








ข้อตกลงการขอใช้สิทธิประโยชน์ส าหรับเครือ่งจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร 

(Electronic Machine Tracking (eMT online)) 

(กรณีผู้ลงนามในข้อตกลงนี้เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่....(วันที่ท ำข้อตกลงนี้).....เดือน.....(เดือนที่ท ำข้อตกลงนี้).....พ.ศ. ...(ปีที่ท ำข้อตกลงนี้).... 

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำข้ึน ณ ...........(ชื่อบริษัทที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน).......... ตั้งอยู่เลขที่...(ที่ตั้งบริษัท) 
ถนน ..(ชื่อ ถนน)...ต ำบล/แขวง....(ชื่อ ต ำบล/แขวง).... อ ำเภอ/เขต.......(ชื่อ อ ำเภอ/เขต)... จังหวัด…….(ชื่อ
จังหวัด)…เมื่อวันที่....(วันที่ท ำข้อตกลงนี้).....เดือน.....(เดือนที่ท ำข้อตกลงนี้).....พ.ศ ...(ปีที่ท ำข้อตกลงนี้)... โดย
(นำย/นำง/นำงสำว) ……....(ชื่อ-สกุล ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท).......... ได้รับมอบอ ำนำจจำก..........-
................เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันปรำกฏตำมหนังสือ เลขที่ ... -.....ลงวันที่…….-.......เดือน.................-
................พ.ศ..........-.. .........แนบท้ำยสัญญำนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับบริกำร” ได้ท ำข้อตกลง
กำรขอใช้สิทธิประโยชน์ส ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร มอบไว้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ตัวอย่าง) 

ข้อตกลงการขอใช้สิทธิประโยชน์ส าหรับเครือ่งจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร 

(Electronic Machine Tracking (eMT online)) 

(กรณีผู้ลงนามในข้อตกลงนี้เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท) 

วันที่ 1 เดือน   กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2555  

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ บริษัท ไอ.ซี.เอ. (ประเทศไทย) จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1 อำคำร TP&T ชั้น 16 
ถนน วิภำวดี รังสิต ต ำบล/แขวง ลำดยำว  อ ำเภอ/เขต จตุจักร  จังหวัด กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่  1 เดือน 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 โดย(นำย/นำง/นำงสำว)   ช ำนำญ  กำรลงทุน  ได้รับมอบอ ำนำจจำก 
        -          เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันปรำกฏตำมหนังสือ เลขที่      -      ลงวันที่   -   เดือน 
        -        พ.ศ.       -      แนบท้ำยสัญญำนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับบริกำร” ได้ท ำข้อตกลง
กำรขอใช้สิทธิประโยชน์ส ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร มอบไว้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 



หมายเหตุ : ผู้มำติดต่อขอรับรหัสผ่ำน (Username/Password) ระบบ eMT Online ต้องน ำหนังสือข้อตกลง

กำรขอใช้สิทธิประโยชน์ส ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจรนี้ (ฉบับจริง) พร้อมแนบ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) ยื่นให้กับพนักงำนสมำคมผ่ำน 2 ช่องทำงดังนี้ 

1. ติดต่อขอรับได้ที่เคำท์เตอร์ให้บริกำรงำนเครื่องจักรสมำคมสโมสรนักลงทุน ชั้น 16 

2. ติดต่อขอรับได้ในวันที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Workshop สมำคมสโมสรนักลงทุน ชั้น 12 ตำม
วันและเวลำที่ก ำหนด   

 



ข้อตกลงการขอใช้สิทธิประโยชน์ส าหรับเครือ่งจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร 

(Electronic Machine Tracking (eMT online)) 

(กรณีผู้ลงนามในข้อตกลงนี้เป็นผู้ได้รับมอบอ านาจกระท าการแทนบริษัท) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่....(วันที่ท ำข้อตกลงนี้).....เดือน.....(เดือนที่ท ำข้อตกลงนี้).....พ.ศ. ...(ปีที่ท ำข้อตกลงนี้).... 

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำข้ึน ณ ...........(ชื่อบริษัทที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน).......... ตั้งอยู่เลขที่...(ที่ตั้งบริษัท) 
ถนน ..(ชื่อ ถนน)...ต ำบล/แขวง....(ชื่อ ต ำบล/แขวง).... อ ำเภอ/เขต.......(ชื่อ อ ำเภอ/เขต)... จังหวัด…….(ชื่อ
จังหวัด)…เมื่อวันที่....(วันที่ท ำข้อตกลงนี้).....เดือน.....(เดือนที่ท ำข้อตกลงนี้).....พ.ศ ...(ปีที่ท ำข้อตกลงนี้)... โดย
(นำย/นำง/นำงสำว) ……....(ชื่อ-สกุล ผู้ได้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท).......... ได้รับมอบอ ำนำจจำก
.........(ชื่อบริษัทที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน)........ เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันปรำกฏตำมหนังสือ เลขที่ ..(เลขที่
หนังสือมอบอ ำนำจ).......ลงวันที่…….(วันที่ของหนังสือมอบอ ำนำจ ).......เดือน...(เดือนของหนังสือมอบ
อ ำนำจ)......พ.ศ......(ปีของหนังสือมอบอ ำนำจ )........แนบท้ำยสัญญำนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ 
“ผู้รับบริกำร” ได้ท ำข้อตกลงกำรขอใช้สิทธิประโยชน์ส ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร 
มอบไว้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ตัวอย่าง) 

ข้อตกลงการขอใช้สิทธิประโยชน์ส าหรับเครือ่งจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร 

(Electronic Machine Tracking (eMT online)) 

(กรณีผู้ลงนามในข้อตกลงนี้เป็นผู้ได้รับมอบอ านาจกระท าการแทนบริษัท) 

วันที่ 1 เดือน   กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2555  

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ บริษัท ไอ.ซี.เอ. (ประเทศไทย) จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1 อำคำร TP&T ชั้น 16 
ถนน วิภำวดี รังสิต ต ำบล/แขวง ลำดยำว  อ ำเภอ/เขต จตุจักร  จังหวัด กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 1เดือน 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 โดย(นำย/นำง/นำงสำว)   เชี่ยวชำญ กำรลงทุน  ได้รับมอบอ ำนำจจำก บริษัท ไอ.ซี.เอ. 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันปรำกฏตำมหนังสือ เลขที่ สส – 0001    ลงวันที่ 5 เดือน 
มกรำคม พ.ศ.  2555 แนบท้ำยสัญญำนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับบริกำร” ได้ท ำข้อตกลงกำรขอใช้
สิทธิประโยชน์ส ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร มอบไว้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร ดังต่อไปนี้ 



กรณีผู้ลงนามในข้อตกลงนี้เป็นผู้ได้รับมอบอ านาจกระท าการแทนบริษัท ต้องจัดเตรียมเอกสาร
แนบเพิ่มเติมดังนี้ 

1. หนังสือมอบอ ำนำจ ซึ่งลงนำมตำมจ ำนวนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในหน้ำหนังสือรับรองบริษัท และ
ประทับตรำบริษัทพร้อมทั้งปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท  

2. ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัท (เฉพำะหน้ำแรก) 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำ Passport ของกรรมกำรผู้มอบอ ำนำจ (รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

 
หมายเหตุ : ผู้มำติดต่อขอรับรหัสผ่ำน (Username/Password) ระบบ eMT Online ต้องน ำหนังสือข้อตกลง

กำรขอใช้สิทธิประโยชน์ส ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจรนี้ (ฉบับจริง) พร้อมแนบ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) ยื่นให้กับพนักงำนสมำคมผ่ำน 2 ช่องทำงดังนี้ 

1. ติดต่อขอรับได้ที่เคำท์เตอร์ให้บริกำรงำนเครื่องจักรสมำคมสโมสรนักลงทุน ชั้น 16 

2. ติดต่อขอรับได้ในวันที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Workshop สมำคมสโมสรนักลงทุน ชั้น 12 ตำม
วันและเวลำที่ก ำหนด   

 

 


