
                    แบบปรับปรุงขอมูลสมาชิก สถาบันยานยนต 

ชั้น 3-4  อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา  (สพข.) ซ.ตรีมิตร กลวยน้ําไท ถ.พระรามที่ 4 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2712-2414 โทรสาร 0-2712-2415 

      หนา 1 จาก 2                                                                                     F-PR-03(02) 

 

 สมาชิกเลขท่ี ............................. 
1) ช่ือบริษัท (ภาษาไทย)  ……………………………………………………………………….  

                        (English) .............................................................................................................… 
 

2) สถานท่ีตั้ง  :  สํานักงาน (ภาษาไทย)  เลขที่  ……….  หมู ....…. นคิมอุตสาหกรรม ..................................................... ซอย .......... ……. 

 ถนน ………………………...      แขวง/ตําบล ……………..………..……  อําเภอ/เขต …………………..…..………… 

        จังหวัด ………………..……..      รหัสไปรษณีย ………………………….  โทรศัพท .........................................………. 

        โทรสาร ………………………………… Web site ……………………………………………………………………… 

 OFFICE (English) No ……… Moo …….. Industrial Estate  ………………………………………... Soi  …………….  

 Road ………………………. Tambol …………………….…….  District  ………….…………………………………... 

 Province …………………………………  Post code ………………… 

  FACTORY (English) No ……… Moo …….. Industrial Estate  …………………………………...... Soi  …………….  

 Road ………………………. Tambol …………………….…….  District  ………….…………………………………... 

 Province …………………………………  Post code ………………… 
  

3) บุคคลผูสามารถติดตอได 

3.1) กรรมการผูจัดการ   ชื่อ .................................................. ติดตอที่       สํานักงาน        โรงงาน   E-mail …………………… 

3.2) ผูจัดการโรงงาน          ชื่อ .................................................. ติดตอที่       สํานักงาน        โรงงาน   E-mail …………………… 

3.3) ผูจัดการบุคคล   ชื่อ .................................................. ติดตอที่       สํานักงาน        โรงงาน   E-mail …………………… 

3.4) ประสานงานฝกอบรม ชื่อ ................................................. ติดตอที่       สํานักงาน         โรงงาน  E-mail …………….……… 

3.5) ประสานงานปรึกษา   ชื่อ ...................................................ติดตอที่       สํานักงาน         โรงงาน  E-mail …………………… 

3.6) ผูรับเอกสาร   ชื่อ ...................................................ติดตอที่       สํานักงาน         โรงงาน  E-mail …………………… 
 

 4)    สัดสวนผูถือหุน   ไทย .......…. % ตางชาติ …......... %  สัญชาติของผูถอืหุนใหญ…………………………………….. 

             ระบุช่ือบริษัทตนสังกัด .......................................... 
        

 5)    ประเภทธุรกิจ 

 ผูประกอบรถยนต 

 ผูผลิตช้ินสวนรถยนต                      1st Tier             2nd Tier           3rd Tier 

 ผูผลิตช้ินสวนอะไหลทดแทน (REM) 

 ผูประกอบรถจักรยานยนต 

 ผูผลิตช้ินสวนรถจักรยานยนต         1st Tier            2nd Tier           3rd Tier 

 6)    ประเภทการผลิต 

             Casting       Forging                     Pressing            Plastic Parts  

  Rubber Parts  Machining                Heat Treatment        Surface Treatment 

  Spraying-Painting  Welding            Trim        Others……………………………………………. 
  

 



                    แบบปรับปรุงขอมูลสมาชิก สถาบันยานยนต 

ชั้น 3-4  อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา  (สพข.) ซ.ตรีมิตร กลวยน้ําไท ถ.พระรามที่ 4 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2712-2414 โทรสาร 0-2712-2415 

      หนา 2 จาก 2                                                                                     F-PR-03(02) 

7) ผลิตภัณฑหลกัและกําลังการผลิต 

  1. ..........................................……../..............................ช้ินตอป 2. .................................................../..............……....... ช้ินตอป  

  3. ................................................…/……..................... ช้ินตอป 4. อ่ืน ๆ ........................................./.........……............. ช้ินตอป  
 

8) ตลาดและลูกคา   

8.1)  ตลาดภายในประเทศ ................ %  สงออก .................. %  (ระบุประเทศ) ......................................................................................     

8.2)  ลูกคาหลกั (ระบุบรษิัท)   ......................…………………................................................................................................................. 

          ......................…………………................................................................................................................. 
 

9) ขนาดของกิจการ 

9.1)  จํานวนบุคลากรทัง้หมด  ……………. คน 

9.2) ทุนจดทะเบียน………………………. ลานบาท 

9.3) ทุนชําระแลว………………………….ลานบาท 
 

    

 
    

 หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดในแบบปรับปรุงขอมูลสมาชิก สถาบันยานยนต แลวจัดสงมาทางไปรษณีย (ไมรับเอกสารทางโทรสาร)  

                              พรอมเอกสารประกอบพิจารณา ถึง แผนกสํานกัผูอํานวยการ สวนงานการตลาดและประชาสัมพันธ หากมีขอสงสัยโปรดติดตอ                 

โทร.0-2712-2414 ตอ 6301 

         

 

 

 

ผูกรอกแบบปรับปรุงขอมูลสมาชกิ 

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

(......................……………….……………….) 

ตําแหนง........................................................................... 

วันท่ี .........../............/.............. 
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