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No.Ref 1750/2560
23 พฤศจิกายน 2560
เรื อง
เรี ยน

ขอเชิญชวนจอง Sponsor Package ประจําปี 2561
ผูม้ ีอุปการคุณทุกท่าน

สิ งทีส่ งมาด้วย

<. แบบฟอร์มตอบรับจอง Sponsor Package ประจําปี 2561
2. รายละเอียดของ Sponsor Package No.1-No.3
สื บเนืองจากนโยบายการบริ หารงานสมาคมฯทีเปิ ดแนวทางเลือกให้สมาชิกและผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านมีความ
สะดวกในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ สมาคมฯจึงได้มีการจัดทํา Sponsor Package เป็ นรายปี เพือช่วยสนับสนุน
กิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี (โดยมิได้ม่งุ แสวงหากําไรทางธุรกิจ) อีกทัOงยังเป็ นการอํานวยประโยชน์ต่อผูม้ ีอุปการคุณ/
บริ ษทั /ห้างร้าน ทีอยูใ่ นวงการงานระบบปรับอากาศ ไม่วา่ จะเป็ นทีปรึ กษา, วิศวกรผูอ้ อกแบบ, ผูผ้ ลิต, ผูร้ ับเหมาติดตัOง, ผู ้
จัดจําหน่ายอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับงานวิศวกรรมปรับอากาศทุกชนิด ตลอดจนเจ้าของโครงการต่าง ๆ เป็ นต้น ในการที
จะได้มีโอกาสเข้ามาร่ วมกิจกรรมของสมาคมฯ ได้ตลอดทัOงปี ผ่านช่องทางการจอง Sponsor Package เป็ นรายปี กับทาง
สมาคมฯ ซึ งทีผ่านมา สมาคมฯได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากท่านผูม้ ีอุปการคุณทุกท่าน โดยในแต่ละปี สมาคมฯจะ
ปิ ดรับจอง Sponsor Package ภายในเดือนมกราคม พร้อมชําระเงินค่า Sponsor Package ภายใน UV วันหลังจากวันจอง
เพือให้สมาชิกและผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากการจอง Sponsor Package ได้อย่างครบถ้วนในทุก
กิจกรรมทีสมาคมฯ จะดําเนินการในปี นีO รวมทัOงเพือให้สมาคมฯ สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็ นไปได้ตามทีระบุ
ไว้ใน Sponsor Package ได้อย่างครบถ้วน อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อสมาชิกและผูม้ ีอุปการคุณ
ในการนีO สมาคมฯจึงใคร่ ขอเชิญชวนท่านผูม้ ีอุปการคุณทุกท่าน ได้ช่วยสนับสนุน Sponsor Package ประจําปี
2561 โดยมีรูปแบบให้ท่านได้เลือกตามความเหมาะสม จํานวน 3 รู ปแบบสุ ดคุม้ ดังนีO-.
Package No. 1
ราคา
100,000
บาท
Package No. 2
ราคา
75,000
บาท
Package No. 3
ราคา
50,000
บาท
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม X%
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทัOงนีO หากท่านมีความประสงค์จะเลือกจอง Sponsor Package หมายเลขใด กรุ ณากรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มตอบรับข้างล่างนีO แล้วส่ งกลับไปยังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข VZ-U<[-\<ZV หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัย
ประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที คุณอรวรรณ หรื อ คุณกุลิสรา โทรศัพท์. VZ-318-4119 , 02-318-4123
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์)
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ป ระจําปี 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 airconditioning 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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แบบฟอร์ มตอบรับจอง Sponsor Package ประจําปี 2561
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
กรุ ณากรอกรายละเอียดและตอบรับกลับไปยังหมายเลขโทรสาร. V-2 318-4120 หรื อ E-mail:manageracat@gmail.com
ชือ-สกุล (ผูอ้ นุมตั ิ)
ตําแหน่ง
บริ ษทั
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ทีอยู่
ชือ-สกุล (ผูป้ ระสานงาน)
โทรศัพท์.

โทรสาร.

E-mail

มือถือ.

ข้ าพเจ้ าประสงค์ ทจี1 ะจอง Sponsor Package ประจําปี 2561 ดังต่ อไปนี-4 .

กรุ ณาตอบรับจอง Sponsor Package ประจําปี Z}~V ภายในเดือนมกราคม Z}~1 และชําระเงินภายใน 30 วันหลังจากวันจอง
Package No.1
Package No.2
Package No.3

ราคา 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)
ราคา 75,000 บาท (เจ็ดหมืนห้าพันบาทถ้วน)
ราคา 50,000 บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม X% เลขทีผูเ้ สี ยภาษี 099-3-00013398-6
บริ ษทั สามารถหักภาษี ณ ทีจ่าย Z% เป็ นค่าโฆษณาได้ จากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิม 7%
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
\[X อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ซ.รามคําแหง U€ (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ <VU<V

วิธีชําระเงิน
วางบิล
เช็คสังจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขทีบ1 ัญชี 644 – 2 – 10754 - 6
ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์ อนิ ทาวน์

ลงชือ………………………….ผูอ้ นุมตั ิ
วันทีอนุมตั ิ.........................................

