
 

 

แบบฟอรม์ 1 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิ 

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี ซึง่จดทะเบียนแลว้ 
รำยบรษัิท .................................. จ ำกดั 

วนัท่ี.................................................. 

เรยีน คณะกรรมกำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี ซึง่จดทะเบียนแลว้ 

 ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว  .................................................................... ซึ่งภำยหลงัจำกไดอ้่ำนและเขำ้ใจข้ อบงัคบัของ
กองทนุฯ  โดยตลอดแลว้ ขอสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกของกองทนุดงักล่ำว  ขำ้พเจำ้ขอรับรองและสญัญำว่ำขำ้พเจำ้จะปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบั
ของกองทนุ บรรดำท่ีมีอยูแ่ลว้  และ/หรือ จะไดมี้กำรแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภำยหนำ้  ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมค ำชีข้ำดของ
คณะกรรมกำรกองทนุฯ ในปัญหำเก่ียวกบักำรเป็นสมำชิกของขำ้พเจำ้ และกำรตีควำมขอ้บงัคบักองทนุฯ รวมทัง้ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของ
ขอ้บงัคบักองทนุทกุประกำร 
 อนึ่ง โดยหนงัสือฉบบันี ้ขำ้พเจำ้ มอบอ ำนำจให ้บรษัิท .................................. จ ำกดั ในฐำนะนำยจำ้งของขำ้พเจำ้มีอ ำนำจใน
กำรจดัสรรเงินจ ำนวนตำมอตัรำท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบัของกองทนุจำกเงินเดือนของขำ้พเจำ้ ซึ่ง ไม่นบัรวมเงินอย่ำงอ่ืนท่ีไดร้บัจำกบริษัทฯ 
อำทิเช่น คำ่ครองชีพ คำ่ลว่งเวลำ โบนสั คำ่บรกิำร เป็นตน้ เพ่ือน ำสง่เขำ้กองทนุฯ ในนำมขำ้พเจำ้เพ่ือเป็นเงินสะสมของขำ้พเจำ้ตอ่ไปตำม
ขอ้บงัคบัของกองทนุ 
 นอกจำกสิทธิประโยชนท่ี์ขำ้พเจำ้จะพงึไดร้บัตำมขอ้บงัคบัของกองทนุ ขำ้พเจำ้จะไมเ่รยีกรอ้งสทิธิประโยชนใ์ด ๆ จำกกองทนุอีก 

รายละเอยีดของผู้สมัคร 
 
ชือ่-สกุล (ภาษาไทย)  ........................................................................................................................       
       (ภาษาอังกฤษ) ..................................…............................................................................. 
เกดิเมือ่วันที ่................... เดอืน ....................................... พ.ศ. ..................... อายุ .........................ปี 
สัญชาต.ิ....................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสอืเดนิทาง เลขที ่.................................................. ออกให้โดย 
............................................ 
อยู่บ้านเลขที ่......……….... ซอย .................................. ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ................................   
อ าเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. โทร. .................................... 
สถานะครอบครัว     [  ]   โสด     [  ]   สมรส     [  ]   มบุีตร  ............. คน     [  ]   ไม่มีบุตร     [  ]   หม้าย 
ชือ่คู่สมรส .......................................................................................................................................... 
เข้าท างานเมือ่วันที ่.......................................................  วันทีเ่ข้าเป็นสมาชกิกองทุน
............................................................. 
เลอืกสะสมเงนิเข้ากองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ......................ของค่าจ้างพืน้ฐานตอ่เดอืน (ตามสิทธิในข้อบังคับ
กองทุน) 

 
ในกำรนีข้ำ้พเจำ้ยินยอมใหบ้รษัิท .................................. จ ำกดั (บรษัิท) เก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของขำ้พเจำ้ (ไม่

วำ่ขอ้มลูดงักลำ่วจะจดัเก็บในรูปแบบเอกสำรหรอือิเลคทรอนิกสท์ี่ผ่ำนมำหรอืจะมีขึน้ในอนำคต) และยินยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ดงักลำ่วของขำ้พเจำ้ใหแ้ก่ บรษัิทจดักำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพและกลุม่บรษัิทในเครอื รวมถึงบคุคลภำยนอกซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรของบรษัิทจดักำร
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพและกลุม่บรษัิทในเครอื (ซึง่บคุคลดงักลำ่วอำจอยู่ในหรอืนอกประเทศไทย) เพื่อวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำร จดักำร 
หรอืด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ของกองทนุส ำรองเลีย้งชีพนี ้
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การยนิยอม และ การรับรองสถานะเพือ่ปฏบิัตติามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(กฎหมาย FATCA) 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบวำ่กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำร ีซึง่จดทะเบยีนแลว้ (กองทนุ) และ บรษัิท เอไอเอ จ ำกดั ในฐำนะบรษัิท
จดักำรกองทนุ (“บรษัิทจดักำร”) มีขอ้ผกูพนัหรอืตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย FATCA ในกำรนี ้ขำ้พเจำ้ยินยอมและตกลงใหก้องทนุและ/หรอืบรษัิท
จดักำรสำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี ้เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย FATCA  
 

การใหข้้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล  
ข้ำพเจ้ำขอใหค้วำมยินยอมโดยชัดแจง้ให ้กองทุนและ/หรือบริษัทจัดกำรมีสิทธิในกำรจัดส่งขอ้มูลและขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ับหน่วยงำนรฐั 
หน่วยงำนก ำกบัดแูล และ/หรอืบคุคลอื่นใดที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดในกำรรำยงำน ซึง่รวมถึงกรมสรรพำกร ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (US IRS) 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบและเขำ้ใจดีว่ำกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวนีอ้ำจรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลไปนอกรำชอำณำจกัร และกำรเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่ำวจึงอำจเก่ียวขอ้งกบั i) ขอ้มลูส่วนบคุคลของขำ้พเจำ้ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะเกิดขึน้ในอนำคต ii) ขอ้มลูที่เก่ียวกบักำรเขำ้เป็นสมำชิกที่เกิดขึน้
ตำมใบสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกฉบบันี ้ขำ้พเจำ้รบัทรำบและเขำ้ใจว่ำกองทนุและ/หรือบริษัทจดักำรจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรใดๆเก่ียวกบักำรจัดกำ ร
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพของขำ้พเจำ้ หำกขำ้พเจำ้ปฏิเสธกำรใหค้วำมยินยอมโดยชดัแจง้ดงักลำ่วนี ้
 

ค ารับรองสถานะของบุคคลสหรัฐอเมริกา 
ในกำรเขำ้เป็นสมำชิกนีแ้ละลงลำยมือช่ือดำ้นล่ำงนี ้ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ป็นบคุคลสหรฐัอเมริกำ (US Person) ตำมวตัถปุระสงคใ์น
กำรเสียภำษีเงินไดข้องรฐับำลกลำงสหรฐัอเมริกำ และขำ้พเจำ้ไม่ไดก้ระท ำกำรแทนหรือกระท ำกำรในนำมของบคุคลสหรฐัอเมริกำ (US Person) 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบและเขำ้ใจดีว่ำกองทนุและ/หรอืบรษัิทจดักำรเช่ือว่ำถอ้ยแถลงนีเ้ป็นควำมจรงิ และกองทนุและ/หรอืบรษัิทจดักำรจะใชถ้อ้ย แถลงนี ้
และจะด ำเนินกำรต่ำงๆบนพืน้ฐำนของถอ้ยแถลงนี ้(ในกรณีที่เป็นบคุคลสหรฐัอเมรกิำ (US Person) ใหข้ีดฆ่ำวรรคนีอ้อกทัง้หมดและลงลำยมือชื่อ
ก ำกบัไวด้ำ้นซำ้ย) 
 

การแจง้เปลีย่นแปลงข้อมูลหรือสถานะ  
ขำ้พเจำ้ตกลงที่จะแจง้ใหก้องทนุและ/หรอืบรษัิทจดักำรทรำบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรอืขอ้มลูใดๆ ของขำ้พเจำ้ตำมที่เคยแจง้ไว้กบักองทนุ
และ/หรอืบรษัิทจดักำรหำกสถำนะหรอืขอ้มลูที่เปลี่ยนแปลงนัน้มีควำมเก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทัง้นี ้ภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรอืขอ้มลูนัน้ (ควำมในขอ้นีไ้ม่ใชก้บัพลเมืองสหรฐัอเมรกิำหรอืผูม้ีถ่ินพ ำนกัในสหรฐัอเมรกิำซึ่ งตอ้งกรอกแบบฟอรม์กำร
เสียภำษี W-9 ของกรมสรรพำกรสหรฐัอเมรกิำ)   

หมายเหต:ุ การไม่เปิดเผยขอ้ความจรงิหรอืการแถลงขอ้ความเทจ็เกีย่วกบัสถานะทางภาษีของบคุคลสหรฐัอเมรกิา (US Person) อาจถูกลงโทษตาม
กฎหมายสหรฐัอเมรกิา  
 

ขำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบและยินยอมตำมขอ้ควำมขำ้งตน้ และขอรบัรองว่ำขอ้ควำมที่กล่ำวไวท้ัง้หมด และบรรดำรำยละเอียดที่แจง้ต่อคณะกรรมกำร
กองทนุฯ และ/หรอืบรษัิทจดักำรเป็นควำมจรงิทกุประกำร 

   (ลงช่ือ) .................................................................... ผูส้มคัร 

 (ลงช่ือ) .................................................................... พยำน       (ลงช่ือ) .................................................................... พยำน 

 ส าหรับส่วนทรัพยากรบุคคล ความเหน็ของคณะกรรมการกองทุน 
☐  ครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของกองทนุ         ☐  อนมุตัิใหเ้ขำ้เป็นสมำชิกของกองทนุฯ โดยมผีลตัง้แตว่นัที่…………….เป็นตน้ไป 
☐  ไม่ครบถว้น เพรำะ ....................……………..   ☐  ไม่อนมุตัิ เพรำะ........................................……………......    
 
ลงช่ือ .......………………......................................   ลงช่ือ ..........................................……………………………..       
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