แบบแจ้ งการสิน้ สุดสมาชิกภาพ
( ) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ( ) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

( ) พนักงานเงินรายได้

ชื่อนายจ้ าง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ ฟันด์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว
วันที่...................เดือน.................................พ.ศ. .............
เรี ยน บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
คณะกรรมการกองทุนขอแจ้ งรายละเอียดของสมาชิกที่สิ ้นสุดสมาชิกภาพ เพื่อขอรับเงินกองทุน (เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์)
ตามสิทธิของสมาชิกที่พงึ ได้ รับตามที่ระบุในข้ อบังคับกองทุน พร้ อมเอกสารแนบ (ถ้ ามี) ซึง่ สมาชิก / ผู้รับผลประโยชน์ ได้ รับรองสําเนาแล้ ว ดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลสมาชิก
ชื่อ – สกุล (ตัวบรรจง).....................................................................................................................รหัสสมาชิก............................................................
เข้ าทํางานวันที่........เดือน....................พ.ศ............ พ้ นจากการเป็ นพนักงานวันที่.........เดือน..................พ.ศ............. รวมอายุงาน......ปี ......เดือน........วัน
ส่งเงินเข้ ากองทุนงวดสุดท้ ายวันที่.........เดือน.......................พ.ศ............... เลขประจําตัวผู้เสียภาษี / เลขที่บตั รประชาชน.................................................
ข้ อมูลการโอนย้ ายกองทุน เฉพาะกรณีท่ มี ีการโอนย้ ายจากกองทุนอื่นมากองทุนเฉพาะส่ วนนายจ้ างนี ้ โดยมีอายุสมาชิกกองทุนต่ อเนื่องกัน
เข้ าทํางานกับนายจ้ างเดิมวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............ เริ่ มเป็ นสมาชิกในกองทุนเดิมวันที่............เดือน..........................พ.ศ. ............
รวมอายุงานตังแต่
้ วนั ที่เข้ าทํางานกับนายจ้ างเดิมถึงวันที่พ้นจากการเป็ นพนักงานกับนายจ้ างปั จจุบนั ..................ปี .................เดือน..............วัน
เอกสารแนบ: 1. หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้ างเดิมทุกราย จํานวน..............ฉบับ
2. หนังสือรับรองอายุสมาชิกภาพจากกองทุนเดิมทุกกองทุน จํานวน..............ฉบับ
มีการขอคงเงินไว้ ในกองทุนตังแต่
้ วนั ที่...............เดือน...............................พ.ศ. .............. ถึงวันที่.................เดือน..................................พ.ศ. ..............
ข้ อมูลการสิน้ สุดสมาชิกภาพ
О ลาออกจากงาน (แนบเอกสารสําเนา Book Bank และสําเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ)
О ลาออกจากงาน และขอคงเงินไว้ ในกองทุนตามระยะเวลาไม่เกินที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับกองทุน เอกสารแนบ: สําเนาใบฝากเงินค่าธรรม
เนียมขอคงเงินไว้ ในกองทุน จํานวน 500 บาท/ปี , แบบแจ้ งขอคงเงินไว้ ในกองทุน, สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่มีชื่อสมาชิก
О ลาออกจากกองทุน โดยมิได้ ลาออกจากงาน
О เกษี ยณอายุ เอกสารแนบ: หนังสือรับรองการเกษี ยณอายุ, สําเนาบัตรประชาชน
О เกษี ยณอายุ และขอคงเงินไว้ ในกองทุนตามระยะเวลาไม่เกินที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับกองทุน เอกสารแนบ: หนังสือรับรองการเกษี ยณอายุ,
สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาใบฝากเงินค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ ในกองทุน จํานวน 500 บาท/ปี , แบบแจ้ งขอคงเงินไว้ ในกองทุน, สําเนา
สมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่มีชื่อสมาชิก
О ทุพพลภาพ เอกสารแนบ: หนังสือรับรองแพทย์
О เสียชีวิต เอกสารแนบ: สําเนาใบมรณะบัตร, หนังสือแจ้ งผู้รับผลประโยชน์ (ต้ นฉบับ), สําเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์
О โอนย้ ายกองทุน ไปยังกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ..........................................................................................................ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว
О อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................
ข้ อมูลการเป็ นสมาชิกกองทุน และการจ่ ายเงินส่ วนของนายจ้ างเมื่อสิน้ สุดสมาชิกภาพ
เริ่ มเป็ นสมาชิกกองทุนวันที่............เดือน..............................พ.ศ.25........... สิ ้นสุดสมาชิกภาพวันที่...............เดือน..............................พ.ศ.25...........
รวมอายุการเป็ นสมาชิก............ปี ..............เดือน.............วัน
อัตราการจ่ายเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ .........%
อัตราการจ่ายเงินประเดิมสมทบ และผลประโยชน์ของเงินประเดิมสมทบ (ถ้ ามี) .........%
ข้ อมูลการขอรั บเงิน
О สัง่ จ่ายเช็คระบุชื่อ A/C Payee Only
О โอนเข้ าบัญชีสมาชิก เอกสารแนบ: สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่มีชื่อสมาชิก และสําเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
О โอนเข้ าบัญชีผ้ รู ับผลประโยชน์ (เฉพาะกรณีสมาชิกเสียชีวิตเท่านัน)
้ เอกสารแนบ: สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่มีชื่อผู้รับผลประโยชน์
О สัง่ จ่ายชื่อกองทุนตามที่ระบุข้างต้ น (เฉพาะกรณีโอนย้ ายเท่านัน)
้
О อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นถูกต้ องตามความเป็ นจริ งทุกประการ ในกรณีที่นายทะเบียนสมาชิกได้ ดําเนินการตามข้ อมูล หรื อข้ อเท็จจริ งที่ระบุไว้ ในเอกสารนี ้
และมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้น กองทุนตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการดังกล่าว และกรรมการกองทุนได้ แจ้ ง
ให้ สมาชิกรับทราบแล้ วว่า กรณีที่สมาชิกเป็ นสมาชิกมากกว่า 1 กองทุน สมาชิกจะต้ องนําเงินได้ พงึ ประเมินรวมจากทุกกองทุนไปคํานวณภาษีเงินได้ บคุ คล
ธรรมดาอีกครัง้ เมื่อสิ ้นปี ภาษี
ลงชื่อ..................................................
(
)
กรรมการกองทุน

ลงชื่อ..................................................
(
)
กรรมการกองทุน

ลงชื่อ..................................................
(
)
สมาชิกกองทุน

