ลําดับที่ สมาชิก .............................(สําหรับเจาหนาที่)

สมาคมคาทองคํา - GOLD TRADERS ASSOCIATION
33/124 อาคารวอลลสตรีท ทาวเวอร ชั้น 24 หอง 2404 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500 โทร 0-2020-9000 แฟกซ 0-2020-9099
E-mail : contact@goldtraders.or.th website : www.goldtraders.or.th

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

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

กรณี บุคคลธรรมดา
ขาพเจา(นาย / นาง / นางสาว) ..................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Ms.) ...................................................................................... อายุ .................. ป สัญชาติ ............................
บัตรประชาชนเลขที่
วัน/เดือน/ป(เกิด) ................................................................
เกี่ยวของกับรานทองเปน .......................................................................... (เจาของราน หรืออื่นๆ) โทรศัพทมือถือ ....................................
ID Line: ................................................ อีเมล (สวนตัว / รับขอมูลขาวสารสมาคมฯ) ...........................................................................................
ชื่อรานทอง (ชื่อราน / คณะบุคคล / หสม.) .................................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนพาณิชย
เลขที่ผูเสียภาษี
สรรพากรพื้นที่ .......................................................................
สถานที่ตั้ง เลขที่ ..................หมูที่ .......... อาคาร .............................. ซอย .............................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล..................................... เขต/อําเภอ......................................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ........................
โทรศัพท (ราน) ................................. โทรสาร .................................. อีเมล (ราน / แสดงหนาเว็บสมาคม) ..............................................
Website .......................................... ผูประสานงาน ...................................................... เบอรโทรติดตอ ......................................................

กรณี นิติบุคคล
ชื่อผูแ ทนนิติบุคคล - ใหนิติบุคคลเสนอชื่อผูแทน 1 ทาน (นาย / นาง / นางสาว) ......................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Ms.) ........................................................................................อายุ .................. ป สัญชาติ ............................
บัตรประชาชนเลขที่
วัน/เดือน/ป(เกิด) .................................................................
ตําแหนง .................................................................................. โทรศัพทมือถือ (ผูแทนนิติบุคคล).................................................................
ID Line: ................................................ อีเมล (รับขอมูลขาวสารสมาคมฯ) .................................................................................................
นิติบุคคล คือ (หจก. / หสน. / บจก. / บมจ. /บล./ บลจ.) ........................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) ............................................................ ประกอบกิจการในนาม (ชื่อกิจการ หรือชื่อสินคา กรณีตางกับชื่อบริษทั )..........................................
ทุนจดทะเบียน ................................................................................. ชําระแลว......................................................................................บาท
เลขที่นิติบุคคล
เลขที่ผูเสียภาษี

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

สถานที่ตั้ง เลขที่ .....................หมูที่ ............. อาคาร .................................. ซอย ...................................... ถนน .........................................
แขวง/ตําบล ........................................ เขต/อําเภอ..................................... จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพท (นิติฯ).................................. โทรสาร .............................. อีเมล (นิติฯ / แสดงหนาเว็บสมาคม)..................................................
Website ............................................................... ผูประสานงาน ............................................. เบอรโทรติดตอ ..........................................
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1. ดําเนินกิจการคาทองคํามาแลว ......... ป เริ่มดําเนินกิจการตั้งแตป พ.ศ. ............. โดยประกอบกิจการประเภท (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. คาปลีก ทองรูปพรรณ
8. คาทองคําแทง (ออนไลน)
2. คาสง, ผูผลิต ทองรูปพรรณ
9. คาทองคําแทง (ไมออนไลน)
3. นําเขา-สงออก ทองรูปพรรณ
10. เครื่องประดับอัญมณี, เพชร, พลอย
4. นําเขา-สงออก ทองคําแทง
11. ชางทอง, โรงงาน
5. นําเขา-สงออก แรทองคํา, ทองผง, เหมืองทองคํา
12. รีไฟนเนอรี,่ หลอม
6. ผลิต, คาทองคําแทงยี่หอตนเอง
13. อื่นๆ เกี่ยวกับทองคํา..................................................
7. หลักทรัพย/โบรกเกอร/ตัวแทนสนับสนุนฯ บริษัท.......................................................................................................
2. ขอสมัครเปนสมาชิกประเภท
สามัญ (มีสิทธิ์ในการไดรับเลือก และ มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกกรรมการบริหารสมาคม)
คาสมัครแรกเขา 50,000 บาท
คาบํารุงสมาชิกปละ 3,600 บาท
วิสามัญ (เหมาะสําหรับกิจการรานทองทั่วไป)
คาสมัครแรกเขา 10,000 บาท
คาบํารุงสมาชิกปละ 1,800 บาท
3. ลักษณะสถานที่ประกอบการ

อาคารพาณิชย
โรงงาน
ทาวนเฮาส
อาคารสํานักงาน
อาคารชุด
เชาสถานที่ในหางสรรพสินคา
อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................
4. กรรมสิทธิ์ของสถานที่ประกอบการ

เปนเจาของอาคาร / สถานที่

เปนผูเ ชาอาคาร / สถานที่

อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................
5. กรณีที่สมาคมคาทองคําตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรานทองใกลเคียงขาพเจาไดที่
ชื่อรานทอง.............................................................................................ชื่อเจาของรานทอง.............................................................
โทรศัพท...........................................................โทรสาร...............................................มือถือ...........................................................
6. แผนที่ตั้งสถานประกอบการของทาน พรอมสถานที่ใกลเคียงทีส
่ ําคัญ หรือ พิกัด GPS Google Maps

(ตัวอยางเชน เสนรุง ละติจูด Latitude = 13.717946, เสนแวง ลองจิจูด Longitude = 100.5193873)
Latitude =
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สิทธิ และหนาที่ของสมาชิกสมาคมคาทองคํา
1. สมาชิกมีสิทธิไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงคของสมาคมเทาที่จะอํานวยได
2. สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรือใหคําแนะนําตอสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใด ๆ อันอยูในวัตถุที่ประสงคของสมาคม เพื่อ
นํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองของสมาคม
3. สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของสมาคมได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการสมาคม หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ
สมาคม
4. สมาชิกมีสิทธิเขารวมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือในการประชุมใหญ
วิสามัญ
5. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
6. สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญสามัญประจําป หรือในการรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารสมาคมฯ
7. สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเครงครัด
8. สมาชิกมีหนาที่ดํารงรักษาเกียรติ และผลประโยชนสวนไดสวนเสียของสมาคม
9. สมาชิกมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคม ใหเจริญรุงเรืองมีความกาวหนาอยูเสมอ
10. สมาชิกมีหนาที่ชําระคาบํารุงใหแกสมาคมตามกําหนด (สมาชิกฯ ตองตออายุกอนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป)
11. สมาชิกผูใดเปลี่ยน นาม นามสกุล สัญชาติ ยายที่อยู ยายที่ตั้งสํานักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิ จ หรือเปลี่ยนผูแทนนิติ
บุคคล หรืออื่นๆ ที่เปนสาระสําคัญ จะตองแจงใหเลขาธิการสมาคมทราบเปนหนังสือ ภายในกําหนดเวลา 7 วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
ประโยชนที่ไดรับจากการสมัครเปนสมาชิกสมาคมคาทองคํา
1. สมาชิกสมาคมคาทองคํา จะไดรับ "เอกสารใบสําคัญแสดงความเปนสมาชิกสมาคมคาทองคํา" (มีอายุปตอป) เพื่อใชประกอบการจดแจงรับสิทธิ
พิเศษทางภาษี และ อื่น ๆ
2.สมาชิกสมาคมคาทองคํา จะไดรับ "สติ๊กเกอรแสดงความเปนสมาชิกสมาคมคาทองคํา" (มีอายุปตอป) เพื่อติดแสดงไวหนาราน สรางความเชื่อมั่น
แกลูกคา
3. สมาชิกสมาคมคาทองคํา มีสิทธิ์ นําเขา - สงออก ทองคํา โดยการแสดงเอกสารใบสําคัญแสดงความเปนสมาชิกสมาคมฯ ตามขอ (1) ตอกรม
ศุลกากร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากร
4. สมาชิกสมาคมคาทองคํา ที่เปนผูนําเขา – สงออก หรือคา ทองคําแทง มีสิทธิ์ ยื่นจด แจงการประกอบกิจการคาทองคํา (ภ.พ.01.3) ตอ
กรมสรรพากร เพื่อขอยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับทองคําแทง
5. สมาชิกสมาคมคาทองคํา มีสิทธิ์ ยื่นจด แจงการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ (ภ.พ.01.4) ตอกรมสรรพากร เพื่อเขาสูภาษีระบบใหม
สําหรับสินคาทองรูปพรรณ โดยจะคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT 7% )จากสวนตางระหวางราคาขายออก และราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ (ระบบเกา
ตองนําราคาทองรูปพรรณ ทั้งราคาเนื้อทองและคากําเหน็จมารวมกัน แลวคูณ7% เพื่อคิดเปนภาษีมูลคาเพิ่ม) (ปจจุบันยกเลิกแลว)
6.สมาคมคาทองคํา ทําการประกาศชื่อสมาชิกผานหนาเว็บไซตของสมาคมฯ (www.goldtraders.or.th) เพื่อเปนการประชาสัมพันธ และสราง
ความเชื่อมั่นแกผูบริโภค
7.สมาชิกสามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้น เชน การอบรม สัมมนา ใหความรูตาง ๆ
8. สมาชิกสมาคมคาทองคํา จะไดรับ วารสารทองคํา ซึ่งรวบรวมขาวสารในอุตสาหกรรมคาทองคํา รวมถึงความรูตาง ๆ โดยนโยบายการจัดทําจะเนน
คุณภาพของเนื้อหาเปนสําคัญ และจัดสงใหสมาชิกเปนประจําทุก 2 เดือน (ทางไปรษณีย)
9. สมาชิกสมาคมคาทองคํา จะไดรับจุลสารสรุปขาวสารตาง ๆ รวมทั้งสรุปราคาทองคําในรอบเดือน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําภาษี และเพื่อ
ประโยชนอื่น ๆ เปนประจําทุกตนเดือน (ทางไปรษณีย)
10. สมาชิกสมาคมคาทองคํา จะไดรับอีเมล แจงขาวสารที่เปนประโยชนแกสมาชิกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งขาวการประชุม สัมมนา ตาง ๆ ซึ่งจัด
โดยสมาคมฯ หรือหนวยงานอื่น ๆ
11. สมาชิกสมาคมคาทองคํา ไดรับสิทธิ์ในการสมัคร บริการ SMS แจงราคาทองในราคาพิเศษ หรือสามารถสมัครบริการอื่น ๆ ตามที่สมาคมคา
ทองคํา จัดใหบริการ
12. สมาคมคาทองคํา มีนโยบายการใหบริการขอมูลขาวสารผานแอพพลิเคชั่น ไมวาจะเปนราคาทองคํา ขาวสารทองปลอม ขาวสารภาษี กฎหมายที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการประกอบธุรกิจในยุคปจจุบัน โดยสมาชิกสมาคมคาทองคํา มีสิทธิ์เขารับบริการฟรี
ขาพเจา.................................................เขาใจหลักการและกฎระเบียบของทางสมาคมฯ เปนอยางดีแลว และพรอมจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ลงชื่อ...................................................................ผูสมัคร
(............................................................)
วันที.่ .............../...................../..................
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ขา พเจา ยิน ดีป ฏิบั ติต ามกฎระเบี ยบของสมาคมคา ทองคํ าโดยเครง ครั ด เพื่ อความเปน มาตรฐานที่ ดีข องกิจการค าทองคํา ของ
ประเทศ และยินดีใหความรวมมือกับสมาคมคาทองคําในทุกๆ กิจกรรมที่เปนการพัฒนา และเปนกฎระเบียบของสมาคมคาทองคําทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
การรั บ รองสถานะการเป น สมาชิ ก ของสมาคมค า ทองคํ า ขึ้ น อยู กั บ การพิ จารณาของคณะกรรมการของสมาคมค า ทองคํ า
(ใชระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 1-2 สัปดาห) หลังจากผานการพิจารณาแลว สมาคมคาทองคําจะแจงใหทราบ เพื่อดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป
ประทับตราบริษัท (ถามี)

ลงชื่อ ......................................................ผูสมัคร
(.............................................................)

ผูลงนามรับรอง
(การสมัครสมาชิกฯ ตองมีผูลงนามรับรองอยางนอย 2 ใน 3 ราย และหามเปนรานเดียวกัน)
ประทับตราบริษัท (ถามี)

ลงชื่อ ผูรับรอง(1)..........................................................สมาชิกสามัญ/วิสามัญ
สมาคมคาทองคํา
(...........................................................)
รหัสสมาชิก.......................... ชื่อราน.................................

ประทับตราบริษัท (ถามี)

ลงชื่อ ผูรับรอง(2)............................................................รานทองใกลเคียงที่เปน
สมาชิกสมาคมฯหรือไมเปนก็ได
(...........................................................)
รหัสสมาชิก.......................... ชื่อราน.................................

ผูสมัครสมาชิกฯ รายนี้

เปนสมาชิกของชมรมฯ

ประทับตราชมรมฯ (ถามี)

ไมเปนสมาชิกของชมรมฯ

ลงชื่อ ผูรับรอง(3).............................................................ชื่อราน.......................................
(...........................................................)
ตําแหนง....................................................ชมรมรานทองจังหวัด ........................................

หมายเหตุ
1. ผูรับรองไมใ ชผูค้ํา ประกัน เปนเพียงรับรองวาผูสมัครประกอบธุรกิจรานคาทองจริง เทานั้น และหาก
ผูสมัครไมสามารถหาผูรับรองทั้งรานทองใกลเคียง และ ชมรมจังหวัดได ผูสมัครก็สามารถใหรานขายสง ที่ผูสมัคร
ซื้อขายทองอยูลงนามรับรองใหไดเชนเดียวกัน
2. การเปนสมาชิกของสมาคมคาทองคํานั้น ทางสมาคมคาทองคํามิไดเปนผูค้ําประกันวาทานจะเปนผูคาทองที่มี
มาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.5 % การจะสรางมาตรฐานที่ดี ตองขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของเจาของรานโดยตรง ทาง
สมาคมคาทองคํา เปนเพียงผูกําหนดมาตรฐานที่ถูกตองเพื่อใหสมาชิกปฏิบัติตาม และเปนสื่อกลางไปสูภาครัฐบาล เพื่อ
ความถูกตองของมาตรฐานทองคําของประเทศเทานั้น
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

4

ขอควรทราบในการสมัครสมาชิก
เอกสารประกอบการสมัคร
บุคคลธรรมดา
1. รูปถายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวตางประเทศ)
3. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนพาณิชย 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20)
6. รูปถายรานทองที่สมัครเปนสมาชิก
7. สําเนาใบคาของเกา
8. เอกสารแสดงความเปนเจาของอาคาร หรือผูเชาอาคาร
(เพื่อเปนหลักฐานแสดงตัวตนของผูประกอบการ)

นิติบุคคล
1. รูปถายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวตางประเทศ)
3. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
4. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท และ หนังสือบริคณหสนธิ ที่ระบุทุน
จดทะเบียนและสัดสวนการถือครองหุนของกรรมการบริษัท 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20)
6. รูปถายรานทองที่สมัครเปนสมาชิก
7. สําเนาใบคาของเกา
8. เอกสารแสดงความเปนเจาของอาคาร หรือผูเชาอาคาร
(เพื่อเปนหลักฐานแสดงตัวตนของผูประกอบการ)
9. กรณีผูสมัครเปนชาวตางประเทศ ตองมีเอกสารระบุสถานภาพ
โดยมีสัญชาติไทย ถือหุนมากกวา 51%
10.ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายลวงหนา

ขอชี้แจงขั้นตอนการสมัคร
- กรอกรายละเอียดใหครบทุกขอในใบสมัคร เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการพิจารณารับสมัคร และแนบเอกสารประกอบใหครบถวน
- เอกสารทุกฉบับ ตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติฯ พรอมประทับตราสําคัญ
- ผูสมัครจําเปนตองมีผลู งนามรับรองอยางนอยที่สุด 2 ราย ดังนี้
1. ผูรับรองเปนสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญ/วิสามัญ (หรือรานขายสงที่ทานทําการซื้อขายดวย)
2. รานทองขางเคียงของทาน (ที่เปนสมาชิกฯ หรือไมเปนสมาชิกของสมาคมคาทองคําก็ได)
3. กรรมการ หรือประธานชมรมรานคาทองประจําจังหวัดที่ทานประกอบกิจการอยู (สําหรับรานทองในสวนภูมิภาค)
ทั้งนี้ เพือ่ รับรองวาทานประกอบกิจการคาทองจริง และโดยสุจริตเทานั้น ซึ่งสมาคมฯ อาจติดตอผูร ับรองเพื่อสอบถามขอมูลผูสมัคร
- การสมัครเขาเปนสมาชิกใหม เมื่อสมาคมคาทองคําพิจารณาอนุมัตแิ ละแจงผลการรับเขาเปนสมาชิกใหผูสมัครทราบแลว ใหผูสมัครทํา
การชําระคาธรรมเนียม ประกอบดวยคาแรกเขา (ชําระครั้งแรกครั้งเดียว / และคาบํารุงรายป และปตอไปชําระกอนวันที่ 31 ธันวาคม ของ
ทุกป)

วิธีการชําระคาธรรมเนียมการสมัครฯ
1.ชื่อบัญชี สมาคมคาทองคํา เลขที่ 024-2-33066–8 บัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช
2.สงเอกสารใบ Pay-In ทางโทรสาร0-2020-9099หรือ E-mail : contact@goldtraders.or.th
3.โทรติดตอมายังสมาคมฯ ที่หมายเลข 0-2020-9000 หลังสงเอกสารขางตน เพื่อยืนยันการชําระเงิน
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