A) หลักเกณฑ์การสมัครและส่งมอบเอกสาร
A1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นนิติบคุ คล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ำกว่ำ 500,000 บำท
2. ผูส้ มัครต้องเป็ นผูม้ ีอำชีพประกอบกิจกำรที่เสนอตำมลักษณะงำนในวัตถุประสงค์แนบท้ำยหนังสือรับรองของ
กระทรวงพำนิชย์
3. ผูส้ มัครต้องมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 งำน ภำยในระยะเวลำ 3 ปี โดยมี
หนังสือรับรองผลงำน หรือมีผลงำนที่ได้รบั กำรรับรองจำกทำงรำชกำร หรือบริษัทเอกชนที่เชื่อถือได้ จำนวนเงิน
กำรจ้ำงงำนในสัญญำเดียวไม่นอ้ ยกว่ำ 300,000 บำท
4. ผูส้ มัครจะต้องไม่เป็ นผูท้ ่ถี กู ระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยชื่อของผูท้ ่ที งิ ้ งำนของทำงรำชกำร หรือเอกชน
5. ผูส้ มัครต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์ หรือควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศำลไทย
A2. เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. ใบทะเบียนพำณิชย์ หรือใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนห้ำงหุน้ ส่วนบริษัท
3. ใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09
4. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล พร้อมวัตถุประสงค์ฉบับล่ำสุดอำยุไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือบริคณห์สนธิ
6. บัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ หรือ ชื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร
7. หนังสือรับรองผลงำน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกำรสมัครเข้ำเป็ นผูร้ บั เหมำอนุมตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำร
8. ไฟล์แนะนำบริษัทและตัวอย่ำงผลงำนที่ผ่ำนมำ รูปแบบไฟล์ PDF ขนำดไม่เกิน 1MB จำนวน 1 ไฟล์
*ลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำร พร้อมประทับตรำบริษัททุกหน้ำ ระยะเวลำไม่เกิน 1 เดือน
A3. ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้รับ เหมำ ส่ ง มอบเอกสำรกำรสมัค ร (ตำมที่ ร ะบุไว้ใ นข้อ A2) ภำยในวัน ที่ 28 กุม ภำพัน ธ์ 2564 ที่ อี เ มล
applycon@koelnmesse-thailand.com
2. หลังจำกกำรพิจำรณำเสร็จสิน้ ผูร้ บั เหมำที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจะได้รบั จดหมำยยืนยันกำรเป็ นผูร้ บั เหมำที่ผ่ำนกำร
อนุมตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำร และรำยชื่อบริษัทของท่ำนจะถูกส่งออกไปยังผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทัง้ หมด โดยจดหมำย
ดังกล่ำว จะมีอำยุกำรใช้งำน 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกจดหมำย
3. เมื่อผูร้ บั เหมำ ได้รบั กำรว่ำจ้ำงจำกผูร้ ่วมแสดงสินค้ำในงำน THAIFEX - Anuga Asia แล้ว ผูร้ บั เหมำจะต้อง
ชำระค่ำด่ำเนินกำรเอกสำร ตำมขนำดพืน้ ที่ต่อ 1 บริษัทผูแ้ สดงสินค้ำ ในอัตรำ 180 บำทต่อตำรำงเมตรต่อปี
เช่น
ผูร้ บั เหมำได้รบั ว่ำจ้ำงก่อสร้ำงคูหำในพืน้ ที่
18
ตร.ม.
ค่ำด่ำเนินกำรเอกสำร
180 บำท / ตร.ม.
รวมเป็ นเงิน
3,240 บำท
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%
226.8 บำท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
3,466.8 บาท
* อัตรำค่ำด่ำเนินกำรดังกล่ำวเมื่อชำระเรียบร้อยแล้วจะมีผลต่อ 1 ปี ของกำรเข้ำทำงำนเท่ำนัน้
Approved Contractor Manual

A) หลักเกณฑ์การสมัครและส่งมอบเอกสาร
วิธีการชาระเงิน
• เงินสด / Cash (ชำระได้ท่ี บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด)
• เช็คสั่งจ่ำย “บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด”
• โอนผ่ำนบัญชี :

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 761-2-066-99-4
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำช่องนนทรี
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จากัด
ส่งสาเนาการโอนเงินมาที่ applycon@koelnmesse-thailand.com
4. หลังจำกชำระค่ำดำเนินกำรเอกสำรเรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั เหมำจะต้องทำกำรวำงเช็คเพื่อคำ้ ประกันควำมเสียหำย
ที่อำจจะเกิดขึน้ ภำยในระยะเวลำ 7 วัน โดยจัดทำเช็คคำ้ ประกัน สั่งจ่ำย “บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ท
เวอร์ค จากัด” ค่าประกันพื้นที่จะคานวณจากจานวนพื้นที่ ตารางเมตรละ 1,000 บาท (แต่ไม่เกิน
150,000 บำท) และเช็คคำ้ ประกันพืน้ ที่นีจ้ ะถูกส่งคืนให้กับท่ำนภำยใน 6 สัปดำห์หลังจำกจบงำน ในกรณีท่ี
ทำงผูจ้ ดั งำนได้ตรวจสอบแล้วว่ำพืน้ ที่ของท่ำนไม่เกิดควำมเสียหำย
นำเช็คคำ้ ประกันพืน้ ที่ และหลักฐำนกำรชำระค่ำดำเนินกำรเอกสำร ส่งมำที่
บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จากัด
B.B. Building, ชัน้ 10, ห้อง 1007, ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก),
คลองเตยเหนือ, วัฒนำ, กรุงเทพมหำนคร, 10110
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-640-8013

5. หลังจบงำน ผูร้ บั เหมำฯ จะต้องขอเอกสำรรับรองกำรจัดงำนจำกบริษัทผูแ้ สดงสินค้ำ แล้วส่งกลับมำที่อีเมลล์
applycon@koelnmesse-thailand.com ในระหว่ำงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 จึงจะได้รบั กำรอนุญำตให้เข้ำ
ทำงำนในปี ถดั ไป
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A) หลักเกณฑ์การสมัครและส่งมอบเอกสาร
ระยะเวลำกำรจัดประชุมและส่งเอกสำรต่ำงๆ

วันที่

ผูร้ บั เหมำส่งมอบเอกสำรให้กบั คณะทำงำนเพื่อพิจำรณำ

ภำยใน 28 กุมภำพันธ์ 2564

ประกำศรำยชื่อผูร้ บั เหมำอย่ำงเป็ นทำงกำร
- ส่งรำยชื่อบริษัทผูร้ บั เหมำที่ผ่ำนกำรอนุมตั ฯิ ให้กบั ผูร้ ว่ มแสดงสินค้ำ
- ออกจดหมำยยืนยันให้กบั ผูร้ บั เหมำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

1 กุมภำพันธ์ 2564 (เป็ นต้นไป)

จัดประชุมผูเ้ ข้ำร่วมแสดงสินค้ำ (Exhibitor Briefing)

แจ้งให้ทรำบอีกครัง้

ส่งแบบฟอร์ม T2 (ข้อมูลผูร้ บั เหมำ), แบบคูหำ และเช็คค่ำคำ้ ประกันพืน้ ที่

1 มีนำคม - 2 เมษำยน 2564

ค่ำดำเนินกำรเอกสำร

1 มีนำคม - 2 เมษำยน 2564

งำน THAIFEX - Anuga Asia

25-29 พฤษภำคม 2564

ผูร้ บั เหมำส่งหนังสือรับรองผลงำน จำกผูร้ ว่ มแสดงสินค้ำปี 2021
19 พฤศจิกำยน 2564
*คณะผูจ้ ดั งำน ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนวันเวลำดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้า

* บริษัทผูร้ บั เหมำที่ไม่ผ่ำนกำรอนุมตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำร จะไม่ได้รบั อนุญำตให้เข้ำดำเนินกำรในงำน
THAIFEX - Anuga Asia 2021 โดยเด็ดขำด

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จากัด
โทร : 02 640 8013
อีเมลล์ : applycon@koelnmesse-thailand.com
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B. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ผ่ำนกำรอนุมัติอย่ำงเป็ นทำงกำร
B1. ได้รับกำรบรรจุรำยชื่อ ลงในรำยชื่อผู้รับเหมำทีผ่ ่ำนกำรอนุมตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำร
1. ได้รบั จดหมายยืนยันการเป็ นผูร้ บั เหมาที่ผ่านการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการ อายุการใช้งาน 3 ปี
2. ได้รบั การส่งรายชื่อเป็ นผูร้ บั เหมาที่ผ่านการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการในการรับจ้างก่อสร้างคูหาให้กบั บริษัทผูเ้ ข้าร่วม
แสดงสินค้างาน THAIFEX - Anuga Asia ทั่วโลก
B2. ได้รับกำรบรรจุรำยชื่อเป็ นสมำชิก หอกำรค้ำไทย เป็ นเวลำ 1 ปี
สิทธิประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการเป็ นสมาชิกหอการค้าไทย
1. สิทธิ์สร้างเครือข่ายธุรกิจใน SUPPLY CHAIN กับเพื่อนสมาชิกมากกว่า 10,000 ราย
1.1 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
1.2 ร่วมพบปะและเจรจาการค้ากับผูแ้ ทนทางการค้าจากต่างประเทศที่เยือนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
1.3 นาเสนอประเด็นปั ญหา ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจต่อภาครัฐบาลโดยผ่านหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ฟรีทกุ เดือน
2.1 เข้าร่วมอบรม/สัมมนาพัฒนาความรูใ้ นด้านต่างๆ แก่บคุ คลากร ในเรื่องที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
2.2 จัดหลักสูตรที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น หาแหล่งลงทุน, การบริหารจัดการ เป็ นต้น
3. สิทธิ์รบั คาปรึกษาด้านการดาเนินธุรกิจ แบบครบวงจรจาก SMEs CENTER
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนา แนวความคิด และการดาเนินธุรกิจจากผูท้ รงคุณวุฒิ
3.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ SMEs PRO-ACTIVITY
4. สิทธิ์สมัครบัตร APEC CARD ยกเว้นวีซา่ เข้าเมือง 19 ประเทศ
4.1 เป็ นบัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปคเป็ นเสมือนวีซา่ เข้าเมืองแบบธุรกิจ ซึ่งผูถ้ ือบัตรฯ สามารถใช้ค่กู บั
PASSPORT เพื่อเดินทางโดยไม่ตอ้ งยื่นขอวีซา่ ในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 19 ประเทศ โดยบัตรนีม้ ี
อายุการใช้งาน 5 ปี
5. สิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจในต่างปะเทศ
5.1 ร่วมออกงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – Anuga Asia
5.2 ร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ ใน และต่างประเทศที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดคณะไปเข้า
ร่วม
5.3 ร่วมคณะผูแ้ ทนไปเจรจาการค้า (BUSSINESS MATCHING) ในต่างประเทศ
6. รับข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ
6.1 รับข่าวสารผ่านทางนิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW ฟรีทกุ เดือน
6.2 รับข่าวสารทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง E-MAIL, SOCIAL MEDIA และ
WWW.THAICHAMBER .ORG
Approved Contractor Manual

B. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ผ่ำนกำรอนุมัติอย่ำงเป็ นทำงกำร
6.3 ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทสมาชิก ลงใน DIRECTORY ออกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานสาคัญต่างๆ, สถานทูต
และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย
7. สิทธิ์ในการทาบัตรสมาชิก
7.1 สมาชิกมีสิทธิทาบัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทยอันเป็ น
บัตรแสดงตนการเป็ นสมาชิก รวมทัง้ ใช้เป็ นบัตรส่วนลดในการซือ้ สินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมให้สิทธิ
พิเศษมากกว่าบัตรเครดิตทั่วไป
8. สิทธิ์รบั ส่วนลดพิเศษสูงสุง 20%
8.1 ยื่นขอใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า หรือรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกต่างๆ ส่วนลด 20%
8.2 ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร ATA CARNET และรับรองสินค้ามาตรฐาน ส่วนลด 20 %
8.3 เข้าร่วมฝึ กอบรม/สัมมนา รับส่วนลดสูงสุด 20 %
9. สิทธิ์รบั หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน
9.1 สมาชิกมีสิทธิขอรับหนังสือรับรองฐานะทางการเงินเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงาน
ภาครัฐได้รวดเร็วยิ่งขึน้

Approved Contractor Manual

A) REGISTRATION PROCEDURES
A1. APPROVAL CONDITIONS
1. The applicant must be juristic person registered in Thailand and possess a registered
capital of not less than THB 500,000
2. The applicant must have paid employment in accordance with the objectives attached in
appendix of Ministry of Commerce certificate.
3. The applicant must have experience in constructing booths in 3 different events within 3
years, enclosed with certificate of job completion from government organization or
trustable private sector. The minimum payment in 1 contract must be at least 300,000
THB.
4. The applicant must not hold any forms of record in job abandonment list from government
or private sectors.
5. The applicant must not be a person whose rights are protected which therefore, denied
to be under the jurisdiction of Thai Court.
A2. APPLICATION DOCUMENTS
1. Application Form
2. Commercial Registration Certificate or Registered Partnerships Certificate
3. VAT Registration Certificate (Por Por 20 or 01 or 09)
4.
5.
6.
7.
8.

Juristic Person Registration Certificate
Memorandum of Association (MOA)
List of shareholders Certified or List of Managing partner
Certificate of Jobs Completion according to the approval conditions
English version of Company profile and portfolio (1 PDF file maximum size 1 MB)
* Sign, certify a true copy of each page with a company seal, not more than one month

A3. APPLICATION PROCEDURES
1. Contractors to submit registration documents (refer to point A2) within 28th February 2021
to email applycon@koelnmesse-thailand.com
2. The contractors who are approved will receive a confirmation letter of being the approved
contractor. The contractor’s name will be added in Approved Contractor list and sent out
to THAIFEX – Anuga Asia exhibitors. The letter will be valid for 3 years starting from the
issue date.
3. Once the contractor has been engaged by a THAIFEX – Anuga Asia exhibitor, the contractors
have to submit administrative fee. The fee will be calculated at 180 THB per square
meter per exhibitor per event. Case scenario below;
Construction Space
18
SQ.M.
Administration Fee
180
THB / SQ.M.
Subtotal
3,240.00
THB
Vat 7%
226.80
THB
Total
3,466.80
THB
* The paid fees will be valid for one year of the operation
TERMS OF PAYMENT
• Payment by Cash at Koelnmesse Thailand (Expolink) Office
• Payment by lodging local (Thailand) cheque, attention all monies payable to
“Expolink Global Network Ltd.”
• Transfer payment to:
Kasikorn Bank – Chong Nonsi Branch
For the Account of : Expolink Global Network Ltd.
Saving Account No. : 761-2-066-99-4
Please submit the payment slip at email applycon@koelnmesse-thailand.com
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A) REGISTRATION PROCEDURES
4. After payment of administrative fee, all contractors must submit a refundable Hall
Clearance Deposit (Performance Bond) of 1,000 THB per square meter, subject to a
maximum amount of 150,000 THB, within 7 days. All money must be lodged in local
(Thailand) cheque. Please attention all monies payable to Expolink Global Network Ltd.
The deposit shall be returned in full to the contractor within 6 weeks after the fair only if
the space is cleared with no damage or rubbish.
Please submit clearance deposit and Administrative Fee payment slip at:
Expolink Global Network Ltd.
B.B. Building, 10th Fl., 1007, 54 Sukhumvit 21 (Asoke Rd.),
Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel.: 02-640-8013
5. At the end of the event, contractors must submit certificate of job completion from by
THAIFEX – Anuga Asia exhibitors at email applycon@koelnmesse-thailand.com within 19th
November 2021 to be permitted to work in following editions of THAIFEX – Anuga Asia.

Actions
Submission of Registration Documents to Expolink Global
Network
Announcement of List of Approved Contractors

Date
within 28 February 2021

i. Send Approved Contractor list to local Exhibitors
ii. Send confirmation letter to Approved Contractors (valid for 3
years)

1 February 2021 onwards

Exhibitors’ Briefing

to be Announce

Submit Form T2, Booth Design and Clearance Deposit

1 March – 2 April 2021

Submit Approved Contractor administrative fee

1 March – 2 April 2021

THAIFEX – Anuga Asia
Submit certificate of job completion issued by THAIFEX –
Anuga Asia exhibitors

25 May – 29 May 2021
19 November 2021

*The Organizers reserve the right to alter the above dates and actions without notice.

* Contractors who are not approved will not be permitted to work in THAIFEX – Anuga Asia.

For more information, please contact:
Expolink Global Network Ltd.
Tel : 02 640 8013
E-mail : applycon@koelnmesse-thailand.com
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