
 
 

 Thailand Baby & Kids Best Buy #38 (วันที ่22 – 25 ต.ค. 2563) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่      90  อำคำร ซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณโกวิทย์  งำมเกษม  สำยตรง : 0-2203-4149 โทรสำร : 0-2203-4117  อีเมลล์ : kowit.nga@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    สำยตรง : 02-203-4127 – 28 โทรสำร: 0-2203-4119   อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

 
รหัส 

 
รำยกำร 

 
สี 

ขนำด 
กxยxส (ซม.) 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 
ภำยในวันที่ 30/9/63 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 1/10-12/10/63 

ราคาในวันงาน 
จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 13-25/10/63
 

 
จ ำนวน 

 

 
รวมเป็นเงิน 

F01 ตู้แสดงสินค้า ขาว  50x100x100 2,500 2,750 3,250   
F02 ตู้แสดงสินค้าทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 3,500 3,850 4,550   
 เพิ่มชั้นกระจก   300 330 390   
F03 ตู้แสดงสินค้าขนาดใหญ ่(ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 5,500 6,050 7,150   
 เพิ่มชั้นกระจก   500 550 650   
F04 ตู้เก็บของ ขาว 50x100x75 1,100 1,210 1,430   
F05 แท่นแสดงสินค้า 2 ช้ัน ขาว 50x100x100/120 1,300 1,430 1,690   
F06 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,300 1,430 1,690   
 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x100 1,300 1,430 1,690   
F07 ชั้นวางทีวีและวีดีโอ ขาว 50x50x120 800 880 1,040   
F08 แท่นแสดงสินค้า ขาว 50x50x50 600 660 780   
 แท่นแสดงสินค้า ขาว 50x50x75 600 660 780   
 แท่นแสดงสินค้า ขาว 50x50x100 600 660 780   
F09 โต๊ะประชาสัมพันธ์ ขาว 60x120x75 600 660 780   
F10 โต๊ะกลม ขาว 75x75x75 600 660 780   

F11 โต๊ะกาแฟ ขาว 65x65x40 500 550 650   
F12 ชั้นวางสินค้าติดผนัง (ชั้นตรง) ขาว 25x100 300 330 390   
 ชั้นวางสินค้าติดผนัง (ชั้นเอียง) ขาว 25x100 300 330 390   
F13 เก้าอ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 385 455   
F14 โซฟา หนังด า 60x80x40/70 700 770 910   
F15 สตูล ด า 50x50x85/120 650 715 845   
F16 ตู้เย็น (ไม่รวมปล๊ัก) ขาว 4.4 cu. ft. 5,500 6,050 7,150   
F17 แท่นโบร์ชัวร์ โครเมียม 30x40x170 1,300 1,430 1,690   
F18 แท่นแขวนเส้ือ ไม ้ 40x40x180 900 1,000 1,170   
F19 ตะขอแขวน ตวั S - ยาว6.5 ซม. 50 55 65   
กำรสั่งจองอุปกรณไ์ฟฟ้ำตำมใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดม้ีกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนให้แก่บริษัทฯ  รวมเป็นเงิน  
เรียบร้อยแล้วเท่ำน้ัน โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด” หรือโอนเงินเข้ำบัญชีที่ :  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%  
ชื่อบัญชี      :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
เลขท่ีบัญชี  :  009-1-70976-8  (บัญชีออมทรัพย์)    ท่ีอยู่ธนาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ท่ีอยู่บริษัท : 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
**กรุณาหัก ณ.ท่ีจ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258** 
หมำยเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ข้างต้นเป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน)เท่าน้ัน  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลิก 
ส ำหรบัผู้มีอ ำนำจสั่งจอง  โปรดระบุชื่อและท่ีอยู่บริษัทที่ถูกต้อง  “เพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษ”ี  (ตัวบรรจง) 

ชื่อบริษัท  :                    คูหำเลขท่ี  :  

ที่อยู่       :     

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรหรือเลขที่บัตรประชำชน :  ส ำนักงำนใหญ่         สำขำ :                                         (ระบุตัวเลข 5 หลัก) 

โทรศัพท์  :                      โทรสำร   :  

ชื่อผู้ติดต่อ  :                      E-mail    :  

ลำยเซนต์  :                            วันที่  :  

 

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
 

วันก ำหนดส่ง 
30 กันยำยน 2563 


