Sponsor Application Form

The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
(TSB 2019)
November 10-12, 2019 Duangjitt Resort & Spa, Patong, Phuket
ชื่อบริษัท/หนวยงาน
สถานที่ตั้งบริษัท
รหัสไปรษณีย
ชื่อผูมีอํานาจลงนาม
ชื่อผูที่จะติดตอได
โทรศัพท

โทรสาร

E-mail

กรุณาทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ตองการ
 Platinum Sponsorship: 150,000 THB
- Lunch Talk 45 นาที
[ ] วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-13.15 น.
[ ] วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-13.15 น.
- ฟรีลงทะเบียนวิชาการ (มูลคา 6,500 บาท/ทาน) จํานวน 3 ทาน
- โลโกบริษทั /หนวยงาน บนเว็บไซต TSB 2019 (หนาสปอนเซอร โลโกสามารถลิงคไปยังเว็บไซตของบริษัท/หนวยงาน)
- โลโกบริษทั /หนวยงาน บน backdrop ในหองเปดงานประชุม
- โลโกบริษทั /หนวยงาน ใน the official conference proceeding (หนาสปอนเซอร)
- บริการแจกใบปลิวของบริษทั /หนวยงาน ในงาน TSB2019 1 หนา ขนาด A4
- พื้นที่สาํ หรับวาง Roll-up ขนาดมาตรฐานในหองแสดงสินคา
 Gold Sponsorship: 100,000 THB
- ฟรีลงทะเบียนวิชาการ (มูลคา 6,500 บาท/ทาน) จํานวน 2 ทาน
- โลโกบริษทั /หนวยงาน บนเว็บไซต TSB 2019 (หนาสปอนเซอร โลโกไมสามารถลิงคไปยังเว็บไซตของบริษัท/หนวยงาน)
- โลโกบริษทั /หนวยงาน ใน the official conference proceeding (หนาสปอนเซอร)
- บริการแจกใบปลิวของบริษทั /หนวยงาน ในงาน TSB2019 1 หนา ขนาด A4
- พื้นที่สาํ หรับวาง Roll-up ขนาดมาตรฐานในหองแสดงสินคา
 Silver Sponsorship: 70,000 THB
- ฟรีลงทะเบียนวิชาการ (มูลคา 6,500 บาท/ทาน) จํานวน 1 ทาน
- โลโกบริษทั /หนวยงาน บนเว็บไซต TSB 2019 (หนาสปอนเซอร โลโกไมสามารถลิงคไปยังเว็บไซตของบริษัท/หนวยงาน)
- โลโกบริษทั /หนวยงาน ใน the official conference proceeding (หนาสปอนเซอร)
- บริการแจกใบปลิวของบริษทั /หนวยงาน ในงาน TSB2019 1 หนา ขนาด A4
Secretariat Office:

Thai Society for Biotechnology (TSB),
73/1 NSTDA Building, Rama 6 Road, Payathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, THAILAND
Phone: +66 2644 8150 ext. 81859 FAX: +66 2644 8079
Homepage: www.TSB2019.com, Email: tsb@biotec.or.th

การชําระเงิน
ชําระเงิน ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดย
[ ] เช็ค ธนาคาร..........................................................สาขา..........................................เลขที่...............................
สั่งจายในนาม “สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย”
(กรุณาสงเช็คที่คุณดวงพร ลากะสงค โทรศัพท 0-2644-8150 ตอ 81859)
[ ] โอนเขาบัญชี “สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-2-96429-4 (กรุณาแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาดวย)
(กรุณาแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ tsb@biotec.or.th
ใบเสร็จรับเงินออกในนาม..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ 1. ราคาที่แสดงยังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7%
2. บริษัท/หนวยงานทีป่ ระสงคจะใหมีโลโกและ/หรือไฟลของตนเองในเว็บไซตงาน TSB2019
กรุณาสงไฟลมาที่ tsb@biotec.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มิฉะนั้นจะถือวาทานสละ
สิทธิ์ในการใสโลโกและทางผูจัดงานจะไมมีการคืนเงินที่ทา นไดชาํ ระแลว
3. บริษัท/หนวยงานทีป่ ระสงคจะใหแจกใบปลิวในงาน TSB2019 กรุณาสงเอกสารตามจํานวนที่ทาน
ตองการมาตามที่อยูดานลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มิฉะนั้นจะถือวาทานสละสิทธิ์
ในการแจกใบปลิว และทางผูจัดงานจะไมมีการคืนเงินที่ทา นไดชาํ ระแลว
ลงชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมประทับตรา
(................................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่..........................................................
กรุณาสงคืนที่

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย
อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผูประสานงาน :

ศ.ดร.ศิริรตั น เรงพิพัฒน โทรศัพทมือถือ 089 601 4217 อีเมล srengpipat@gmail.com
รศ.ดร.เทพปญญา เจริญรัตน โทรศัพทมือถือ 083 114 4117 โทรสาร 02 564 4500 อีเมล thepcharoen4@gmail.com
น.ส.ดวงพร ลากะสงค โทรศัพทมอื ถือ 081 584 2969 โทรสาร 02 644 8079 อีเมล duangporn@biotec.or.th
Secretariat Office:

Thai Society for Biotechnology (TSB),
73/1 NSTDA Building, Rama 6 Road, Payathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, THAILAND
Phone: +66 2644 8150 ext. 81859 FAX: +66 2644 8079
Homepage: www.TSB2019.com, Email: tsb@biotec.or.th

