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แบบคําขอเปลยีนแปลง / ยกเลิกการคงเงนิ และการรับเงินเป็นงวด  

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

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

วนัที ................ เดือน ..............................พ.ศ.25……..….. 

เรือง แจง้ความประสงคข์อเปลียนแปลง / ยกเลิก  การคงเงินและการรับเงินเป็นงวด 

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

สิงทส่ีงมาด้วย :  . สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมกบัขีดฆา่ปิดทึบขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ขอ้มูลศาสนา, 

 กรุ๊ปเลือด, เชือชาติ เป็นตน้ ให้ไม่สามารถอ่านขอ้มูลได ้และลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. สาํเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีขอเปลียนแปลงเลขทีบญัชีรับเงินเป็นงวด)

ตามทีขา้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว  ………………………………………………………รหัสสมาชิก…………………………ทีอยู่ทีติดต่อและ

จดัส่งเอกสารได ้ (โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นเพือประโยชน์ในการติดต่อและจดัส่งเอกสารสําคญั ) บา้นเลขที...................หมู่ที..........อาคาร/หมู่บา้น

...............................................ซ อ ย ..................................ถ น น ..................................... แ ข ว ง /ตํ า บ ล ................................................เข ต /อํ า เภ อ 

………………………… จงัหวดั……………..................รหัสไปรษณีย…์……..……. หมายเลขโทรศพัท์................................ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ

....................................................E-mail ทีท่านใชปั้จจบุนั …………......................................... ไดสิ้นสุดสมาชิกภาพ เพราะเกษียณอายุ หรือออกจากงาน

เมือมีอายุไม่ตํากว่า 55 ปีบริบูรณ์ เมือวนัที…..….…เดือน….….…………..พ.ศ. 25.…….... 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเปลียนแปลง / ยกเลิก การคงเงินและการรับเงินเป็นงวด ดงันี 

 เปลียนแปลงจาํนวนทีรับเงินกอ้นแรก จากเดิมเป็นจาํนวนเงิน.....................................................บาท  

 เปลียนแปลงเงินส่วนทีเหลือทงัหมดทีขอรับเงินเป็นงวด จากเดิมเป็นงวดละ  ............................. บาท (ไม่ตาํกว่า ,  บาท)  

 เปลียนแปลงเดือนทีขอรับเงินเป็นงวดจากเดิมเป็นดงันี 

  มกราคม         กุมภาพนัธ์        มีนาคม          เมษายน        พฤษภาคม          มิถุนายน  

 กรกฎาคม      สิงหาคม           กนัยายน        ตุลาคม          พฤศจิกายน        ธนัวาคม           

 เปลียนแปลงจาก “การคงเงินกองทุนทังจํานวน เป็น การขอรับเงินเป็นงวด” โดยขอรับเงินกอ้นแรกเป็นจาํนวนเงิน 

 ...........................................  บาท ในเดือน..................................... และขอรับเงินงวดถดัไปตามรายละเอยีดดา้นบน 

 เปลียนแปลงบญัชีเงินฝากจากเดิมเป็น บญัชีออมทรัพย/์กระแสรายวนั  ธนาคาร………………………..……….……………..  

  เลขทีบญัชี ….  ………………………..……………   ชือบญัชี ………………………………….………………..….…….… 

 ขอยกเลิกการรับเงนิเป็นงวด โดยให้ดาํเนินการโอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีออมทรัพย/์กระแสรายวนั ธนาคาร………………… 

  เลขทีบญัชี ….  ………………………..……………   ชือบญัชี ………………………………….………………..……….…  

ในการขอเปลียนแปลง / ยกเลิก  การคงเงินและการรับเงินเป็นงวดตามแบบคาํขอนี   ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในฐานะ 

นายทะเบียนสมาชิกจะมีการเปิดเผย และ/หรือ ส่งขอ้มูลของขา้พเจา้ และ/หรือ ของบุคคลอืนทีขา้พเจา้ไดร้ะบุในแบบคาํขอนี ให้แก่บริษทัจดัการ และ/

หรือ กองทุนสํารองเลยีงชีพ ทีเกียวขอ้ง เพือวตัถุประสงคใ์นการให้บริการตามแบบคาํขอนี โปรดอ่านเพมิเติมเกียวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั

ของธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ ทีเกียวขอ้ง ทีเวบ็ไซต์ของธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ  และ/หรือ กองทุน

สาํรองเลียงชีพ ดงักล่าว หรือ ช่องทางทีธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ  และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ ดงักล่าวกาํหนดไว ้ทงันี ในกรณีทีขา้พเจา้ไดม้ี

การให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอนื ขา้พเจา้มหีน้าทีแจง้ให้บุคคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวดว้ย 

ทีมบริการทะเบียนกองทุนสาํรองเลียงชีพ  ปฏิบตักิารธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย ์    อาคารจีทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม    ชัน  ฝังปีกเหนือ  

เลขที  ถนนพระราม  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ  โทร: 02-128-3418-9 อเีมลล:์ registrar_pvd@scb.co.th  C.3.8_PDPA_V2 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ไทยพาณิชย์ มาสเตอร�์นด์
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 ธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ อาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัธนาคาร และ/หรือ ระหว่างขา้พเจา้กบับริษทัจดัการ และ/หรือ 

จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลขอ้มูลเกียวกบัขา้พเจา้ และ/หรือ รายการการใชบ้ริการ และ/หรือ การดาํเนินการใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการใช้

บริการของขา้พเจา้ เพือประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ และเพือเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใช้

บริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มูลดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย  

 เพอืประโยชน์ของขา้พเจา้ ธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ อาจส่งขอ้มูลข่าวสารในเชิงพาณิชย ์เช่น ขอ้มูลข่าวสารและบริการเกียวกบักองทุน

สาํรองเลียงชีพ ขอ้มูลการลงทุน เป็นตน้ ไปยงัทีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ โดยขา้พเจา้สามารถ

บอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอ้มูลดงักล่าวไดโ้ดยติดต่อ SCB Call Center โทร. - -  หรือตามช่องทางทีธนาคารกาํหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธ

การรับขอ้มูลดงักล่าวจากธนาคาร) และ/หรือ ตามช่องทางทีบริษทัจดัการกาํหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอ้มูลดงักล่าวจากบริษทัจดัการ) 

 

 

                                                     

 

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

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

                                                  สมาชิกผูข้อรับเงินจากกองทุนเป็นงวด 

 

หมายเหต:ุ .สมาชิกสามารถกาํหนดเงินทจีะขอรับในแต่ละงวดไดไ้ม่นอ้ยกว่าขนัตาํทีกาํหนด และหากกาํหนดมากกว่าเงินขนัตาํ จะตอ้งกาํหนดเพิมไม่นอ้ยกว่าทุก ๆ  

                     ,  บาท 

                  .การขอเปลียนแปลงการรบัเงินเป็นงวดขา้งตน้ สามารถดาํเนินการไดปี้ละ  ครัง โดยให้แจง้ความประสงคต์่อนายทะเบียน /คณะกรรมการกองทุน โดยให้    

                     นบัตามปีปฏิทิน ซึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนกาํหนดการรับเงินในงวดถดัไป โดยจะมีผลในรอบการรับเงินงวดถดัไปหลงัจากทีไดรั้บแจง้ 

                  .การขอยกเลิกการรับเงินเป็นงวด ให้แจง้ความประสงคผ่์าน นายทะเบียน /คณะกรรมการกองทุน โดยนายทะเบียนจะคาํนวณในTrade date ทใีกลท้สุีดเพอื 

                    จ่ายเงินคืนสมาชิก  

                 . ค่าบริการเปลียนแปลงเงือนไขการรับเงินงวดมากกว่า  ครงัต่อปี ครงัละ 100 บาท (เงือนไขการรับเงินเป็นงวด หมายถึง เดือนทีขอรับเงินงวด จาํนวนงวด   

                     และระยะเวลาในการขอรับเงิน หรือเงือนไขอนืที บริษทัจดัการอาจกาํหนดให้สมาชิกแจง้เพอืประโยชน์ในการรับเงินงวดในอนาคต) 

                 .อตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทอีา้งถึงขา้งตน้นี อาจมีการเปลียนแปลงได ้

                 .สมาชิกกองทุนโปรดถ่ายสาํเนาเอกสารชุดนี เก็บไวเ้พือเป็นหลกัฐาน  และ โปรดส่งแบบขอเปลียนแปลงฯ ฉบบันี พร้อมสิงทีส่งมาดว้ย ให้แก่ นายทะเบียน/ 

                     คณะกรรมการกองทุนฯ เพือส่งให้แก่นายทะเบียนสมาชิก ตามทอียูที่ระบุไวด้า้นบนของหนงัสือฉบบันี 

 

 

 

โปรดอา่นเพมิเติมเกียวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารอยา่งละเอียด เพอืเขา้ใจถึงวิธีการทีธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้ และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านทีเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 

สําหรับนายทะเบียน (Registrar) 

รับและตรวจสอบโดย .........................................  วนัทรีับ .......................................... เวลา .........................................น. 

เปลียนแปลงครงัที ................................ / ................................             

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

อนุมติัโดย ..........................................................  

วนัทีอนุมตัิ.......................................................... 


