แบบฟอร์ ม 6

กรุ ณาส่ งกลับมาที่
Thailand Baby & Kids บริษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด
252 ซอยอยูเ่ จริ ญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
Best Buy 2019
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ อีเมล์ : babykids@expotech.co.th
ผู้ติดต่ อ : คุณวีณา แซ่กิม
เบอร์ ต่อ 111
2562
คุณประภาษ มณีทลู
เบอร์ ต่อ 124
ชื่อบริษทั :
ที่อยู่ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทรศัพท์ :
ผู้ติดต่ อ :
ลายเซ็น (

อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
10 มกราคม 2562
หมายเลขบูธ :

สาขาใหญ่
มือถือ :

หมายเลขสาขาย่ อย
แฟกซ์ :

อีเมล์ :

)

วันที่ :

Section H : อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
ลาดับที่

บริการ/รายการ

1 Display LCD TV 32" + เต้ าเสียบไฟ 5 Amp
2 Display LCD TV 40" + เต้ าเสียบไฟ 5 Amp
3 Display LCD TV 43" + เต้ าเสียบไฟ 5 Amp
4 Display LCD TV 50" + เต้ าเสียบไฟ 5 Amp
5 Display LCD TV 60" + เต้ าเสียบไฟ 5 Amp
อุปกรณ์ เสริ ม (ข้ อละ 1 รายการ)
DVD Player
1
ขาตัง้ พืน้
2
อุปกรณ์ เสริมพิเศษอื่นๆ
1 สาย HDMI ความยาว 3m
2 สาย HDMI ความยาว 5m
3 สาย HDMI ความยาว 10m

สั่งจองพร้ อมชาระ สั่งจองพร้ อมชาระ สั่งจองพร้ อมชาระ
เงิน ภายใน 10
เงิน ตัง้ แต่ 11-25 เงิน ตัง้ แต่ 26 มค.มค.62
มค.62
3 กพ. 62

6,630
8,630
11,030
18,830
26,630

7,290
9,490
12,130
20,710
29,290

220
330
770

ราคา (บาท)

9,480
12,340
15,770
26,930
38,080

USB , Flash Drive
ขาตัง้ สูง 1.5m ขาแขวนผนัง
200
300
700

จานวน

ขาแขวนผนัง
290
430
1,000
รวม
ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7%
ยอดรวม

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนให้ กับบริ ษัทฯ โดยโอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี
: บริ ษัท เอ็กซ์ โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด
หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร
: กรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้ วยขวาง)
Swift Code : AYUDTHBK
* กรุ ณาแฟกซ์ หรื ออีเมล์ หลักฐานการชาระเงินกลับมายังบริ ษทั ฯ ตามหมายเลขแฟกซ์ และอีเมล์ ตามที่อยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชาระก่ อนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ต้ องมีค่า 1,000 บาทขึน้ ไปพร้ อมแนบหนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริ งกลับมายังบริ ษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการโอนชาระทัง้ หมด

** ข้ อควรระวัง ** - ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองระบบโสตทัศนูปกรณ์ในวันจัดแสดงงาน
หมายเหตุ :
1. ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์จนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ จะทาการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่ จองในเรตรา
คาวันจัดแสดงงาน
2. กรณียกเลิกการสัง่ จองบริ การระบบโสตทัศนูปกรณ์ในวันก่อสร้ าง วันจัดแสดงและวันรื อ้ ถอน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
3. การสัง่ จองหน้ างาน รับชาระเฉพาะเงินสดเท่านัน้ หากชาระด้ วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็ นการโอนเงินชาระ ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการโอนชาระทั ้งหมด
4. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์จะถูกส่งและติดตังที
้ ่คหู าของผู้แสดงสินค้ าในวันสุดท้ ายของวันติดตั ้งงาน

