ใบสมัครสมาชิกสามัญ สถาบันพลาสติก
(Application for PITH Full Membership)
PITH Membership No. …….………………………….
บริษัท ………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Company …………………………………………………………………….………………..………………………………………….…………………………………...
ที่อยู่……………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………………………………………..
Company Address ……………………………………………………………..……..……………………………………………….………………….……...........
โทรศัพท์ (Tel.)……………………………….….………….…………..โทรสาร (Fax.)…………………………………………….………………………….……….
ชื่อผู้แทนบริษัท (Representatives)
1. ชื่อ………………………………………………………..…………....... นามสกุล …………………………………………………….……………………………….
First Name…………………………………………….………………Last Name ……………………………………………………………………….………..
ตาแหน่ง ………………………………………………………………..Title……………………………………………………………………..…………………......
Email ............................................................................................................................................................................
2. ชื่อ……………………………………………………….…………....... นามสกุล ………………………………………….…….……………………………………
First Name…………………………………………………..………Last Name ……………………………………..………….……………………..……….
ตาแหน่ง ……………………………………………………………….Title…………………………………………………………………………….…………….....
Email ............................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจของบริษัท (Business Category)
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก (Plastics Resin Manufacturer)
ผู้แปรรูปพลาสติก (Plastic Converter)
ผู้จัดจาหน่ายเม็ดพลาสติก (Trader/Agent)
ผู้ผลิตเม็ดคอมพาวนด์ (Compounder)
ผู้ผลิต/ผู้นาเข้าเครื่องจักร
ผู้ผลิตแม่พิมพ์ (Mold Maker)
(Machine Manufacturer/Importer)
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ผู้ประกอบชิ้นส่วน
ธนาคาร/บล./บลจ. (Bank & Finance)
อื่น ๆ (Others) …………………………………………………..
ทุนจดทะเบียน/Registered Capital…………..……บาท/Baht จานวนพนักงาน/Total Number of Employees….................. คน
ผลิตภัณฑ์หลัก/บริการ/Category of Product/Service ………………………………………………………………………………..…………………
กาลังการผลิต/Capacity by unit……………ต่อปี ยอดจาหน่าย/Sales/ประเทศไทย/Domestic………% ส่งออก/Export………%

อัตราค่าสมาชิก (Membership Fees)
1.1 ผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและพอลิเมอร์/ผูผ้ ลิตเม็ดคอมพาวนด์/คอมโพสิท/ผู้แทนจาหน่าย
(Converters, Compounders, Traders/ Agent)
ยอดขาย (Sale) ≤ 500 ล้านบาท (Million Baht)
10,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย(Sale) 501 – 1,000 ล้านบาท (Million Baht)
30,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย(Sale) 1,001 –3,000 ล้านบาท(Million Baht)
50,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย (Sale) > 3,000 ล้านบาท (Million Baht)
100,000บาท/ปี(Baht/Year)
1.2 ผู้ผลิต/ผู้ค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์หรือให้บริการสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติก/ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน/
ผู้ประกอบการอื่นๆ (Machine/ Tooling/ Service Providers/ Bank & Finance/ Others)
ยอดขาย (Sale) ≤ 500 ล้านบาท (Million Baht)
10,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย (Sale) 501 – 1,000 ล้านบาท (Million Baht)
30,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย (Sale) > 1,001 ล้านบาท (Million Baht)
50,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ลายมือผู้สมัคร .........…………….…………………… (ผู้มีอานาจลงนาม/Authorized Person)
(
)
ตาแหน่ง/Position………………………..…………................................................................
วันที่ (Date) …………..…/………..……... /…….……….
ประทับตราบริษัท

สิทธิประโยชน์สาหรับสมาชิกสามัญ (PITH Full Membership’s Benefits)
 วารสาร Plastics Foresight (Plastics Foresight Magazine)
 ทาเนียบผู้ประกอบการพลาสติก และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ของ สถาบันฯ
(Plastics Directory and other publications)
 บทวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลวิจัยโครงการตามต่างๆ ที่สถาบันฯ ดาเนินการ
(In-depth analysis, PITH project research)
 โอกาสในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
(The chance to join PITH project or PITH activities)
 สิทธิพิเศษหรือส่วนลด (Discount) ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ
เช่น โครงการ Productivity ฯลฯ (กรณีมีค่าใช้จ่าย ) (Discount to join PITH project or
supported activity such as Productivity Project etc.)
 สิทธิพิเศษหรือส่วนลด (Discount)
- การเข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันฯ จัด (กรณีมีค่าใช้จ่าย)
(Discount to join PITH training course)
- การสัมมนาตามหลักสูตรที่สถาบันฯ จัด (กรณีมีค่าใช้จ่าย)
(Discount to join PITH seminar)
- การจัดอบรม In-House Training ตามหลักสูตรที่สถาบันฯ จัด
(Discount for In-House training by PITH)
 สิทธิพิเศษหรือส่วนลด (Discount)
- การลงโฆษณาในวารสาร Plastics Foresight
(Discount when advertise in Plastics Foresight)
- การลงโฆษณาในเอกสารเผยแพร่ของสถาบันฯ
(Discount when advertise in PITH publications)
- การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ www.thaiplastics.org ฯลฯ
(Discount when advertise on PITH website)
 โอกาสในการประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี เครื่องจักร / นวัตกรรมของบริษัทๆ ไปยัง
ผู้ประกอบการ/ผู้แปรรูปในอุตสาหกรรมพลาสติก โดย
(The chance to promote your technology, machinery, innovation to plastics
manufacturers/converters by)
- เอกสารแทรกผ่านวารสาร Plastics Foresight
(Inserted leaflet in Plastics Foresight)
- Direct Email ไปยังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก
(Direct Email to PITH mailing lists)
- ประชาสัมพันธ์ผ่านการสัมมนาที่สถาบันฯจัดขึ้น
(PITH seminar)
 สิทธิพิเศษในการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล บทวิเคราะห์เชิงลึก ผ่านเว็บไซต์
www.thaiplastics.org
(The privilege to reach PITH NEWS, information, in-depth analysis via
www.thaiplastics.org)

3 เล่ม/ฉบับ (ราย 2 เดือน)
3 copies/issue (Two monthly)
3 เล่ม/ชุด (ราย 2 ปี)
3 copies/series (Biannual)



20%

20%

20%


(ฟรี 1 ครั้ง/ปี)
(Free 1 time/year)

ฟรี 1 username
(Free 1 username)

วิธีการสมัครสมาชิก (Application Process)
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน (Fill in the application form)
2. ส่งใบสมัคร มายัง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
ที่อยู่: อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เลขที่ 86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110
หรือทางโทรสาร ที่หมายเลข 02 712 3341
(Sent to Plastics Institute of Thailand Address: MIDI Building, 86/6 soi Trimitr, Rama IV road, Klongtoey, Bangkok 10110)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาด
โทรศัพท์ 02 391 5340-3 ต่อ 422 โทรสาร 02 712 3341
email: jiraporn.m@thaiplastics.org, piyawat.p@thaiplastics.com
(For more information, please contact Ms.Jiraporn Pisitsak (Training & Marketing Officer)
Tel. +662-3915340-43 ext. 422 Fax. +662-7123341 Email: jiraporn.m@thaiplastics.org)

วิธีการชาระเงิน (Payment)
กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม (Cheque payable to)

“อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันพลาสติก”
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-5-04053-4
KRUNGTHAI BANK
Type of Acoount: Saving Account
Branch: Department of Industrial Works
A/C name: INDUSTRIAL DEVELOPMENT FOUNDATION; PLASTICS INSTITUTE OF THAILAND
A/C no.: 980-5-04053-4
**เพื่อเป็นการยืนยันการชาระเงิน กรุณาส่งสาเนาการโอนเงินมาทางโทรสารหมายเลข 02 712 3341 **
** For payment confirmation please send you pay-in slip to fax. +662-7123341**

