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ส่วนลด

500
บาท
ราคาสมาชิก

เล่มละ 5,500 บาท ลดเหลือ 5,000

ราคาบุคคลทั่วไป เล่มละ

บาท
6,500 บาท ลดเหลือ 6,000 บาท

ส�ำรวจจาก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

329 องค์กร 22 กลุ่มธ

Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน)
Building Material (ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง)
Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์)
Construction Contractors (รับเหมาก่อสร้าง)
Consumer Product, Retailer (สินค้าอุปโภคและบริโภค, ค้าปลีก)
Digital & IT (ดิจิทัลและไอที)
Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
Food Products, Restaurants (ผลิตภัณฑ์อาหารและภัตตาคาร)
Frozen Products & Farms (ผลิตภัณฑ์แช่แข็งและฟาร์ม)
Healthcare (การแพทย์และสุขภาพ)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Household Products (เครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)
Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส์)
MICE & Media (การประชุม, ท่องเที่ยวและธุรกิจบันเทิง)
Packaging (บรรจุภัณฑ์)
Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน)
Plastic Products (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)
Printing, Paper, Stationery (เครื่องเขียนและสิ่งพิมพ์)
Real Estate Developers (อสังหาริมทรัพย์)
Sales & Marketing, Export & Import (ขายและการตลาด/น�ำเข้า-ส่งออก)
Service Agencies (ธุรกิจบริการ)
Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)

รุ่น
ลด 500 บาท
ส�ำหรับท่านที่ช�ำระเงินก่อน

3
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สมาชิก HR Center ราคาเล่มละ 5,500 บาท ได้รับส่วนลด 500 บาท ลดเหลือ 5,000 บาท
บุคคลทั่วไป
ราคาเล่มละ 6,500 บาท ได้รับส่วนลด 500 บาท ลดเหลือ 6,000 บาท
*ข้อมูลออนไลน์ใช้งานได้ถึง 31 ธ.ค. 2562
1. รับฟังการชีแ้ จงวิธกี ารใช้ และวิเคราะห์ผลการส�ำรวจ 1 ท่านฟรี วันที่ 25 ม.ค. 2562
ณ โรงแรม เดอะแกรนด์โฟวิงส์ คอนเวนชัน่ (ถนน ศรีนครินทร์) เวลา 09.00 - 12.00 น.
2. ผู้ติดตามในการเข้าร่วมสัมมนาช�ำระเพิ่มเพียงท่านละ 1,000 + VAT 70 = 1,070 บาท
ติดต่อจองซื้อได้ที่ คุณอุมาพร
โทร 02-7362245 แฟกซ์ 02-7360470 e-mail: umaporn.hrcenter@gmail.com

www.hrcenter.co.th

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ
ผู้ประสานงานการสั่งซื้อ

(ชื่อ-สกุล)..................................................................................................
บริษัท........................................................................................................
ที่อยู่บริษัท (เพื่อออกใบเสร็จ).......................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์..............................................................................................
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี...............................................................................
สาขาที่ออกใบก�ำกับภาษี.............................................................................
โทรศัพท์..........................................................ต่อ.......................................
มือถือ.........................................................................................................
แฟกซ์.........................................................................................................
e-mail ผู้ติดต่อ...........................................................................................
ชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงวิธีการใช้ (ในวันที่ 25 ม.ค. 2562)
(ชื่อ-สกุล)..................................................................................................
ต�ำแหน่ง.....................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................ต่อ.......................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................................................
e-mail........................................................................................................

วิธีการช�ำระเงิน
(หนังสือเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โอนเงิน ในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
หรือ HR Center Co., Ltd.
yyธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
yyธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0802359647
yyธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3071269091
*ค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) ผู้โอนเป็นผู้ช�ำระ
โอนแล้ว ส่งใบสัง่ ซือ้ และส�ำเนาใบโอนมาที่ Fax. 02-7360470
หรือ e-mail: umaporn.hrcenter@gmail.com
ที่อยู่ บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท์ 02-7362245 (อัตโนมัติ)
หมายเหตุ HR Center ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

