สมาคมผู้ค้าปลีกไทย THAI RETAILERS ASSOCIATION
วันที่

เรื่ อง

ขอเชิญสมัครเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย

เรี ยน ท่านผูบ้ ริ หารบริ ษทั
สมาคมผูค้ า้ ปลีกไทยเป็ นสมาคมทางการค้า ซึ่งจัดตั้งและดาเนินการมากว่า 30 ปี จากความร่ วมแรงร่ วม
ใจของผูป้ ระกอบธุรกิจด้านค้าปลีกไทย เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีระหว่าง ห้างค้าปลีกชั้นนาระดับต้นๆของ
ไทยกว่า 44 บริ ษทั สมาคมผูค้ า้ ปลีกจึงเป็ นศูนย์กลางในการบริ การสมาชิก โดยร่ วมกันสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การประกอบธุ รกิ จค้าปลีก โดยมีการให้คาแนะนา ร่ วมปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม และ ร่ วมกันแก้ไขปั ญหา หาข้อสรุ ปที่เป็ นธรรมและสามารถปฏิบตั ิได้ โดยประสานงานการทางาน
อย่างใกล้ชิดกับทางภาครัฐ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่จะนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจค้าปลีกของประเทศ
เนื่ องด้วย องค์กรของท่าน ในฐานะผูน้ าธุรกิจในด้านค้าปลีก และมีส่วนในการการค้าปลีกในประเทศ
ไทย และมีบทบาทสาคัญในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสังคมและ
คุณภาพชีวิตของผูบ้ ริ โภคไทย และการยกระดับมาตราฐานการบริ การที่ดีเยี่ยมเป็ นทีย่ อมรับของนานาชาติดว้ ย
ในการนี้ ทางสมาคมฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย เพื่อ องค์กร
ของท่านจะสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมและสนับสนุน ผลักดันเพื่อให้สิ่งแวดล้อมในการทาธุรกิจเหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเจริ ญเติบโต การพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของท่าน ให้เกิดความเข้มแข็ง มีภูมิตา้ นทานและสามารถรับมือ
จากวิกฤติทุกรู ปในพลวัตทางธุรกิจของอนาคตได้ หากท่านสนใจสมัครเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสมาคมฯ กรุ ณากรอก
รายละเอียดใบสมัค ร ดังสิ่ งที่ ส่ งมาด้วย 1 ให้ ค รบถ้ว น และส่ งกลับมายังสมาคมฯ พร้ อ มสาเนาหนังสื อ จด
ทะเบียนนิติบุคคล 1 ชุด ที่ E-mail : sirisorn.thairetailer@gmail.com หรื อ ทางโทรสาร หมายเลข 02-645-0421
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา สุธีระกุลชัย)
ผูอ้ านวยการบริ หาร สมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย

ใบสมัครสมาชิก
Application for Membership
1.

ชื่อธุรกิจที่จดทะเบียน
(Enterprise name)

2.

ชื่อการค้า (Trade name)

3.

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี (Tax ID)

4.

ที่ต้งั สานักงาน (Address)
โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail:

Website:

5.

วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียนการค้า (date of business registration)

6.

ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภท (Type of retailer)
ยอดขายต่อปี (Annual Revenue Sales)

บาท

(สาหรับศูนย์การค้า โปรดระบุพ้นื ที่เช่า Gross Lease Area

ตารางเมตร)

จานวนพนักงาน (Number of employees)

คน

7.

สถานที่ประกอบกิจการมีจานวนสาขา (Numbers of outlet)
(Please attach details) …………………………….

แห่ง ดังนี้คือ………. โปรดแนบรายละเอียด

8.
9.

ชื่อเจ้าของกิจการ นาย/นาง/นางสาว
ชื่อผูแ้ ทน / ผูร้ ับมอบอานาจ (Authorized representatives / Substitutes to attend TRA meetings)
1.
นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Miss)
ตาแหน่ง (POSITION)
โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail
2.

นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Miss)
ตาแหน่ง (POSITION)
โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail
10.

ชื่อผูต้ ิดต่อเพื่อรับข่าวสารของสมาคม (Contact person)
นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Miss)
ที่อยู่ / Address

…

โทรศัพท์

โทรสาร

Line ID :

E-mail

11.

มีความประสงค์จะสมัครเป็ น

สมาชิกสามัญ Ordinary

สมาชิกสมทบ Associate

อัตราค่าสมาชิกแต่ละประเภท
( ) สมาชิกสามัญ สาหรับธุรกิจค้าปลีกและบริ การ รวมถึงศูนย์การค้า มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท และค่า
บารุ งสมาคมฯรายปี คิดตาม ยอดขาย รายปี ดังนี้
12.

(สาหรับห้ างค้าปลีกและบริการ )
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
5,001 – 10,000
10,001 – 30,000
30,001 – 50,000
50,001 – 100,000
100,001 ขึ้นไป

ค่าบารุงรายปี (บาท/ปี )
ยอดขาย (ล้านบาท)
7,000
15,000
30,000
50,000
60,000
70,000

(สาหรับศูนย์การค้า)
พืน้ ที่ Net Gross Lease Area
ไม่เกิน 15,000 ตรม.
15,000-50,000
50,000 ขึ้นไป

สมาชิกสมทบ สาหรับบริ ษทั ทัว่ ไป ที่มิได้ประกอบธุรกิจค้าปลีก แต่มีส่วนร่ วมเป็ นพันธมิตรกัน
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ค่าบารุ งสมาคมรายปี ๆ ละ 4,000 บาท
( )

ข้าพเจ้าขอเป็ นสมาชิกของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย โดยยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
( We/I hereby apply for membership of Thai Retailers Association and agree to abide by its rules and regulations)

ลงนาม / Signature
(
วันที่ /Date

)
/

/

_________________________________________________________________
สาหรับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
คณะกรรมการมีมติ (....) รับรอง ใบสมัครในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทยครั้งที่
ให้ เป็ นสมาชิกใหม่ ประเภท
( ) สมาชิกสามัญ / ORDINARY MEMBER ( ) สมาชิกสมทบ / ASSOCIATE MEMBER

เมื่ อวัน ที่

