ลำดับที่ สมำชิก .............................(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

สมำคมค้ำทองคำ - GOLD TRADERS ASSOCIATION
33/124 อำคำรวอลล์สตรีท ทำวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
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E-mail : contact@goldtraders.or.th website : www.goldtraders.or.th

ติดรูปถ่ำย
ขนำด 1 นิ้ว

วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ...............................

กรณี บุคคลธรรมดำ
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Ms.) ...................................................................................... อายุ .................. ปี สัญชาติ ...........................................
บัตรประชาชนเลขที่
วัน/เดือน/ปี(เกิด) ............................................................................
เกี่ยวข้องกับร้านทองเป็น ....................................................................................... (เจ้าของร้าน หรืออื่นๆ) โทรศัพท์มือถือ ..........................................
ID Line: ....................................................... อีเมล (ส่วนตัว / รับข้อมูลข่าวสารสมาคมฯ) ...........................................................................................
ชื่อร้านทอง (ชื่อร้าน / คณะบุคคล / หสม.) ....................................................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนพาณิชย์
เลขที่ผู้เสียภาษี

สรรพากรพื้นที่ ................................................................................

สถานที่ตั้ง เลขที่ ..................หมู่ที่ .......... อาคาร ..................................... ซอย .............................................ถนน.........................................................
แขวง/ตาบล...................................... เขต/อาเภอ............................................. จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................
โทรศัพท์ (ร้าน) ................................. โทรสาร ................................................. อีเมล (ร้าน / แสดงหน้าเว็บสมาคม) ....................................................
Website .......................................... ผู้ประสานงาน ......................................................................... เบอร์โทรติดต่อ ..................................................

กรณี นิติบุคคล
ชื่อผู้แทนนิติบุคคล - ให้นิติบุคคลเสนอชื่อผู้แทน 1 ท่าน (นาย / นาง / นางสาว) ..........................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Ms.) ......................................................................................................อายุ .................. ปี สัญชาติ ............................
บัตรประชาชนเลขที่
วัน/เดือน/ปี(เกิด) ............................................................................
ตาแหน่ง .................................................................................. โทรศัพท์มือถือ (ผู้แทนนิติบุคคล)...................................................................................
ID Line: ................................................ อีเมล (รับข้อมูลข่าวสารสมาคมฯ) ...................................................................................................................
นิติบุคคล คือ (หจก. / หสน. / บจก. / บมจ. /บล. / บลจ.) ............................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) ............................................................ ประกอบกิจการในนาม (ชื่อกิจการ หรือชื่อสินค้า กรณีต่างกับชื่อบริษัท).............................................
ทุนจดทะเบียน ................................................................................. ชาระแล้ว........................................................................................................บาท
เลขที่นิติบุคคล
เลขที่ผู้เสียภาษี

สรรพากรพื้นที่ .................................................................................

สถานที่ตั้ง เลขที่ .....................หมูท่ ี่ ............. อาคาร .................................. ซอย ........................................... ถนน .....................................................
แขวง/ตาบล ........................................... เขต/อาเภอ........................................... จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท์ (นิติฯ) ..................................... โทรสาร ....................................... อีเมล (นิติฯ / แสดงหน้าเว็บสมาคม) ........................................................
Website ............................................................... ผู้ประสานงาน .......................................................... เบอร์โทรติดต่อ .............................................
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1. ดาเนินกิจการค้าทองคามาแล้ว ......... ปี เริ่มดาเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. ............. โดยประกอบกิจการประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ค้าปลีกทองรูปพรรณ
7. บริษัทหลักทรัพย์,ตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์,
2. ค้าส่ง-ผู้ผลิตทองรูปพรรณ
ตัวแทนสนับสนุน บริษัท ...............................................................................
3. นาเข้า-ส่งออกทองรูปพรรณ
8. ค้าทองคาแท่งผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (ทองออนไลน์)
4. นาเข้า-ส่งออกทองคาแท่ง
9. ค้าทองคาแท่ง
5. นาเข้า-ส่งออกแร่ทองคาหรือทองผง,
10. ค้าเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอย
กิจการเหมืองแร่ทองคา
11. ช่างทอง,โรงงานผลิตทอง
6. ผลิตและค้าทองคาแท่งยี่ห้อตนเอง
12. โรงงานรีไฟน์เนอรี่,โรงหลอมทอง,โรงสกัดทอง
13. กิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับทองคา (ระบุ) ...........................................................
2. ขอสมัครเป็นสมาชิกประเภท
สามัญ (มีสิทธิ์ในการได้รับเลือก และ มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกกรรมการบริหารสมาคม)
ค่าสมัครแรกเข้า 50,000 บาท
ค่าบารุงสมาชิกปีละ 3,600 บาท
วิสามัญ (เหมาะสาหรับกิจการร้านทองทั่วไป)
ค่าสมัครแรกเข้า 10,000 บาท
ค่าบารุงสมาชิกปีละ 1,800 บาท
3. ลักษณะสถานที่ประกอบการ
อาคารพาณิชย์
โรงงาน
ทาวน์เฮ้าส์
อาคารสานักงาน
อาคารชุด
เช่าสถานที่ในห้างสรรพสินค้า
อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................
4. กรรมสิทธิ์ของสถานที่ประกอบการ
เป็นเจ้าของอาคาร

/ สถานที่

เป็นผู้เช่าอาคาร / สถานที่

อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................
5. กรณีที่สมาคมค้าทองคาต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามร้านทองใกล้เคียงข้าพเจ้าได้ที่
ชื่อร้านทอง.............................................................................................ชื่อเจ้าของร้านทอง.............................................................
โทรศัพท์...........................................................โทรสาร...............................................มือถือ...........................................................
6. แผนที่ตั้งสถานประกอบการของท่าน พร้อมสถานที่ใกล้เคียงทีส่ าคัญ (สามารถแนบแผนที่แยกออกต่างหากได้) หรือ พิกัด GPS Google Maps
(ตัวอย่างเช่น เส้นรุ้ง ละติจูด Latitude = 13.717946, เส้นแวง ลองจิจูด Longitude = 100.5193873)
Latitude =

Longitude =
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สิทธิ และหน้ำที่ของสมำชิกสมำคมค้ำทองคำ
1. สมาชิกมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
2. สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรือให้คาแนะนาต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคม เพื่อนามาซึ่ง
ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
3. สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคม หรือกรรมการผู้ทาหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคม
4. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
5. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
6. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ
7. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด
8. สมาชิกมีหน้าที่ดารงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
9. สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคม ให้เจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
10. สมาชิกมีหน้าที่ชาระค่าบารุงให้แก่สมาคมตามกาหนด (สมาชิกฯ ต้องต่ออายุก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)
11. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยน นาม นามสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสานักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล หรือ
อื่นๆ ที่เป็นสาระสาคัญ จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนังสือ ภายในกาหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสมัครเป็นสมำชิกสมำคมค้ำทองคำ
1. สมาชิกสมาคมค้าทองคาจะได้รับ "เอกสารใบสาคัญแสดงความเป็นสมาชิกฯ" (มีอำยุปีต่อปี) เพื่อประกอบการจดแจ้งรับสิทธิพิเศษทางภาษี และ อื่น ๆ
2. สมาชิกสมาคมค้าทองคาจะได้รับ "สติ๊กเกอร์แสดงความเป็นสมาชิกฯ" (มีอำยุปีต่อปี) เพื่อติดแสดงไว้หน้าร้าน สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
3. สมาชิกสมาคมค้าทองคา มีสิทธิ์ นาเข้า - ส่งออก ทองคา โดยการแสดงเอกสารใบสาคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ (1) ต่อกรมศุลกากร เพื่อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากร
4. สมาชิกสมาคมค้าทองคา มีสิทธิ์ สมัครขอรับบัตรเดินทาง APEC Business Travel Card โดยแนบเอกสารใบสาคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ
(1) ซึ่งสมาคมค้าทองคามีสถานะเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.abtc-jsccib.org
5. สมาชิกสมาคมค้าทองคา ที่เป็นผู้นาเข้า – ส่งออก หรือค้า ทองคาแท่ง มีสิทธิ์ ยื่นจด แจ้งกำรประกอบกิจกำรค้ำทองคำ (ภ.พ.01.3) ต่อกรมสรรพากร เพื่อ
ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับทองคาแท่ง
6. สมาคมค้าทองคา ทาการประกาศชื่อสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.goldtraders.or.th) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภค
7. สมาชิกสมาคมค้าทองคา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้น เช่น การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ต่าง ๆ
8. สมาชิกสมาคมค้าทองคา จะได้รับ วารสารทองคา ซึ่งรวบรวมข่าวสารในอุตสาหกรรมค้าทองคา รวมถึงความรู้ต่าง ๆ โดยนโยบายการจัดทาจะเน้นคุณภาพ
ของเนื้อหาเป็นสาคัญ และจัดส่งให้สมาชิกเป็นประจาทุก 2 เดือน (ทางไปรษณีย์)
9. สมาชิกสมาคมค้าทองคา จะได้รับ จุลสารสรุปข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสรุปราคาทองคาในรอบเดือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทาภาษี และเพื่อประโยชน์
อื่น ๆ เป็นประจาทุกต้นเดือน (ทางไปรษณีย์)
10. สมาชิกสมาคมค้าทองคา จะได้รับอีเมล แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ สมาชิกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งข่าวการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ซึ่ งจัดโดย
สมาคมฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
11. สมาชิก สมาคมค้าทองคา ได้ รับ สิทธิ์ในการสมั คร บริก าร SMS แจ้งราคาทองในราคาพิ เศษ หรือสามารถสมั ครบริก ารอื่ น ๆ ตามที่ สมาคมค้าทองค า
จัดให้บริการ
12. สมาคมค้าทองคา มีนโยบายการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นราคาทองคา ข่าวสารทองปลอม ข่าวสารภาษี กฎหมายที่เ กี่ยวข้อง
ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยสมาชิกสมาคมค้าทองคา มีสิทธิ์เข้ารับบริการฟรี
ข้ำพเจ้ำ.................................................เข้ำใจหลักกำรและกฎระเบียบของทำงสมำคมฯ เป็นอย่ำงดีแล้ว และพร้อมจะปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร
(............................................................)
วันที่................/...................../..................
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ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมค้าทองคาโดยเคร่งครัด เพื่อความเป็นมาตรฐานที่ดีของกิจการค้าทองคาของประเทศ และ
ยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมค้าทองคาในทุกๆ กิจกรรมที่เป็นการพัฒนา และเป็นกฎระเบียบของสมาคมค้าทองคาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการของสมาคมค้าทองคา (ใช้ระยะเวลาใน
การพิจารณาประมาณ 1-2 สัปดาห์) หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว สมาคมค้าทองคาจะแจ้งให้ทราบ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงชื่อ ......................................................ผู้สมัคร
(.............................................................)

ผู้ลงนำมรับรอง
(การสมัครสมาชิกฯ ต้องมีผู้ลงนามรับรองอย่างน้อย 2 ใน 3 ราย และห้ามเป็นร้านเดียวกัน)
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้รับรอง(1).......................................................... สมาชิกสมาคมค้าทองคา
ประเภทสมาชิก สามัญ/วิสามัญ
(...........................................................)
เลขที่สมาชิก .......................... ชื่อร้าน ................................................................

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้รับรอง(2)............................................................ ร้านทองใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ
หรือไม่ได้เป็นสมาชิกฯ ก็ได้
(...........................................................)
เลขที่สมาชิก.......................... ชื่อร้าน.................................................................

ผู้สมัครสมาชิกฯ รายนี้

เป็นสมาชิกของชมรมฯ

ประทับตราชมรมฯ (ถ้ามี)

ไม่เป็นสมาชิกของชมรมฯ

ลงชื่อ ผู้รับรอง(3) .............................................................ชื่อร้าน.....................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง .................................................... ชมรมร้านทองจังหวัด ...................................................

หมำยเหตุ
1. ผู้รับรองไม่ใช่ผู้ค้ำประกัน เป็นเพียงรับรองว่ำผู้สมัครประกอบธุรกิจร้ำนค้ำทองจริงเท่ำนั้น และหำกผู้สมัคร ไม่
สำมำรถหำผู้รับรองทั้งร้ำนทองใกล้เคียง และ ชมรมจังหวัดได้ ผู้สมัครก็สำมำรถให้ร้ำนขำยส่ง ที่ ผู้สมัครซื้อขำยทองอยู่ลง
นำมรับรองให้ได้เช่นเดียวกัน
2. กำรเป็นสมำชิกของสมำคมค้ำทองคำนั้น ทำงสมำคมค้ำทองคำมิได้เป็นผู้ค้ำประกันว่ำท่ำนจะเป็นผู้ค้ำทองที่มี
มำตรฐำนควำมบริสุทธิ์ 96.5 % กำรจะสร้ำงมำตรฐำนที่ดี ต้องขึ้น อยู่กับควำมรับผิดชอบของเจ้ำของร้ำนโดยตรง ทำง
สมำคมค้ำทองคำ เป็นเพียงผู้กำหนดมำตรฐำนที่ถูกต้องเพื่อให้สมำชิกปฏิบัติตำม และเป็นสื่อกลำงไปสู่ภำครัฐบำล เพื่อควำม
ถูกต้องของมำตรฐำนทองคำของประเทศเท่ำนั้น
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
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ข้อควรทรำบในกำรสมัครสมำชิก
เอกสำรประกอบกำรสมัคร
บุคคลธรรมดำ
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20)
6. รูปถ่ายร้านทองที่สมัครเป็นสมาชิก
7. สาเนาใบค้าของเก่า
8. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้เช่าอาคาร
(เช่น สัญญาเช่าอาคาร, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น)

นิติบุคคล
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล)
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล)
หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล)
4. สาเนาหนังสือรับรองบริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุทุน
จดทะเบียนและสัดส่วนการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20)
6. รูปถ่ายร้านทองที่สมัครเป็นสมาชิก
7. สาเนาใบค้าของเก่า
8. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้เช่าอาคาร
(เช่น สัญญาเช่าอาคาร, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น)
9. กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ ต้องมีเอกสารระบุสถานภาพ
โดยมีสัญชาติไทย ถือหุ้นมากกว่า 51%
10. ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

ข้อชี้แจงขั้นตอนกำรสมัคร
- กรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อในใบสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณารับสมัคร และแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
- เอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิตฯิ พร้อมประทับตราสาคัญ
- ผู้สมัครจาเป็นต้องมีผลู้ งนามรับรองอย่างน้อยที่สุด 2 ราย ดังนี้
1. ผู้รับรองเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญ/วิสามัญ (หรือร้านขายส่งที่ท่านทาการซื้อขายด้วย)
2. ร้านทองข้างเคียงของท่าน (ที่เป็นสมาชิกฯ หรือไม่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคาก็ได้)
3. กรรมการ หรือประธานชมรมร้านค้าทองประจาจังหวัดที่ท่านประกอบกิจการอยู่ (สาหรับร้านทองในส่วนภูมิภาค)
ทั้งนี้ เพื่อรับรองว่าท่านประกอบกิจการค้าทองจริง และโดยสุจริตเท่านั้น ซึ่งสมาคมฯ อาจติดต่อผู้รับรองเพื่อสอบถามข้อมูลผู้สมัคร
- การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ เมื่อสมาคมค้าทองคาพิจารณาอนุมัติและแจ้งผลการรับเข้าเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครทราบแล้ ว ให้ผู้สมัครทาการชาระ
ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยค่าแรกเข้า (ชาระครั้งแรกครั้งเดียว / และค่าบารุงรายปี และปีต่อไปชาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)

วิธีกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครฯ
1. โอนเงินเข้าบัญชี สมำคมค้ำทองคำ เลขที่ 024-2-33066–8 บัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกสิกรไทย สำขำเยำวรำช
2. ส่งเอกสารใบ Pay-In ทางโทรสาร 0-2020-9099 หรือ E-mail : contact@goldtraders.or.th
3. โทรติดต่อมายังสมาคมฯ ที่หมายเลข 0-2020-9000 หลังส่งเอกสารข้างต้น เพื่อยืนยันการชาระเงิน
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