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---------------------------------------------------------------------------------- 

โครงการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกคา้ Toyotanonthaburi  

 
 

 

 

 

เอกสารตอบรับเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ “Toyotanont Employees Privilege 2019”  
 

      ร้านค้าสมคัรใหม่   ร้านค้าตอ่สญัญา 
 
  1. ประเภทสินค้า/บริการธุรกิจ 
 

      Dining                                                       Health & Beauty                                       Travelling & Leisure  

      Shopping                                                  Entertainment                                          Activities & Workshop 

      Other………………. 
 

2. ข้อมูลบริษัท 

ช่ือร้านค้า (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………. 

ช่ือร้านค้า (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………… 

สนิค้า/บริการแนะน า....................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่............................................................................................................................. ................................................... 

..................................................................................................................................................................................... .. 

โทรศพัท์.............................................. โทรสาร.............................................อีเมล์........................................................... 

Facebook ……………………………...Website…………….…………………Line……………...จ านวนสาขา  ....... สาขา   

ผู้ตดิตอ่ประสานงาน  ช่ือ.........................................................นามสกลุ............................................................................ 

ต าแหน่ง .................................................มือถือ ...............................................   อีเมล์ ……………………………… 

จุดเด่นร้านค้าของท่าน
....................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................................................................................................ ...............................  
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3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ Toyotanont  Employees Privilege 2019 โดยขอมอบสิทธิประโยชน์

ดังนี ้ ระยะเวลาการมอบสทิธิประโยชน์  :     วนัท่ีเร่ิม.....................................  วนัท่ีสิน้สดุ  ............................................ 

รายละเอียดสิทธิพเิศษ คือ    

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เง่ือนไขการรับสิทธิประโยชน์:  

1.แสดงบตัรพนกังานโตโยต้านนทบรีุ และโตโยต้าเมืองนนท์  เพ่ือรับสทิธิประโยชน์กบัทางร้านค้าหรือสถานประกอบการ 

2. ............................................................................................................................. ...................................................... 

3. ............................................................................................................................. ...................................................... 

4. .............................................................................................................................................................. ..................... 

5. .......................................................................................................... ......................................................................... 

ส่ือประชาสัมพันธ์ที่ต้องการ : กรุณาวางส่ือประชาสมัพนัธ์ในต าแหน่งท่ีชดัเจน 

- Window Sticker A6   (จ ากดั 2 ชิน้ / สาขา)                                                            จ านวน ………….ชิน้  

- Tent Card A5    1. ร้านอาหารจ ากดั จ านวน 1 โต๊ะ/1 ชิน้ หรือสงูสดุ 10 ชิน้/สาขา,  
                             2. ร้านประเภทอ่ืนๆ จ ากดัจ านวน  5 ชิน้/สาขา)                           จ านวน ………….ชิน้  
 

- Standee (160 x 60 cm.)  (จ ากดั 1 ชิน้ / สาขา)                                                      จ านวน ………….ชิน้  
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  4.ภายในระยะเวลาของการจัดโปรโมช่ัน ขอให้ทางร้านค้าหรือสถานประกอบการไม่ท าสัญญารายการส่งเสริม 

  การขายในลักษณะเดียวกันนีกั้บบุคคล หรือนิตบิคุคลอ่ืนที่ประกอบธุรกิจเหมือน หรือคล้ายคลึงกับบริษัทโตโย 

  ต้านนทบุรี จ ากัด 

  5.หากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ Toyotanont Employees Privilege  

  2019 ก่อนสิน้สุดระยะเวลาตาม ข้อ 3.  ข้าพเจ้าจะท าเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้บริษัทโตโยต้านนทบุรี จ ากัด   

  ทราบก่อน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  

                       

6.ข้าพเจ้ายนิยอมให้ตดิตัง้ส่ือประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ณ ร้านค้าหรือสถาน

ประกอบการของข้าพเจ้าได้ภายในบริเวณที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเหน็ได้ชัดเจนตามที่บริษัทโตโยต้านนทบุรีจ ากัด

จัดสรรให้  

7.ข้าพเจ้ามีความยนิยอมให้บริษัท โตโยต้านนทบุรี จ ากัด มีสิทธิในการให้ใช้รูปถ่ายร้าน รูปภาพอาหาร                                               

โลโก้ร้านค้า หรือ อนุญาตให้ทีมงานเว็บไซต์ ท าการถ่ายรูปภาพบรรยากาศร้าน ภาพอาหาร และโลโก้ร้านค้าเพ่ือ

ใช้ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร้านค้า ผ่านส่ือเวบ็ไซต์ และ ส่ือต่างๆในโครงการฯ  

8.ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอ านาจลงนาม เข้าใจถึงรายละเอียดโครงการการสิทธิพเิศษ Toyotanont Privilege 2019 เป็น

อย่างดีและให้สัญญาว่าจะแจ้งต่อพนักงานทุกคนให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการและควบคุมดูแลพนักงานให้

ปฏบิัตติามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

                                                                          ลายเซ็น   ................................................................(ผู้มีอ านาจเซ็น) 

                                                                           ช่ือนามสกลุตวับรรจง (……………………………………………..…..)                                                         
                                                                            ต าแหน่ง…….....………………………………………..………………..           
                                                                            วนัที...................………………………..........……...................…..…. 
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เอกสารแนบท้าย 

 
เอกสารแนบประกอบการตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
 

                                      Logo   (สกลุ ไฟล์ .ai/.jpg)  รายละเอียด 300 dpi                                                                                                       

                                      รูปของสถานธรุกิจ(สกลุ ไฟล์ .ai/.jpg)  รายละเอียด 300 dpi  

                                      (รูปหน้าร้าน ,ในร้าน, สนิค้าและบริการแนะน า)  

                                     แผนท่ีตัง้,จ านวน และท่ีอยู่ของร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการทกุสาขา             

                                     Link เพ่ือเข้าสูท่าง Website ของร้าน                      

รายละเอียดที่ต้ังสาขา 

 
ผู้ประสานงาน  คณุภาณ ุตนัตริยานนท์  โทร. 084-320-5667  e-mail : panu_tun@toyotanont.com Fax: 02-950-5746 
 

สาขา
ท่ี 

ช่ือสาขา ท่ีอยู่ โทรศพัท์ 
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