พันธกิจ (Mission)

1

ให้ บริการข้ อมูลข่าวสาร ตลอดจนให้ คำ� แนะน�ำทาง
ด้ านการค้ า และการลงทุนประเทศต่างๆในทวี ป
เอเชีย และทวีปอื่นๆ แก่ผ้ นู กั ธุรกิจไทย

2

ด�ำเนินการและสนับสนุนการจัดการประชุมความ
ร่ วมมือด้ านการค้ าและการลงทุนในประเทศไทย
รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้ า งานสัมมนา และ
การเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching)

3

สนับสนุนการเยี่ ยมเยื อนของคณะนักธุรกิ จจาก
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ตลอดจนจัดการอบรม - สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ด้ านต่างๆ ร่วมกัน

4

ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสมาคมให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ใน
วงกว้ าง เพื่อพัฒนาความร่ วมมือระหว่างองค์กร
ต่างๆ ทัว่ โลก

“

มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การค้าและการลงทุน ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่าง
ไทยกับประเทศต่างๆในทวีปเอเชี ยและ
ทวีปอื่นๆทั่วโลก เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจร่วมกัน

สมาคมการค้าและการลงทุน
เอเชี ยน-สากล
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Trade and Investment Association
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อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 184/180 ถนนรัชดาภิเษก
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ใบสมัครสมาชิ ก

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชี ยน-สากล
เลขที่สมาชิก………………..……..........
ประเภทสมาชิก □ สามัญ □ วิสามัญ
วันที่ …...............….. เดือน …...............….. พ.ศ …...............…..

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริ ษัท (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………
Company Name (English) ………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทกิจการ / Under Category …………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทผลิตภัณฑ์ / Type of product ……………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ตงั ้ / Address ………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ / Telephone ………………………………………………………โทรสาร / Fax ………………………………………………………

ข้อมูลผู ้แทนบริษัท
ชื่อผู้แทนบริ ษัท (ภาษาไทย) ชื่อ ..............…………………………..................... นามสกุล......…….….…….......……...................................
Representative Name (English) ...........................……………...................... Surname ..........…….………...........................................
ต�ำแหน่ง / Title …….……………………………………………………………………………………………………………………….............
อีเมล์ / E-mail …………………………………………………… มือถือ / Mobile ……………………………………………………………………
โทรศัพท์ / Telephone ..…….…………………....……………………………… โทรสาร / Fax ….…………………………………………………
ที่อยู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………
มีความต้ องการสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมการค้ าและการลงทุนเอเชียน-สากลและรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของสมาคมอย่างเคร่ งครัด

ค�ำถาม

1. ท่านทราบข่าวสารการสมัครสมาชิกสมาคมการค้ าและการลงทุนเอเชียน-สากล มาจากแหล่งใด ?
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
2. จุดประสงค์ในการสมัครสมาชิกของท่านคือ ?
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กรุ ณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกมาที่
E-mail: thidarat.atpa@gmail.com หรื อ Fax: 0-2276-6513

ลงชื่อ Signature ………………………………….
ต�ำแหน่ง Position ………………………………..
วันที่ Date …………/………………/……………

เอกสารการประกอบการสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้ าน
2. ส�ำเนาบัตรประชาชน
3. ใบทะเบียนการค้ า / ใบรับรองผลิตภัณฑ์ OTOP (ถ้ ามี)
กรณีนิตบิ ุคคล
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วน
2. ใบ ภพ. 20 หรื อ เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี ของบริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วน
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้ านของผู้แทนบริ ษัท
4. ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้แทน

สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิ ก

1. เข้ าร่ วมกิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
ที่สมาคมจัดขึน้ โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. สามารถเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าที่สมาคมจัดขึน้ หรือร่ วมจัด
กับหน่ วยงานอื่นๆ โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
3. เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี ของสมาคม โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
4. เข้ าร่ วมกิจกรรมดูงานและศึกษาโอกาสทางการตลาดใน
ต่ างประเทศ ในราคาพิเศษส�ำหรั บสมาชิก
5. เข้ าร่ วมออกคูหานิทรรศการในต่ างประเทศ ในราคาพิเศษ
ส�ำหรั บสมาชิก
6. ได้ รับอัตราดอกเบีย้ พิเศษ ส�ำหรับโครงการสินเชื่อต่ างๆ ของ
ธนาคารที่สมาคมร่ วมเป็ นพันธมิตร (ตามเงื่อนไขที่ธนาคาร
ก�ำหนด)
7. ได้ รับข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าการลงทุน
และข่ าวสารความเคลื่อนไหวต่ างๆ ของสมาคมฯ
8. ช่ วยตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของบริ ษัทผู้ประกอบการใน
สาธารณรั ฐประชาชนจีนแก่ สมาชิกที่จะท�ำการซือ้ ขายสินค้ า
หรื อลงทุนธุรกิจร่ วมกัน

