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เรยีน ลกูคา้หมกึพมิพส์ าหรบัเครือ่งพมิพเ์อชพอีงิคเ์จ็ตปริน้เตอร ์

เรือ่ง รายการสง่เสรมิการขาย HP Rewards “ยิง่ซือ้ ย ิง่คุม้” ส าหรบัลกูคา้ End User

 

ระยะเวลาโปรโมช ัน่ : วนันี ้ถงึ  31 ตลุาคม 2557

 

         บรษัิท ฮวิเลตต-์แพคการด์ (ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามยนิดทีีจ่ะแจง้รายการสง่เสรมิการขายส าหรับ

ลกูคา้ (End User)โปรแกรม HP Rewards ยิง่ซือ้ ยิง่คุม้ ส าหรับลกูคา้ เมือ่ซือ้หมกึพมิพแ์ทเ้อชพ ีHP (Ink) 

ทกุยกเวน้หมกึพมิพส์ าหรับรุ่นเครือ่ง Designjet  สง่ใบเสร็จ (Invoice) พรอ้มตดัชิน้สว่นสติ๊กเกอรรั์บประกนั

คณุภาพ (Sticker Security) บนกลอ่งหมกึพมิพแ์ท ้ HP (Ink) เพือ่สะสมยอดซือ้สะสมคะแนน (ยอดซือ้ 25 

บาท เทา่กบั 1 คะแนน) เพือ่แลกรับของรางวลั ฟร ี!!!!  โดยมรีายละเอยีด  ดงัตอ่ไปนี้ 

คะแนนสะสม รายการของรางวลั….แลกรับฟร!ี!! รูปภาพ 

30 กลอ้งถา่ยรูปกนัน ้า Camera Water Proof Aquapix LOMO มลูคา่ 399 บาท 

 

50 ชดุผา้เชด็ตวั จ านวน 2 ผนื มลูคา่ 1,290 บาท 

 

200 หมอ้สกุีอ้เนกประสงค ์3in1 Imarflex EP-743 มลูคา่ 1,399 บาท 

 

600 เตาอบไมโครเวฟ SHARP 22 ลติร รุ่น R-220 มลูคา่ 1,990 บาท 

 

800 กระเป๋าสะพายเดนิทางสดุเทห ์Roxy มลูคา่ 2,190 บาท 

 

1,500 บตัรก านัลแทนเงนิสด Swensen มลูคา่ 1,200 บาท 

 

2,000 

บตัรก านัลแทนเงนิสด MK มลูคา่ 2,500 บาท 

 

เครือ่งรดีผา้ไอน ้า รุ่น DGS05TM มลูคา่ 3,990 บาท 

 

เครือ่งมว้นผม Lesasha Power 4 Plus มลูคา่ 4,190 บาท 

 

กระเป๋าเดนิทางลอ้ลาก Trolley BENNETON มลูคา่ 3,990 บาท 

 

3,500 พัดลมไอน ้า Clarte รุ่น CT100WAC มลูคา่ 4,900 บาท 

 

4,000 บตัรก านัลแทนเงนิสด Big C/ Lotus/ Central มลูคา่ 9,500 บาท 

 

 

***ทางบรษัิทฯค านวนยอดซือ้สะสมจากราคากลางทีบ่รษัิทฯก าหนดขึน้เทา่นัน้และไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ยอดซือ้หมกึพมิพอ์งิค์
เจ็ต 25 บาทมคีา่เทา่กับ 1 คะแนน 
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วธิกีารเขา้รว่มโครงการ และ ขอแลกรบัของรางวลั 

1.ทางออนไลน ์: ล็อกอนิทีเ่ว็บไซด ์www.hp.com/th/ink เพือ่ขอแลกของรางวัลทาง online และ ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์

เขา้รว่มโปรแกรมและแบบฟอรม์ขอแลกรับของรางวัล รวมถงึ ตรวจสอบยอดซือ้สะสมและขอ้มลูรายละเอยีดและรายการของ

รางวั 

2.ทางไปรษณีย ์: โดยกรอกแบบฟอรม์เขา้รว่มโปรแกรม หรอื แบบฟอรม์ขอแลกของรางวัล พรอ้มแนบส าเนาใบก ากับภาษี 

(Invoice) สง่มาที ่HP Supplies Promotion Center (บรษิทั เอสเอ็นว ีคอนซลัทต์ ิง้ จ ากดั เลขที ่41 อาคารเลศิ

ปญัญา ช ัน้ 15 หอ้ง 1507 ซอยเลศิปญัญา ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

3.ทางอเีมล:์ โดยกรอกแบบฟอรม์สะสมยอดซือ้หมกึพมิพแ์ทเ้อชพ ีพรอ้มสแกน (scan) ส าเนาใบก ากับภาษี สง่มาที ่

hpinkpromo@hporiginalsupplies.com 

4.ทางแฟกซ:์ โดยกรอกแบบฟอรม์สะสมยอดซือ้หมกึพมิพแ์ทเ้อชพ ีพรอ้มแนบส าเนาใบก ากับภาษี สง่มาท ี02-642-7293 

 

 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขโครงการสง่เสรมิการขาย   

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้รว่มโปรโมชัน่ส าหรับสมาชกิของโครงการ Supplies MVC (Most Valued Customers)  

2. ยอดซือ้ทีส่ะสมในโครงการค านวนจากราคาตอ่หน่วยตามราคากลางทีท่างบรษัิทฯก าหนดขึน้เทา่นัน้และไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 

3. ลกูคา้สามารถใชย้อดซือ้สะสมในการแลกรับของรางวัลระหวา่งชว่งโปรโมชัน่ไดโ้ดยทางบรษัิทฯจะด าเนนิการตัดยอดซือ้ทีใ่ช ้

ในการแลกของรางวัล โดยเป็นไปตามเงือ่นไขโปรโมชัน่จากนัน้ลกูคา้สามารถสะสมยอดซือ้ไดใ้หมอ่กีครัง้ 

4. โปรโมชัน่นีจั้ดขึน้ส าหรับผูท้ีใ่ชผ้ลติภัณฑห์มกึพมิพแ์ทเ้อชพ ี(Ink) รุน่ทีร่ว่มรายการเทา่นัน้ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปฎเิสธการแลกของรางวัล ส าหรับสมาชกิทีส่่งเอกสารไม่ครบถว้นสมบูรณ์หรอืปฏบัิตไิม่ถูกตอ้ง

ตามเงือ่นไข 

6. รา้นคา้ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) หรือ ผูซ้ ื้อสนิคา้เพื่อจ าหน่ายต่อไม่สามารถท าการแลกของรางวัลแทนลูกคา้ และไม่

สามารถเขา้รว่มโปรโมชัน่สง่เสรมิการขายแทน/ในนามลกูคา้ได ้ 

7. บรษัิทฯ จะจัดสง่ของรางวัลใหก้ับลกูคา้ตามทีอ่ยูท่ ีร่ะบไุว ้ภายใน 21 วันท าการ โดยนับจากสิน้เดอืนทีส่มาชกิท ารายการแลก

ของรางวัล หรอืทางศนูยฺโปรโมชัน่ไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น 

8. ในการจัดส่งของรางวัล เมือ่ศูนยโ์ปรโมชั่นไดรั้บใบตอบรับกลับทางไปรษณียแ์ลว้  บรษัิทฯ ถอืว่าลูกคา้ไดร้ับของรางวัล

ครบถว้น และการจัดสง่ของรางวัลครบถว้น ไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายใดๆทัง้สิน้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาเปลีย่นของรางวัลทีม่มีลูคา่เทยีบเทา่ รวมทัง้เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิโปรโมชั่นนี้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ของรางวัลไมส่ามารถโอนสทิธหิรอืเปลีย่นมอืได ้และไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้

10. ค าตัดสนิของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 ประกายแกว้ ช านนิาวากลุ 

     Marketing Development Manager 

                       Inkjet Supplies Product 

                            Hewlett–Packard (Thailand) Ltd. 
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          ใบสมคัรสมาชกิ  
                  HP Rewards (ยิง่ซือ้ ย ิง่คุม้) 

 

ชือ่-สกลุ (นาย/ นาง/ น.ส.)........…………………………………............ หมายเลขบตัรประชาชน: ………………………………… 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ: ……………………………..……………..……. สญัชาต:ิ ……………………………..  อายุ: …………….……………. 

เพศ: …………………….ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาชพี:   พนักงานบรษัิท   ขา้ราชการ   พนักงานรัฐวสิาหกจิ   ธรุกจิสว่นตัว 

 นักเรยีน/นักศกึษา  รับจา้งทัว่ไป   เกษตรกรรม    อืน่ ๆ 

ชือ่บรษัิท/หน่วยงาน/โรงเรยีน/องคก์ร (องักฤษ) …..........................................……สาขา: .................................... 

ชือ่บรษัิท/หน่วยงาน/โรงเรยีน/องคก์ร (ไทย) …...........................................................สาขา:...............……………. 

ประเภทธรุกจิ ……………………………จ านวนพนักงาน………………เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษัิท: .......................................... 

 

สถานทีจ่ดัสง่ของรางวลั ยดึตามใบก ากบัภาษ ี(Invoice) เป็นหลกั   

ทีอ่ยู่ .......................................................…………………….....................……..…............................................ 

จังหวดั….............................................. รหัสไปรษณีย…์……….……..… หมายเลขโทรศัพท:์ ………………….………… 

หมายเลขแฟกซ:์ …………….………………………… อเีมล:์ ………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื: ….......……………........................... 

รุ่นหมกึพมิพส์ าหรับเครือ่งพมิพเ์อชพอีงิคเ์จ๊ตทีใ่ช…้…………………………………รุ่นเครือ่งพมิพเ์อชพทีีใ่ช…้…………………….. 

ชือ่ตัวแทนจ าหน่ายทีส่ัง่ทา่นซือ้ผลติภัณฑห์มกึพมิพเ์อชพ…ี……………………………………………………..……………… 

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ HP Rewards (ยิง่ซือ้ ยิง่คุม้) และขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้ถกูตอ้งและเป็นจรงิ

ทกุประการ 

 

 

ลงชือ่: ………………………………….................................................. 

 วนัที…่……..…………..….…….…............................ 
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กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นชดัเจนกรุณาสง่กลับมาที ่ทางไปรษณีย ์HP  Promotion Center (บรษัิท เอสเอ็น

ว ีคอนซลัทต์ิง้ จ ากัด) 41 อาคารเลศิปัญญา ชัน้ 15 หอ้ง 1507 ซอยเลศิปัญญา ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 หรอื ทางแฟกซ:์ 02-642-7293 และ ทางอเีมล:์ 
hpinkpromo@hporiginalsupplies.com 

 

ชือ่-สกลุ (นาย/ นาง/ น.ส.)........…………………………………............ หมายเลขบตัรประชาชน: ………………………………… 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ: ……………………………..……………..……. สญัชาต:ิ ……………………………..  อายุ: …………….……………. 

เพศ: …………………….ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท:์ ………………….…………หมายเลขแฟกซ:์ …………….…………………………………………………………….. 

อเีมล:์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื: ….......……………................................................................................................ 

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคส์ะสมคะแนนจากยอดยอดซือ้หมกึพมิพแ์ทเ้อชพสี าหรบั        

เครือ่งพมิพอ์งิคเ์จ็ท โครงการ “HP Rewards (ยิง่ซือ้ ย ิง่คุม้)” ท ัง้นีไ้ดแ้นบเอกสารดงันี ้

 

ลงชือ่(ตัวบรรจง)………………………………………….………………… 

วนัที ่………………………………………………………………….. 

 

 

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ HP Promotion Center ไดท้ ีห่มายเลข 02-642-7800 ทุกวนัจนัทร-์ศุกร ์เวลา 9:00-17:30 น ในวนัและเวลา
ราชการ 

 

ล าดับ วนัทีซ่ ือ้ เลขทีใ่บก ากบัภาษี 
  รหัสสติ๊กเกอรรั์บประกนัคณุภาพ 

 (Sticker Security Number) 
ชือ่รา้นตัวแทนจ าหน่าย 

1.     

2.     

3.     

4.     
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กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นชดัเจนกรุณาสง่กลับมาที ่ทางไปรษณีย ์HP Promotion Center (บรษัิท เอสเอ็นว ี

คอนซัลทต์ิง้ จ ากดั) 41 อาคารเลศิปัญญา ชัน้ 15 หอ้ง 1507 ซอยเลศิปัญญา ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 หรอื ทางแฟกซ:์ 02-642-7293 และ ทางอเีมล:์ 

hpinkpromo@hporiginalsupplies.com 

 

ชือ่-สกลุ (นาย/ นาง/ น.ส.)........…………………………………............ หมายเลขบตัรประชาชน: ………………………………… 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ: ……………………………..……………..……. สญัชาต:ิ ……………………………..  อายุ: …………….……………. 

เพศ: …………………….ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท:์ ………………….…………หมายเลขแฟกซ:์ …………….…………………………………………………………….. 

อเีมล:์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื: ….......……………................................................................................................ 

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคแ์ลรบัของรางวลัฟร ีส าหรบัโครงการ HP Rewards  (“ยิง่ซือ้ ย ิง่คุม้”) 

 **ทางโครงการจะจัดสง่ของรางวัลใหแ้กบ่คุคลและทีอ่ยูต่ามรายละเอยีดทีไ่ดล้งทะเบยีนในการสมัครเขา้รว่มโปรแกรมเทา่นัน้

ขา้พเจา้ขอยนืยันไมเปลีย่นแปลงรายการของรางวัลทีต่อ้งการแลก และ ยอมรับในเงือ่นไขโครงการของทางบรษัิทฯทกุประการ 

 

ลงชือ่ (ตัวบรรจง): …………………………………………………………………. 

                                                                              ผูต้ดิตอ่ขอแลกรับของรางวลั 

วนัที.่.......................................................... 

ล าดบั รายการของรางวลัทีต่อ้งการแลก จ านวนคะแนน จ านวนชิน้ 

1.    

2.    

3.    

4.    


