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-

Post-bids or Absentee bids and all confirmed details must reach us
36 hours prior the dateline or the bids will be neglected.

-

All lots will be conducted in Thai Baht (THB).
All others major currencies indicted will be convert approximately to Thai Baht

-

All lots in this auction sale are subject to a purchaser’s premium of
10.70% on the premium price to be added to the hammer price.

-

Please note that all banking charges must be solely borne by the purchaser.
No oversea personal cheque will be accepted.

-

VISA and MASTER cards accepted without charges only on the day of the auction:
2.0% surcharge after auction date.

-

Postage and Handling charges (if applicable) will be charged at cost to the
instruction of the Purchaser

-

All bids are subject to full TERMS AND CONDITIONS OF SALE in this catalogue
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Expired ว �นหมดอาย� *

(A copy ID. card or a copy of passport ID. is required by law from 01/01/2015 ส�าเนาบ�ตรประชาชนหร�อหน�งส�อเด�นทาง จ�าเป� นต �องแจ �งตามกฏหมาย 01/01/2558)

� *
First Name ช�อ

Last Name นามสก�ล *

Sex เพศ *

Male ชาย

Occupation อาช�พ
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� านได �ฝากประม�ลไว � หร�อ
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Please buy for me the following lots. I understand that these lots will be purchased for me, if possible, at the prices indicted by me below and that a
10.7% VAT purchaser’s premium will be added to my purchases.
ข �าพเจ �าขอให �บร�ษ�ทฯ ด�าเน�นการประม�ลส�นค �าแทนข �าพเจ �าตามรายการด �านล�างน�แ
� ละถ �าข �าพเจ �าเป� น�� �ชนะในรายการประม�ลใด ข �าพเจ �าเข �าใจและยอมร�บว�าต �องช�าระค�าส�นค �า
รายการท�ช
� นะพร �อมค�าด�าเน�นการประม�ล 10.7% (purchaser's premium will)
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Banking Transfer in the name of EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD. BANGKOK BANK PLC. CO., LTD. A/C# 1460938051
โอนเง�นเข �าบ�ญช� บร�ษ�ท เอ�อ
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VISA บ�ตรเครด�ต ว�ซา� การ�ด
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I have read the TERMS AND CONDITIONS OF SALE and agree to remit payment according to these terms.
ข �าพเจ �าได �อ�านเง�อ
� นไขและข �อตกลงในการฝากประม�ลของบร�ษ�ทฯ เร�ยบร �อยแล �ว และขอยอมร�บเง�อ
� นไขและข �อตกลงด�งกล�าว
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