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ขนาด 1 นิว้

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

1. บุคคลธรรมดา เปลี่ยนเป็ น นิตบิ ุคคล ชื่อร้ านเดิม...................................................................... เลขที่สมาชิก...........................
ชื่อผูแ้ ทนนิ ติบุคคล - ให้นิติบุคคลเสนอชื่อผูแ้ ทน 1 ท่าน (นาย / นาง / นางสาว) ......................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Ms.) ........................................................................................อายุ .................. ปี สัญชาติ ............................
บัตรประชาชนเลขที่

วัน/เดือน/ปี (เกิด) .................................................................

ตาแหน่ ง .................................................................................. โทรศัพท์มือถือ (ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล).................................................................
ID Line: ................................................ อีเมล (รับข้อมูลข่าวสารสมาคมฯ) .................................................................................................
นิ ติบุคคล คือ (หจก. / หสน. / บจก. / บมจ. /บล./ บลจ.) ........................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) ............................................................ ประกอบกิจการในนาม (ชื่อกิจการ หรือชื่อสินค้า กรณีต่างกับชือ่ บริษัท)..........................................
ทุนจดทะเบียน ................................................................................. ชาระแล้ว......................................................................................บาท
เลขที่นิติบุคคล
เลขที่ผเู ้ สียภาษี

สรรพากรพื้ นที่ .......................................................................

สถานที่ต้งั เลขที่ .....................หมู่ที่ ............. อาคาร .................................. ซอย ...................................... ถนน .........................................
แขวง/ตาบล ........................................ เขต/อาเภอ..................................... จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์ (นิ ติฯ).................................. โทรสาร .............................. อีเมล (นิ ติฯ / แสดงหน้าเว็บสมาคม)..................................................
Website ............................................................... ผูป้ ระสานงาน ............................................. เบอร์โทรติดต่อ ..........................................
2. ดาเนิ นกิจการค้าทองคามาแล้ว ......... ปี เริ่มดาเนิ นกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. ............. โดยประกอบกิจการประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
8. ค้าทองคาแท่ง (ออนไลน์)
2. ค้าส่ง, ผูผ้ ลิต ทองรูปพรรณ
9. ค้าทองคาแท่ง (ไม่ออนไลน์)
3. นาเข้า-ส่งออก ทองรูปพรรณ
10. เครื่องประดับอัญมณี, เพชร, พลอย
4. นาเข้า-ส่งออก ทองคาแท่ง
11. ช่างทอง, โรงงาน
5. นาเข้า-ส่งออก แร่ทองคา, ทองผง, เหมืองทองคา
12. รีไฟน์เนอรี่, หลอม
6. ผลิต, ค้าทองคาแท่งยีห่ อ้ ตนเอง
13. อื่นๆ เกี่ยวกับทองคา....................................................
7. หลักทรัพย์/โบรกเกอร์/ตัวแทนสนับสนุ นฯ บริษัท.......................................................................................................
3. ลักษณะสถานที่ประกอบการ
อาคารพาณิชย์
โรงงาน
ทาวน์เฮ้าส์
อาคารสานักงาน
อาคารชุด
เช่าสถานที่ในห้างสรรพสินค้า
อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................
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สำหรับสมำชิก เปลี่ยนเป็น นิติบุคคลเท่ำนั้น

4. กรรมสิทธิ์ของสถานที่ประกอบการ

เป็ นเจ้าของอาคาร /สถานที่
เป็ นผูเ้ ช่าอาคาร/สถานที่
อืน่ ๆ(ระบุ) ................................................................
5. กรณีที่สมาคมค้าทองคาต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามร้านทองใกล้เคียงข้าพเจ้า ได้ที่
ชื่อร้านทอง.............................................................................................ชื่อเจ้าของร้านทอง.............................................................
โทรศัพท์...........................................................โทรสาร...............................................มือถือ...........................................................
6. แผนที่ต้งั สถานประกอบการของท่าน พร้อมสถานที่ใกล้เคียงที่สาคัญ หรือ พิกด
ั GPS Google Maps

(ตัวอย่างเช่น เส้นรุง้ ละติจูด Latitude = 13.717946, เส้นแวง ลองจิจูด Longitude = 100.5193873)

สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสมาคมค้าทองคา
1. สมาชิกมีสิทธิได้รบั ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
2. สมาชิกมีสิทธิ เสนอความคิดเห็น หรือให้คาแนะนาต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุ ที่ประสงค์ของสมาคม เพื่ อ
นามาซึ่งความเจริญรุง่ เรืองของสมาคม
3. สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทาหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคม หรือกรรมการผูท้ าหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคม
4. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี หรือในการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
5. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
6. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือในการรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริหารสมาคมฯ
7. สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด
8. สมาชิกมีหน้าที่ดารงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
9. สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจการของสมาคม ให้เจริญรุง่ เรืองมีความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
10. สมาชิกมีหน้าที่ชาระค่าบารุงให้แก่สมาคมตามกาหนด (สมาชิกฯ ต้องต่ออายุก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี )
11. สมาชิกผูใ้ ดเปลี่ยน นาม นามสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ต้งั สานักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
หรืออื่นๆ ที่เป็ นสาระสาคัญ จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็ นหนังสือ ภายในกาหนดเวลา 7 วัน นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง

ประโยชน์ที่ได้รบั จากการสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมค้าทองคา
1. สมาชิกสมาคมค้าทองคาจะได้รบั "เอกสารใบสาคัญแสดงความเป็ นสมาชิกฯ" (มีอายุปีต่อปี ) เพื่อประกอบการจดแจ้งรับสิทธิพิเศษทางภาษี และ อื่น ๆ
2. สมาชิกสมาคมค้าทองคาจะได้รบั "สติ๊กเกอร์แสดงความเป็ นสมาชิกฯ" (มีอายุปีต่อปี ) เพื่อติดแสดงไว้หน้าร้าน สร้างความเชื่อมัน่ แก่ลูกค้า
3. สมาชิกสมาคมค้าทองคา มีสิทธิ์ นาเข้า - ส่งออก ทองคา โดยการแสดงเอกสารใบสาคัญแสดงความเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ (1) ต่อกรมศุลกากร
เพื่อปฏิบตั ิตามขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากร
4. สมาชิกสมาคมค้าทองคา มีสิทธิ์ สมัครขอรับบัตรเดินทาง APEC Business Travel Card โดยแนบเอกสารใบสาคัญแสดงความเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ตาม
ข้อ (1) ซึ่งสมาคมค้าทองคามีสถานะเป็ นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.abtc-jsccib.org
5. สมาชิกสมาคมค้าทองคา ที่เป็ นผูน้ าเข้า – ส่งออก หรือค้า ทองคาแท่ง มีสิทธิ์ ยื่นจด แจ้งการประกอบกิจการค้าทองคา (ภ.พ.01.3) ต่อ
กรมสรรพากร เพื่อขอยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่มสาหรับทองคาแท่ง
6. สมาชิกสมาคมค้าทองคา มีสิทธิ์ ยื่นจด แจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ (ภ.พ.01.4) ต่อกรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ภาษี ระบบใหม่สาหรับ
สินค้าทองรูปพรรณ โดยจะคานวณภาษี มูลค่าเพิ่ม(VAT 7% )จากส่วนต่างระหว่างราคาขายออก และราคารับซื้ อคืนทองรูปพรรณ (ระบบเก่าต้องนาราคา
ทองรูปพรรณ ทั้งราคาเนื้ อทองและค่ากาเหน็ จมารวมกัน แล้วคูณ7% เพื่อคิดเป็ นภาษี มูลค่าเพิ่ม) (ปั จจุบนั ยกเลิกแล้ว)
7. สมาคมค้าทองคา ทาการประกาศชื่อสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.goldtraders.or.th) เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมัน่
แก่ผูบ้ ริโภค
ลงชื่อ...................................................................ผูส้ มัคร
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8. สมาชิกสมาคมค้าทองคา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้ น เช่น การอบรม สัมมนา ให้ความรูต้ ่าง ๆ
9. สมาชิกสมาคมค้าทองคา จะได้รบั วารสารทองคา ซึ่งรวบรวมข่าวสารในอุตสาหกรรมค้าทองคา รวมถึงความรูต้ ่าง ๆ โดยนโยบายการจัดทาจะเน้น
คุณภาพของเนื้ อหาเป็ นสาคัญ และจัดส่งให้สมาชิกเป็ นประจาทุก 2 เดือน (ทางไปรษณีย)์
10. สมาชิกสมาคมค้าทองคา จะได้รบั จุลสารสรุปข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสรุปราคาทองคาในรอบเดือน เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการจัดทาภาษี และเพื่อ
ประโยชน์อื่น ๆ เป็ นประจาทุกต้นเดือน (ทางไปรษณีย)์
11. สมาชิกสมาคมค้าทองคา จะได้รบั อีเมล แจ้งข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่สมาชิกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งข่าวการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ซึ่งจัดโดย
สมาคมฯ หรือหน่ วยงานอื่น ๆ
12. สมาชิกสมาคมค้าทองคา ได้รบั สิทธิ์ในการสมัคร บริการ SMS แจ้งราคาทองในราคาพิเศษ หรือสามารถสมัครบริการอื่น ๆ ตามที่สมาคมค้าทองคา
จัดให้บริการ
13. สมาคมค้าทองคา มีนโยบายการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไม่วา่ จะเป็ นราคาทองคา ข่าวสารทองปลอม ข่าวสารภาษี กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในยุคปั จจุบนั โดยสมาชิกสมาคมค้าทองคา มีสิทธิ์เข้ารับบริการฟรี
ข้าพเจ้า.................................................เข้าใจหลักการและกฎระเบียบของทางสมาคมฯ เป็ นอย่างดีแล้ว และพร้อมจะปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
ลงชื่อ...................................................................ผูส้ มัคร
(............................................................)
วันที่................/...................../..................

เอกสารประกอบการเปลี่ยนผ่านสูน่ ิตบิ ุคคล
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ ว 2 รูป
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สาเนาหนังสือรับรองบริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือครองหุน้ ของกรรมการบริษัท 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20)
6. รูปถ่ายร้านทองที่สมัครเป็ นสมาชิก
7. สาเนาใบค้าของเก่า
8. เอกสารแสดงความเป็ นเจ้าของอาคาร หรือผูเ้ ช่าอาคาร (เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงตัวตนของผูป้ ระกอบการ)
9. กรณีผสู ้ มัครเป็ นชาวต่างประเทศ ต้องมีเอกสารระบุสถานภาพ โดยมีสญ
ั ชาติไทย ถือหุน้ มากกว่า 51%
10. ใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
11. ใบสาคัญแสดงความเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ฉบับเดิม

ข้อชี้ แจงขั้นตอนการยืน่ เอกสารเปลี่ยนผ่านสูน่ ิตบิ ุคคล
1. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ และแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติฯ พร้อมประทับตราสาคัญ
2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สมาคมค้าทองคาทางไปรษณีย์ ตามที่อยูส่ มาคมค้าทองคา
3. สมาคมฯ จะจัดทาเอกสารสาคัญแสดงความเป็ นสมาชิกฯ (ฉบับใหม่) ส่งให้ท่านฯ ทางไปรษณีย์ เพื่อใช้สาหรับยืน่ ต่อสรรพากร

ค่าธรรมเนียมสมาชิกฯ (สาหรับ สมาชิกที่ยงั ไม่ได้ชาระ)
1. ค่าบารุงประจาปี สมาชิกประเภท สามัญ 3,600 บาท / สมาชิกประเภท วิสามัญ 1,800 บาท
2. ชื่อบัญชี สมาคมค้าทองคา เลขที่ 024-2-33066–8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช
3. ส่งเอกสารใบ Pay-In ทางโทรสาร 0-2020-9099 หรือ E-mail : contact@goldtraders.or.th
4. โทรติดต่อมายังสมาคมฯ ที่หมายเลข 0-2020-9000หลังส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อยืนยันการชาระเงิน

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
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