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  ข้อมลส่วนตัวสมาชิกู  YES Thailand 
                                                                                                                                    ลาํดบัการใหข้อ้มูลสมาชิก 

 วตัถประสงค์ ุ เพื(อใหส้ามารถติดตอไปยงัตวัสมาชิกไดใ้นทุกชองท่ ่ าง เพื(อแจง้กจกรรมตางๆในหลายๆรูปแบบ และขอ้มูลที(กรอกในเอกสารนีิ ่ 5
กรุณาตรวจทานใหถู้กตอ้งชดัเจน งายตอการอาน และพร้อมที(จะใชใ้นการจองตวัสาํหรับการเดินทาง จองหอ้งพกั่ ่ ่ 7  หรือพิมพเ์กยรี ติบตัรได ้
คาํสั%ง (สาํหรับสมาชิกใหม่) กรุณากรอกขอ้มูลสวนตวัของตวัสมาชิก่ ดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นทกช่องุ  

          (สาํหรับสมาชิกที�เคยให้ข้อมลูแล้ว) กรุณาตรวจสอบขอ้มูลที(พิมพไ์วแ้ลว้ซึ(งดึงขอ้มูลออกมาจากระบบวา่ถกต้องหรือไมู่  ถา้มีจุด
ผิดพลาด ใหท้าํการขีดฆาและทาํการแกไขใหถู้กตอ้งลงในกระดาษใบนี สวนชอง่ ้ ่ ่5 วางที(มีเสน้ประ่ อยู ่คือขอ้มูลที(ยงัไมมีในระบบ ใหส้มาชิก่
กรอกใหค้รบสมบรณ์ทกช่องู ุ วาง่ ดว้ย แลว้ใหส้งกลบัมายงั ่ Corp Leader ที(ดูแล (ถา้ทานตอ้งการสาํเนาสิงที(กรอกใหถ้ายรูปไป่ ่( ) 

 ร้านคา้อยภูาค ่ .......................................................................จงัหวดั...................................................   

ชื(อ-นามสกลุ (ภาษาไทย)..................................................................................................................................ชื(อเลน่..................................... 

Name-Surname (English).................................................................................................................................Nickname................................... 

เกดวนัที(ิ  ...............เดือน.........................ปี พ.ศ..................เพศ  (    ) ชาย  (    ) หญิง     มีพี(นอ้งรวมตวัเอง................คน ขนาดเสือ5 ................. 

เบอร์มือถือสวนตวัที(โทรถึงตวัไดจ้ริง่  ................................................LINEID หลกัที(ใชคุ้ยในกลุม่ YES........................................................... 

อีเมลส์วนตวัที(เปิดอานเป็นประจาํ่ ่ ................................................................................Facebook ID.................................................................. 
 ที(อยูบ่า้นที(ใชรั้บเอกสารจดหมายตางๆ่  .............................................................................................................................................................. 

อาํเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................... 
 การศึกษา ป.ตรี..........................................................................สถาบนั...............................................................ประเทศ................................. 

การศึกษา ป.โท..........................................................................สถาบนั...............................................................ประเทศ................................. 

การศึกษา ป.เอก.........................................................................สถาบนั...............................................................ประเทศ................................. 

ความสามารถในการสื(อสารและเขา้ใจภาษาตางประเทศ ่  องักฤษ  ญี(ปุ่น  เกาหลี  จีน 
 จดทะเบียนร้านคา้   นิติบุคคล  บจก.  หจก.  หสม.ชื(อนิติบุคคลตามหนงัสือรับรอง......................................................................... 

                                บุคคลธรรมดา          ภายใตชื้(อเจา้ของ................................................................................................................................ 

                                                                 ชื(อร้านในทะเบียนการคา้.................................................................................................................... 
 ที(อยขูองสาํนกังานใหญ่ .่..................................................................................................................................................................................... 

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

หนา้ร้านมีกสาขาี(  .......................................สดัสวนการขายปลีก่ .............% / ขายสง่ ................% มีพนกังานทงัหมด5 ..................คน  

 ทาํงานที(ร้านตงัแตปี พ5 ่ .ศ. ................. สานตอธุรก่ ิจในฐานะเป็น  บุตร   ภรรยา   สามี  หลาน 

.ปัจจุบนัดาํรงตาํแหนง่ ..............................................ความรับผิดชอบหลกั..................................................................................................... 

มีสิทธิเด็ดขาดในการดาํเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษทัแลว้หรือไม่?  ใช่   ไมใช เพราะมีคนในครอบครัวคือ่ ่ ...................เป็นคนดูแล 
 หมายเหต ุข้อมลูหน้าร้าน/สาขาให้กรอกเพิ�มเติมในเอกสารข้อมลูหน้าร้านอีกชุดหนึ�ง ข้อมลูส่วนตวัทั&งหมดนี&จะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอก 

ลงชื(อ .......................................................................วนัที(.............../................/................ 
 



 
 

  ข้อมลร้านค้าและสาขาู  YES Thailand 
                                                                                                                                     

 วตัถประสงค์ ุ เพื�อนาํขอ้มูลไปเผยแพรในหนา้เวบ็ไซตข์องกลุม่ ่  http://www.yesthailand.in.th เพื�อใหลู้กคา้สามารถคน้หาขอ้มูลได ้
คาํสั"ง (สาํหรับสมาชิกใหม่) กรุณากรอกขอ้มูลสาํนกังานใหญ่ดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นทกช่องุ  และจดัสงเอกสารนีให้่ :  Corp Leader หลงัจาก
นนัใหส้ง: ่ รูปโลโกและ้ รูปภาพหนา้ร้านมายงั info@yesthailand.in.th และถา้มีหลายสาขาใหเ้ขียนเอกสารนี : แยกแตละสาขา่  แลว้คอย่ สง่
รูปภาพหนา้ร้านจาํนวนสาขาละ 4 รูป มาใหท้าง info@yesthailand.in.th 
          (สาํหรับสมาชิกที�เคยให้ข้อมลูแล้ว) กรุณาตรวจสอบขอ้มูลที�พิมพไ์วแ้ลว้ซึ�งดึงขอ้มูลออกมาจากระบบวา่ถกต้องหรือไมู่  ถา้มีจุด
ผิดพลาด ใหท้าํการขีดฆาและทาํการแกไขใหถู้กตอ้งลงในกระดาษใบนี สวนชอง่ ้ ่ ่: วางที�มีเสน้ประ่ อยู ่คือขอ้มูลที�ยงัไมมีในระบบ ใหส้มาชิก่
กรอกใหค้รบสมบรณ์ทกช่องู ุ วาง่ ดว้ย แลว้ใหส้งกลบัมายงั ่ Corp Leader ที�ดูแล (ถา้ทานตอ้งการสาํเนาสิงที�กรอกใหถ้ายรูปไป่ ่� ) 

 หนา้ร้านนีเป็น:   สาํนกังานใหญ ่ (กรอกเพียงครังเดียว: ) โดยเป็นตวัแทนจาํหนายที�ไดรั้บการแตงตงั่ ่ : ของยี�หอ้ 
  PANASONIC   SONY   MITSUBISHI   HITACHI   SHARP   TOSHIBA   DAIKIN 
  SAMSUNG   LG   TCL   HAIER  ELECTROLUX   SIEMENS   TEFAL  PHILIPS 

               รูปโลโกขนาด ้ 400 pixel x 400 pixel (ใหส้งรูปโลโกมาทาง่ ้  info@yesthailand.in.th) 

หนา้ร้านนีเป็น:    สาขายอย่    ชื�อเรียกสาขา ……………………………… ลาํดบัสาขาที�…………………(เขียนสาขาละใบ) 

ชื�อนิติบุคคลตามหนงัสือรับรอง..................................................................................................(ถา้สาขาจดนิติบุคคลแยกขอชื�อที�จดทะเบียน) 

ชื�อร้านภาษาองักฤษ........................................................................................................................................................................................... 

ที�อยู.่.................................................................................................................................................................................................................. 

ตาํบล/แขวง.......................................อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์..................... 

เบอร์โทรศพัทฝ่์ายขาย…………………………..……. โทรสารฝ่ายขาย................................อีเมลฝ่์ายขาย…….…………………………… 

เวบ็ไซตบ์ริษทั…………………………………………… FANPAGE …………………………..…………………………………………. 

LINEID ฝ่ายขาย………………………@LINE Official Account…………..................เวลาทาํการ ……………………………………….  
 มีการตงัศูนยบ์ริการ: และมีชาง่ ซอม่ ประจาํศูนยบ์ริการ   มีที�จอดรถเฉพาะลูกคา้ ไมตอ้งจอดขา้งถนน่   พืนที�ขาย: ติดเครื�องปรับอากาศ 

นอกเหนือ AV/HA หนา้ร้านนี: มีการจดัโชวสิ์นคา้หมวด  โทรศพัทมื์อถือ  คอมพิวเตอร์และไอที  ปัมนาํ  : :  เตาแกส๊ 

ตาํแหนง่  GPS หนา้ร้าน ………………..…………………… ตวัอยางเชน ่ ่ 15.023896 ,102.830635 (หาไดจ้าก Google Map) 

 

 

 

ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ดี และอนุญาตใหน้าํไปประชาสมัพนัธ์หนา้ร้านทางเวบ็ไซต ์http://www.yesthailand.in.th 

ลงชื�อ .......................................................................วนัที�.............../................/................ 
 รูปถายหนา้ร้านภายนอก ่ 1 รูป ขนาด 400 pixel x 400 pixel, รูปถายภายในร้านอีก ่ 3 รูป ขนาด 400 pixel x 400 pixel 

(ใหส้งรูปโลโกและรูปถาย ่ ้ ่ 4 รูปมาทาง info@yesthailand.in.th โดยระบบจะเผยแพรขอ้มูลใหเ้มื�อมีรูปภาพและพิกดครบสมบูรณ์แลว้เทานนั่ ั ่ :  

 
 


