T
Thhaaii CCoom
mppoossiitteess A
Assssoocciiaattiioonn

สมาคมไทยคอมโพสิท
อาคารปฏิบตั ก
ิ ารไฟเบอร์กลาส
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมต
ิ ร ถนนพระราม4
กล้วยน้าไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์.0-2713-5033
โทรสาร. 0-2713-5032

Composites Lab Center,
Department of Industrial Promotion. Soi Trimitr,
Rama 4 Rd., Klong Toey, BKK 10110 Thailand.
Phone: (662) 713-5033
Fax:
(662) 713-5032
e-mail : thaicomposites@gmail.com

www.fiberglassthai.com

Ref No. 58-012101
21 มกราคม 2559
เรื่อง แจ้ งกาหนดการงานเลีย้ งสั งสรรค์ ปีใหม่ และประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2559
เรียน ท่านคณะกรรมการ และ ท่านสมาชิกสมาคมไทยคอมโพสิ ท
สมาคมไทยคอมโพสิ ทได้กาหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 บนเรื อ
“White Orchid River Cruise” ล่องแม่น้ าเจ้าพระยาพร้อมรับประทานอาหารค่าในบรรยากาศที่แสนงดงาม ในวัน
เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ในงานรื่ นเริ งประจาปี สมาคมฯ
และ ร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 โดยมีกาหนดการดังนี้
เวลา

รายละเอียด

19.00 น. - 19.30 น. ลงทะเบียน ณ ร้านกาแฟ Tom N Tom ศูนย์สรรพสิ นค้า ริ เวอร์ ซิต้ ี
สี่ พระยา พร้อมรับสติ๊กเกอร์ และ บัตรลงเรื อ
19.30 น. - 19.45 น. เชิญท่านลงเรื อพร้อมเครื่ องดื่มต้อนรับ
19.45 น. - 20.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
20.00 น. - 21.30 น. รับประทานอาหาร พร้อมชมกิจกรรมบนเรื อ
21.45 น.
เรื อเข้าเทียบท่าโดยสวัสดีภาพ

โดยท่านสมาชิกมีสิทธิ์ ได้รับบัตรเข้าร่ วมงาน ฟรี 1 ท่าน ต่อ 1 บริ ษทั และราคาจาหน่ายบัตรสาหรับผูต้ ิดตาม
ท่านละ 800 บาท หากท่านมิได้ส่งใบตอบรับตามกาหนดการดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะถือว่าท่านได้สละสิ ทธิ์ ใน
การเข้าร่ วมงานในครั้งนี้ โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2713-5033 พร้ อมส่ งใบตอบรับที่
โทรสาร 0-2713-5032 สารองทีน่ ั่งได้ ต้งั แต่ บัดนีถ้ ึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมงานเลีย้ งสังสรรค์ ปีใหม่ และงานประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559
วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.30 น. – 22.00 น.
ณ เรือ “White Orchid River Cruise” ล่องแม่ นา้ เจ้ าพระยา
บริ ษทั ..............................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................... โทรสาร ...............................................................................
Website ………………………………………. E-mail ………………………………………..…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน....................................................................ฝ่ าย/ตาแหน่ง....................................................
ยินดีเข้ าร่ วมงานเลีย้ งฉลองปี ใหม่และประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559 โดยส่ งผูแ้ ทนร่ วมงานจานวน...................ท่าน ดังนี้

ข้ อมูลบุคคล (กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน)
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ตาแหน่ง..............................................
เลขที่บตั รประชาชน___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
โทรศัพท์มือถือ........................................................... E-mail :……………………....……………….
2. ชื่อ-นามสกุลผูต้ ิดตาม...........................................................................ตาแหน่ง....................................
เลขที่บตั รประชาชน___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
โทรศัพท์มือถือ........................................................... E-mail :…………………………..………….
3. ชื่อ-นามสกุลผูต้ ิดตาม...........................................................................ตาแหน่ง......................................
เลขที่บตั รประชาชน___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
โทรศัพท์มือถือ........................................................... E-mail :…………………………………….

หมายเหตุ กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและส่ งกลับสมาคมฯ ทางแฟกซ์ 02-713-5032 หรือทาง
E-mail : thaicomposites@gmail.com เพือ่ เป็ นการยืนยันการสารองทีน่ ั่ง
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