
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวด 

 วนัท่ี: ......................................................................  

เรียน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั(บลจ.ธนชาต) 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)  .................................................................................................  รหสัสมาชิกกองทุน  ..............................................  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  .......................................................................................................................................................... ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ (“กองทุน”) 
เฉพาะส่วนบริษทั  .................................................................................................................................................................................................................  
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน  .............................................................. เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร..........................................................................  

ขา้พเจา้ขอแจง้ความประสงคใ์นการขอรับเงินเป็นงวด ตามยอดเงินซ่ึงไดรั้บตามหนงัสือสั่งจ่ายเงินจากกองทุนฉบบัลงวนัท่ี  ...............................  
เน่ืองจากเหตุเกษียณอาย ุ โดยขา้พเจา้รับทราบและตกลงว่าหากกองทุนน้ีเป็นประเภทหลายนโยบายการลงทุน  และขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงเจตนาเลือกนโยบาย
การลงทุนไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  บลจ.ธนชาตจะด าเนินการน าเงินส่วนท่ีรอช าระคืนตามงวดน้ีไปลงทุนในนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุดของกองทุนท่ีมี
อยู่ในขณะท่ีแจ้งขอรับเงินเป็นงวด รวมทั้งรับทราบดีว่าเงินส่วนท่ีรอช าระเงินคืนตามงวดน้ีจะยงัคงมีส่วนได้เสียจากผลการด าเนินงานของกองทุนใน
ระหว่างท่ีรอช าระคืนตามงวดดงักล่าว  และขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลการขอรับเงินเป็นงวดดงัน้ี  

1. นโยบายการลงทุนเดิมนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด 

2. ประเภทงวดและวนัท่ีขอรับเงิน (หากวนัท่ี 25 ตรงกบัวนัหยดุท าการบลจ.ธนชาตจะจ่ายเงินในวนัท าการก่อนหนา้วนัท่ี 25 ของเดือนตามงวดท่ีจ่ายเงิน) 
รายเดือน ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน 
 รายไตรมาส ทุกวนัท่ี 25 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ของทุกปี 
รายคร่ึงปี ทุกวนัท่ี 25 ของเดือนมิถุนายน และธนัวาคม ของทุกปี 
รายปี ทุกวนัท่ี 25 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี 

3. จ านวนเงินท่ีขอรับในแต่ละงวด (ระบุจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งการรับในแต่ละงวดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และให้มีจ านวนเป็นช่วงของ 1,000 บาท 
เช่น 11,000 บาท, 12,000 บาท,13,000 บาท เป็นตน้)   
ขอรับเงินคร้ังแรกบางส่วน จ านวน  ………………….บาท (ตวัอกัษร.................................................................บาท) งวดเดือน ................... ปี........  
ขอทยอยรับเงินส่วนท่ีเหลือเป็นงวด งวดละ  ............................................. บาท(ตวัอกัษร  .............................................................................. บาท) 

4. ในกรณีท่ีการจ่ายเงินเป็นงวดมีผลให้เงินรอช าระคืนในงวดถดัไปเหลือน้อยกว่า 10,000 บาท  หรือเมื่อครบระยะเวลา 10 ปีนับแต่วนัส้ินสมาชิกภาพ
แลว้ ยงัมีเงินคงเหลืออยู่  ให้บลจ.ธนชาตด าเนินการจ่ายเงินท่ีเหลือทั้งส้ินให้แก่ขา้พเจ้าในงวดสุดทา้ย หรืองวดท่ีครบระยะเวลา 10 ปีนับแต่วนัส้ิน
สมาชิกภาพนั้น 

5. ให้บลจ.ธนชาตจ่ายเงินตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนงัสือฉบบัน้ี โดยน าเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ดงัน้ี  
ช่ือบญัชีเงินฝาก  .......................................................................................................... เลขท่ี  .......................................................................................  
ประเภทบญัชี   ออมทรัพย ์  กระแสรายวนั    ท่ีธนาคาร   สาขา  ............................................................  

6. ให้ บลจ.ธนชาต ติดต่อกบัขา้พเจา้เพื่อรายงานการด าเนินงานของกองทุนตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือแจง้การน าฝากเงินท่ีจ่ายตามงวดน้ี ไดต้ามสถานท่ี
ติดต่อดงัน้ี 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี  ..................................................... หมู่บา้น  ........................................................ ตรอก/ซอย ......................................................................  
ถนน  ............................................................ แขวง/ต าบล  .................................................. เขต/อ าเภอ.......................................................................  
จงัหวดั  ......................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................  E-mail Address  .............................................................  
โทรศพัท ์ ...................................................... โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  .........................................  

7. ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อกบัขา้พเจา้ได ้ให้บลจ.ธนชาตติดต่อขา้พเจา้โดยผ่านบุคคลดงัต่อไปน้ี 
7.1 ช่ือ  ....................................................... นามสกุล ....................................................... ความสัมพนัธ์ ..................................................................  

ท่ีอยูเ่ลขท่ี  ............................................ หมู่บา้น  ........................................................ ตรอก/ซอย ......................................................................  
ถนน  .................................................... แขวง/ต าบล  .................................................. เขต/อ าเภอ.......................................................................  
จงัหวดั  ................................................ รหสัไปรษณีย ์................................................  E-mail Address  .............................................................  
โทรศพัท ์ ............................................. โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  .........................................  

7.2 ช่ือ  ....................................................... นามสกุล ....................................................... ความสัมพนัธ์ ..................................................................  
ท่ีอยูเ่ลขท่ี  ............................................ หมู่บา้น  ........................................................ ตรอก/ซอย ......................................................................  
ถนน  .................................................... แขวง/ต าบล  .................................................. เขต/อ าเภอ.......................................................................  
จงัหวดั  ................................................ รหสัไปรษณีย ์................................................  E-mail Address  .............................................................  
โทรศพัท ์ ............................................. โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  .........................................  

8. หากขา้พเจา้ถึงแก่กรรมในระหว่างท่ีขอรับเงินเป็นงวดน้ี  ขา้พเจา้ขอให้บลจ.ธนชาตด าเนินการน าส่งเงินในส่วนท่ีเหลืออยูน้ี่ ให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์
ตามสัดส่วนของเงินท่ีคงไวด้งัน้ี 

ล าดับที่ ช่ือ ช่ือสกุล ผู้รับผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ สัดส่วน (ร้อยละ) 
    
    
    
    

 



เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงตามความประสงคข์องขา้พเจา้ขา้พเจา้ไดช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้เพื่อสมคัรใชบ้ริการรับเงิน
เป็นงวดเป็นจ านวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้)  โดยช าระเป็น เงินสด เงินโอนเขา้บญัชีออมทรัพยท่ี์ ธนาคารทหารไทย 
ธนชาต สาขาราชด าริ ช่ือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต  จ ากัด” เลขท่ี  011-2-93476-5   และข้าพเจ้าทราบและยินยอมให้ 
บลจ.ธนชาตคิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการในอตัรา100 บาทต่องวด (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้)โดยเรียกเก็บจากเงินกองทุนของขา้พเจา้ในทุกคร้ังท่ีมีการ
จ่ายเงินงวดให้กับขา้พเจา้  รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการจ่ายเงินคืนให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์ตามเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมน้ีไดโ้ดยบริษทัจดัการจะมีหนังสือแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบ และขา้พเจา้ขอน าส่งเอกสารส าคญัประกอบการแสดงเจตนาขอรับ
เงินเป็นงวด ซ่ึงไดล้งนามรับรองส าเนาถูกตอ้งมาพร้อมกนัดงัน้ี 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (เฉพาะหนา้ท่ีแสดงช่ือเจา้ของบญัชีและเลขท่ีบญัชี)   

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ตกลงรับทราบและตกลง ดงัน้ี 

ก. การคงเงินไวใ้นกองทุนเพ่ือขอรับเงินเป็นงวด โดยยงัคงการเป็นสมาชิกอยู่นั้น ขา้พเจา้อาจไดรั้บเงินกองทุนคืนไม่เท่ากบัจ านวนเงินกองทุนท่ีขา้พเจา้มี
สิทธิไดรั้บ ณ เวลาท่ีขอรับเงินเป็นงวด ทั้งน้ีขา้พเจา้ยอบรับความเส่ียงต่อส่วนไดเ้สียท่ีจะเกิดขึ้นจากการน าเงินท่ีคงไวไ้ปลงทุนระหว่างการขอรับเงิน
เป็นงวด และกรณีท่ีกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนดในอนาคต ขา้พเจา้ขอสงวนสิทธิในการขอยกเลิกการ
ขอรับเงินเป็นงวดดงักล่าว 

ข. สิทธิหนา้ท่ีของขา้พเจา้ในฐานะสมาชิกท่ีขอรับเป็นงวด อาจแตกต่างจากสิทธิของสมาชิกท่ียงัมิไดอ้อกจากงาน 

ค. ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทุนฯ กฎหมาย และประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคง
เงินไวใ้นกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวด ทั้งท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ทุกประการ 

ง. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ให้ขอ้มูลไม่ชดัเจน หรือน าส่งเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่สมบูรณ์  หรือไม่ปฎิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคงเงินไวใ้น
กองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวด ให้บลจ.ธนชาตด าเนินการจ่ายเงินกองทุนให้แก่ขา้พเจา้ตามขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบักองทุนฯ โดยถือว่าขา้พเจา้มิไดแ้จง้
ความประสงคข์อคงเงินไวใ้นกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวด 

จ. การค านวณเพื่อจ่ายเงินงวด บลจ.ธนชาตจะใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยกองทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ (trade date) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
5 วนัท าการของวนัท่ีจ่ายเงินงวด เป็นวนัค านวณจ านวนหน่วย (Trade Date) โดยจะจ่ายเงินงวดให้แก่สมาชิกในวนัท่ี 25 ของเดือนท่ีขอรับเงินงวด หาก
ตรงกบัวนัหยดุให้เลื่อนวนัจ่ายเงินเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

ฉ. ในการติดต่อขา้พเจา้ โดยหนังสือ บอกกล่าว ทวงถามหาก บลจ.ธนชาตไดส่้งถึงขา้พเจา้หรือผูรั้บการติดต่อตามสถานท่ีติดต่อท่ีระบุไวใ้นหนังสือฉบบั
น้ี ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย ์ไปรษณียล์งทะเบียน ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ ( E-mail ) หรือน าส่งดว้ยบุคคลให้ถือว่าขา้พเจา้ไดรั้บเอกสารนั้นๆ ครบถว้น
แลว้ 

ช. การขอเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินเป็นงวด ขา้พเจา้ทราบดีว่า ขา้พเจา้จะตอ้งยื่นความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือแจง้เปลี่ยนแปลงขอ้มูลการ
ขอรับเงินเป็นงวดและ/หรือยกเลิกการรับเงินเป็นงวดต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ไดปี้ละ 2 คร้ัง โดยแจง้ให้บลจ.ธนชาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 
วนัก่อนการจ่ายเงินงวดคร้ังต่อไปท่ีจะมาถึง  

ซ. ในการขอยกเลิกการรับเงินเป็นงวด ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ให้ บลจ.ธนชาต ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย บลจ.ธนชาต จะด าเนินการค านวณจ านวนเงิน
เพ่ือจ่ายเงินท่ีเหลือทั้งหมดคืนให้กบัขา้พเจา้  โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยกองทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ (Trade Date)  ถดัไปท่ีไดรั้บ
แจง้และเอกสารครบถว้น 

ฌ. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดค้งเงินไวใ้นกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวดครบก าหนดเวลาท่ีขอ้บงัคบักองทุนก าหนดแลว้ หรือ ขา้พเจา้ขอยกเลิกการขอรับเงินเป็น
งวด ก่อนก าหนดจ่ายเงินรายงวดคร้ังล่าสุดท่ีจะมาถึง ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าเป็นการแจง้ความประสงคข์อรับเงินกองทุนท่ีเหลือทั้งหมด และยอมรับ
ว่า ขา้พเจา้ส้ินสุดสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบักองทุน 

ญ. กรณีท่ีบริษทันายจา้งเลิกกิจการ ให้การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดของขา้พเจา้ส้ินสุดลง โดยบลจ.ธนชาตจะจ่ายเงินกองทุนท่ีเหลือทั้งหมดให้แก่
ขา้พเจา้ตามวิธีการท่ีก าหนดไวต้ามขอ้บงัคบักองทุน หรือตามวิธีการท่ีบลจ.ธนชาตและสมาชิกตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ฎ. กรณีบริษทันายจา้งถอนตวัจากกองทุนเพื่อโอนยา้ยไปกองทุนใหม่ ให้การขอรับเงินเป็นงวดจากกองทุนเดิมของขา้พเจา้ส้ินสุดลง โดย บลจ.ธนชาต ใน
ฐานะบริษทัจดัการของกองทุนจะด าเนินการโอนเงินกองทุนท่ีเหลือทั้งหมดของขา้พเจา้ไปพร้อมกับการโอนยา้ยกองทุนไปยงักองทุนใหม่ เพ่ือให้
ขา้พเจา้ขอรับเงินเป็นงวดจากกองทุนใหม่ 

   

 ลงช่ือ  ................................................................................. สมาชิกกองทุน 
 (  .............................................................................................................  ) 

ขา้พเจา้ผูม้ีรายนามขา้งทา้ยน้ี ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว  .............................................................................................................................. 
ไดท้ าหนังสือแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์ฉบบัน้ีต่อหน้าขา้พเจ้า และเห็นว่าผูแ้ต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์มีสติสัมปชญัญะบริบูรณ์ทุกประการ ขา้พเจา้จึงไดล้ง
ลายมือช่ือเป็นพยานไว ้

ลงช่ือ  .....................................................................................  พยาน ลงช่ือ  .....................................................................................  พยาน 
(  .....................................................................................................  ) (  ....................................................................................................  ) 

หมายเหตุ: กรุณาน าส่ง “หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวด”เพือ่สมคัรใชบ้ริการรับเงินเป็นงวดท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ   และในกรณีท่ีท่าน
ตอ้งการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการขอรับเงินเป็นงวดหรือมีขอ้สอบถามใดๆกรุณาติดต่อไดท่ี้ฝ่ายทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บลจ.ธนชาต โทรศพัท ์   
0-2126-8300 ต่อ 8263, 8265, 8543,8511, 8570  โทรสาร 0-2055-5805 หรือ e-mail ท่ี pvdregist@thanachartfundeastspring.com  

ค าเตือน: สมาชิกท่ีขอรับเงินเป็นงวดมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บเงินจากกองทุนมากหรือนอ้ยกว่าเงินตน้เร่ิมแรก ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานของกองทุน 

mailto:pvdregist@thanachartfundeastspring.com

