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No.Ref  064/2563 

                       7   มกราคม  2563 

เรื�อง ขอเชิญชวนจอง Sponsor Package ประจาํปี 2563  
            และ Sponsor กิจกรรมสนัทนาการ (Golf ACAT) ประจาํปี ;<=> 

เรียน         ผูมี้อุปการะคุณทุกท่าน 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย    1.  แบบฟอร์มตอบรับจอง Sponsor Package ประจาํปี 2563  
                                   และตอบรับจอง Sponsor กิจกรรมสนัทนาการ (Golf ACAT) ประจาํปี ;<=> 

                  2. รายละเอียดของ Sponsor Package No.1-No.3 
                  >. รายละเอียดของ Sponsor กิจกรรมสนัทนาการ (Golf ACAT) ประจาํปี ;<=>  

  จากนโยบายการบริหารงานสมาคมฯ ที�เปิดแนวทางเลือกใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณทุกท่านมีความสะดวก
ในการสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ จึงไดมี้การจดัทาํ Sponsor Package เป็นรายปี เพื�อช่วยสนบัสนุนกิจกรรมของ
สมาคมฯในรอบปี(มิไดมุ่้งแสวงหากาํไรทางธุรกิจ) โดยสมาคมฯไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากท่านผูมี้อุปการคุณ
ทุกท่าน 

                  สาํหรับในปี ;<=> เพื�อเป็นการอาํนวยประโยชนต่์อผูมี้อุปการคุณ/บริษทั/หา้งร้าน ที�อยูใ่นวงการงานปรับ
อากาศ ไม่วา่จะเป็นที�ปรึกษา , วิศวกรผูอ้อกแบบ , ผูผ้ลิต , ผูรั้บเหมาติดตัYง , ผูจ้ดัจาํหน่ายอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบังาน
วิศวกรรมปรับอากาศทุกชนิด ตลอดจนเจา้ของโครงการต่างๆ เป็นตน้ ไดมี้โอกาสเขา้มาร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ได้
ตลอดทัYงปีผา่นช่องทางการจอง Sponsor Package ประจาํปี ;<=> และ Sponsor กิจกรรมสนัทนาการ (Golf ACAT) 
ประจาํปี ;<=> เพื�อใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณทุกท่านสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการจอง Sponsor Package ประจาํปี 
;<=> และ Sponsor กิจกรรมสนัทนาการ (Golf ACAT) ประจาํปี ;<=> ของสมาคมฯไดอ้ยา่งครบถว้น สมาคมฯ จึงได้
จดัทาํรูปแบบของ Sponsor ใหท่้านผูมี้อุปการคุณทุกท่านไดพิ้จารณาเลือกตามความเหมาะสม ดงันีY  คือ 

                    Sponsor  Package ประจาํปี ���� มจีาํนวน � รูปแบบ ได้แก่  

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

    ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ]% 
    (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
                    Sponsor  กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ประจาํปี ���� ม ี� รูปแบบ ได้แก่ 

                              1. สนบัสนุนค่าใชจ่้ายเจา้ภาพการแข่งขนักอลฟ์ จาํนวนเงนิ 20,000 บาท/ครั� ง  

                              ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ]% (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
                             2. สนบัสนุนของรางวลัในการแข่งขนั ดงันี�  
                                 2.1 เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า _;,```.- บาท 

                                 2.2 เครื�องปรับอากาศ มูลค่าโดยประมาณ _;,```.- บาท 
                                 2.3 ผลิตภณัฑจ์ดัจาํหน่าย มูลค่าโดยประมาณ _;,```.- บาท 
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   ทัYงนีY  หากท่านมีความประสงคจ์ะเลือกจอง Sponsor Package ประจาํปี ;<=> หมายเลขใด และเลือกสนบัสนุน 
Sponsor กิจกรรมสนัทนาการ (Golf ACAT) ประจาํปี ;<=> รูปแบบใด กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มตอบรับ
ขา้งล่างนีYแลว้ส่งกลบัไปยงัสมาคมฯทาง Email:manageracat@gmail.com หรือหากท่านมีขอ้สงสยัประการใดสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไปไดที้� คุณอรวรรณ , คุณจุฬารัตน ์และคุณณิชาภา  หมายเลขโทรศพัท.์ `;-318-4119 , 02-
318-4123 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 
              

                      (นายชยัชาญ   อึkงศรีวงศ)์                                                                              
                                                                                   นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย                                            
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แบบฟอร์มตอบรับจอง Sponsor  Package ประจาํปี ���3 
และตอบรับจอง Sponsor  กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ประจาํปี ���� 

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

ชื�อ-สกลุ (ผูอ้นุมติั)  ตาํแหน่ง   

ชื�อบริษทั                                                              

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี                                                                                              

ที�อยู ่  

ชื�อ-สกลุ  (ผูป้ระสานงาน)  

โทรศพัท.์    ID Line  

E-mail     มือถือ.  

ข้าพเจ้าประสงค์ทีAจะจอง Sponsor  Package  ประจาํปี 2563 ดงัต่อไปนีD-. 

   Package No.1    ราคา     100,000 บาท (หนึ�งแสนบาทถว้น) ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ]% 
                 Package No.2    ราคา       75,000 บาท (เจด็หมื�นหา้พนับาทถว้น) ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ]% 
                 Package No.3      ราคา       50,000 บาท (หา้หมื�นบาทถว้น) ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ]% 
ข้าพเจ้าประสงค์ทีAจะจอง Sponsor  กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ประจาํปี ���� ดงัต่อไปนีD-. 
                สนบัสนุนเป็นเจา้ภาพจดัการจดัการแข่งขนักอลฟ์ จาํนวนเงิน 20,000 บาท/ครั� ง ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ]% 

                     สนับสนุนของรางวลัในการแข่งขัน ดงันี� 
                       เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า G�,HHH.- บาท 
                       เครื�องปรับอากาศ ยี�หอ้.................................... รุ่น........................................ มูลค่าโดยประมาณ _;,```.- บาท 

                       ผลิตภณัฑจ์ดัจาํหน่าย ไดแ้ก่........................................................................ มูลค่าโดยประมาณ _;,```.- บาท 
 หมายเหตุ  1. ค่า Sponsor Package ประจาํปี ;<=> และเจา้ภาพจดัการแข่งขนักอลฟ์ ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ]% เลขที�ผูเ้สียภาษี 099-3-00013398-6 
                   2. บริษทัสามารถหกัภาษี ณ ที�จ่าย ;% เป็นค่าโฆษณาได ้จากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 
                       สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
                       pq] อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ซ.รามคาํแหง >s (เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ _`>_` 

        วธีิชําระเงนิ        

 วางบิล 
  เช็คสั�งจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

          โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีAบัญชี  644 – 2 – 10754 - 6 
   ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  
          

ลงชื�อ………………………….ผูอ้นุมติั 

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

กรุณาตอบรับจอง Sponsor  Package ประจาํปี ;<=3  และ Sponsor กิจกรรมสนัทนาการ (Golf ACAT) ภายในเดือนมกราคม ;<=3  

    


