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แบบขอคงเงินไว�ในกองทุน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานการไฟฟ�าฝ ายผลิตแห$งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแล�ว 

 

                                                                             วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..........….... 

เรียน  บริษัท หลักทรัพย!จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  “บลจ. กรุงไทย” 

รายการเอกสารแนบ  
1.  สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน�าที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากและชื่อเจ�าของบัญชีที่ระบุชื่อสมาชิกแต4เพียงผู�เดียวเท4านั้น  

 พร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง โดยไม4สามารถโอนเข�าบัญชี สอ. กฟผ. ได� 
2.  สําเนาใบนําฝากเงินค4าธรรมเนียมหรือสลิปการชําระเงินจาก Krungthai Next 

ด�วยข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว ………………………………….…….......………เลขประจําตัวพนักงาน....……......................……..…… 
สิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟJาฝKายผลิตแห4งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแล�ว  (“กองทุน”)  
ในส4วนของ การไฟฟJาฝKายผลิตแห4งประเทศไทย เพราะออกจากงาน ตั้งแต4วันท่ี…........…เดือน……............….....………..พ.ศ.………….......   
และมีความประสงค!ท่ีจะขอคงเงินท่ีข�าพเจ�ามีสิทธิได�รับทั้งหมดไว�ในกองทุนและคงการเปNนสมาชิก  

 

ท้ังน้ี ข�าพเจ�าตกลงรับทราบและยอมรับ ดังน้ี 

1.  การคงเงินไว�ในกองทุนโดยยังคงการเปNนสมาชิกอยู4น้ัน ข�าพเจ�าอาจได�รับเงินคืนไม4เท4ากับจํานวนเงินกองทุนท่ีข�าพเจ�ามีสิทธิได�รับใน
เวลาท่ีขอคงเงินไว�ในกองทุน ท้ังน้ี ข�าพเจ�ายอมรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในระหว4างการคงเงินและกรณีท่ีกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดในอนาคต  

2.  สิทธิหน�าท่ีของข�าพเจ�าในฐานะสมาชิกท่ีคงเงินไว�ในกองทุนอาจแตกต4างจากสิทธิของสมาชิกท่ียังมิได�ออกจากงาน  

3.  ข�าพเจ�าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ! เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับกองทุนฯ กฎหมายและประกาศของหน4วยงานท่ี
เก่ียวข�องเก่ียวกับการคงเงินไว�ในกองทุน รวมถึงหลักเกณฑ! เง่ือนไขและวิธีการเก่ียวกับการคงเงินไว�ในกองทุน ตามข�อตกลงท่ีกองทุนกับ 
บลจ. กรุงไทย กําหนดไว�  ท้ังท่ีมีผลใช�บังคับอยู4ในปVจจุบันและท่ีจะได�มีการแก�ไขเปล่ียนแปลงในภายหน�าทุกประการ  

4.  การชําระค4าธรรมเนียมการดําเนินการจํานวน 500 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพ่ิม) มีระยะเวลาการคงเงิน 1 ปY นับแต4วันท่ีพ�นสมาชิกภาพ
การทํางานกับนายจ�าง และจํานวนวันท่ีขอคงเงินหากเปNนเศษของปYจะถือเปNน 1 ปY โดยชําระเงินผ4าน Application Krungthai Next  รหัส
การชําระเงิน 5349 หรือใช�ใบนําฝากค4าธรรมเนียม ชําระเข�าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ ช่ือบัญชี  บมจ. หลักทรัพย!
จัดการกองทุนกรุงไทย  เลขท่ีบัญชี 153-6-11210-0  ท้ังน้ีจะไม4จ4ายคืนไม4ว4ากรณีใด ๆ 

 5.  กรณีท่ีข�าพเจ�าให�ข�อมูลไม4ชัดเจน หรือนําส4งเอกสารหลักฐานไม4ครบถ�วน ไม4สมบูรณ! หรือไม4ปฏิบัติตามข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�องกับ     
การคงเงินไว�ในกองทุนแล�ว บลจ. กรุงไทย จะดําเนินการจ4ายเงินจากกองทุนให�แก4ข�าพเจ�าตามข�อกําหนดในข�อบังคับกองทุน โดยถือว4า
ข�าพเจ�ามิได�แจ�งความประสงค!ขอคงเงินไว�ในกองทุน 

 6.  สําหรับการคงเงินไว�ในกองทุนน้ัน ข�าพเจ�าประสงค!ให� บลจ. กรุงไทย จัดส4งเอกสารเก่ียวกับการคงเงินไว�ในกองทุนซ่ึงข�าพเจ�าจะต�อง
ได�รับไว�เปNนหลักฐานไปยังท่ีอยู4สําหรับติดต4อและจัดส4งเอกสารตามท่ีข�าพเจ�าระบุไว� หรือท่ีข�าพเจ�าจะได�มีหนังสือแจ�งเปล่ียนแปลงมายัง   
บลจ. กรุงไทย ในอนาคต เม่ือ บลจ. กรุงไทย ได�ดําเนินการจัดส4งเอกสารดังกล4าวไปยังท่ีอยู4ท่ีข�าพเจ�าระบุไว�ดังกล4าวแล�ว ให�ถือว4าข�าพเจ�า
ได�รับเอกสารน้ัน ๆ แล�ว  

 7.  กรณีท่ีข�าพเจ�าแจ�งขอยกเลิกการคงเงินไว�ในกองทุนไม4ว4าในกรณีใด ๆ หรือในกรณีนายจ�างเลิกกองทุน อันมีผลให�ข�าพเจ�าต�องรับ
เงินกองทุนท่ีคงไว�คืน จะถือว4าเปNนการขอรับเงินกองทุน ซ่ึงข�าพเจ�ารับทราบว4า บลจ. กรุงไทย จะคืนเงินท้ังหมดให�กับข�าพเจ�าโดยใช�          
วันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade Date) ท่ีตรงกับวันพฤหัสบดีท่ีใกล�ท่ีสุด หลังจากวันท่ี บลจ. กรุงไทย ได�รับเอกสารหลักฐานครบถ�วน กรณี 
วันคํานวณจํานวนหน4วยดังกล4าวตรงกับวันหยุดทําการให�ใช�วันทําการก4อนหน�าเปNนวันคํานวณจํานวนหน4วย ท้ังน้ี บลจ. กรุงไทย จะโอนเงิน
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เข�าบัญชีท่ีข�าพเจ�าแจ�งไว�ตามรายละเอียดท่ีนําส4งมาพร�อมแบบขอคงเงินไว�ในกองทุนน้ี ภายใน 7 วันทําการ (เฉพาะธนาคารกรุงไทย ภายใน 5 วัน
ทําการ) หลังจากวันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade Date)   
          ยกเว�นกรณีสมาชิกลงทุนนโยบายอสังหาริมทรัพย!และโครงสร�างพ้ืนฐาน ระยะเวลาโอนเงินเข�าบัญชีจะเปNนภายใน 11 วันทําการ 
(ธนาคารกรุงไทย ภายใน 9 วันทําการ) และกรณีสมาชิกลงทุนนโยบายตราสารทุนต4างประเทศ ระยะเวลาโอนเงินเข�าบัญชีจะเปNนภายใน 15 
วันทําการ (ธนาคารกรุงไทย ภายใน 13 วันทําการ) หลังจากวันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade Date)   

 8.  ข�าพเจ�าประสงค!จะต4ออายุการคงเงินไว�ในกองทุนออกไปอีกคราวละ 1 ปY โดยข�าพเจ�าจะชําระค4าธรรมเนียมรายปYของการขอคงเงิน
ไว�ในกองทุนจํานวน 500 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพ่ิม) ตามวีธีการท่ีกําหนดไว�ในข�อ 4. ข�างต�น แล�วส4งหลักฐานการชําระค4าธรรมเนียมดังกล4าว
มาให� บลจ. กรุงไทย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส!เมลท่ี member.pvd@ktam.co.th ล4วงหน�า 30 วันก4อนครบกําหนดแต4ละปYของการขอคง
เงินไว� หากข�าพเจ�าไม4ชําระค4าธรรมเนียมดังกล4าว ข�าพเจ�ารับทราบว4า บลจ. กรุงไทย สงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการคงเงินและจะดําเนินการ
จ4ายเงินจากกองทุนให�แก4ข�าพเจ�า โดยถือว4าข�าพเจ�าไม4ประสงค!ขอคงเงินไว�ในกองทุนต4อไป 

 9.  ข�าพเจ�ารับทราบว4าระยะเวลาการคงเงินจะเร่ิมต้ังแต4วันท่ีข�าพเจ�าออกจากงาน และจะสิ้นสุดลง เม่ือข�าพเจ�าแจ�งความประสงค!ขอรับ
เงิน หรือเม่ือข�าพเจ�ามิได�ชําระค4าธรรมเนียมการคงเงินตามท่ีข�อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในแบบขอคงเงินไว�ในกองทุนน้ี หรือเม่ือนายจ�าง
พ�นจากการเปNนนายจ�างของกองทุน ท้ังน้ี แล�วแต4กําหนดเวลาใดจะถึงก4อน 

 10.  ข�าพเจ�ารับทราบว4าการจ4ายเงินจากกองทุนสําหรับสมาชิกท่ีขอคงเงินไว�ในกองทุน ซ่ึงถึงแก4กรรมในช4วงระยะเวลาท่ีคงเงินน้ัน   
บลจ. กรุงไทย จะจ4ายเงินให�ผู�มีสิทธิได�รับเงินจากกองทุนภายใต�บังคับกฎหมายแพ4งและพาณิชย!ว4าด�วยมรดก  โดยใช�วันคํานวณจํานวน
หน4วย (Trade Date) ท่ีตรงกับวันพฤหัสบดีท่ีใกล�ท่ีสุด หลังจากวันท่ี บลจ. กรุงไทย ได�รับเอกสารหลักฐานครบถ�วน กรณีวันคํานวณจํานวน
หน4วยดังกล4าวตรงกับวันหยุดทําการให�ใช�วันทําการก4อนหน�าเปNนวันคํานวณจํานวนหน4วย และจ4ายเงินให�ผู�มีสิทธิรับเงินตามกฎหมายภายใน 7 วัน
ทําการ (เฉพาะธนาคารกรุงไทย ภายใน 5 วันทําการ) หลังจากวันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade Date) 
  ยกเว�นกรณีสมาชิกลงทุนนโยบายอสังหาริมทรัพย!และโครงสร�างพ้ืนฐาน ระยะเวลาจ4ายเงินให�ผู�มีสิทธิรับเงินตามกฎหมายจะเปNน
ภายใน 11 วันทําการ (ธนาคารกรุงไทย ภายใน 9 วันทําการ) และกรณีสมาชิกลงทุนนโยบายตราสารทุนต4างประเทศ ระยะเวลาจ4ายเงินให�ผู�
มีสิทธิรับเงินตามกฎหมายจะเปNนภายใน 15 วันทําการ (ธนาคารกรุงไทย ภายใน 13 วันทําการ) หลังจากวันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade 
Date) 

ท้ังนี้ หนังสือกําหนดบุคคลผู�รับผลประโยชน1ตามมาตรา 23 แห$งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  
ท่ีสมาชิกมอบไว�กับบริษัทจัดการให�ถือเป:นอันยกเลิก 

ข�าพเจ�ารับทราบว4าข�าพเจ�าจะเปNนผู� รับผิดชอบในส4วนของภาษีท่ีจะพึงเกิดข้ึนจากเงินกองทุนท่ีข�าพเจ�าจะได�รับ  (ในกรณี
เกษียณอายุ หรือออกจากงานโดยมีอายุครบ 55 ปYบริบูรณ! และมีอายุการเปNนสมาชิกไม4น�อยกว4า 5 ปY ต4อเน่ืองกัน ขอคงเงินท้ังหมดไว�ใน
กองทุนหรือขอรับเงินเปNนงวด จะได�รับการยกเว�นภาษีเงินได�บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน!ใด ๆ  ที่ได�รับจากเงินกองทุน 
ท้ังเงินต�นและผลประโยชน!  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับท่ี 223) 

ท้ังนี้ข�าพเจ�าขอให�รายละเอียดข�อมูลส$วนตัวและข�อมูลบัญชีธนาคารในการติดต$อข�าพเจ�าตามแบบขอคงเงินไว�ในกองทุนนี้  
โดยบรรดาหนังสือ ติดต$อ บอกกล$าว ทวงถาม ท่ีทําเป:นลายลักษณ1อักษรถึงข�าพเจ�า  ซ่ึงหากได�นําส$งไปยังท่ีอยู$ตามท่ีระบุไว�ในแบบขอ
คงเงินไว�ในกองทุนนี้ ไม$ว$าจะส$งทางไปรษณีย1 ไปรษณีย1ลงทะเบียน หรือนําส$งด�วยบุคคล ตามท่ีข�าพเจ�าระบุ  ให�ถือว$าได�ส$งให�แก$
ข�าพเจ�าโดยชอบแล�ว 

ท่ีอยู$สําหรับติดต$อ  
 

บ�านเลขท่ี......................................หมู4ท่ี.........................อาคาร/หมู4บ�าน................................................ซอย.................................................. 
ถนน...........................................................แขวง/ตําบล.................................................................เขต/อําเภอ…………………………..........…....
จังหวัด………………………..….......................รหัสไปรษณีย!……………..…......……….หมายเลขโทรศัพท!................................................................  
หมายเลขโทรศัพท!มือถือ.........................................……E-Mail: ………………….………………………………………………………  
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ท่ีอยู$สําหรับบุคคลสํารอง 
 

นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................  บ�านเลขท่ี...................................หมู4ท่ี................................... 
อาคาร/หมู4บ�าน..............................................................ซอย...........................................................ถนน........................................................ 
แขวง/ตําบล............................................................เขต/อําเภอ……………….........................จังหวัด…………..…................................................
รหัสไปรษณีย!……………………....…หมายเลขโทรศัพท!.....................................................หมายเลขโทรศัพท!มือถือ...........................................  
E-Mail: ………………..…….…….…...………………….. 

       ท่ีrอยู4สําหรับบุคคลสํารอง มีไว�สําหรับติดต4อกรณีไม4สามารถติดต4อสมาชิกได�เท4าน้ัน โดยบุคคลดังกล4าวไม4มีอํานาจใดๆ ในการทํา
การแทนสมาชิก 

 
      
                           ลงชื่อ ...................................................................... 

                                                                                  (……………………….........................……....……..)          
                                                             
หมายเหตุ :   1. ให�ส4งแบบขอคงเงินไว�ในกองทุนฉบับน้ี และเอกสารแนบให�แก4คณะกรรมการกองทุน เพ่ือนําส4งให� บมจ. หลักทรัพย!

 จัดการกองทุนกรุงไทย (ฝKายทะเบียนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ) เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร!ทาวเวอร! ช้ัน 32 ถ.สาทรใต�   
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โทร. 02-686-6100 ต4อ 6332-6338) 

                    2. สมาชิกกองทุนโปรดถ4ายสําเนาเอกสารชุดน้ีไว�เพ่ือเก็บเปNนหลักฐาน 
หากมีข�อสงสัย :   สามารถติดต4อได�ท่ี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฝKายบริหารการเงิน ห�อง 271 อาคาร ท.100 
  โทร. 02-436-5532 , 02-436-5537 

                       ปรับปรุง ณ  วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 


