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แบบคําขอรับเงินเป็นงวดสําหรับกรณีสมาชิกเกษียณอายุหรือออกจากงานเมือมีอายุไม่ตํากว่า  ปีบริบูรณ์ 

 

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

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

 

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

เรือง แจง้ความประสงคข์อรับเงินเป็นงวด 

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

 

สิงทส่ีงมาด้วย 1. สาํเนาบตัรประชาชน (กรณีคนไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ) พร้อมกบัขีดฆ่าปิดทึบขอ้มูลส่วนบุคคลออ่นไหว 

(sensitive personal data) เช่น ข้อมูลศาสนา, กรุ๊ปเลือด, เชือชาติ เป็นต้น ให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ และลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง      

 2. สาํเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารในประเทศไทยหนา้แรก ทีมีเลขทีบญัชีและชือของสมาชิกทีสินสมาชิกภาพ 

 แต่เพียงผูเ้ดียวเท่านนั 

3. สาํเนาใบฝากเงินค่าธรรมเนียมสาํหรับการรับเงินเป็นงวดจาํนวน  บาท (รวมภาษมีูลค่าเพิม) 

 

  ดว้ยขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว  ………………………………………………………รหสัสมาชิก………………………… 

ทีอยูที่ติดต่อและจดัส่งเอกสารได ้ (โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นเพือประโยชน์ในการติดต่อและจดัส่งเอกสารสําคญั ทงันี เพือประโยชน์ของท่านในการ

ตรวจสอบยอดเงินกองทุนผา่นระบบ PVD ONLINE ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกจะนาํส่งรหสัลงทะเบียนให้แก่ท่าน

ทาง E-mail ตามทีท่านระบุไวเ้ท่านัน  ดงันนัขอให้ท่านโปรดระบุ E-mail ทีท่านสามารถใชง้านไดภ้ายหลงัจากทีท่านออกจากงานแลว้ โดยห้ามระบ ุE-mail 

ของนายจ้างทท่ีานได้ออกจากงานแล้ว) 

 

บ้านเลขที ...................ห มู่ ที ..........อาคาร/หมู่บ้าน...............................................ซอย..................................ถนน..................................... แขวง/ตําบล

................................................เข ต /อํ า เภ อ …………………………จั ง ห วั ด ……………... . . . . . . . . . . . . . . .ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์ ………..……. ห ม า ย เล ข

โทรศพัท.์............................... หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ....................................................E-mail…………………………………….……………... 

 

ไดสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนสาํรองเลยีงชีพ................................................................................ซึงจดทะเบียนแลว้ (“กองทุน”)  เพราะเกษียณอายุ หรือ

ออกจากงานเมือมีอายุไม่ตํากว่า 55 ปีบริบูรณ์  เมือวันที…….…เดือน….….…………..พ.ศ. 25.…….  และมีความประสงค์ขอให้ดําเนินการเกียวกับ

เงินกองทุนของขา้พเจา้ โดยคงการเป็นสมาชิกต่อไป 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     

- บญัชีเงินฝากสาํหรับรับเงินเป็นงวด : บญัชีออมทรัพย ์ธนาคาร…………………………….. เลขทีบญัชี………………………….                                   

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

 

ทงันี ข้าพเจ้าตกลงรับทราบและยอมรับ ดงันี 

ทมีบรกิารทะเบยีนกองทุนสํารองเลยีงชพี  ปฏบิัตกิารธุรกรรมการเงนิและหลักทรัพย ์อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชนั 15 ฝังปีก                                                                 
เลขท ี9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310  โทร: 02-128-3418-9 อเีมลล:์ registrar_pvd@scb.co.th         C.3.5_PDPA_V2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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. การขอรับเงินเป็นงวดโดยยงัคงการเป็นสมาชิกอยู่นัน ขา้พเจา้อาจไดรั้บเงินกองทุนคืนไม่เท่ากับจาํนวนเงินกองทุนทีขา้พเจ้ามีสิทธิไดรั้บ ณ 

เวลาทีขอรับเงินเป็นงวด ทงันี ขา้พเจ้ายอมรับความเสียงต่อส่วนได้เสียทีจะเกิดขึนจากการนําเงินทีคงไวไ้ปลงทุนระหว่างการขอรับเงินเป็นงวด และใน

อนาคตกองทุนอาจมีการเปลียนแปลงนโยบาย ตามทีคณะกรรมการกองทุนฯ กาํหนด                                                                                                   

. ขา้พเจา้จะเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนภาษีทีจะพงึเกิดขึนจากเงินกองทุนทีขา้พเจา้จะไดรั้บจากการขอรับเงินเป็นงวด                               

. สิทธิหนา้ทีของขา้พเจา้ในฐานะสมาชิกทีขอรับเงินเป็นงวด อาจแตกต่างจากสิทธิหนา้ทีของสมาชิกทียงัมิไดอ้อกจากงาน       

4. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และระยะเวลาทีกําหนดไวใ้นข้อบังคับกองทุนฯ กฎหมาย และประกาศของบริษัทจัดการ 

นายทะเบียนสมาชิก และหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการขอรับเงินเป็นงวด ทงัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั และทีจะไดม้ีการแก้ไขเปลียนแปลงในภายหน้า 

ทุกประการ  

                5. ขา้พเจา้จะนาํส่งเอกสารทีเกียวขอ้งตามรายการเอกสารแนบ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานการชาํระค่าธรรมเนียมการดาํเนินการสาํหรับการรับเงินเป็น

งวดจาํนวน  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) (หลักฐานการนําฝากเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม ชือบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน)-เพอืนายทะเบียนกองทุนสํารองเลยีงชีพ เลขทบีัญชี 001-3-53250-9) มาพร้อมหนงัสือฉบบันี      

                6. ในกรณีทีขา้พเจา้ให้ขอ้มูลไม่ชดัเจน หรือนาํส่งเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบัการขอรับ

เงินเป็นงวด ให้บริษทัจดัการดาํเนินการจ่ายเงินกองทุนให้แก่ขา้พเจา้ตามขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบักองทุนฯ โดยถือว่าขา้พเจา้มิไดแ้จง้ความประสงค์ขอรับเงิน

เป็นงวด 

7. การคาํนวณเงินเพือจ่ายเป็นงวด บริษทัจดัการจะใชว้นัคาํนวณหน่วย (Trade Date) ทีสองของเดือนทีจะจ่ายเงินงวด เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ 

ทงันีให้บริษทัจดัการโอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากตามรายละเอยีดสิงทีส่งมาดว้ย 2   

8. ในการติดต่อข้าพเจ้า โดยหนังสือ บอกกล่าว ทวงถาม ทีส่งถึงขา้พเจ้าตามทีระบุไวใ้นหนังสือฉบบันี ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย ์ไปรษณีย์

ลงทะเบียน ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail) หรือนาํส่งดว้ยบุคคล ให้ถือว่าขา้พเจา้ไดรั้บเอกสารนันๆ ครบถว้นแลว้ ทงันี หากนายทะเบียนสมาชิกไดน้าํส่ง

รหัสลงทะเบียนให้แก่ขา้พเจา้ตาม E-mail ทีระบุไวใ้นหนังสือฉบบันีแลว้ ให้ถือไดว่้านายทะเบียนสมาชิกไดน้ําส่งแลว้โดยชอบ แมว่้าขา้พเจา้จะไม่ไดรั้บ

รหัสลงทะเบียนก็ตาม และหากข้าพเจ้าประสงค์จะเปลียนแปลง E-mail ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกทราบตามแบบและวิธีการที 

นายทะเบียนสมาชิกกาํหนด 

                 ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุ E-mail ไวใ้ห้ถือวา่ขา้พเจา้ไม่ประสงคใ์ห้นายทะเบียนสมาชิกนาํส่งรหสัลงทะเบียนให้แก่ขา้พเจา้ 

9. เอกสารต่างๆ ทีเกียวกบัการขอรับเงินเป็นงวดทีขา้พเจา้จะตอ้งไดรั้บเป็นหลกัฐานเมอืนายจา้งแจง้สินสภาพการจา้งของขา้พเจา้จากนายจา้งนัน 

ให้นายทะเบียนสมาชิกจดัส่งผ่านให้คณะกรรมการกองทุนฯ เพือให้คณะกรรมการกองทุนฯ จดัส่งให้แก่ขา้พเจา้ต่อไป และให้ถือว่าขา้พเจา้ไดรั้บเอกสาร

นนัๆ ครบถว้นแลว้ 

 แต่ทงันี กรณีทีขา้พเจา้เป็นคนต่างชาติและระบุทีอยู่ในต่างประเทศหรือแจ้งเปลียนทีอยู่เป็นทีอยู่ในต่างประเทศ ขา้พเจา้ขอให้นายทะเบียน

สมาชิกนําส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการขอรับเงินเป็นงวดให้แก่ขา้พเจา้ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทีระบุไวใ้นหนังสือฉบบันีหรือตามที

ขา้พเจา้มีหนงัสือแจง้เปลียนแปลงให้นายทะเบียนสมาชิกทราบตามแบบและวธีิทีนายทะเบียนสมาชิกกาํหนด 

10. เมือขา้พเจา้ไดข้อรับเงินเป็นงวดแลว้ เอกสารต่างๆ ทีเกียวกบัการขอรับเงินเป็นงวดทีขา้พเจา้จะตอ้งไดรั้บเป็นหลกัฐานนัน ขา้พเจา้ประสงค์

ให้นายทะเบียนสมาชิกจดัส่งไปยงัทีอยู่สําหรับติดต่อและจดัส่งเอกสารตามทีขา้พเจ้าระบุไว ้หรือตามทีขา้พเจ้าจะได้มีหนังสือแจ้งเปลียนแปลงให้นาย

ทะเบียนสมาชิกทราบตามแบบและวิธีทีนายทะเบียนสมาชิกกาํหนด และเมือนายทะเบียนสมาชิกไดด้าํเนินการจดัส่งไปยงัทีอยูด่งักล่าวแลว้ ให้ถือว่าขา้พเจา้

ไดรั้บเอกสารนนัๆ ครบถว้นแลว้ 

 แต่ทงันี กรณีทีขา้พเจา้เป็นคนต่างชาติและระบุทีอยู่ในต่างประเทศหรือแจ้งเปลียนทีอยู่เป็นทีอยู่ในต่างประเทศ ขา้พเจา้ขอให้นายทะเบียน

สมาชิกนําส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการขอรับเงินเป็นงวดให้แก่ขา้พเจา้ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทีระบุไวใ้นหนังสือฉบบันีหรือตามที

ขา้พเจา้มีหนงัสือแจง้เปลียนแปลงให้นายทะเบียนสมาชิกทราบตามแบบและวธีิทีนายทะเบียนสมาชิกกาํหนด 

             11. ขา้พเจา้ตกลงจะชาํระค่าธรรมเนียมรายงวดสําหรับขอรับเงินเป็นงวดในอตัรางวดละ  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) หรืออตัราอืนใดตามที

ไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ โดยยินยอมให้บริษทัจดัการหักเงินค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากเงินงวดทีขอรับในแต่ละงวด 

 12. การขอเปลียนแปลงการขอรับเงินเป็นงวด ขา้พเจา้ทราบดีว่า ขา้พเจา้จะตอ้งกรอกแบบคาํขอเปลียนแปลง/ยกเลิกการรับเงินเป็นงวดตามแบบที

นายทะเบียนสมาชิกกาํหนดและยนืคาํขอดงักล่าว ต่อนายทะเบียนสมาชิกไดปี้ละ  ครัง ตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบักองทุนฯ โดยนบัตามปีปฏิทิน ซึงจะตอ้ง

แจง้ให ้นายทะเบียนสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วนั โดยการเปลียนแปลงนนั จะมีผลตงัแต่การจ่ายเงินเป็นงวดในงวดถดัไป  

13. การยกเลิกการขอรับเงินงวด ขา้พเจา้ทราบดีว่า ขา้พเจา้จะตอ้งกรอกแบบคาํขอเปลียนแปลง/ยกเลิกการรับเงินเป็นงวดตามแบบทีนายทะเบียน

สมาชิกกาํหนดและยนืคาํขอดงักล่าวต่อนายทะเบียนสมาชิก โดยเมอืยกเลิกแลว้ ขา้พเจา้จะไม่สามารถขอกลบัมารับเงินงวด ไดอี้ก 
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14. ในกรณีทีขา้พเจา้ไดข้อรับเงินเป็นงวดครบกาํหนดเวลาทีขอ้บงัคบักองทุนฯ กาํหนดแลว้ หรือขา้พเจา้ขอยกเลิกการขอรับเงินเป็นงวด ไม่ว่าใน

กรณีใด ๆ โดยขา้พเจ้ามิไดแ้จง้ความประสงค์ขอให้โอนเงินทีเหลือจากการขอรับเงินเป็นงวดนันไปยงักองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการรับโอนเงินจาก

กองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) หรือกองทุนอืนทีมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นหลกัประกนัในกรณีทีออกจากงานหรือการชราภาพตามกฎหมาย ให้ถือว่า

ขา้พเจา้แจง้ความประสงคข์อรับเงินกองทุนทีเหลือทงัหมด และยอมรับว่าขา้พเจา้สินสุดสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบักองทุนฯ ทงันีให้บริษทัจดัการโอนเงิน

ดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝาก ตามรายละเอียดสิงทีส่งมาดว้ย 2 

15. ในกรณีทีนายจา้งถอนตวัจากกองทุนหลายนายจา้งและยงัมิไดจ้ดัให้มีกองทุนใหม่ หรือลูกจา้งสินสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าดว้ย

เหตุใด หรือกองทุนเลิก หรือขอยกเลิกการขอรับเงินเป็นงวด ขา้พเจา้ทราบดีว่า หากขา้พเจา้ประสงค ์ทีจะให้โอนเงินทงัหมดทีเหลือจากการขอรับเงินเป็น

งวดนัน ไปยงักองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) หรือกองทุนอืนทีมีวตัถุประสงค์เพือเป็น

หลกัประกนัในกรณีทีออกจากงานหรือการชราภาพตามกฎหมาย ขา้พเจา้จะตอ้งยืนความประสงค์โดยกรอกแบบพิมพข์อโอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพไป

ยงักองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลยีงชีพ (RMF for PVD) ต่อนายทะเบียนสมาชิก และเมอืมีการโอนเงินดงักล่าวไปแลว้ 

ขา้พเจา้ไม่สามารถขอให้โอนกลบัมายงักองทุนไดอี้ก 

16. ขา้พเจา้รับทราบว่า การจ่ายเงินจากกองทุนสําหรับสมาชิกทีขอรับเงินเป็นงวดซึงเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาทีขอรับเงินเป็นงวดนนั อยู่ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยกรณีทีขา้พเจ้าเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาทีขอรับเงินเป็นงวด ขา้พเจา้ประสงค์ให้บริษทั

จดัการส่งมอบเงินทีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บให้แก่ผูจ้ดัการมรดกของขา้พเจา้ เพอืผูจ้ดัการมรดกจะไดด้าํเนินการจดัสรรให้แก่ทายาทของขา้พเจา้ต่อไป 

17. กรณีทีไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากตามทีขา้พเจา้แจง้ไวไ้ด ้บริษทัจดัการจะถือว่า ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะรับเงินงวดนนั และจาํนวนเงิน

ทีขา้พเจ้าไม่ได้รับนันจะคงอยู่ในบญัชีกระแสรายวนัทีบริษทัจดัการใช้ในการจ่ายเงินงวด โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินจาํนวนดังกล่าวให้กับ

ขา้พเจา้ในงวดถดัไป หลงัจากได้รับแจง้เลขทีบญัชีใหม่และยอดเงินทีจ่ายจะเท่ากบัยอดเงินทีขา้พเจา้แจง้ไวเ้ท่านนั ไม่มีดอกผล หรือผลประโยชน์เพิมเติม 

ทงันี หากบริษทัจดัการไม่ไดรั้บแจง้เลขทีบญัชีก่อนการจ่ายเงินในงวดถดัไป บริษทัจดัการจะหยุดการคาํนวณจดัสรรเพือจ่ายเงินงวดแก่ขา้พเจา้ในงวดนัน 

และจะเริมคาํนวณจดัสรรเพอืจา่ยเงินงวดใหม่อกีครังเมอืไดรั้บแจง้โดยไม่มีการคาํนวณเงินงวดยอ้นหลงั  

18. ในการขอรับเงินเป็นงวดสําหรับกรณีสมาชิกเกษียณอายุหรือออกจากงานเมือมีอายุไม่ตาํกว่า  ปีบริบูรณ์ตามแบบคาํขอนี   ธนาคาร 

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกจะมีการเปิดเผย และ/หรือ ส่งขอ้มูลของขา้พเจา้ และ/หรือ ของบุคคลอืนทีขา้พเจา้ไดร้ะบุในแบบ

คาํขอนี ให้แก่บริษทัจดัการ และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ ทีเกียวขอ้ง เพือวตัถุประสงค์ในการให้บริการตามแบบคาํขอนี โปรดอ่านเพิมเติมเกียวกับ

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ ทีเกียวขอ้ง ทีเวบ็ไซต์ของธนาคาร และ/หรือ 

บริษทัจดัการ  และ/หรือ กองทุนสาํรองเลียงชีพ ดงักลา่ว หรือ ช่องทางทีธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ  และ/หรือ กองทุนสาํรองเลียงชีพ ดงักล่าวกาํหนด

ไว ้ทงันี ในกรณีทีขา้พเจา้ไดม้ีการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน ขา้พเจา้มีหน้าทีแจง้ให้บุคคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และ

การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวดว้ย 

19. ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ อาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับธนาคาร และ/หรือ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทจัดการ  

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

กบัการใช้บริการของขา้พเจา้ เพือประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ และเพือเป็นหลกัฐานการบริการและ

รายการใชบ้ริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มูลดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย  

                  20. เพือประโยชน์ของขา้พเจ้า ธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ อาจส่งขอ้มูลข่าวสารในเชิงพาณิชย ์เช่น ขอ้มูลข่าวสารและบริการเกียวกับ

กองทุนสํารองเลียงชีพ ขอ้มูลการลงทุน เป็นตน้ ไปยงัทีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ โดยขา้พเจ้า

สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอ้มูลดงักล่าวไดโ้ดยติดต่อ SCB Call Center โทร. - -  หรือตามช่องทางทีธนาคารกาํหนด (กรณีบอกเลิกหรือ

ปฏิเสธการรับขอ้มูลดงักล่าวจากธนาคาร) และ/หรือ ตามช่องทางทีบริษทัจดัการกาํหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอ้มูลดงักล่าวจากบริษทัจดัการ) 

 

กรณทีีติดต่อข้าพเจ้าไม่ได้ กรุณาติดต่อที 

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

ซอย......................................ถนน................................แขวง/ตาํบล................................เขต/อาํเภอ............................จงัหวดั............................................

รหั ส ไป รษ ณี ย์........................ห ม าย เล ข โท รศัพ ท์ .....................................ห ม ายเล ข โท รศัพ ท์ มื อ ถื อ ............................................   

E-mail: …………………………………….…………............... 
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2.นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ บา้นเลขที.....................หมูที่....................อาคาร/หมู่บา้น…………………… 

ซอย......................................ถนน................................แขวง/ตาํบล................................เขต/อาํเภอ............................จงัหวดั............................................

รหั ส ไป รษ ณี ย์........................ห ม าย เล ข โท รศัพ ท์ .....................................ห ม ายเล ข โท รศัพ ท์ มื อ ถื อ ............................................ 

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

 

หมายเหตุ : ผูติ้ดต่อทีระบุไวข้า้งตน้จะเป็นผูติ้ดต่อหรือดาํเนินการให้สมาชิกทีขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด และบริษทัจดัการสามารถติดต่อกนัไดเ้ท่านัน 

โดยบุคคลดงักล่าวไม่มีอาํนาจสังการใด ๆ แทนสมาชิกทีขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด 

 

 

 

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

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

                          สมาชิกผูข้อรับเงินจากกองทุนเป็นงวด 

หมายเหตุ :  

1. วนัคาํนวณจาํนวนหน่วย (Trade date) หมายความว่า วนัคาํนวณจาํนวนหน่วยเพอืเพมิ/ลดจาํนวนหน่วยให้แก่สมาชิก (วนัทีจดัสรรผลประโยชนจ์ากการ

ลงทุนให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของเงินกองทุน)           

2.  สมาชิกสามารถกาํหนดเงินทีจะขอรับในแต่ละงวดไดไ้ม่น้อยกว่าเงินขนัตาํทีกาํหนดไว ้และหากกาํหนดมากกว่าเงินขนัตาํ จะตอ้งกาํหนดเพิมไม่น้อย

กว่าทุก ๆ ,  บาท 

3. กรณีงวดถดัไป มีเงินคงเหลือหลงัการจ่ายเงินตาํกวา่เงินทีตอ้งจา่ย  งวด จะจา่ยเงินดงักล่าวพร้อมกบัการจ่ายงวดนนั 

4. การขอเปลียนแปลงการรับเงินเป็นงวดขา้งตน้ สามารถดาํเนินการไดปี้ละ 2 ครัง โดยให้แจง้ความประสงค์ต่อนายทะเบียนสมาชิก โดยให้นับตามปี

ปฏิทิน ซึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนกาํหนดการรับเงินในงวดถดัไป โดยจะมีผลในรอบการรับเงินงวดถดัไปหลงัจากทีไดรั้บแจง้ 

5.  การขอยกเลิกการรับเงินเป็นงวด ให้แจ้งความประสงค์ผ่านนายทะเบียนสมาชิก โดยนายทะเบียนสมาชิกจะคาํนวณใน Trade date ทีใกลที้สุดเพือ

จ่ายเงินคืนสมาชิก  

6. ค่าบริการเปลียนแปลงเงือนไขการรับเงินงวดมากกว่า  ครังต่อปีครังละ 100 บาท (เงือนไขการรับเงินเป็นงวด หมายถึง เดือนทีขอรับเงินงวด จาํนวน

งวด และระยะเวลาในการขอรับเงิน หรือเงือนไขอนืทีบริษทัจดัการอาจกาํหนดให้สมาชิกแจง้เพอืประโยชน์ในการรับเงินงวดในอนาคต) 

7.  การสับเปลียนนโยบายการลงทุน จะตอ้งตามช่วงเวลาทีคณะกรรมการกองทุนฯ กาํหนด 

8. สมาชิกมีหนา้ทีตอ้งชาํระค่าบริการออกใบเสร็จรับเงินฉบบัใหม่ และค่าบริการขอรายงานการแจง้ขอรับเงินกอ้นแรก หรือ รายงานแจง้การขอรับเงินงวด

 แก่สมาชิก (กรณีออกใหม่) ตามอตัราและวธีิการทีนายทะเบียนสมาชิกประกาศกาํหนด 

9.       อตัราค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทงัหมดตามทีระบุไวใ้นหนังสือฉบบันี อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามอตัราและวิธีการทีนายทะเบียน 

 สมาชิกประกาศกาํหนด 

10. นายทะเบียนสมาชิกจะแจง้อตัราค่าบริการตามขอ้ 8 และแจง้เปลียนแปลงอตัราค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ตามขอ้ 9 ให้สมาชิกทราบผา่น  

          PVD ONLINE หรือประกาศบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือแจง้ผา่นนายจา้ง หรือประกาศโดยวธีิอนืใดตามทีเห็นสมควร 

11.  โปรดส่งแบบคาํขอฉบบันี และสิงทีส่งมาด้วย พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง ให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ เพือส่งให้แก่นายทะเบียนสมาชิกตามทีอยู่ที

ระบุไวด้า้นบนของหนงัสือฉบบันี  

12.  สมาชิกกองทุนโปรดถ่ายสาํเนาเอกสารชุดนี เก็บไวเ้พอืเป็นหลกัฐาน 

สําหรับนายทะเบียน 

(Registrar) 

 

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

                                                                                                                          

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

                                                                                                                                  

อนุมติัโดย ................................................... วนัทีอนุมตั.ิ................................. 

โปรดอา่นเพมิเติมเกียวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารอยา่งละเอียด เพอืเขา้ใจถึงวธีิการทีธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้

 และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านทีเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 


