แบบฟอร์ม 1
ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
รำยบริษัท .................................. จำกัด
วันที่..................................................
เรียน คณะกรรมกำรกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................... ซึ่งภำยหลังจำกได้อ่ำนและเข้ำใจข้ อบังคับของ
กองทุนฯ โดยตลอดแล้ว ขอสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกของกองทุนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำขอรั บรองและสัญญำว่ำข้ำพเจ้ำจะปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ
ของกองทุน บรรดำที่มีอยูแ่ ล้ว และ/หรือ จะได้มีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมคำชีข้ ำดของ
คณะกรรมกำรกองทุนฯ ในปั ญหำเกี่ยวกับกำรเป็ นสมำชิกของข้ำพเจ้ำ และกำรตีควำมข้อบังคับกองทุนฯ รวมทัง้ ข้อกำหนดต่ำงๆ ของ
ข้อบังคับกองทุนทุกประกำร
อนึ่ง โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ำพเจ้ำ มอบอำนำจให้ บริษัท .................................. จำกัด ในฐำนะนำยจ้ำงของข้ำพเจ้ำมีอำนำจใน
กำรจัดสรรเงินจำนวนตำมอัตรำที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนจำกเงินเดือนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ง ไม่นบั รวมเงินอย่ำงอื่นที่ได้รบั จำกบริษัทฯ
อำทิเช่น ค่ำครองชีพ ค่ำล่วงเวลำ โบนัส ค่ำบริกำร เป็ นต้น เพื่อนำส่งเข้ำกองทุนฯ ในนำมข้ำพเจ้ำเพื่อเป็ นเงินสะสมของข้ำพเจ้ำต่อไปตำม
ข้อบังคับของกองทุน
นอกจำกสิทธิประโยชน์ท่ีขำ้ พเจ้ำจะพึงได้รบั ตำมข้อบังคับของกองทุน ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จำกกองทุนอีก
รายละเอียดของผู้สมัคร
ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย) ........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................….............................................................................
เกิดเมือ่ วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. ..................... อายุ .........................ปี
สัญชาติ........................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ .................................................. ออกให้โดย
............................................
อยู่บ้านเลขที่ ......……….... ซอย .................................. ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ................................
อาเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. โทร. ....................................
สถานะครอบครัว [ ] โสด [ ] สมรส [ ] มีบุตร ............. คน [ ] ไม่มีบุตร [ ] หม้าย
ชือ่ คู่สมรส ..........................................................................................................................................
เข้าทางานเมือ่ วันที่ ....................................................... วันทีเ่ ข้าเป็ นสมาชิกกองทุน
.............................................................
เลือกสะสมเงินเข้ากองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ......................ของค่าจ้างพืน้ ฐานต่อเดือน (ตามสิทธิในข้อบังคับ
กองทุน)
ในกำรนีข้ ำ้ พเจ้ำยินยอมให้บริษัท .................................. จำกัด (บริษัท) เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ (ไม่
ว่ำข้อมูลดังกล่ำวจะจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรหรืออิเลคทรอนิกส์ท่ผี ่ำนมำหรือจะมีขนึ ้ ในอนำคต) และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวของข้ำพเจ้ำให้แก่ บริษัทจัดกำรกองทุนสำรองเลีย้ งชีพและกลุม่ บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลภำยนอกซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรของบริษัทจัดกำร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพและกลุม่ บริษัทในเครือ (ซึง่ บุคคลดังกล่ำวอำจอยู่ในหรือนอกประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวข้องกับกำรบริหำร จัดกำร
หรือดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพนี ้
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การยินยอม และ การรับรองสถานะเพือ่ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(กฎหมาย FATCA)
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี ซึง่ จดทะเบียนแล้ว (กองทุน) และ บริษัท เอไอเอ จำกัด ในฐำนะบริษัท
จัดกำรกองทุน (“บริษัทจัดกำร”) มีขอ้ ผูกพันหรือต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย FATCA ในกำรนี ้ ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้กองทุนและ/หรือบริษัท
จัดกำรสำมำรถดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี ้ เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย FATCA
การให้ข้อมูล และการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้ำ พเจ้ำ ขอให้ควำมยิ น ยอมโดยชัดแจ้ง ให้ กองทุนและ/หรือบริษัท จัดกำรมีสิ ทธิ ในกำรจัดส่งข้อมูลและข้อมูล ส่ว นบุคคลให้กับหน่วยงำนรัฐ
หน่วยงำนกำกับดูแล และ/หรือบุคคลอื่นใดที่มีควำมเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในกำรรำยงำน ซึง่ รวมถึงกรมสรรพำกร ประเทศสหรัฐอเมริกำ (US IRS)
ข้ำพเจ้ำรับทรำบและเข้ำใจดีว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวนีอ้ ำจรวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกรำชอำณำจักร และกำรเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่ำวจึงอำจเกี่ยวข้องกับ i) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำทัง้ ในปั จจุบนั และที่จะเกิดขึน้ ในอนำคต ii) ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรเข้ำเป็ นสมำชิกที่เกิดขึน้
ตำมใบสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกฉบับนี ้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำกองทุนและ/หรือบริษัทจัดกำรจะไม่สำมำรถดำเนินกำรใดๆเกี่ยวกับกำรจัดกำ ร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพของข้ำพเจ้ำ หำกข้ำพเจ้ำปฏิเสธกำรให้ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งดังกล่ำวนี ้
คารับรองสถานะของบุคคลสหรัฐอเมริกา
ในกำรเข้ำเป็ นสมำชิกนีแ้ ละลงลำยมือชื่อด้ำนล่ำงนี ้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้เป็ นบุคคลสหรัฐอเมริกำ (US Person) ตำมวัตถุประสงค์ใน
กำรเสียภำษี เงินได้ของรัฐบำลกลำงสหรัฐอเมริกำ และข้ำพเจ้ำไม่ได้กระทำกำรแทนหรือกระทำกำรในนำมของบุคคลสหรัฐอเมริกำ (US Person)
ข้ำพเจ้ำรับทรำบและเข้ำใจดีว่ำกองทุนและ/หรือบริษัทจัดกำรเชื่อว่ำถ้อยแถลงนีเ้ ป็ นควำมจริง และกองทุนและ/หรือบริษัทจัดกำรจะใช้ถอ้ ย แถลงนี ้
และจะดำเนินกำรต่ำงๆบนพืน้ ฐำนของถ้อยแถลงนี ้ (ในกรณีท่ีเป็ นบุคคลสหรัฐอเมริกำ (US Person) ให้ขีดฆ่ำวรรคนีอ้ อกทัง้ หมดและลงลำยมือชื่อ
กำกับไว้ดำ้ นซ้ำย)
การแจ้งเปลีย่ นแปลงข้อมูลหรือสถานะ
ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะแจ้งให้กองทุนและ/หรือบริษัทจัดกำรทรำบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูลใดๆ ของข้ำพเจ้ำตำมที่เคยแจ้งไว้ กบั กองทุน
และ/หรือบริษัทจัดกำรหำกสถำนะหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนัน้ มีควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้ นี ้ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูลนัน้ (ควำมในข้อนีไ้ ม่ใช้กบั พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูม้ ีถ่ินพำนักในสหรัฐอเมริกำซึ่ งต้องกรอกแบบฟอร์มกำร
เสียภำษี W-9 ของกรมสรรพำกรสหรัฐอเมริกำ)
หมายเหตุ: การไม่เปิ ดเผยข้อความจริงหรือการแถลงข้อความเท็จเกีย่ วกับสถานะทางภาษีของบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) อาจถูกลงโทษตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา
ข้ำพเจ้ำได้รบั ทรำบและยินยอมตำมข้อควำมข้ำงต้น และขอรับรองว่ำข้อควำมที่กล่ำวไว้ทงั้ หมด และบรรดำรำยละเอียดที่แจ้งต่อคณะกรรมกำร
กองทุนฯ และ/หรือบริษัทจัดกำรเป็ นควำมจริงทุกประกำร

(ลงชื่อ) .................................................................... ผูส้ มัคร

(ลงชื่อ) .................................................................... พยำน

(ลงชื่อ) .................................................................... พยำน

สาหรับส่วนทรัพยากรบุคคล
☐ ครบถ้วนตำมข้อบังคับของกองทุน
☐ ไม่ครบถ้วน เพรำะ ....................……………..

ความเห็นของคณะกรรมการกองทุน
☐ อนุมตั ิให้เข้ำเป็ นสมำชิกของกองทุนฯ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่…………….เป็ นต้นไป
☐ ไม่อนุมตั ิ เพรำะ........................................……………......

ลงชื่อ .......………………......................................

ลงชื่อ ..........................................……………………………..
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