พื้นผิวส่วนโค้งนูน (Convex) เพื่อกระจายกระแสลม
   แบบเฉพาะจุด
• 360 Glass HEPA Filter ช่วยดักจับอนุภาคที่มี
   ขนาดเล็กสุดถึง 0.1 ไมครอนได้ 99.95% 
 

A2020-020
Minimex หม�อทอดไร�น้ำมัน
อเนกประสงค� รุ�น MAC1
คะแนน 24,200 แต�ม
• ความจ� 5.5 ลิตร
• ควบคุมอุณหภูมิได�แม�นยำกว�า
• อุณหภูมิ 90 - 200 องศาเซลเซียส
   ตั�งเวลาสูงสุด 30 นาที
• ระบบหมุนเว�ยนความร�อน Hi-speed Hot
   Air Circulation

A2020-019
Sharp  ไมโครเวฟ 20 ลิตร
รุ�น R-2200F 
คะแนน 19,600 แต�ม
• ปรุงอาหารทั�งต�ม อบ ตุ�น นึ�ง
• ระดับความร�อน 5 ระดับ 
• สามารถละลายอาหารแช�แข็งได� 
• ตั�งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 35 นาที 
• ระบบควบคุม  ควบคุมด�วยลูกบิด
• กำลังไฟฟ�าส�งออก 800 ว�ตต� 

C2018-001
พาเลทไม� (สีส�ม)
คะแนน  4,500  แต�ม
• พาเลทไม�หมุนเว�ยน
   ขนาด 121x121x121 ซม.



A2020-029
Fitbit สายร�ดข�อมือ รุ�น Inspire
HR BLACK (FB413BKBK-FRCJK)
คะแนน 20,700 แต�ม
• ติดตามจำนวนก�าวและการเคลื�อนไหวเป�นนาที 
• ติดตามการนอนหลับ การเผาผลาญ
   แคลอร�่ตลอดว�น
• ติดตามอัตราการเต�นของหัวใจ 24 ชั�วโมง ทุกว�น

A2020-027
Garmin vivosmart 4 
คะแนน 31,000 แต�ม
• ฟ�งก�ชั�นว�ดสุขภาพ Body Battery, ว�ด
   ความเคร�ยด และคุณภาพการนอน
• เซนเซอร�ว�ดอัตราการเต�นของหัวใจจาก
   ข�อมือตลอด 24 ชั�วโมง
• ว�ด VO2 Max ซึ�งจะแสดงผลค�าความฟ�ต
  ของคุณ

A2020-028
Garmin Fenix 5s ,
SAPPHIRE ,Black
คะแนน 119,900 แต�ม
• ฟ�งก�ชั�น Multi-sport รองร�บ ว��ง ว��งเทรล
   จักรยาน ว�ายน้ำ ไตรกีฬา เดินเขา และฟ�ตเนส
   แบตเตอร�่สูงสุด 9 ว�นในโหมดนาิกา /
   14 ชั�วโมงในโหมด GPS / 40 ชั�วโมง
   ในโหมด UltraTrac

อุปกรณ�ในบ�านและสำนักงาน
Home/Office Appliance

A2020-021
Philips หม�อทอดไขมันต่ำ
รุ�น HD9641/41 สีดำ
คะแนน 55,100 แต�ม
• ทอดอร�อย  สุขภาพดี  ไม�เติมน้ำมัน
   ลดไขมันสูงสุด 80%
• TurboStar Rapid Air Technology ที�ช�วย
   กระจายความร�อนได�อย�างทั�วถึง สม่ำเสมอ

A2020-022
Philips เคร�่องสับอาหาร
รุ�น HR1393/00
คะแนน 8,100 แต�ม
• มอเตอร�กำลังไฟ 450 ว�ตต�,โถบดสับ
   ความจ� 0.7 L , ใบมีดสแตนเลส แข็งแรง
   ทนทาน สามารถบดสับ ผัก เนื�อสัตว� ถั�ว
   และ ชีส หลากหลายชนิด

A2020-023
Philips เคร�่องสกัดเย็น
น้ำผักผลไม� รุ�น HR1947
ขนาด 1 ลิตร สีดำ
คะแนน 80,800 แต�ม
• สกัดคั�นน้ำผลได�สูงสุดถึง 90%* 
• ป�องกันน้ำหยดใหม�ช�วยให�เคาน�เตอร�ของ
   คุณสะอาดอยู�เสมอ/เคร�่องเพร�ยวบางด�วย
   ความกว�าง 11 ซม.

A2020-024
EZVIZ กล�องวงจรป�ดหมุนได� CS-CV246
(A0-1C2WFR) 
คะแนน 12,700 แต�ม
• คุณสมบัติพ�เศษ:1920 X 1080 FULL HD VIDEO, 2 MEGAPIXEL
• เลนส� 4MM @ F2.2 มุมกล�องกว�าง 90C, PAN 340C, TILT 120C
• รองร�บ MICRO SD CARD 256GB 

สุขภาพและอุปกรณ�กีฬา
Health&Sport

A2020-025
Garmin NEW
Forerunner 45 
คะแนน 43,800 แต�ม
• สามารถตรวจจับอัตราการเต�นของ
   หัวใจที�ข�อมือ 
• มี GPS สำหร�บดูระยะทาง Pace และจับเวลา

A2020-026
Garmin Vivoactive 4 
คะแนน 73,200 แต�ม
• ติดตามสุขภาพตลอดทั�งว�น และสามารถว�ด
   ความเคร�ยด คุณภาพการนอน อัตราการเต�น
   ของหัวใจ Body Battery และอื�นๆ

A2020-107
Pre Sling SAFEPAC 110X130 สีเบจ สายสีแดง  
คะแนน 2,500 แต�ม
• ผืนผ�า pre-sling ขนาด 130x110 ซม เหมาะกับปูนซีเมนต�
   มีการพ�มพ�ด�านบน เพ�่อบอกทิศทาง สะดวกในการจัดเร�ยง
• สายยาว 155 ซม เหมาะสำหร�บการยกด�วยรถยกทั�วไป
   พร�อมแผ�นเสร�มขอบลดการป�ดตัวของสายยกป�องกันถุงปูนเสียหาย



สุขภาพและอุปกรณ�กีฬา
Health&Sport

สุขภาพและอุปกรณ�กีฬา
Health&Sport

A2020-030
Fitbit นาิกา รุ�น Versa Lite สี Charcoal 
คะแนน 35,700 แต�ม
• ติดตามจำนวนก�าวและการเคลื�อนไหวเป�นนาที 
• ติดตามการนอนหลับ
• ติดตามอัตราการเต�นของหัวใจ 24 ชั�วโมง ทุกว�น

A2020-031
Fitbit นาิกา รุ�น Versa Lite สี Lilac
คะแนน 35,700 แต�ม
• ติดตามจำนวนก�าวและการเคลื�อนไหวเป�นนาที 
• ติดตามการนอนหลับ
• ติดตามอัตราการเต�นของหัวใจ 24 ชั�วโมง ทุกว�น

A2020-032
Garmin นาิกาสมาร�ทวอช รุ�น Vivosmart 4
คะแนน 30,300 แต�ม
• Activity Tracker อัจฉร�ยะ ที�มีตัวเร�อนที�บาง สวยงาม หน�าจอ
   สว�างมองเห็นชัดเจน และด�วยดีไซน�ที�ตกแต�งด�วยโลหะ กับความ
   เร�ยบหรูที�ออกแบบมาให�สามารถใส�ได�กับทุกชุด

A2020-033
Beurer เคร�่องว�ดความดันโลหิตที�ข�อมือ BC57
คะแนน 14,900 แต�ม
• แถบผ�าพันข�อมือ ขนาด 14-19.5 ซม.
• 2x60 Memory spaces
• ฆพ.2167/2560

-13- -14-

A2020-034
Bewell เบาะรองหลังเพ�่อสุขภาพ Healty Back
คะแนน 4,800 แต�ม
• บรรเทาอาการออฟฟ�ศซินโดรม
• ลดอาการปวดหลังจากการนั�งทำงานเป�นเวลานาน
• สามารถใช�ได�ทั�งบนเก�าอี�และเบาะรถยนต�
• ไม�ยุบตัว คืนรูปได�เร�ว ด�วยเนื�อเมมโมร�่โฟมแท� 100%

A2020-035
จักรยานออกกำลังกาย
คะแนน 43,800 แต�ม
• หน�าจอ LED แสดงผล เวลา, ความเร�ว ระยะทาง, แคลอร�่
• ว�ดชีพจรด�วยระบบ Hand Pluse
• มีสายร�ดข�อเท�าเพ�่อความปลอดภัยในการออกกำลัง- เบาะนั�งปร�บสูง-ต่ำ

A2020-036
Rester เคร�่องนวดเท�า และให�ความร�อนด�วยไฟฟ�า
ไอสเตป รุ�น อี-8099
คะแนน 21,400 แต�ม
• มีโปรแกรมความร�อนเพ��มความผ�อนคลายบร�เวณเท�า
• มีระบบการนวดควบคุมโดยปุ�มควบคุมการทำงาน ช�วยผ�อนคลาย
   บร�เวณฝ�าเท�า ทำให�ระบบไหลเว�ยนโลหิตทำงานได�ดีขึ�น
• 22.4x35.7x41.7 ซม. / 4.1 กิโลกร�ม
• ฆพ. 604/2560

A2020-037
Beurer เคร�่องชั�งน้ำหนัก ว�ดมวล Bluetooth
รุ�น BF600 STYLE
คะแนน 14,100 แต�ม
• เคร�่องชั�งน้ำหนัก ว�ดมวล Bluetooth® เชื�อมต�อสมาร�ทโฟนได� สามารถ
   ถ�ายโอนข�อมูลเก็บลงในแอปพลิเคชั�น และแสดงผลเป�นกราฟได�
• จอ LCD สีขาว มีไฟส�องสว�าง
• ขนาดตัวอักษร: 26 มม.

“อ�านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเคร�่องมือแพทย�ก�อนใช�”
นำเข�าโดย บร�ษัท เบลเมกส�ไทย จำกัด 
15/117 หมู�ที� 3 ซ.เก�ากิโล ต.สุรศักดิ� อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20110 T.038-314-118



A2020-038
Philips ไดร�เป�าผม รุ�น HP8232/00
คะแนน 9,100 แต�ม
• ฟ�งก�ชั�น ThermoProtect ควบคุมอุณหภูมิที� 57 องศา
• Ionic Care ช�วยถนอมเส�นผม ให�ผมเงางาม ไม�ชี�ฟ
   แรงลมได�ถึง 6 ระดับ

A2020-041
DELONGHI เคร�่องชงกาแฟ
รุ�น ECP31.21
คะแนน 40,200 แต�ม
• กำลังไฟ 1100 ว�ตต�
• ความจ�แทงค�น้ำ 1.1 ลิตร มองเห็นระดับน้ำ
• หม�อต�มทำจากสแตนเลส
• แรงดัน 15 บาร�
• มีฟ�วเตอร� 3 แบบ ทั�งแบบ 1 shot, 2 shot
   และ POD

A2020-039
Philips HP8668/00
คะแนน 21,300 แต�ม
• เคร�่องทำลอนผมอัตโนมัติด�วยลมเป�า
• หว�แปรงแบบกลม 50 มม. ช�วยเพ��ม
   น้ำหนักและการสปร�งตัว
• พลังการจัดแต�งเส�นผม 800 ว�ตต�และ
   ลมเป�าเย็นเพ�่อจัดแต�งทรงผม

A2020-040
ไดร�เป�าผม Dyson Supersonic™
Iron /Fuchsia 
คะแนน 81,700 แต�ม
• ดิจิตอลมอเตอร�รุ�น V9 ความเร�ว 110,000 รอบ
   ต�อนาที 
• ระบบควบคุมความร�อนอัจฉร�ยะ
   ว�ดอุณหภูมิได� 40 คร��งต�อว�นาที 
• ปร�บระดับความร�อนในการเป�าได� 4 ระดับ 100oC,
   80oC, 60oC และ 28oC (เป�าเย็น)

ไลฟ�สไตล�
Lifestyle
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A2020-046
Plantronic บลูทูธแพลนทรอนิคส�
แบ็คบีทโปร 5100 แบล็ค
คะแนน 33,900 แต�ม
• ฟ�งเพลงสูงสุด 6 ชม. สนทนาต�อเนื�อง 4 ชม.
• ระบบตัดเสียงรบกวนด�วยไมโครโฟน 4 ตัว
• เทคโนโลยีกันฝุ�นและกันน้ำ IPX4

A2020-044
Philips เคร�่องโกนหนวด
ไฟฟ�า รุ�น S106/03 
คะแนน 3,800 แต�ม
• ชาร�จเต็ม 10 ชั�วโมงเพ�่อการโกนนาน
   20 นาที/ระบบการโกน Close Cut ได�
   อย�างเกลี�ยงเกลา โค�งร�บทุกสัดส�วนของ
   ผิวหน�า/หัวโกนสามารถล�างน้ำได�

A2020-045
Philips เคร�่องโกนหนวดไฟฟ�า
แบบแห�งและเป�ยก Series 9000
SP9860/13
คะแนน 86,000 แต�ม
• แนบสนิททุกผิวสัมผัสส�วนโค�งบนใบหน�าและ
   ลำคอด�วยหัวโกน Muti-Direction Contour
   Detect
• NanoTech precision blades ที�ทำให�ใบมีดมี
   ความแข็งแกร�งมากขึ�น และความคมที�ยาวนาน

ไลฟ�สไตล�
Lifestyle

A2020-042
Minimex เคร�่องชงกาแฟ
ระบบ Manual รุ�น Richman
คะแนน 144,100 แต�ม
• ตัวเคร�่องสแตนเลส สตีลพร�อม Barometer
   ว�ดความดันการกลั�นกาแฟ
• ระบบภายใน หม�อต�มแยกระหว�างการ brew
   (500 cc ) และการเป�าฟองนม
• แท็งก�น้ำขนาด 1.7 ลิตร, Pre-infusion ระบบ
   บ�มกาแฟก�อนกลั�นให� Cream มาก

A2020-043
Minimex เคร�่องชงกาแฟ
เอสเพรสโซ� Minipresso NS
แบบพกพา  
คะแนน 11,100 แต�ม
• แรงดัน 8 บาร�,
• เคร�่องชงกาแฟเอสเพรสโซ�ชนิดพกพา
   ไม�ใช�ไฟฟ�า, สำหร�บเอสเพรสโซ� 1 ถ�วย,
   ร�บประกันคุณภาพ 1 ป�



อินทร�พร�เมี�ยม
INSEE Premium

A2020-051
Lunch Box With Handbag
กล�องข�าวฟาง ฟางข�าวสาลี
คะแนน 2,500 แต�ม

A2020-049
Back Seat Cushion
เบาะพ�งหลัง
คะแนน 2,900 แต�ม

A2020-050
Neck Pillow With Hoodie
หมอนรองพร�อมฮู�ด
คะแนน 2,500 แต�ม

A2020-047
INSEE Gold Backpack
กระเป�าเป�ถุงปูนอินทร�ทอง
คะแนน 5,400  แต�ม

A2020-048
INSEE Gold Messager Bag
กระเป�าเอกสารถุงปูน
คะแนน 4,700 แต�ม
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ยานพาหนะ
Vehicle

A2020-052
Diesel Forklift Trucks 3Ton
คะแนน 4,700,000 แต�ม
• Capacity : 3,000 kg.
• รถโฟล�คลิฟท�เชื�อเพลิงดีเซล มีความแข็งแรง ทนทาน
• สามารถใช�งานได�ทุกสภาพ การดูแลร�กษาง�าย

A2020-055
DYU - D2f - Black
คะแนน 140,400 แต�ม
• โหมดการขับขี�ทั�งหมด 3 โหมด คือ
   ECO, MID, HIGH
• สามารถปร�บเบาะขึ�นลงได�ตามความสูงของผู�ใช�งาน
• จอแสดงผลแบบ LED บอกความเร�วโหมด
   การขับขี� และระยะทาง

A2020-053
Yamaha LEXi 125 Vva
รุ�น LEXi 125 Vva 
คะแนน 374,500 แต�ม
• ความจ�น้ำมันเชื�อเพลิง 4.2 ลิตร
• ความสูงจาดพ�้นที�เบาะ 785 มม.
• ปร�มาตรทรงกระบอกสูบ 125 CC

A2020-054
Honda ADV 150 2019
คะแนน 592,800 แต�ม
• เคร�่องยนต� eSP ระบบจ�ายน้ำมันแบบ
   หัวฉีด PGM-FI 
• แบตเตอร�่ระบบไฮบร�ด
• แรงเคลื�อนไฟฟ�า



A2020-057
Turbo Bicycle จักรยานเทอร�โบ
รุ�นเอแม็กซ� 20 นิ�ว สีดำ 
คะแนน 22,330 แต�ม
• ตัวถังเหล็ก, ตะเกียบโช�คหน�า, วงล�ออัลลอยด�
   Shimano 6 เกียร�, ระบบว�เบรค,
   โช�คกลางอัลลอยด�

A2020-056
Ninebot MiniPro
คะแนน 175,106 แต�ม
• ตัวเคร�่องใช�โลหะผสมแมกนีเซียม
   ซึ�งเป�นว�สดุโครงสร�างที�แข็งแรง
• แอพพ�เคชั�น Segway-Ninebot
   รองร�บการอัปเดตซอฟต�แวร�แบบ
   เร�ยลไทม�

ยานพาหนะ
Vehicle
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เคร�่องประดับ
Jewelry/Accessories

A2020-059
BENTLEY รถเข็นและ
จักรยาน 3 ล�อ สีกรมท�า
คะแนน 224,950 แต�ม
• สามารถปร�บเปลี�ยนโครงสร�างได�ถึง 6 แบบ
   เพ�่อให�สอดคล�องตามแต�ละช�วงอายุ
• ใช�ได�ตั�งแต� 10 เดือนไปจนถึง 3 ขวบหร�อมากกว�า
• เปลี�ยนจากรถเข็นให�เป�นรถจักรยาน 3 ล�อ ได�

A2020-058
LEGO ตัวต�อเสร�มทักษะ
คลาสสิก ลาร�จ คร�เอทีฟ
บร�ก บอกซ� รุ�น 10698
คะแนน 15,400 แต�ม
• เหมาะสำหร�บเด็กอายุตั�งแต� 4-9 ป�
• จำนวนชิ�นส�วน 790 ชิ�น

A2020-061
JOIE คาร�ซีทเด็กโตรุ�น Trillo สีดำ 
คะแนน 32,175 แต�ม
• Car Seat Trillo เหมาะสำหร�บ
   Grop 2/3 (15-36kg)
• เบาะรองศีรษะสามารถปร�บสูงต่ำได� 7 ระดับ
   (69cm - 84cm)
• ด�านข�างป�องกันการกระแทกได�ดี และเพ��มความ
   ปลอดภัยให�กับศีรษะ, ลำตัว และสะโพก

A2020-060
CAMERA เคร�่องนึ�งฆ�าเชื�อ
พร�อมอบแห�ง Vomodry
2 สีขาวขุ�น
คะแนน 24,200 แต�ม
• เคร�่องนึ�งฆ�าเชื�อพร�อมอบแห�ง
   แบบ 5 in 1
• LCD หน�าจอแสดงอุณหภูมิและ
   เวลาการทำงาน 
• Waterproof ปุ�มกดกันน้ำ
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บัตรกำนัล
Voucher

A2020-65
บัตรกำนัล บาร�บีคิว
พลาซ�า มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

A2020-64
บัตรกำนัลเดอะมอลล�
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

A2020-63
บัตรกำนัลโรบินสัน
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

A2020-62
บัตรกำนัล เอ็มเค สุกี�
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

A2020-66
บัตรกำนัล โฮมโปร
มูลค�า 1,000 บาท
คะแนน 6,700 แต�ม

A2020-70
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 10,000 บาท
คะแนน 60,000 แต�ม

A2020-69
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 5,000 บาท
คะแนน 30,500 แต�ม

A2020-68
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 3,000 บาท
คะแนน 18,500 แต�ม

A2020-67
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 2,500 บาท
คะแนน 15,500 แต�ม

A2020-71
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 20,000 บาท
คะแนน 122,000 แต�ม
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บัตรกำนัลเง�นสดอิเล็คทรอนิกส�
E-Voucher

A2020-75
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 10,000 บาท
คะแนน 59,500 แต�ม

A2020-74
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 5,000 บาท
คะแนน 30,000 แต�ม

A2020-73
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 3,000 บาท
คะแนน 18,000 แต�ม

A2020-72
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 2,500 บาท
คะแนน 15,000 แต�ม

A2020-76
บัตรของขว�ญ ออโรร�า
มูลค�า 20,000 บาท
คะแนน 121,500 แต�ม *หมายเหตุ : ลูกค�าจะได�ร�บรหัสร�บทองทาง SMS

เคร�่องมือช�าง
Handyman Tools

A2020-078
เคร�่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Black & Decker 130บาร�
1700ว�ตต� รุ�น BW17-B1 
คะแนน 23,600 แต�ม
• กำลังไฟ 1700 ว�ตต�, 130 บาร�
• อัตราการไหลสูงสุด 420 ลิตร/ชั�วโมง
• อุณหภูมิสูงสุดของน้ำที�ใช�งาน 50 องศาเซลเซียส
• ความยาวสายฉีดน้ำ 6 เมตร
• หัวฉีดแบบปร�บระดับได� และ หัวฉีดโรตาร�่

A2020-077
เคร�่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Black & Decker 110บาร�
1400ว�ตต� รุ�น PW1400S-B1
 คะแนน 13,700 แต�ม
• มอเตอร� สามารถดูดน้ำได�
• ความดันสูงสุด: 110 บาร� 
• การใช�พลังงาน: 1400 W
• ความถี�: 220-240 V / 50-60 Hz
• น้ำหนัก: 6.7 กิโลกร�ม

เคร�่องมือช�าง
Handyman Tools

A2020-079
เคร�่องดูดฝุ�นไร�สายแบบมือจับ Black & Decker 
7.2โวลต� รุ�น WD7201G-B1 
คะแนน 7,300 แต�ม
• เคร�่องดูดฝุ�นไร�สาย แห�ง/เป�ยก 7.2 โวลต�
• สามารถใช�งานต�อเนื�องได� 8.5 นาที /การชารฺจไฟ 1 คร��ง 
• มาพร�อมที�ชาร�จแบตเตอร�่ และหัวแปรงขนาดเล็ก เพ�่อดูดในที�แคบ
• แท�นชาร�ตที�ออกแบบมาเป�นพ�เศษ สินค�าร�บประกันคุณภาพ 1 ป�

A2020-080
กล�องทำความร�อนและเย็น Black & Decker
24 ลิตร รุ�น BDC24L-B1 
คะแนน 18,800 แต�ม
• กล�องทำความร�อนและความเย็น ขนาด 24 ลิตร /
   ความเย็นสูงสุด 18 องศาเซลเซียส, ความร�อนสูงสุด 55 องศาเซลเซียส
• ชาร�จแบตได�กับช�องจ�ายไฟ DC 12V ในรถยนต� และ ไฟบ�าน 220V ทั�วไป

A2020-081
GoPak ชุดเคร�่องมือช�างไร�สาย4ชิ�น
Black & Decker 12 โวลต� รุ�น BDCK124S1S-B1
คะแนน 25,500 แต�ม
• แบตเตอร�่ Lithium Li-on 12V
• อุปกรณ�ในกล�องได�แก� สว�านไฟฟ�า จิ�กซอ ขัดกระดาษทราย
   แบตเบอร�่ สายชาร�จ/ เจาะไม� 25mm / เจาะเหล็ก 10mm

A2020-082
เคร�่องดูดฝุ�นเป�ยกและแห�ง Black & Decker
20ลิตร 1400ว�ตต� รุ�น BDWDS20-B1 
คะแนน 18,600 แต�ม
• เคร�่องดูดฝุ�นเป�ยกแห�ง B+D กำลังไฟ 1,600 W 
• ขนาดถังเก็บฝุ�น 20 ลิตร 
• เสียบไฟเข�าเต�าร�บ กำลังไฟฟ�า 220 โวลต� (ไฟบ�านทั�วไป)
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เคร�่องมือช�าง
Handyman Tools

เคร�่องมือช�าง
Handyman Tools

A2020-088
Black & Decker สว�านกระแทกไร�สาย 12 โวลต�
รุ�น BDCHD12US1-B1 
คะแนน 11,900 แต�ม
• สว�านกระแทกไร�สาย 12V, แบตเตอร�่ใช�ร�วมกับ GO PAK ได�
• เจาะไม� 25mm, เจาะเหล็ก 10mm, ความเร�วรอบปร�บได� 2 ระดับ
   0 – 350/1250 RPM
• ไฟส�องสว�างระหว�างทำงาน

A2020-089
Stanley สว�านกระแทกไร�สาย 18 โวลต�+
ชุดดอกสว�าน 109 ชิ�น STANLEY รุ�น  SCH20C2K-B1 
คะแนน 27,300 แต�ม
• แรงดันไฟฟ�า : 18โวลต�, หัวจับดอกสว�าน : 13 มม., ความเร�วมอเตอร�สูงสุด
   0 -350 / 0 -1,500 รอบต�อนาที
• อัตราการกระแทกต�อนาที : 25,500, แบตเตอร�่ : 1.3 แอมแปร�ต�อชม., 
   แท�นชาร�จ : 1 แอมแปร�, น้ำหนัก : 1.6 กก.

A2020-090
Stanley ชุดเคร�่องมือช�าง 40 ชิ�น
รุ�น STHT74978AR
 คะแนน 10,500 แต�ม
• ชุดเคร�่องมือช�าง 22 ชิ�น ประกอบด�วย ตลับเมตร 3เมตร /
   มัลติมิเตอร� / คีมปากขยาย 8นิ�ว / คีมปากแหลม 6นิ�ว ฯลฯ

A2020-091
Stanley ชุดเคร�่องมือช�างอเนกประสงค� 7 ชิ�น
รุ�น 90-596n-23 
คะแนน 10,900 แต�ม
• ชุดเคร�่องมือช�างอเนกระสงค� 7 ชิ�น ประกอบด�วย คีมปากจิ�งจก ขนาด 7 นิ�ว /
   ประแจเลื�อน ขนาด 8 นิ�ว / ไขควงปากแฉก เบอร� 2 x100 มม. /
   ไขควงปากแบน ขนาด 6.5x100 มม. / ตลับเมตร ความยาว 3 เมตร

A2020-087
ชุดสว�านไร�สาย 12 โวลต�
Black & Decker รุ�น LD12SP-B1
คะแนน 8,000 แต�ม
• แบตเตอร�่ลิเธ�ยมไอออน 12 โวลต�
• ความเร�วรอบสูงสุด 900 รอบ/นาที
• แรงบิด 10 นิวตันเมตร
• ขนาดหัวจับดอก เจาะเหล็ก 10 มม. / เจาะไม� 25 มม.
• มี LED ล�องสว�าง

A2020-085
Nightlight Black RIN Solar
Triangle 80LED 
คะแนน 5,500 แต�ม
• หลอดไฟ SMD LED 80 ชิ�น (ไฟสีขาว) /
   ความสว�าง 600 LUMEN
• ใช�พลังงานจากแสงอาทิตย�
   ไม�ต�องเสียบปลั�ก
• ถ�านชาร�จประเภท Lithium ทน ใช�ได�นาน
• ผ�านมาตรฐาน IP44 กันน้ำกันฝุ�น

A2020-086
ชุดสว�านไร�สาย7.2โวลต�
Black & Decker
รุ�น BDCD8HDPK-B1
คะแนน 6,300 แต�ม
• สว�านไร�สาย7.2V Li-ion
• แบตเตอร�ร�่แบบ Built-in Li-ion 7.2V 1.5A
• แรงบิดสูงสุด 12Nm
• ความเร�วรอบสูงสุด 400 รอบ/นาที
• ขนาดหัวจับดอกสว�าน 10มม.
• เจาะไม�ได�กว�างสุด 20มม.

A2020-083
เคร�่องเป�าลม 600ว�ตต�
Black & Decker
รุ�น BDB600-B1 
คะแนน 6,200 แต�ม
• กำลังมอเตอร�สูงสุด 600 ว�ตต�
• ความเร�วรอบมอเตอร�สูงสุด 16,000 รอบ/นาที
• อัตราการไหลของลม 3.5 ลบ.ม/นาที
• สามารถใช�เป�นเคร�่องเป�าลมและดูดฝุ�นได�

A2020-084
เคร�่องเป�าลมร�อน 1800ว�ตต�
Black & Decker รุ�น KX1800-B1
คะแนน 4,900 แต�ม
• กำลังไฟ 1,800 ว�ตต�
• ปร�บระดับความร�อนได� 400-500 องศา 
• อัตราการไหลของลม 500-750 ลบ.ม./นาที
• มีระบบล็อคสว�ทซ�สำหร�บใช�งานแฮนด�ฟร�
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เคร�่องมือช�าง
Handyman Tools

ท�องเที�ยว
Travel

A2020-092
Stanley ชุดเคร�่องมือช�างอเนกประสงค� 7 ชิ�น
รุ�น 90-596n-23 
คะแนน 6,400 แต�ม
• ชุดเคร�่องมือช�างอเนกระสงค� 7 ชิ�น ประกอบด�วย คีมปากจิ�งจก
   ขนาด 7 นิ�ว / ประแจเลื�อน ขนาด 8 นิ�ว / ไขควงปากแฉก
   เบอร� 2 x100 มม. / ไขควงปากแบน ขนาด 6.5x100 มม.
   ตลับเมตร ความยาว 3 เมตร / มีดคัตเตอร� ขนาด 18 มม.
   ไขควงลองไฟ 1 ด�าม

A2020-093
Black & Decker โต�ะช�างอเนกประสงค� WM225
คะแนน 12,000 แต�ม
• จับชิ�นงานได�หลายขนาด หลายชนิด / รองร�บน้ำหนักได�หนักถึง
   204.5 กิโลกร�ม สามารถพับเก็บได� ประหยัดพ�้นที� /  เคลื�อนย�ายสะดวก /
   แข็งแรงทนทาน ผลิตจากว�สดุคุณภาพสูง / รองร�บงานได�หลายรูปแบบ
   ไม�ว�าจะเป�นงานเจาะ งานตัด งานฉลุ งานขัด ฯลฯ

A2020-094
Newstorm โต�ะอเนกประสงค�  - BT 04J
คะแนน 13,700 แต�ม
• หน�าโต�ะผลิตจาก HDPE 100% พร�อมสารป�องกัน UV
• ขนาด 60 x 121 x 74 ซม.

A2020-095
Newstorm โต�ะอเนกประสงค� พับคร�่ง  - BT 04FA 
คะแนน 16,400 แต�ม
• หน�าโต�ะผลิตจาก HDPE 100% พร�อมสารป�องกัน UV
• พับเก็บได� และปร�บได� 3ระดับ
• ขนาด 61 x 121 x 74 ซม.

A2020-100
Khum Phaya Resort & Spa,
Centara Boutique Collection
เชียงใหม� Lanna Deluxe
Pool Access 
คะแนน 31,500   แต�ม

A2020-098
Deluxe Pool Access ,Hua Hin
Marriott Resort & Spa 
Number of Person:
2 persons / room 
คะแนน  82,000  แต�ม

A2020-099
Khum Phaya Resort & Spa,
Centara Boutique Collection
เชียงใหม� Lanna Deluxe
คะแนน  27,000  แต�ม

A2020-096
Ocean View Pool Suite (West), Sri panwa Phuket,
Validity: Now – 20 December 2020
Number of Person: 2 persons / room 
คะแนน  133,000  แต�ม

A2020-097
Ocean View Penthouse, Sri panwa Phuket,
Validity: Now – 20 December 2020
Number of Person: 2 persons / room 
คะแนน   186,000 แต�ม

TERMS & CONDITIONS:
• Validity within 6 months after purchase date.
• Except Peak Season, Chinese New Year, Songkran Festival, Thai long weekend & National Holiday)
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A2020-101
InterContinental Pattaya Resort Resort Classic Ocean View
คะแนน 35,500 แต�ม

A2020-102
InterContinental Pattaya Resort 
Club InterContinental Panoramic Ocean View Terrace Suite
คะแนน 62,700 แต�ม

TERMS & CONDITIONS:
• The above rates are inclusive of 10% service charge and 7% VAT.
• The above rates are inclusive of daily buffet breakfast at Elements Restaurant for 2 (two) people per room.
• Validity within 6 months after purchase date.
• THB 1,000 net per night surcharge for long weekends and public holiday.
• Minimum 10 vouchers per one purchase
• Except Peak Season, Chinese New Year, Songkran Festival, Thai long weekend & National Holiday)

A2020-103
SO/ BANGKOK
RED OVEN RESTAURANT
คะแนน 5,900 แต�ม
• Lunch 12:00 PM – 3:00 PM
• Monday-Friday food only

A2020-104
SO/ BANGKOK
RED OVEN RESTAURANT
คะแนน 11,900 แต�ม
• Lunch 12:00 PM – 3:00 PM
• Saturday-Sunday food only

A2020-105
SO/ BANGKOK
RED OVEN RESTAURANT
คะแนน 8,300 แต�ม
• Dinner 06:00 PM – 10:30 PM
• Sunday-Thursday food only

A2020-106
SO/ BANGKOK
RED OVEN RESTAURANT
คะแนน 9,500 แต�ม
• Dinner 06:00 PM – 10:30 PM
• Friday-Saturday food only

TERMS & CONDITIONS
• Blackout period is 24th-25th December,
   29th -31th December and 1 January 
• Validity within 6 months after purchase date.

แบบฟอร�มแลกร�บของรางว�ลโครงการ

INSEE Club Card

ชื�อร�าน / หจก. / บร�ษัท …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ชื�อ - นามสกุล …………………………………………………………………………………………………………. เบอร�มือถือที�สะดวกในการติดต�อ ……………………………………………….

สถานที�จัดส�งของรางว�ล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

• บร�ษัทฯ จะออกหนังสือร�บรองภาษีหัก ณ ที�จ�าย ให�กับบร�ษัทฯ ห�างร�านหร�อบุคคล ที�แลกรายการของรางว�ลเท�านั�น ไม�สามารถเปลี�ยนเป�นชื�อบุคคลหร�อนิติบุคคลอื�น
• กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและรับของรางวัลให้ครบถ้วน
• กรุณาส่งเอกสารแลกของรางวัลที่อีเมล์ wecare@siamcitycement.com หรือ LINE @INSEEGroup
•  หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการอินทรี  
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• กรอกแบบฟอร�มแลกของรางว�ล พร�อมทั�งแนบเอกสารทะเบียนพาณ�ชย�/ภพ. 20
   และสำเนาบัตรประชาชนเจ�าของกิจการส�งมาที�
   - Line @INSEEgroup
   - wecare@siamcitycement.com
   - www.inseeconnect.com 


