ลำดับที่ สมาชิก .............................(สำหรับเจ้าหน้าที่)

สมาคมค้าทองคำ - GOLD TRADERS ASSOCIATION
33/124 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2020-9000 แฟกซ์ 0-2020-9099
E-mail : contact@goldtraders.or.th website : www.goldtraders.or.th

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

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

กรณี บุคคลธรรมดา
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/ตำบล...................................... เขต/อำเภอ............................................. 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) ............................................................................
ตำแหน่ง .................................................................................. โทรศัพท์มือถือ (ผู้แทนนิติบุคคล)...................................................................................
ID Line: ................................................ อีเมล (รับข้อมูลข่าวสารสมาคมฯ) ...................................................................................................................
นิติบุคคล คือ (หจก. / หสน. / บจก. / บมจ. /บล. / บลจ.) ............................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) ............................................................ ประกอบกิจการในนาม (ชื่อกิจการ หรือชื่อสินค้า กรณีต่างกับชื่อบริษัท).............................................
ทุนจดทะเบียน ................................................................................. ชำระแล้ว........................................................................................................บาท
เลขที่นิติบุคคล
เลขที่ผู้เสียภาษี

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

สถานที่ตั้ง เลขที่ .....................หมูท่ ี่ ............. อาคาร .................................. ซอย ........................................... ถนน .....................................................
แขวง/ตำบล ........................................... เขต/อำเภอ........................................... จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท์ (นิติฯ) ..................................... โทรสาร ....................................... อีเมล (นิติฯ / แสดงหน้าเว็บสมาคม) ........................................................
Website ............................................................... ผู้ประสานงาน (ไม่ใช่ผู้แทนนิติ) ......................................... เบอร์โทรติดต่อ ....................................
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1. ดำเนินกิจการค้าทองคำมาแล้ว ......... ปี เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. ............. โดยประกอบกิจการประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ค้าปลีกทองรูปพรรณ
7. บริษัทหลักทรัพย์,ตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์,
2. ค้าส่ง-ผู้ผลิตทองรูปพรรณ
ตัวแทนสนับสนุน บริษัท ...............................................................................
3. นำเข้า-ส่งออกทองรูปพรรณ
8. ค้าทองคำแท่งผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (ทองออนไลน์)
4. นำเข้า-ส่งออกทองคำแท่ง
9. ค้าทองคำแท่ง
5. นำเข้า-ส่งออกแร่ทองคำหรือทองผง,
10. ค้าเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอย
กิจการเหมืองแร่ทองคำ
11. ช่างทอง,โรงงานผลิตทอง
6. ผลิตและค้าทองคำแท่งยี่ห้อตนเอง
12. โรงงานรีไฟน์เนอรี่,โรงหลอมทอง,โรงสกัดทอง
13. กิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับทองคำ (ระบุ) ...........................................................
2. ขอสมัครเป็นสมาชิกประเภท
สามัญ (มีสิทธิ์ในการได้รับเลือก และ มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกกรรมการบริหารสมาคม)
ค่าสมัครแรกเข้า 50,000 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกปีละ 3,600 บาท
วิสามัญ (เหมาะสำหรับกิจการร้านทองทั่วไป)
ค่าสมัครแรกเข้า 10,000 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกปีละ 1,800 บาท
3. ลักษณะสถานที่ประกอบการ
อาคารพาณิชย์
โรงงาน
ทาวน์เฮ้าส์
อาคารสำนักงาน
อาคารชุด
เช่าสถานที่ในห้างสรรพสินค้า
อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................
4. กรรมสิทธิ์ของสถานที่ประกอบการ
เป็นเจ้าของอาคาร

/ สถานที่

เป็นผู้เช่าอาคาร / สถานที่ (กรุณาแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามหน้าที่ 5 ข้อที่ 8)

อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................
5. กรณีที่สมาคมค้าทองคำต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามร้านทองใกล้เคียงข้าพเจ้าได้ที่
ชื่อร้านทอง.............................................................................................ชื่อเจ้าของร้านทอง.............................................................
โทรศัพท์...........................................................โทรสาร...............................................มือถือ...........................................................
6. แผนที่ตั้งสถานทีป่ ระกอบการของท่าน พร้อมสถานที่ใกล้เคียงทีส่ ำคัญ (สามารถแนบแผนที่แยกออกต่างหากได้) หรือ พิกัด GPS Google Maps
(ตัวอย่างเช่น เส้นรุ้ง ละติจูด Latitude = 13.717946, เส้นแวง ลองจิจูด Longitude = 100.5193873)
Latitude =
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สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสมาคมค้าทองคำ
1. สมาชิกมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
2. สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่ง
ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
3. สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคม หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคม
4. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
5. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
6. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ
7. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด
8. สมาชิกมีหน้าที่ดำรงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
9. สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคม ให้เจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
10. สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามกำหนด (สมาชิกฯ ต้องต่ออายุก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)
11. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยน นาม นามสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ เลิ กประกอบวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล หรือ
อื่นๆ ที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนังสือ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ
1. สมาชิกสมาคมค้าทองคำจะได้รับ "เอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกฯ" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อประกอบการจดแจ้งรับสิทธิพิเศษทางภาษี และ อื่น ๆ
2. สมาชิกสมาคมค้าทองคำจะได้รับ "สติ๊กเกอร์แสดงความเป็นสมาชิกฯ" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อติดแสดงไว้หน้าร้าน สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
3. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์ นำเข้า - ส่งออก ทองคํา โดยการแสดงเอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ (1) ต่อกรมศุลกากร เพื่อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากร
4. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์ สมัครขอรับบัตรเดินทาง APEC Business Travel Card โดยแนบเอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ
(1) ซึ่งสมาคมค้าทองคำมีสถานะเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.abtc-jsccib.org
5. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ที่เป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือค้า ทองคําแท่ง มีสิทธิ์ ยื่นจด แจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ (ภ.พ.01.3) ต่อกรมสรรพากร เพื่อ
ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับทองคําแท่ง
6. สมาคมค้าทองคำ ทำการประกาศชื่อสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.goldtraders.or.th) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภค
7. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้น เช่น การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ต่าง ๆ
8. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ วารสารทองคํา ซึ่งรวบรวมข่าวสารในอุตสาหกรรมค้าทองคำ รวมถึงความรู้ต่าง ๆ โดยนโยบายการจัดทำจะเน้นคุณภาพ
ของเนื้อหาเป็นสำคัญ และจัดส่งให้สมาชิกเป็นประจําทุก 2 เดือน (ทางไปรษณีย์)
9. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ จุลสารสรุปข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสรุปราคาทองคำในรอบเดือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำภาษี และเพื่อประโยชน์
อื่น ๆ เป็นประจำทุกต้นเดือน (ทางไปรษณีย์)
10. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับอีเมล แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ สมาชิกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งข่าวการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ซึ่ งจัดโดย
สมาคมฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
11. สมาชิก สมาคมค้าทองคำ ได้ รับ สิทธิ์ในการสมั คร บริ ก าร SMS แจ้งราคาทองในราคาพิ เศษ หรือสามารถสมั ครบริก ารอื่ น ๆ ตามที่ สมาคมค้าทองคํ า
จัดให้บริการ
12. สมาคมค้าทองคำ มีนโยบายการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำ ข่าวสารทองปลอม ข่ าวสารภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยสมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์เข้ารับบริการฟรี
ข้าพเจ้า.................................................เข้าใจหลักการและกฎระเบียบของทางสมาคมฯ เป็นอย่างดีแล้ว และพร้อมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร
(............................................................)
วันที่................/...................../..................
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ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมค้าทองคำโดยเคร่งครัด เพื่อความเป็นมาตรฐานที่ดีของกิจการค้าทองคำของประเทศ และ
ยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมค้าทองคำในทุกๆ กิจกรรมที่เป็นการพัฒนา และเป็นกฎระเบียบของสมาคมค้าทองคำทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการของสมาคมค้าทองคำ (ใช้ระยะเวลาใน
การพิจารณาประมาณ 1-2 สัปดาห์) หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว สมาคมค้าทองคำจะแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

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

ผู้ลงนามรับรอง
(การสมัครสมาชิกฯ ต้องมีผู้ลงนามรับรองอย่างน้อย 2 ใน 3 ราย และห้ามเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัคร)
1. กรณีผู้รับรอง ต้องเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ ประเภทสมาชิก สามัญ/วิสามัญ เท่านัน้
โปรดระบุ บริษัท/ห้างร้าน ................................................................ เลขทีส่ มาชิก .......................... เบอร์ติดต่อ .............................................
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้รับรอง

.............................................................
(...........................................................) ลงชื่อ-นามสกุล ผูร้ ับรองตัวบรรจง

2. กรณีผู้รับรอง เป็นสมาชิก หรือ มิใช่สมาชิกสมาคมค้าทองคำ แต่ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าทองคำ เท่านั้น
โปรดระบุ บริษัท/ห้างร้าน ................................................................ เลขทีส่ มาชิก (ถ้ามี) .......................... เบอร์ติดต่อ ..................................
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้รับรอง

.............................................................
(...........................................................) ลงชื่อ-นามสกุล ผูร้ ับรองตัวบรรจง

3. กรณีผู้รับรอง เป็นประธาน หรือผู้บริหารชมรมร้านทองประจำแต่ละจังหวัด
โปรดระบุชื่อ ชมรมร้านทองประจำแต่ละจังหวัด หรืออำเภอ ...............................................................................................................................
ตำแหน่ง ................................................................ ร้านทอง ....................................................................... เบอร์ติดต่อ ...................................
ประทับตราชมรมฯ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้รับรอง

.............................................................
(...........................................................) ลงชื่อ-นามสกุล ผูร้ ับรองตัวบรรจง

หมายเหตุ
1. ผู้รับรองไม่ใช่ผู้ค้ำประกัน เป็นเพียงการรับรองว่าผู้สมัครประกอบธุรกิจร้านค้าทองจริงเท่านั้น และหากผู้สมัครไม่
สามารถหาผู้รับรองทั้งร้านทองใกล้เคียง และ ชมรมจั งหวัดได้ ผู้สมัครก็สามารถให้ร้านขายส่ง ที่ ผู้สมัครซื้อขายทองอยู่ลง
นามรับรองให้ได้เช่นเดียวกัน
2. การเป็นสมาชิกของสมาคมค้ าทองคำนั้ น ทางสมาคมค้าทองคำมิได้เป็นผู้ค้ำประกันว่าท่านจะเป็นผู้ค้าทองที่มี
มาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.5 % การจะสร้างมาตรฐานที่ดี ต้องขึ้น อยู่กับความรับผิดชอบของเจ้าของร้านโดยตรง ทาง
สมาคมค้าทองคำ เป็นเพียงผู้กำหนดมาตรฐานที่ถูกต้องเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม และเป็นสื่อกลางไปสู่ภาครัฐบาล เพื่อความ
ถูกต้องของมาตรฐานทองคำของประเทศเท่านั้น
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ข้อควรทราบในการสมัครสมาชิก
เอกสารประกอบการสมัคร
บุคคลธรรมดา
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20)
6. รูปถ่าย (สถานที่ประกอบการจริง หน้าร้านค้า, ภายในร้านค้า
และลักษณะการจัดวางสินค้า) จำนวนอย่างน้อย 4 รูป
7. สำเนาใบอนุญาตให้ค้าของเก่า
8. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้เช่าอาคาร
(เช่น สัญญาเช่าอาคาร, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น)

นิติบุคคล
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล)
หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล)
4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุทุน
จดทะเบียนและสัดส่วนการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20)
6. รูปถ่าย (สถานที่ประกอบการจริง หน้าร้านค้า, ภายในร้านค้า และลักษณะ
การจัดวางสินค้า) จำนวนอย่างน้อย 4 รูป
7. สำเนาใบอนุญาตให้ค้าของเก่า
8. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้เช่าอาคาร
(เช่น สำเนาสัญญาเช่าอาคาร, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น)
9. หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคล สำหรับผู้แทนนิติบุคคล (ต้อง
เป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล)
10. กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ ต้องมีสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ที่มีผู้มี
สัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
11. กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ต้องมีสำเนา
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. กรณี เป็ น ผู้ ผลิตทองรูป พรรณ และผู้ ค้าทองคำแท่ งยี่ ห้อ ตนเอง ต้ องมี
สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
13. กรณีประกอบธุรกิจค้าทองคำออนไลน์ ต้องมีสำเนาหนังรับรองบริษัท ที่
แสดงทุ น จดทะเบี ย นไม่ ต่ ำกว่ า 100 ล้ านบาท และต้ อ งชำระเต็ ม ทุ น จด
ทะเบี ย น โดยมี ท องคำพร้ อ มส่ งมอบให้ ลู ก ค้ า เสมอ และต้ อ งมี ส ำเนา
ใบอนุญาตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตามเงื่อนไขของกระทรวงพาณิชย์)

ข้อชี้แจงขั้นตอนการสมัคร
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อในใบสมัคร เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณารับสมัครฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
- เอกสารทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติฯ พร้อมประทับตราสำคัญ
- การลงนามรับรอง ผู้สมัครจำเป็นต้องมีผลู้ งนามรับรองอย่างน้อยที่สุด 2 ราย โดยห้ามเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรองว่าท่าน
ประกอบกิจการค้าทองจริง และโดยสุจริตเท่านั้น ซึง่ สมาคมฯ อาจ ติดต่อผู้รับรองเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้สมัคร
- การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ เมื่อ สมาคมค้าทองคำพิจารณาอนุมัติและแจ้งผลการรับเข้าเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครทราบแล้ว ให้ผู้สมัครทำการชำระ
ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยค่าแรกเข้า (ชำระครั้งแรกครั้งเดียว) และค่าบำรุงรายปี โดยปีต่อไปต้องชำระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ
1. โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 024-2-33066–8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช
2. ส่งเอกสารใบ Pay-In ทางโทรสาร 0-2020-9099 หรือ E-mail : contact@goldtraders.or.th หรือ Line : @goldtraders
3. โทรติดต่อมายังสมาคมฯ ที่หมายเลข 0-2020-9000 หลังส่งเอกสารข้างต้น เพื่อยืนยันการชำระเงิน
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 8 ม.ค. 64
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อากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคล
(สำหรับสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และการกระทำการแทนนิติบุคคลในฐานะสมาชิกสมาคมค้าทองคำ)
ทำที่....................................................................................
วันที่ ......... เดือน ........................พ.ศ. .............................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)..........................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทัง้ สิ้น ................. ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
เงื่อนไขการลงนาม ...........................................................................................................................................................................................
ขอมอบอำนาจให้ ............................................................................................................................. ซึง่ เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..................................................................................................................................................................
อยู่ที่ .................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
เป็นผู้แทนของนิติบุคคลเพื่อดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และกระทำการแทนนิติบุคคลในฐานะสมาชิก สมาคมค้า
ทองคำ โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง
ตลอดการดำรงสถานะความเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน
(ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง)

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ลงชื่อ ......................................................... ผู้มอบอำนาจ
( ............................................................ )
ลงชื่อ ......................................................... ผูร้ ับมอบอำนาจ
( ............................................................ )
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
( ............................................................ )
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
( ............................................................ )

หมายเหตุ
1. โปรดแนบสําเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผูมอบอำนาจ และผูรับมอบอำนาจ
2. โปรดลงนามรับรองสําเนาเอกสารสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำทุกฉบับ
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