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แบบคําขอรับเงินทคีงไว้ในกองทุนเป็นงวด 

(กรณีสมาชิกเกษียณอายหุรือออกจากงานเมือมีอายไุม่ตาํกว่า  ปีบริบูรณ)์ 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ..........................................................................  ซึงจดทะเบียนแลว้ 

 เฉพาะส่วนนายจา้ง............................................................................................................. 

วนัที...................เดือน.................................พ.ศ................. 

เรือง แจง้ความประสงคข์อรับเงินทีคงไวใ้นกองทุนเป็นงวด 

เรียน   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน.................................................. 

สิงทีส่งมาดว้ย 1. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีคนไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ) พร้อมกบัขีดฆ่าปิดทึบขอ้มูล

ส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ขอ้มูลศาสนา, กรุ๊ปเลือด, เชือชาติ เป็นตน้ ให้ไม่สามารถอ่าน

ขอ้มูลได ้และลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารในประเทศไทยหนา้แรกทีมีเลขทีบญัชีและชือของสมาชิกทีสินสมาชิกภาพแตเ่พียงผูเ้ดียว

เท่านนั

3. เอกสารอนืใดตามทีนายทะเบียนสมาชิกหรือหน่วยราชการทีเกียวขอ้งประกาศกาํหนด

ต า ม ที  ข้ า พ เจ้ า  น า ย /น า ง /น า ง ส า ว ... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. ..ร หั ส ส ม า ชิ ก

..................................................... ไดสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนสํารองเลียงชีพ................................................................................   ซึงจด

ทะเบียนแลว้ (“กองทุน”)  เพราะเกษียณอายุ หรือออกจากงานเมือมีอายุไม่ตาํกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และไดแ้จง้ความประสงคม์ายงับริษทัจดัการเพือ

ขอคงเงินกองทุนไวใ้นกองทุน ปรากฏรายละเอียดตามแบบคาํขอคงเงินไวใ้นกองทุนฉบบัทีขา้พเจา้จดัทาํและมอบไวใ้ห้แก่บริษทัจดัการ (“คาํขอ

คงเงินไวใ้นกองทุนฯ”) บดันี ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรับเงินทีคงไวใ้นกองทุนฯ  โดยขอรับเงินเป็นงวด และคงการเป็นสมาชิกต่อไป ดงันี 

- ขอรับเงินกอ้นแรก จาํนวน....................................บาท (ถา้มี) (ตวัอกัษร ......................................................................) 

 ในเดือน................................................................. 

- เงินส่วนทีเหลือทงัหมด ขอรับเงินเป็นงวด งวดละ.......................................... บาท (ไม่ตาํกว่า ,  บาท)   ดงันี 

 มกราคม           กุมภาพนัธ์         มีนาคม            เมษายน          พฤษภาคม           มิถุนายน 

 กรกฎาคม       สิงหาคม              กนัยายน          ตุลาคม           พฤศจิกายน          ธนัวาคม 

- บญัชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยสาํหรับรับเงินเป็นงวด  

บญัชีออมทรัพยธ์นาคาร………………………............................……..เลขทีบญัชี...........................…………………………. 

ชือบญัชี………………..……………………………………..………….. 

ทงันี ข้าพเจ้าตกลงรับทราบและยอมรับ ดงันี 

.การขอรับเงินเป็นงวดโดยยงัคงการเป็นสมาชิกอยู่นนั ขา้พเจา้อาจไดรั้บเงินกองทุนคืนไม่เท่ากบัจาํนวนเงินกองทุนทีขา้พเจา้มีสิทธิ 

ไดรั้บ ณ เวลาทีขอรับเงินเป็นงวด ทงันี ขา้พเจา้ยอมรับความเสียงต่อส่วนไดเ้สียทีจะเกิดขึนจากการนาํเงินทีคงไวไ้ปลงทุนระหว่างการขอรับเงิน

เป็นงวด และในอนาคตกองทุนอาจมีการเปลียนแปลงนโยบาย ตามทีคณะกรรมการกองทุนฯ กาํหนด            

. ขา้พเจา้จะเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนภาษีทีจะพึงเกิดขึนจากเงินกองทุนทีขา้พเจา้จะไดรั้บจากการขอรับเงินเป็นงวด 

ทมีบรกิารทะเบยีนกองทุนสํารองเลยีงชพี  ปฏบิัตกิารธุรกรรมการเงนิและหลักทรัพย ์ อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชนั 15 ฝังปีกเหนือ 

เลขท ี9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร: 02-128-3418-9 อเีมลล:์ registrar_pvd@scb.co.th       C.3.7_PDPA_V2 

ไทยพาณิชย์ มาสเตอร�์นด์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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. สิทธิหนา้ทีของขา้พเจา้ในฐานะสมาชิกทีขอรับเงินเป็นงวด อาจแตกต่างจากสิทธิหนา้ทีของสมาชิกทียงัมิไดอ้อกจากงาน       

4. ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทุนฯ กฎหมาย และประกาศของบริษทัจดัการ 

นายทะเบียนสมาชิก และหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการขอรับเงินเป็นงวด ทงัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั และทีจะไดมี้การแกไ้ขเปลียนแปลงใน

ภายหนา้ทุกประการ  

                5. ในกรณีทีขา้พเจา้ให้ขอ้มูลไม่ชดัเจน หรือนาํส่งเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง

กบัการขอรับเงินเป็นงวด ให้บริษทัจดัการดาํเนินการจ่ายเงินกองทุนให้แก่ขา้พเจา้ตามขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบักองทุนฯ โดยถือว่าขา้พเจา้มิไดแ้จง้

ความประสงคข์อรับเงินเป็นงวด 

 6. การคาํนวณเงินเพอืจ่ายเป็นงวด บริษทัจดัการจะใชว้นัคาํนวณหน่วย (Trade Date) ทีสองของเดือนทีจะจ่ายเงินงวดเป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณ ทงันีให้บริษทัจดัการโอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากตามทีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือฉบบันี หรือตามทีนายทะเบียนสมาชิกหรือหน่วย

ราชการทีเกียวขอ้งประกาศกาํหนด 

7. ในการติดต่อขา้พเจา้ โดยหนังสือ บอกกล่าว ทวงถาม ทีส่งถึงขา้พเจา้ตามทีระบุไวใ้นแบบขอคงเงินไวใ้นกองทุนฉบบัทีขา้พเจา้

จดัทาํและมอบไวใ้ห้แก่บริษทัจดัการหรือตามทีขา้พเจา้ได้แจง้เปลียนแปลงให้นายทะเบียนสมาชิกทราบตามแบบและวิธีการทีนายทะเบียน

สมาชิกกาํหนด ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย ์ไปรษณียล์งทะเบียน ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือนาํส่งด้วยบุคคล ให้ถือว่าขา้พเจา้ไดรั้บ

เอกสารนนัๆ ครบถว้นแลว้  

8. เมือขา้พเจา้ไดข้อรับเงินเป็นงวดแลว้ เอกสารต่างๆ ทีเกียวกบัการขอรับเงินเป็นงวดทีขา้พเจา้จะตอ้งไดรั้บเป็นหลกัฐานนนั ขา้พเจา้

ประสงค์ให้นายทะเบียนสมาชิกจดัส่งไปยงัทีอยู่สําหรับติดต่อและจดัส่งเอกสารตามทีขา้พเจา้ระบุไวใ้นแบบขอคงเงินไวใ้นกองทุนฉบบัที

ขา้พเจา้จดัทาํและมอบไวใ้ห้แก่นายทะเบียนสมาชิก หรือตามทีขา้พเจา้จะไดมี้หนังสือแจง้เปลียนแปลงให้นายทะเบียนสมาชิกทราบตามแบบ

และวิธีการทีนายทะเบียนสมาชิกกาํหนด และเมือนายทะเบียนสมาชิกไดด้าํเนินการจดัส่งไปยงัทีอยูด่งักล่าวแลว้ ให้ถือว่าขา้พเจา้ไดรั้บเอกสาร

นนัๆ ครบถว้นแลว้  

    แต่ทงันี กรณีทีขา้พเจา้เป็นคนต่างชาติและระบุทีอยู่ในต่างประเทศหรือแจง้เปลียนทีอยู่เป็นทีอยูใ่นต่างประเทศ ขา้พเจา้ขอให้นาย

ทะเบียนสมาชิกนาํส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการขอรับเงินเป็นงวดให้แก่ขา้พเจา้ทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทีระบุไวใ้นแบบขอ

คงเงินไวใ้นกองทุนฉบบัทีขา้พเจา้จดัทาํและมอบไวใ้ห้แก่นายทะเบียนสมาชิกหรือตามทีขา้พเจา้มีหนังสือแจง้เปลียนแปลงให้นายทะเบียน

สมาชิกทราบตามแบบและวิธีการทีนายทะเบียนสมาชิกกาํหนด 

             9. ขา้พเจา้ตกลงจะชาํระค่าธรรมเนียมรายงวดสําหรับขอรับเงินเป็นงวดในอตัรางวดละ  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพมิ) หรืออตัราอนืใด

ตามทีได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนสมาชิก โดยยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนสมาชิกหักเงิน

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากเงินงวดทีขอรับในแต่ละงวด 

 10. การขอเปลียนแปลงการขอรับเงินเป็นงวด ขา้พเจา้ทราบดีว่า ขา้พเจา้จะตอ้งกรอกแบบคาํขอเปลียนแปลง/ยกเลิกการรับเงินเป็น

งวดตามแบบทีนายทะเบียนสมาชิกกาํหนดและยืนคาํขอดงักล่าวต่อนายทะเบียนสมาชิก ไดปี้ละ  ครัง ตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบักองทุนฯ โดย

นบัตามปีปฏิทิน ซึงจะตอ้งแจง้ให้ นายทะเบียนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า  วนั โดยการเปลียนแปลงนนั จะมีผลตงัแต่การจา่ยเงินเป็น

งวดในงวดถดัไป  

11. การยกเลิกการขอรับเงินงวด ขา้พเจา้ทราบดีว่า ขา้พเจา้จะตอ้งกรอกคาํขอเปลียนแปลง/ยกเลิกการรับเงินเป็นงวดตามแบบทีนาย

ทะเบียนสมาชิกกาํหนดและยนืคาํขอดงักล่าวตอ่นายทะเบียนสมาชิก โดยเมือยกเลิกแลว้ ขา้พเจา้จะไม่สามารถขอกลบัมารับเงินงวดไดอ้ีก 

12. ในกรณีทีขา้พเจา้ไดข้อรับเงินเป็นงวดครบกาํหนดเวลาทีขอ้บงัคบักองทุนฯ กาํหนดแลว้ หรือขา้พเจา้ขอยกเลิกการขอรับเงินเป็น

งวด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยขา้พเจา้มิไดแ้จง้ความประสงคข์อให้โอนเงินทีเหลือจากการขอรับเงินเป็นงวดนนัไปยงักองทุนรวมเพือการเลียงชีพ

ทีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลยีงชีพ (RMF for PVD) หรือกองทุนอืนทีมีวตัถุประสงคเ์พอืเป็นหลกัประกนัในกรณีทีออกจากงานหรือ

การชราภาพตามกฎหมาย ให้ถือว่าขา้พเจา้แจง้ความประสงค์ขอรับเงินกองทุนทีเหลือทงัหมด และยอมรับว่าขา้พเจา้สินสุดสมาชิกภาพตาม

ขอ้บงัคบักองทุนฯ ทงันีให้บริษทัจดัการโอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝาก ตามรายละเอียดสิงทีส่งมาดว้ย 2 

13. ในกรณีทีนายจา้งถอนตวัจากกองทุนหลายนายจา้งและยงัมิไดจ้ดัให้มีกองทุนใหม่ หรือลูกจา้งสินสมาชิกภาพเพราะออกจากงาน

ไม่วา่ดว้ยเหตุใด หรือกองทุนเลิก หรือขอยกเลิกการขอรับเงินเป็นงวด ขา้พเจา้ทราบดีว่า หากขา้พเจา้ประสงคที์จะให้โอนเงินทงัหมดทีเหลือจาก

การขอรับเงินเป็นงวดนนั ไปยงักองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) หรือกองทุนอืนทีมี
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วตัถุประสงคเ์พือเป็นหลกัประกนัในกรณีทีออกจากงานหรือการชราภาพตามกฎหมาย ขา้พเจา้จะตอ้งยนืความประสงคโ์ดยกรอกแบบพิมพข์อ

โอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพไปยงักองทุนรวมเพอืการเลียงชีพทีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลยีงชีพ (RMF for PVD) ต่อนายทะเบียน

สมาชิก และเมือมีการโอนเงินดงักล่าวไปแลว้ ขา้พเจา้ไม่สามารถขอให้โอนกลบัมายงักองทุนไดอี้ก 

14. ขา้พเจา้รับทราบว่า การจ่ายเงินจากกองทุนสําหรับสมาชิกทีขอรับเงินเป็นงวดซึงเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาทีขอรับเงินเป็นงวดนนั 

อยูภ่ายใตก้ฎหมายว่าดว้ยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยกรณีทีขา้พเจา้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลาทีขอรับเงินเป็นงวด ขา้พเจา้

ประสงค์ให้บริษทัจดัการส่งมอบเงินทีขา้พเจา้มีสิทธิได้รับให้แก่ผูจ้ดัการมรดกของขา้พเจา้ เพือผูจ้ดัการมรดกจะได้ดาํเนินการจดัสรรให้แก่

ทายาทของขา้พเจา้ต่อไป 

15. กรณีทีไมส่ามารถโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากตามทีขา้พเจา้แจง้ไวไ้ด ้บริษทัจดัการจะถือว่า ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะรับเงินงวดนนั และ

จาํนวนเงินทีขา้พเจา้ไม่ได้รับนันจะคงอยู่ในบญัชีกระแสรายวนัทีบริษทัจดัการใช้ในการจ่ายเงินงวด โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงิน

จาํนวนดงักล่าวให้กบัขา้พเจา้ในงวดถดัไป หลงัจากได้รับแจง้เลขทีบญัชีใหม่และยอดเงินทีจ่ายจะเท่ากบัยอดเงินทีขา้พเจา้แจง้ไวเ้ท่านัน ไม่มี 

ดอกผล หรือผลประโยชน์เพมิเติม ทงันี หากบริษทัจดัการไม่ไดรั้บแจง้เลขทีบญัชีก่อนการจ่ายเงินในงวดถดัไป บริษทัจดัการจะหยดุการคาํนวณ

จดัสรรเพือจ่ายเงินงวดแก่ขา้พเจา้ในงวดนัน และจะเริมคาํนวณจดัสรรเพือจ่ายเงินงวดใหม่อีกครังเมือได้รับแจง้โดยไม่มีการคาํนวณเงินงวด

ยอ้นหลงั  

16. ในการขอรับเงินทีคงไวใ้นกองทุนเป็นงวดตามแบบคาํขอนี   ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก

จะมีการเปิดเผย และ/หรือ ส่งขอ้มูลของขา้พเจา้ และ/หรือ ของบุคคลอืนทีขา้พเจา้ไดร้ะบุในแบบคาํขอนี ให้แก่บริษทัจดัการ และ/หรือ กองทุน

สาํรองเลียงชีพ ทีเกียวขอ้ง เพือวตัถุประสงคใ์นการให้บริการตามแบบคาํขอนี โปรดอ่านเพมิเติมเกียวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของ

ธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ และ/หรือ กองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีเกียวขอ้ง ทีเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ  และ/หรือ กองทุน

สํารองเลียงชีพ ดงักล่าว หรือ ช่องทางทีธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ  และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ ดงักล่าวกาํหนดไว ้ทงันี ในกรณีที

ขา้พเจา้ได้มีการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน ขา้พเจา้มีหน้าทีแจง้ให้บุคคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวดว้ย 

17. ธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ อาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัธนาคาร และ/หรือ ระหว่างขา้พเจา้กับบริษทั

จดัการ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกียวกับข้าพเจ้า และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การ

ดาํเนินการใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการใชบ้ริการของขา้พเจา้ เพือประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ 

และเพอืเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มูลดงักล่าวเป็น

พยานหลกัฐานอา้งอิงตอ่ขา้พเจา้ตามกฎหมาย  

18. เพือประโยชน์ของขา้พเจา้ ธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ อาจส่งขอ้มูลข่าวสารในเชิงพาณิชย ์เช่น ขอ้มูลข่าวสารและบริการ

เกียวกบักองทุนสํารองเลียงชีพ ขอ้มูลการลงทุน เป็นตน้ ไปยงัทีอยูอ่เิล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เป็น

ตน้ โดยขา้พเจา้สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอ้มูลดงักล่าวไดโ้ดยติดต่อ SCB Call Center โทร. - -  หรือตามช่องทางทีธนาคาร

กาํหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอ้มูลดงักล่าวจากธนาคาร) และ/หรือ ตามช่องทางทีบริษทัจดัการกาํหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธ

การรับขอ้มูลดงักล่าวจากบริษทัจดัการ) 

กรณีทีติดต่อข้าพเจ้าไม่ได้ กรุณาติดต่อที 

1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................บา้นเลขที.........................หมู่ที...................อาคาร/หมู่บา้น

..........................................ซอย......................................................ถนน...........................................แขวง/ตาํบล.......................................

เขต/อาํเภอ............................................... จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.................................หมายเลขโทรศพัท์

....................................... หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ........................................E-mail: …...........………………………………………… 

2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................บา้นเลขที.........................หมู่ที...................อาคาร/หมู่บา้น

..........................................ซอย......................................................ถนน...........................................แขวง/ตาํบล.......................................

เขต/อาํเภอ............................................... จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์...............................หมายเลขโทรศพัท์

...................................... หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ........................................ E-mail: …...........………………………………….……… 
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หมายเหตุ : ผูติ้ดต่อทีระบุไวข้้างต้นจะเป็นผูติ้ดต่อหรือดาํเนินการให้สมาชิกทีขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด และบริษทัจัดการสามารถ

ติดต่อกนัไดเ้ท่านนั โดยบุคคลดงักล่าวไม่มีอาํนาจสังการใด ๆ แทนสมาชิกทีขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด 

 

 

 

 

   ลงชือ................................................................................ 

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

                          สมาชิกผูข้อรับเงินจากกองทุนเป็นงวด 

หมายเหต ุ:  

1. วนัคาํนวณจาํนวนหน่วย (Trade date) หมายความว่า วนัคาํนวณจาํนวนหน่วยเพือเพิม/ลดจาํนวนหน่วยให้แก่สมาชิก (วนัทีจดัสรร

ผลประโยชน์จากการลงทุนให้แก่สมาชิกตามสดัส่วนของเงินกองทุน)           

2.  สมาชิกสามารถกําหนดเงินทีจะขอรับในแต่ละงวดได้ไม่น้อยกว่าเงินขนัตาํทีกาํหนดไว ้และหากกาํหนดมากกว่าเงินขนัตาํ จะตอ้ง

กาํหนดเพมิไม่นอ้ยกว่าทุก ๆ ,  บาท 

3. กรณีงวดถดัไป มีเงินคงเหลือหลงัการจ่ายเงินตาํกว่าเงินทีตอ้งจา่ย  งวด จะจ่ายเงินดงักล่าวพร้อมกบัการจ่ายงวดนนั 

4. การขอเปลียนแปลงการรับเงินเป็นงวดขา้งตน้ สามารถดาํเนินการไดปี้ละ 2 ครัง โดยให้แจง้ความประสงคต์่อนายทะเบียนสมาชิก โดย

ให้นับตามปีปฏิทิน ซึงตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนกาํหนดการรับเงินในงวดถดัไป โดยจะมีผลในรอบการรับเงินงวดถดัไป

หลงัจากทีไดรั้บแจง้ 

5.  การขอยกเลิกการรับเงินเป็นงวด ให้แจง้ความประสงคผ์า่น นายทะเบียนสมาชิก โดยนายทะเบียนสมาชิกจะคาํนวณใน Trade date ทีใกล้

ทีสุดเพือจ่ายเงินคืนสมาชิก  

6. ค่าบริการเปลียนแปลงเงือนไขการรับเงินงวดมากกว่า  ครังต่อปีครังละ 100 บาท (เงือนไขการรับเงินเป็นงวด หมายถึง เดือนทีขอรับ

เงินงวด จาํนวนงวด และระยะเวลาในการขอรับเงิน หรือเงือนไขอืนทีบริษทัจดัการอาจกาํหนดให้สมาชิกแจง้เพือประโยชน์ในการรับ

เงินงวดในอนาคต) 

7.  การสับเปลียนนโยบายการลงทุน จะตอ้งตามช่วงเวลาทีคณะกรรมการกองทุนฯ กาํหนด 

8. สมาชิกมีหน้าทีตอ้งชาํระค่าบริการออกใบเสร็จรับเงินฉบบัใหม่ และค่าบริการขอรายงานการแจง้ขอรับเงินกอ้นแรก หรือ รายงานแจง้

การ ขอรับเงินงวดแก่สมาชิก (กรณีออกใหม่) ตามอตัราและวิธีการทีนายทะเบียนสมาชิกประกาศกาํหนด 

9.      อตัราค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทงัหมดตามทีระบุไวใ้นหนังสือฉบบันี อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามอตัราและวิธีการที    

 นายทะเบียนสมาชิกประกาศกาํหนด 

10. นายทะเบียนสมาชิกจะแจง้อตัราค่าบริการตามขอ้ 8 และแจง้เปลียนแปลงอตัราค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามขอ้ 9 ให้

สมาชิก ทราบผ่าน PVD ONLINE หรือประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ หรือแจง้ผ่านนายจา้ง หรือประกาศโดยวิธีอืนใดตามที

 เห็นสมควร 

11.    โปรดส่งแบบคาํขอฉบบันี และสิงทีส่งมาด้วย พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง ให้แก่นายทะเบียนสมาชิกตามทีอยู่ทีระบุไวด้้านบนของ

หนงัสือฉบบันี 

 12.  สมาชิกโปรดถ่ายสาํเนาเอกสารชุดนี เก็บไวเ้พอืเป็นหลกัฐาน 

 13. สมาชิกโปรดลงนามในแบบคาํขอฉบบันีและสิงทีส่งมาดว้ยพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยลงลายมือชือให้ตรงกบัทีให้ไวใ้นแบบคาํขอ

คงเงินไวใ้นกองทุนฉบบัทีสมาชิกจดัทาํและมอบไวใ้ห้แก่บริษทัจดัการ 

 สําหรับนายทะเบียน 

(Registrar) 

 

รับและตรวจสอบเอกสารโดย ..................................................  วนัทรีับ ................................... เวลา .............................น. 

                                                                                                                          

บนัทึกโดย ............................................ วนัทีบนัทึก................................. 

                                                                                                                                   

อนุมติัโดย ................................................... วนัทีอนุมติั.................................. 

โปรดอ่านเพมิเติมเกียวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารอยา่งละเอียด เพอืเขา้ใจถึงวิธีการทีธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้

 และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านทีเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 




