
 

 

แบบฟอรม์ 4 
หนังสอืแจ้งความประสงคใ์ห้คงเงนิไว้ในกองทุน (ต้องน าส่งตัวจริงใหเ้อไอเอ/ ส าเนา : สมาชิกเกบ็ไว้) 

    กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำร ีซึง่จดทะเบยีนแลว้ 

รำยบรษัิท ........................................... จ  ำกดั 

      วนัที่.................................................. 
เรยีน บรษัิท เอไอเอ จ ำกดั ในฐำนะบรษัิทจดักำร 
สิ่งที่สง่มำดว้ย  : 1. ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื หนงัสือเดินทำง (พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยขดีฆ่ำขอ้มูล “ศำสนำและกรุ๊ปเลอืด”) 
 2. ส ำเนำหนำ้สมดุบญัชีธนำคำร แสดงช่ือเจำ้ของบญัชี เลขท่ีบญัชี (พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) 
 3.   ใบ Pay-in Slip ค่ำธรรมเนียมกำรคงเงิน 

ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว  ช่ือ...........................................................นำมสกลุ……………………………..……..……………… 
โทรศพัทม์ือถือ........................................... E-mail .......................................................... 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้าน  บำ้นเลขที่........................... ซอย ........................... ถนน ....................................... ต ำบล/แขวง .............................. 
อ ำเภอ/เขต .....................................จงัหวดั .................................... รหสัไปรษณีย ์.............................หมำยเลขโทรศพัท ์………………………                                                                                                                        
ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(เฉพาะกรณีทีไ่ม่ใช่ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้าน) 

บำ้นเลขที่........................... ซอย ........................... ถนน .............................. ต ำบล/แขวง ............................... อ ำเภอ/เขต.............................  
จงัหวดั .................................... รหสัไปรษณีย ์.............................หมำยเลขโทรศพัท ์…………………………………                                                                                                                                 

ไดแ้จง้สิน้สดุสมำชิกภำพจำกกองทนุในวนัที่ .......................................................  และมีควำมประสงคจ์ะคงเงินไวใ้นกองทนุ (ไม่เกิน
ระยะเวลำสงูสดุที่ระบใุนขอ้บงัคบักองทนุ) โดยใหล้งทนุตำมสดัส่วนเงินที่มีอยู่ในแต่ละนโยบำยกำรลงทนุ ณ วนัที่เอไอเอท ำรำยกำรคงเงิน จนกว่ำ
จะมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำกำรลงทนุอำจมีทัง้ผลก ำไรและขำดทนุ ขำ้พเจำ้อำจไดร้บัเงินมำกกว่ำหรอืนอ้ยกว่ำเงินที่ขำ้พเจำ้มีสิทธิ
ไดร้บั ณ วนัที่ขอคงเงิน ทัง้นี ้บคุคลอำ้งอิงกรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อกบัขำ้พเจำ้ได ้(กรุณำกรอก 2 ทำ่น) 

1) นำย/นำง/นำงสำว................................. ...................................บำ้นเลขที่  (ที่ติดต่อได)้..................... ซอย............................                          
ถนน................................................................................... ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต...................................  
จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์.............................โทร.......................................  
โทรศพัทม์ือถือ..................................... E-mail address............................................................... 

2) นำย/นำง/นำงสำว................................. ...................................บำ้นเลขที่  (ที่ติดต่อได)้..................... ซอย............................                          
ถนน................................................................................... ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต...................................  
จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์.............................โทร.......................................  
โทรศพัทม์ือถือ..................................... E-mail address............................................................... 
ขำ้พเจำ้ตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรคงเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวน 500.00 บำท (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้) ต่อปี ทัง้นี ้ณ  

วนัที่ขำ้พเจำ้ไดย่ื้นควำมจ ำนงนี ้ขำ้พเจำ้ไดช้  ำระค่ำธรรมเนียมส ำหรบัปีแรกแลว้ เป็นจ ำนวน 500.00 บำท ตำมหลกัฐำนกำรน ำเงินฝำกเขำ้บญัชี
ธนำคำร (พรอ้มแนบใบ Pay-in Slip มำดว้ย)  โดยน าฝากเงนิเข้า ชือ่บัญช ี“บริษัท เอไอเอ จ ากัด” 

 1.   ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  บญัชีกระแสรำยวนั เลขที่บญัชี 002-3-02411-4 สำขำ สรุวงค ์  หรอื 
 2. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  บญัชีกระแสรำยวนั เลขที่บญัชี 147-3-12238-8 สำขำสรุวงศ ์ 

              โดยขำ้พเจำ้ตกลงรบัทรำบและยินยอมปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑก์ำรคงเงินไวใ้นกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งหรือ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ดงัมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของกองทนุก ำหนดใหส้มำชิกขอคงเงินไวใ้นกองทนุไดม้ำกกว่ำ 1 ปี ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ หำกขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะ 

ต่ออำยุกำรคงเงินไวใ้นกองทุนออกไปอีกครำวละ 1 ปี ข้ำพเจ้ำจะช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรคงเงินปีละ 500.00 บำท (รวม

ภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้) ตำมวิธีกำรก ำหนดไวข้ำ้งตน้ แลว้สง่หลกัฐำนกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วมำให ้บรษัิท เอไอเอ จ ำกดั ตำมที่

อยู่ และ/หรอื E-mail ดำ้นล่ำง ล่วงหนำ้ 30 วนัก่อนครบก ำหนดแต่ละปีของกำรขอคงเงิน แต่หำกครบก ำหนด  1 ปีแลว้ ขำ้พเจำ้ไม่

ติดต่อบริษัทจัดกำร ใหห้มำยถึงขำ้พเจำ้ประสงคต์่ออำยุกำรคงเงินออกไปจนกว่ำขำ้พเจำ้จะแจง้ขอรบัเงินที่คงไว ้ โดยขำ้พเจำ้

ยินยอมช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรคงเงินปีละ 500.00 บำท (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้) ตำมจ ำนวนปีที่ขำ้พเจำ้คงไวใ้หก้ับบริษัท        

เอไอเอ จ ำกดั (ทัง้นี ้จ  ำนวนวนัที่ขอคงเงินหำกเป็นเศษของปีจะถือเป็น 1 ปี โดยจะไม่มีกำรค ำนวณตำมส่วนของระยะเวลำที่คงเงิน

ไวใ้นกองทนุ)  



 

 

2. ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำระยะเวลำกำรคงเงินจะเริ่มตัง้แต่วนัที่ขำ้พเจำ้ออกจำกงำนและจะสิน้สุดลงเมื่อครบก ำหนดเวลำที่ระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบักองทนุ หรือเมื่อขำ้พเจำ้แจง้ควำมประสงคข์อรบัเงิน หรือ เมื่อนำยจ้ำงพน้จำกกำรเป็นนำยจำ้งของกองทนุ ทัง้นีแ้ลว้แต่

ก ำหนดเวลำใดจะถึงก่อน  

3. ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไดค้งเงินไวใ้นกองทนุครบก ำหนดเวลำที่ขอ้บงัคบักองทนุก ำหนดแลว้ ขำ้พเจำ้ยอมรบัว่ำถือเป็นกำรสิน้สดุสมำชิก

ภำพตำมขอ้บงัคบั และใหบ้รษัิทจดักำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมรำยละเอียดบญัชีที่ขำ้พเจำ้น ำสง่มำพรอ้มหนงัสือฉบบันี ้

4. ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำนโยบำยกำรลงทนุอำจเปลี่ยนแปลงไปตำมกองทนุเฉพำะส่วนของบริษัท อย่ำงไรก็ดี หำกต่อมำกองทนุเฉพำะ

ส่วนของบริษัทมีนโยบำยกำรลงทนุมำกกว่ำ 1 นโยบำยแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงใหค้งเงินอยู่ในกองทนุที่มีนโยบำยกำรลงทนุล่ำสดุก่อน

กำรเพิ่มนโยบำยกำรลงทนุ เวน้แต่ ในขณะนัน้ไม่มีนโยบำยกำรลงทนุดงักล่ำวแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงให้โอนเงินทัง้หมดไปยงัแผนกำร

ลงทนุที่มีควำมเสี่ยงใกลเ้คียง หรอืต ่ำกว่ำแผนกำรลงทนุปัจจบุนัที่เลือกอยู่ ณ ขณะนัน้ 

5. ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำกำรจ่ำยเงินจำกกองทนุส ำหรบัสมำชิกที่ขอคงเงินซึง่เสียชีวิตในช่วงระยะเวลำที่ขอคงเงินนัน้ อยู่ภำยใตก้ฏหมำย

ว่ำดว้ยมรดกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์โดยกรณีที่ขำ้พเจำ้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลำที่ขอคงเงิน ขำ้พเจำ้ประสงคใ์ห้

บรษัิทจดักำรสง่มอบเงินที่ขำ้พเจำ้มีสิทธิไดร้บัใหแ้ก่ผูจ้ดักำรมรดกของขำ้พเจำ้  

6. ในกำรนี ้ขำ้พเจำ้ยินยอมใหบ้ริษัทจดักำร สำมำรถเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่ขำ้พเจำ้ใหไ้วใ้นหนงัสือฉบบันี ้
รวมทั้งขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นใดของขำ้พเจำ้ที่เก่ียวกับกองทุนส ำรองเลีย้งชีพข้ำงตน้ทั้งหมดที่มีอยู่หรือจะมีขึน้ในอนำคต เพื่อ
วตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรคงเงินไวใ้นกองทนุ และกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุ รวมถึงยินยอมใหบ้ริษัท
จดักำรสง่หรอืโอนขอ้มลูของขำ้พเจำ้แก่บรษัิทรบัจำ้งด ำเนินงำนในนำมของบรษัิทจดักำร บคุคลภำยนอกอื่นๆ หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่
ไดร้บัอนญุำตตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั เพื่อด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคเ์ดียวกันขำ้งตน้  ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำบริษัทจัดกำรจะเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกับวัตถุประสงคข์ำ้งตน้ และจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่ำวต่อไปอีก 11 ปีนบัจำกวนัที่สิน้สดุควำมสมัพนัธก์บัขำ้พเจำ้ หรอืนำนกว่ำนัน้หำกมีกำรก ำหนดใหต้อ้งปฏิบตัิเป็นประกำรอ่ืน
ขำ้พเจำ้ทรำบว่ำสำมำรถศึกษำนโยบำยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำร ไดท้ี่  http://www.aia.co.th/privacy หรือสแกน QR 
code ดำ้นล่ำง และสำมำรถส่งค ำรอ้งขอเขำ้ถึงขอ้มลู ขอแกไ้ข และขอ้รอ้งเรียน หรือค ำรอ้งขออื่น ๆ เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของ
ขำ้พเจำ้สอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติม หรือ รอ้งขอใชส้ิทธิตำมที่กฎหมำยก ำหนด ไดท้ี่เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท 
(DPO) ผ่ำนเอไอเอ คอลเซ็นเตอร ์โทร 1581 หรอือีเมลมำที่ th.pension@aia.com หรอืติดต่อตำมที่อยู่ที่ บรษัิท เอไอเอ จ ำกดั 181 
ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพ 10500   
โดยขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำหลกัเกณฑต์่ำงๆ ดงักลำ่วขำ้งตน้นัน้อำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมที่กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หรอืหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

ก ำหนด และขำ้พเจำ้ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่เปลี่ยนแปลงนัน้ โดยขำ้พเจำ้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทจดักำรด ำเนินกำรใดๆตำมที่
เหน็สมควรภำยใตก้รอบกฏหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

จงึแจง้มำเพ่ือทรำบ และโปรดด ำเนินกำรตอ่ไป 
 

    ลงช่ือ...........................................................................สมำชิกกองทนุ 
                                                                  (                                                                            ) 
    ลงช่ือ ......................................................................... กรรมกำรกองทนุผูม้อี  ำนำจลงนำม 
                                                                  (                                                                              ) 
หมายเหต:ุ (เฉพาะนายจา้งทีเ่ปิดใหส้มาชิกเลือกลงทนุได)้   สมาชกิทีข่อคงเงนิสามารถขอเปลีย่นแปลงแผนการลงทนุของตนได ้เมือ่แจง้ความประสงค์ใหค้ง
เงนิไวใ้นกองทนุ และสามารถขอเปลีย่นแปลงแผนการลงทนุไดปี้ละ 1 ครัง้เทา่นัน้ (เมือ่ตอ่อายกุารคงเงนิ)  

ทัง้นี ้หากสมาชกิทีข่อคงเงนิดงักล่าวไม่แจง้เปลีย่นแปลงนโยบาย/แผนการลงทนุ (แบบฟอรม์ 12) ใหถ้อืวา่สมาชกิประสงคใ์หล้งทนุตามสดัสว่นเงนิที่
มอียู่ในแตล่ะนโยบายการลงทนุ ณ วนัทีเ่อไอเอท ารายการคงเงนิ หรอืตามแผนการลงทนุเดมิทีต่นไดเ้คยแสดงเจตนาไวเ้มือ่คงเงนิครัง้ล่าสดุ 
ติดต่อ : คณุกนกวรรณ พงษว์ฒันสมพร   บรษัิท เอไอเอ จ ำกดั  ฝ่ำยจดักำรกองทนุ ชัน้ 18  อำคำร AIA Tower 2  ถ.สรุวงศ ์บำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
 โทร. 0 2783-6207, 0 2783-6554, 0 2783-7728      โทรสำร (แฟกซ)์ 0 2236-9331    Email: th.pension@aia.com 

 

 

วนัท่ีเริม่ตน้กำรขอคงเงิน .............................................. 

วนัท่ีสิน้สดุกำรขอคงเงิน................................................   (โดยระยะเวลำกำรขอคงเงินตอ้งไม่เกินท่ีระบไุวใ้นขอ้บังคบักองทนุ) 

แบบฟอรม์ 4 หนำ้ 2/2 

ฝ่ำยจดักำรกองทนุ ไดร้บัเอกสำรครบถว้น  
วนัท่ี ………./……..../………. 

ส ำหรับบริษัทจัดกำร 

 
นโยบำยขอ้มลูสว่นบคุคล 

http://www.aia.co.th/privacy
mailto:th.pension@aia.com
mailto:th.pension@aia.com
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