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แบบคําขอโอนเงนิกองทนุสาํรองเลยีงชพีไปยงักองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี  
ทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) 

 
         กองทนุสํารองเลยีงชพี......................................................................ซงึจดทะเบยีนแลว้ 

 
                       ในสว่นของบรษัิท......................................................................................................... 
 
           วันท.ี................เดอืน..........................พ.ศ. 25........... 
 
เรอืง  แจง้ความประสงคข์อโอนเงนิกองทนุสํารองเลยีงชพีไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจาก 
 กองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) 
เรยีน   บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ไทยพาณชิย ์ จํากัด 
สงิทสีง่มาดว้ย   1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มกับขดีฆ่าปิดทบึขอ้มูลสว่นบุคคลออ่นไหว (sensitive personal data) 

เช่น ขอ้มูลศาสนา, กรุ๊ปเลือด, เชอืชาต ิเป็นตน้ ใหไ้ม่สามารถอ่านขอ้มูลได ้และลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง จํานวน 2 ชดุ 

    2. สําเนาใบคําสังรับโอนเงนิกองทุนสํารองเลยีงชพี เขา้กองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิ 
       จากกองทนุสาํรองเลยีงชพี (RMF for PVD) จํานวน 1 ชดุ 
 
 ดว้ย ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...................................................................รหัสสมาชกิ…………………….…… 
มคีวามประสงคท์ีจะขอโอนเงนิทังหมดทีขา้พเจา้มสีทิธไิดร้ับจากกองทุนสํารองเลยีงชพี…………………………………….…………
ซงึจดทะเบยีนแลว้ (“กองทุนสํารองเลยีงชพี”) ไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารอง
เลยีงชพี (RMF for PVD) ชอืกองทุน .............................................................................................................
โดยขา้พเจา้ขอใหโ้อนเงนิดว้ยวธิีการจ่ายเช็ค Account Payee Only ระบุชอื .............................................................. 
...................................................................เป็นผูร้ับเงนิ โดยบรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด 
(“บรษัิทจัดการ”) จะจัดสง่เช็ค พรอ้มเอกสารตา่งๆ  ทเีกยีวขอ้งสําหรับการขอโอนเงนิกองทุนสํารองเลยีงไปยังกองทนุรวมเพอื
การเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทนุสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) ตามทที่านประสงคต์อ่ไป 
 
ทังน ีขา้พเจา้ตกลงรบัทราบและยอมรบั ดังนี  
 1.  ขา้พเจา้รับทราบว่า เมือบรษัิทจัดการไดร้ับเอกสารหรอืขอ้มูลทีถูกตอ้งครบถว้น ภายใน 12.00 น. ของวันคํานวณ
จํานวนหน่วยและไดต้รวจสอบลายมือชอืแลว้ บรษัิทจัดการจะใชวั้นคํานวณจํานวนหน่วยทีถงึเร็วสุดในการประมวลผลใหแ้ก่
ขา้พเจา้ 
 2.  ขา้พเจา้ไดร้ับทราบคําเตอืนเกยีวกับการโอนเงนิจากกองทนุสํารองเลยีงชพีไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีี
การรบัโอนเงนิจากกองทนุสาํรองเลยีงชพี (RMF for PVD) เป็นอยา่งดแีลว้ ดังนี 

2.1 ในกรณีทเีงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพีของขา้พเจา้ครบเงอืนไขเกยีวกับกําหนดระยะเวลาซงึเป็นผลใหไ้ดร้ับ
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีแลว้ ขา้พเจา้จะไมไ่ดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพมิเตมิจากการโอนเงนิดังกลา่วไปยังกองทุนรวมเพอื
การเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) และการลงทุนในกองทุนรวมเพอืการเลยีง
ชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) ดังกลา่วอาจมตีน้ทนุทแีตกต่างจากกองทนุรวมทัวไป 

2.2 ในกรณีทกีารโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพีไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจาก
กองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) จะมีผลใหก้ารถือหน่วยลงทุนของขา้พเจา้เกนิขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กยีวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที
ของบรษัิทจัดการ และฉบับทแีกไ้ขเพมิเตมิ (หากม)ี บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเกนิกว่าหนึงในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของกองกองทนุรวมดังกลา่ว 

2.3 เงนิกองทนุสํารองเลยีงชพีทโีอนไปยังกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทนุสํารอง
เลยีงชพี (RMF for PVD) แลว้ ไมส่ามารถโอนกลับมายังกองทนุสํารองเลยีงชพีไดอ้กี 

2.4 การโอนเงนิกองทุนสํารองเลยีงชพีไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชีพทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุน
สํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) จะตอ้งโอนไปทงัจํานวน 

2.5 เงนิกองทนุสํารองเลยีงชพีทโีอนไปยังกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทนุสํารอง
เลียงชีพ (RMF for PVD) ไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีไดแ้ละไม่เขา้เงือนไขตอ้งลงทุนต่อเนือง
เหมอืนกับกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีทัวไป 

2.6 ขณะนียังไม่มีกฎหมายภาษีอากรกําหนดเงอืนไขการลงทุนสําหรับเงนิกองทุนทีโอนไปยังกองทุนรวมเพอื
การเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทนุสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) เพอืใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชนท์างภาษี 

2.7 และเนืองจากขณะนียังไม่มีกฎหมายภาษีอากรกําหนดเงือนไขการลงทุนสําหรับเงินกองทุนทีโอนไปยัง
กองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) เพอืใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีตามทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.6 ดังนันจงึไม่สามารถระบุคําเตอืนเกยีวกับผลของการไม่ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามเงอืนไขการลงทุน
สําหรับเงนิกองทุนทีโอนไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for 
PVD) เพอืใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชนท์างภาษีได ้

ทมีบรกิารทะเบยีนกองทุนสํารองเลยีงชพี  ปฏบิัตกิารธุรกรรมการเงนิและหลักทรัพย ์อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชนั 15 ฝังปีกเหน ื                                                      
เลขท ี9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310  โทร: 02-128-3418-9 อเีมลล ์: registrar_pvd@scb.co.th           C.3.6_PDPA_V2 
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2.8 กรณีทีขา้พเจา้มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ขา้พเจา้จะไม่ไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีใดๆ เพมิเตมิจากการโอนเงนิกองทุนสํารองเลยีงชพีไปยังกองทุน
รวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทนุสาํรองเลยีงชพี (RMF for PVD) 
 3.  ขา้พเจา้ขอใหค้ํารับรองต่อบรษัิทจัดการว่าเอกสารตามสงิทีส่งมาดว้ยทีบรษัิทจัดการไดร้ับจากขา้พเจา้นัน เป็น
เอกสารหรอืขอ้มูลทถีูกตอ้งสมบูรณ์ และหากขา้พเจา้ไดร้ับความเสยีหายอันเนืองมาจากการทีบรษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีน
สมาชกิดําเนินการโอนเงนิกองทุนสํารองเลียงชพีของขา้พเจา้ไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจาก
กองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) ตามหนังสอืฉบับนี ขา้พเจา้ตกลงจะไม่เรยีกรอ้ง หรอืฟ้องรอ้ง หรอืดําเนินการใดๆ 
เพอืใหบ้รษัิทจัดการ และ/หรอืนายทะเบยีนสมาชกิรับผดิชดใชใ้นความเสยีหาย หรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทเีกดิขนึ  
 ทังนี เมอืบรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามความประสงคข์องขา้พเจา้ขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้ไดร้ับเงนิจาก
กองทุนสํารองเลียงชีพแลว้ และขา้พเจา้จะเป็นผูร้ับผิดชอบในส่วนภาษี และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีจะพึงเกดิขนึจาก
เงนิกองทนุสํารองเลยีงชพีทขีา้พเจา้ไดร้ับดังกล่าวเอง 

4. ในการขอโอนเงินกองทุ นสํ ารองเลียงชีพไปยั งกองทุ นรวมเพือการเลียงชีพทีมีการรับโอนเงินจาก 
กองทนุสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) ตามแบบคําขอน ี  ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบยีนสมาชกิ
จะมกีารเปิดเผย และ/หรอื สง่ขอ้มูลของขา้พเจา้ และ/หรอื ของบุคคลอนืทขีา้พเจา้ไดร้ะบุในแบบคําขอนี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  
และ/หรอื กองทุนสํารองเลยีงชพี และ/หรอื กองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี 
(RMF for PVD) ทีเกยีวขอ้ง เพือวัตถุประสงคใ์นการใหบ้รกิารตามแบบคําขอนี โปรดอ่านเพมิเตมิเกยีวกับประกาศนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของธนาคาร และ/หรือ บรษัิทจัดการ และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชพี และ/หรือ กองทุนรวมเพอืการ 
เลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชพี (RMF for PVD) ทีเกยีวขอ้ง ทเีว็บไซตข์องธนาคาร และ/หรือ 
บรษัิทจัดการ  และ/หรอื กองทุนสํารองเลยีงชพี และ/หรือ กองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุน
สํารองเลยีงชีพ (RMF for PVD) ดังกล่าว หรือ ช่องทางทีธนาคาร และ/หรือ บรษัิทจัดการ  และ/หรือ กองทุนสํารอง 
เลียงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมเพอืการเลยีงชีพทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลยีงชีพ (RMF for PVD) 
ดังกล่าวกําหนดไว ้ทังนี ในกรณีทีขา้พเจา้ไดม้ีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอนื ขา้พเจา้มีหนา้ทีแจง้ใหบุ้คคลดังกล่าว
ทราบถงึรายละเอยีดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและสทิธติามประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัว
ดังกลา่วดว้ย 

5. ธนาคาร และ/หรอื บรษัิทจัดการ อาจมกีารบันทกึบทสนทนาระหวา่งขา้พเจา้กับธนาคาร และ/หรอื ระหวา่งขา้พเจา้
กับบรษัิทจัดการ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรอื บันทกึ และ/หรอื ประมวลผลขอ้มูลเกยีวกับขา้พเจา้ และ/หรอื รายการการใช ้
บรกิาร และ/หรอื การดําเนนิการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกับการใชบ้รกิารของขา้พเจา้ เพือประโยชน์ในการปรับปรุงและการใหบ้รกิาร
ของธนาคาร และ/หรอื บรษัิทจัดการ และเพอืเป็นหลักฐานการบรกิารและรายการใชบ้รกิาร โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไมโ่ตแ้ยง้
การใชบ้ันทกึการสนทนา และ/หรอื ขอ้มลูดังกลา่วเป็นพยานหลักฐานอา้งองิต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย  

6. เพือประโยชน์ของขา้พเจา้ ธนาคาร และ/หรือ บรษัิทจัดการ อาจส่งขอ้มูลข่าวสารในเชงิพาณิชย์ เช่น ขอ้มูล
ข่าวสารและบริการเกียวกับกองทุนสํารองเลียงชีพ ขอ้มูลการลงทุน  เป็นตน้ ไปยังทีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น  
E-mail Address และหมายเลขโทรศัพทม์อืถือ เป็นตน้ โดยขา้พเจา้สามารถบอกเลกิหรอืปฏเิสธการรับขอ้มูลดังกล่าวไดโ้ดย
ตดิต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือตามช่องทางทีธนาคารกําหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอ้มูล
ดังกลา่วจากธนาคาร) และ/หรอื ตามชอ่งทางทบีรษัิทจัดการกําหนด (กรณีบอกเลกิหรอืปฏเิสธการรับขอ้มลูดังกล่าวจากบรษัิท
จัดการ) 

 
 
 

 
 
 
                  ลงชอื............................................................... 
 
                      (..............................................................) 
 

 สมาชกิผูข้อโอนเงนิกองทนุสํารองเลยีงชพีไปยังกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี  
                     ทมีกีารรบัโอนเงนิจากกองทนุสาํรองเลยีงชพี (RMF for PVD) 

 
 
หมายเหต:ุ  1. ใหส้ง่แบบคําขอฯ ฉบับน ีและสงิทสีง่มาดว้ย พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้งใหแ้กน่ายทะเบยีนสมาชกิตามทอียูท่รีะบดุา้นบนของหนังสอืฉบับนี                                  
             2. สมาชกิกองทนุโปรดถา่ยสําเนาเอกสารชดุนเีพอืเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน    
 
 
 

สาํหรบันายทะเบยีน 
(Registrar) 

 

วนัทรีับเอกสาร  .....................................................เวลา.......................น. 

 

ลงชอื............................................................ผูร้ับและตรวจสอบเอกสาร 

โปรดอา่นเพมิเตมิเกยีวกับประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัวของธนาคารอยา่งละเอยีด เพอืเขา้ใจถงึวธิกีารทธีนาคารเก็บรวบรวม ใช ้
 และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นและสทิธขิองทา่นทเีว็บไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 


