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No.Ref 518/2563
23 ธันวาคม 2563
เรื่ อง

ขอเชิญชวนจอง Sponsor Package ประจาปี 2564
และ Sponsor กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ประจาปี 2564

เรี ยน

ผูม้ ีอุปการะคุณทุกท่าน

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์ มตอบรับจอง Sponsor Package ประจาปี 2564
และตอบรับจอง Sponsor กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ประจาปี 2564
2. รายละเอียดของ Sponsor Package No.1-No.3
3. รายละเอียดของ Sponsor กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ประจาปี 2564
จากนโยบายการบริ หารงานสมาคมฯ ที่เปิ ดแนวทางเลือกให้สมาชิกและผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านมีความสะดวก
ในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ จึงได้มีการจัดทา Sponsor Package เป็ นรายปี เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมฯในรอบปี (มิได้มุ่งแสวงหากาไรทางธุรกิจ) โดยสมาคมฯได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากท่านผูม้ ีอุปการคุณ
ทุกท่าน
สาหรับในปี 2564 เพื่อเป็ นการอานวยประโยชน์ต่อผูม้ ีอุปการคุณ/บริ ษทั /ห้างร้าน ที่อยูใ่ นวงการงานปรับ
อากาศ ไม่ว่าจะเป็ นที่ปรึ กษา , วิศวกรผูอ้ อกแบบ , ผูผ้ ลิต , ผูร้ ับเหมาติดตั้ง , ผูจ้ ดั จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมปรับอากาศทุกชนิด ตลอดจนเจ้าของโครงการต่างๆ เป็ นต้น ได้มีโอกาสเข้ามาร่ วมกิจกรรมของสมาคมฯ ได้
ตลอดทั้งปี ผ่านช่องทางการจอง Sponsor Package ประจาปี 2564 และ Sponsor กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT)
ประจาปี 2564 เพื่อให้สมาชิกและผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากการจอง Sponsor Package ประจาปี
2564 และ Sponsor กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ประจาปี 2564 ของสมาคมฯได้อย่างครบถ้วน สมาคมฯ จึงได้
จัดทารู ปแบบของ Sponsor ให้ท่านผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านได้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดังนี้ คือ
Sponsor Package ประจำปี 2564 มีจำนวน 3 รูปแบบ ได้ แก่
Package No. 1
Package No. 2
Package No. 3

ราคา
100,000
บาท
ราคา
75,000
บาท
ราคา
50,000
บาท
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
Sponsor กิจกรรมสั นทนำกำร (Golf ACAT) ประจำปี 2564 มี 2 รูปแบบ ได้ แก่
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเจ้าภาพการแข่งขันกอล์ฟ จำนวนเงิน 20,000 บำท/ครั้ง

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2. สนับสนุนของรางวัลในการแข่งขัน ดังนี้
2.1 เช็คกานัลจากธนาคาร มูลค่า 12,000.- บาท
2.2 เครื่ องปรับอากาศ มูลค่าโดยประมาณ 12,000.- บาท
2.3 ผลิตภัณฑ์จดั จาหน่าย มูลค่าโดยประมาณ 12,000.- บาท

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
AIR - CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.
487

อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคาแหง 9 เททลีลีา แหวว ลีบพลีา ทวตวบ ทอ งีา กรุ ททลฯ 10910

โทรศบลท์. 02-918-411 , 02-918-4129 โทรสาร. 02-918-4120 E-Mail :info@acat.or.th

http://www.acat.or.th

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะเลือกจอง Sponsor Package ประจาปี 2564 หมายเลขใด และเลือก
สนับสนุน Sponsor กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ประจาปี 2564 รู ปแบบใด กรุ ณากรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ มตอบรับข้างล่างนี้แล้วส่งกลับไปยังสมาคมฯทาง Email:manageracat@gmail.com หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัย
ประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ คุณอรวรรณ , คุณจุฬารัตน์ และคุณณิ ชาภา หมายเลขโทรศัพท์.
02-318-4119 , 02-318-4123

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุ ณ เอี่ยมสุรีย)์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2564-2565
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แบบฟอร์ มตอบรับจอง Sponsor Package ประจำปี 2564
และตอบรับจอง Sponsor กิจกรรมสั นทนำกำร (Golf ACAT) ประจำปี 2564
สมำคมวิศวกรรมปรับอำกำศแห่ งประเทศไทย
ชื่อ-สกุล (ผูอ้ นุมตั ิ)

ตาแหน่ง

ชื่อบริ ษทั
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
ที่อยู่
ชื่อ-สกุล (ผูป้ ระสานงาน)
โทรศัพท์.

ID Line

E-mail

มือถือ.

ข้ ำพเจ้ ำประสงค์ทจี่ ะจอง Sponsor Package ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี-้ .

 Package No.1 ราคา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 Package No.2 ราคา 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 Package No.3 ราคา 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ข้ ำพเจ้ ำประสงค์ทจี่ ะจอง Sponsor กิจกรรมสันทนำกำร (Golf ACAT) ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี-้ .
 สนับสนุนเป็ นเจ้าภาพจัดการจัดการแข่งขันกอล์ฟ จานวนเงิน 20,000 บาท/ครั้ง ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สนับสนุนของรำงวัลในกำรแข่ งขัน ดังนี้
 เช็คกานัลจากธนาคาร มูลค่า 12,000.- บำท
 เครื่ องปรับอากาศ ยีห่ ้อ.................................... รุ่ น....................................... . มูลค่าโดยประมาณ 12,000.- บาท
 ผลิตภัณฑ์จดั จาหน่าย ได้แก่........................................................................ มูลค่าโดยประมาณ 12,000. - บาท
หมำยเหตุ 1. ค่า Sponsor Package ประจาปี 2564 และเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เลขที่ผเู ้ สี ยภาษี 099-3-00013398-6
2. บริ ษทั สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% เป็ นค่าโฆษณาได้ จากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
487 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310

วิธีชำระเงิน
 วางบิล
 เช็คสั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย” เลขทีบ่ ัญชี 644 – 2 – 10754 - 6
ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทำวน์ อนิ ทำวน์
ลงชื่อ………………………….ผูอ้ นุมตั ิ
วันที่อนุมตั ิ.........................................

กรุ ณาตอบรับจอง Sponsor Package ประจาปี 2564 และ Sponsor กิจกรรมสันทนาการ (Golf ACAT) ภายในเดือนมกราคม 2564

