เอกสารแนบ 12
รหัสกองทุน MP001 รหัสนายจ้ าง ...................

แบบฟอร์ มแสดงความประสงค์ ในการคงเงินไว้ในกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
เฉพาะส่ วน บริ ษทั .......................................................................... จากัด
วัน/เดือน/ปี .......................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (โปรดรับรองสาเนาถูกต้อง)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่มีช่อื บัญชีและเลขที่บญ
ั ชีระบุช่อื สมาชิกเท่านัน้
ข้าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................... รหัสสมาชิก ............................................... มีความประสงค์
ขอคงเงินไว้ในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ หลังจากสิ ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว ซึ่งข้ าพเจ้ ายอมรับเงือ่ นไขและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการคงเงินไว้ในกองทุน ดังนี ้
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

ข้าพเจ้ ารับทราบว่าจ านวนเงินที่ข้าพเจ้ าได้ รับจากบริษัทจัดการในวันที่มกี ารแจ้ งยกเลิกการคงเงินไว้ในกองทุน และขอให้ ด าเนินการกับเงินที่
คงไว้ในกองทุน ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) จากวันที่บริษัทจัดการทารายการคงเงินไว้ ใน
กองทุนให้
ข้าพเจ้ ารับทราบว่าหากบริษัทนายจ้ างที่ข้าพเจ้ าขอคงเงินไว้ ถอนตัวจากกองทุนและไม่ได้ จัดตั ้งกองทุนใหม่ ให้ ถือว่าการคงเงินของข้ าพเจ้ า
สิ ้นสุด ลง โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินที่ค งไว้ในกองทุนทัง้ หมดของข้าพเจ้ า เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร ......................................................
สาขา.............................................. เลขทีบ่ ญ
ั ชี ............................................... และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทจัดการคิดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องรวมทัง้ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้ า (ถ้ ามี) หรือ แจ้ งความประสงค์โอนเงินคงไว้ในกองทุน โอนย้ ายไป
กองทุนรวมเพือ่ การเลี ้ยงชีพ (RMF) ได้
ข้าพเจ้ ารับทราบว่าหากบริษัทนายจ้ างที่ข้ าพเจ้ าขอคงเงินไว้ ถอนตัวเพือ่ ไปร่วมในกองทุนร่วมทุนใหม่ หรือมีการจัด ตั ้งกองทุนใหม่ ให้ เงินที่
ข้าพเจ้ าคงไว้โอนย้ ายตามนายจ้ างไปยังกองทุนใหม่ด้ วย
หากข้าพเจ้ ามีค วามประสงค์ ขอยกเลิกการคงเงินไว้ในกองทุน และให้ ดาเนินการกับเงินดังกล่าวที่คงไว้ ในกองทุน ข้าพเจ้ าจะแจ้ งให้ บริษัท
จัดการทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร
โดยข้าพเจ้ าจะกรอกแบบฟอร์ มหนังสือแสดงความประสงค์ที่จะดาเนินการกับเงินที่คงไว้ในกองทุ น
(เอกสารแนบ 13 รายละเอียดและวิธีดาเนินการกับเงินที่ค งไว้ ในกองทุนอยู่ในเอกสารแนบ 13 ทั ้งหมด) ซึ่งสมาชิกสามารถขอเอกสารดังกล่าว
ได้ ที่ บลจ.ทหารไทย จากัด โทร. 1725 หรือ www.tmbameastspring.com เลือกหัวข้อแบบฟอร์ ม
สาหรับค่าธรรมเนียมในการคงเงินไว้ในกองทุน จานวน 500.00 บาทต่อปี (รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว) บริษั ทจัดการ จะเรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดในครัง้ เดียวตอนข้าพเจ้ าทาเรื่ องขอรับคืนเงินที่คงไว้ (นับตั ้งแต่ วนั แรกที่ข้าพเจ้ าคงเงินไว้ใ นกองทุน
จนถึงวันที่ข้าพเจ้ าให้ ด าเนินการกับเงินที่สมาชิกคงไว้ในกองทุน หรื อ โอนย้ ายไปกองทุนสารองเลี ้ยงชีพอื่น หรื อ โอนย้ ายไปกองทุนรวมเพือ่
การเลี ้ยงชีพ หรื อ นายจ้ างถอนตัว)
ข้าพเจ้ าขอแจ้ งที่อยู่ในการติดต่อในการจัด ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เลขที่................................ หมูบ่ ้ าน/อาคาร .......................................
ซอย/ตรอก...............................ถนน........................................แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ............................
จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์ มอื ถือ........................... E-mail …………………....………
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้ าได้ ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งรายชื่อผู้ติดต่อเพิม่ เติม ดังนี ้
1. ชื่อ ................................ นามสกุล ....................................โทรศัพท์มอื ถือ .................................
2. ชื่อ ................................ นามสกุล ....................................โทรศัพท์มอื ถือ .................................
ข้าพเจ้ ารั บทราบว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้ าถึงแก่กรรมระหว่างที่ค งเงินไว้ ในกองทุน ให้ บริษัทจัดการนาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ วา่ ด้ วยมรดกมาใช้ บังคับในการดาเนินการจ่ายเงินกองทุนในส่วนที่ข้าพเจ้ ามีสทิ ธิได้ รับ
ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้ นเป็ นจริงทุกประการ และเพือ่ เป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ.....................................................................สมาชิก
(..........................................................)
Update 30/07/2020

