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40,000 30,000 20,000  สิทธปิระโยชน์ท่ีผู้สนับสนุนจะได้รับ 

Banner Logo เว็บไซต์สมาคมเป็นเวลา 1 ปี (นับตัง้แต่วันที่ตอบรับ) 

Logo บน Back Drop ในงานสัมมนาส าหรับสมาชิก 

Logo ในเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาส าหรับสมาชิก 

Logo ในปฏิทินสัมมนาของสมาคม 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน) (นับตัง้แต่วันที่ตอบรับ) 

พืน้ที่ส าหรับประชาสัมพันธ์องค์กร บริเวณหน้างานสัมมนา  
(ในงานสัมมนาสมาชิก กทม. 4 ครัง้) 
แนบเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรไปพร้อมกับเอกสารประกอบการสัมมนา 

ฝากวางเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์องค์กรบริเวณจุดลงทะเบยีน 

ลงข้อความพร้อม Logo ขอบคุณผู้สนับสนุนใน IC E-Newsletter รายเดือน 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละครัง้ 

1 ปี 1 ปี 1 ปี 

4 ครัง้ 

5 ครัง้ 4 ครัง้ 3 ครัง้ 

6 ครัง้ 6 ครัง้ 6 ครัง้ 

3 ครัง้ 5 ครัง้ 

4 ครัง้ 4 ครัง้ 4 ครัง้ 

5 ครัง้ 4 ครัง้ 3 ครัง้ 

5 ครัง้ 4 ครัง้ 3 ครัง้ 

5 ครัง้ 4 ครัง้ 3 ครัง้ 

5 ครัง้ 4 ครัง้ 3 ครัง้ 

 ข้อมูลการช าระเงิน เชค็สัง่จ่ายในนาม สมาคมสโมสรนักลงทุน หรือ INVESTOR CLUB ASSOCIATION  
เงินสด ณ ส านักงานใหญ่สมาคมสโมสรนักลงทุน (ติดต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน ชัน้ 16) 
Bill Payment (น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินตามช่องทางบริการต่าง ๆ  
ของธนาคาร 7 แห่ง ที่สมาคมเปิดให้บริการ) รวมเป็นเงิน..................................บาท 

ลงช่ือ............................................................... 
(......................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 
วันท่ี................................................................. 

ท่ีอยู่ส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน       เหมือนข้อ 1       อื่นๆ โปรดระบุ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

หมายเหตุ: กรุณาส่งแบบแจ้งความประสงค์กลับมาท่ีแผนกลูกค้าสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร โทร. 0 2936 1429 ต่อ 202-204 โทรสาร 0 2936 1441 Email: cus_service@ic.or.th 

แบบแจ้งความประสงค์ผู้สนับสนุน 

ฟร.ี..ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ รวมจ านวนการจัดสัมมนาทัง้หมด 5 ครัง้ 
ในงานสัมมนาสมาชิก กทม. 4 ครัง้ และในงานแสดงสินค้า 1 ครัง้  
(อัตราค่าลงทะเบียน 1,284 บาท)  

2 คน/ครัง้  
 (5 ครัง้)  

2 คน/ครัง้ 
 (3 ครัง้) 

1 คน/ครัง้ 
 (3 ครัง้) 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรในจดหมายข่าว ICN เดือนละ 1 ข่าว/ครัง้  
(โดยไม่มีเนือ้หาในท านองเพ่ือการค้าหรือเพ่ือแสวงหาผลก าไร) 

12 ครัง้ 12 ครัง้ 12 ครัง้ 
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หมายเหตุ: กรุณาส่งแบบแจ้งความประสงค์กลับมาท่ีแผนกลูกค้าสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร โทร. 0 2936 1429 ต่อ 202-204 โทรสาร 0 2936 1441 Email: cus_service@ic.or.th 

วธิกีารช าระเงนิ 
1. น า “แบบฟอร์มการช าระเงิน” ไปช าระเงินด้วย Bill Payment ตามช่องทางบริการต่าง ๆ ของธนาคาร 7 แหง่ คือ 1. ธ.ไทยพาณชิย ์2. ธ.กรุงเทพฯ 3. ธ.กสิกรไทย  
   4. ธ.ทหารไทย 5. ธ.กรุงศรีอยุธยา 6. ธ.กรุงไทย 7. ธ.ธนชาต 
2. ช าระดว้ยเงินสดได้ท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน ณ ท่ีท าการส านักงานใหญข่องสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือ ช าระดว้ยเชค็สัง่จ่ายในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” หรือ  
   “INVESTOR CLUB ASSOCIATION” เลขท่ี 1 อาคาร ที พ ีแอนด์ ที ชัน้ 12, 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900  
   โทรศพัท์ 0 2936 1429 ต่อ 204 โทรสาร 0 2936 1441-2 

 

 

สว่นของธนาคาร (โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ช าระเงิน) 
 

เจ้าหนา้ทีธ่นาคาร-ผูร้บั......................................................... 

 
      บมจ. ธ.ไทยพาณชิย ์Comp Code: 0746 เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ ์(15 บาท/ 15 บาท) 

       บมจ. ธ.กรุงเทพฯ (Br. No.045)                             (20 บาท/ 30 บาท) 

       บมจ. ธ.กสิกรไทย  943-1-00006-4                         (15 บาท/ 30 บาท) 

       บมจ. ธ.ทหารไทย Comp Code : 371/service code 1102      (10 บาท/ 20 บาท) 

       บมจ. ธ.กรุงศรีอยุธยา  644-0-00007-8                    (15 บาท/ 30 บาท) 

       บมจ. ธ.กรุงไทย Comp Code : 3418                        (15 บาท/ 25 บาท) 

       บมจ. ธ.ธนชาต Com.Code H100/Service Code A067       (10 บาท/ 10 บาท) 

INVESTOR CLUB ASSOCIATION (099 3 00013367 6) แบบฟอร์มการช าระเงินเพ่ือเข้าบัญชี "สมาคมสโมสรนักลงทุน"                    
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สาขาท่ีรับฝาก....................................................................................... 
วันท่ี...................................................................................................... 
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หมายเลขเชค็ ช่ือธนาคาร/ สาขา เชค็ลงวันที ่ จ านวนเงนิ (บาท) 

เงินสด/ CASH จ านวนเงนิเป็นตัวอักษร (..........................................................................................................) 

    2     แนวคิดเบือ้งต้นของ KARAKURI KAIZEN          18 พ.ค.             

    5      Customer Journey           7 ธ.ค.            

    4      ความท้าทายของ HR ในโลกยุค 4.0                        27 ก.ย.            

    3      ไขรหสัคัมภีร ์eMT Online Phase II                        22 มิ.ย.            

ท่านผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมของสมาคมสโมสรนักลงทุนได้ที่เว็บไซต์ www.ic.or.th 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทัง้สิน้ 550 คน ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ อาทิ 

คร้ังท่ี  หัวข้อ วันที ่

    1     Industry 4.0 : Technology Roadmap                       30 มี.ค.            

แบบแจ้งความประสงค์ผู้สนับสนุน 
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 ข้อมูลการจัดกิจกรรมส าหรับสมาชิก ปี 2561 


