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กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ

โดย..... บริษัท อเมริกันอนิเตอร์แนชช่ันแนลแอสชัวรันส์ จาํกัด
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หวัข้อการบรรยาย

• ปูพืน้ฐานสทิธิประโยชน์ด้านภาษีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ

• เร่ืองแจ้งให้ทราบ

• แนวทางการเลอืกนโยบายการลงทนุ

• ข้อบังคบักองทนุที่สมาชิกควรทราบ

• บริการพเิศษสาํหรับสมาชิกกองทนุ



01ปพูืน้ฐานสิทธิประโยชน์ด้านภาษีกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ
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เงนิกองทุน..ประกอบด้วย 

1. เงนิสะสม

2. ผลประโยชน์
เงนิสะสม

4. ผลประโยชน์
เงนิสมทบ

3. เงนิสมทบ

ส่วนของสมาชกิ ส่วนของนายจ้าง
ได้รับ 0-100% ขึน้กับเงื่อนไขตามที่ระบุใน

ข้อบังคับกองทุน 
ได้รับ 100% ทุกกรณีเม่ือออกจากงาน
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1. ได้รับเงนิสมทบจากนายจ้างเพิ่มจากเงนิเดือนประจาํ

2. มีเงนิก้อนไว้ใช้เม่ือออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวติ

3. สิทธิในการคงเงนิไว้ในกองทุนเม่ือออกจากงาน และรับเงนิเป็นงวดเม่ือเกษียณอายุ

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณียังเป็นสมาชิกกองทุน :

4.1) ดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ที่เกดิขึน้จากการลงทุน ไม่ต้องเสียภาษี 

(ตราบเท่าที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ในกองทุน)

 4.2) เงนิสะสมที่สมาชกินําส่งเข้ากองทนุ สามารถนํามาหกัลดหย่อน                                                               
ภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกนิร้อยละ 15 ของค่าจ้าง 

หรือไม่เกนิ 500,000 บาท

„ รายละเอียดเพิ่มเติมศกึษาได้จาก พรบ.กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 และ 2542
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 และ 183 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ ฉบบัท่ี 45 และ 52

ประโยชน์สาํหรับสมาชิก
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี – เงนิได้ประจาํปี กรณียังเป็นสมาชิกกองทุน 

ประหยัดภาษีได้ปีละ  6,000 - 3,000  =  3,000  บาท

    สมาชิก ไม่เป็นสมาชกิ
เงนิได้ประจาํปี 300,000        300,000

หกั ยกเว้นเงนิสะสม (ในส่วนที่เกิน 10,000) 20,000 0
     คงเหลือเงนิได้ 280,000 300,000
หกั ค่าใช้จ่าย 40% แต่ไม่เกิน 60,000 60,000 60,000
    เงนิได้หลังหกัค่าใช้จ่าย 220,000 240,000
หกั ลดหย่อนส่วนตัว 30,000   30,000
    เหลือ 190,000 210,000
หกั ลดหย่อนเงนิสะสม (ภายใน 10,000)   10,000            0
    เงนิได้ที่ต้องนําไปเสียภาษี                 180,000 210,000
ภาษี               (30,000 *10%)  (60,000*10%)
ภาษีที่ต้องชาํระ       3,000      6,000             

สมมตฐิาน : นาย ก. เงนิเดือน 25,000 บาท
เงนิได้ทัง้ปี 300,000 บาท เงนิสะสม 10% ทัง้ปี = 30,000 บาท

10,000
20,000

* รายละเอียดเพิ่มเติมศกึษาได้จาก แบบภงด. 90 และ 91
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ตัวอย่างแบบ ภงด. 91



8|

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution. 8

การคิดภาษีจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี ้

1. อายุงาน < 5 ปี :ไมไ่ด้รับการยกเว้น ต้องน าไปรวมกบัเงินได้
ประจ าปี ท าให้ต้องเสียภาษีเงินได้ประจ าปีตามปกติ

2. อายุงาน > 5 ปี : สามารถแยกค านวณภาษีต่างหากจากเงินได้
ประจ าปี โดยได้รับค่าลดหย่อนเพ่ิมเติม 

3. 3.1) ออกจากงานโดยมีอายุ > 55 ปี และ มีอายุสมาชกิ > 5 ปี       

     3.2) ทุพพลภาพ 

     3.3) เสียชีวติ 

      : เงินก้อนที่ได้รับจากกองทนุได้รับยกเว้นภาษีทัง้จ านวน

เงนิ 3 ส่วนนีร้วมกันถือเป็นรายได้ และต้อง
นํามาคาํนวณคดิภาษีเงนิได้ประจาํปีนัน้ๆ

สว่นท่ีเป็นเงินสะสมได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้อง
น ามาค านวณเสียภาษี

5)   สทิธิประโยชน์ทางภาษี กรณีลาออกจากงาน: สมาชกิที่ลาออกจะได้รับเงนิก้อนจากกองทุนโดยแบ่งเป็น 4  ส่วน

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ข้อ 2 และ 3 จะไม่ครอบคลุมกับสมาชิกที่ลาออกจากกองทุน แต่ไม่ลาออกจากงาน

ประโยชน์สาํหรับสมาชิก - กรณีลาออกจากงาน
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี – กรณีออกจากงาน โดยมีอายุงาน 5 ปีขึน้ไป

สมมตฐิาน : 1. ลาออกจากงานโดยมีอายุงาน 10 ปี*

2. เงนิก้อนที่ได้รับจากกองทนุ 100,000 บาท เฉพาะเงนิสมทบ

     ผลประโยชน์เงนิสมทบและผลประโยชน์เงนิสะสม

เงนิได้สุทธิ = 99,250 บาท

เงนิสมทบ + ผลประโยชน์เงนิสมทบและเงนิสะสม 100,000    บาท
    หัก  7,000 * 10 ปี (จาํนวนปีที่ทาํงาน)               70,000    บาท
คงเหลือ                               30,000    บาท
       หัก  ค่าลดหย่อนอีก 50% 15,000     บาท
เงนิสุทธิที่นําไปเสียภาษี                                      15,000     บาท

ภาษี 750 บาท

* รายละเอียดเพิ่มเติมศกึษาได้จาก แบบแนบภงด. 90 และ 91

ตารางอัตราภาษีปกติ

รายได้สุทธิทัง้ปี อัตราภาษี

1 - 100,000 5%

100,001 - 500,000 10%

500,001 - 1,000,000 20%

1,000,001 - 4,000,000 30%

4,000,001 ขึน้ไป 37%

*ทัง้นี ้กรณีอายุงานมากกว่า 5 ปี และมีเศษจาํนวนวัน หากจาํนวนวันทาํงานตัง้แต่ 183 วันขึน้ไป นับเป็น 1 ปี น้อยกว่า 183 ให้ปัดทิง้
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ตัวอย่างใบแนบ ภงด 90 หรือ 91
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การคาํนวณจาํนวนหน่วย

วันคาํนวณจาํนวนหน่วย (Trade Date) คือ วันที่บริษัทจดัการคาํนวณจาํนวนหน่วยเพื่อ
เพิ่มหรือลดจาํนวนหน่วยให้แก่สมาชกิ

Trade Date

Trade Date ของเอไอเอ :
- วันท าการสุดท้ายของสัปดาห์
- ในกรณีที่วันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันส้ินเดือน  จะเล่ือนวัน Trade Date เป็นวันท าการก่อนหน้า
- ส าหรับเดือนมถุินายน และธันวาคม จะเพิม่วันท าการสุดท้ายก่อนวันส้ินเดือนเป็นวัน Trade Date

ตัวอย่าง :  สมมต ิน.ส.มุนินทร์ จ่ายเงนิเข้ากองทุน
โดยเป็นเงนิสะสม 5,000 บาท และเงนิสมทบ 5,000 บาท

เดือน ราคาต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนหน่วย
(บาท) เงนิสะสม เงนิสมทบ รวม

ม.ค. 10.5000 476.1905 476.1905 952.3810
ก.พ. 11.2500 444.4444 444.4444 888.8888
มี.ค. 9.50000 526.3157 526.3157 1,052.6316

2,893.90

สมมต ิ ณ วันที่น.ส.มุนินทร์ลาออก หากราคาต่อหน่วย = 11.0000  บาท
น.ส.มุนินทร์จะได้รับเงนิ = 11.0000 x 2,893.90  = 31,832.90 บาท
ณ วันที่น.ส.มุนินทร์ลาออก หากราคาต่อหน่วย = 10.0000  บาท
น.ส.มุนินทร์จะได้รับเงนิ = 10.0000 x 2,893.90  = 28,939.00 บาท
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กรรมการกองทนุ กองทุน

ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเมื่อสมาชิกสิน้สมาชิกภาพ

ออกเชค็ หรือ โอนเงนิ 
(รองรับทุกธนาคาร)
ให้สมาชกิภายใน 5 วันทาํการ (T*+5) 
หลังจากดาํเนินการ
ขายหน่วยแล้ว

ขายหน่วยให้สมาชกิในวัน Trade 
Date ที่ใกล้ที่สุด หลังจากดาํเนินการ
ซือ้หน่วยเงนิสะสมสมทบงวด
สุดท้ายแล้ว

รายงานที่จดัส่งให้สมาชกิที่สิน้สมาชกิภาพ
-  รายงานยอดเงนิกองทนุ
-  หนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย

ส่งใบแจ้งสิน้สุดสมาชิกภาพ

* T หมายถงึ  ทุกวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
หรือ  วันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://store.vectorvault.com/product_images/u/335/e2030_large_vector__28145_zoom.gif&imgrefurl=http://store.vectorvault.com/products/Vector-Cash-Transfer-Icon.html&usg=__pXSWKTHASVTd4nU2WR32ExUGofA=&h=600&w=530&sz=33&hl=th&start=4&zoom=1&tbnid=JhwEtfNW8p8iYM:&tbnh=135&tbnw=119&ei=2Y9aULPSD9GXiAfkgoCwBA&prev=/search%3Fq%3Dmoney%2Btransfer%2Bclipart%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-buf0dk6d0j4/TwEyrdGmb8I/AAAAAAAABac/6nU6CB5ikjw/s1600/1.png&imgrefurl=http://www.thruthinandthick.com/2012/01/healthy-habit-1.html&usg=__q5kxnzfVxu9hccD29bIccNgowrg=&h=560&w=560&sz=6&hl=th&start=13&zoom=1&tbnid=m0okVVtk_RkYYM:&tbnh=133&tbnw=133&ei=cZ5aUIXNBomXiQfIgoHYDQ&prev=/search%3Fq%3D1%26um%3D1%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/MetroDF_Linea_2.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:MetroDF_Linea_2.jpg&usg=__JdUUZ5zGDJWTC-aDteVPHG33cFk=&h=536&w=536&sz=22&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=v0Mm4rUNOrwXEM:&tbnh=132&tbnw=132&ei=eZ5aUNoajZuJB5-9gNAJ&prev=/search%3Fq%3D2%26um%3D1%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.massmailsoftware.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/3-three.png&imgrefurl=http://www.massmailsoftware.com/blog/2012/01/top-3-email-marketing-trends-for-2012-relevancy-triggered-emails-and-personalization-2-0/&usg=__WodTrIdeC0YSV0Gf1GRgc-MePus=&h=560&w=560&sz=15&hl=th&start=25&zoom=1&tbnid=ky3O8Cea1w2sSM:&tbnh=133&tbnw=133&ei=-J5aULzbNIqYiAe2ioC4CQ&prev=/search%3Fq%3D3%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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02    เร่ืองแจ้งให้ทราบ
-  หลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นภาษีสําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ
-  การคงเงนิไว้ในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ
-  การรับเงนิเป็นงวด สําหรับสมาชิกที่ครบอายุเกษียณ
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สรุปหลักเกณฑ์เดมิ และหลักเกณฑ์ใหม่ เก่ียวกับเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม่ 

มีผลสําหรับเงนิได้พงึประเมินที่ได้รับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
1. ตาย 1. ตาย

2. ทพุพลภาพ 2. ทพุพลภาพ

3. เกษียณอายตุามข้อบงัคบัของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยลกูจ้าง
ต้องมีอายไุม่ต ่ากวา่ 55 ปีบริบรูณ์ และต้องเป็นสมาชิกกองทนุไม่
น้อยกว่า 5 ปีตอ่เน่ือง 

3. ออกจากงานโดยลกูจ้างต้องมีอายไุม่ต ่ากวา่ 55 ปีบริบรูณ์ และต้องเป็นสมาชิก
กองทนุไม่น้อยกว่า 5 ปีตอ่เน่ือง (ไม่มีเงื่อนไขเกษียณอายุ)

4. ลกูจ้างออกจากงานกรณีอื่นนอกจากตามข้อ 3 แล้วได้คงเงิน หรือ
ผลประโยชน์นัน้ไว้ทัง้จ านวน และตอ่มาได้รับเงินหรือผลประโยชน์
หลงัจากลกูจ้างผู้นัน้ตาย ทพุพลภาพ หรือครบอายุเกษียณตาม
ข้อบงัคบักองทนุและต้องเป็นสมาชิกกองทนุไม่น้อยกวา่ 5 ปี
ตอ่เน่ือง (นบัอายสุมาชิกชว่งเวลาท่ีคงเงิน)

4. ลกูจ้างออกจากงานกรณีอื่นนอกจากตามข้อ 3 แล้วได้คงเงิน หรือผลประโยชน์นัน้
ไว้ทัง้จ านวน และตอ่มาได้รับเงินหรือผลประโยชน์หลงัจากลกูจ้างผู้นัน้ตาย ทพุพล
ภาพ หรือมีอายุไม่ตํ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อย
กว่า 5 ปีต่อเน่ือง (นับอายุสมาชิกช่วงเวลาที่คงเงนิ)

   เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2555 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๒๓ เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไข 
เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิได้สาํหรับเงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สาํรองเลีย้งชีพ โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษี 



15|

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution. 15

    

-  การคงเงนิไว้ในกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ
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เมื่อสิน้สุดการทาํงานกบันายจ้าง

สมาชิกสิน้สุดสมาชิกภาพจากกองทุน

ต้องการรับเงนิออกจาก
กองทุนทนัทหีรือไม่

ยังไม่นําเงนิออกจากกองทุน โดยสามารถ

1. ประสงค์โอนย้ายเงินไปที่กองทุนอื่นของนายจ้างใหม่ ซึ่งมี  2 กรณี 

คือ

1.1 กรณีมีอายุงานและอายุสมาชิกกองทุนต่อเน่ือง

1.2 กรณีมีอายุงาน และอายุสมาชิกกองทุนใหม่ไม่ต่อเน่ือง

2. ประสงค์ขอคงเงนิไว้ในกองทุนนี ้เพื่อรอโอนย้ายไปนายจ้างใหม่ 

หรือรอครบเกษียณอายุ

 ต้องการรับเงนิออกจากกองทุน*  ยงัไม่ต้องการใช้เงนิ

บริษัทจัดการออกเช็คสั่งจ่ายสมาชิก พร้อมหนังสือรับรอง

การหกัภาษี ณ ที่จ่าย และนําส่งภายใน 30 วันหลังจากที่เอไอ

เอได้รับใบแจ้งสิน้สุดสมาชิกภาพจากกรรมการกองทุนแล้ว

* เงนิที่ได้รับจากกองทุน (ไม่รวมเงนิสะสมของตนเอง) 
ต้องนําไปคาํนวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไข
สรรพากร
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ขัน้ตอนการโอนย้าย - 1.1) กรณีอายุงานและอายุสมาชกิต่อเน่ือง

ลาออกจากที่ทาํงานเดิม 

31 ม.ค. 1 ก.พ. 

นบัอายสุมาชิก (เพื่อประโยชน์ทางภาษี) ตอ่เน่ืองจากที่เดิม

กรณีไปท างานยงันายจ้างรายอื่น โดยมีวนัท างานตอ่เน่ืองกนัและมีสิทธิเป็นสมาชิกกองทนุได้ทนัที (ทัง้นี ้ขึน้กบัเง่ือนไขของนายจ้างใหม่) 

สมาชิกสามารถขอโอนย้ายเงินกองทนุเฉพาะสว่นที่ตนมีสิทธิได้รับไปยงักองทนุของนายจ้างใหมไ่ด้ทนัที (ไมเ่สียคา่ใช้จา่ย) โดยฝ่ายบคุคล ท า

หนงัสือแจ้งโอนสมาชิก (แบบฟอร์ม 7) พร้อมใบแจ้งสิน้สดุสมาชิกภาพ (แบบฟอร์ม 3) และสง่ให้      เอไอเอ ด าเนินการ

เร่ิมทาํงานที่ใหม่ 
& เป็นสมาชกิกองทุนของ

นายจ้างใหม่ได้ทันที
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 กรณีสมาชิกย้ายไปท างานยงันายจ้างรายอื่น แตมี่วนัท างานไมต่อ่เน่ือง หรือยงัไมส่ามารถสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุใหมไ่ด้ตาม

ข้อบงัคบัของนายจ้างใหม่ สมาชิกสามารถขอคงเงินในสว่นท่ีตนมีสิทธิได้รับทัง้หมดไว้ใน         กองทนุเดิมนีไ้ด้ เพ่ือรอเวลา

สมคัรเป็นสมาชิกของนายจ้างใหมแ่ละโอนย้ายเงินไปยงัท่ีนายจ้างใหม่

ข้อดีของการคงเงินไว้ในกองทนุ
 สมาชิกสามารถออมเงินและลงทนุได้อยา่งตอ่เน่ือง และไมต้่องเสียภาษี ตราบใดที่ยงัมิได้น าเงินออกจากกองทนุ

 สามารถนบัอายสุมาชิกกองทนุได้ตอ่เน่ืองจากนายจ้างเดิม โดยเมื่อน าเงินออก ณ อายเุกษียณ จะได้รับยกเว้นภาษี

ขัน้ตอนการโอนย้าย - 1.2) กรณีอายุงานหรืออายุสมาชิกใหม่ไม่ต่อเน่ือง

ลาออกจากที่ท างานเดิม 

31 ม.ค. 15 ก.พ. 1 มิ.ย. 

เร่ิมทาํงานที่ใหม่
แต่ยังไม่สามารถสมัคร
เป็นสมาชกิกองทุนได้

มีสทิธิสมคัรเป็น
สมาชิกกองทนุของ
นายจ้างใหมไ่ด้
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เร่ิมงาน
1 มค.45

เร่ิมเป็นสมาชิก
1 พ.ค.48

ลาออกจากงาน
31 ธค.50

ขอคงเงนิ

เร่ิมงานที่ใหม่
1 มีค.51

ลาออกจากงานที่ใหม่
31 ธค.54

อายุงาน 6 ปี

เร่ิมเป็นสมาชิกที่ใหม่
1 กค.51

อายุงาน 2 ปี 10 เดือน

อายุสมาชิกใหม่ 3 ปี 6 เดือนอายุสมาชิก 2 ปี 8 เดือน

การนับอายุงาน/อายุสมาชกิ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อายุงาน 6 ปี (สาํหรับกรณียังไม่เกษียณอายุ  จะถือรายนายจ้างที่มีจาํนวนปีล่าสุด ยกเว้นหากมี 2 
นายจ้างในปีเดียวกัน ให้นับอายุงานของนายจ้างที่มีอายุงานมากที่สุด)
อายุสมาชิกรวม 2 ปี 8 เดอืน + 6 เดอืน +  3 ปี 6 เดือน  =  6 ปี 8 เดือน (สาํหรับกรณีเกษียณอายุ)

ขอนําเงินที่คงไว้ออกจาก
กองทนุเดมิเพื่อนําไปเข้า

กองทนุใหม่

รับเงนิก้อนทัง้หมด
จากกองทนุ

ตัวอย่างการนับอายุงานกรณีคงเงนิไว้ในกองทุน

อายุสมาชิก 6 เดือน

โดยมีอายุการทาํงาน และอายุสมาชิกไม่ต่อเน่ือง
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 ก่อนการสิน้สุดสมาชิกภาพกองทุน สมาชิกต้องทาํหนังสือแจ้งความประสงค์ (แบบฟอร์ม 4) และชาํระ
ค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อปี และมีสิทธิขอคงเงนิไว้ต่อไปได้อีกคราวละ 1 ปี โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา
สูงสุด แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและแจ้งเอไอเอก่อนวันครบกาํหนด

 หากครบกาํหนด 1 ปีแล้ว สมาชิกยังไม่ตดิต่อมา เอไอเอจะนําเงนิออกจากกองทุน โดยหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
และนําเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้โดยอัตโนมัติ

 ไม่ต้องนําส่งเงนิสะสมสมทบเข้ากองทุนอีก

 เงนิที่อยู่ในกองทุนทัง้หมดจะนําไปลงทุน ซึ่งอาจมีทัง้กาํไรและขาดทุน ขึน้อยู่กับสภาวะตลาด

 ได้รับ Individual Statement ราย 6 เดือน ตามปกติ

 กรณีสมาชิกเสียชีวิตระหว่างการคงเงนิ ผู้จัดการมรดกจะต้องนําหลักฐานมาขอนําเงนิออกจากกองทุน

 เม่ือสมาชิกขอเอาเงนิทัง้หมดที่คงไว้ออกจากกองทุน ให้สมาชิกกรอกหนังสือขอให้จ่ายเงนิออกจาก
กองทุน(แบบฟอร์ม 5) และส่งตรงมาให้เอไอเอเพื่อดาํเนินการ

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน - กรณีประสงค์ขอคงเงนิไว้ในกองทุน
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แบบฟอร์ม 4

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เอไอเอ มาสเตอร์พลู ซึง่จดทะเบียนแล้ว  
รายบริษัท ...................................................................................................

วนัท่ี..................................................
เรียน บริษัท อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ............................................................................ รหสัสมาชิกกองทนุเลขท่ี ........................
บ้านเลขท่ี (ตามทะเบียนบ้าน)....................... ซอย ........................ ถนน ..............................ต าบล/แขวง .............................  อ าเภอ/เขต ...................................... 
จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์......................... โทรศพัท์มือถือ...............................E-mail address................................................................ ได้แจ้งสิน้สดุ
สมาชิกภาพจากกองทนุในวนัท่ี...............................  และมีความประสงค์จะคงเงินไว้ในกองทนุ (ไม่เกินระยะเวลาสงูสดุท่ีระบใุนข้อบงัคบักองทนุ) 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมในการคงเงิน จ านวน  500.00 บาท  (รวมภาษีมลูค่าเพิม่แล้ว) ต่อการคงเงิน 1 ปี โดยได้โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 
(พร้อมแนบใบ Pay-in Slip มาด้วย) ต่อไปนี ้

ช่ือบญัชี “บริษัท อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ากดั”
 1.   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 125-0-02020-2 สาขาสรุวงศ์    หรือ
 2.   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 147-3-12238-8 สาขาสรุวงศ์    

เม่ือครบ 1 ปี หากมีความประสงค์จะคงเงินต่อ (กรณีข้อบงัคบักองทนุอนญุาตให้คงเงินได้มากกว่า 1 ปี) ข้าพเจ้ายินดีช าระค่าธรรมเนียมในการคงเงิน 
จ านวน 500.00 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิม่แล้ว) โดยโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารข้างต้นภายใน 30 วนัก่อนครบก าหนด 1 ปี หากไม่ได้รับการตดิต่อจากข้าพเจ้าภายใน 30 
วนัก่อนครบก าหนด 1 ปี ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์ท่ีจะคงเงินต่อ  และ ขอให้บริษัทจดัการด าเนินการโอนเงินเข้าบญัชีของข้าพเจ้าท่ี ธนาคาร 
...................................................... สาขา........................................บญัชี ออมทรัพย์ เลขท่ี.............................................................. พร้อมทัง้หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ และโปรดด าเนินการต่อไป

ลงช่ือ...........................................................................สมาชิกกองทนุ

หนังสือแจ้งความประสงค์ให้คงเงนิไว้ในกองทุน
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แบบฟอร์ม 5     

หนังสือขอให้จ่ายเงนิออกจากกองทุน (กรณีคงเงนิไว้ในกองทุน)

วนัท่ี..................................................

เรียน บริษัท อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการ

ตามท่ีข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................... รหสัสมาชิกกองทนุเลขท่ี ........................ ได้สิน้สดุสมาชิกภาพจาก กองทนุ

ส ารองเลีย้งชีพ  เอไอเอ มาสเตอร์พลู ซึง่จดทะเบียนแล้ว รายบริษัท ...................................................... และได้แจ้งความประสงค์ให้คงเงินท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเม่ือสิน้
สมาชิกภาพไว้ในกองทนุ ตามระยะเวลาท่ีระบใุนข้อบงัคบั โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าเงินกองทนุท่ีขอคงไว้นัน้ บริษัทจดัการจะน าไปลงทนุเพื่อเกิดผลตอบแทนซึง่อาจมีทัง้
ก าไรและขาดทนุ  ขณะนี ้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้บริษัทจดัการด าเนินการ

 ออกเช็คสัง่จ่ายในนาม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ............................. ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัท.............................. เป็นบริษัทจดัการ
ทัง้นี ้ สมาชิกสามารถมารับเช็คเองทีเ่อไอเอ หรือ ใหเ้อไอเอน าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และน าไปมอบใหน้ายจ้างใหม่เพือ่ส่งต่อใหบ้ริษัทจดัการ

ใหม่ด าเนินการน าเงินเขา้กองทนุใหม่
 ออกเช็คในนามข้าพเจ้า พร้อมหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (กรณีไม่ประสงค์จะโอนย้ายกองทนุ)

โดยขา้พเจ้าจะมารับเช็คเองทีเ่อไอเอหรือ ใหเ้อไอเอน าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 น าเงินเข้าบญัชีธนาคารของข้าพเจ้า พร้อมหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (กรณีไม่ประสงค์จะโอนย้ายกองทนุ) 

กรุณาแนบส าเนาหนา้สมดุบญัชีธนาคารแสดงช่ือเจ้าของบญัชีและเลขทีบ่ญัชี มาดว้ย โดยเอไอเอจะจดัส่งรายงานไปใหท้างไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอ่ยู่ทีไ่ดแ้จ้งไว้

จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ และโปรดด าเนินการต่อไป
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- การรับเงนิเป็นงวด สาํหรับสมาชิกที่ครบอายุเกษียณ
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 สมาชิกสามารถขอรับเงินจากกองทนุครัง้แรกบางสว่น (ท าได้ครัง้เดียว) และรับเงินท่ีเหลือเป็นรายงวด  
 สมาชิกสามารถเลือกรับเงินงวดปีละ 1 งวด (ทกุ 12 เดือน) หรือ  2 งวด (ทกุ 6 เดือน) หรือ 4 งวด (ทกุ 3 เดือน) หรือ 12 งวด (ทกุ

เดือน) ซึง่จ านวนเงินตอ่งวด ต้องมีมลูคา่เท่ากนัและไมต่ ่ากว่า10,000 บาท เศษของจ านวนเงินท่ีเกินกว่า 10,000 บาท ต้องเป็น
เลขหลกัพนัเทา่นัน้ 

 ระยะเวลาการรับเงินงวด สงูสดุไมเ่กิน 10 ปีนบัจากวนัสิน้สมาชิกภาพ  
 คา่ธรรมเนียมครัง้แรก จ านวน  500.00 บาท  (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว) สมาชิกช าระให้เอไอเอ ณ วนัแจ้งความประสงค์ขอรับเงิน

เป็นงวด
 คา่ธรรมเนียมการจ่ายเงินงวด อตัรางวดละ 100 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) โดยเอไอเอจะหกัจากเงินกองทนุของสมาชิก
 เอไอเอจะโอนเงินกองทนุเข้าบญัชีธนาคารของสมาชิกในวนัท่ี 25 ของแตล่ะงวด 
 สมาชิกสามารถขอเปลี่ยนแผนการลงทนุพร้อมกบัการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวดในครัง้แรก โดยไมม่ีคา่ธรรมเนียม แต่

หลงัจากนัน้ สมาชิกมีสิทธิขอเปลี่ยนแผนการลงทนุได้ปีละ 1 ครัง้โดยมีค่าธรรมเนียม 100 บาท ตอ่ ปี
 สมาชิกมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินและ/หรือจ านวนงวดได้ปีละ 1 ครัง้ โดยต้องแจ้งบริษัทจดัการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 

30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดรับเงินงวดถดัไป 
 กรณีสมาชิกเสียชีวิต เอไอเอจะจ่ายเงินแก่ผู้จดัการมรดกตามค าสัง่ศาล เมื่อผู้นัน้ได้แสดงหลกัฐานการเสียชีวิตตอ่เอไอเอเพ่ือ

ขอรับเงิน

การขอรับเงนิเป็นงวด - เฉพาะสมาชิกที่สิน้สมาชกิภาพเน่ืองจากเกษียณอายุ 
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แบบฟอร์ม 15

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ .......................................................... ซึง่จดทะเบียนแล้ว
รายบริษัท ................................................................................................... 

เรียน บริษัท อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการ   

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ............................................................................ รหสัสมาชิกกองทนุเลขท่ี ...............................

บ้านเลขท่ี (ท่ีติดต่อได้).................. ซอย ............................... ถนน ...............................................ต าบล/แขวง ....................................

อ าเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์...................... โทร........................................... 

โทรศพัท์มือถือ...............................E-mail address................................................................ วนัท่ีเกษียณอาย.ุ...........................  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินจากกองทนุเป็นงวด ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้  

1. ข้าพเจ้าขอรับเงินจากกองทนุโดย (โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีท่านเลือก)

 รับเงินจากกองทนุครัง้แรกบางส่วน (ท าได้ครัง้เดียว) และรับเงินท่ีเหลือเป็นรายงวด  รับเงินทัง้หมดเป็นรายงวด
     จ านวนเงิน............................ บาท (...................................................................................................บาทถ้วน) 

จ านวนงวดต่อปี (สงูสดุไม่เกิน 10 ปีนบัจากวนัสิน้สมาชิกภาพ)  และจ านวนเงินต่องวด (ขัน้ต ่า 10,000 บาท เศษใช้หลกัพนั) 

  1 งวด (ทกุ 12 เดือน)   2 งวด (ทกุ 6 เดือน)  4 งวด (ทกุ 3 เดือน) 12 งวด (ทกุเดือน)
งวดละ  ...................... บาท (............................................................บาทถ้วน)  โดยเร่ิมงวดแรกเดือน..........................

2. ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมครัง้แรก จ านวน  500.00 บาท  (รวมภาษีมลูค่าเพิม่แล้ว) โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารบริษัทจดัการพร้อมแนบใบ Pay-in 
Slip เป็นหลกัฐานการช าระเงิน  (โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าบญัชีธนาคารท่ีท่านเลือก) 
ช่ือบญัชี “บริษัท อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ากดั”

  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 125-0-02020-2 สาขาสรุวงศ์ หรือ

  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 147-3-12238-8 สาขาสรุวงศ์    

หนงัสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวด
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03แนวทางการเลือกนโยบายการลงทุนภายใต้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพแบบ

Employee’s Choice 
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โครงสร้างกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ มทส.

กช. มทส

นโยบายตราสารแห่งหนี ้ นโยบายตราสารแห่งทุน

แผนการลงทุน 10
ตราสารหนี ้

แผนการลงทุน 11
ผสม หุ้น < 10%

แผนการลงทุน 12
ผสม หุ้น < 20%

แผนการลงทุน 13
ผสม หุ้น < 25%

100% 0% 90% 10% 80% 20% 75% 25%
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ความสามารถใน

การรับความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทน

ที่คาดหวัง
อายุ

เงนิออมและ

ภาระทางการเงิน

ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการลงทุน

เหตุใดสมาชิกจึงควรเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง
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ตราสารหนี ้คือ ตราสารทางการเงนิที่ ผู้ออกตราสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ หรือ ลูกหนี ้มีข้อผูกพนัทาง
กฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้เป็นงวด ๆ และเงนิต้น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ตาม
กาํหนดในตราสารให้แก่ผู้ซือ้ ซึ่งเรืยกว่า เจ้าหนี ้หรือ ผู้ให้กู้ เม่ือครบกาํหนดที่ตกลงกันไว้ 

ตราสารหนี ้คือ อะไร

พนัธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงนิคลัง หุ้นกู้

เงนิฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ตั๋วแลกเงนิ
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ตราสารหนี ้- แบ่งตามผู้ออก

ภาครัฐ:  พันธบัตรรัฐบาล
            พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
            พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํา้ประกัน
            ตั๋วเงนิคลัง

ภาคเอกชน:  ตั๋วสัญญาใช้เงนิ
ตั๋วแลกเงนิ
หุ้นกู้

อัตราผลตอบแทน

ความเส่ียง
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ตราสารหนี ้- ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. ดอกเบีย้รับ

2. ส่วนลดรับ

3. กาํไร / ขาดทนุจากการซือ้ขายหลักทรัพย์
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ตราสารทุน เป็นตราสารที่กจิการออกให้แก่ผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงนิทุนไปใช้ในกจิการ โดยผู้ถือตรา
สารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกจิการ” รวมทัง้มีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกจิการ 
และมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงนิปันผล (Dividend) อย่างไรกต็าม ไม่ได้มีข้อผูกพนัว่ากจิการที่
ออกตราสารทุนจะต้องจ่ายเงนิปันผลเสมอไป ทัง้นี ้การตัดสินใจจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่ กับผลกาํไรและ
ข้อตกลงของธุรกจินัน้ๆ 
 
 

ตราสารทุน คือ อะไร

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.earnconcept.com/item/image/mw075.jpg&imgrefurl=http://www.earnconcept.com/blog%3Fpage%3D7&usg=__zqPRfXiZt21DbyUTaaahH-UZgOs=&h=1885&w=1923&sz=337&hl=th&start=46&zoom=1&tbnid=oGtRA-vyobC6KM:&tbnh=147&tbnw=150&ei=6SWFUMOMMa-aiQfa-4DQBA&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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ตราสารทุน - ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. เงนิปันผล

2. กาํไร / ขาดทนุจากการซือ้ขายหลักทรัพย์

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://jakkapong.files.wordpress.com/2012/03/rich.jpg&imgrefurl=https://jakkapong.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/&usg=__R3wRjKOmtil1boXjwXydZAGWm3U=&h=360&w=476&sz=45&hl=th&start=53&zoom=1&tbnid=ao_qUkUc4Ckk6M:&tbnh=98&tbnw=129&ei=6SWFUMOMMa-aiQfa-4DQBA&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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สรุปความแตกต่างของตราสารหนี ้- ตราสารทุน

Source: Thai BMA
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แนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุน

1. รู้จักตนเอง

2. เข้าใจนโยบายการลงทุน

3. ตัดสนิใจเลือกนโยบายการลงทุนภายใต้ความสามารถใน
การรับความเส่ียงของตนเอง

4. ให้เวลาเพื่อให้เงนิทาํงาน ไม่ควรทาํงานแทนเงนิ

5. ตดิตามอย่างเข้าใจ
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ระดับความเสี่ยงมีความสัมพนัธ์ใน ทศิทางเดยีวกัน กบัระดบัผลตอบแทนที่
คาดหวังจากการลงทนุในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สนิใด

ความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return)

ความเส่ียง (Risk)

ช่วงใกล้เกษียณ

ช่วงวัยกลางคน

ความเส่ียงสูง/โอกาสได้ผลตอบแทนสูงมีมาก
แต่โอกาสที่จะสูญเสียกมี็มาก

ช่วงวัยเร่ิมทาํงาน

ความเส่ียงตํ่า/โอกาสได้ผลตอบแทนสูงมีน้อย
แต่โอกาสที่จะสูญเสียกมี็น้อย
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พนัธบตัร เงนิฝาก หุน้กู ้(A-  ขึน้ไป) หุน้สามญั

Sub-Fund B: นโยบายการลงทุนผสม หุ้น < 25%

ตัวอย่างทางเลือกการลงทุนของบริษัท ก.

ระดบัความเสีย่ง

ต า่ 1 2 3 4 5 6 7 สงู

<35%

>65%
<35%

<25%

12.08%

-7.37%

12.11%

7.84%

1.60%

4.83%

2550 2551 2552 2553 2554 ส.ค.
2555

ระดบัความเสีย่ง

ต า่ 1 2 3 4 5 6 7 สงู

>65%<35%

4.14%

4.76%

1.32% 1.22%

2.09%
1.95%

2550 2551 2552 2553 2554 ส.ค.
2555

Sub-Fund A:นโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนี ้
(อายุการถือครองเฉล่ีย 1.5 ปี +/- 1 ปี)
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04ข้อบังคับกองทุนที่สมาชกิควรทราบ



39|

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution. 3939

หากมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ต้องดาํเนินการอย่างไร

ให้พนักงานที่มีคุณสมบัตฯิ กรอกเอกสาร ดงันี ้
 กรอกใบสมัครสมาชิกกองทุน  (แบบฟอร์ม 1) 
 กรอกหนังสือระบุผู้รับประโยชน์ (แบบฟอร์ม 2) และ 
 กรอกหนังสือแจ้งความจาํนงเลือกแผนการลงทุนครัง้แรก

(แบบฟอร์ม 12)

และยื่นให้ที่คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบุคคลของบริษัท
(ฝ่ายบุคคล เกบ็เอกสารข้างต้นไว้ที่บริษัท : ไม่ต้องส่งให้เอไอเอ)

กรอกทัง้ 3 แบบฟอร์ม และส่งให้
ฝ่ายบุคคล
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                วันที่ 1 เดือน .................. พ.ศ. 2555
เรียน คณะกรรมการกองทุนสาํรองเลีย้งชพี

        ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว  ............................................. ซึ่งภายหลังจากได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับของกองทุนฯ  โดยตลอดแล้ว 
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชกิของกองทุนที่ข้าพเจ้าเลือกไว้ในแบบฟอร์มแจ้งความจาํนงเลือกแผนเลือกกองทุนโดยสมัครใจ หรือ แบบฟอร์ม
แสดงความประสงค์ในการเปล่ียนแผนเลือกกองทุนโดยสมัครใจ   ข้าพเจ้าขอรับรองและสัญญาว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของ
กองทุนฯ บรรดาที่มีอยู่แล้ว  และ/หรือ จะได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิต่อไปในภายหน้า    ตลอดจนการปฏิบัติตามคาํชีข้าดของ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในปัญหาเก่ียวกับการเป็นสมาชกิของข้าพเจ้า  และการตีความข้อบังคับกองทุนฯ รวมทัง้ข้อกําหนดต่าง ๆ ของ
ข้อบังคับกองทุนทุกประการ

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  ........................................................................................................................       
(ภาษาอังกฤษ) ..................................…............................................................................................

2. เกิดเม่ือวันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. ..................... อายุ .........................ปี
3. เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี       .................................................................................................
4. .............................................................................................................................................
5.  ..............................................................................................................................................
        8. เลือกสะสมเงนิเข้ากองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ...................................ของค่าจ้างพืน้ฐานต่อเดือน

หมายเหตุ : สมาชกิสามารถเลือกอัตราเงนิสะสม ได้ตัง้แต่ ร้อยละ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 ของค่าจ้างต่อเดือน  

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
แบบฟอร์ม 1
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 แบบฟอร์ม 2 

                                             วันที่ 1 เดือน ............... พ.ศ. 2555

โดยหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................  สมาชิกของกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ รายบริษัท ................. จาํกดั ขอ
แสดงความจาํนงต่อคณะกรรมการกองทนุว่า บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี ้เป็นผู้รับผลประโยชน์ ในส่วนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากกองทนุฯ  ในกรณีที่
ข้าพเจ้าพ้นจากสมาชิกภาพโดยเหตุถงึแก่กรรม  ตามข้อบังคับของกองทุนตามข้อบังคับของกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  รายบริษัท ...................  จาํกัด 
เท่านัน้

   

หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์

*** ยกเว้นกรณีคงเงนิหากสมาชิกเสียชีวติ จะจ่ายเช็คให้ผู้จัดการมรดก***
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    แบบฟอร์ม 12

วนัท่ี .................................. 

เรียน คณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ

บริษัท .......................จ ากดั

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .......................…..................รหสัสมาชิก/รหสัพนกังานเลขท่ี .......….......ฝ่าย........................  แผนก
........................................... เบอร์ตอ่ ................................  มีความประสงค์จะเลือกแผนการลงทนุโดยสมคัรใจ      โดยยินยอมให้นายจ้างส่งเงิน
สะสมและเงินสมทบตามสดัสว่นที่ก าหนดไว้ในแผนการลงทนุโดยสมคัรใจท่ีข้าพเจ้าได้เลือกไว้ ซึง่หลงัจากท่ีข้าพเจ้าได้ท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินตนเอง 
(Self Evaluation Test) แล้ว ข้าพเจ้าขอเลือกแผนการลงทนุโดยสมคัรใจ ดงันี ้

โดยให้มีผลบงัคบัตัง้แตเ่ดือน .................................พ.ศ.............. จนกวา่ข้าพเจ้าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทนุโดยสมคัรใจ
ข้าพเจ้าขอรับรองและสญัญาวา่ ข้าพเจ้าเข้าใจและตระหนกัถึงความเสี่ยงและอตัราผลตอบแทนท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะแผน  โดยข้าพเจ้ายอมรับ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากแผนการลงทนุท่ีข้าพเจ้าได้เลือกเอง  

ทัง้นี ้นอกจากสิทธิประโยชน์ท่ีข้าพเจ้าจะพงึได้รับตามข้อบงัคบัของกองทนุ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ .........................
...............................

หนังสือแจ้งความจาํนงเลือกแผนการลงทนุโดยสมัครใจครัง้แรก 
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เงนิสะสมของสมาชิกและเงนิสมทบของนายจ้าง

   อัตราเงนิสะสม
ของสมาชิก

     อัตราเงนิสมทบ
ของนายจ้าง  

4%, 5%, 6%, 7% หรือ 8% 
ของเงนิเดือนพืน้ฐานต่อเดือน 8% ของเงนิเดือนพืน้ฐานต่อเดือน

สมาชกิกองทุนมีสิทธ์ิเปล่ียนอัตราเงนิสะสมของสมาชกิได้ปีปฏทินิละ 4 ครัง้ โดยแจ้งให้คณะกรรมการ
กองทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละไตรมาสไม่น้อยกว่า 30 วัน 
เพื่อให้มีผลใช้บังคับเม่ือเร่ิมไตรมาสถัดไป
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การสิน้สุดสมาชิกภาพของสมาชิก

 เสียชีวติ

 ครบเกษียณอายุทาํงานตามระเบียบของนายจ้างแต่ละราย

 ทุพพลภาพโดยสิน้เชิงจนไม่สามารถจะทาํงานได้ ทัง้นี ้โดยมีใบรับรองแพทย์ว่า

    ไม่สามารถทาํงานได้ ซึ่งเป็นแพทย์ที่ทางราชการรับรอง

 ลาออกจากนายจ้าง หรือถกูเลกิจ้างโดยนายจ้าง หรือพ้นจากการเป็นพนักงาน

 กองทุนเลกิตามข้อบงัคับ หรือตามกฎหมาย

 นายจ้างเลกิกจิการหรือสมัครใจออกจากกองทุน

 โอนเป็นสมาชกิของกองทุนอื่น

 ลาออกจากกองทุน
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เงื่อนไขการรับเงนิสะสมเม่ือสิน้สมาชิกภาพ

เมื่อสิน้สมาชกิภาพ ทกุกรณี สมาชกิจะได้รับ เงนิสะสม
พร้อมผลประโยชน์ของเงนิสะสม เตม็จ านวน
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เงื่อนไขการจ่ายเงนิสมทบ – กรณีลาออกจากงาน

สมาชิกที่สิน้สุดสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงนิสมทบ และผลประโยชน์ของเงนิสมทบ

ตามจาํนวนปีที่ทาํงาน หรืออายุงาน* ดังนี ้

     จาํนวนปีที่ทาํงาน หรือ อายงุาน    สทิธิเงนิสมทบพร้อมผลประโยชน์ (ร้อยละ)

ตํ่ากว่า 5 ปี 0%

ตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 10 ปี 50%

ตัง้แต่ 10 ขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 15 ปี 75%

ตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป            100%

* จ านวนปีทีท่ างาน หรืออายงุาน: ระยะเวลาทีต่่อเนือ่งกนันบัตัง้แต่วนัเร่ิมต้นท างานกบันายจ้างจนถึงวนัทีล่าออกจากบริษัท
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 สมาชิกออกจากเป็นสมาชิกกองทุน โดยไม่ออกจากงาน

 สมาชิกกองทุนมีอายุงานไม่ถงึ 5 ปี

 สมาชิกที่ถกูลงโทษทางวินัยโดยถกูเลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก เน่ืองจากสมาชิกทาํให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง

 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 จงใจทาํให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทาํงาน หรือระเบียบหรือคาํสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม จนเป็นเหตุให้
นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 ละทิง้หน้าที่เป็นเวลาสามวันทาํงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดค่ันหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง

 ไม่แจ้งลาออกจากงานล่วงหน้าตามระเบียบการทาํงานของนายจ้าง จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

สมาชิกจะไม่ได้รับเงนิสมทบส่วนที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนและผลประโยชน์ใดๆ ของเงนิสมทบ
ดังกล่าว หากสิน้สุดสมาชิกภาพเน่ืองจากเหตุหน่ึงเหตุใดดังต่อไปนี ้

ข้อห้ามจ่ายเงนิสมทบแก่ผู้สิน้สมาชิกภาพ
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05บริการพเิศษสาํหรับสมาชกิกองทุน
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„ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ รวมถึงข้อบังคับที่สมาชิกควรทราบ และยินดี
จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุน และการออม 

„ จัดทาํส่งสรุปภาวะเศรษฐกิจ มุมมองการลงทุนตลาดตราสารหนี ้และ
       ตลาดตราสารทุน ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นรายเดือน ผ่านทาง Email 

„ ฟรี คู่มือสมาชิกกองทุน ให้สมาชิกทุกราย

„ วารสารโฟกัสกองทุน (ราย 6 เดือน) สามารถดาวน์โหลด ได้ทาง Website

„ บริการสอบถามยอดเงนิสมาชิกผ่าน 2 ช่องทาง
           1.  ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัต ิ

Interactive Voice Response (IVR) ที่ 0 2634 8888
2.  Internet ที่ www.aia.co.th

  (ข้อมูลปรับปรุงเป็นรายสัปดาห์)

บริการพเิศษสาํหรับสมาชิกกองทุน

http://www.aia.co.th/
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ตัวอย่างการอ่าน
 Statement

แสดงยอดเงนิตัง้แต่เข้าเป็น
สมาชิกกองทนุ จนถงึวันที่ 
31 ธ.ค. 54

ยอดเงนิที่นําเข้าตัง้แต่วนัที่ 

1 ม.ค. 55 จนถงึ 9 พ.ย. 55
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1. ทางโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัต ิหมายเลข 0 2638 6688

         ข้อมูลจะปรับปรุงเป็นรายสัปดาห์ โดยข้อมูลจะ update ทุกวันพฤหสัหลังเที่ยง 

หากตรงกับวันหยุดจะเล่ือนเป็นวันศุกร์หลังเที่ยง

2.      ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.aia.co.th 

        ข้อมูลจะปรับปรุงเป็นรายสัปดาห์ โดยข้อมูลจะ update ทุกวันอังคาร หากตรงกับวันหยุดจะเล่ือนเป็นวันพุธ

         

 

บริการตรวจสอบยอดเงนิกองทนุ

บริการตรวจสอบยอดเงนิสมาชิก 2 ช่องทาง

        สําหรับสมาชิกใหม่ จะได้รับ USER ID และ Password ในเดอืนถัดจากเดอืนที่เข้าเป็นสมาชิก
- รหสัประจาํตวั (USER ID) จะแสดงใน USER ID Slip
- รหสัผ่าน (Password) จะแสดงใน Password Slip ซึ่งรหสัผ่านจะแจกให้กับสมาชิกครัง้แรกครัง้เดยีวเท่านัน้ (สมาชิก
สามารถเปล่ียนรหสัผ่าน Internet ได้ทาง Website) 

นอกจากนีร้หสัประจาํตวั (USER ID) สามารถดไูด้จาก Individual Statement ราย 6 เดอืน

ตัง้แต่ 24 ก.ย. เปลี่ยนเป็น  0 2634 8888

http://www.aia.co.th/
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การตรวจสอบยอดเงนิสมาชกิรายบุคคลทาง Internet – วธีิที ่1

Click ท่ี “กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ” ภำยใต ้ลกูคำ้
องคก์ร 
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Click ที่มุมขวา “ สาํหรับสมาชกิ”

การตรวจสอบยอดเงนิสมาชกิรายบุคคลทาง Internet – วธีิที ่1 (ต่อ)
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การตรวจสอบยอดเงนิสมาชกิรายบุคคลทาง Internet – วธีิที ่2

Click ท่ี ลกูศรตรงเลือกระบบท่ีต้องการ ใต้ My AIA 
และเลอืก “ข้อมลูกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ส าหรับ
สมาชิก”
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ใสร่หสัประจ าตวั Internet
(ดจูาก Statement หรอื USER ID Slip)

ใสร่หสัผา่น Internet
(ดจูาก Slip แจง้ Password)

กรณเีขา้ระบบครัง้แรก

การตรวจสอบยอดเงนิสมาชกิรายบุคคลทาง Internet
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ตัวอย่างหน้าจอ Internet -รายงานยอดเงนิสมาชกิกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ
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ตัวอย่างหน้าจอ Internet – ยอดเงนิกองทุนแสดงตามรายกองทุน

Click “ยอดเงนิกองทุนแสดงตามรายกองทนุ”
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ตัวอย่างหน้าจอ Internet - รายการเคล่ือนไหว

Click “รายละเอยีดรายการเคลื่อนไหว”

ใส ่“ปี/เดอืน/วนั” เริม่ตน้ ทีต่อ้งการตรวจสอบ

ใส ่“ปี/เดอืน/วนั” สิน้สดุ ทีต่อ้งการตรวจสอบ

ใส ่“ชื่อกองทนุ” ทีต่อ้งการตรวจสอบ
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ตัวอย่างหน้าจอ Internet – รายการเคล่ือนไหว (ต่อ)
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ตัวอย่างหน้าจอ Internet – สัดส่วนเงนินําส่งเข้ารายกองทุน

Click “สดัสว่นเงนิน าสง่เขา้รายกองทนุ”
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ตัวอย่างหน้าจอ Internet – ตรวจสอบราคาต่อหน่วยย้อนหลัง

Click “ราคาต่อหน่วยของกองทุนในแผนเลอืกกองทนุ”
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หากลมืรหสัผา่น

การตรวจสอบยอดเงนิสมาชิกรายบุคคลทาง Internet
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การตรวจสอบยอดเงนิสมาชิกรายบุคคลทาง Internet



64|

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution. 64

Thank you.

คาํเตอืน
- การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูการลงทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ
- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต


