ใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ ถ.รัชโยธิน
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
ชือ่ บริษัท.................................................................................................................................................................
ที่อยู่(สาหรับออกใบกากับภาษี)…………………………………………………………………………………..…….……
............................................................................................Website......................................................................
เลขที่สมาชิก (สน....................../ทน.................) สมาชิก GS1Thailand (หมายเลข885.............................................)
ชื่อผู้ประสานงาน........................................................................................มือถือ.......................................................
โทรศัพท์.........................................โทรสาร....................................E-mail.................................................................
ป้ายชื่อร้านค้า..........................................................................................จานวนคูหาที่ต้องการ...........................คูหา
ประเภทสินค้า
อาหาร/ เครื่องดื่มสาเร็จรูป
เสื้อผ้า/ เครื่องหนัง/ รองเท้า/กระเป๋า
เครื่องสาอาง/สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของตกแต่งบ้าน/ของขวัญ/ของชาร่วย
เฟอร์นิเจอร์/ เครื่องนอน
เครื่องใช้ในครัวเรือน / ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อัญมณี/ เครื่องประดับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า/ อุปกรณ์ไอที
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................
ชนิดของสินค้าที่จะนามาจาหน่าย
1.) ............................................................................ 3.) ................................................................
2.) ............................................................................ 4.) ................................................................
การรับชาระเงินจากการจาหน่ายสินค้า
บัตรเครดิต
ใช้เครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น หมายเลข.............................................
ใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลข.......................................
( ) นิติบุคคล
( ) บุคคลธรรมดา
QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลข...........................................................................
ยินดีเข้าร่วมแคมเปญ แบ่งชาระสินค้า 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต SCB
บริการหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน
Credit (สินเชื่อธุรกิจ) ……………………………… SCB สาขา …………………………………...
Non-Credit ( ) Business Net
( ) Pay Roll
( ) SCB Easy
( ) อื่นๆ
ท่านสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่
ขอรับรองรายละเอียดข้างต้นและยืนยันปฏิบัติตามข้อกาหนดของคณะผู้จัดงาน
.............................................................................(ชื่อสกุลตัวบรรจง)
วันที่…………./…………../………………

หรือ Link www.goo.gl/9SLo66

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงาน SCB – FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ ถ.รัชโยธิน
***************************************************
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จัดงานแสดงสินค้า
SCB - FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17 โดยตลอด 16 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ ที่มีผู้เข้าร่วมชมงาน
จับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน

หลักเกณฑ์สาหรับผู้ร่วมออกร้าน
1. เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ / GS1 Thailand และ ลูกค้า SCB จะได้รับการพิจารณาลาดับต้น
2. จาหน่ายสินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีสินค้าเพียงพอ
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นที่ให้กับผู้แทนจาหน่ายรายอื่น ๆ
คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน จัดสรรจานวนคูหา และตาแหน่งคูหาให้ตามความ
เหมาะสม โดยถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้จัดงาน
4. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าคูหาทุกกรณี
เงื่อนไขสาหรับผู้ร่วมออกร้าน
1. ผู้ร่วมออกร้านต้องใช้เครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
(อัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 2.25%)
2. ผู้ร่ ว มออกร้ า นที่ ยั ง ไม่ มี บ ริ ก ารพร้ อมเพย์ ต้ องสมั ครบริ ก ารพร้ อมเพย์ หรือ มี QR Code ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
3. ห้ามนาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือนาสินค้าสาเร็จรูปจากต่างประเทศมาจาหน่าย หรือห้ามนาสินค้าอื่น ๆ ที่
ไม่ได้ระบุไว้ในใบสมัครมาวางจาหน่าย
4. ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจาหน่ายสินค้าตามที่ผู้จัดงานได้กาหนดไว้ ( เวลา 09.00 – 18.00 น.)
5. กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้ามาที่ E-mail jariyak@off.fti.or.th, amnatp@off.fti.or.th
เพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งคูหา (ผู้สมัครออนไลน์ สามารถส่งรูปภาพได้ในแบบฟอร์มออนไลน์)
ค่าบริหารจัดการ (1 คูหา / 5 วัน)
- สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ /สมาชิก GS1 ที่มีสถานภาพสมบูรณ์ (ไม่ค้างค่าชาระบารุงประจาปี 2561)
ราคา 7,500 บาท (Vat 7% = 525 บาท) รวม 8,025 บาท
- ผู้ประกอบการทั่วไป
 ราคา 10,000 บาท (Vat 7% = 700 บาท) รวม 10,700 บาท
(1 คู หาประกอบด้ ว ย โต๊ะ 1 ตัว , เก้ าอี้ 1 ตัว , ปลั๊ กไฟ 1 จุด , หลอดไฟ 2 จุ ด , ป้ า ยชื่ อร้ า นค้ า )

สอบถามเพิ่มเติมที่
คุณจริยา/ โทรศัพท์ 02 345-1171 E-Mail : jariyak@off.fti.or.th
คุณอานาจ / โทรศัพท์ 02 345-1166 E-Mail : amnatp@off.fti.or.th

แบบตอบรับ ผูรวมออกรานและประชุมเตรียมความพรอม
การจัดงานแสดงสินคา SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ บริเวณดานหนาหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ ถ.รัชโยธิน
*****************************************

บริษัท..………........................................................................................................................
ที่อยู (สําหรับออกใบกํากับภาษี)................................................................................................
...............................................................................โทรศัพท …..,……………..........................
E-mail………………………………………………….โทรสาร .………………….………...….......
• โปรดระบุปายชื่อราน (ตัวบรรจง).....................................................................................................
(กรณีเปนชื่อแบรนดสินคา ขอใหระบุเพียง 1 ชื่อเทานั้น)

ยืนยันรวมออกคูหาจํานวน.................คูหา และชําระเงินจํานวน.....................บาท
ชําระโดยเงินสด ที่ฝายบัญชีและการเงิน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เช็คสั่งจาย “สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย”หรือโอนเขาบัญชี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย”
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
• กรุณาสงใบ Pay-in พรอมระบุชื่อบริษัทไปยัง E-mail : amnatp@off.fti.or.th , jariyak @off.fti.or.th หรือ
Fax 02-345-1281-3
• สภาอุ ต สาหกรรมแหงประเทศไทย จัด ตั้งขึ้น ตาม พ.ร.บ. จั ดตั้งสภาอุต สาหกรรมฯ พ.ศ.2530
ไมเขาลักษณะเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมเขาขาย
ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และไมอยูในขายตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ยินดีเขารวมประชุมผูออกราน (โปรดมอบหมายผูแทนที่มีอํานาจตัดสินใจ) ดังนี้

1. ชื่อ-สกุล............................................................ โทรศัพท…….....................................
2. ชื่อ-สกุล............................................................ โทรศัพท….........................................
• กรณีที่ทานไมสามารถสงผูแทนเขารวมประชุมได คณะทํางานฯ ขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิเขารวมครั้งนี้
• ขอความรวมมือผูมีอํานาจในการตัดสินใจมารวมประชุมดวยตนเอง หากสงผูแทน คณะทํางานฯ
ถือเสมือนหนึ่งวาทานไดรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาการเขารวมงานฯ

โปรดสงแบบตอบรับกลับไปยัง : คุณจริยา คัณทักษ : คุณอํานาจ พินโทแกว
โทรศัพท : 0-2345-1171 : 0-2345-1166 โทรสาร : 0-2345-1281-3
E-mail: jariyak @off.fti.or.th, amnatp@off.fti.or.th ภายในวันที่พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

