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1. แนะนาโครงการ

โครงการบันทึกนอกครัวเรื อน (Out of Home) เป็ นการศึกษาการ
ซื ้อสินค้ าของผู้เข้ าร่วมโครงการในแต่ละครัง้ ที่มีการซื ้อสินค้ าเพื่อ
บริ โภคนอกบ้ าน หรื อตังใจจะบริ
้
โภคสินค้ านันนอกบ้
้
าน แม้ จะยัง
ไม่มีการบริ โภคทันทีหลังการซื ้อสินค้ า เช่น มีความตังใจซื
้ ้อสินค้ า
เพื่อนาไปบริ โภคที่ทางาน หรื อระหว่างเดินทาง
การศึกษาของโครงการนี ้เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ของผู้บริ โภคที่จะบอก
ถึงความต้ องการให้ ผ้ ผู ลิต ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า ได้ ทราบว่าผู้บริ โภค
ต้ องการสินค้ าประเภทใดหรื อช่องทางการจัดจาหน่ายใดที่จะ
สะดวกสบายที่สดุ ในการซื ้อสินค้ า
ประโยชน์จากโครงการ

เพียงผู้เข้ าร่วมโครงการทาการสแกนบาร์ โค้ ด หรื อบันทึกข้ อมูลของ
สินค้ าที่ซื ้อเพื่อส่งข้ อมูลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ Panel Smart อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในแต่ละวันไม่จากัดจานวนครัง้ หรื อจานวนชิ ้นของ
สินค้ าที่ซื ้อ ผู้เข้ าร่วมโครงการจะได้ รับคะแนนสะสมสัปดาห์ละ 300
คะแนน ซึง่ สามารถนามาแลกของรางวัลต่างๆ ตามที่โครงการ
กาหนดไว้ ได้ และผู้เข้ าร่วมโครงการสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
กับทางโครงการเพื่อให้ ได้ รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม หรื อได้ รับของ
กานัลต่างๆ ตามที่โครงการกาหนดไว้
ชมของรางวัลในลิงค์นี ้ http://goo.gl/8ix6QO
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2. สินค้าทีโ่ ครงการศึกษา

ต้ องบันทึกสินค้ าตามหมวดหมู่ดงั ต่อไปนี ้ สินค้ าที่จะนามาบันทึก จะ
เป็ นสินค้ าทังที
้ ่ มีย่ หี ้ อ หรือไม่ มีย่ หี ้ อ / มีบำร์ โค้ ด หรือไม่ มีบำร์ โค้ ด
ตามการบริ โภคสินค้ านันๆ
้ ตามความเป็ นจริ ง

หมวด ขนมขบเคีย้ ว
•
•
•
•
•
•
•

ขนมปั งกรอบ เช่น คุ้กกี ้, แครกเกอร์ , ขนมปั งกรอบสอด
ไส้ เป็ นต้ น ยกเว้ น ขนมปั งสด อยูใ่ นเบเกอรี่
ขนมขบเคีย้ ว (ทาจากแป้ง /ถัว่ /มันฝรั่ง /ปลาเส้ น) เช่น
สาหร่ายทอดกรอบ ถัว่ ต่างๆ มันฝรั่งแผ่น ปลาหมึกแผ่น
ปลาเส้ น เป็ นต้ น
ขนมขบเคีย้ วอื่นๆ (ขนมเจลลีก่ มั มี่ /มาร์ ชเมลโล่
เบเกอรี่ (ขนมปั งสดต่างๆ /เค้ ก /พาย)
ช็อกโกแลต
ลูกอม
หมำกฝรั่ง
หมวด ไอศกรีม

•
•

ไอศกรี มทังแบบแท่
้
ง โคน ถ้ วย ขนมปั งไอศกรี ม
ไอศกรี มตามร้ านต่าง ๆ
**ยกเว้ น** ไอศกรีมหวำนเย็น ไอศกรีมที่เป็ นเพียง
ส่ วนประกอบหนึ่งของขนมหวำน
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2. สินค้าทีโ่ ครงการศึกษา

หมวด อำหำรกินเล่ น /อำหำรกินเล่ นร้ ำนข้ ำงทำง
• บาโลน่า
• เบคอน
• ไส้ กรอก
• แฮม
• อาหารแช่แข็งพร้ อมรับประทาน
อำหำรกินเล่ นร้ ำนข้ ำงทำง (สินค้ ำที่ไม่ มีบำร์ โค้ ด)
เป็ นสินค้ ำจำพวก Street Food ร้ ำนค้ ำที่ขำยข้ ำงทำง
• ขนมไทย /ขนมหวำน
• อำหำรที่ทำจำกเนือ้ สัตว์ เช่ น ลูกชิน้ ปิ ้ ง หมูปิ้ง ไก่ ย่ำง
• ผลไม้ สด เช่ น มะม่ วง สับปะรด ขนุน แอปเปิ ้ ล
หมวด เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพและควำมงำม
•
•
•
•
•
•
•

ซุปไก่สกัดพร้ อมดื่ม
รังนกบรรจุสาเร็ จ
เครื่ องดื่มธัญญพืชพร้ อมดื่ม
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามชนิดเข้ มข้ น
เครื่ องดื่มให้ พลังงาน /เกลือแร่ /สุขภาพและความงาม
นมเปรี ย้ ว (โยเกริ ต์) พร้ อมดื่ม
โยเกริ ต์สาหรับตักทาน
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2. สินค้าทีโ่ ครงการศึกษา

หมวด เครื่องดื่มที่ไม่ มีแอลกอฮอล์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กาแฟพร้ อมดื่ม/กาแฟชงสาเร็ จ
ชาพร้ อมดื่ม/ชาชงสาเร็ จ
เครื่ องดื่มช็อกโกแลต/โกโก้
นมโคพร้ อมดื่ม
นมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่ม
น ้าดื่มบรรจุสาเร็ จ
น ้าแร่บรรจุสาเร็ จ
น ้าผลไม้ /ผัก/สมุนไพร
น ้าอัดลม/น ้าหวานผสมโซดา/โซดา
เยลลีพ่ ร้ อมดื่ม
หมวด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

•
•
•
•

เหล้ า/วิสกี ้
เบียร์
ไวน์
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พร้ อมดื่ม/คอกเทล
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3. การแบ่งประเภทของร้านค้า

ร้ ำนขำยของชำ
ร้ ำนสะดวกซือ้ /มินิมำร์ ท
•
•
•
•
•
•
•
•

เซเว่น อีเลฟเว่น ( 7-eleven)
จิฟฟี่ ช้อป (Jiffy shop)
ซีเจ เอ็กเพรส (CJ express)
ท็อปส์ เดลี่ (Tops Daily)
เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส (OTOP)
แฟมิลี่มาร์ ท (Family mart)
มินิ บิ๊กซี (Mini Big C)
อื่น ๆ

ตัวแทนขำยนม
รถขำยไอศกรีม
ร้ ำนอำหำรและเครื่องดื่ม
•
•
•
•
•
•
•

ร้ านขายกาแฟ/ชา (Coffee/Tea Shop)
ร้ านขายเครื่องดื่ม
ศูนย์อาหาร (Food court)
ร้ านอาหาร /ผับ /บาร์ /คลับ
ร้ านฟาสต์ฟ้ ดู เช่น KFC ,Mcdonald, ร้ านพิซซ่า
ร้ านไอศกรีม /หวานเย็น /น ้าแข็งใส/โยเกิรต์
ร้ านเบเกอรี่ /ขนมหวาน
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3. การแบ่งประเภทของร้านค้า

ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต/ไฮเปอร์ มำร์ เก็ต
•
•
•
•
•
•
•

บิ๊กซี (Big C)
• แม็คโคร (Makro)
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ า (Big C Extra)
• ตลาดโลตัส (Talad Lotus)
บิ๊กซี จัมโบ้ (Big C Jumbo)
• เทสโก้ โลตัส คุ้มค่า
ฟู้ดแลนด์ (Foodland)
• ท็อปส์ (Tops)
โฮมเฟรชมาร์ ท (Home Fresh Mart) • ซุปเปอร์ ค้ มุ ค้ าส่ง
แม็กซ์ แวลู (Max value)
• วิลล่า มาร์ เก็ต
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้ า (Tesco Lotus Extra)
• อื่นๆ

รถเร่ /รถเข็น /แผงลอย /ซุ้ม /บูธ
ร้ ำนค้ ำอื่น ๆ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บูทส์ (Boots) /วัตสัน (Watson)
ตลาดนัด
ร้ านค้ าส่ง
งานแสดงสินค้ า
ตู้อตั โนมัติ
ร้ านขายยา
ร้ านค้ าสหกรณ์/สวัสดิการ
ร้ านขายของฝาก
ร้ านขายขนมและเครื่องดื่มของโรงภาพยนตร์
ร้ านอื่น ๆ
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4. ขั้นตอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน
่ Panel Smart

แอพพลิเคชัน่ Panel Smart รองรับกับการทางานโทรศัพท์มือถือใน
ระบบ IOS และระบบแอนดรอยด์ (Android) เท่านัน้
ระบบ IOS เข้ าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ที่ แอพสโตร์
App Store

ระบบ Android เข้ าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ที่ เพลย์สโตร์
Play Store
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4. ขั้นตอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน
่ Panel Smart

1

ทาการพิมพ์คาว่า PanelSmart ใน
ช่องค้ นหา

2

กดติดตังแอพพลิ
้
เคชัน่ และรอจนกว่า
การติดตังจะสิ
้ ้นสุดลง
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4. ขั้นตอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน
่ Panel Smart

3

กดเปิ ดเพื่อเข้ าสูแ่ อพพลิเคชัน่

4

ชื่อผู้ใช้ : TH_เบอร์ โทรศัพท์มือถือ
รหัสผ่าน: ปล่อยว่าง (ไม่มี)
คลิก ‘เข้ าสูร่ ะบบ’
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4. ขั้นตอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน
่ Panel Smart
5

รอจนกว่าการดาวน์โหลดข้ อมูลสาเร็ จ
จะแสดงผลดังนี ้
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5. การบันทึกสินค้า มี 2 แบบ

- สินค้ าที่มีบาร์ โค้ ด ดูหวั ข้ อ 5.1
- สินค้ าที่ไม่มีบาร์ โค้ ด ดูหวั ข้ อ 5.2

5.1 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าทีม
่ บ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 1
กดคลิกที่ Out of Home

ขัน้ ที่ 2
กดเลื อ กประเภทร้ านค้ าที่
คุณซื ้อสินค้ านันมา
้
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5.1 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าทีม
่ บ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 3 เลือกชื่อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อสินค้ านันมา
้

ขัน้ ที่ 4
ใส่ราคารวมทังหมดที
้
่คณ
ุ จ่ายเงิน
ในร้ านนี ้ ซึง่ รวมทุกรายการในครัง้
นี ้ และ คลิก ‘ต่อไป’
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5.1 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าทีม
่ บ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 5 สแกนบาร์ โค้ ดสินค้ าในกรณีที่สนิ ค้ านันมี
้ บาร์ โค้ ด

หากบาร์ โค้ ดไม่ชดั ไม่สามารถสแกนได้ ให้ ทา่ นคลิก
‘พิมพ์หมายเลขบาร์ โค้ ด’ เพื่อที่ทา่ นจะสามารถกรอกตัวเลขได้
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5.1 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าทีม
่ บ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 6 หลังจากสแกนสินค้ า รายละเอียดสินค้ าจะปรากฏขึ ้นมา
ดังตัวอย่าง ให้ ทา่ นระบุจานวนชิ ้นและราคารวมของสินค้ า เช่น
ซื ้อขนมปั งกรอบมาจานวน 2 ถุง ราคาถุงละ 30 บาท รวมเป็ นเงิน

60 บาท

ช่องจานวนชิ ้น: ให้ ใส่ 2 ชิ ้น

ช่องราคารวม: ให้ ใส่ 60 บาท

เมื่อใส่ตวั เลขลงทัง้ 2 ช่องแล้ วให้
กดที่ปมุ่ “ถัดไป”
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5.1 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าทีม
่ บ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 7 รายการซื ้อสินค้ าอื่นของประเภทร้ านค้ า
- เพิ่มรายการใหม่สนิ ค้ าที่มีบาร์ โค้ ด
หมายถึงคุณมีการซื ้อสินค้ าอื่นที่มี
บาร์ โค้ ดในร้ านค้ าเดียวกันกับสินค้ า
ที่คณ
ุ ได้ ทาการบันทึกเสร็ จไปแล้ ว
- เพิ่มรายการใหม่สนิ ค้ าที่ไม่มีบาร์ โค้ ด
หมายถึง คุณมีการบริ โภคสินค้ าตัว
อื่นที่ไม่มีบาร์ โค้ ดในร้ านค้ าเดียวกัน
กับสินค้ าที่คณ
ุ ได้ ทาการบันทึกเสร็ จ
ไปแล้ ว
- เพิ่มรายการใหม่ที่ซื ้อจากร้ านค้ าอื่น
สาหรับกรณีที่คณ
ุ ซื ้อสินค้ าที่ไม่ได้ ซื ้อ
จากร้ านค้ าเดียวกันกับสินค้ าที่คณ
ุ ได้
ทาการบันทึกเสร็ จไปแล้ ว เมื่อคุณ
เลือกรายการนี ้คุณจะกลับไปที่หน้ า
‘ประเภทร้ านค้ า’
- จบการบันทึกการซื ้อ หมายถึงคุณ
ได้ ทาการบันทึกสินค้ าที่ซื ้อในครัง้ นี ้
ครบทุกรายการแล้ ว และพร้ อมจะส่ง
ข้ อมูล
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5.1 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าทีม
่ บ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 8 จบการบันทึก จะปรากฏหน้ า การอัพโหลดเป็ นผลสาเร็ จ
คาตอบของคุณได้ รับแล้ ว
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5.2 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าที่ไม่มบ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 1
กดคลิกที่ Out of Home

ขัน้ ที่ 2
กดเลื อ กประเภทร้ านค้ าที่
คุณซื ้อสินค้ านันมา
้
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5.2 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าที่ไม่มบ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 3 เลือกชื่อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อสินค้ านันมา
้

ขัน้ ที่ 4
ใส่ราคารวมทังหมดที
้
่คณ
ุ จ่ายเงิน
ในร้ านนี ้ ซึง่ รวมทุกรายการในครัง้
นี ้ และ คลิก ‘ต่อไป’
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5.2 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าที่ไม่มบ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 5 สินค้ าไม่มีบาร์ โค้ ด ให้ คลิกเลือก ‘No Barcode ไม่มี

บาร์ โค้ ด’
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5.2 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าที่ไม่มบ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 6 เลือกประเภทสินค้ าที่ซื ้อหรื อได้ รับมา
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5.2 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าที่ไม่มบ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 7
เลือกยี่ห้อของสินค้ า

ขัน้ ที่ 8 เลือกชนิด/รุ่น/รส/
สูตรของสินค้ า
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5.2 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าที่ไม่มบ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 9 เลือกน ้าหนัก/ชนิด
บรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้ า

ขัน้ ที่ 10 เมื่อเลือกน ้าหนักแล้ ว
ให้ ใส่จานวนชิ ้นและราคารวม
เช่น มีการซื ้อขนมปั งกรอบมา
จานวน 2 ถุง ราคาถุงละ 30
บาท รวมเป็ นเงิน 60 บาท เมื่อ
ใส่เสร็ จกดปุ่ ม “ถัดไป”
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5.2 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าที่ไม่มบ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 11 รายการซื ้อสินค้ าอื่นของประเภทร้ านค้ า
- เพิ่มรายการใหม่สนิ ค้ าที่มีบาร์ โค้ ด
หมายถึงคุณมีการซื ้อสินค้ าอื่นที่มี
บาร์ โค้ ดในร้ านค้ าเดียวกันกับสินค้ า
ที่คณ
ุ ได้ ทาการบันทึกเสร็ จไปแล้ ว
- เพิ่มรายการใหม่สนิ ค้ าที่ไม่มีบาร์ โค้ ด
หมายถึง คุณมีการบริ โภคสินค้ าตัว
อื่นที่ไม่มีบาร์ โค้ ดในร้ านค้ าเดียวกัน
กับสินค้ าที่คณ
ุ ได้ ทาการบันทึกเสร็ จ
ไปแล้ ว
- เพิ่มรายการใหม่ที่ซื ้อจากร้ านค้ าอื่น
สาหรับกรณีที่คณ
ุ ซื ้อสินค้ าที่ไม่ได้ ซื ้อ
จากร้ านค้ าเดียวกันกับสินค้ าที่คณ
ุ ได้
ทาการบันทึกเสร็ จไปแล้ ว เมื่อคุณ
เลือกรายการนี ้คุณจะกลับไปที่หน้ า
‘ประเภทร้ านค้ า’
- จบการบันทึกการซื ้อ หมายถึงคุณ
ได้ ทาการบันทึกสินค้ าที่ซื ้อในครัง้ นี ้
ครบทุกรายการแล้ ว และพร้ อมจะส่ง
ข้ อมูล
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5.2 ขั้นตอนการบันทึกสาหรับสินค้าที่ไม่มบ
ี าร์โค้ด

ขัน้ ที่ 12 จบการบันทึก จะปรากฏหน้ า การอัพโหลดเป็ น
ผลสาเร็ จ คาตอบของคุณได้ รับแล้ ว
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เงื่อนไขรายการแลกของรางวัล : OOH Bonus

กำรสะสมคะแนน
˃ ท่านสมาชิกบันทึกรายละเอียดของสินค้ าที่มีการซื ้อเพื่อบริ โภค
นอกบ้ านหรื อตังใจจะบริ
้
โภคสินค้ านันนอกบ้
้
าน แม้ จะยังไม่มีการ
บริ โภคหลังการซื ้อสินค้ าทันที ลงในแอพพลิเคชัน่ PanelSmart
˃ การคานวณคะแนน เมื่อครบสัปดาห์ สมาชิกจะได้ รับคะแนน
300 คะแนนทันที
˃ พร้ อมกันนี ้ท่านมีสทิ ธิได้ รับคะแนนพิเศษหรื อของรางวัลอื่นๆ
มากมาย เพียงท่านมีการบันทึกอย่างต่อเนื่องและร่วมกิจกรรม
กับทางโครงการอย่างสม่าเสมอ
˃ คะแนนสะสมมีอายุ 5 ปี

ซือ้ สินค้ ำ
เพื่อบริโภค
นอกบ้ ำน

บันทึกข้ อมูล
PanelSmart

สะสม
300 คะแนน
ทุกสัปดำห์

แลกของ
รำงวัล

ซือ้ สินค้ ำ
เพื่อบริโภค
นอกบ้ ำน

กำรตรวจสอบคะแนนสะสม
˃ ทางเว็บไซต์ www.panel-th.com
˃ ทางโครงการจะส่ง SMS แจ้ งคะแนนสะสมทุกเดือน
˃ โทรศัพท์สอบถามกับทางโครงการฯ ที่ 02-2678543 สายตรง
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เงื่อนไขรายการแลกของรางวัล (ต่อ) : OOH Bonus

กำรแลกของรำงวัล
ท่านสมาชิกสามารถแลกของรางวัลได้ ทนั ทีหากท่านมีคะแนน
เพียงพอกับของรางวัลที่ทา่ นต้ องการแลก และหลังจากการแลกของ
รางวัลและหักคะแนนแล้ ว ท่านสามารถเริ่ มสะสมคะแนนต่อจาก
คะแนนที่เหลือได้ ทนั ที โดยทาการบันทึกสินค้ าเช่นเดิมทุกวัน โดย
ท่านสามารถแลกของรางวัลได้ ตามช่องทาง ดังนี ้
˃ ผ่านทางเว็บไซต์ www.panel-th.com
˃ ทางโทรศัพท์กบั ทางโครงการฯ โดยตรงที่ 02-2678543
˃ คะแนนสะสมมีอายุ 5 ปี

กำรติดต่ อกับบริษัท
หากท่านต้ องการติดต่อกับทางโครงการบันทึกนอกครัวเรื อน
˃ บริ ษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) จากัด (สานักงานย่อย)
89 อาคารเจ้ าพระยาทาวเวอร์ ชัน้ 5 ซอยวัดสวนพลู
ถนนเจริ ญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
˃ เบอร์ โทรศัพท์โครงการฯ 02-1191851, 02-1191852,
02-1191853, 02-1191854, 02-2678543 สายตรง เวลาทาการ
จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. (เว้ นวันหยุดราชการ)
˃ เว็บไซต์ www.panel-th.com หรื อ อีเมล : info@panel-th.com
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เงื่อนไขรายการแลกของรางวัล (ต่อ) : OOH Bonus

กำรจัดส่ งของรำงวัล
˃ ทางโครงการฯจะทาการส่งของรางวัลให้ ตามที่อยูท่ ี่สมาชิกระบุไว้
โดยไม่คิดค่าบริ การใดๆ ภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากที่ทาง
โครงการฯได้ รับแบบฟอร์ มการแลกของรางวัลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ยกเว้ นกรณีสนิ ค้ าหมดสต็อกชัว่ คราว
˃ เมื่อสมาชิกได้ รับของรางวัล กรุณาตรวจเช็คของรางวัลว่าอยูใ่ น
สภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก หรื อชารุดเสียหาย ก่อนลงชื่อรับของ
หลังจากลงชื่อรับของรางวัลในใบตอบรับกับผู้สง่ แล้ ว
กรุณาส่งกลับมายังโครงการฯโดยด่วน
˃ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลีย่ นหรื อคืนของรางวัล หาก
ของรางวัลที่ทา่ นแลกได้ รับการส่งและมีลายเซ็นต์รับสินค้ าจาก
ท่านเรี ยบร้ อยแล้ ว
˃ ของรางวัลทุกรายการ มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต
โดยตรง ไม่เกี่ยวข้ องกับทางโครงการฯ
˃ ของรางวัลบางรุ่นอาจหมดสต็อก หรื อยกเลิกการผลิต โครงการฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการของรางวัล
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
˃ หากได้ รับของรางวัลจากทางโครงการฯแล้ ว รบกวนท่านตอบ
แบบสอบถาม 6 ข้ อในใบตอบรับของรางวัลแล้ วส่งกลับมาที่
โครงการฯ โดยด่วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
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แนะนาการใช้งานเว็บไซต์

˃ เข้ าเว็บไซต์ www.panel-th.com
˃ คลิก “เข้ าสูร่ ะบบ” ตรงมุมบนด้ านขวามือ
˃ มี 3 ช่องให้ กรอก
ช่องที่ 1 – ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน 10 หลัก
ช่องที่ 2 – ใส่รหัสผ่าน 6 ตัว (ทางโครงการส่งให้ ทาง SMS)
ช่องที่ 3 – เลือก “โครงการเอ้ าท์ ออฟ โฮม”
˃ คลิกเข้ าสูร่ ะบบ

081839XXXX
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แนะนาการใช้งานเว็บไซต์ (ต่อ)

˃ หลังจากเข้ าสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ชื่อ-นามสกุล และคะแนน
สะสมของท่านจะปรากฎดังภาพ
˃ ท่านสามารถแก้ ไขข้ อมูลหรื อสามารถแลกของรางวัลได้ โดยคลิก
เลือกตามเมนูที่กาหนด
˃ ท่านสามารถค้ นหาของรางวัลตามที่ต้องการโดยเลือกเป็ นช่วง
คะแนนหรื อหมวดหมูข่ องรางวัล ตามภาพ
˃ คลิกปุ่ ม “ค้ นหา”

081839XXXX
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แนะนาการใช้งานเว็บไซต์ (ต่อ)

˃
˃
˃
˃

หากท่านต้ องการแนะนาเพื่อนเข้ าร่วมโครงการ คลิกที่ปมุ่
คลิกเลือกเมนู “แนะนาเพื่อน”
กรอกข้ อมูลของเพื่อนตามแบบฟอร์ ม
เมื่อกรอกข้ อมูลเสร็ จแล้ ว คลิกเลือก “ส่งข้ อมูล”
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แนะนาการใช้งานเว็บไซต์ (ต่อ)

˃ หากท่านต้ องการดูข้อมูลอื่นๆ ของบริ ษัท คลิกปุ่ ม
˃ เลือกเมนูตา่ งๆ ตามที่สนใจ
˃ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของรางวัลหลังจากที่ทาง
โครงการฯ ได้ จดั ส่งไปให้ ทา่ นแล้ ว คลิกเลือก “หน้ าหลัก”
˃ เลือกบริ ษัทขนส่งตามหมายเลข Tracking ที่ทางบริ ษัทส่งให้ ทาง
SMS ถ้ า 13 หลัก เลือก “ไปรษณีย์” หรื อถ้ า 9 หลัก “ทีเอ็นที”
˃ ใส่หมายเลข Tracking ตามช่องว่าง ดูที่เครื่ องหมายลูกศร
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Mobile Accessories & Gadgets
700004
บัตรเติมเงิน
Happy
มูลคา่ 100
บาท
900 คะแนน
700002 บัตรเติมเงิน 1-2-Call
มูลคา่ 100 บาท
900 คะแนน

700008
บัตรบัตรเกมส์
มูลคา่ 400 บาท
3,900 คะแนน
700006 บัตรเติมเงิน True Money
มูลคา่ 100 บาท
900 คะแนน

700009 แพ็คเก็จ True WIFI 30 วัน
1,500 คะแนน

700013
PRINGO Portable
Printer Free
Film+Ink P232 Pink
43,500 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Mobile Accessories & Gadgets

700018 แทรคเกอรติ
์ ดตามของหาย
PHONEHALO Stickers TrackR
12,000 คะแนน

700022 โดรนติดกลอง
Rolling Spider
้
PARROT PF723042AA
43,500 คะแนน

700030
รีโมทบลูทูธ
สาหรับกลอง
้
สมารทโฟน
์
APOTOP i-Selfie
7,200 คะแนน

700019 แผนชาร
จโทรศั
พทไร
่
์
์ ้สาย
NOKIA DT-601
17,100 คะแนน

700029 ปากกาสัมผัส STORM
IP237MG
4,200 คะแนน

700031 Power Bank Parkman
10000 mAh H100
8,700 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Electric Appliances

100002 BLURAY SAMSUNG
BD-H4500/XT
22,200 คะแนน

100006 กลองติ
ดรถยนต ์
้
EYE-ON CDV 6
29,400 คะแนน

100009 พัดลมสไลด ์
Hatari HA-S14M
9,600 คะแนน

100003 Keyboard VOX VX1 Blue
4,800 คะแนน

100008 เตารีดไอน้า Philips
GC-1903
7,800 คะแนน

100011 หุนยนต
ดู
่
์ ดฝุ่นมินิ
AUTOBOT T270
42,900 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Electric Appliances

100013
เครือ
่ งชงกาแฟ
ELECTROLUX
ECM3200
11,700 คะแนน

100016 เตาปิ้ ง Hanabishi
HSG-305
9,600 คะแนน

100021 หม้อสุกเี้ อนกประสงค ์
Imarflex EP-740
8,400 คะแนน

100014
เครือ
่ งปั่นน้า
ผลไม้ Sharp
EM-44A
12,300 คะแนน

100017 เตาเตาอบไฟฟ้า
Sharp KZ-40S
11,400 คะแนน

100022
หม้อหุงขาว
้
อุนทิ
่ พย ์
Sharp KS18E
10,800 คะแนน

37

ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Health & Beauty

200001
เสื้ อกระชับ
สัดส่วน Leena
3,900 คะแนน

200004
ลูกบอลออก
กาลังกาย
JASON
JS0176
4,500 คะแนน

200007
เครือ
่ งชั่งนา้ หนัก TAMBORINE
TR-7717RB
4,800 คะแนน

200002
ชุดซาวน่า
Jason X-Burn
3,600 คะแนน

200005
พรมโยคะ Jason
8,400 คะแนน

200008
สายรัดขอมื
้ อ
บันทึกการออก
กาลังกาย
FITBUG Orb
26,400 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Health & Beauty
200011
เครือ
่ งตกแตงเล็
่ บ
5 in 1 Lesasha
3,900 คะแนน
200009
อุปกรณจั
นโค
์ ดแตงทรงผมแผ
่
่
้ง
LS Pro Curve
16,500 คะแนน
200013
ถุงประคบร้อนเย็น
3M
5,100 คะแนน

200014
คอรสโยคะ
absolute yoka 1 เดือน
์
36,900 คะแนน
200015
คอรสนวดตั
ว Entada Yves Rocher
์
17,700 คะแนน
200016
คอรสนวดไทย
์
นวดเทา้
Health Land
8,700 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Home Appliances

300001
ชุดกลองเก็
บอาหารซุปเปอรล็์ อค
่
JCP 501514
3,900 คะแนน

300011
ชุดควา่ จาน JCJ 2408
4,800 คะแนน

300013
กระติกน้าสูญญากาศ
Seagull
4,800 คะแนน

300002
มีดเคลือบเพือ
่ สุขภาพ RHINO NO.4202
3,000 คะแนน

300012
ชุดกลาดิเอเตอร ์ 3 ชิน
้ Seagull
9,600 คะแนน
300014
กลองอาหาร
Rocket
่
Ready Box Travel
3,600 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Home Appliances

300020
ชัน
้ วางรองเทา้
แขวนได้ 10 ชัน
้
EASI 13010098
6,000 คะแนน

300024
ไฟฉายติดผนัง
Panasonic
BF-BE01FT-W
4,200 คะแนน

300027
ถังปั่นทรีสปริน Blackman
14,400 คะแนน

300026
ราวตากผ้า
Sanki HRA10409
11,400 คะแนน

300034
ชุดผ้าปูทน
ี่ อนเตียงคูทิ
่ วลิป
7,800 คะแนน

300040
ผ้าห่ม Super Micro Fleece ทิวลิป
5,100 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Mom & Kids
400002
สระน้าเป่าลม 59419
3,900 คะแนน

400003
ตุ๊กตาลมลุ
้ ก 3 มิต ิ 44670
2,400 คะแนน
400005
กระเป๋าเป้
BARBIE BB23284
8,400 คะแนน

400010
สมุดภาพระบายสี และสติก
๊ เกอร ์ 3 มิต ิ
2,400 คะแนน

400015
ของเลน
่
Lego Brick
7,800 คะแนน

400016
ชุดอาหาร Doraemon 6 ชิน
้
Superware
7,500 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Tourism & Sport
500002
ถุงนอน COOL CAMP
5,700 คะแนน

500001
เต็นทโดมขนาด
2 คน
์
พรอมผ
าคลุ
ม Bug
้
้
16,800 คะแนน

500011
Universal
Adaptor
2,700 คะแนน
500006
บัตรกานัลโรงแรมในเครือเซ็นทรัล
มูลคา่ 3000 บาท
31,500 คะแนน

500013
นาฬิ กาขอมื
้ อ Casio LTD-1183A
(เลือก 1 เรือน ชาย-หญิง)
8,700 คะแนน

500014
กระเป๋าสตางค ์
Guy Laroche
16,200 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Voucher

600001
บัตรกานัล Fuji มูลคา่ 500 บาท
5,400 คะแนน

600003
บัตรกานัล Bar B Q Plaza
มูลคา่ 300 บาท
3,600 คะแนน

600008
บัตรกานัล Pizza Company
มูลคา่ 300 บาท
3,600 คะแนน

600002
บัตรกานัล Oishi มูลคา่ 500 บาท
5,400 คะแนน

600006
บัตรกานัล KFC มูลคา่ 200 บาท
2,700 คะแนน

600010
บัตรกานัล S&P มูลคา่ 400 บาท
4,200 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Voucher

600011
บัตรกานัล Sizzler มูลคา่ 500 บาท
5,400 คะแนน

600014
บัตรกานัล Swensen's
มูลคา่ 200 บาท
2,400 คะแนน

600017
บัตรกานัล B2S มูลคา่ 300 บาท
3,300 คะแนน

600012
บัตรกานัล After You มูลคา่ 100 บาท
1,800 คะแนน

600015
บัตรกานัล Starbuck มูลคา่ 300 บาท
3,600 คะแนน

600018
บัตรกานัล Central มูลคา่ 200 บาท
2,700 คะแนน
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ตัวอย่าง ของรางวัล : OOH Bonus

Voucher

600021
บัตรกานัล The Mall มูลคา่ 400 บาท
4,200 คะแนน

600022
บัตรกานัล Robinson มูลคา่ 200 บาท
2,700 คะแนน

600026
บัตร Rabbit Card มูลคา่ 300 บาท
4,500 คะแนน

600027
บัตรเติมน้ามัน ปตท. มูลคา่ 500 บาท
5,700 คะแนน

600030
บัตรเขาชมชี
วต
ิ ใต้ทองทะเล
้
้
Siam Ocean World
5,100 คะแนน

600031
บัตรชมภาพยนตร ์ SF Cinema 2 ทีน
่ ่งั
3,600 คะแนน
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Q&A (คาถามและคาตอบ)

คำถำมเกี่ยวกับสัญญำณโทรศัพท์ และ แอพพลิเคชั่น
คำถำม: ในกรณีที่ไม่มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์หรื อไม่สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์ เน็ตได้ สามารถใช้ แอพพลิเคชัน่ ได้ หรื อไม่
คำตอบ: ท่านสามารถใช้ งานได้ ตามปกติ ข้ อมูลที่ทา่ นบันทึกจะถูก
เก็บไว้ และแอพพลิเคชัน่ จะส่งข้ อมูลอีกครัง้ เมื่อเครื่ องของ
ท่านเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้
คำถำม: เมื่อเปิ ดใช้ งานแอพพลิเคชัน่ ในบางครัง้ จะพบว่ามีอพั เดท
แบบสอบถาม ควรทาอย่างไร
คำตอบ: ให้ ทา่ นรอจนกระทังการอั
้
พเดทเสร็ จสมบูรณ์ จึงจะใช้ งาน
ต่อได้
คำถำม: สัญลักษณ์
คืออะไร
คำตอบ: แสดงว่าได้ หยุดใช้ งานแอพพลิเคชัน่ ไว้ ชวั่ คราว เมื่อเข้ าใช้
งานอีกครัง้ แอพพลิเคชัน่ จะเริ่มตรงที่ทา่ นหยุดใช้ งานไว้
ครัง้ ก่อน
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Q&A (คาถามและคาตอบ)

คำถำมเกี่ยวกับสัญญำณโทรศัพท์ และ แอพพลิเคชั่น
คำถำม: หากมีปัญหาว่าเข้ าใช้ งานแบบสอบถามไม่ได้ ไม่วา่ จะใน
กรณีใดๆ ก็ตาม รวมทังหลั
้ งจากอัพเดท PanelSmart
แอพพลิเคชัน่ เวอร์ ชนั่ ใหม่ หรื อ PanelSmart แอพพลิเคชัน่
ออกเวอร์ ชนั่ ใหม่แต่ทา่ นยังไม่ได้ อพั เดทเวอร์ ชนั่ ควรทา
อย่างไร
คำตอบ: ให้ ทา่ นลองหนึง่ ในสามวิธีนี ้
1. Logout (ออกจากระบบ) จาก PanelSmart โดยไปที่
’เมนู’ และเลือก ‘Logout / ออกจากระบบ’
2. อัพเดทเวอร์ ชนั่
a. สาหรับแอนดรอยด์ ไปที่ PlayStore โดยไปที่ ‘เมนู’
และ เลือก ‘My apps & games’ และคลิก ‘อัพเดท’
ที่ PanelSmart แอพพลิเคชัน่
b. สาหรับแอนดรอยด์ iOS ไปที่ AppStore โดยไปที่
‘รายการอัพเดท’ และคลิก ‘อัพเดท’ ที่ PanelSmart
แอพพลิเคชัน่
3. สุดท้ ายหากท่านลอง 2 วิธีข้างต้ นแล้ วยังไม่สามารถใช้ การ
ได้ ให้ ทา่ นถอดการติดตัง้ และติดตังแอปฯใหม่
้
อีกครัง้

48

Q&A (คาถามและคาตอบ)

คำถำมเกี่ยวกับกำรบันทึกสินค้ ำ
กำรกรอกรำคำสินค้ ำ
คำถำม: ‘รำคำทัง้ หมดที่จ่ำยในร้ ำนค้ ำนี’้
และ ‘รำคำรวม’ ต่างกันอย่างไร

คำตอบ: ‘รำคำทัง้ หมดที่จ่ำยในร้ ำนค้ ำนี’้ คือราคาที่จ่ายทังหมด
้
จากร้ านค้ านันๆ
้ แม้ วา่ คุณจะซื ้อสินค้ าที่นอกเหนือจาก
สินค้ าที่โครงการศึกษา เช่น เสื ้อผ้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ด้ วยก็
ตามแต่ ‘รำคำรวม’ คือราคาสินค้ าเฉพาะรายการ เช่น ซื ้อ
น ้าอัดลมยี่ห้อ/รสเดียวกัน 2 กระป๋ อง ราคารวมของ 2
กระป๋ องคือ 20 บาท
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Q&A (คาถามและคาตอบ)

คำถำมเกี่ยวกับกำรบันทึกสินค้ ำ

คำถำม: หากท่านแชร์ คา่ สินค้ ากับเพื่อน เช่น ค่าอาหารเย็นทังหมด
้
1,000 บาท สาหรับ 2 ท่าน ท่านจ่ายในส่วนของท่าน 500
บาท (ค่าอาหาร 450 ค่าน ้าอัดลม 50 บาท) ควรจะใส่ราคา
อย่างไร
คำตอบ: ให้ ทา่ นบันทึกเฉพาะส่วนที่ทา่ นจ่าย ดังนี ้ ‘ราคาทังหมดที
้
่
จ่ายในร้ านค้ านี ้’ คือ 500 บาท สินค้ าที่โครงการศึกษาคือ
น ้าอัดลม และ ‘ราคารวม’ คือ 50 บาท
คำถำม: หากท่านเลี ้ยงอาหารเพื่อนๆ เช่น ค่าอาหารเย็นทังหมด
้
1,000 บาท สาหรับ 2 ท่าน (ค่าอาหาร 900 ค่าน ้าอัดลม
50 และค่าเบียร์ 50 บาท) ควรจะใส่ราคาอย่างไร
คำตอบ: ให้ ทา่ นบันทึกเฉพาะส่วนที่ทา่ นจ่าย ดังนี ้ ‘ราคาทังหมดที
้
่
จ่ายในร้ านค้ านี ้’ คือ 1,000 บาท สินค้ าที่โครงการศึกษาคือ
น ้าอัดลม  ‘ราคารวม’ รายการน ้าอัดลมคือ 50 บาท
และ ‘ราคารวม’ รายการเบียร์ คือ 50 บาท
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Q&A (คาถามและคาตอบ)

คำถำม: หากราคาสินค้ ามีเศษสตางค์ ควรจะบันทึกอย่างไร
คำตอบ: ให้ ทา่ นปั ดราคาขึ ้นในทุกกรณี เช่น 20 บาท 25 สตางค์ ให้
บันทึกเป็ น 21 บาท
คำถำม: หากคุณซื ้ออาหารเป็ นเซ็ตที่มีทงอาหารและเครื
ั้
่ องดื่มหรื อ
ขนมขบเคี ้ยวที่โครงการศึกษา เซ็ตเหล่านี ้จะไม่ระบุราคา
เครื่ องดื่ม/ขนมขบเคี ้ยว แยกรายการให้ ควรจะบันทึอย่างไร
คำตอบ: ให้ บนั ทึกราคาที่จ่ายทังหมดจากร้
้
านค้ านันใน
้ ‘ราคาทังหมด
้
ทีจ่ ่ายในร้ านค้ านี ้’ และ 1 บาท ใน ‘ราคารวม’
กรณีพิเศษในกำรกรอกรำคำเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ท่ ดี ่ มื
ร่ วมกับผู้อ่ นื
คำถำม: หากท่านสัง่ เช่น เบียร์ เป็ นเหยือก หรื อเป็ นทาวเว่อร์ แชร์ กบั
เพื่อน เป็ นการยากที่จะกะปริ มาณที่ตวั ท่านเองดื่ม ควรจะ
ใส่ราคาและปริ มาณในการดื่มอย่างไร
คำตอบ: ให้ ทา่ นบันทึกราคาทังหมดของบิ
้
ลที่จ่ายในร้ านนันในช่
้ อง
‘ราคาทังหมดที
้
่จ่ายในร้ านค้ านี’้ สินค้ าที่โครงการศึกษา คือ
เบียร์  ‘ราคารวม’ ให้ ใส่ราคารวมของเบียร์ ที่ทกุ ท่านดื่ม
จากนันเลื
้ อก  ‘แชร์ กบั ผู้อื่น’  และใส่จานวนคนที่แชร์
ร่วมกับท่าน
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Q&A (คาถามและคาตอบ)

คำถำม: ควรบันทึกการซื ้อสินค้ าบ่อยแค่ไหน
คำตอบ: บันทึกทุกครัง้ หลังจากซื ้อสินค้ าแล้ ว เพื่อไม่เกิดการหลงลืม
บันทึก
คำถำม: หากมีข้อสงสัยอื่นๆ จะติดต่อทางโครงการได้ อย่างไร
คำตอบ: ท่านสามารถติดต่อเราได้ ที่
โครงกำร เอ้ ำท์ ออฟ โฮม
บริ ษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) จากัด (สานักงานย่อย)
89 อาคารเจ้ าพระยาทาวเวอร์ ชัน้ 5 ซ.วัดสวนพลู ถ.เจริ ญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-2678543
02-2678542
info@panel-th.com

http://www.panel-th.com
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โครงการ เอาท
้ ์ ออฟ โฮม
http://www.panel-th.com

