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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน ครั,งที' 2/2559 
โรงงานบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที' 700/706  หมู่ 7 ต. ดอนหัวฬ่ อ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 
วนัพุธที' 19 ตุลาคม 2559 
(รับจํานวนจํากัด 40 คน) 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

 บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดัเป็นบริษทัในเครือมิตซูบิชิ อีเลค็ทริค โดยเป็นผูผ้ลิต

เครืXองปรับอากาศยีXหอ้ “มิตซูบิชิ” คุณภาพสูงและมีผลิตภณัฑเ์ครืXองปรับอากาศทีXหลากหลาย ทั^งการใชง้านในบา้น ในธุรกิจและใน

อุตสาหกรรม ทีXสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลาย ภายใตค้าํขวญั “Changes for the Better” ผลิตภณัฑ์

เครืXองปรับอากาศทีXผลิตมีทั^งเครืXองปรับอากาศใชใ้นหอ้ง เครืXองปรับอากาศแบบแพก็เกจและเครืXองปรับอากาศแบบ VRF  

 ผลิตภณัฑทุ์กประเภทจะถูกผลิตข̂ึนภายใตเ้งืXอนไขความเป็นมิตรต่อสิXงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพสูง โดยไดรั้บการรับรองการ

ประหยดัพลงังานระดบั 5 ในประเทศไทย ระดบั 4 ในยโุรป 4 Tick ในประเทศสิงคโปร์และอืXน ๆ รวมทั^งมีสายการผลิตทีXทนัสมยั ผา่น

การตรวจสอบคุณภาพจนแน่ใจก่อนทีXส่งออกสู่ตลาดทั^งภายในประเทศและต่างประเทศ   

ดว้ยเหตุน̂ี สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกบั “ASHRAE Thailand Chapter” จึงไดมี้กาํหนดจดัเยีXยมชมดู
งาน คร̂ังทีX 2/2559 โดยนาํสมาชิกเขา้เยีXยมชมดูงานโรงงานบริษทั  มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เลขทีX 700/706  หมู่ 7 ต. ดอนหวัฬ่อ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 ดงันั^น จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและผูส้นใจทุก
ท่านเขา้ร่วมการจดัเยีXยมชมดูงานดงักล่าว 
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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน ครั,งที' 2/2559 
โรงงานบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
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กําหนดการเข้าเยี'ยมชม 

  08:00-08:30 น.  ลงทะเบียน ณ ลานจอดรถ ร้านกาแฟ ชั�น 1 อาคาร วสท. 
08.30-10.30 น.  ออกเดินทางจาก วสท. ไปยงัโรงงาน บริษทั มติซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
10:30-11:00 น.  ผูบ้ริหาร บริษทั มติซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกัด  
                          กล่าวตอ้นรับคณะผูเ้ขา้เยีXยมชมฯ 

- ชมวีดีทศันแ์นะนาํบริษทั 
   11:00-12:00 น.  แนะนาํผลิตภณัฑ ์ 
   12:00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ( บริษทัฯ จดัอาหารไว้รับรองคณะผู้เยี'ยมชมโรงงาน ) 

   13.00-15.00 น.  เยีXยมชมกระบวนการผลิตเครืXองปรับอากาศแบบต่าง ๆ  และ/หรือ หอ้งทดสอบเครืXองปรับอากาศ หรือ 
                             ศูนยวิ์จยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

   15.00-15.15 น.  มอบของทีXระลึกและถ่ายรูปร่วมกนั 
   15.15-17.00 น.  ออกเดินทางกลบัถึง วสท. โดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหตุ  
1. สมาคมขอสงวนสิทธิในการพิจารณารายชืXอผูเ้ขา้เยีXยมชมโรงงานฯ ข̂ึนอยู่กบัดุลยพินิจของ บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค 

คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึX งสมาคมฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
2. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิp ในการยกเลิกการจดัโปรแกรมดงักล่าว กรณีทีXมีผูส้มคัรไม่ถึง 30 ท่าน ซึXงสมาคมฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบต่อไป 
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แบบตอบรับโปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน ครั,งที' 2/2559 
โรงงานบริษทั มติซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที' 700/706  หมู่ 7 ต. ดอนหัวฬ่ อ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 
วนัพุธที' 19 ตุลาคม 2559 

ปิดรับจองเมืXอสมคัรและชาํระเงินครบจาํนวน qr คนแรก 
 

ชืXอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       ทีXอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)     

       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

โทรศพัท ์   มือถือ   E-mail       

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)................................................. 

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงนิ   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษทักรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 

การเดนิทาง       �  ร่วมเดินทางไปกบัรถสมาคมฯ   � สะดวกเดินทางไปเอง                                         

อัตราค่าลงทะเบียน                        ชําระเงนิภายในวนัที' 30 ก.ย. 59         ชําระเงนิหลังวนัที' 30 ก.ย. 59                  
� สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter      2,033 บาท    2,461  บาท  
� บุคคลทัXวไป          2,461 บาท    2,889   บาท 

ราคาดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ'ม 7%  เรียบร้อยแล้ว 
(ผูส้มคัรทีXจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร qr คนแรก จะไดสิ้ทธิp เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นลาํดบัแรก)     

หมายเหตุ  
1. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีXตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีXจ่าย t% 
2. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีXในการจดักิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืXอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม 

และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืXอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
พฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืXองได ้ 

วธีิการชําระเงนิ    
              � เงินสด ณ ทีXทาํการสมาคมฯ  
              � เช็คสัXงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
              � โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   
                      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีXบญัชี  xqq - 2 - 10754 – 6 

กรุณาส่งใบตอบรับฉบบัน̂ี พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยงัสมาคมฯ ทาง Email:manageracat@gmail.com  
จึงจะถือวา่ท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 
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แผนที'โรงงานบริษทั มติซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที' 700/706  หมู่ 7 ต. ดอนหัวฬ่ อ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 
หมายเลขโทรศัพท์: 038-265-800 

 

 
 


