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กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร 
รุ่น The Signature 

ปกพาสปอร์ต

ใส่สมุดบัญชีธนาคารได้ 10 เล่ม ใส่บัตรได้ 4 ใบ

สําหรับใส่หนังสือเดินทาง
มีช่องสําหรับใส่บัตร
และใส่ Boarding Pass

กระเป๋าใส่บัตร รุ่น The Signature
 ใส่บัตรได้ 15 ใบ ใส่บัตรขนาดเล็กได้ 2 ใบ

สมุดออร์กาไนเซอร์

ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ได้แก่ 
Personal data, Diary plan, Note, Telephone 

ห่วงเหล็กเปิด-ปิดเพื่อเปลื่ยนกระดาษได้ 
ขนาดกระดาษ 10.5x16.4 ซม.

www.premium-signature-thailand.com
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*สามารถเลือกไม่รับลายที่มีตามรูป

รุ่น The Signature 

รุ่น The Signature 

รหัสสินค้า S-0101

รหัสสินค้า S-0301

รหัสสินค้า S-0201

รหัสสินค้า S-0501

ขนาด 16.6x11 ซม.

ขนาด 14x10 ซม.

ขนาด 10.2x7.8 ซม.

ขนาด 13.4 x19.3 ซม.



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Bookbank Holder 2

Organizer

Passport Holder

145.71 บาท

ปกพาสปอร์ต

สําหรับใส่หนังสือเดินทาง
มีช่องสําหรับใส่บัตร

และใส่ Boarding Pass

3
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238.70 บาท

สมุดออร์กาไนเซ

ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ได้แก่ 
Personal data, Diary plan, 

Note, Telephone 
ห่วงเหล็กเปิดเปลื่ยนกระดาษได้ 
ขนาดกระดาษ 10.5x16.4 ซม.

124.70 บาท

1

กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร 
รุ่น The Signature 
ใส่สมุดบัญชีธนาคารได้ 10 เล่ม 
ใส่บัตรได้ 4 ใบ

136.71 บาท

กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร 
รุ่น Sashy
ใส่สมุดบัญชีธนาคารได้ 6 เล่ม 
ใส่บัตรได้ 4 ใบ

2

*มีลายโลโก้แบรนด์ที่หนังล๊อคสายคาดตามภาพ

*สามารถเลือกไม่รับลายที่มีตามรูปได้

www.premium-signature-thailand.com

รุ่น The Signature 

รุ่น The Signature 

รหัสสินค้า S-0101

รหัสสินค้า S-0102

รหัสสินค้า S-0301

รหัสสินค้า S-0501

ขนาด 16.6x11 ซม.

ขนาด 16.6x11 ซม.

ขนาด 14x10 ซม.

ขนาด 13.4 x19.3 ซม.

ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉลี่ยต่อชิ้น พร้อมประทับโลโก้ขนาด 5x3 ซม. สําหรับจํานวนสั่งซื้อ 100 ชิ้น



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Card Holder 3

5

124.70 บาท

กระเป๋าใส่บัตร รุ่น The 
ใส่บัตรได้ 15 ใบ ใส่บัตรขนาดเล็กได้ 2 ใบ 7

153.70 บาท

กระเป๋าใส่บัตร รุ่น Sashy 
มีช่องแบ่งใส่บัตร 2 ช่อง

6

88.71 บาท

กระเป๋าใส่นามบัตรส่วนตัว
มีช่องใส่บัตร 2 ช่อง สําหรับใส่นามบัตรส่วนตัว

*มีลายโลโก้แบรนด์ด้านหลังตามภาพ

*มีลายโลโก้แบรนด์ที่หนังล๊อคสายคาดตามภาพ

www.premium-signature-thailand.com

Personal Name Card Holder

Sashy Card Wallet 
รหัสสินค้า S-0201 รหัสสินค้า S-0202

รหัสสินค้า S-0203

ขนาด 10.2x7.8 ซม.

ขนาด 11x7.4 ซ.ม.

ขนาด 10.2x7.8 ซม. 

ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉลี่ยต่อชิ้น พร้อมประทับโลโก้ขนาด 5x3 ซม. สําหรับจํานวนสั่งซื้อ 100 ชิ้น



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Key Tag 4

8

96.70 บาท

พวงกุญแจ รุ่น Classic

9

147.71 บาท

พวงกุญแจ รุ่น 4-Strips
*มีลายโลโก้และtagแบรนด์ที่ด้านหนึ่งของสินค้าตามภาพ
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รหัสสินค้า S-0202

รหัสสินค้า S-0202

*มีtagแบรนด์ที่ด้านหนึ่งของสินค้าตามภาพ

ขนาด 4.4x6.1 ซม. (ไม่รวมหูสําหรับใส่ห่วง) 

ขนาด 4.4x6.1 ซม. (ไม่รวมหูสําหรับใส่ห่วง) 

ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉลี่ยต่อชิ้น พร้อมประทับโลโก้ขนาด 5x3 ซม. สําหรับจํานวนสั่งซื้อ 100 ชิ้น



 
 

 
 

 

 
 

233.70 บาท

Nano Wallet 
กระเป๋าสตางค์เสริม

246.70 บาท

Sashy Yen Wallet 
กระเป๋าสตางค์ใบยาว 
มีช่องใส่ธนบัตร 3 ช่อง, มีช่องใส่บัตรได้ 4 ช่อง

*มีลายโลโก้แบรนด์ที่สายคาดตามภาพ

11
10

มีช่องแบ่ง 5 ช่อง, มีช่องชิป 1 ช่อง

www.premium-signature-thailand.com

Wallet 5

รหัสสินค้า S-0202

รหัสสินค้า S-0202

ขนาด 19.3x8.5 ซม.

ขนาด 7x10x10.5 ซม. 

ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉลี่ยต่อชิ้น พร้อมประทับโลโก้ขนาด 5x3 ซม. สําหรับจํานวนสั่งซื้อ 100 ชิ้น
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ซองพลาสติกใส

สินค้าทุกชิ้นบรรจุซองพลาสติกใส 
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กล่องของขวัญพิมพ์ลาย

กล่องของขวัญ 
ใส่สินค้ารวมได้ประมาณ6-7ชิ้น 

ราคา 22 บาท 

PACKAGE

ขนาดเล็ก  (9 x 12.5 x 2.5 ซม.) 

ขนาดกลาง (18 x 12.5 x 2ซม.)  

• กระดาษอาร์ต   ราคา 6.00 บาท (ไม่รวมvat)

สําหรับกระเป๋าใส่บัตร,พวงกุญแจ 

• กระดาษอาร์ต    ราคา 7.00 บาท (ไม่รวมvat)

สําหรับกระเป๋าใส่สมุดบัญชี,ปกพาสปอร์ต 

ขนาดใหญ่ (9 x 12.5 x 2.5 ซม.)  

• กระดาษอาร์ต    ราคา 10.00 บาท (ไม่รวมvat)

สําหรับสมุดออแกไนเซอร์ 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

กระดาษอาร์ต 

กล่องบรรจุแยกชิ้น
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เซ็ต A-0101 กล่องจั่วปัง 2 ชิ้น  
ประกอบด้วย 
- กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร รุ่นคลาสสิก 
- กระเป๋าใส่บัตร รุ่นคลาสสิก  
ราคา 411.68 บาท 

สีกระดาษสําหรับกล่องจั่วปัง สีฟรอยด์สําหรับพิมพ์โลโก้

เซ็ต A-0102 กล่องจั่วปัง 3 ชิ้น  
ประกอบด้วย 
- กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร รุ่นคลาสสิก 
- กระเป๋าใส่บัตร รุ่นคลาสสิก  
- พวงกุญแจ รุ่นคลาสสิก 
ราคา 487.74 บาท 

เซ็ต A-0103 กล่องจั่วปัง 2 ชิ้น  
ประกอบด้วย 
- ปกพาสปอร์ต 
- กระเป๋าใส่บัตร รุ่นคลาสสิก 
ราคา 433.68 บาท 

หากต้องการเซ็ต
สินค้าแบบอื่นๆ 
นอกเหนือจากนี้ 
สอบถามได้นะคะ

Gift Set

ราคาที่แสดงเป็นราคาสินค้าพร้อมประทับโลโก้ขนาด 5x3 ซม. เฉลี่ยต่อชุด สําหรับสั่งซื้อ 100 ชุด



 
 

 
 

 

 

เซ็ตของขวัญกล่องกระดาษคราฟ 

เซ็ต C-0101 กล่องคราฟ 2 ชิ้น (ฝาใส) 
ประกอบด้วย 
- กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร รุ่นคลาสสิก 
- กระเป๋าใส่บัตร รุ่นคลาสสิก  
ราคา 288.63 บาท 

เซ็ต C-0102 กล่องคราฟ 3 ชิ้น (ฝาใส) 
ประกอบด้วย 
- กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร รุ่นคลาสสิก 
- กระเป๋าใส่บัตร รุ่นคลาสสิก  
- พวงกุญแจ รุ่นคลาสสิก 
ราคา 364.69 บาท 

เซ็ต C-0103 กล่องคราฟ 2 ชิ้น (ฝาทึบ) 
ประกอบด้วย 
- สมุดออแกไนเซอร์ 
- กระเป๋าใส่บัตร รุ่นคลาสสิก 
ราคา 416.32 บาท

www.premium-signature-thailand.com ราคาที่แสดงเป็นราคาสินค้าพร้อมประทับโลโก้ขนาด 5x3 ซม. เฉลี่ยต่อชุด สําหรับสั่งซื้อ 100 ชุด

Gift Set
8

หากต้องการเซ็ต
สินค้าแบบอื่นๆ 
นอกเหนือจากนี้ 
สอบถามได้นะคะ
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01 Pure Black (ดำ) 02 Secret Brown (น้ำตาลเข้ม) 03 Oak (น้ำตาลอ่อน) 04 Smokey Grey (เทา)

05 Fire Red (แดง) 06 Togo Orange (ส้ม) 07 Purple (ม่วง) 08 Fuchsia (บานเย็น)

09 Dolly Pink (ชมพูอ่อน) 10 French Blue (น้ำเงิน) 11 Baby Blue (ฟ้า) 12 Turquoise (เขียวเทอควอยซ์)

13 Light Yellow (เหลือง) 14 Vanilla (ครีม) 15 Clear White (ขาว) 16 Garnet Red Wine (แดงไวน์)

สีหนัง The Signature

สินค้าทุกรุ่นมี 16 สี (ยกเว้น พวงกุญแจ รุ่น 4-Strips มี 4 แบบ) โดยสามารถเลือกสีหนังสินค้าคละสีกันได้ไม่จํากัดสี
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086-856-6670 

sale@premium-signature-thailand.com 

@premium_signature 

Contact Us

www.premium-signature-thailand.com
สแกน QR Code นี้ด้วยเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บตรวจสอบราคาสินค้าด้วยตัวท่านเอง








