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No.Ref  1750/2560 

                        23   พฤศจิกายน  2560 

เรื�อง ขอเชิญชวนจอง Sponsor Package ประจาํปี 2561 
เรียน         ผูมี้อุปการคุณทุกท่าน 
                 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย    <. แบบฟอร์มตอบรับจอง Sponsor Package ประจาํปี 2561 
 2. รายละเอียดของ Sponsor Package No.1-No.3  

  สืบเนื�องจากนโยบายการบริหารงานสมาคมฯที�เปิดแนวทางเลือกใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณทุกท่านมีความ
สะดวกในการสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ  สมาคมฯจึงไดมี้การจดัทาํ Sponsor Package เป็นรายปีเพื�อช่วยสนบัสนุน
กิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี(โดยมิไดมุ่้งแสวงหากาํไรทางธุรกิจ) อีกทัOงยงัเป็นการอาํนวยประโยชนต่์อผูมี้อุปการคุณ/
บริษทั/หา้งร้าน ที�อยูใ่นวงการงานระบบปรับอากาศ  ไม่วา่จะเป็นที�ปรึกษา, วิศวกรผูอ้อกแบบ, ผูผ้ลิต, ผูรั้บเหมาติดตัOง, ผู ้
จดัจาํหน่ายอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิศวกรรมปรับอากาศทุกชนิด  ตลอดจนเจา้ของโครงการต่าง ๆ เป็นตน้  ในการที�
จะไดมี้โอกาสเขา้มาร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ไดต้ลอดทัOงปีผา่นช่องทางการจอง Sponsor Package เป็นรายปีกบัทาง
สมาคมฯ ซึ�งที�ผา่นมา สมาคมฯไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากท่านผูมี้อุปการคุณทุกท่าน โดยในแต่ละปีสมาคมฯจะ
ปิดรับจอง Sponsor Package ภายในเดือนมกราคม พร้อมชาํระเงินค่า Sponsor Package ภายใน UV วนัหลงัจากวนัจอง 
เพื�อใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณทุกท่านสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการจอง Sponsor Package ไดอ้ยา่งครบถว้นในทุก
กิจกรรมที�สมาคมฯ จะดาํเนินการในปีนีO  รวมทัOงเพื�อใหส้มาคมฯ สามารถดาํเนินการจดักิจกรรมใหเ้ป็นไปไดต้ามที�ระบุ
ไวใ้น Sponsor Package ไดอ้ยา่งครบถว้น อนัจะเป็นประโยชนสู์งสุดต่อสมาชิกและผูมี้อุปการคุณ 

 ในการนีO  สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผูมี้อุปการคุณทุกท่าน ไดช่้วยสนบัสนุน Sponsor Package ประจาํปี 
2561 โดยมีรูปแบบใหท่้านไดเ้ลือกตามความเหมาะสม จาํนวน 3 รูปแบบสุดคุม้ ดงันีO -. 

Package No. 1  ราคา  100,000   บาท  
Package No. 2  ราคา    75,000                บาท  
Package No. 3  ราคา    50,000                บาท  

    ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม X% 
    (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  ทัOงนีO  หากท่านมีความประสงคจ์ะเลือกจอง S p o n s o r  P a c k a ge  หมายเลขใด กรุณากรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มตอบรับขา้งล่างนีO  แลว้ส่งกลบัไปยงัสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข VZ-U<[-\<ZV  หรือหากท่านมีขอ้สงสยั
ประการใด  สามารถสอบถามรายละเอียดไดที้� คุณอรวรรณ หรือ  คุณกลิุสรา  โทรศพัท.์ VZ-318-4119 , 02-318-4123 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 

              

                   (นายจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน)์                                                                                      
                                                                     นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  

                                             ป ระจาํปี 2560-2561 
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                                                                                          November 23, 2017 

Re: Invitation to participate in Sponsor Package for the year 2017 

Dear Sirs, 

To provide our members and supporting companies with convenience in supporting our activities, we 
have created annual Sponsor Packages for them to participate in those activities. The income from the 
contribution of the members and supporting companies will be for supporting our activities, not for 
making profit.  The Sponsor Package system also allows supporting companies, personnel in the air-
conditioning circle, be they consultants, designing engineers, manufacturers, installation contractors, 
distributors of all equipment relating to air-conditioning engineering, including project owners, to have 
chances to participate in the activities organized by us on an annual basis. 

During the past many years, we have received kind support from various companies.  Booking for 
participation in the Sponsor Packages will be accepted until the end of January, and payment can be 
settled within 30 days after booking. This will provide us with enough time to organize all activities 
indicated in the various packages and provide supporters with the best benefits. 

Therefore, we are inviting you to participate in one or more of the following packages to suit your 
organization : 

                           Package No. 1  :   Cost for the package  Baht  100,000.- 
                           Package No. 2  :   Cost for the package  Baht    75,000.- 
                           Package No. 3  :   Cost for the package  Baht    50,000.- 
                            (The above-mentioned costs do not value added tax of 7 %) 
                      (Details of the packages are described in the attached documents) 

If you will participate in our Sponsor Package programs, please fill out the attached application form 
and fax it to our fax number 02-318-4120.  You are welcome to contact Khun Orawan  or  Khun 
Kulisara  at telephone numbers 02-318-4119, 02-318-4123  for any details which you may need. 
 
                                                                       Yours very truly,  
 
                                                             (Mr.Chakrapan Pawangkarat) 
                                      President, Air-conditioning Engineering Association of Thailand 
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แบบฟอร์มตอบรับจอง Sponsor  Package ประจําปี 2561 

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
กรุณากรอกรายละเอียดและตอบรับกลบัไปยงัหมายเลขโทรสาร. V-2 318-4120 หรือ E-mail:manageracat@gmail.com  

ชื�อ-สกลุ (ผูอ้นุมติั)         

ตาํแหน่ง  

บริษทั                                                                                              

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  

ที�อยู ่  

ชื�อ-สกลุ  (ผูป้ระสานงาน)  

โทรศพัท.์    โทรสาร.  

E-mail     มือถือ.  

ข้าพเจ้าประสงค์ที1จะจอง Sponsor  Package  ประจาํปี 2561 ดงัต่อไปนี4-. 

กรุณาตอบรับจอง Sponsor  Package ประจาํปี Z}~V ภายในเดือนมกราคม Z}~1  และชําระเงนิภายใน 30 วนัหลังจากวนัจอง  

                         �  Package No.1 ราคา     100,000 บาท (หนึ�งแสนบาทถว้น) 

                         �  Package No.2 ราคา       75,000 บาท (เจ็ดหมื�นหา้พนับาทถว้น) 

                         �  Package No.3 ราคา       50,000 บาท (หา้หมื�นบาทถว้น) 

 หมายเหตุ   ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม X%  เลขที�ผูเ้สียภาษี 099-3-00013398-6 
                   บริษทัสามารถหกัภาษี ณ ที�จ่าย Z% เป็นค่าโฆษณาได ้จากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 
                   สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
                    \[X อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ซ.รามคาํแหง U� (เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ <VU<V 

        วธีิชําระเงนิ        

� วางบิล 

�  เช็คสั�งจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

        �  โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขที1บัญชี  644 – 2 – 10754 - 6 

  ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  

 
          

ลงชื�อ………………………….ผูอ้นุมติั 

        วนัที�อนุมติั......................................... 

    


