ทีมบริการทะเบียนกองทุนสํารองเลียงชีพ ปฏิบัตก
ิ ารธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน 15 ฝั งปี กเหนือ
เลขที 9 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร: 02-128-3418-9 อีเมลล์ : registrar_pvd@scb.co.th
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ํ รองเลียงชีพไปย ังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
แบบคําขอโอนเงินกองทุนสา
ทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD)

กองทุนสํารองเลียงชีพ......................................................................ซึงจดทะเบียนแล ้ว
ในส่วนของบริษัท.........................................................................................................
วันที.................เดือน..........................พ.ศ. 25...........
เรือง

แจ ้งความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจาก
ํ รองเลียงชีพ (RMF for PVD)
กองทุนสา
เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
สิงทีส่งมาด้วย 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
2. สําเนาใบคําสังรับโอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ เข ้ากองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงิน
ํ รองเลียงชีพ (RMF for PVD) จํ านวน 1 ชุด
จากกองทุนสา
ด ้วย ข ้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................รหัสสมาชิก…………………….……
ิ ธิได ้รับจากกองทุนสํารองเลียงชีพ…………………………………….…………
มีความประสงค์ทจะขอโอนเงิ
ี
นทังหมดทีข ้าพเจ ้ามีสท
ซึงจดทะเบียนแล ้ว (“กองทุนสํารองเลียงชีพ”) ไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารอง
ื กองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพ (RMF for PVD) โดยข ้าพเจ ้าขอให ้โอนเงินด ้วยวิธก
ี ารจ่ายเช็ค Account Payee Only ระบุชอ
เลียงชีพ.....................................................................เป็ นผู ้รับเงิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จํากัด (“บริษัทจัดการ”) จะจัดส่งเช็ค พร ้อมเอกสารต่างๆ ทีเกียวข ้องสําหรับการขอโอนเงินกองทุนสํารองเลียงไปยังกองทุน
รวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) ตามทีท่านประสงค์ต่อไป
ทังนี ข้าพเจ้าตกลงร ับทราบและยอมร ับ ดังนี
1. ข ้าพเจ ้ารับทราบว่า เมือบริษัทจัดการได ้รับ เอกสารหรือข ้อมูลทีถูกต ้องครบถ ้วน ภายใน 12.00 น. ของวันคํานวณ
จํ านวนหน่วยและได ้ตรวจสอบลายมือชือแล ้ว บริษั ท จัด การจะใช ้วัน คํ านวณจํ านวนหน่ วยทีถึงเร็ว สุด ในการประมวลผลให ้แก่
ข ้าพเจ ้า
2. ข ้าพเจ ้าได ้รับทราบคําเตือนเกียวกับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมี
ํ รองเลียงชีพ (RMF for PVD) เป็ นอย่างดีแล ้ว ดังนี
การร ับโอนเงินจากกองทุนสา
2.1 ในกรณีทเงิ
ี นจากกองทุนสํารองเลียงชีพของข ้าพเจ ้าครบเงือนไขเกียวกับกําหนดระยะเวลาซึงเป็ นผลให ้ได ้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล ้ว ข ้าพเจ ้าจะไม่ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิมเติมจากการโอนเงินดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) และการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียง
ชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) ดังกล่าวอาจมีต ้นทุนทีแตกต่างจากกองทุนรวมทัวไป
2.2 ในกรณีทการโอนเงิ
ี
นจากกองทุนสํารองเลียงชีพไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจาก
กองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) จะมีผลให ้การถือหน่วยลงทุนของข ้าพเจ ้าเกินข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้าที
ของบริษั ทจัดการ และฉบับทีแก ้ไขเพิมเติม (หากมี) บริษัทจั ดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินกว่าหนึงในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได ้แล ้วทังหมดของกองกองทุนรวมดังกล่าว
2.3 เงินกองทุนสํารองเลียงชีพทีโอนไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารอง
เลียงชีพ (RMF for PVD) แล ้ว ไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสํารองเลียงชีพได ้อีก
2.4 การโอนเงิน กองทุ น สํ ารองเลียงชีพ ไปยัง กองทุ น รวมเพือการเลียงชีพ ทีมีก ารร บ
ั โอนเงิน จากกองทุ น
สํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) จะต ้องโอนไปทังจํานวน
2.5 เงินกองทุนสํารองเลียงชีพทีโอนไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารอง
เลียงชีพ (RMF for PVD) ไม่ถ ื อ เป็ นเงิน ใหม่ ไม่ ส ามารถนํ าไปลดหย่ อ นภาษี ไ ด แ
้ ละไม่ เข า้ เงือนไขต อ
้ งลงทุ น ต่ อ เนื อง
เหมือนกับกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทัวไป
2.6 ขณะนี ยังไม่มีก ฎหมายภาษี อากรกําหนดเงือนไขการลงทุนสําหรับเงินกองทุ นทีโอนไปยัง กองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) เพือให ้ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2.7 และเนื องจากขณะนี ยั ง ไม่ม ีก ฎหมายภาษี อ ากรกํ า หนดเงือนไขการลงทุ น สํ าหรั บ เงิน กองทุ น ที โอนไปยั ง
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) เพือให ้ได ้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีตามทีระบุไว ้ในข ้อ 2.6 ดังนั นจึงไม่สามารถระบุคําเตือนเกียวกับผลของการไม่ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามเงือนไขการลงทุน
สําหรับ เงินกองทุน ทีโอนไปยังกองทุน รวมเพือการเลียงชีพ ทีมีก ารร บ
ั โอนเงิน จากกองทุ น สํา รองเลียงชีพ (RMF for
PVD) เพือให ้ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได ้
2.8 กรณี ที ข า้ พเจ า้ มี อ ายุ ค รบ 55 ปี บริบู ร ณ์ และมี ร ะยะเวลาการเป็ นสมาชิก กองทุ น สํ า รองเลี ยงชี พ มาแล ว้
ไม่น ้อยกว่า 5 ปี ข ้าพเจ ้าจะไม่ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ใดๆ เพิมเติมจากการโอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพไปยังกองทุน
ํ รองเลียงชีพ (RMF for PVD)
รวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสา
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3. ข ้าพเจ ้าขอให ้คํ ารั บ รองต่อ บริษั ท จั ด การว่าเอกสารตามสิงทีส่งมาด ้วยทีบริษั ทจั ด การได ้รั บ จากข ้าพเจ ้านั น เป็ น
เอกสารหรือข ้อมูลทีถูกต ้องสมบูร ณ์ และหากข ้าพเจ ้าได ้รับความเสียหายอันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
สมาชิกดํ าเนิน การโอนเงิน กองทุ น สํ ารองเลียงชีพ ของข ้าพเจ ้าไปยังกองทุน รวมเพือการเลียงชีพ ทีมีก ารร บ
ั โอนเงิน จาก
กองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) ตามหนังสือฉบับนี ข ้าพเจ ้าตกลงจะไม่เรียกร ้อง หรือฟ้ องร ้อง หรือดําเนินการใดๆ
เพือให ้บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนสมาชิกรับผิดชดใช ้ในความเสียหาย หรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเกิดขึน
ทังนี เมือบริษัทจัดการได ้ดําเนินการตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้าข ้างต ้นเรียบร ้อยแล ้ว ให ้ถือว่าข ้าพเจ ้าได ้รับเงินจาก
กองทุ น สํ า รองเลียงชีพ แล ้ว และข ้าพเจ ้าจะเป็ นผู ้รั บ ผิด ชอบในส่ว นภาษี และ/หรือ ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ ทีจะพึง เกิด ขึนจาก
เงินกองทุนสํารองเลียงชีพทีข ้าพเจ ้าได ้รับดังกล่าวเอง
4. ใน ก ารข อ โอ น เงิ น ก อ งทุ น สํ ารอ งเลี ย งชี พ ไป ยั งก อ งทุ น รวม เพื อ ก ารเลี ย ง ชี พ ที มี ก ารรั บ โอ น เงิ น จ าก
กองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) ตามแบบคําขอนี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก
จะมีการเปิ ดเผย และ/หรือ ส่งข ้อมูลของข ้าพเจ ้า และ/หรือ ของบุคคลอืนทีข ้าพเจ ้าได ้ระบุในแบบคําขอนี ให ้แก่บริษัทจัดการ
และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ
(RMF for PVD) ทีเกียวข ้อง เพือวัตถุประสงค์ในการให ้บริการตามแบบคําขอนี โปรดอ่านเพิมเติม เกียวกับประกาศนโยบาย
ความเป็ นส่วนตั วของธนาคาร และ/หรือ บริษั ท จั ด การ และ/หรือ กองทุ น สํ ารองเลียงชีพ และ/หรือ กองทุน รวมเพือการ
เลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) ทีเกียวข ้อง ทีเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ
บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุ น
สํา รองเลียงชีพ (RMF for PVD) ดั งกล่า ว หรือ ช่อ งทางทีธนาคาร และ/หรือ บริษั ทจั ด การ และ/หรือ กองทุ น สํ ารอง
เลียงชีพ และ/หรือ กองทุ น รวมเพือการเลียงชีพ ทีมีก ารร บ
ั โอนเงิน จากกองทุ น สํ า รองเลียงชีพ (RMF for PVD)
ดังกล่าวกําหนดไว ้ ทั งนี ในกรณี ทีข ้าพเจ ้าได ้มีการให ้ข ้อมูลส่วนบุ คคลของบุค คลอืน ข ้าพเจ ้ามีหน ้าทีแจ ้งให ้บุคคลดั งกล่าว
ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้ และการเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตั ว
ดังกล่าวด ้วย
5. ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ อาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างข ้าพเจ ้ากับธนาคาร และ/หรือ ระหว่างข ้าพเจ ้า
กับ บริษั ทจัดการ และ/หรือ จัดเก็ บ และ/หรือ บั นทึก และ/หรือ ประมวลผลข ้อมูลเกียวกับข ้าพเจ ้า และ/หรือ รายการการใช ้
บริการ และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข ้องกับการใช ้บริการของข ้าพเจ ้า เพือประโยชน์ในการปรับปรุงและการให ้บริการ
ของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ และเพือเป็ นหลักฐานการบริการและรายการใช ้บริการ โดยข ้าพเจ ้าตกลงและจะไม่โต ้แย ้ง
การใช ้บันทึกการสนทนา และ/หรือ ข ้อมูลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานอ ้างอิงต่อข ้าพเจ ้าตามกฎหมาย
6. เพือประโยชน์ ข องข ้าพเจ ้า ธนาคาร และ/หรือ บริษั ทจั ด การ อาจส่ง ข ้อมูล ข่ าวสารในเชิง พาณิช ย์ เช่น ข ้อมูล
ผลิต ภัณ ฑ์และบริการต่าง ๆ ข ้อมู ลทางการตลาด และรายการส่งเสริม การขาย เป็ นต ้น ไปยั งทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น
E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ เป็ นต ้น โดยข ้าพเจ ้าสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข ้อมูลดังกล่าวได ้โดย
ติด ต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือ ตามช่อ งทางทีธนาคารกํ า หนด (กรณี บ อกเลิก หรือ ปฏิเสธการรับ ข ้อมู ล
ดังกล่าวจากธนาคาร) และ/หรือ ตามช่องทางทีบริษัทจัดการกําหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข ้อมูลดังกล่าวจากบริษัท
จัดการ)
โปรดอ่านเพิมเติมเกียวกับประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพือเข ้าใจถึงวิธก
ี ารทีธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านทีเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th

ลงชือ...............................................................
(..............................................................)
สมาชิกผู ้ขอโอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ํ รองเลียงชีพ (RMF for PVD)
ทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสา
หมายเหตุ: 1. ให ้ส่งแบบคําขอฯ ฉบับนี และสิงทีส่งมาด ้วย พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้องให ้แก่นายทะเบียนสมาชิกตามทีอยูท
่ ระบุ
ี ด ้านบนของหนังสือฉบับนี
2. สมาชิกกองทุนโปรดถ่ายสําเนาเอกสารชุดนีเพือเก็บไว ้เป็ นหลักฐาน
สําหร ับนายทะเบียน
(Registrar)

วันทีรับเอกสาร .....................................................เวลา.......................น.

ลงชือ............................................................ผู ้รับและตรวจสอบเอกสาร
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