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แบบขอคงเงินไวในกองทุน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแห$งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..........…....
เรียน บริษัท หลักทรัพย!จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) “บลจ. กรุงไทย”
รายการเอกสารแนบ
1. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหนาที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากและชื่อเจาของบัญชีที่ระบุชื่อสมาชิกแต4เพียงผูเดียวเท4านั้น
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยไม4สามารถโอนเขาบัญชี สอ. กฟผ. ได
2. สําเนาใบนําฝากเงินค4าธรรมเนียมหรือสลิปการชําระเงินจาก Krungthai Next
ดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………….…….......………เลขประจําตัวพนักงาน....……......................……..……
สิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟJาฝKายผลิตแห4งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว (“กองทุน”)
ในส4วนของ การไฟฟJาฝKายผลิตแห4งประเทศไทย เพราะออกจากงาน ตั้งแต4วันที่…........…เดือน……............….....………..พ.ศ.………….......
และมีความประสงค!ที่จะขอคงเงินที่ขาพเจามีสิทธิไดรับทั้งหมดไวในกองทุนและคงการเปNนสมาชิก
ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงรับทราบและยอมรับ ดังนี้
1. การคงเงินไวในกองทุนโดยยังคงการเปNนสมาชิกอยู4นั้น ขาพเจาอาจไดรับเงินคืนไม4เท4ากับจํานวนเงินกองทุนที่ขาพเจามีสิทธิไดรับใน
เวลาที่ขอคงเงินไวในกองทุน ทั้งนี้ ขาพเจายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระหว4างการคงเงินและกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดในอนาคต
2. สิทธิหนาที่ของขาพเจาในฐานะสมาชิกที่คงเงินไวในกองทุนอาจแตกต4างจากสิทธิของสมาชิกที่ยังมิไดออกจากงาน
3. ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ! เงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับกองทุนฯ กฎหมายและประกาศของหน4วยงานที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการคงเงินไวในกองทุน รวมถึงหลักเกณฑ! เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการคงเงินไวในกองทุน ตามขอตกลงที่กองทุนกับ
บลจ. กรุงไทย กําหนดไว ทั้งที่มีผลใชบังคับอยู4ในปVจจุบันและที่จะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหนาทุกประการ
4. การชําระค4าธรรมเนียมการดําเนินการจํานวน 500 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพิ่ม) มีระยะเวลาการคงเงิน 1 ปY นับแต4วันที่พนสมาชิกภาพ
การทํางานกับนายจาง และจํานวนวันที่ขอคงเงินหากเปNนเศษของปYจะถือเปNน 1 ปY โดยชําระเงินผ4าน Application Krungthai Next รหัส
การชําระเงิน 5349 หรือใชใบนําฝากค4าธรรมเนียม ชําระเขาบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ ชื่อบัญชี บมจ. หลักทรัพย!
จัดการกองทุนกรุงไทย เลขที่บัญชี 153-6-11210-0 ทั้งนี้จะไม4จ4ายคืนไม4ว4ากรณีใด ๆ
5. กรณีที่ขาพเจาใหขอมูลไม4ชัดเจน หรือนําส4งเอกสารหลักฐานไม4ครบถวน ไม4สมบูรณ! หรือไม4ปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การคงเงินไวในกองทุนแลว บลจ. กรุงไทย จะดําเนินการจ4ายเงินจากกองทุนใหแก4ขาพเจาตามขอกําหนดในขอบังคับกองทุน โดยถือว4า
ขาพเจามิไดแจงความประสงค!ขอคงเงินไวในกองทุน
6. สําหรับการคงเงินไวในกองทุนนั้น ขาพเจาประสงค!ให บลจ. กรุงไทย จัดส4งเอกสารเกี่ยวกับการคงเงินไวในกองทุนซึ่งขาพเจาจะตอง
ไดรับไวเปNนหลักฐานไปยังที่อยู4สําหรับติดต4อและจัดส4งเอกสารตามที่ขาพเจาระบุไว หรือที่ขาพเจาจะไดมีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงมายัง
บลจ. กรุงไทย ในอนาคต เมื่อ บลจ. กรุงไทย ไดดําเนินการจัดส4งเอกสารดังกล4าวไปยังที่อยู4ที่ขาพเจาระบุไวดังกล4าวแลว ใหถือว4าขาพเจา
ไดรับเอกสารนั้น ๆ แลว
7. กรณีที่ขาพเจาแจงขอยกเลิกการคงเงินไวในกองทุนไม4ว4าในกรณีใด ๆ หรือในกรณีนายจางเลิกกองทุน อันมีผลใหขาพเจาตองรับ
เงินกองทุนที่คงไวคืน จะถือว4าเปNนการขอรับเงินกองทุน ซึ่งขาพเจารับทราบว4า บลจ. กรุงไทย จะคืนเงินทั้งหมดใหกับขาพเจาโดยใช
วันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade Date) ที่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ใกลที่สุด หลังจากวันที่ บลจ. กรุงไทย ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน กรณี
วันคํานวณจํานวนหน4วยดังกล4าวตรงกับวันหยุดทําการใหใชวันทําการก4อนหนาเปNนวันคํานวณจํานวนหน4วย ทั้งนี้ บลจ. กรุงไทย จะโอนเงิน
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เขาบัญชีที่ขาพเจาแจงไวตามรายละเอียดที่นําส4งมาพรอมแบบขอคงเงินไวในกองทุนนี้ ภายใน 7 วันทําการ (เฉพาะธนาคารกรุงไทย ภายใน 5 วัน
ทําการ) หลังจากวันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade Date)
ยกเวนกรณีสมาชิกลงทุนนโยบายอสังหาริมทรัพย!และโครงสรางพื้นฐาน ระยะเวลาโอนเงินเขาบัญชีจะเปNนภายใน 11 วันทําการ
(ธนาคารกรุงไทย ภายใน 9 วันทําการ) และกรณีสมาชิกลงทุนนโยบายตราสารทุนต4างประเทศ ระยะเวลาโอนเงินเขาบัญชีจะเปNนภายใน 15
วันทําการ (ธนาคารกรุงไทย ภายใน 13 วันทําการ) หลังจากวันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade Date)
8. ขาพเจาประสงค!จะต4ออายุการคงเงินไวในกองทุนออกไปอีกคราวละ 1 ปY โดยขาพเจาจะชําระค4าธรรมเนียมรายปYของการขอคงเงิน
ไวในกองทุนจํานวน 500 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพิ่ม) ตามวีธีการที่กําหนดไวในขอ 4. ขางตน แลวส4งหลักฐานการชําระค4าธรรมเนียมดังกล4าว
มาให บลจ. กรุงไทย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส!เมลที่ member.pvd@ktam.co.th ล4วงหนา 30 วันก4อนครบกําหนดแต4ละปYของการขอคง
เงินไว หากขาพเจาไม4ชําระค4าธรรมเนียมดังกล4าว ขาพเจารับทราบว4า บลจ. กรุงไทย สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการคงเงินและจะดําเนินการ
จ4ายเงินจากกองทุนใหแก4ขาพเจา โดยถือว4าขาพเจาไม4ประสงค!ขอคงเงินไวในกองทุนต4อไป
9. ขาพเจารับทราบว4าระยะเวลาการคงเงินจะเริ่มตั้งแต4วันที่ขาพเจาออกจากงาน และจะสิ้นสุดลง เมื่อขาพเจาแจงความประสงค!ขอรับ
เงิน หรือเมื่อขาพเจามิไดชําระค4าธรรมเนียมการคงเงินตามที่ขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในแบบขอคงเงินไวในกองทุนนี้ หรือเมื่อนายจาง
พนจากการเปNนนายจางของกองทุน ทั้งนี้ แลวแต4กําหนดเวลาใดจะถึงก4อน
10. ขาพเจารับทราบว4า การจ4ายเงินจากกองทุนสํา หรับสมาชิกที่ขอคงเงินไวในกองทุน ซึ่งถึงแก4กรรมในช4วงระยะเวลาที่คงเงินนั้ น
บลจ. กรุงไทย จะจ4ายเงินใหผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนภายใตบังคับกฎหมายแพ4งและพาณิชย!ว4าดวยมรดก โดยใชวันคํานวณจํา นวน
หน4วย (Trade Date) ที่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ใกลที่สุด หลังจากวันที่ บลจ. กรุงไทย ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน กรณีวันคํานวณจํานวน
หน4วยดังกล4าวตรงกับวันหยุดทําการใหใชวันทําการก4อนหนาเปNนวันคํานวณจํานวนหน4วย และจ4ายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตามกฎหมายภายใน 7 วัน
ทําการ (เฉพาะธนาคารกรุงไทย ภายใน 5 วันทําการ) หลังจากวันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade Date)
ยกเวนกรณีสมาชิกลงทุนนโยบายอสังหาริมทรัพย!และโครงสรางพื้นฐาน ระยะเวลาจ4ายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตามกฎหมายจะเปNน
ภายใน 11 วันทําการ (ธนาคารกรุงไทย ภายใน 9 วันทําการ) และกรณีสมาชิกลงทุนนโยบายตราสารทุนต4างประเทศ ระยะเวลาจ4ายเงินใหผู
มีสิทธิรับเงินตามกฎหมายจะเปNนภายใน 15 วันทําการ (ธนาคารกรุงไทย ภายใน 13 วันทําการ) หลังจากวันคํานวณจํานวนหน4วย (Trade
Date)
ทั้ งนี้ หนั งสื อกํา หนดบุ คคลผู รั บ ผลประโยชน1 ต ามมาตรา 23 แห$ งพระราชบั ญญั ติก องทุ น สํ ารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530
ที่สมาชิกมอบไวกับบริษัทจัดการใหถือเป:นอันยกเลิก
ขาพเจารั บ ทราบว4 าขาพเจาจะเปN นผู รั บ ผิ ดชอบในส4 ว นของภาษีที่ จะพึง เกิ ดขึ้ นจากเงิ นกองทุ นที่ ข าพเจาจะไดรั บ (ในกรณี
เกษียณอายุ หรือออกจากงานโดยมีอายุครบ 55 ปYบริบูรณ! และมีอายุการเปNนสมาชิกไม4นอยกว4า 5 ปY ต4อเนื่องกัน ขอคงเงินทั้งหมดไวใน
กองทุนหรือขอรับเงินเปNนงวด จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน!ใด ๆ ที่ไดรับจากเงินกองทุน
ทั้งเงินตนและผลประโยชน! ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 223)
ทั้งนี้ขาพเจาขอใหรายละเอียดขอมูลส$วนตัวและขอมูลบัญชีธนาคารในการติดต$อขาพเจาตามแบบขอคงเงินไวในกองทุนนี้
โดยบรรดาหนังสือ ติดต$อ บอกกล$าว ทวงถาม ที่ทําเป:นลายลักษณ1อักษรถึงขาพเจา ซึ่งหากไดนําส$งไปยังที่อยู$ตามที่ระบุไวในแบบขอ
คงเงินไวในกองทุนนี้ ไม$ว$าจะส$งทางไปรษณีย1 ไปรษณีย1ลงทะเบียน หรือนําส$งดวยบุคคล ตามที่ขาพเจาระบุ ใหถือว$าไดส$งใหแก$
ขาพเจาโดยชอบแลว
ที่อยู$สําหรับติดต$อ
บานเลขที่......................................หมู4ที่.........................อาคาร/หมู4บาน................................................ซอย..................................................
ถนน...........................................................แขวง/ตําบล.................................................................เขต/อําเภอ…………………………..........…....
จังหวัด………………………..….......................รหัสไปรษณีย!……………..…......……….หมายเลขโทรศัพท!................................................................
หมายเลขโทรศัพท!มือถือ.........................................……E-Mail: ………………….………………………………………………………
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ที่อยู$สําหรับบุคคลสํารอง
นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................... บานเลขที่...................................หมู4ที่...................................
อาคาร/หมู4บาน..............................................................ซอย...........................................................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล............................................................เขต/อําเภอ……………….........................จังหวัด…………..…................................................
รหัสไปรษณีย!……………………....…หมายเลขโทรศัพท!.....................................................หมายเลขโทรศัพท!มือถือ...........................................
E-Mail: ………………..…….…….…...…………………..
ทีrอยู
่ 4สําหรับบุคคลสํารอง มีไวสําหรับติดต4อกรณีไม4สามารถติดต4อสมาชิกไดเท4านั้น โดยบุคคลดังกล4าวไม4มีอํานาจใดๆ ในการทํา
การแทนสมาชิก
ลงชื่อ ......................................................................
(……………………….........................……....……..)
หมายเหตุ :

1. ใหส4งแบบขอคงเงินไวในกองทุนฉบับนี้ และเอกสารแนบใหแก4คณะกรรมการกองทุน เพื่อนําส4งให บมจ. หลักทรัพย!
จัดการกองทุนกรุงไทย (ฝKายทะเบียนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร!ทาวเวอร! ชั้น 32 ถ.สาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โทร. 02-686-6100 ต4อ 6332-6338)
2. สมาชิกกองทุนโปรดถ4ายสําเนาเอกสารชุดนี้ไวเพื่อเก็บเปNนหลักฐาน
หากมีขอสงสัย : สามารถติดต4อไดที่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฝKายบริหารการเงิน หอง 271 อาคาร ท.100
โทร. 02-436-5532 , 02-436-5537
ปรับปรุง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

