เอกสารแนบ 13
แบบฟอร์ มแสดงความประสงค์ ทจะดํ
ี าเนินการกับเงินทีคงไว้ ในกองทุนสํารองเลียงชีพ
กองทุนสํารองเลียงชีพ TMBAM M Choice ซึงจดทะเบียนแล้ ว
เฉพาะส่ วน บริ ษัท .......................................................................... จํากัด
วัน/เดือน/ปี ............................................
เรี ยน บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการ
ตามที4ข้าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................รหัสสมาชิก.................................อายุ ...........ปี ได้ แจ้ งความ
ประสงค์ขอคงเงินไว้ ในกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพ บัดนี 9 ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอให้ ดําเนินการยกเลิกการคงเงินไว้ ในกองทุน และให้ ดําเนินการ ดังนี 9
1. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ โอนเงินทีคงไว้ ในกองทุนสํารองเลียงชีพไปยังกองทุนอืน
 จ่ายเช็ คในนามกองทุนสํ ารองเลี ย9 งชี พ.................................................................. ซึ4งจดทะเบี ยนแล้ ว (PVD) ในส่ วนของบริ ษั ทหลักทรั พย์ จัดการ
.....................................จํากัด และมีเงินนํ าส่งเข้ ากองทุนบริ ษัทใหม่ครั ง9 แรกในเดือน ............. ปี .......... (เงื4อนไขการโอนย้ ายเพื4 อให้ สามารถนับอายุ
สมาชิกกองทุนต่อเนื4อง ต้ องสมัครเป็ นสมาชิกและมีเงินสะสมนําส่งเข้ ากองทุนสําหรับบริ ษัทใหม่เป็ นที4เรี ยบร้ อยแล้ ว)
2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ โอนเงินทีคงไว้ ในกองทุนสํารองเลียงชีพไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF For PVD)
 จ่ายเช็คในนามกองทุนเปิ ด ............................................................................... เพื4อการเลีย9 งชีพรองรับกองทุนสํารองเลีย9 งชีพ (RMF) ในส่วนของบริ ษั ท
จัดการ...........................................................จํากัด (พร้ อมแนบสําเนาเอกสารใบคําสัง4 รั บโอนเงินกองทุนของบริ ษัทจัดการดังกล่าว)
3. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอรั บเงินทีคงไว้
 โอนเงินที4คงไว้ ในกองทุนทังหมดเข้
9
าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า (เฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านัน9 ) ธนาคาร ......................... สาขา.....................
เลขที4บญ
ั ชี.............................(แนบสําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที4มีชื4อบัญชีและเลขที4บญ
ั ชีของสมาชิกเท่านัน9 และรับรองสําเนาถูกต้ อง)
เฉพาะสมาชิกทีจ่ ายเงินค่ าธรรมเนียมไม่ ครบตามจํานวนปี ทีสมาชิกคงไว้ ในกองทุน สมาชิกจะต้ องชําระเงินค่ าธรรมเนียมทีคงค้ าง
ทังหมดก่ อน (ค่ าธรรมเนียมในการคงเงิน 500.00 บาท / ปี รวมภาษีมูลค่ าเพิมแล้ ว) ทังนี ข้ าพเจ้ าได้ ชําระค่ าธรรมเนียมการคงไว้ ใน
กองทุน เป็ นจํานวนเงิน................................. บาท สําหรั บเลขทีบัญ ชีใ นการโอนเงิน ชําระค่ า ธรรมเนี ย มดัง กล่ า ว โปรดติด ต่ อ
บลจ.อีสท์ สปริ ง (ประเทศไทย) ทีหมายเลขโทรศัพท์ M-OPQP-RPMM ต่ อ PSSR-T
โปรดส่งเอกสารฉบับนี 9 และเอกสารประกอบเพิ4มเติม ไปที4 E-mail - pvdsupport.th@eastspring.com และโทรยืนยันข้ อมูลที4หมายเลข 0-2838-1800 ต่อ
8771-6 หากส่วนทะเบี ยนสมาชิกกองทุนสํ ารองเลี ย9 งชีพฯ บลจ.อีส ท์ สปริ ง (ประเทศไทย) ได้ รับ เอกสารฉบับ นี แ9 ละข้ อมูล ครบถ้ วนถูกต้ องก่ อนเวลา
12.00 น. จะทํารายการให้ ในวัน ทํา การที4ไ ด้ รับ เอกสาร แต่ถ้ า ได้ รับ เอกสารฉบับ นี ห9 ลังเวลา 12.00 น. จะทํา รายการให้ ใ นวัน ทํา การถัด ไป สํา หรั บ
เอกสารฉบับ จริ งโปรดนํา ส่งไปยัง บริ ษัท หลักทรั พ ย์ จัดการกองทุน อีสท์ สปริ ง (ประเทศไทย) จํากัด / ส่ วนทะเบีย นสมาชิกกองทุนสํารอง
เลียงชีพ ฝ่ ายทะเบียน 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน 9 ถนนพระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
ทีอยู่ทีสามารถติดต่ อได้ เพือจัดส่ งเอกสารกองทุน (กรุ ณาข้ อมูลให้ ชัดเจน ครบถ้ วนเพื4อประโยชน์ ในการติดต่อกลับและนําส่งข้ อมูล)
บริ ษัท ..................................................................................... จํากัด ชัน9 ............ เลขที4..........................หมูท่ ี4..................................
อาคาร/ หมูบ่ ้ าน...............................................................ซอย/ตรอก.......................ถนน..................................................................
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ………………………จังหวัด……………..................รหัสไปรษณีย์…………….
หมายเลขโทรศัพท์................................……E-Mail : ……………………………..
ลงชื4อ............................................................สมาชิก
(………....……………………………….)
เงือนไขทีสมาชิกกองทุนควรทราบของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF For PVD)
- เงินกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพที4โอนไปยังกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพแล้ วไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพได้ อีก
- การโอนเงินกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพในระบบของบริ ษัทจัดการจะต้ องโอนไปทั 9งจํานวน และการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพในระบบของบริ ษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพของบริ ษัทจัดการอื4น ต้ องเป็ นการโอนทั 9งจํานวนเช่นกัน
- เงินกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพที4โอนไปยังกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพไม่ถอื เป็ นเงินใหม่ ไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ และไม่เข้ าเงื4อนไขต้ องลงทุนต่อเนื4องเหมือนกับกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพทัว4 ไป
- การลงทุนสําหรับเงินกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพที4โอนไปยังกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพ เพื4อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นภาษีนั 9น สมาชิกต้ องมีอายุครบ PP ปี บริ บรู ณ์ และมีระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกองทุนใน
กองทุนสํารองเลี 9ยงชีพและกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่า P ปี
- ผลของการไม่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามเงื4อนไขการลงทุนสําหรับเงินกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพที4โอนไปยังกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพนั 9น สมาชิกจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นภาษี
- กรณีที4สมาชิกกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพมีอายุครบ PP ปี บริ บรู ณ์ และมีระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกองทุนมาแล้ วไม่น้อยกว่า P ปี จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ เพิ4มเติมจากการโอนเงินกองทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพ
- สําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลี 9ยงชีพ ซึง4 ได้ ปฏิบตั ิครบเงื4อนไขเกี4ยวกับกําหนดระยะเวลาซึง4 เป็ นผลให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ ว และต้ องการโอนเงินดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื4อการเลี 9ยงชีพอาจมี
ต้ นทุนที4แตกต่างจากกองทุนรวมทัว4 ไป
- บริ ษัทจัดการต้ นทางจะเป็ นผู้ดําเนินการส่งเช็คพร้ อมเอกสารที4เกี4ยวข้ องให้ กบั บริ ษัทจัดการปลายทาง
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