สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย
Thai – Russian Business Council

การสมัครสมาชิก
Membership Application

สภาธ ุรกิจไทย – รัสเซีย
Thai – Russian Business Council

สภาธ ุรกิจไทย – รัสเซีย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ ายเลขานุการสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2345-1118 โทรสาร 0-2345-1281-3 E-mail : kanitthas@off.fti.or.th
_________________________________________________

For more information please contact: us at Tel. 66 2345 1118 Fax 66 2345 1281-3 E-mail: kanitthas@off.fti.or.th
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Thai – Russian Business Council

การก่อตัง้ สภาธ ุรกิจไทย - รัสเซีย
สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย (Thai – Russian Business Council : T-RBC) ได้รบั การอนุมตั ใิ น
หลักการจากคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) อันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ให้จดั ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2546 จนกระทัง่ เมือ่ วันที่
30 พฤศจิกายน 2550 ได้มกี ารจัดงานสถาปนาสภาธุรกิจไทย – รัสเซียขึน้ อย่างเป็ นทางการ ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ์ิ ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นกลไกในการขับเคลือ่ นธุรกิจระหว่างประเทศไทย และ สหพันธ์รฐั
รัสเซียให้มกี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้ รวมถึงการประสานความสัมพันธ์ในความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างทัง้
สองประเทศ
ปั จจุบนั
นายเกรียงไกร เธียรนุกลุ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดํารง
ตําแหน่งเป็ นประธานสภาธุรกิจไทย–รัสเซีย ในส่วนของที่ปรึกษาและกรรมการบริหารของสภาธุรกิจชุด
ปั จจุบนั ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากภาครัฐบาล อาทิ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการ
ส่งออก กรมยุโรป และกรมศุลกากร เป็ นต้น ผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และนักธุรกิจ ซึ่งมึความรูค้ วามชํานาญด้าน
การค้า การลงทุนในตลาดรัสเซีย และประเทศในเครือรัฐเอกราช (CIS) เป็ นอย่างดี
วัตถ ุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี โลจิสติกส์ และ การเงิน
การธนาคาร ระหว่างนักธุรกิจไทยและรัสเซีย ทัง้ ในด้านนโนยายและด้านปฏิบตั ิ
2. ส่งเสริ มความร่ว มมือการค้า การลงทุน เทคโนโลยี โลจิ ส ติก ส์ และ การเงินการธนาคารสู่
ประเทศทีส่ ามและประเทศใกล้เคียง
3. ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กบั นักธุรกิจทีส่ นใจจะติดต่อธุรกิจระหว่างไทยและรัสเซีย
4. เป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ความรู้ ระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานของรัฐและ
บุคคลทัว่ ไป
5. เป็ นองค์กรที่โปร่งใส ดําเนินการอย่างเปิ ดเผยทางด้านการสนับสนุนซึ่ งกันและกันทางธุรกิจ
สําหรับสมาชิกและนักธุรกิจทัง้ สองฝ่ าย
6. จัดระเบียบการค้าต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างชัดเจน รัดกุมและชอบธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
สมาชิกและการทําธุรกิจระหว่างทัง้ สองฝ่ าย
7. ส่งเสริมและเผยแพร่ดา้ นวัฒนธรรม ตลอดจนการท่องเที่ยว ของทัง้ ไทยและรัสเซีย
8. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์
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สมาชิกสภาธ ุรกิจไทย – รัสเซียแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ : นิตบิ คุ คล สมาคม หรือบุคคลธรรมดา ที่ผา่ นกระบวนการสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิก
กับ สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย โดยชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมบํารุงสมาชิกประจําปี แล้ว
2. สมาชิกวิสามัญ : ผูท้ ี่ได้รบั เชิญเข้ามาเป็ นสมาชิก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย
ประโยชน์ของสมาชิกสภาธ ุรกิจไทย – รัสเซีย
1. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็ นร่วมกัน และกําหนด
นโยบายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
2. การได้รับข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ระหว่างไทย – รัสเซี ย อย่าง
สมํา่ เสมอเพื่อประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์สถานการณ์และกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3. โอกาสการได้มีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะทางธุรกิจระหว่างกลุ่มสมาชิก และ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน จากทัง้ สองประเทศ
4. ได้รับสิทธิ พิเศษ อาทิ ส่วนลดในการเข้าร่ว มกิจกรรมการสัมมนา กิจกรรมการเดินทางไป
สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในเครือรัฐเอกราช (CIS)
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เลขที่สมาชิก
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สําหรับเจ้าหน้าที่

สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย
Thai – Russian Business Council

ใบสมัครสมาชิก
MEMBERSHIP APPLICATION FORM
คําชี้แจง : ขอความกรุณาท่านผูส้ มัครโปรดพิมพ์หรือเขียนข้อความด้วยตัวบรรจงในการกรอกข้อมูลให้
ชัดเจนครบถ้วนทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์สงู สุดของท่าน
วันที่ (Date)____________________
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิก “ สภาธ ุรกิจไทย - รัสเซีย ”
I wish to apply for membership of “ Thai – Russian Business Council (T-RBC) ”
1. ชื่อบริษทั /Company Name :
(ภาษาไทย / Thai ) :
_____________________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ/English) :
_____________________________________________________________________________________
2. ที่อยูบ่ ริษทั / Company Address :
(ภาษาไทย / Thai ) : เลขที่_______ซอย______________________ถนน___________________________
แขวง/ตําบล__________________________________เขต/อําเภอ_________________________________
จังหวัด_____________________________________รหัสไปรษณีย_์ _______________________________
(ภาษาอังกฤษ/English) :
No.__________Soi____________________________Road______________________________________
Sub-District___________________________________District____________________________________
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Province_____________________________________Post Code_________________________________
โทรศัพท์/Telephone:___________________________โทรสาร/Fax:_______________________________
อีเมลล์/E-mail:______________________________เว็บไซด์/Website:______________________________
3. รายนามผูแ้ ทนที่มีอํานาจเต็มที่ใช้สิทธิ/Company Authorized Representative Name :
3.1ชือ่ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)______________________________________________________
Name – Surname (Mr./ Mrs./Ms.) ________________________________________
ตําแหน่ง/Position
(ภาษาไทย / Thai ) : __________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ/English) : ______________________________________________________________
โทรศัพท์/Telephone:____________________________โทรสาร/Fax:___________________________
อีเมลล์/E-mail:______________________________________________________________________
3.2ชือ่ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)______________________________________________________
Name – Surname (Mr./ Mrs./Ms.) ________________________________________
ตําแหน่ง/Position
(ภาษาไทย / Thai ) : __________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ/English) : ______________________________________________________________
โทรศัพท์/Telephone:____________________________โทรสาร/Fax:___________________________
อีเมลล์/E-mail:______________________________________________________________________
4. ผูต้ ิดต่อประสานงาน/Contact Person :
4.1ชือ่ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)______________________________________________________
Name – Surname (Mr./ Mrs./Ms.) ________________________________________
ตําแหน่ง/Position
(ภาษาไทย / Thai ) : __________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ/English) : ______________________________________________________________
โทรศัพท์/Telephone:____________________________โทรสาร/Fax:___________________________
อีเมลล์/E-mail:______________________________________________________________________
5. ปีที่จดั ตัง้ บริษทั /Established Year_____________________________________________________
6. ปีที่เริม่ การส่งออก/Started Exporting in (Year)___________________________________________
7. ท ุนจดทะเบียน/Registered Capital_____________________________________________บาท/Baht
8. เลขที่ทะเบียนการค้า/Business Registration Number _____________________________________
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9. เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี/Taxpayer Identification Number__________________________________
10.ผูถ้ ือหน้ ุ /Shareholder
 ไทย/Thai____________(%)
 ต่างชาติ/Foreign: (Nationality) ____________(%)
 ต่างชาติ/Foreign: (Nationality) ____________(%)
 ต่างชาติ/Foreign: (Nationality) ____________(%)
11.กําลังการผลิตต่อปี/Annual Product Capacity___________________________________________
12.จํานวนล ูกจ้าง/Number of Employees________________________________________คน/persons
13.ประเภทธ ุรกิจ/Type of Business :
 ผูส้ ง่ ออก/Exporter
 ผูผ้ ลิต/Manufacturer
 Trading Firm
 อื่นๆโปรดระบุ/ Other________________________
14.ผลิตภัณฑ์ที่สาํ คัญของบริษทั /Main Products
สินค้าจําหน่ายในประเทศ
Domestic

ตราสินค้า
Brand

สินค้าส่งออก
Export

ตราสินค้า
Brand

15. ตลาดที่ท่านสนใจ / Interested Market
17.1_______________________________
17.2_______________________________
17.3_______________________________

17.4_________________________________
17.5_________________________________
17.6_________________________________
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16. ระดับของสินค้าในตลาด/Product Level
ในมุมมองของบริษทั /View of Company

 ระดับบน/High End
 ระดับกลาง/Mid Range
 ระดับล่าง/Low End

17.ประเภทของล ูกค้า/Type of Customer
 ห้างสรรพสินค้า/Department Store
 ร้านค้าปลีก/Chain Store
 ผูข้ ายส่ง/Wholesaler
 ขายผ่านตัวแทน/Agent
 อื่นๆโปรดระบุ/Other___________________________________________________________
18.การดําเนินการด้านการส่งออก/Export Performance
 มี / Yes
 ไม่มี / No
ปี ที่เริม่ ส่งออก
Started Exporting Year

สินค้าหรือบริการหลัก
Main Products/Services

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยต่อปี
Average Export Value / Year

ตลาดส่งออก
Export Market

19. สัดส่วนการจําหน่าย /Sales Proportion
19.1 ในประเทศ/Domestic_________________________________%
19.2 ต่างประเทศ/Export__________________________________%
20. ใบประกาศหรือใบรับรอง/Standard Certificate (ในประเทศและต่างประเทศ/Domestic and Abroad)
20.1___________________________________________________________________________
20.2___________________________________________________________________________
20.3___________________________________________________________________________
21. รางวัลหรือใบประกาศที่ได้รบั จากภาครัฐบาลหรือเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ /
Public acknowledgement (Award or Certification) from the government or private sector
21.1_______________________________________________ปี /Year______________________
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21.2_______________________________________________ปี /Year______________________
21.3_______________________________________________ปี /Year______________________
22. ปัจจุบนั ท่านเป็นสมาชิกของหน่วยงานใดต่อไปนี้/Current Membership
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/The Federation of Thai Industries
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือหอการค้าไทย/Board of Trade of Thailand or Thai Chamber of Commerce
 สมาคมธนาคารไทย/The Thai Banker’s Association
 อื่นๆ โปรดระบุ/Others_________________________________________________________
 ไม่ได้เป็ นสมาชิกของสมาคมใดๆ/Has not been a member of any organization
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริงทุกประการ และยินยอมให้สภาธุรกิจไทยรัสเซียบันทึก
ข้อมูลข้างต้นไว้เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่ผสู้ นใจ และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาข้าพเจ้าเป็ น
สมาชิกแล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฎิบัตติ ามระเบียบและข้อบังคับของสภาธุรกิจไทย - รัสเซียโดยเคร่งครัดทุกประการ

ลายมือชื่อ / Signature_____________________________
(ประทับตรากิจการ)
Affixing the Company’s seal here

(

)

ตําแหน่ง/Position_____________________________
วันที่/Date________/____________/________

---------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสมัคร
1. กรณีนิติบ ุคคล
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลกับกระทรวงพาณิชย์ (รับรองโดยผูม้ อี าํ นาจลง
นาม พร้อมประทับตราบริษทั ทุกหน้า)
2. กรณีสมาคม
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสมาคมการค้า (รับรองโดยผูม้ อี าํ นาจลงนาม พร้อม
ประทับตราสมาคมทุกหน้า)
 รายชือ่ สมาชิกสมาคม (รับรองโดยผูม้ อี าํ นาจลงนาม พร้อมประทับตราสมาคมทุกหน้า)
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3. กรณีบ ุคคลธรรมดา
 สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
 สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)

อัตราค่าสมัครสมาชิก
ประเภทผูส้ มัคร

ค่าแรกเข้า (รวม Vat. 7%)

ค่าบํารุงรายปี (รวม Vat. 7%)

นิ ติบคุ คล

1,000 บาท

3,000 บาท

บุคคลธรรมดา

1,000 บาท

3,000 บาท

สมาคม *

1,000 บาท

3,000 บาท

หมายเหตุ * 1) “สมาคม” หมายถึง สถาบันที่บคุ คลหลายคนซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบวิสาหกิจจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทําการส่งเสริมการ
ประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็ นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปั นกัน ภายใต้กฎหมายรองรับ 2) สมาชิกสมาคมสามารถ
ใช้สิทธิ์ในนาม “สมาคม” ได้ครั้งละไม่เกิน 5 ท่านในแต่ละกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย

หมายเหต ุ
1) การสมัครจะสมบูรณ์ เมือ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับใบสมัครที่กรอกข้อมูล พร้อมเอกสาร
ประกอบการสมัครครบถ้วนตามข้างต้น
2) การสมัครสมาชิกสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร เมือ่ ฝ่ ายเลขานุการสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย
ได้รับเอกสารทัง้ หมดแล้ว จะมีการนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย - รัสเซีย เมือ่
ผ่านการอนุมตั กิ ารเป็ นสมาชิกแล้ว จะมีหนังสือตอบกลับไปยังท่าน และท่านจะได้รบั สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุใน
หนังสือยืนยันการเป็ นสมาชิกจากสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย โดยมีอายุสมาชิก 1 ปี นับตัง้ แต่วันที่ได้รับการยืนยันการ
เป็ นสมาชิกสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย
3) การชําระเงิน
 ชําระเงินสด หรือเช็คสัง่ จ่าย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” แผนกการเงิน โซน ซี ชัน้ 4
 โอนเงินเข้าบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 009-1-70874 -5 บัญชีออมทรัพย์
สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
แล้วส่งใบ Pay In พร้อมระบุรายละเอียดชือ่ บริษทั หรือองค์กรของท่าน มายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่
E-mail: kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com, chaovalitl@off.fti.or.th หรือที่โทรสาร (02) 345-1281-3
4) ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com, chaovalitl@off.fti.or.th หรือที่โทรสาร (02)
345-1281-3
5) สอบถามข้อมูลและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ตลอดการเป็ นสมาชิกฯ ที่ สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย ฝ่ ายส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์: (02) 345-1118, (02) 345-1116
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