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สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ไทย
The Association of Thai Software Industry
99/30 หมู่ 4 ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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เลขที่ No. ……………..

ใบสมัครสมาชิก
APPLICATION FOR MEMBERSHIP
วันที่/Date …………...…………..
บริ ษทั /Company Name ………………………………………………………………………………….สัญชาติ/Nationality………………………………………
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส./Name: Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………………………………………………………………………..
สัญชาติ/Nationality………………………………………………………………………………ตาแหน่ง/Position………………………………………………….
ขอยืน่ ความจานงในการที่จะให้กิจการนี้ เข้าเป็ นสมาชิ กของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย
(Wish to become a member of the Association of Thai Software Industry)
 สามัญ : บริ ษทั ซอฟต์แวร์ (4,000 บาท/ปี ) ชาระภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
 สมทบ : บุคคลทัว่ ไป (1,000 บาท/ปี )
ประเภทของกิจการ/ Types of Business……………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทของผลิตภัณฑ์/Types of Products………………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ต้งั สานักงาน/Office Address……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/Telephone………………………………………………………………………………………
โทรสาร/Fax……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Website …………………………………………………………… ……………Facebook Page……………………………………………………………………
ผูแ้ ทนของกิจการผูม้ ีอานาจเต็มในสมาคมฯ/Persons nominated as company representatives to the association
ชื่อ/Name
ตาแหน่ง/Position
Primary
Alternate
Alternate
หมายเหตุ: กรุ ณาลงรายละเอียดให้ครบ 3 ท่าน

Email

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติที่จาเป็ นต่อการเป็ นสมาชิกครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับสมาคมฯ
I hereby certify that I meet all of the necessary qualifications to become a member of the association as specified in its memorandum and articles of the
association.

ลงนามผูส้ มัคร/Applicant’s Signature…………………………………………………………………
(
)

ประทับตรากิจการที่เป็ นสมาชิก

ใบสมัครสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ผูม้ ีอานาจลงนาม/ Company Representative…………….……………………………………………
(
)
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รายละเอียดข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับสมัครเป็ นสมาชิก
Additional Company Information
1.
2.

บริ ษทั /Company (ภาษาไทย/Thai)………………………………………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ/English)…………………………………………………………………………………………………..…………………...
เลขที่/Number…………………………………………..……หมู่ที่/Moo…………………….ตรอก/ซอย/Soi…………………………………………………
ถนน/Street…………………………….……………………..ตาบล/แขวง/Sub District……………………………………………..………………………….
อาเภอ/เขต/ District ……………………………..……………จังหวัด/Province………………………….…….รหัสไปรษณี ย/์ Post Code……………………
โทรศัพท์/Telephone………………………………..…………………………………โทรสาร/Fax…………………….……….…………………………….
เว็บไซด์/Website........................................................................................เฟซบุค๊ /Facebook Page…………………………………………………………….

3. รายนามคณะกรรมการบริ หาร (เฉพาะตาแหน่งสาคัญ)/Company Executives
ลาดับ
ชื่อ/Name
1
2
3
4
5

ตาแหน่ง/Position

4.

ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง/Company Registration Date………………………………………………………………………………………………….…………………

5.

จานวนเงินทุนจดทะเบียน/Registered capital………………………………………………………………………………..…………………………………..

6.

เงินทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว/Paid-up capital*………………………….………………………………………………….………………………….……….

7.

ทรัพย์สินรวม/Total Assets*…………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.

จานวนหุ้น/Total Shares……………………………หุ้น/share มูลค่าหุ ้นละ/Registered share price*…………... บาท/Baht
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้น/Thai shareholder……………………………………………..หุ้น/shares
ผูม้ ีสญ
ั ชาติต่างด้าวถือหุ ้น/Foreign shareholder……………………………………..หุ้น/shares

9.

จานวนพนักงานโดยรวม/Total full-time employees…………………………………คน
จานวนโปรแกรมเมอร์ /Software Developers…………………………………………คน

10. ลักษณะธุรกิจ/Type of business
 ผูผ้ ลิต/Developer
 ผูค้ า้ /Trader
 บริ การ/Service provider
 Systems Integrator (SI)
 อื่นๆ (ระบุ)/(Other Sspecify) …………………………………………………………………………………………...…………………
11. ธุรกิจของท่านเป็ นสาขาของต่างประเทศหรื อไม่/Is your company a subsidiary of a foreign firm?
 เป็ น/Yes จากประเทศ/Country of origin…………………………………………………………..  ไม่เป็ น/No
12. ระบบมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์/ไอที ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการอยู่
 CMMI Level……………………………………………………………..  ISO…………………………. ……………………………………...
 ITIL………………………………………………………………………..  Other,Please specify…………………………………………………
ใบสมัครสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
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13. บริ ษทั ในเครื อ/Company subsidiaries and affiliates (with controlling interest only)
ลาดับ
ชื่อ/Name
1
2
3

ประเภทกิจการ/Type of business

14. รางวัลด้านไอที/การพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่บริ ษทั เคยได้รับ (ถ้ามี) / IT Software service award that The Company has received (if any)
ลาดับ
ชื่อรางวัล/ NameAwards
ประเภท/Type
ปี ที่ได้รับ/ Years Received
1
2
3
15. บริ ษทั ป็ นสมาชิกในสมาคมใดบ้าง (ถ้ามี) / Membership in other association (if any)
ลาดับ
ชื่อสมาคม/Association Name
1
2
3
16. ประเภทของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ / Software products:
1.) ชื่อสิ นค้า/Product Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ผลิตเอง/Original Developer
 เป็ นตัวแทนจาหน่าย/Distributor
 ส่งออกตางประเทศ/ Export
รายละเอียด/ Description........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
2.) ชื่อสิ นค้า/Product Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ผลิตเอง/Original Developer
 เป็ นตัวแทนจาหน่าย/Distributor
 ส่งออกตางประเทศ/ Export
รายละเอียด/ Description........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
3.) ชื่อสิ นค้า/Product Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ผลิตเอง/Original Developer
 เป็ นตัวแทนจาหน่าย/Distributor
 ส่งออกตางประเทศ/ Export
รายละเอียด/ Description........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
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17. สิ่ งที่ท่านคาดหวังจากการเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ (เรี ยงตามลาดับ)/ What you expect from becoming a member of ATSI
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
กรุณากรอกข้ อความในแบบฟอร์ มนีโ้ ดยละเอียด และจัดส่ งเอกสารประกอบการขายทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ ในการเรี ยบเรี ยงเป็ นข้ อมูลในทาเนียบสมาชิ ก
ของสมาคมฯ และเพื่อประโยชน์ ของท่ านในการประชาสั มพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมของสมาคมฯ
Please complete all section in detail for inclusion into ATSI’s directory and send company brochures of all of your products. (if any) This information will be
used for PR in ATSI’s activities.
กรุณาส่ งใบสมัครพร้ อมกับ
1. สาเนาทะเบียนการค้า
2. สาเนาใบสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสื อรับรอง)
3. หนังสื อรับรองการเป็ นผูแ้ ทนของกิจการผูม้ ีอานาจเต็มในสมาคมฯ
ผูส้ มัครที่คณะกรรมการบริ หารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอนุมตั ิรับเป็ นสมาชิกแล้ว จะต้องชาระค่าสมัครสมาชิกเป็ นรายปี ตามประเภทสมาชิก
ภายใน 30 วัน หลังจากสมาคมได้ประกาศรับเข้าเป็ นสมาชิก
Please complete and submit this application with:
1. A copy of the company’s business registration
2. A copy of the company’s incorporate registration
3. A letter certifying representative(s) have full authority to represent the company
Approved members must remit annual dues with in 30 days of the announcement of membership by ATSI.
ที่อยู่จัดส่ งเอกสาร

สมาตมอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ไทย
99/30 อาคารซอฟต์ แวร์ พาร์ ค ชัน้ 5 หมู่ 4 ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทร. 02 962 1348 อีเมล์ contact@atsi.or.th
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