ใบสมัครสมาชิก
วันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. .................
สิ่งที่สงมาดวย

 สําเนาหนังสือจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 หนังสือแตงตั้งผูแทนกองทุนฯ

กองทุนนายจางเดียว (Single Fund)
1) ชื่อกองทุน .............................................................................................................................................. ซึ่งจดทะเบียนแลว
ทะเบียนกองทุนเลขที่ ..................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่ .........................................................................
2) ชื่อนายจาง (หนวยงาน) ......................................................................................................................................................
3) ที่ตั้ง เลขที่ ............................ อาคาร ......................................................... ชั้น ......................... หอง ..................................
ซอย ............................................ ถนน ................................................. แขวง/ตําบล ..........................................................
เขต/อําเภอ ................................................. จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ......................................
โทรศัพท .................................................................. ตอ ................................ โทรสาร .......................................................
E-mail ........................................................................... Web Site .......................................................................................
4) ประธานคณะกรรมการกองทุน ชื่อ.................................................... ตําแหนงในองคกร ....................................................
กรรมการและเลขานุการ ชื่อ .......................... .................................. ตําแหนงในองคกร ...................................................
5) ผูประสานงานกับสมาคมฯ ชื่อ ........................................................ ตําแหนงในองคกร....................................................
โทรศัพท .................................................. โทรสาร ....................................... E-mail .........................................................
6) สถานะของกองทุน
จํานวนสมาชิก . ................................................. ราย จํานวนสินทรัพยสุทธิ ......................................................... บาท
บริษัทจัดการ คือ ................................................................................................................................................................
คือ ................................................................................................................................................................
ผูรับฝากทรัพยสิน คือ ..........................................................................................................................................................
นายทะเบียนสมาชิก คือ ......................................................................................................................................................
ผูสอบบัญชี คือ ....................................................................................................................................................................
ขอสมัครเปนสมาชิกสมาคมกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ทั้งนี้ ขาพเจาไดแสดงรายละเอียดของกองทุนไว
ครบถวนแลว

ลงชื่อ ...........................................................
(
)
กรรมการฝายนายจาง

ลงชื่อ .........................................................
(
)
กรรมการฝายลูกจาง

ใบสมัครสมาชิก
วันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. .................
สิ่งที่สงมาดวย

 สําเนาหนังสือจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 หนังสือแตงตั้งผูแทนกองทุนฯ

กองทุนที่อยูในกองทุนในเครือนายจางเดียว (Group Fund)
1) ชื่อกองทุน ............................................................................................................................................. ซึ่งจดทะเบียนแลว
ทะเบียนกองทุนเลขที่ ........................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่ ...................................................................
2) ชื่อนายจางที่เขารวมกองทุนฯ 1. .....................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
3) ที่ตั้งกองทุน/ สถานที่ติดตอ เลขที่ ........................... อาคาร ............................................................ ชั้น ..............................
ซอย ......................................... ถนน .............................................. แขวง/ตําบล ................................................................
เขต/อําเภอ ................................................. จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ..............................
โทรศัพท ......................................................................... ตอ ................................ โทรสาร ................................................
E-mail ...................................................................... Web Site ............................................................................................
4) ประธานกรรมการกองทุน ชื่อ......................................................... ตําแหนงในหนวยงาน ................................................
คณะกรรมการฝายนายจาง ชือ่ ....................................................... ตําแหนงในหนวยงาน................................................
คณะกรรมการฝายลูกจาง ชือ่ ....................................................... ตําแหนงในหนวยงาน.................................................
5) ผูประสานงาน ชื่อ ........................................................................ ตําแหนงในหนวยงาน ...................................................
โทรศัพท .................................................... โทรสาร ....................................... E-mail ........................................................
6) สถานะของกองทุน
จํานวนสมาชิกกองทุน .............................................. ราย จํานวนสินทรัพยกองทุนสุทธิ ........................................... บาท
บริษัทจัดการ คือ ..................................................................................................................................................................
คือ ..................................................................................................................................................................
ผูรับฝากทรัพยสิน คือ ..........................................................................................................................................................
ผูสอบบัญชี คือ ....................................................................................................................................................................
นายทะเบียนสมาชิก คือ ........................................................................................................................................................
ขอสมัครเปนสมาชิกสมาคมกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ทั้งนี้ ขาพเจาไดแสดงรายละเอียดของกองทุนไว
ครบถวนแลว

ลงชื่อ ...........................................................
(
)
กรรมการฝายนายจาง

ลงชื่อ .........................................................
(
)
กรรมการฝายลูกจาง

ใบสมัครสมาชิก
วันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. .................
สิ่งที่สงมาดวย

 สําเนาหนังสือจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 หนังสือแตงตั้งผูแทนกองทุนฯ

กองทุนที่อยูในกองทุนหลายนายจาง (Pooled Fund)
1) ชื่อนายจาง (หนวยงาน) .......................................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ .................................. อาคาร ..................................................................................... ชั้น ..................................
ซอย ........................................... ถนน ............................................... แขวง/ตําบล .............................................................
เขต/อําเภอ ................................................. จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย .................................
โทรศัพท ................................................................... ตอ ................................ โทรสาร ......................................................
E-mail ............................................................................. Web Site .....................................................................................
2) ชื่อกองทุน ............................................................................................................................................. ซึ่งจดทะเบียนแลว
ทะเบียนกองทุนเลขที่ ........................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่ ..................................................................
ที่ตั้งกองทุน / สถานที่ติดตอ เลขที่ ........................... อาคาร ............................................................ ชั้น .............................
ซอย ........................................... ถนน ...................................................... แขวง .................................................................
เขต .................................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย .....................................
โทรศัพท ...................................................................... ตอ ................................ โทรสาร ...................................................
E-mail ...................................................................... Web Site ............................................................................................
3) คณะกรรมการกองทุน (เฉพาะของหนวยงาน)
คณะกรรมการฝายนายจาง ชื่อ ................................................................... ตําแหนง ..........................................................
คณะกรรมการฝายลูกจาง ชื่อ ................................................................... ตําแหนง ..........................................................
4) ผูประสานงานกองทุน (เฉพาะของหนวยงาน)
ชื่อ ........................................................................................ ตําแหนง .................................................................................
โทรศัพท .................................................... โทรสาร .................................... E-mail ...........................................................
5) จํานวนสมาชิกกองทุนเฉพาะสวนของหนวยงาน .......................................... คน
6) จํานวนสินทรัพยสุทธิกองทุนเฉพาะสวนของหนวยงาน ........................................................ บาท
ขอสมัครเปนสมาชิกสมาคมกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ทั้งนี้ ขาพเจาไดแสดงรายละเอียดของกองทุนไว
ครบถวนแลว

ลงชื่อ ...........................................................
(
)
กรรมการฝายนายจาง

ลงชื่อ .........................................................
(
)
กรรมการฝายลูกจาง

หนังสือแตงตั้งผูแทน
โดยหนังสือฉบับนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ .............................................................................................
................................................................................................................................................. ซึ่งจดทะเบียนแลว
ขอแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนคณะกรรมการกองทุนเปนผูแทนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่สมาคมฯ ไดกําหนดไวตาม
ขอบังคับสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ขอ 11.4 ดังมีรายชื่อตอไปนี้
(1) ชื่อ ............................................................... ตําแหนงในกองทุน ..................................................
(2) ชื่อ ............................................................... ตําแหนงในกองทุน ..................................................

ลงชื่อ .......................................................... ประธานกรรมการกองทุนฯ / ผูมีอํานาจลงนาม
(
)
หมายเหตุ ผูแทนที่ไดรบั การแตงตั้งจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะตองมีคุณสมบัติ และไดรับสิทธิพิเศษดังนี้
1. จะตองเปนกรรมการกองทุนฯ หรือเจาหนาที่กองทุนฯ
2. มีหนาที่หรือมอบหมายใหผูแทนเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมฯ
3. มีสิทธิเสนอชื่อตัวเองหรือผูบริหารกองทุนทานอื่นเขารับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ
บริหารงานสมาคมฯ
4. มีสิทธิลงคะแนนเสียงหรือแสดงความเห็นตอที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมฯ

อัตราคาบํารุงสมาชิก (ดูไดจากจํานวนสินทรัพยเฉพาะสวนบริษัท)
 สินทรัพยไมเกิน 1,000 ลานบาท ขึ้นไป
 สินทรัพยระหวาง 1,001 - 5,000 ลานบาท
 สินทรัพยตั้งแต 5,001 ลานบาท ขึ้นไป

ปละ 1,000 บาท (ยังไมรวม Vat)
ปละ 2,000 บาท (ยังไมรวม Vat)
ปละ 3,000 บาท (ยังไมรวม Vat)

