
ใบสมัครเป็นสมาชิก สหกรณอ์อมทรัพยด์าต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด
สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสมทบ วนัที่

นาย นาง นางสาว อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ 

ช่ือ-นามสกลุ

เลขประจ าตวัประชาชน วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด

สถานภาพ โสด สมรส หยา่ หมา้ย ปัจจบุนัมีอายุ ปี เดือน

ช่ือ-นามสกลุ คูส่มรส   เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน

บา้นเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

โทรศพัท ์(บา้น) โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร

e-mail address

สถานทีท่  างานปัจจบุนั

รหสัพนกังาน ต าแหนง่/สงักดั

ขอสง่เงินคา่หุน้รายเดือน/ถือหุน้ครัง้แรก เป็นเงิน บาท

ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีท่  างาน โทรศพัท์ โทรสาร

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

ธนาคาร สาขา เลขทีบ่ญัชีธนาคาร

(ลงช่ือ)  X ผูส้มคัร

( )

     ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั โดยตลอดแลว้ เหน็ชอบในวตัถปุระสงค์
ของสหกรณ ์ยินยอมปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณท์กุประการ จงึขอสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์

  ข้อมูลส่วนตัว

  ที่อยู่ปัจจุบัน

  สถานที่ท างาน

  สถานที่สะดวกในการติดต่อ

  เลขบัญชีเงินฝาก



เขียนที่

วนัที่ เดือน พ.ศ.

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)

สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั เลขประจ าตวัสมาชิก

ขอแสดงเจตนาการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน ์ตามทีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั ขอ้ 39 ไวด้งันี ้

ล  าดบัที ่1. ช่ือ - นามสกลุ

บา้นเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั

รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

ล  าดบัที ่2. ช่ือ - นามสกลุ

บา้นเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั

รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

ล  าดบัที ่3. ช่ือ - นามสกลุ

บา้นเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั

รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

โดยมีเง่ือนไขดงันี ้(ระบ)ุ

(ลงช่ือ)  x ผูท้  าหนงัสอื (ลงช่ือ)   พยาน

( ) ( )

(ลงช่ือ) ผูเ้ขียนหรอืพิมพ์ (ลงช่ือ) พยาน

( ) ( )

หมายเหตุ
1. ผูท้  าหนังสือตอ้งลงลายมือช่ือไวต้อ่หนา้พยานอย่างนอ้ยสองคนพรอ้มกัน
2.  พยานทัง้สองคนตอ้งลงลายมือช่ือรบัรองลายมือช่ือของผูท้  าหนังสือในขณะนัน้
3. ผูเ้ขียนหรอืพิมพ ์หรอืพยานในหนังสือ รวมทัง้คูส่มรสของผูเ้ขียนหรอืพิมพ ์หรอืพยานในหนังสือจะเป็นผูร้บัโอนประโยชนไ์ม่ได ้เวน้แตผู่ท้  าหนังสือเป็นผูเ้ขียนหรอืพิมพเ์อง

สหกรณอ์อมทรัพยด์าต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด
หนังสือแสดงเจตนาการตัง้ผู้รับโอนประโยชน์

            ในกรณีทีข่า้พเจา้ถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิก ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หส้หกรณอ์อมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั 

จา่ยเงินคา่หุน้ เงินรบัฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย่คืน และดอกเบีย้ บรรดาทีส่มาชิกนัน้มีอยูใ่นสหกรณ ์หรอืทรพัยส์นิอ่ืนใดทีข่า้พเจา้จะพงึไดร้บัตามสทิธิ

ของการเป็นสมาชิกแลว้แตก่รณีใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนข์องขา้พเจา้ดงัตอ่ไปนี้



วนัที่..............เดือน..................................พ.ศ.......................

เรยีน        คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั

                หนงัสอืรบัรองฉบบันี ้ออกใหแ้ก่ (นาย, นาง, นางสาว)…………..……………..นามสกลุ..……………..……..….

รหสัพนกังาน............................... ซึง่เป็นเป็นพนกังานของบรษัิท ................................................................................. 

และมีคณุสมบตัิถกูตอ้งตามที่กลา่วไวใ้นขอ้บงัคบัฯ  และสมควรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย  

(ประเทศไทย) จ ากดั

               ลงช่ือ……………………………………….

               (……………………………………............)

               ต  าแหน่ง.......................................................

               บรษัิท............................................................

หนังสือรับรองการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณอ์อมทรัพยด์าต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

**ส ำหรับหัวหน้ำเซ็นต์รับรอง**



วนัที่…….…เดือน………..……..….พ.ศ.……..….

                  ดว้ยขา้พเจา้  นาย , นาง , นางสาว…………............……………..นามสกลุ……........…..……..……………………
เป็นพนกังานของบรษัิท ...........................................................รหสัพนกังาน................................. ขา้พเจา้ยินดีรบัเง่ือนไขและ
ยินยอมใหส้หกรณอ์อมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั หกัเงินเดือนของขา้พเจา้ เพ่ือเป็นคา่หุน้
                 ดงันัน้ ขอใหส้ว่นคา่จา้ง ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ด  าเนินการหกัเงินคา่จา้งของขา้พเจา้เป็นเงินคา่หุน้สมาชิกสหกรณ์

ทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือน…………..……..….พ.ศ.………..…..เป็นตน้ไป

                  หนงัสอืยินยอมนี ้ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจแลว้วา่มีความสมบรูณแ์ละถกูตอ้งตรงกนัทกุประการ  จงึไดล้งลายมือ
ช่ือไวเ้ป็นส  าคญัตอ่หนา้พยาน

ลงช่ือ…X………………………......………….พนกังาน                        ลงช่ือ…………….....………………………….พยาน
        (…………………………...…………..)                                                    (…………………….....………………..)
วนัที่…….…เดือน………..……..….พ.ศ.……..…..                                    วนัที่…….…เดือน………..……..….พ.ศ.……..….

ลงช่ือ..………………….…………..ด าเนินการแลว้
                      (เจา้หนา้ที่สหกรณ)์
วนัที่…….…เดือน………..……..….พ.ศ.……..….

สหกรณอ์อมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั

ออมทรพัยด์าตา้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวนเงิน ....................................(......................................................................)

หนังสือยินยอมใหห้กัเงินค่าหุ้น
สหกรณอ์อมทรัพยด์าต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด



เลขประจ ำตวัสมำชิก

ช่ือ-นำมสกลุ _________________________________________________________________________________________________

รบัเขำ้เป็นสมำชิกตำมมติคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ในครำวประชมุครัง้ที_่_____________________   เม่ือวนัที_่_____________________

ช ำระคำ่ธรรมเนียมแรกเขำ้ เป็นจ ำนวนเงิน_____________ บำท (____________________________ ) เม่ือวนัที_่_____________________

ช ำระเงินคำ่หุน้ครัง้แรก เป็นจ ำนวนเงิน________________ บำท (____________________________ ) เม่ือวนัที_่_____________________

(ลงช่ือ) __X_____________________________ สมำชิก/สมำชิกสมทบ

(_______________________________)

(ลงช่ือ) ________________________________ พยำน

(_______________________________)

(ลงช่ือ) ________________________________ เจำ้หนำ้ทีส่หกรณ/์พยำน

(_______________________________)

(ลงช่ือ) ________________________________ ประธำนกรรมกำร

(_______________________________)

(ลงช่ือ) ________________________________ เลขำนกุำร

(_______________________________)

ทะเบยีนสมาชิก

               ขำ้พเจำ้ยอมผกูพนัตนในอนัทีจ่ะตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณท์กุประกำร จงึไดล้งลำยมือช่ือ

ไวเ้ป็นส  ำคญัตอ่หนำ้พยำน

สหกรณอ์อมทรัพยด์าต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

สหกรณอ์อมทรพัยด์ำตำ้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั

100 หนึง่รอ้ยบาทถว้น


