
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17 
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 – 18.00 น. 

ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์  ส านักงานใหญ่  ถ.รัชโยธิน 
“””””””””””””””””””””””””””””””””” 

ชือ่บริษัท................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่(ส าหรับออกใบก ากับภาษี)…………………………………………………………………………………..…….…… 
............................................................................................Website...................................................................... 
เลขที่สมาชิก (สน....................../ทน.................) สมาชิก GS1Thailand (หมายเลข885.............................................) 
ชื่อผู้ประสานงาน........................................................................................มือถือ....................................................... 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร....................................E-mail................................................................. 
ป้ายชื่อร้านค้า..........................................................................................จ านวนคูหาท่ีต้องการ...........................คูหา 
ประเภทสินค้า 

 อาหาร/ เครื่องดื่มส าเร็จรูป  เสื้อผ้า/ เครื่องหนัง/ รองเท้า/กระเป๋า 
 เครื่องส าอาง/สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ของตกแต่งบ้าน/ของขวัญ/ของช าร่วย 
 เฟอร์นิเจอร์/ เครื่องนอน   เครื่องใช้ในครัวเรือน / ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 อัญมณี/ เครื่องประดับ  เครื่องใช้ไฟฟ้า/ อุปกรณ์ไอที 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................... 

ชนิดของสินค้าที่จะน ามาจ าหน่าย 
1.) ............................................................................ 3.) ................................................................ 
2.) ............................................................................ 4.) ................................................................ 

การรับช าระเงินจากการจ าหน่ายสินค้า 
    บัตรเครดิต 

 ใช้เครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น หมายเลข............................................. 
 ใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลข....................................... 

 (   ) นิติบุคคล                                          (   ) บุคคลธรรมดา                                
 QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลข........................................................................... 
 ยินดีเข้าร่วมแคมเปญ แบ่งช าระสินค้า 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต SCB  

บริการหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน 
 Credit (สินเชื่อธุรกิจ) ……………………………… SCB สาขา …………………………………... 
 Non-Credit (  ) Business Net (  ) Pay Roll     (  ) SCB Easy         (  ) อื่นๆ 

 

 
ขอรับรองรายละเอียดข้างต้นและยืนยันปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะผู้จัดงาน 

.............................................................................(ชื่อสกุลตัวบรรจง) 
วันท่ี…………./…………../……………… 

หรือ Link www.goo.gl/9SLo66 
 

ท่านสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ 

http://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  ส านักงานใหญ่  ถ.รัชโยธิน 

*************************************************** 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จัดงานแสดงสินค้า  

SCB - FTI  Factory  Outlet  คร้ังที่ 17  โดยตลอด 16 คร้ังที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ ที่มีผู้เข้าร่วมชมงาน

จับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน  

หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ร่วมออกร้าน 
1.  เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ / GS1 Thailand และ ลูกค้า SCB จะได้รับการพิจารณาล าดับต้น 
2.  จ าหน่ายสินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีสินค้าเพียงพอ 
3.  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นท่ีให้กับผู้แทนจ าหน่ายรายอื่น ๆ 

คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน จัดสรรจ านวนคูหา และต าแหน่งคูหาให้ตามความ
เหมาะสม โดยถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้จัดงาน 

4.  คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าคูหาทุกกรณี 
เงื่อนไขส าหรับผู้ร่วมออกร้าน 

1. ผู้ร่วมออกร้านต้องใช้เครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น  
(อัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 2.25%) 

2.  ผู้ร่วมออกร้านท่ียังไม่มีบริการพร้อมเพย์ ต้องสมัครบริการพร้อมเพย์  หรือมี QR Code ของ               
ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น  

3.  ห้ามน าสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพหรือน าสินค้าส าเร็จรูปจากต่างประเทศมาจ าหน่าย หรือห้ามน าสินค้าอื่น ๆ ท่ี
ไม่ได้ระบุไว้ในใบสมัครมาวางจ าหน่าย  

4.  ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจ าหน่ายสินค้าตามท่ีผู้จัดงานได้ก าหนดไว้ ( เวลา  09.00 – 18.00 น.) 
      5.  กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้ามาท่ี E-mail jariyak@off.fti.or.th, amnatp@off.fti.or.th      

    เพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งคูหา (ผู้สมัครออนไลน์ สามารถส่งรูปภาพได้ในแบบฟอร์มออนไลน์) 
ค่าบริหารจัดการ  (1 คูหา / 5 วัน)  

- สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ /สมาชิก GS1 ท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์  (ไม่ค้างค่าช าระบ ารุงประจ าปี 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 คูหาประกอบด้วย โต๊ะ1 ตัว , เก้าอี้ 1 ตัว , ปลั๊กไฟ 1 จุด , หลอดไฟ 2 จุด , ป้ายชื่อร้านค้า)  
 

สอบถามเพิ่มเติมที ่
คุณจริยา/ โทรศัพท์      02 345-1171  E-Mail : jariyak@off.fti.or.th 
คุณอ านาจ / โทรศัพท์  02 345-1166  E-Mail : amnatp@off.fti.or.th 
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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 (สําหรับออกใบกํากับภาษ)ี................................................................................................ 

...............................................................................โทรศัพท …..,…………….......................... 

E-mail………………………………………………….โทรสาร .………………….………...…....... 

• โปรดระบุปายชื่อราน (ตัวบรรจง)..................................................................................................... 

       (กรณีเปนชื่อแบรนดสินคา ขอใหระบุเพียง 1 ชื่อเทาน้ัน)               

ยืนยันรวมออกคูหาจํานวน.................คูหา  และชําระเงินจํานวน.....................บาท 
 

ชําระโดยเงินสด ท่ีฝายบัญชีและการเงิน  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เช็คสั่งจาย “สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย”หรือโอนเขาบัญชี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย”    

บัญชีออมทรัพย  เลขท่ี 009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย   สาขาศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์  

• กรุณาสงใบ Pay-in พรอมระบุช่ือบริษัทไปยัง  E-mail : amnatp@off.fti.or.th , jariyak @off.fti.or.th หรือ       

Fax  02-345-1281-3  

• สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  จัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.2530        

ไมเขาลักษณะเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 39  แหงประมวลรัษฎากร จึงไมเขาขาย     

ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และไมอยูในขายตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 
 

ยินดีเขารวมประชุมผูออกราน  (โปรดมอบหมายผูแทนที่มีอํานาจตัดสินใจ)  ดังน้ี 

         1. ช่ือ-สกุล............................................................ โทรศัพท……..................................... 

         2. ช่ือ-สกุล............................................................ โทรศัพท…......................................... 

• กรณีท่ีทานไมสามารถสงผูแทนเขารวมประชุมได  คณะทํางานฯ ขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิเขารวมคร้ังน้ี    

• ขอความรวมมือผูมีอํานาจในการตัดสินใจมารวมประชุมดวยตนเอง หากสงผูแทน คณะทํางานฯ       

ถือเสมือนหน่ึงวาทานไดรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาการเขารวมงานฯ  

  

               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 
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