
 
 

                                        Thailand Baby & Kids Best Buy (BBB) คร้ังที ่39 วนัที ่25-28 กุมภาพนัธ์ 2564 

วนัก าหนดส่ง 
27 มกราคม 64 

บริษทั เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)  เลขที่ 90 อาคารซีดบัเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถ.รัชดาภเิษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณวษิภา แพรสูงเนิน  สายตรง : 02-203-4156 โทรสาร: 0-2203-4117  อเีมลล์ : Wisapa.pra@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

 
รหัส 

 
รายการ 

 
สี 

ขนาด 
กxยxส (ซม.) 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายในวนัที่ 27/01/64 

      ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน     

ตั้งแต่ 28/01-15/02/64 

  ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน      
ตั้งแต่ 16-28/02/64

 

 
จ านวน 

 

 
รวมเป็นเงนิ 

F01 ตูแ้สดงสินคา้ ขาว  50x100x100 2,500 2,750 3,250   
F02 ตูแ้สดงสินคา้ทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 3,500 3,850 4,550   
 เพิ่มชั้นกระจก   300 330 390   
F03 ตูแ้สดงสินคา้ขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 5,500 6,050 7,150   
 เพิ่มชั้นกระจก   500 550 650   
F04 ตูเ้กบ็ของ ขาว 50x100x75 1,100 1,210 1,430   
F05 แท่นแสดงสินคา้ 2 ชั้น ขาว 50x100x100/120 1,300 1,430 1,690   
F06 เคานเ์ตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,300 1,430 1,690   
 เคานเ์ตอร์ (System) ขาว 50x100x100 1,300 1,430 1,690   
F07 ชั้นวางทีวีและวีดีโอ ขาว 50x50x120 800 880 1,040   
F08 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x50 600 660 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x75 600 660 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x100 600 660 780   
F09 โต๊ะประชาสมัพนัธ์ ขาว 60x120x75 600 660 780   
F10 โต๊ะกลม ขาว 75x75x75 600 660 780   

F11 โต๊ะกาแฟ ขาว 65x65x40 500 550 650   
F12 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นตรง) ขาว 25x100 300 330 390   
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นเอียง) ขาว 25x100 300 330 390   
F14 เกา้อ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 385 455   
F15 โซฟา หนงัด า 60x80x40/70 700 770 910   
F16 สตูล ด า 50x50x85/120 650 715 845   
F17 ตูเ้ยน็ (ไม่รวมปลัก๊) ขาว 4.4 cu. ft. 5,500 6,050 7,150   
F18 แท่นโบร์ชวัร์ โครเมียม 30x40x170 1,300 1,430 1,690   
F19 แท่นแขวนเส้ือ ไม ้ 40x40x180 900 1,000 1,170   
F20 ตะขอแขวน ตวั S - ยาว6.5 ซม. 50 55 65   
การส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบส่ังจองนีจ้ะสมบูรณ์กต่็อเมือ่ได้มกีารช าระเงนิเตม็จ านวนให้แก่บริษัทฯ  รวมเป็นเงนิ  

เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน โดยเงนิสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั” หรือโอนเงนิเข้าบัญชีที ่:  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
ช่ือบัญชี      :  บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์  รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  
เลขทีบ่ัญชี  :  009-1-70976-8  (บัญชีออมทรัพย์)        ทีอ่ยู่  : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ทีอ่ยู่บริษัท :  90 อาคารซีดบัเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 
หมายเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกนิ 5 วนั)เท่านั้น  
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลิก 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษทัที่ถูกต้อง  “เพือ่การออกใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี”  (ตัวบรรจง) 
ช่ือบริษัท  :                    คูหาเลขที ่ :  

ทีอ่ยู่       :     

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากรหรือเลขทีบ่ัตรประชาชน :  ส านักงานใหญ่         สาขา :                                         (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศัพท์  :                      โทรสาร   :  

ช่ือผู้ตดิต่อ  :                      E-mail    :  

ลายเซนต์  :                            วนัที่  :  

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
 




