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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แบบคําขอคงเงินไว้ในกองทุน
กองทุนสํารองเลียงชีพ.......................................................................... ซึงจดทะเบียนแล ้ว
เฉพาะส่วนนายจ ้าง..............................................................................................................
วันที ............ เดือน .........................พ.ศ. 25……....
เรือง
แจ ้งความประสงค์ขอคงเงินไว ้ในกองทุนสํารองเลียงชีพ
เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
สิงทีส่งมาด้วย 1. สําเนาบัตรประชาชน (กรณีคนไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)
2. สําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารในประเทศไทยหน ้าแรก ทีมีเลขทีบัญชีและชือของสมาชิก
ทีสินสมาชิกภาพแต่เพียงผู ้เดียวเท่านัน
3. สําเนาใบฝากเงินค่าธรรมเนียมสําหรับการขอคงเงินไว ้ในกองทุนจํานวน 500 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม)

ด ้วยข ้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………………..…………รหัสสมาชิก…………………………………
ทีอยู่ทติ
ี ดต่อและจัดส่งเอกสารได ้ (โปรดกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนเพือประโยชน์ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารสําคัญ ทังนี
เพือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบยอดเงินกองทุนผ่านระบบ PVD ONLINE ธนาคารไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน)
ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก จะนํ าส่งรหั สลงทะเบียนให ้แก่ท่านทาง E-mail ตามทีท่านระบุไว ้เท่านั น ดั งนั นขอให ้ท่าน
โปรดระบุ E-mail ทีท่านสามารถใช ้งานได ้ภายหลั งจากทีท่านออกจากงานแล ้ว โดยห้ามระบุ E-mail ของนายจ้า งที
ท่านได้ออกจากงานแล้ว)
บ ้านเลขที.......................หมูท
่ ................อาคาร/หมู
ี
บ
่ ้าน...........................ซอย......................................ถนน
................................ แ ข ว ง /ตํ า บ ล .........................................เข ต / อํ า เภ อ ……………………………
จั ง ห วั ด ……………..................รหั ส ไปรษ ณี ย์ ……….…. ห มายเลขโทรศั พ ท์ . .................................. ห ม ายเลข
โทรศัพท์มอ
ื ถือ..................................................E-mail……………………………………...
ได ้สินสุด สมาชิก ภาพจากกองทุ น สํ ารองเลียงชีพ ...............................................................ซึงจดทะเบีย นแล ้ว
(“กองทุน”) เพราะออกจากงาน เมือวันที…………เดือน….….……..……..พ.ศ. 25.……. เนืองจาก
(ก) เกษียณอายุหรือออกจากงานเมืออายุไม่ตํากว่า 55 ปี บริบรู ณ์
(ข) เหตุอนใด
ื
นอกเหนือจากข ้อ (ก) ข ้างต ้น
ิ ธิได ้รับทังหมดไว ้ในกองทุนและคงการเป็ นสมาชิกต่อไป เริมตังแต่
และมีความประสงค์ทจะขอคงเงิ
ี
นทีข ้าพเจ ้ามีสท
วันที…….…เดือน….….…………..พ.ศ….…….… และสินสุดวันที…….…เดือน……..…..พ.ศ……….….
(หมายเหตุ: การกําหนดระยะเวลาสินสุดการขอคงเงินต ้องไม่เกินระยะเวลาทีระบุไว ้ในข ้อบังคับกองทุนฯ )
ทังนี ข้าพเจ้าตกลงร ับทราบและยอมร ับ ดังนี
1. การขอคงเงิน ไว ้ในกองทุ น โดยยั งคงการเป็ นสมาชิก อยู่นั น ข ้าพเจ ้าอาจได ้รับ เงิน กองทุ น คืน ไม่เท่า กั บ
ิ ธิได ้รับ ณ เวลาทีขอคงเงินไว ้ในกองทุน ทังนี ข ้าพเจ ้ายอมรับความเสียงต่อส่วนได ้เสียทีจะ
จํานวนเงินกองทุนทีข ้าพเจ ้ามีสท
เกิดขึนจากการนํ าเงินทีขอคงไว ้ไปลงทุนระหว่างการขอคงเงิน ไว ้ในกองทุน และในอนาคตกองทุนอาจมีการเปลียนแปลง
นโยบาย ตามทีคณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด
2. ข ้าพเจ ้าจะเป็ นผู ้รับผิดชอบในส่วนภาษี ทจะพึ
ี
งเกิดขึนจากเงินกองทุนทีข ้าพเจ ้าจะได ้รับจากการขอคงเงิน
ไว ้ในกองทุน
3. สิทธิหน ้าทีของข ้าพเจ ้าในฐานะสมาชิกทีขอคงเงินไว ้ในกองทุน อาจแตกต่างจากสิทธิหน ้าทีของสมาชิกที
ยังมิได ้ออกจากงาน
4. ข ้าพเจ ้าจะปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ เงือนไข และระยะเวลาทีกําหนดไว ้ในข ้อบังคับกองทุนฯ กฎหมาย และ
ประกาศของบริษัทจัดการ นายทะเบีย นสมาชิก และหน่วยงานทีเกียวข ้องกับการขอคงเงินไว ้ในกองทุน ทังทีมีผลบังคับใช ้
อยูใ่ นปั จจุบัน และทีจะได ้มีการแก ้ไขเปลียนแปลงในภายหน ้าทุกประการ
5. ข ้าพเจ ้าจะนํ าส่งเอกสารทีเกียวข ้องตามรายการเอกสารแนบ รวมถึงนํ าส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม
การดําเนินการสําหรับการขอคงเงิน ไว ้ในกองทุนจํานวน 500 บาท/ปี (รวมภาษี มูลค่าเพิม) (หล ักฐานการนําฝากเงินเข้า

บ ัญชีกระแสรายว ัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม ชือบ ัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จําก ัด (มหาชน)-เพือนาย
ทะเบียนกองทุนสาํ รองเลียงชีพ เลขทีบ ัญชี 001-3-53250-9) มาพร ้อมหนั งสือฉบับนี ทังนี ระยะเวลาการขอคงเงิน
ไว ้ในกองทุน 1 ปี ดังกล่าว จะนั บตังแต่วันทีข ้าพเจ ้าสินสุดสมาชิกภาพเพราะออกจากงาน และหากมีเศษของปี จะถือเป็ น 1
ปี โดยจะไม่มก
ี ารคํานวณตามส่วนของระยะเวลาทีขอคงเงินไว ้ในกองทุน

1

ในกรณีทข
ี ้อบังคับของกองทุนฯ กําหนดให ้สมาชิกขอคงเงินไว ้ในกองทุนได ้มากกว่า 1 ปี ข ้าพเจ ้ารับทราบ
แล ้วว่า หากข ้าพเจ ้าประสงค์จะต่ออายุการขอคงเงินไว ้ในกองทุนออกไปอีกคราวละ 1 ปี ข ้าพเจ ้าจะชําระค่าธรรมเนียมรายปี
ของการขอคงเงินไว ้ในกองทุนตามวิธก
ี ารทีกําหนดไว ้ในวรรคก่อน แล ้วส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาให ้นาย
ทะเบีย นสมาชิกตาม ทีอยู่ทีระบุไว ้ด ้านบนของหนั ง สือ นี ล่ว งหน า้ 30 วั น ก่อ นครบกํ า หนดแต่ ล ะปี ของการขอคงเงิน ไว ้ใน
ิ ธิที จะยกเลิกการขอคงเงิน และจะดํ าเนิน การ
กองทุน แต่ห ากข ้าพเจ ้าไม่ ชํ าระค่ าธรรมเนี ย มดั ง กล่ าว บริษั ทจั ด การมีส ท
จ่ายเงินจากกองทุนให ้แก่ข ้าพเจ ้าได ้ โดยถือว่าข ้าพเจ ้าไม่ประสงค์ขอคงเงินไว ้ในกองทุนต่อไป
6. ในกรณีทข
ี ้าพเจ ้าให ้ข ้อมูลไม่ชัดเจน หรือนํ าส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อกําหนดทีเกียวข ้องกับการขอคงเงินไว ้ในกองทุน ให ้บริษัทจัดการดําเนินการจ่ายเงินกองทุนให ้แก่ข ้าพเจ ้าตามข ้อกําหนด
ในข ้อบังคับกองทุนฯ โดยถือว่าข ้าพเจ ้ามิได ้แจ ้งความประสงค์ขอคงเงินไว ้ในกองทุน
7. เอกสารต่างๆ ทีเกียวกับการขอคงเงินไว ้ในกองทุนทีข ้าพเจ ้าจะต ้องได ้รับเป็ นหลักฐานเมือนายจ ้างแจ ้งสิน
สภาพการจ ้างของข ้าพเจ ้าจากนายจ ้างนัน ให ้นายทะเบียนสมาชิกจัดส่งผ่านให ้คณะกรรมการกองทุนฯ เพือให ้คณะกรรมการ
กองทุนฯ จัดส่งให ้แก่ข ้าพเจ ้าต่อไป และให ้ถือว่าข ้าพเจ ้าได ้รับเอกสารนันๆ ครบถ ้วนแล ้ว
แต่ ทั งนี กรณี ที ข า้ พเจ ้าเป็ นคนต่ างชาติแ ละระบุ ที อยู่ ใ นต่า งประเทศหรือ แจ ้งเปลียนที อยู่ เป็ นที อยู่ ใ น
ต่างประเทศ ข ้าพเจ ้าขอให ้นายทะเบียนสมาชิกนํ าส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวข ้องกับการขอคงเงินไว ้ในกองทุนให ้แก่ข ้าพเจ ้า
ทางไปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส์(E-mail) ทีระบุไว ้ในหนั งสือฉบับนีหรือตามทีข ้าพเจ ้ามีหนังสือแจ ้งเปลียนแปลงให ้นายทะเบียน
สมาชิกทราบตามแบบและวิธท
ี นายทะเบี
ี
ยนสมาชิกกําหนด
8. เมือข ้าพเจ ้าได ้ขอคงเงิน ไว ้ในกองทุนแล ้ว เอกสารต่างๆ ทีเกียวกับการขอคงเงิน ไว ้ในกองทุนทีข ้าพเจ ้า
จะต ้องได ้รับเป็ นหลักฐานนั น ข ้าพเจ ้าประสงค์ให ้นายทะเบียนสมาชิกจัดส่งไปยังทีอยู่สําหรับติดต่อและจัดส่งเอกสารตามที
ข ้าพเจ ้าระบุ ไว ้ หรือ ตามที ข ้าพเจ ้าจะได ้มีห นั ง สือแจ ้งเปลียนแปลงให น
้ ายทะเบีย นสมาชิก ทราบตามแบบและวิธีที นาย
ทะเบีย นสมาชิก กําหนด และเมือนายทะเบีย นสมาชิก ได ้ดํ าเนิน การจั ด ส่ง ไปยั ง ทีอยู่ดั งกล่า วแล ้ว ให ้ถือว่า ข ้าพเจ ้าได ้รับ
เอกสารนันๆ ครบถ ้วนแล ้ว
แต่ทั งนี กรณี ที ข า้ พเจ ้าเป็ นคนต่ างชาติแ ละระบุ ที อยู่ ใ นต่า งประเทศหรือ แจ ้งเปลียนที อยู่ เป็ นที อยู่ ใ น
ต่างประเทศ ข ้าพเจ ้าขอให ้นายทะเบียนสมาชิกนํ าส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวข ้องกับการขอคงเงินไว ้ในกองทุนให ้แก่ข ้าพเจ ้า
ทางไปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส์(E-mail) ทีระบุไว ้ในหนั งสือฉบับนีหรือตามทีข ้าพเจ ้ามีหนังสือแจ ้งเปลียนแปลงให ้นายทะเบียน
สมาชิกทราบตามแบบและวิธท
ี นายทะเบี
ี
ยนสมาชิกกําหนด
9. การยกเลิก และ/หรือ การเปลียนแปลง การขอคงเงินไว ้ในกองทุน ข ้าพเจ ้าทราบดีวา่ ข ้าพเจ ้าจะต ้องกรอก
แบบคําขอตามแบบทีนายทะเบียนสมาชิกกําหนดและยืนแบบคํ าขอดั งกล่าวต่อ นายทะเบีย นสมาชิก โดยเมือยกเลิกแล ้ว
ข ้าพเจ ้าจะไม่สามารถขอกลับมาคงเงินไว ้ในกองทุนได ้อีก
10. ในกรณี ที ข ้าพเจ ้าได ข
้ อคงเงิน ไว ้ในกองทุ น ครบกํ า หนดตามระยะเวลาที ระบุ ไว ้ในหนั ง สือ นี แล ้ว โดย
ข ้าพเจ ้ามิได ้แจ ้งความประสงค์ขอรับเงินทีคงไว ้ในกองทุนหรือขอให ้โอนเงินทีขอคงเงินไว ้ในกองทุนนั นไปยังกองทุนรวม
เพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) หรือกองทุนอืนทีมีวัตถุประสงค์เพือ
เป็ นหลักประกันในกรณีทีออกจากงานหรือการชราภาพตามกฎหมาย ให ้ถือว่าข ้าพเจ ้าแจ ้งความประสงค์ขอรับเงินกองทุน
ทั งหมด และยอมรับ ว่า ข ้าพเจ ้าสินสุด สมาชิกภาพตามข ้อบั ง คั บ กองทุ น ฯ ทั งนี ให ้บริษั ทจั ด การโอนเงิน เข ้าบั ญ ชีเงิน ฝาก
ธนาคารตามรายละเอียดสิงทีส่งมาด ้วย 2
11. ในกรณีทนายจ
ี
้างถอนตัวจากกองทุนหลายนายจ ้างและยังมิได ้จัดให ้มีกองทุนใหม่ หรือลูกจ ้างสินสมาชิก
ภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด ้วยเหตุใด หรือกองทุนเลิก หรือข ้าพเจ ้าขอยกเลิกการขอคงเงินไว ้ในกองทุน ข ้าพเจ ้าทราบดี
ว่า หากข ้าพเจ ้าประสงค์ทจะให
ี
้โอนเงินทังหมดทีขอคงไว ้ในกองทุนนั น ไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีมีการร ับโอน
เงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพ (RMF for PVD) หรือกองทุนอืนทีมีวัตถุประสงค์เพือเป็ นหลักประกันในกรณีทออกจาก
ี
งานหรือการชราภาพตามกฎหมาย ข ้าพเจ ้าจะต ้องยืนกรอกแบบคําขอโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพที
มีก ารร บ
ั โอนเงิน จากกองทุน สํ ารองเลียงชีพ (RMF for PVD) ตามทีนายทะเบีย นสมาชิก กําหนดและยืนแบบคําขอ
ดังกล่าวต่อนายทะเบียนสมาชิก และเมือมีการโอนเงินดังกล่าวไปแล ้ว ข ้าพเจ ้าไม่สามารถขอให ้โอนกลับมายังกองทุนได ้อีก
12. ข ้าพเจ ้ารับทราบว่าระยะเวลาการขอคงเงิน จะเริมตังแต่วันทีข ้าพเจ ้าออกจากงาน และจะสินสุดลงเมือครบ
กํ า หนดเวลาที ระบุ ไ ว ใ้ นข อ
้ บั ง คั บ กองทุ น ฯ หรือ เมื อข า้ พเจ า้ แจ ง้ ความประสงค์ข อรั บ เงิน หรื อ เมื อข า้ พเจ า้ มิไ ด ช
้ ํ า ระ
ค่าธรรมเนีย มการขอคงเงิน ตามทีข ้อกําหนดและเงือนไขทีระบุไว ้ในหนั งสือนีหรือเมือนายจ ้างพ น
้ จากการเป็ นนายจ ้างของ
ิ ธิขอคง
กองทุน ทังนี แล ้วแต่กําหนดเวลาใดจะถึงก่อน (หมายเหตุ: สมาชิกสามารถสอบถามระยะเวลาสูงสุดทีสมาชิกจะมีสท
เงินไว ้ในกองทุนตามข ้อบังคับกองทุนฯ ได ้จากการกรรมการกองทุนฯ )
13. ข ้าพเจ ้ารับ ทราบว่า การจ่ ายเงิน จากกองทุ น สํ าหรับ สมาชิก ทีขอคงเงิน ไว ้ในกองทุ น ซึงเสีย ชีว ต
ิ ในช่ว ง
ระยะเวลาทีขอคงเงินนัน อยูภ
่ ายใต ้กฎหมายว่าด ้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกรณีทข
ี ้าพเจ ้าเสียชีวต
ิ
ิ ธิไ ด ้รับ ให ้แก่ผู ้จัด การมรดกของ
ในช่ว งระยะเวลาทีขอคงเงิน ข ้าพเจ ้าประสงค์ใ ห ้บริษั ท จั ด การส่งมอบเงิน ทีข ้าพเจ ้ามีส ท
ข ้าพเจ ้า เพือผู ้จัดการมรดกจะได ้ดําเนินการจัดสรรให ้แก่ทายาทของข ้าพเจ ้าต่อไป
14. ในการติดต่อข ้าพเจ ้า โดยหนั งสือ บอกกล่าว ทวงถาม ทีส่งถึงข ้าพเจ ้าตามทีระบุไว ้ในหนังสือฉบับนี ไม่ว่า
จะส่งทางไปรษณี ย ์ ไปรษณี ย ์ลงทะเบียน ไปรษณี ยอ
์ เิ ล็ กทรอนิกส์ (E-mail) หรือนํ าส่งด ้วยบุค คล ให ้ถือว่าข ้าพเจ ้าได ้รับ
เอกสารนั นๆ ครบถ ้วนแล ้ว ทั งนี หากนายทะเบีย นสมาชิก ได ้นํ าส่งรหั ส ลงทะเบีย นให ้แก่ข ้าพเจ ้าตาม E-mail ทีระบุไว ้ใน
หนังสือฉบับนีแล ้ว ให ้ถือได ้ว่านายทะเบียนสมาชิกได ้นํ าส่งแล ้วโดยชอบ แม ้ว่าข ้าพเจ ้าจะไม่ได ้รับรหัสลงทะเบียนก็ตาม และ
หากข ้าพเจ ้าประสงค์จะเปลียนแปลง E-mail ดังกล่าว ข ้าพเจ ้าจะแจ ้งให ้นายทะเบียนสมาชิกทราบตามแบบและวิธก
ี ารทีนาย
ทะเบียนสมาชิกกําหนด
ในกรณี ทีข ้าพเจ า้ ไม่ไ ด ้ระบุ E-mail ไว ้ ให ถ้ ือ ว่ า ข ้าพเจ ้าไม่ป ระสงค์ใ ห ้นายทะเบีย นสมาชิก นํ า ส่ง รหั ส
ลงทะเบียนให ้แก่ข ้าพเจ ้า
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15. ในการขอคงเงิน ไว ้ในกองทุ น ตามแบบคํ า ขอนี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (มหาชน) ในฐานะนาย
ทะเบีย นสมาชิกจะมีการเปิ ดเผย และ/หรือ ส่งข ้อมูลของข ้าพเจ ้า และ/หรือ ของบุคคลอืนทีข ้าพเจ ้าได ้ระบุในแบบคําขอนี
ให ้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ ทีเกียวข ้อง เพือวัตถุประสงค์ใ นการให ้บริการตามแบบคําขอนี โปรด
อ่า นเพิมเติม เกียวกั บ ประกาศนโยบายความเป็ นส่ว นตั ว ของธนาคาร และ/หรือ บริษั ทจั ด การ และ/หรือ กองทุ น สํ ารอง
เลียงชีพ ทีเกียวข ้อง ทีเว็บ ไซต์ข องธนาคาร และ/หรือ บริษั ทจั ด การ และ/หรือ กองทุน สํา รองเลียงชีพ ดั ง กล่ าว หรือ
ช่องทางทีธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนสํารองเลียงชีพ ดังกล่าวกําหนดไว ้ ทังนี ในกรณีทข
ี ้าพเจ ้าได ้
มีการให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน ข ้าพเจ ้ามีห น ้าทีแจ ้งให ้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้
และการเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวด ้วย
16. ธนาคาร และ/หรือ บริษั ทจั ด การ อาจมีก ารบั น ทึก บทสนทนาระหว่า งข า้ พเจ ้ากั บ ธนาคาร และ/หรื อ
ระหว่างข ้าพเจ ้ากับบริษัทจัดการ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข ้อมูลเกียวกับข ้าพเจ ้า และ/หรือ
รายการการใช ้บริการ และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข ้องกับการใช ้บริการของข ้าพเจ ้า เพือประโยชน์ในการปรับปรุง
และการให ้บริการของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ และเพือเป็ นหลักฐานการบริการและรายการใช ้บริการ โดยข ้าพเจ ้า
ตกลงและจะไม่โต ้แย ้งการใช ้บันทึกการสนทนา และ/หรือ ข ้อมูลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานอ ้างอิงต่อข ้าพเจ ้าตามกฎหมาย
17. เพือประโยชน์ของข ้าพเจ ้า ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ อาจส่งข ้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น
ข ้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข ้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็ นต ้น ไปยังทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ เป็ นต ้น โดยข ้าพเจ ้าสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข ้อมูลดังกล่าว
ได ้โดยติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือตามช่องทางทีธนาคารกําหนด (กรณี บอกเลิกหรือปฏิเสธการรั บ
ข ้อมูลดังกล่าวจากธนาคาร) และ/หรือ ตามช่องทางทีบริษั ทจัดการกําหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข ้อมูลดังกล่าว
จากบริษัทจัดการ)
กรณีทติ
ี ดต่อข้าพเจ้าไม่ได้ กรุณาติดต่อที
1.นาย/นาง/นางสาว....................................................................... บ ้านเลขที.....................หมู่ท....................
ี
อ า ค า ร / ห มู่ บ ้า น …………………ซ อ ย ...................................ถ น น ................................แ ข ว ง / ตํ า บ ล
................................เขต/อําเภอ............................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ .......................
ห ม ายเลข โท รศั พ ท์ . ....................................ห ม ายเลข โท รศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ............................................
E-mail: …………………………………….…………...............
2.นาย/นาง/นางสาว........................................................................บ ้านเลขที.....................หมูท
่ ....................
ี
อ า ค า ร / ห มู่ บ ้า น …………………ซ อ ย .................................. ถ น น ..................................แ ข ว ง / ตํ า บ ล
............................เขต/อํ าเภอ............................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.์ .......................
ห ม ายเลข โท รศั พ ท์ . ....................................ห มาย เลข โท รศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ............................................
E-mail: …………………………………….…………...............
หมายเหตุ : ผู ้ติดต่อทีระบุไว ้ข ้างต ้นจะเป็ นผู ้ติดต่อหรือดําเนินการให ้สมาชิกทีขอคงเงินและบริษัทจัดการสามารถติดต่อกัน
ได ้เท่านัน โดยบุคคลดังกล่าวไม่มอ
ี ํานาจสังการใด ๆ แทนสมาชิกทีขอคงเงินไว ้ในกองทุน
โปรดอ่านเพิมเติมเกียวกับประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพือเข ้าใจถึงวิธก
ี ารทีธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านทีเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th

ลงชือ................................................................................
(………………….…………………………..)
สมาชิกผู ้ขอคงเงินไว ้ในกองทุน
หมายเหตุ :
1. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีอ ้างถึงข ้างต ้น อาจมีการเปลียนแปลงได ้
2. โปรดส่งแบบคําขอฉบับนี และสิงทีส่งมาด ้วย พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้องให ้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ เพือส่งให ้แก่นายทะเบียน
สมาชิกตามทีอยูท
่ ระบุ
ี ไว ้ด ้านบนของหนังสือฉบับนี
3. สมาชิกกองทุนโปรดถ่ายสําเนาเอกสารชุดนีเพือเก็บไว ้เป็ นหลักฐาน
สําหร ับ
นายทะเบียน
(Registrar)

รับและตรวจสอบเอกสารโดย .................................................. วันทีรับ ................................... เวลา .............................น.

บันทึกโดย ................... วันทีบันทึก.............................

อนุมัตโิ ดย .......................... วันทีอนุมัต.ิ ..........................
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