à»´ÃÑºÊÁÑ¤Ã

...ÊÁÒªÔ¡ÃÒÂ»‚

Thailand Call Center Academy à»´ÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡
Ã‹ÇÁÃÑºÃÙŒ¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹æ à»´»ÃÐÊº¡ÒÃ³ãËÁ‹æ ¾ÃŒÍÁÃÑºÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉµ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒÂã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ´Õæ µÅÍ´»‚ 2013

äÁ‹¾ÅÒ´!!.. à¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò

«Öè§¨Ñ´¢Öé¹»‚ÅÐ 3 ¤ÃÑé§

-

àÇ·ÕÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡Ã‹ÇÁ Share ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ Call Center

àÂÕèÂÁªÁÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃ  ªÑé¹¹íÒµ‹Ò§æ
Ê‹Ç¹Å´¾ÔàÈÉ!! ÊÙ§ÊØ´ 10%* ã¹¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ Call Center ·Ñé§ In-house áÅÐ Public Training
à¢ŒÒÃ‹ÇÁá¢‹§¢Ñ¹ Thailand Call Center Awards 2013

ÍÑµÃÒ¤‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡
ประเภทสมาชิก

คาธรรมเนียม

หักภาษี ณ ที่จาย

รวมคาใชจาย

รายป

3%

(บวก Vat 7 %)

นิติบุคคล

9,000

270

9,360

บุคคลทั่วไป

3,000

-

3,210

1. สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกประเภท นิติบุคคล : 9,360 บาท/ป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ฟรี!! บัตรเขารวมงานสัมมนา Let’s Talk about Thailand’s Call Center จํานวนรวม 6 ที่นั่ง มูลคา 9,600 บาท
รับสวนลด 20% เพิ่มเติม บัตรเขารวมงานสัมมนา Let’s Talk about Thailand’s Call Center
รับสวนลด 10% In-house Training *
รับสวนลด 10% Public Training *
รับสวนลด 10% ในการซื้อพื้นที่โฆษณาบน www.callcenterthailand.net
สมาชิกมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม เยี่ยมชมและดูงานศูนยบริการ Call Center ตางๆ ที่สถาบันจัดขึ้น ในอัตราพิเศษ!!
สมาชิกมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม Call Center Stage Show ในอัตราพิเศษ!!
รับทราบขาวสารเกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมและโครงการทางดาน Call Center

2. สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกประเภท บุคคลทั่วไป : 3,120 บาท/ป
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฟรี!! บัตรเขารวมสัมมนางาน Let’s Talk about Thailand’s Call Center จํานวนรวม 3 ที่นั่ง มูลคา 4,800 บาท
รับสวนลด 10% เพิ่มเติม บัตรเขารวมงานสัมมนา Let’s Talk about Thailand’s Call Center
รับสวนลด 5% Public Training
สมาชิกมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม เยี่ยมชมและดูงานศูนยบริการ Call Center ตางๆ ที่สถาบันจัดขึ้น ในอัตราพิเศษ!!
สมาชิกมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม Call Center Stage Show ในอัตราพิเศษ!!
รับทราบขาวสารเกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมและโครงการทางดาน Call Center

ใบสมัครสมาชิก
ประเภท นิติบุคคล (บริษัท - องคกร)

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) ____________________________________________________________________________
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________________________
ประเภท นิติบค
ุ คล (บริษัท - องคกร) ตามรายละเอียดดานลางนี้

ขอสมัครสมาชิก

ที่อยู ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ___________________ โทรศัพท ______________________ โทรสาร ___________________________
Website ________________________________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจและบริการหลัก _________________________________________________________________________
จํานวนพนักงาน Call Center ___________ คน
ชื่อผูประสานงาน _________________________________________________________________________________
ตําแหนง ________________________________________________________________________________________
ฝาย

__________________________________________________________________________________________

E-Mail Address ___________________________________________________________________________________
โทรศัพท

___________________ โทรสาร ______________________Mobile Phone _____________________

ลงชื่อผูสมัคร _____________________________
(

)

วิธีการชําระเงิน


เงินสด / Cash




เช็คสั่งจายเช็คสั่งจาย “บริษัท คอนแทคส มายด จํากัด”
โอนเขาบัญชี / Pay In บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาประชานิเวศน 1
ชื่อบัญชี “บริษัท คอนแทคส มายด จํากัด” เลขที่บัญชี 085–238878–5

-

กรอกใบสมัครแลวสง กลับมายังโทรสารหมายเลข 02-589-5111
กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน ทางโทรสารหมายเลข 02-589-5111 และโทรศัพทแจงที่ 02-589-3001
(ภายในวันเดียวกัน)
ที่อยูระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย เลขที่ 130/1 ซอย 30 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม.10900 เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105550081261

-

เอกสารประกอบการยื่นสมัครเปนสมาชิก
1. ใบสมัครสมาชิก Thailand Call Center Member Club
2. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท
3. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)

ใบสมัครสมาชิก
ประเภท บุคคลทั่วไป

ชื่อผูสมัคร ______________________________________________________________________________________
ขอสมัครสมาชิก

ประเภท บุคคลทั่วไป ตามรายละเอียดดานลางนี้

ที่อยู ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ___________________ โทรศัพท _______________________ โทรสาร __________________________
Mobile Phone ____________________________
E-Mail Address ___________________________________________________________________________________
ปจจุบันทํางานอยูที่ _________________________________________________________________________________
ตําแหนง ________________________________________________________________________________________

ลงชื่อผูสมัคร _____________________________
(

วิธีการชําระเงิน


เงินสด / Cash




เช็คสั่งจายเช็คสั่งจาย “บริษัท คอนแทคส มายด จํากัด”
โอนเขาบัญชี / Pay In บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาประชานิเวศน 1
ชื่อบัญชี “บริษัท คอนแทคส มายด จํากัด” เลขที่บัญชี 085–238878–5

-

กรอกใบสมัครแลวสง กลับมายังโทรสารหมายเลข 02-589-5111
กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน ทางโทรสารหมายเลข 02-589-5111 และโทรศัพทแจงที่ 02-589-3001
(ภายในวันเดียวกัน)

เอกสารประกอบการยื่นสมัครเปนสมาชิก
1. ใบสมัครสมาชิก Thailand Call Center Member Club
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

)

