
 มือถือ 

แฟกซ  อีเมล 

 ที่อยูสําหรับออกใบกํากับภาษี  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน)

(สามารถระบเุป็นตวัเลขได)้

บจ. /      บมจ. /      หจก. /      สนง. /       สวนตัว  ประเภทธุรกิจ 

เลขที ่  อาคาร  ชั้น  หอง 

 ถนน 
 แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ  จังหวัด รหัสไปรษณีย 

 ท่ีอยูจัดสงเอกสาร จัดส่งท่ี่่่เดียวกับใบกำกับภาษ ี

                          

  บจ. /     บมจ. /   หจก. /     สนง. 

รหัสไปรษณีย 

 

สมาชิก ราคา 250 บาท/กรอบ (กรณุาระบุรหัสสมาชิก)

  เอกสารภาษีอากร 

  HR Society Magazine 

  CPD & Account 

อัตราค่าบริการ/ชําระเงิน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว)

ประเภทบญัชอีอมทรพัย
ธนาคารกรงุไทย         สาขาบางโพ  395-0-11703-2 

ธนาคารกรงุศรีอยธุยา สาขาเตาปูน  114-1-16804-6 

ธนาคารไทยพาณิชย     สาขาบางโพ  027-2-44002-8

 01- 

แบบฟอร์มลงประกาศหนั งสือพิมพ์

บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด  178 อาคารธรรมนิติ ชั�น 4 ซอยเพิ�มทรัพย ์(ประชาชื�น 20) ถนนประชาชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800 : สาํนักงานใหญ่  เลขประจําตัวผู้เสยีภาษี  010-552-902-6680

สําหรับเจาหนาที่ 

 รหัสกรอบ 

ฉบับที ่ เลมที ่  ลําดับที่ 

 

 

 

   

แนบใบ Pay-In/สําเนาใบโอน ในพื�นที�กรอบเส ้นประนี�  เพื�อให้อยู ่ในหน้าเดียวกันเมื�อนาํส่งแฟกซ์

                                       
  สง่เอกสารล ่วงหน้ากอ่นวันท ี�ลงโฆษณาอย ่างน้อย 1 วัน *ยกเว้น มี.ค.-เม.ย. ส ่งล ่วงหน้า 2 วัน

 02- 

 03- 

 

** หนังสือเชิญประชุมฯ  ที�จะจัดส่งอยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 เทา่นั�น  จะย่อขนาดกรอบประมาณ 3.75x5.3 นิ�ว ตีพิมพล์งในหนังสือพิมพ์  รูปเลม A4 **

1. อีเมล : contact@thaicorporatenews.com
เจา้หนา้ที�จะตอบกลบัอีกครั�ง

2.

Update 18- 06-62

ตรอก/ซอย 

 ที่อยู 

สาํหรบัลูกค้า

    
 ส่งล่วงหน้า

 
1

 
วัน

  
*ยกเว้นเดือน

 
มี.ค.-เม.ย.

 
ส่งล่วงหน้า

 
2

 
วัน

ขอลงโฆษณาวันที�________/____________/________ 

วันที�ประชมุผูถื้อหุน้______/___________/_________ 

(*กรณีวันลงโฆษณาเต็ม บร ิษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเป็นผู้กําหนดวันลงโฆษณาให้เหมาะสมและถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด)

เลือกส่ง 1 ช่องทาง เท่าน�ัน 

เอกสารที่ต้องส่ง 

1. แบบฟอร์มลงประกาศ  2. หนังสือเชิญประชุมฯ  3. สําเนาสล ิปโอนเงิน

ประเภทบญัชกีระแสรายวนั

ธนาคารกสกิรไทย       สาขาบางโพ  033-1-07667-8 

โอนเงินชื�อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 
พรอมระบุชื�อบริษัทฯ  ที�ลงโฆษณาในใบโอนด วย 

บุคคลธรรมดา   (บัตรประชาชน  13  หลัก) 

นิติบุคคล (เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 13 หลัก)        สาํนกังานใหญ่

�

ก้ำวสู่ป
ีท่ี	11

บริษัทฯ   ทั�วไป ราคา 300 บาท/กรอบ

 

สาขาที่

ขั�นตอนการลงประกาศ

ชื�อผู้รับเอกสาร

    ลงประกาศ ช่องทางออนไลน ์ไดแ้ลว้วนันี� ที�

 www.thaicorporatenews.com

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้�  โทร. 02-555-0923 - 5

แฟกซ ์: 02-555-0933 (Auto)
กรณุโทรยืนยนักบัจา้หนา้ที �ทกุคร้�ง

สะดวก รวดเรว็

ออกทุกวนั

จันทร-์ศุกร์

    มติทั่วไป (แจงลงโฆษณาอยางนอย 7 วัน)       มติพิเศษ (แจงลงโฆษณาอยางนอย 14 วัน) 

(นับจากวันที�ลงโฆษณา บวกไป 8 วัน รวม 9 วันหรือมากกว ่า)   (นับจากวันที�ลงโฆษณา บวกไป 15 วัน รวม 16 วันหรือมากกว่า)

ผูติดตอ 
ชื่อ-นามสกลุ 

โทรศัพท 
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