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แบบคําขอคงเงนิไวใ้นกองทุน 
 

กองทนุสํารองเลยีงชพี..........................................................................  ซงึจดทะเบยีนแลว้ 
เฉพาะสว่นนายจา้ง.............................................................................................................. 

 
   วันท ี............ เดอืน .........................พ.ศ. 25…….... 
 

เรอืง แจง้ความประสงคข์อคงเงนิไวใ้นกองทนุสํารองเลยีงชพี 
เรยีน บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุไทยพาณชิย ์จํากัด 
สงิทสีง่มาดว้ย 1. สําเนาบัตรประชาชน (กรณีคนไทย) หรือสําเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีคนต่างชาต)ิ พรอ้มกับขีดฆ่า 

ปิดทบึขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ขอ้มูลศาสนา, กรุ๊ปเลอืด, เชอืชาต ิ
เป็นตน้ ใหไ้มส่ามารถอา่นขอ้มลูได ้และลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง     

 2. สําเนาบัญชเีงนิฝากออมทรัพยธ์นาคารในประเทศไทยหนา้แรก ทมีเีลขทบีัญชแีละชอืของสมาชกิ   
     ทสีนิสมาชกิภาพแตเ่พยีงผูเ้ดยีวเทา่นัน 

3. สําเนาใบฝากเงนิคา่ธรรมเนียมสําหรับการขอคงเงนิไวใ้นกองทนุจํานวน 500 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพมิ)
  

ดว้ยขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว  ……………………………………..…………รหัสสมาชกิ………………………………… 
ทอียู่ทตีดิต่อและจัดสง่เอกสารได ้ (โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นเพอืประโยชน์ในการตดิต่อและจัดสง่เอกสารสําคัญ ทังน ี
เพือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบยอดเงนิกองทุนผ่านระบบ PVD ONLINE ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)  
ในฐานะนายทะเบียนสมาชกิจะนําส่งรหัสลงทะเบียนใหแ้ก่ท่านทาง E-mail ตามทีท่านระบุไวเ้ท่านัน  ดังนันขอใหท้่าน
โปรดระบุ E-mail ทีท่านสามารถใชง้านไดภ้ายหลังจากทีท่านออกจากงานแลว้ โดยหา้มระบุ E-mail ของนายจา้งที
ทา่นไดอ้อกจากงานแลว้) 
 
บา้นเลขท.ี......................หมูท่.ี...............อาคาร/หมูบ่า้น...........................ซอย......................................ถนน 
................................ แข วง/ตํ าบล .........................................เข ต /อํ า เภ อ……………………………
จังหวัด……………..................รหัสไปรษณีย์……….…. หมายเลขโทรศัพท์................................... หมายเลข
โทรศัพทม์อืถอื..................................................E-mail……………………………………...  
 
ไดส้นิสุดสมาชกิภาพจากกองทุนสํารองเลียงชีพ...............................................................ซงึจดทะเบียนแลว้ 
(“กองทนุ”) เพราะออกจากงาน เมอืวันท…ี………เดอืน….….……..……..พ.ศ. 25.……. เนืองจาก 
 

(ก) เกษียณอายหุรอืออกจากงานเมอือายุไมตํ่ากว่า 55 ปีบรบิรูณ์  
(ข) เหตอุนืใด นอกเหนือจากขอ้ (ก) ขา้งตน้ 

 
และมคีวามประสงคท์จีะขอคงเงนิทขีา้พเจา้มสีทิธไิดร้ับทังหมดไวใ้นกองทนุและคงการเป็นสมาชกิต่อไป เรมิตังแต่
วันท…ี….…เดอืน….….…………..พ.ศ….…….… และสนิสดุวันท…ี….…เดอืน……..…..พ.ศ……….…. 
(หมายเหต:ุ การกําหนดระยะเวลาสนิสดุการขอคงเงนิตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาทรีะบุไวใ้นขอ้บังคับกองทนุฯ )         

ทังน ีขา้พเจา้ตกลงรบัทราบและยอมรบั ดังนี 
1. การขอคงเงนิไวใ้นกองทุนโดยยังคงการเป็นสมาชกิอยู่นัน ขา้พเจา้อาจไดร้ับเงนิกองทุนคืนไม่เท่ากับ

จํานวนเงนิกองทนุทขีา้พเจา้มสีทิธไิดร้ับ ณ เวลาทขีอคงเงนิไวใ้นกองทนุ ทังนี ขา้พเจา้ยอมรับความเสยีงต่อสว่นไดเ้สยีทจีะ
เกดิขนึจากการนําเงนิทีขอคงไวไ้ปลงทุนระหว่างการขอคงเงนิไวใ้นกองทุน และในอนาคตกองทุนอาจมีการเปลยีนแปลง
นโยบาย ตามทคีณะกรรมการกองทนุฯ กําหนด  

2. ขา้พเจา้จะเป็นผูร้ับผดิชอบในสว่นภาษีทจีะพงึเกดิขนึจากเงนิกองทุนทีขา้พเจา้จะไดร้ับจากการขอคงเงนิ
ไวใ้นกองทนุ 

3. สทิธหินา้ทขีองขา้พเจา้ในฐานะสมาชกิทขีอคงเงนิไวใ้นกองทุน อาจแตกต่างจากสทิธหินา้ทขีองสมาชกิที
ยังมไิดอ้อกจากงาน 

4. ขา้พเจา้จะปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และระยะเวลาทกํีาหนดไวใ้นขอ้บังคับกองทุนฯ กฎหมาย และ
ประกาศของบรษัิทจัดการ นายทะเบยีนสมาชกิ และหน่วยงานทีเกยีวขอ้งกับการขอคงเงนิไวใ้นกองทุน ทังทมีีผลบังคับใช ้
อยูใ่นปัจจุบัน และทจีะไดม้กีารแกไ้ขเปลยีนแปลงในภายหนา้ทุกประการ  

5. ขา้พเจา้จะนําส่งเอกสารทเีกยีวขอ้งตามรายการเอกสารแนบ รวมถงึนําสง่หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม 
การดําเนนิการสําหรับการขอคงเงนิไวใ้นกองทุนจํานวน 500 บาท/ปี (รวมภาษีมูลค่าเพมิ) (หลกัฐานการนําฝากเงนิเขา้
บญัชกีระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาชดิลม  ชอืบญัช ีธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน)-เพอืนาย
ทะเบยีนกองทุนสาํรองเลยีงชพี  เลขทบีญัช ี001-3-53250-9) มาพรอ้มหนังสอืฉบับนี ทังนี ระยะเวลาการขอคงเงนิ

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.3.3_PDPA_V2 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ไวใ้นกองทุน 1 ปีดังกล่าว จะนับตังแต่วันทขีา้พเจา้สนิสดุสมาชกิภาพเพราะออกจากงาน และหากมเีศษของปี จะถอืเป็น 1 
ปี โดยจะไมม่กีารคํานวณตามสว่นของระยะเวลาทขีอคงเงนิไวใ้นกองทนุ 

ในกรณีทขีอ้บังคับของกองทุนฯ กําหนดใหส้มาชกิขอคงเงนิไวใ้นกองทุนไดม้ากกวา่ 1 ปี ขา้พเจา้รับทราบ
แลว้ว่า หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะต่ออายกุารขอคงเงนิไวใ้นกองทุนออกไปอกีคราวละ 1 ปี ขา้พเจา้จะชําระค่าธรรมเนียมรายปี
ของการขอคงเงนิไวใ้นกองทุนตามวธิกีารทกํีาหนดไวใ้นวรรคกอ่น แลว้สง่หลักฐานการชําระคา่ธรรมเนียมดังกล่าวมาใหน้าย
ทะเบียนสมาชกิตาม ทีอยู่ทีระบุไวด้า้นบนของหนังสือนีล่วงหนา้ 30 วันก่อนครบกําหนดแต่ละปีของการขอคงเงนิไวใ้น
กองทุน แต่หากข้าพเจา้ไม่ชําระค่าธรรมเนยีมดงักล่าว บรษิทัจดัการมสีทิธทิจีะยกเลกิการขอคงเงนิ และจะ
ดําเนนิการจา่ยเงนิจากกองทุนใหแ้กข่า้พเจา้ได ้โดยถอืวา่ขา้พเจา้ไมป่ระสงคข์อคงเงนิไวใ้นกองทุนตอ่ไป 

6. ในกรณีทขีา้พเจา้ใหข้อ้มลูไมช่ัดเจน หรอืนําสง่เอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น ไมส่มบรูณ์ หรอืไม่ปฏบิัตติาม
ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งกับการขอคงเงนิไวใ้นกองทนุ ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการจ่ายเงนิกองทุนใหแ้กข่า้พเจา้ตามขอ้กําหนด
ในขอ้บังคับกองทนุฯ โดยถอืว่าขา้พเจา้มไิดแ้จง้ความประสงคข์อคงเงนิไวใ้นกองทนุ 

7. เอกสารต่างๆ ทเีกยีวกับการขอคงเงนิไวใ้นกองทนุทขีา้พเจา้จะตอ้งไดร้ับเป็นหลักฐานเมอืนายจา้งแจง้สนิ
สภาพการจา้งของขา้พเจา้จากนายจา้งนัน ใหน้ายทะเบยีนสมาชกิจัดสง่ผา่นใหค้ณะกรรมการกองทนุฯ เพอืใหค้ณะกรรมการ
กองทนุฯ จัดสง่ใหแ้กข่า้พเจา้ตอ่ไป และใหถ้อืวา่ขา้พเจา้ไดร้ับเอกสารนันๆ ครบถว้นแลว้ 

แต่ทังนี กรณีทีขา้พเจา้เป็นคนต่างชาติและระบุทีอยู่ในต่างประเทศหรือแจง้เปลียนทีอยู่เป็นทีอยู่ใน
ต่างประเทศ ขา้พเจา้ขอใหน้ายทะเบยีนสมาชกินําส่งเอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกับการขอคงเงนิไวใ้นกองทุนใหแ้กข่า้พเจา้
ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส(์E-mail) ทรีะบุไวใ้นหนังสอืฉบับนีหรอืตามทขีา้พเจา้มหีนังสอืแจง้เปลยีนแปลงใหน้ายทะเบยีน
สมาชกิทราบตามแบบและวธิทีนีายทะเบยีนสมาชกิกําหนด 

8. เมอืขา้พเจา้ไดข้อคงเงนิไวใ้นกองทุนแลว้ เอกสารต่างๆ ทีเกยีวกับการขอคงเงนิไวใ้นกองทุนทีขา้พเจา้
จะตอ้งไดร้ับเป็นหลักฐานนัน ขา้พเจา้ประสงคใ์หน้ายทะเบยีนสมาชกิจัดสง่ไปยังทอียู่สําหรับตดิต่อและจัดสง่เอกสารตามที
ขา้พเจา้ระบุไว ้หรือตามทีขา้พเจา้จะไดม้ีหนังสือแจง้เปลียนแปลงใหน้ายทะเบียนสมาชกิทราบตามแบบและวธิีทีนาย
ทะเบียนสมาชกิกําหนด และเมือนายทะเบียนสมาชกิไดด้ําเนินการจัดส่งไปยังทีอยู่ดังกล่าวแลว้ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้ไดร้ับ
เอกสารนันๆ ครบถว้นแลว้ 

แต่ทังนี กรณีทีขา้พเจา้เป็นคนต่างชาติและระบุทีอยู่ในต่างประเทศหรือแจง้เปลียนทีอยู่เป็นทีอยู่ใน
ต่างประเทศ ขา้พเจา้ขอใหน้ายทะเบยีนสมาชกินําส่งเอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกับการขอคงเงนิไวใ้นกองทุนใหแ้กข่า้พเจา้
ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส(์E-mail) ทรีะบุไวใ้นหนังสอืฉบับนีหรอืตามทขีา้พเจา้มหีนังสอืแจง้เปลยีนแปลงใหน้ายทะเบยีน
สมาชกิทราบตามแบบและวธิทีนีายทะเบยีนสมาชกิกําหนด 

9. การยกเลกิ และ/หรอื การเปลยีนแปลง การขอคงเงนิไวใ้นกองทุน ขา้พเจา้ทราบดวีา่ ขา้พเจา้จะตอ้งกรอก
แบบคําขอตามแบบทีนายทะเบียนสมาชกิกําหนดและยืนแบบคําขอดังกล่าวต่อนายทะเบียนสมาชกิ โดยเมือยกเลกิแลว้ 
ขา้พเจา้จะไมส่ามารถขอกลับมาคงเงนิไวใ้นกองทนุไดอ้กี 

10. ในกรณีทีขา้พเจา้ไดข้อคงเงนิไวใ้นกองทุนครบกําหนดตามระยะเวลาทีระบุไวใ้นหนังสือนีแลว้ โดย
ขา้พเจา้มไิดแ้จง้ความประสงคข์อรับเงนิทีคงไวใ้นกองทุนหรอืขอใหโ้อนเงนิทีขอคงเงนิไวใ้นกองทุนนันไปยังกองทุนรวม
เพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) หรอืกองทุนอนืทมีวีัตถุประสงคเ์พือ
เป็นหลักประกันในกรณีทีออกจากงานหรือการชราภาพตามกฎหมาย ใหถ้ือว่าขา้พเจา้แจง้ความประสงคข์อรับเงนิกองทุน
ทังหมด และยอมรับว่าขา้พเจา้สนิสุดสมาชกิภาพตามขอ้บังคับกองทุนฯ ทังนีใหบ้รษัิทจัดการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝาก
ธนาคารตามรายละเอยีดสงิทสีง่มาดว้ย 2 

11. ในกรณีทนีายจา้งถอนตัวจากกองทุนหลายนายจา้งและยังมไิดจ้ัดใหม้กีองทุนใหม่ หรอืลูกจา้งสนิสมาชกิ
ภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าดว้ยเหตุใด หรอืกองทุนเลกิ หรอืขา้พเจา้ขอยกเลกิการขอคงเงนิไวใ้นกองทุน ขา้พเจา้ทราบดี
วา่ หากขา้พเจา้ประสงคท์จีะใหโ้อนเงนิทังหมดทขีอคงไวใ้นกองทนุนัน ไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอน
เงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD)  หรอืกองทุนอนืทมีวีัตถุประสงคเ์พอืเป็นหลักประกันในกรณีทอีอกจาก
งานหรอืการชราภาพตามกฎหมาย ขา้พเจา้จะตอ้งยนืกรอกแบบคําขอโอนเงนิกองทนุไปยังกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีที
มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชีพ (RMF for PVD) ตามทีนายทะเบียนสมาชกิกําหนดและยืนแบบคําขอ
ดังกลา่วตอ่นายทะเบยีนสมาชกิ และเมอืมกีารโอนเงนิดังกลา่วไปแลว้ ขา้พเจา้ไมส่ามารถขอใหโ้อนกลับมายังกองทนุไดอ้กี 

12. ขา้พเจา้รบัทราบว่าระยะเวลาการขอคงเงนิจะเรมิตังแต่วันทขีา้พเจา้ออกจากงาน และจะสนิสดุลงเมอืครบ
กําหนดเวลาทีระบุไวใ้นขอ้บังคับกองทุนฯ หรือเมือขา้พเจา้แจง้ความประสงค์ขอรับเงิน หรือเมือขา้พเจา้มิไดชํ้าระ
ค่าธรรมเนียมการขอคงเงนิตามทีขอ้กําหนดและเงอืนไขทีระบุไวใ้นหนังสอืนีหรือเมอืนายจา้งพน้จากการเป็นนายจา้งของ
กองทนุ ทังนี แลว้แต่กําหนดเวลาใดจะถงึกอ่น (หมายเหต:ุ สมาชกิสามารถสอบถามระยะเวลาสงูสดุทสีมาชกิจะมสีทิธขิอคง
เงนิไวใ้นกองทนุตามขอ้บังคับกองทนุฯ ไดจ้ากการกรรมการกองทนุฯ ) 

13. ขา้พเจา้รบัทราบว่า การจ่ายเงนิจากกองทุนสําหรบัสมาชกิทขีอคงเงนิไวใ้นกองทุนซงึเสยีชวีติ
ในชว่งระยะเวลาทขีอคงเงนินนั อยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยมรดกตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดยกรณี
ทขีา้พเจา้เสยีชวีติในช่วงระยะเวลาทขีอคงเงนิ ขา้พเจา้ประสงคใ์หบ้รษิทัจดัการสง่มอบเงนิทขีา้พเจา้มสีทิธไิดร้บั
ใหแ้กผู่จ้ดัการมรดกของขา้พเจา้ เพอืผูจ้ดัการมรดกจะไดดํ้าเนนิการจดัสรรใหแ้กท่ายาทของขา้พเจา้ตอ่ไป  

14. ในการตดิตอ่ขา้พเจา้ โดยหนังสอื บอกกล่าว ทวงถาม ทสีง่ถงึขา้พเจา้ตามทรีะบไุวใ้นหนังสอืฉบับนี ไมว่่า
จะส่งทางไปรษณีย ์ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(E-mail) หรอืนําส่งดว้ยบุคคล ใหถ้ือว่าขา้พเจา้ไดร้ับ
เอกสารนันๆ ครบถว้นแลว้ ทังนี หากนายทะเบียนสมาชกิไดนํ้าส่งรหัสลงทะเบียนใหแ้ก่ขา้พเจา้ตาม E-mail ทีระบุไวใ้น
หนังสอืฉบับนีแลว้ ใหถ้อืไดว้า่นายทะเบยีนสมาชกิไดนํ้าสง่แลว้โดยชอบ แมว้่าขา้พเจา้จะไมไ่ดร้ับรหัสลงทะเบยีนก็ตาม และ
หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะเปลยีนแปลง E-mail ดังกลา่ว ขา้พเจา้จะแจง้ใหน้ายทะเบยีนสมาชกิทราบตามแบบและวธิกีารทนีาย
ทะเบยีนสมาชกิกําหนด 



3 

 

                 ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุ E-mail ไว ้ใหถ้ือว่าขา้พเจา้ไม่ประสงค์ใหน้ายทะเบียนสมาชกินําส่งรหัส
ลงทะเบยีนใหแ้กข่า้พเจา้  

15. ในการขอคงเงินไวใ้นกองทุนตามแบบคําขอนี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะนาย
ทะเบยีนสมาชกิจะมีการเปิดเผย และ/หรือ ส่งขอ้มูลของขา้พเจา้ และ/หรอื ของบุคคลอนืทีขา้พเจา้ไดร้ะบุในแบบคําขอน ี
ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรือ กองทุนสํารองเลยีงชพี ทเีกยีวขอ้ง เพือวัตถุประสงคใ์นการใหบ้รกิารตามแบบคําขอนี โปรด
อ่านเพิมเติมเกียวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร และ/หรือ บรษัิทจัดการ และ/หรือ กองทุนสํารอง 
เลียงชีพ ทีเกยีวขอ้ง ทีเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ บรษัิทจัดการ  และ/หรือ กองทุนสํารองเลยีงชีพ ดังกล่าว หรือ 
ชอ่งทางทธีนาคาร และ/หรอื บรษัิทจัดการ  และ/หรอื กองทนุสํารองเลยีงชพี ดังกลา่วกําหนดไว ้ทังน ีในกรณีทขีา้พเจา้ได ้
มกีารใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอนื ขา้พเจา้มีหนา้ทแีจง้ใหบุ้คคลดังกล่าวทราบถงึรายละเอยีดการเก็บรวบรวม การใช ้
และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลและสทิธติามประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัวดังกลา่วดว้ย 

16. ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ อาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กับธนาคาร และ/หรือ 
ระหว่างขา้พเจา้กับบรษัิทจัดการ และ/หรอื จัดเก็บ และ/หรอื บันทกึ และ/หรอื ประมวลผลขอ้มลูเกยีวกับขา้พเจา้ และ/หรอื 
รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื การดําเนนิการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกับการใชบ้รกิารของขา้พเจา้ เพอืประโยชน์ในการปรับปรุง
และการใหบ้รกิารของธนาคาร และ/หรือ บรษัิทจัดการ และเพือเป็นหลักฐานการบรกิารและรายการใชบ้รกิาร โดยขา้พเจา้ 
ตกลงและจะไมโ่ตแ้ยง้การใชบั้นทกึการสนทนา และ/หรอื ขอ้มลูดังกลา่วเป็นพยานหลักฐานอา้งองิตอ่ขา้พเจา้ตามกฎหมาย  

17. เพือประโยชน์ของขา้พเจา้ ธนาคาร และ/หรือ บรษัิทจัดการ อาจส่งขอ้มูลข่าวสารในเชงิพาณิชย์ เช่น 
 ขอ้มูลข่าวสารและบรกิารเกียวกับกองทุนสํารองเลียงชพี ขอ้มูลการลงทุน เป็นตน้ ไปยังทีอยู่อเิล็กทรอนิกสต์่าง ๆ เช่น  
E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นตน้ โดยขา้พเจา้สามารถบอกเลกิหรือปฏเิสธการรับขอ้มูลดังกล่าวได ้
โดยตดิต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือตามช่องทางทีธนาคารกําหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏเิสธการรับ
ขอ้มูลดังกล่าวจากธนาคาร) และ/หรอื ตามชอ่งทางทบีรษัิทจัดการกําหนด (กรณีบอกเลกิหรอืปฏเิสธการรับขอ้มูลดังกล่าว
จากบรษัิทจัดการ) 

กรณีทตีดิตอ่ขา้พเจา้ไมไ่ด ้กรณุาตดิตอ่ท ี

 
1.นาย/นาง/นางสาว....................................................................... บา้นเลขท.ี....................หมู่ท.ี...................
อาค าร/ห มู่ บ ้าน …………………ซ อย ...................................ถ น น ................................แข วง/ ตํ าบ ล
................................เขต/อําเภอ............................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์.......................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................  
E-mail: …………………………………….…………............... 

 
2.นาย/นาง/นางสาว........................................................................บา้นเลขท.ี....................หมูท่.ี...................
อาค าร/ห มู่ บ ้าน …………………ซ อย .................................. ถน น ..................................แ ข วง/ ตํ าบ ล
............................เขต/อําเภอ............................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.์.......................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................ 
E-mail: …………………………………….…………............... 

 
หมายเหต ุ:  ผูต้ดิตอ่ทรีะบไุวข้า้งตน้จะเป็นผูต้ดิต่อหรอืดําเนนิการใหส้มาชกิทขีอคงเงนิและบรษัิทจัดการสามารถตดิตอ่กัน      
                ไดเ้ทา่นัน โดยบคุคลดังกลา่วไมม่อํีานาจสงัการใด ๆ แทนสมาชกิทขีอคงเงนิไวใ้นกองทนุ 
 

 
 
 
   
 

ลงชอื................................................................................ 
 
                                  (………………….…………………………..) 
                                          สมาชกิผูข้อคงเงนิไวใ้นกองทุน 
     หมายเหต ุ:  

1. อัตราคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ทอีา้งถงึขา้งตน้ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้
2. โปรดสง่แบบคําขอฉบับนี และสงิทสีง่มาดว้ย พรอ้มรับรองสําเนาถูกตอ้งใหแ้กค่ณะกรรมการกองทุนฯ เพอืสง่ใหแ้ก่นายทะเบยีน

สมาชกิตามทอียูท่รีะบไุวด้า้นบนของหนังสอืฉบับน ี 
3. สมาชกิกองทนุโปรดถา่ยสําเนาเอกสารชดุนเีพอืเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 สําหรบั       
นายทะเบยีน 
(Registrar) 

 

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

                                                                                                                          

บันทกึโดย ................... วนัทบีันทกึ............................. 
                                                                                                                                  

อนุมัตโิดย .......................... วนัทอีนุมัต.ิ.......................... 

โปรดอา่นเพมิเตมิเกยีวกับประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัวของธนาคารอยา่งละเอยีด เพอืเขา้ใจถงึวธิกีารทธีนาคารเก็บรวบรวม ใช ้
 และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นและสทิธขิองทา่นทเีวบ็ไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 


