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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมเป็นเสมือนศูนย์กลางท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาให้กองทุน

ต่างๆ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน โดยในรอบปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สมาคมได้
ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  บรรลเุป้าหมายตามภารกจิทีก่�าหนดไว้ อันได้แก่ การจดัอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  และสมัมนา
พเิศษภายใต้โครงการส่งเสรมิความรูส้�าหรบักรรมการและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักองทุนส�ารองเลีย้งชพี การจดัไปศกึษา
ดูงานด้านการบริหารกองทุนและลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และจัดพิมพ์
วารสาร “กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ” รายไตรมาส เพือ่เผยแพร่ความรู้ด้านการออมและการลงทนุไปสู่สมาชกิกองทนุ

 นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สมาคมยังได้ให้ความส�าคัญในการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยได้จัดการ
ประกวดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2557 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องเชิดชูกองทุนส�ารองเล้ียงชีพที่มีการบริหารยอดเยี่ยม เป็นตัวอย่างท่ีดี
ส�าหรับกองทุนอื่น ๆ  ได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแหล่งทุนขนาดใหญ่
แหล่งหนึ่งของประเทศให้ตื่นตัวในการพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นหลักประกันความยั่งยืนและงอกเงยของเงินสมาชิกที่จะไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ

 ความส�าเรจ็ในการบรหิารงานกิจการของสมาคมในรอบปีทีผ่่านมา สมาคมได้รบัการช่วยเหลอืสนบัสนุน
ด้วยดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้าพเจ้าในนามของสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุก
ท่าน ทุกกองทุน และทุก ๆ  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของสมาคม หากปราศจากความ
ร่วมมือดังกล่าวจากท่าน สมาคมคงไม่สามารถด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จลุล่วงไปได้ และสมาคมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากท่านอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป

 ท้ายที่สุด ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ
ส�านักงานสมาคมทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทก�าลังกายและก�าลังใจเพื่อการด�าเนินงานและพัฒนากิจกรรม
งานต่าง ๆ จนประสบความส�าเร็จดังกล่าว

                                                                                                
(ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม)

นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

สารจาก
นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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คณะกรรมการบริหารสมาคม

  ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม
นายกสมาคม

นายสุวัฒน์  เชี่ยวชาญชัย
อุปนายกสมาคม

นางสาวนัชชา  พรตปกรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางราตรี จารุวนากุล
กรรมการและปฏิคม

นายอนุวัฒน์  จงยินดี
อุปนายกสมาคม

นายพรณรงค์  พรใจหาญ
อุปนายกสมาคม

นางอัญชลี  เจียประเสริฐ
กรรมการ

เรืออากาศเอกกนก  ทองเผือก
อุปนายกสมาคม

  นางณัฐญา  นิยมานุสร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงศักดิ์  พลนอก
กรรมการ
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นายโกศล  สงเนียม
กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางจุฬารัตน์  เหราบัตย์
กรรมการ

นางลลิตา  ขันติญานุวัฒน์
กรรมการและนายทะเบียน

นายเจน  หน่อท้าว
กรรมการ

นายช�านาญ  กิจสมมารถ
กรรมการ

นายวิชัย  สุเวชยถาวร
กรรมการ

นางสาวซิน  ตรีทรัพย์ธนกุล
กรรมการ

นายเจษฎา  จันทวงษ์โส
กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอกคณาศักดิ์  ณัฐพลพิศุทธิ์
กรรมการ

นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเหรัญญิก

นายเชิดศักดิ์  สกุลทวีวัฒน์
กรรมการและเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหารสมาคม
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ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
ที่ปรึกษา

นางประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล
ที่ปรึกษา

นายสิงหะ  นิกรพันธุ์
ประธานที่ปรึกษา

นายธีรพันธุ์  วิภาวีกุล
ที่ปรึกษา

นางสาวปัทมเกสร์  อมาตยกุล
ที่ปรึกษา

คุณสมชัย  จรุงธนะกิจ
ที่ปรึกษา

นายกิตติคม  สุทธิวงศ์
ที่ปรึกษา

นายมโนชัย  สุดจิตร
ที่ปรึกษา

นายกานต์  ลชิตากุล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสมาคม
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นายอาทร  เจริญหลาย
ผู้จัดการ

นางสาวกาญจนา  โรหิตารชุน
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางขนิษฐา  ชายดวงค�า
หัวหน้าส่วนที่ธุรการ

นางสาวพันธิภา  ผู้ปรารถนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารสำานักงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสำานักงาน
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แผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของสมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ในปี 2558

1. หลักการและเหตุผล

	 สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	(ส.ก.ส.)	จดัตั้งขึ้นในปี	2542	โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเป็นศนูย์รวมข้อมลูและพลงั

แห่งความคดิของกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีของประเทศเพื่อให้การด�าเนนิงานของกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีมปีระสทิธภิาพ

และเจรญิก้าวหน้าอย่างยั่งยนืโดยปัจจบุนัมสีมาชกิทั้งภาครฐัวสิาหกจิ	ภาคลกูจ้างส่วนราชการ	และภาคเอกชน	201	

กองทนุนายจ้าง	และเพื่อให้สมาคมฯมสีมาชกิเพิ่มขึ้น	 โดยในขณะเดยีวกนักส็ามารถตอบสนองความพงึพอใจของ

สมาชกิได้	สมาคมจงึได้ก�าหนดวสิยัทศัน์	ยทุธศาสตร์	และแผนปฏบิัตงิานในปี	2558	ดงัต่อไปนี้

2.   วิสัยทัศน์ (Vision)

	 เป็นศูนย์รวมและเผยแพร่ข้อมูลและพลงัแห่งความคดิ	รวมทั้งการฝึกอบรม	และพฒันาทรพัยากรบคุคลที่มุ่ง

สู่การส่งเสรมิและพฒันาการด�าเนนิงานของกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีให้มปีระสทิธภิาพและเจรญิก้าวหน้าอย่างยั่งยนื

3. พันธกิจ (Mission)

1.	 พัฒนาการด�าเนินงานของสมาคมให้เป็นสถาบันแห่งความรู้	 และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชพี

2.	 สร้างความสมัพนัธ์	แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	ระหว่างสมาชกิ	สถาบนัต่าง	ๆ 	หน่วยงานของรฐั	

หรอืกองทนุเงนิออมอื่น	ๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	3.	 ฝึกอบรมและพฒันากรรมการ	บคุลากรของกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ให้มคีวามรู้	ความสามารถ	และทกัษะ

การบรหิาร	ในการบรหิารจดัการกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีให้มปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ

	4.	 ส่งเสรมิการพฒันาระบบกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีให้เจรญิก้าวหน้า	

4. กลยุทธ์ (Strategy)

	 4.1	 ด�าเนนิการให้เป็นสถาบนัแห่งความรู้และศูนย์การเรยีนรู้เกี่ยวกบักองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

(1)	 รวบรวมข้อมูลเอกสารและหนังสือ	 และ	 Website	 ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชพี	การออม	และการลงทนุ	รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(2)	 ปรบัปรงุ	Website	ของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีให้เป็นปัจจบุันอยู่เสมอ

(3)	 จดัท�าวารสาร	“กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี”	 เพื่อเผยแพร่แก่สมาชกิ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

ทั่วไป

(4)	 จดัฝึกอบรมสมัมนาและเสวนาเกี่ยวกบัความรู้ด้านกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	การออม	และการลงทนุ

ทางการเงนิแก่สมาชกิ	และผู้ที่สนใจทั่วไป

(5)		น�าสมาชกิของสมาคมไปศกึษาดงูานด้านการบรหิารจดัการกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ
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	 4.2	 ด�าเนนิการให้เป็นองค์กรส่งเสรมิการพฒันาระบบกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีให้เจรญิก้าวหน้า

(1)	 สนับสนุน	 และร่วมผลักดันกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้มี

การบรกิารจดัการอย่างมอือาชพี		และมธีรรมาภบิาล

(2)	 ส่งเสรมิให้มกีารจดัตั้งกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีมากขึ้น

(3)	 ส่งเสริมให้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่เห็นความส�าคัญของการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

(4)	 จดัประชมุเรื่องการพฒันาระบบกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และเข้าร่วมประชมุ

งานบรหิารจดัการกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	และเงนิออมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5)	 ให้ประชาชนมกีารออมอย่างทั่วถงึ	โดยการชี้แจง	ผลกัดนัให้ภาครฐับรรจเุป็นวาระที่ต้องด�าเนนิการ

4.3	 ด้านการเป็นศูนย์กลางระหว่างกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	และสร้างความสมัพนัธ์กบัสถาบนัต่าง	ๆ	หน่วย

งานของรฐั	และกองทนุเงนิออมอื่นๆ	ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(1)	 ให้ค�าปรกึษาและข้อแนะน�าแก่สมาชกิ	เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการของกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

(2)	 เป็นศูนย์รวมของหวัข้อและเอกสารการฝึกอบรมสมัมนาเกี่ยวกบักองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

(3)	 ตดิต่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็	เอกสารและสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบักองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชพี	สถาบนัและกองทนุอื่นๆที่เกี่ยวกบัเงนิออมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(4)	 สนับสนุนและ/หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จดัการกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ในด้านการฝึกอบรม	สมัมนา	

5. เป้าหมายของกลยุทธ์

5.1	 เป้าหมายการสรรหาสมาชกิ

	 สมาชกิเพิ่มประมาณ		20-30		กองทนุ		

5.2	 เป้าหมายการหารายได้		(รายได้หกัค่าใช้จ่าย)ในปี	2558	คาดว่ามรีายได้	3,100,000	บาท	จากกจิกรรม

ดงัต่อไปนี้

ลำาดับ กิจกรรม เป้าหมาย
เป้าหมาย
รายได้

ช่วงเวลา
ดำาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ค่าบ�ารุงสมาชิกรายปี 200 200,000 ม.ค. – ธ.ค. ฝ่ายบริหารจัดการ

2 อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 10-12  ครั้ง 450,000 ม.ค. – พ.ย. ฝ่ายวิชาการ

3 จัดกอล์ฟการกุศลประจ�าปี 1 ครั้ง 650,000 เม.ย. – พ.ค. ฝ่ายจัดหารายได้และ
ฝ่ายปฏิคม

4 จัดโครงการประกวดกองทุนฯ 1  ครั้ง 1,600,000 ต.ค. – พ.ย. คณะกรรมการบริหารฯ

5 รายได้อื่น ๆ  - 200,000 ม.ค. –ธ.ค. ฝ่ายจัดการส�านักงาน

รวม 3,100,000

หมายเหตุ		:		รายได้อื่น	ๆ	มาจาก				 -		รายได้จากโฆษณาวารสาร	“กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี”

	 	 	 										 	 -		รายได้จากการสนบัสนนุ	“รายงานกจิการประจ�าปี”
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5.3	 เป้าหมายการด�าเนนิงานด้านการประชาสมัพนัธ์

1.	 เผยแพร่ความรูแ้ละความเคลื่อนไหวในแวดวงการบรหิารจดัการกองทนุฯ	ด้วยวารสารสมาคม	ปีละ	

4	ฉบบั	โดยขอการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัพมิพ์และค่าจดัส่งจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ		

2.	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสมาคมฯ	 และความเคลื่อนไหวการจัดการกองทุนด้วยWebsite	 ของ 

สมาคมฯ		

3.	 การจดักจิกรรมพเิศษ	ปีละ	2	ครั้ง			

4.	 สนบัสนนุกจิกรรมหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกบักองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ทั้งในและต่างประเทศ

5.	 ดูแลและปรบัปรงุเวบ็ไซต์ให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ

6. แผนปฏิบัติการ

6.1	 การหาสมาชกิ

1.	 ธ�ารงสมาชกิเก่า	โดย

1.1	 ส�ารวจความพงึพอใจสมาชกิ	และจดัการแก้ไข	/	เพิ่มเตมิในสิ่งที่สมาชกิต้องการเพื่อสร้างความ

พงึพอใจแก่สมาชกิเพิ่มขึ้น

1.2	 ก�าหนดอตัราค่าบ�ารงุสมาคมฯรายปี	ปีละ	1,000	–	3,000	บาท		และยกเว้นการคดิค่าธรรมเนยีม

แรกเข้าให้แก่สมาชกิ

2.	 เร่งรดัการหาสมาชกิใหม่		โดย

2.1	 การชี้แจงแก่นายจ้างของบริษัทที่อยู่ในเป้าหมาย	 	 ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้ง

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ผลดีที่จะได้รับหากมีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและสมัครเป็น

สมาชกิสมาคมฯ

2.2	 การร่วมมอืกบัส�านกังาน	 กลต.	 และตลาดหลกัทรพัย์	 ในการจดัตั้งกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีแก่

สมาชกิในตลาดหลกัทรพัย์และในสมาชกิทั่วไป	

2.3	 ขอความร่วมมือกับ	 กลต.ให้ช่วย	 ประชาสัมพันธ์	 เชิงรุก	 ให้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่ยังไม่ได้

เป็นสมาชกิสมาคมฯ	ให้เป็นสมาชกิโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย

6.2	 การจดัอบรม	/	สมัมนา	/ดูงาน		มแีนวทางการด�าเนนิงานดงันี้

1.	 เพิ่มพูนความรู้	 ทักษะในการบริหารจัดการแก่กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง	 และมุ่งหวังจะ

เป็นสถาบนัการเรยีนรู้งานบรหิารจดัการกองทนุฯ	โดยมกีารประเมนิหลกัสูตร	รวมทั้งพฒันาหลกัสตูร

ให้มคีวามทนัสมยัและมคีณุภาพ		

2.	 จะเปิดกว้างในการให้เชญิวทิยากรจากสถาบนัการศกึษาและผูม้คีวามรูม้ปีระสบการณ์	และมค่ีาใช้

จ่ายส�าหรบัวทิยากรไม่เกนิ		2,000		บาท	/	ชั่วโมง

3.	 จดัการฝึกอบรม	/	ดูงาน	จ�านวน	11	ครั้งดงันี้
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แผนการจัดอบรม ประจำาปี 2558

ลำาดับ หลักสูตร จำานวน (คน) วันจัดอบรม

1 การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 11 40 5-6 กุมภาพันธ์ 2558

2 จะคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ รุ่นที่ 7 40 20 กุมภาพันธ์ 2558

3
กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Accredited Provident Fund 
Committee Members Program) รุ่นที่ 5

40 19-20 มีนาคม 2558

4
การศึกษาดูงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและการบริหารจัดการลงทุน  
ณ ฮ่องกง

20 19-22 เมษายน 2558

5
การศึกษาดูงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและการบริหารจัดการลงทุน  
ณ ประเทศอังกฤษ

20 23-27 พฤษภาคม 2558

6 การวางแผนเกษียณอายุส�าหรับมนุษย์เงินเดือน รุ่นที่ 4 40 10-12 มิถุนายน 2558

7
พัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระภาษี
อากร รุ่นที่ 4

40 17 กรกฎาคม 2558

8 เสวนาการบริหารเงินหลังเกษียณ 60 6 สิงหาคม 2558

9 การบริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น รุ่นที่ 5 40 18 กันยายน 2558

10
กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Accredited Provident Fund 
Committee Members Program) รุ่นที่ 6

40 15-16 ตุลาคม 2558

11
การฝึกปฏิบัติการจัดการลงทุนด้วยเครื่องมือทางการเงิน (เชียงใหม่) 
รุ่นที่ 10

30 13-17 ธันวาคม 2558

 

  6.3  การจัดท�าวารสาร “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”

   มีโครงสร้างและเนื้อหาสาระดังนี้

   (1) บทบรรณาธิการ มีทุกฉบับ

   (2) สารจากนายกสมาคม มีเฉพาะวันส�าคัญ  เช่นวันปีใหม่และ วันจัดตั้งสมาคมเป็นต้น

   (3) บทความ(Feature Articles)

    - บทความพิเศษที่เป็น hot issue 

    - เศรษฐกิจ การเงิน

    - การออม

    - การลงทุนทางการเงิน

    - การบริหารกองทุน

   (4) ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Newsletter)

    - การด�าเนินงานของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

    - กฎหมาย ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

    - ความเคลื่อนไหวของสมาชิก

    - รายชื่อและที่อยู่ของสมาชิกใหม่

    - กิจกรรมของสมาคม
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   (5) ภาคสถิติ

    - การเติบโตของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

    - จ�านวนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ�าแนกตามขนาดกองทุนและจ�านวนสมาชิก

    - การจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ�าแนกตามบริษัทจัดการลงทุน

  6.4 การบริหารจัดการสมาคม และการมอบหมายงาน  มีแนวทางการด�าเนินงานดังนี้

   1. ให้อุปนายกสมาคมฯ ท�าหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ ในงานเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ กับส่วน

งานภายนอกสนบัสนนุและอ�านวยการให้การปฏบิตังิานของกรรมการทีรั่บผดิชอบในแต่ละ

ท่านบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายทีต่ัง้ไว้  และปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการและนายก

สมาคมฯมอบหมาย

   2. สมาคมฯมีการมอบหมายให้กรรมการในแต่ละคณะอนุกรรมการก�าหนดนโยบายก�ากับ 

ติดตามงานต่าง ๆ โดยให้อ�านาจและความรับผิดชอบในการด�าเนินงานอย่างเต็มที่ภาย

ใต้กรอบยทุธศาสตร์ และมติของคณะกรรมการเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุเปา้หมายทีต่ัง้

ไว้

   3. กรณกิีจกรรมเร่งด่วนทีไ่ม่สามารถจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ เพือ่พจิารณา

ได้ทันการให้นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ พิจารณาร่วมกับเลขาธิการ หรือ

เหรญัญกิหรอืกรรมการทีรั่บผดิชอบงานทีส่มาคมฯมอบหมายพิจารณาด�าเนินงานได้  และ

ให้เลขาธิการหรือผู้อ�านวยการแจ้งให้กรรมการได้ทราบถึงการด�าเนินการดังกล่าวด้วย

   4. จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ อย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 คร้ัง ส�าหรับการด�าเนนิ

งานในแต่ละกิจกรรม ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว จัดให้มีการประชุมได้

ตามที่เห็นสมควร

   5. กรณีนายกสมาคมฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ตามล�าดับ

   6. กรณมีข้ีอขดัแย้งในการบรหิารสมาคมฯ ให้เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการสมาคมฯ เพือ่ 

พจิารณาโดยยดึหลกัการของสมาคมฯ เป็นทีต่ัง้ มตทิีป่ระชมุถอืว่าเป็นข้อยตุ ิกรณเีร่งด่วน 

นายกสมาคมฯชี้ขาดและแจ้งให้มีการประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

   7. ให้กรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมของสมาคมฯ จัดท�าแผน / ทบทวนการด�าเนินงานเสนอ

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และให้รายงานผลการ

ด�าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกครั้ง

   8. ก�าหนดให้ฝ่ายจัดการสมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพประกอบด้วยผู้อ�านวยการบริหาร  

ผูจั้ดการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ และต�าแหน่งอืน่ๆ  โดยจะปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบและข้อบังคบั

ของสมาคมฯ และนโยบายของคณะกรรมการ ภายใต้การก�ากับดูแลของเลขาธิการ 

สมาคมฯ และ งบประมาณที่คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร

ให้เหมาะสม และยืดหยุ่นตามงานที่รับมอบหมาย และตามโครงสร้างดังนี้
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ฝ่ายจัดการสมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  คณะกรรมการสมาคม

  เลขาธิการ

  ผู้จัดการ ที่ปรึกษาส�านักงาน

 ฝ่ายบริหารส�านักงาน ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบริหารทั่วไป 

   9. การบริหารพนักงานสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

    (1) พฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เช่น ความรู้พืน้ฐานของกอง

ทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมใน

หลักสูตรที่สมาคมฯ จัดขึ้น

    (2) ปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงในปัจจุบันงานที่ปฏิบัติการและ 

ผู้รับผิดชอบมีดังต่อไปนี้

ตำาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.  ที่ปรึกษา (อาวุโส) พนักงาน • ให้ค�าปรึกษาการบริหารจัดการสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ  นโยบาย  มติของคณะ

กรรมการบริหาร  และคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ  ของสมาคม

• ให้ค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของส�านักงาน

• ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชีของสมาคม

• ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

• งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย
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ตำาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
2. ผู้จัดการ • ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการฝ่าย

ต่างๆ ประธานบริหารส�านักงาน ที่ปรึกษา (อาวุโส) ส�านักงาน และผู้อ�านวยการบริหาร

• ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของส�านักงาน

• ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรของสมาคม

• อนุมัติการลางานของ ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานในส�านักงานของสมาคม

• ด�าเนินการประสานงานด้านฝึกอบรมสัมมนา  เสวนาเชิงวิชาการ  ทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ

• ด�าเนนิการดา้นการจดัท�าวารสารรวมทัง้ดา้นการจดัหาผูส้นับสนนุการจดัพิมพแ์ละงาน

พิมพ์ ด้านอื่น ๆ  ของส�านักงาน

• ด�าเนนิการดา้นงานกจิกรรมของสมาคมเพือ่จดัหารายไดแ้ละกจิกรรมอืน่ ๆ  ของสมาคม

• ด�าเนินการจัดหาสมาชิกและให้ค�าแนะน�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนและการ

บริหารจัดการกองทุนแก่หน่วยงานภายนอก

• ดูแลและด�าเนินการด้านภาษี / การเงิน / การบัญชี / ด้านกฎหมายของสมาคม

• ดูแลการจัดท�าฐานข้อมูลกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ด�าเนินการจัดท�าทะเบียนของสมาชิก

• ควบคุมดูแลและจัดท�าฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม  และติดตามวิเคราะห์ข้อมูลทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

• งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

3.  ผู้ช่วยผู้จัดการ • งานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคม  ทีป่รึกษาสมาคม  เลขาธกิารทีป่รกึษา 

ผู้อ�านวยการบริหารสมาคม และผู้จัดการสมาคม

4.  หัวหน้าฝ่ายบริหารส�านักงาน • ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานการบริหารงานทั่วไปของส�านักงาน

• ควบคุมดูแลด้านการเงิน การบัญชีของส�านักงาน

• ดูแลและบริหารด้านงานบุคคล

• ปฏิบัติงานด้านอบรมสัมมนา  เสวนา  ดูงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  หัวหน้าส่วนธุรการ • ควบคุมดูแลงานธุรการของส�านักงานทั่วไป

• ด�าเนินงานด้านการเตรียมงานของการประชุม

• ประสานงานการจัดท�าด้านสิ่งตีพิมพ์

• ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่าง ๆ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

• ควบคุมก�ากับดูแลทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบส�านักงาน

• ปฏิบัติงานด้านอบรมสัมมนา  เสวนา  ดูงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย

  6.5  งานจัดท�าฐานข้อมูลและงานสารสนเทศ มีแนวทางการด�าเนินงานดังนี้

   1. จัดท�าทะเบียนสมาชิกให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

   2. จัดท�าฐานข้อมูลกองทุนฯ ของสมาชิกตลอดจนข้อมูลการลงทุนที่เป็นประโยชน์ทั้งนี้โดย

ประสานงานร่วมกับสมาคมจัดการลงทุน  และกลต.

   3.  จดัเกบ็ข้อมลูผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรมและตดิตามวเิคราะห์ข้อมลูทางวชิาการเพือ่เป็นประโยชน์

ต่อฝ่ายวิชาการและอื่น ๆ  อย่างสม�่าเสมอ

   4. จัดเตรียมข้อมูลด้านการเงินการลงทุน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร

ของสมาคม
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7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารสำานักงานสมาคมฯ  ประจำาปี  2558

ลำาดับ รายการ ค่าใช้จ่าย จำานวนเงิน

1 ค่าตอบแทน
-  เงินเดือน และโบนัส
-  เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
-  ประกันสังคม
-  ค่าครองชีพ
-  ค่าโทรศัพท์ประจ�าต�าแหน่ง

960,000
    18,000
    21,000

36,000
    18,000      1,053,000

2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�านักงาน
-  ค่าเช่าส�านักงาน  (3,000 x 12)
-  ค่าโทรศัพท์
-  ค่าไฟฟ้า
-  ค่าน้�าประปา
-  ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ส�านักงาน
-  ค่าอุปกรณ์ส�านักงาน
-  ค่าภาษีโรงเรือน
-  ค่าพาหนะ 
-  ค่าจ้างรับ - ส่งเอกสาร
-  ค่าถ่ายเอกสาร + ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
-  ค่าไปรษณีย์
-  ค่าดูแลเว็ปไซต์
-  ค่าบริการเว็ปไซต์
-  ค่าบัญชี
-  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

36,000
40,000
40,000
2,000
5,000

50,000
9,500

25,000
100,000
20,000
33,000
12,000
7,500

12,000
15,000 407,000

3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่/คณะกรรมการ
-  งานจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
-  ค่าพาหนะกรรมการ
-  ค่ารับรองการประชุม
-  ค่ารับรองกรรมการ
-  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการประชุม

    100,000
30,000
  5,000
30,000
 2,000 167,000

4 งบประมาณเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน - -

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด   1,627,000

   ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ให้ฝ่ายจัดการส�านักงานบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบ

ประมาณนี้  หากมีการใช้จ่ายเกินงบประมาณในรายการใดรายการหนึ่ง ให้น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

สมาคมฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ในกรณีเร่งด่วนให้เลขาธิการสมาคมร่วมกับนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม 

หรือกับเหรัญญิก สามารถอนุมัติให้ด�าเนินการไปก่อนได้  ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  ใน

การประชุมครั้งถัดไป
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ก�าหนดการ
ปาฐกถาพิเศษและประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.30น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 สำานักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

12.45-13.00 น. ลงทะเบียน-รับเอกสาร

13.00-13.15 น. กล่าวต้อนรับโดยดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

13.15-14.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ระบบการออมเงินไว้ใช้เมื่อยามชรา”

 โดยรองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์ 

 ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

14.00-16.30 น.  การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2557

 โดยดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 กล่าวเปิดประชุม และด�าเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

 วาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 วาระที่  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 

  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

 วาระที่  3 เรื่องรายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2557

 วาระที่  4 เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุล ประจ�าปี 2557

 วาระที่  5 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2558

 วาระที่  6 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคม

 วาระที่  7 เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

16.30 น. ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556
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วาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2557
สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.30น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 สำานักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

วาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

วาระที่  3 เรื่องรายงานผลการด�าเนินงาน  ประจ�าปี  2557

วาระที่  4 เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุล  ประจ�าปี  2557

วาระที่  5 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2558

วาระที่  6 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคม

วาระที่  7 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

วาระที่  1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่  1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระ ที่   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557  เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำานักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

 

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

	 1.	 ดร.พสิฐิ		 ลี้อาธรรม	 นายกสมาคม

	 2.	 นายธรีพนัธุ์	 วภิาวกีลุ	 กรรมการกติตมิศกัดิ์

	 3.	 นายสงิหะ			 นกิรพนัธุ์	 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

	 4.	 นายประภาส			 ท้วมแสง	 ผู้แทนนายพูนสขุ		โตชนาการ		อปุนายก

	 5.	 นางปานใจ		 รชัชนะธรรม	 ผู้แทนนายอนวุฒัน์		จงยนิด	ี	อปุนายก

	 6.	 มล.พศิพลิาส			 จรูญโรจน์	 ผู้แทนนายสมชยั		จรงุธนะกจิ		อปุนายก

	 7.	 นายวชิยั		 สเุวชยถาวร	 กรรมการและฝ่ายกฎหมาย

	 8.	 นายโกศล	 สงเนยีม	 กรรมการและประชาสมัพนัธ์

	 9.	 นางราตร	ี จารวุนากลุ	 กรรมการและประชาสมัพนัธ์

	 10.	นายทรงศกัดิ์	 พลนอก	 กรรมการและฝ่ายวชิาการ

	 11.	นางอญัชล	ี เจยีประเสรฐิ	 กรรมการและฝ่ายวชิาการ

	 12.	นายเจน	 หน่อท้าว	 กรรมการและฝ่ายวชิาการ

	 13.	นางลลติา			 ขนัตญิานวุฒัน์	 กรรมการและนายทะเบยีน

	 14.	นางจฬุารตัน์			 	เหราบตัย์	 กรรมการและฝ่ายจดัหารายได้

	 15.	นายเจษฎา			 จนัทวงษ์โส	 กรรมการและฝ่ายวชิาการ

	 16.	นางภทัรพร	 เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	 กรรมการและผู้ช่วยเหรญัญกิ

	 17.	นายมโนชยั	 สดุจติร	 กรรมการและเลขาธกิาร

รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม

	 1.		ดร.น�้าเพชร	 อยู่สกลุ	 อปุนายก

	 2.		นายสทุธพินัธ์	 ค�าเถยีร				 กรรมการฝ่ายปฏคิม

	 3.	 นางพรทพิย์	 เจนจตรุงค์	 กรรมการและเหรญัญกิ

	 4.		นางสาวซนิ	 ตรทีรพัย์ธนกลุ	 กรรมการและฝ่ายวชิาการ			

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

	 1.	 นายกานต์	 ลชติากลุ		 ที่ปรกึษาสมาคม

	 2.	 นายอาทร	 เจรญิหลาย	 ผู้จดัการสมาคม

	 3.	 นางสาวกาญจนา	 โรหติารชนุ	 ผู้ช่วยผู้จดัการสมาคม

	 4.	 นางขนษิฐา	 ชายดวงค�า	 หวัหน้าส่วนธรุการ

	 5.		นางสาวพนัธภิา	 ผู้ปรารถนา	 หวัหน้าฝ่ายบรหิารส�านกังาน
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สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

	 1.	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 2.	 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย

	 3.	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

	 4.	 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

	 5.	 กองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยาง

	 6.	 การเคหะแห่งชาติ

	 7.	 บรษิทั	ซสัโก้	จ�ากดั	(มหาชน)

	 8.	 บรษิทั	ไทย	แอดมนิสิเทรชั่น	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั

	 9.	 บรษิทั	ทโีอที	จ�ากดั	(มหาชน)

	 10.	 เอออน	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

	 11.	 ธนาคาร	ไทยพาณชิย์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 12.	 บรษิทั	นวนคร	จ�ากดั	(มหาชน)

	 13.	 บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)

	 14.	 โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลงั

	 15.	 บรษิทั	สหประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)

	 16.	 กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ

	 17.	 องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จ�ากดั

	 18.	 สถาบนัการบนิพลเรอืน

	 19.	 บรษิทั	อู่กรงุเทพ	จ�ากดั

	 20.	 การประปานครหลวง

	 21.	 องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

	 22.	 บรษิทั	อสมท	จ�ากดั	(มหาชน)

	 23.	 องค์การพฤกษศาสตร์

	 24.	 บรษิทั	ฮติาชิ	คอนซูมเมอร์	โปรดกัส์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

	 25.	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	กรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 26.	 วทิยาลยัดสุติธานี

	 27.	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ฟินนัซ่า	จ�ากดั

	 28.	 สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

	 29.	 บรษิทั	ททีแีอนด์ที	จ�ากดั	(มหาชน)

	 30.	 การประปาส่วนภูมภิาค

	 31.	 บรษิทั	ดคีอนโปรดกัส์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 32.	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 33.	 บรษิทั	ทางด่วนกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)

	 34.	 ส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

	 35.	 บรษิทั.	วตัสนั	ฟาร์ลี	แอนด์	วลิเลยีมส์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

	 36.	 การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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	 37.	 มูลนธิสิถาบนัพฒันาการออม

	 38.	 สภากาชาดไทย

		 39.	 บรษิทั	ไปรษณยี์ไทย	จ�ากดั

		 40.	 บรษิทั	จาร์ดนี	แมธทสีนั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

		 41.	 บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั

		 42.	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

		 43.	 บรษิทั	ทพิยประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)

		 44.	 บรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

		 45.	 บรษิทั	ปูนซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

		 46.	 มหาวยิาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

		 47.	 บรษิทั	ทพิยประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)

		 48.	 การไฟฟ้านครหลวง

		 49.	 กองทนุส�ารองเลี้ยงชพีเจ้าหน้าที่สหกรณ์	ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว	

		 50.	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	เอม็เอฟซี	จ�ากดั	(มหาชน)

     

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	 ประธานในที่ประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุได้ทราบว่า	ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ		ข้อที่	25	ก�าหนดว่าใน

การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	จะต้องมกีองทนุสมาชกิเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชกิทั้งหมด	หรอื

ไม่น้อยกว่า	50	กองทนุสมาชกิ	แล้วแต่จ�านวนใดถงึก่อนจงึจะถอืว่าครบองค์ประชมุ			บดันี้	ในห้องประชมุมสีมาชกิ

เข้าร่วมประชมุจ�านวน	50	กองทนุ	จงึถอืได้ว่าการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2556		มอีงค์ประชมุครบแล้ว	จงึเปิด

การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2556	ได้

    

 มติที่ประชุม	 ที่ประชมุรบัทราบ	

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555

	 เลขาธกิารสมาคมฯ		ได้น�าเสนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2555	ต่อที่ประชมุ	 เพื่อให้

สมาชกิได้พจิารณารบัรอง

 มติที่ประชุม	 ที่ประชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2555	ตามที่เลขาธกิาร

ได้น�าเสนอ
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วาระที่ 3  เรื่องรายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2556

		 เลขาธกิารสมาคมฯ		ได้น�าเสนอรายงานผลการด�าเนนิงานของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ประจ�า

ปี	2556	โดยสรปุดงันี้		

 1. การเพิ่มจ�านวนสมาชิก

	 สมาคม	ฯได้ด�าเนนิการรณรงค์และเชญิชวนกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีต่าง	ๆ	ทั้งกองทนุขนาดใหญ่และ

กองทนุขนาดเลก็ให้เหน็ความส�าคญัด้านกองทนุฯ		และเข้ามาเป็นสมาชกิของสมาคมฯ		อย่างไรกต็ามในปี		2556		

ได้มกีองทนุสมคัรเข้าเป็นสมาชกิเพิ่มเตมิ	จ�านวน	20	กองทนุ		จงึท�าให้		ณ		วนัที่		31		ธนัวาคม		2556		สมาคม

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี			มสีมาชกิกองทนุจ�านวนทั้งสิ้น			187		กองทนุ

 2. การจัดโครงการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 ในรอบปี		2556	สมาคมฯ		ได้มกีารจดัอบรมหลกัสูตรต่าง	ๆ	เสวนาและศกึษาดูงาน	ณ	ต่างประเทศ

ซึ่งเป็นภารกจิหลกัหนึ่งในสี่ของสมาคมฯ	เพื่อให้คณะกรรมการกองทนุ		เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิาน	และผู้ที่มคีวามสนใจ

ได้เข้ามาศกึษาหาความรู	้เพื่อการพฒันาความรูใ้นการบรหิารจดัการกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	โดยสมาคมฯ	ได้จดัการ

อบรม	จ�านวน	10	ครั้ง		เสวนา/สมัมนา	จ�านวน	4	ครั้ง	และศกึษาดูงาน	จ�านวน	1	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	15	ครั้ง	ดงัต่อ

ไปนี้

  2.1 การจัดอบรม  

2.1.1 หลักสูตร “ความรู้ขั้นพื้นฐานสำาหรับคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ”  

รุ่นที่ 31  

 สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้ขั้นพื้นฐานส�าหรับคณะกรรมการกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่  31 เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2556 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 

โรงแรมอะริสตัน้ สขุมุวทิ 24 ซึง่มกีรรมการและสมาชกิจากกองทนุต่างๆ  ได้เข้าร่วม

อบรมในครั้งนี้ จ�านวน 21 ท่าน จาก 12 หน่วยงาน

2.1.2 หลักสูตร  “ความรู้ขั้นสูงสำาหรับคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 3 

 สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้ขั้นสูงส�าหรับคณะกรรมการกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่  4-5 เมษายน 2556 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรม 

อะริสตั้น สุขุมวิท 24 มีกรรมการและสมาชิกจากกองทุนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมอบรมใน

ครั้งนี้ จ�านวน 24 ท่าน จาก 11 หน่วยงาน 

2.1.3 หลักสูตร “ความรู้ขั้นพื้นฐานสำาหรับคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ”  

รุ่นที่ 32 

 สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้ขั้นพื้นฐานส�าหรับคณะกรรมการกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 32 เมื่อวันที่  26 เมษายน 2556 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1  

โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24 ซึ่งมีกรรมการและสมาชิกจากกองทุนต่างๆ ได้เข้าร่วม

อบรมในครั้งนี้ จ�านวน 14 ท่าน จาก 6 หน่วยงาน

2.1.4 หลักสูตร “พัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนสำารองเลี้ยงชีพและภาระ

ภาษีอากร” รุ่นที่ 2

 สมาคมฯ ได้จดัอบรมหลักสูตร “พฒันาการใหม่ ๆ  ของกฎหมายกองทนุส�ารองเลีย้ง

ชีพและภาระภาษีอากร” รุ่นที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องมรกต โรง

แรมอะรสิตนั สขุมุวทิ 24 มกีรรมการกองทนุส�ารองเล้ียงชพีเข้ารับการอบรม จ�านวน 

66 ท่าน จาก 29 หน่วยงาน 
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2.1.5 หลักสูตร “ความรู ้พื้นฐานสำาหรับคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ”   

รุ่นที่ 33 

 สมาคมฯได้จดัอบรมหลักสูตร “ความรู้พืน้ฐานส�าหรับคณะกรรมการกองทนุส�ารอง

เลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 33 เมื่อ    วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอะ

ริสตัน สุขุมวิท 24 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเข้ารับการอบรม จ�านวน 54 

ท่าน จาก 19 หน่วยงาน

2.1.6 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ” รุ่นที่ 9

 สมาคมฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ” รุ่นที่ 9 เมื่อ

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24 มี

กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม จ�านวน 

38 ท่าน จาก 15 หน่วยงาน 

2.1.7 หลักสูตร “จะคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ” รุ่นที่ 5

 สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตร “จะคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ” 

รุน่ที ่5 เมือ่วนัศกุร์ที ่26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบษุราคมั โรงแรมอะริสตนั สขุมุวิท 

24 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม 

จ�านวน 26 ท่าน จาก 7 หน่วยงาน

2.1.8 หลักสูตร “การบริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น” รุ่นที่ 3

 สมาคมฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารพอร์ตการลงทุน” รุ่นที่ 3  เมื่อวันศุกร์ที่ 

13 กันยายน 2556  ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24 มีกรรมการ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม จ�านวน 48 ท่าน 

จาก 18 หน่วยงาน 

2.1.9 หลักสูตร  “การวางแผนเกษียณอายุสำาหรับมนุษย์เงินเดือน” รุ่นที่ 2  

 สมาคมฯ ได้จดัการอบรมหลกัสตูร “การวางแผนเกษยีณอายสุ�าหรบัมนษุย์เงนิเดอืน” 

รุน่ที ่2 ระหว่างวนัที ่ 16-18 ตลุาคม 2556 ณ ห้องบษุราคมั โรงแรมอะรสิตัน้ สขุุมวทิ 

24 โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เข้ารับการอบรม จ�านวน 

29 ท่าน จาก 9 หน่วยงาน

2.1.10 หลักสูตร “กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 1

 สมาคมฯได้จดัอบรมหลักสูตร “กรรมการกองทนุส�ารองเล้ียงชพี” รุน่ท่ี 1 ซึง่หลกัสตูร

น้ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ได้ร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง

มรกต  โรงแรมอะริสตั้น  สุขุมวิท 24 โดยมีนายสิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ สมาคมกองทุนฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และม ี

นายวสนัต์ เทียนหอม รองเลขาธกิารส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และดร.สมจินต์ ศรไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ร่วม

เป็นเกยีรตใินพธิเีปิดนีด้้วย การอบรมคร้ังน้ีมกีรรมการและเจ้าหน้าทีก่องทนุส�ารอง

เลี้ยงชีพ จ�านวน 45 คน จาก 24 หน่วยงานเข้ารับการอบรม
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  2.2 การจัดศึกษาดูงาน  และเสวนาเชิงวิชาการ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการลงทุนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพในต่าง

ประเทศ” รุ่นที่ 9

 สมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้จัดอบรมในลักษณะการไปศึกษาดูงานในต่าง

ประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และการลงทุนในต่างประเทศ รุ่นที่ 9 

ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2556  ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยจัด

ไปศึกษาดูงานด้านการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของออสเตรเลีย ณ 

หน่วยงานต่าง ๆ จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) The Association of Superannuation 

Funds of Australia Limited (ASFA)   2) Russell Investments และ 3) Australian 

Prudential Regulation Authority (APRA) โดยมีผู้ร่วมเดินทาง จ�านวน 14 ท่าน

2.2.2 การสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับการลงทุน

 เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม สมาคมฯ ได้จัดสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับการจัดการการ

ลงทุน โดยมี Mr. Trevor Persaud กรรมการผู้จัดการ กลุ่มประเทศอาเซียนและ

ไต้หวัน บริษัท Russell Investments Group มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Risk 

Management Through International Diversification” และหัวข้อ “GIPS Update: 

Best Practices in Performance Management” การสัมมนาครั้งนี้ สมาคมฯได้เป็น

เจ้าภาพจัดขึ้น ณ ห้องบุษราคัม  โรงแรม อะริสตั้น โดยมีผู้สนใจจากกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ�านวน 47 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาใน

ครั้งนี้

2.2.3 การเสวนาพิเศษ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556  สมาคมฯร่วมกับ CFA Institute Hong Kong 

ได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ Introduction to Global Investment Performance 

Standards (GIPS) โดยม ีMs. Annie K. Lo Director, Global Investment Performance 

Standards, Asia Pacific เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) อาคารคิวเฮ้าส์สาธร ชั้น M  โดยมีผู้จัดการกองทุน

จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ  เข้าร่วมการเสวนา ในครั้งนี้ จ�านวน  17  

ท่าน                               

2.2.4 การสัมมนาพิเศษ Roundtable

 สมาคมฯได้ร่วมกับ Russell Investments ประเทศสิงคโปร์ จัดสัมมนา Roundtable 

หัวข้อ “Global Investment Diversification Opportunities & Best Practices in 

Provident Fund  Management” เมือ่วนัพฤหสับดีที ่6 มถุินายน 2556 ณ ห้องอโศก 

2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท มีกรรมการกองทุนส�ารองเล้ียงชีพร่วมการ

สัมมนา จ�านวน 20 ท่าน จาก 8 กองทุน โดยมีวิทยากรจาก Russell Investments 

บรรยาย จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Trevor Persaud และ  Mr. Warwick Smith
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2.2.5 การเสวนาเรื่องการบริหารเงินหลังเกษียณ

 สมาคมฯได้จัดเสวนาเรื่องการบริหารเงินหลังเกษียณ หัวข้อ “จาก 6 ล้านบาท เป็น 

30 ล้านบาทท�าได้อย่างไร” เมื่อวันศุกร์ท่ี 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องบอลรูม 1 

โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ปรากฏว่ามีสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพสนใจ

เข้ารับฟัง จ�านวน 80 ท่าน จาก 30 กองทุน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร 3 

ท่าน มาเล่าประสบการณ์การบริหารเงินหลังเกษียณ  ได้แก่ คุณธีรพันธุ์ วิภาวีกุล ที่

ปรึกษาสมาคม อดีตพนักงานบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)         คุณพรทิพย์ 

เจนจตุรงค์ กรรมการสมาคม อดีตพนักงานบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และ 

ดร.แมน ชตุชิเูดช ผู้อ�านวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์การลงทุน กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ

ข้าราชการ

 3. งานด้านประชาสัมพันธ์

  3.1 การจัดทำาวารสาร “กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ” ปี  2556 (ฉบับที่  38 - ฉบับที่ 41)

   การเป็นศูนย์กลางระหว่างกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทุน

เงินออมทั้งในและต่างประเทศ   เป็นภารกิจหลักของสมาคมฯ  โดยบทบาทในส่วนนี้  สมาคมฯ ได้จัดท�าวารสาร

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นประจ�าทุกไตรมาส  โดยพิมพ์ครั้งละ  3,000  ฉบับ  จัดให้แก่สมาชิกสมาคม  ส่วน

งานที่เกี่ยวข้อง  และสถาบันการศึกษาต่างๆ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  วารสารของสมาคม  ในแต่ละฉบับจะ

ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ๆ   คือ บทความที่เกี่ยวกับการออมและการลงทุน ตลอดจนความเคลื่อนไหวในการ

บริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  3.2 Website ของสมาคม

   นอกจากสมาคมฯ จะใช้สื่อจากวารสาร   “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”  ในการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารจดัการกองทนุส�ารองเล้ียงชีพและกิจกรรมต่าง ๆ  ของสมาคมฯแล้ว

นัน้  สมาคมฯยังได้ท�าการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่าง ๆ  ทาง Website ของสมาคม  www.aop.or.th  เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง รวมทั้ง ได้จัดท�า E-book ในส่วนของ วารสาร “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” 

และ “รายงานกิจการประจ�าปี” อีกด้วย

 4. กิจกรรมสัมพันธ์กับสมาชิก   

	 สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี		ได้จดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างความสามคัคใีนหมูส่มาชกิและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนกิจกรรมการหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสมาคม	 ให้ด�าเนินการลุล่วงตาม

วตัถปุระสงค์		อกีทั้งได้ร่วมสนบัสนนุช่วยเหลอืด้านการกศุลฯ		อกีด้วย

	 ส�าหรบัในปี	2556	ได้ด�าเนนิการจดัการประกวดกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีดเีด่น	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2556	

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยจัดงานวันประกาศผลกองทุนดีเด่นขึ้น	

เมื่อวนัพฤหสับดทีี่	28	พฤศจกิายน	2556	ณ	โรงแรมดสุติธาน	ีโดยมศีาสตราจารย์เกยีรตคิณุนายแพทย์เกษม	วฒันชยั	

องคมนตร	ีให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงาน	โดยมกีองทนุที่ชนะการประกวดได้รบัโล่พระราชทานของสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีจ�านวน	4	กองทนุ	และได้รบัโล่กระทรวงการคลงั	จ�านวน	3	กองทนุ	และมกีองทนุ

ที่ได้รบัเกยีรตบิตัรในฐานะที่มนีวตักรรมอนัเป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	จ�านวน	1	กองทนุ	

การจดัประกวดกองทนุดเีดน่ครั้งนี้มสีมาชกิกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	และองค์กรต่าง	ๆ 		ได้ร่วมสนบัสนนุ	จนท�าให้การ

จดักจิกรรมดงักล่าวประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์	
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 5. ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  5.1 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (AOP)  ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) และสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) 

ปรบัปรงุหลักสตูรความรูส้�าหรบักรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพี” โดยรวมหลกัสตูรเดมิ 2 หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูร

ความรู้ขั้นพื้นฐานส�าหรับกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ หรือ Fundamental FC course และหลักสูตรความรู้

ขั้นสูงส�าหรับกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ หรือ Advanced FC course  เข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตร

กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” Accredited Provident Fund Members Program (APP) ซึ่งจะก�าหนดเนื้อหา

ให้กระชับขึ้น เพิ่มการวางแผนการออมเงินให้เพียงพอยามเกษียณ และเน้นแนวทางปฏิบัติในการท�าหน้าที่ของ

คณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชีพทีดี่ (good governance) เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาการของกอง

ทนุ เช่น วธิกีารเลอืกบรษิทัจดัการ การจดัให้มนีโยบาย life cycle fund เป็นทางเลอืกหน่ึงของ employee’s choices 

เป็นต้น  ในการนี้ สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจะเป็นผู้รับจัดอบรมหลักสูตร โดยได้จัดอบรมหลักสูตร APP รุ่น

ที่ 1 ในวันที่ 7–8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24 

  5.2 ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) หาแนวทาง

การขยายฐานสมาชกิสมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชพี โดยเฉพาะอย่างย่ิงกองทนุส�ารองเล้ียงชพีทีจ่ดทะเบยีนใหม่

  5.3 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุน

และผลักดัน ให้กลุ่มสมาคมอาชีพเฉพาะต่าง ๆ ได้แก่ สมาคมโรงแรม สมาคมฟุตบอล เป็นต้น ในการจัดตั้ง 

Industrial Fund

 มติที่ประชุม ทีป่ระชมุมมีตริบัทราบรายงานใน  วาระที ่3  เรือ่งรายงานผลการด�าเนนิงาน ประจ�า

ปี 2556 ของสมาคมฯ

วาระที่ 4 เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุลประจ�าปี 2556

			 ผูช่้วยเหรญัญกิสมาคมฯ	ได้เสนอรายงานสถานะการเงนิและงบดลุประจ�าปี	2556	โดยมงีบแสดงฐานะ

ทางการเงนิ		ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2556	โดยสรปุดงัต่อไปนี้

 1. งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฯ    

   มีสินทรัพย์  จ�านวน 4,585,514.62 บาท  

  มีหนี้สิน    จ�านวน 283,682.96 บาท

  มีส่วนของสมาคมฯ  จ�านวน 4,301,831.66 บาท

 2. งบกำาไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฯ   

  มีรายได้   จ�านวน 6,625,200.04 บาท 

  มีค่าใช้จ่าย  จ�านวน 5,045,824.65 บาท 

  มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ จ�านวน 1,579,375.39 บาท

 มติที่ประชุม		ที่ประชมุมมีตริบัรองสถานะทางการเงนิ	ประจ�าปี	2556	ของสมาคมฯ
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วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประจ�าปี 2557

	 เลขาธกิารสมาคมฯ	ได้แจ้งที่ประชมุว่า	ตามข้อบงัคบัของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ข้อ	34		ก�าหนด

ให้มกีารแต่งตั้งผู้สอบบญัชปีระจ�าปี	โดยที่คณะกรรมการสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	และสมาชกิ	ได้เสนอแต่งตั้ง

ให้ส�านกังานสอบบญัชอีภทิรพัย์	ซ.ีพ.ีเอ	เป็นผู้สอบบญัชขีองสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี		ประจ�าปี	2557	โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี		ไม่เกนิ	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	โดยส�านกังานสอบบญัชอีภทิรพัย์	ซ.ีพ.ีเอ	ได้

มอบหมายให้ผู้สอบผู้บญัชขีองส�านกังานสอบบญัชฯี	3	ท่าน	เป็นผู้สอบบญัชซีึ่งประกอบด้วย

 1. นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6398

 2. นายประวิทย์  วงศ์คณิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4193

 3. นายโดม วุฒิปุญญะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5251

	 โดยมอบหมายให้ผูส้อบบญัชท่ีานใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ของสมาคมฯ	ประจ�าปี	2557	และในกรณทีี่ผู้สอบบญัชอีนญุาตดงักล่าวข้างต้น	ไม่สามารถปฏบิตังิานได้ส�านกังาน

สอบบญัชฯี	จะจดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตท่านอื่นของส�านกังานฯแทนให้

 มติที่ประชุม	 ที่ประชมุมมีตแิต่งตั้งส�านกังานสอบบญัชอีภทิรพัย์	 ซ.ีพ.ีเอ	 เป็นผู้สอบบญัชสีมาคม

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ประจ�าปี	2557

วาระที่ 6 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคม หมวดที่ 3 ข้อ 12 

	 เลขาธิการสมาคมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนั้น	 	 สมาคมได้

ปฏบิตัติาม	ข้อบงัคบัสมาคม	หมวดที่	13	การด�าเนนิกจิการสมาคม	ข้อ	12		ซึ่งมกีารก�าหนดจ�านวนกรรมการ	ซึ่ง

เป็นผู้แทนกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีที่เป็นสมาชกิสมาคม	 ไว้จ�านวนอย่างน้อย	 9	 คน	 แต่ไม่เกนิ	 21	 คน	 โดยนบัรวม

กรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิวย	แต่เพื่อเป็นการก�าหนดกรอบโครงสร้างคณะกรรมการบรหิารสมาคมที่กระจายตวัมาจาก

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพีที่มขีนาดกองทนุขนาดต่าง	ๆ		จงึขอเสนอให้มกีารแก้ไขข้อบงัคบัสมาคม	ข้อ	12		วรรคหนึ่ง

และวรรคสอง

 ข้อบังคับสมาคม ปัจจุบัน ข้อ 12	มขี้อความรายละเอยีดดงันี้

	 ข้อ	 12	 ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง	 ท�าหน้าที่บรหิารกจิการของสมาคม	มจี�านวนอย่างน้อยเก้าคน	

แต่ไม่เกนิ	21	คน	กรรมการนี้ได้มาจากการเลอืกตั้งของที่ประชมุใหญ่สมาคม	และให้ผู้ที่ได้รบัเลอืกตั้งจากที่ประชมุ

ใหญ่เลือกตั้งกันเอง	 เป็นนายกสมาคมหนึ่งคน	 อุปนายกสมาคมจ�านวนหนึ่ง	 และกรรมการต�าแหน่งอื่น	 ๆ	 ตามที่

ก�าหนด

	 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวฒุไิด้ไม่เกนิสามคน	แต่เมื่อรวมกรรมการทั้งคณะจะต้อง

ไมเกนิยี่สบิเอด็คน	

	 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอดีตประธาน	 รองประธาน	 หรือกรรมการสมาคม	 ที่เคยอุทิศตนท�าคุณ

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาคม	ให้เป็นประธาน	รองประธาน	หรอืกรรมการ	“กติตมิศกัดิ์”	ตลอดชพีได้

ให้น�ารายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการไปจดทะเบยีนกบัทางราชการภายในสามสบิวนั	นบัแต่วนัประชมุใหญ่
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 ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สมาคม โดย

ให้เลือกต้ังจากตวัแทนของกองทนุจากกลุม่กองทนุทีม่ขีนาดสนิทรพัย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จ�านวนไม่

น้อยกว่า  7 คน จากกลุ่มกองทุนที่มีสินทรัพย์ขนาด 1,000-5,000 ล้านบาท จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 คน จาก

กลุ่มกองทุนที่มีสินทรัพย์ขนาดเล็กกว่า 1,000 ล้านบาท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะ

กรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งสรรหามาจ�านวน ไม่เกิน 3 คน รวมแล้วไม่เกิน 21 คน 

 ให้ผูท้ีไ่ด้รับการเลอืกตัง้และสรรหาด�าเนินการมอบหมายกรรมการเป็นนายกสมาคมหน่ึงคน 

อุปนายกสมาคมจ�านวนหนึ่ง และกรรมการต�าแหน่งอื่น ๆ ตามที่ก�าหนด

 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอดีตประธาน รองประธาน หรือกรรมการสมาคม ทีเ่คยอทิุศตน

ท�าคุณประโยชน์อย่างยิง่ต่อสมาคม ให้เป็นประธาน รองประธาน หรอืกรรมการ “กติตมิศักดิ”์ ตลอดชพีได้

 ให้น�ารายชือ่และต�าแหน่งของคณะกรรมการไปจดทะเบยีนกับทางราชการภายในสามสบิวัน 

นับแต่วันประชุมใหญ่

	 เหตผุลที่ขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมข้อ	12	เพื่อให้สมาคมมตีวัแทนที่ประกอบด้วยสมาชกิและผู้ที่

เกี่ยวข้องทกุภาคส่วน	และป้องกนัการครอบง�าการบรหิารจดัการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืพวกพ้องที่อาจเกดิขึ้นใน

อนาคต	 จึงให้ความส�าคัญกับตัวแทนของกองทุนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีสมาชิกกองทุนจ�านวนมาก	 และมี

ส่วนสนบัสนนุในการด�าเนนิงานของสมาคมที่แท้จรงิเป็นล�าดบัต้น	ๆ	ทั้งนี้เพื่อให้สมาคมได้มบีทบาทเป็นศูนย์กลาง

ของระบบกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีของประเทศและเพื่อประโยชน์แก่สมาชกิกองทนุทกุภาคส่วนอย่างแท้จรงิ

 มติที่ประชุม	 ที่ประชมุมมีตเิหน็ชอบให้มกีารแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมข้อ	12		ตามที่เสนอ	โดยมอบ

หมายให้	นายอาทร		เจรญิหลาย	ผูจ้ดัการสมาคม	เป็นผูด้�าเนนิการยื่นจดทะเบยีนการแก้ไขข้อบงัคบักบัทางราชการ

ต่อไป

วาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

	 เลขาธกิารสมาคมฯ		ได้เสนอต่อที่ประชมุว่า	คณะกรรมการบรหิารสมาคมชดุปัจจบุนั	จ�านวน	20		ท่าน		

จะสิ้นสดุวาระในวนัที่	27	มถินุายน	2557	ฉะนั้น	เพื่อให้เป็นตามข้อบงัคบัข้อ	12	และข้อ	14	ขอเสนอให้ที่ประชมุ

พจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการบรหิารสมาคมชดุใหม่	วาระปี	2557-2559	พร้อมทั้งได้แนะน�าผู้สมัครเลือกตั้งเป็น

กรรมการสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพต่าง ๆ จ�านวน 21 ราย	ดงัต่อไปนี้

	 1.	 นายพรณรงค์		 พรใจหาญ	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

	 2.	 ว่าที่ร้อยเอกคณาศกัดิ์	 ณฐัพลพศิทุธิ์	 บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)

	 3.	 นายทรงศกัดิ์	 พลนอก	 บรษิทั	ไปรษณยี์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 4.		 นางอญัชล	ี เจยีประเสรฐิ	 สภากาชาดไทย

	 5.		 เรอือากาศเอกกนก	 ทองเผอืก	 บรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 6.		 นางราตร	ี จารวุนากลุ	 บจก.	ฮติาช	ิคอนซมูเมอร์	โปรดกัส์	(ประเทศไทย)

	 7.		 นางจฬุารตัน์	 เหราบตัย์	 การไฟฟ้านครหลวง

	 8.		 นายเจษฎา	 จนัทวงษ์โส	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
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	 9.	 นางภทัรพร	 เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	 โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลงั

	 10.	นายสวุฒัน์		 เชี่ยวชาญชยั	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

	 11.	นายโกศล	 สงเนยีม	 บรษิทั	อสมท		จ�ากดั	(มหาชน)

	 12.	นายอนวุฒัน์	 จงยนิด	ี บรษิทั	ปูนซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 13.	นายช�านาญ	 กจิสมมารถ	 บรษิทั	ททีแีอนด์ท	ีจ�ากดั	(มหาชน)

	 14.	นายวชิยั	 สเุวชยถาวร	 บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)

	 15.	นางลลติา	 ขนัตญิานวุฒัน์	 บรษิทั	บขส.	จ�ากดั

	 16.	ดร.พสิฐิ	 ลี้อาธรรม	 มูลนธิสิถาบนัพฒันาการออม

	 17.	นายเชดิศกัดิ์					 สกลุทววีฒัน์	 บรษิทั	ทพิยประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)

	 18.	นางณฐัญา	 นยิมานสุร	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

	 	 	 	 ตลาดหลกัทรพัย์

	 19.	นางสาวนชัชา	 พรตปกรณ์	 กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ

	 20.	นายเจน	 หน่อท้าว	 สถาบนัการบนิพลเรอืน

	 21.	นางสาวซนิ	 ตรทีรพัย์ธนกลุ	 บรษิทั	จาร์ดนี	แมธทสีนั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

  

 มติที่ประชุม	 ที่ประชมุมมีตริบัรองการเลอืกตั้งให้ผูส้มคัรทั้ง		21		ท่าน		ให้เป็นคณะกรรมการบรหิาร

สมาคมฯ	 วาระปี	 2557-2559	 โดยให้กรรมการที่ได้รบัการเลอืกตั้งจากที่ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	 2556	ประชมุ

เลอืกกนัเองเป็น	นายกสมาคมหนึ่งคน	อปุนายกสมาคมจ�านวนหนึ่ง	และกรรมการต�าแหน่งอื่นตามที่ก�าหนดไว้ใน

ข้อบงัคบัสมาคม	ข้อ	13	และมอบหมายให้นายอาทร		เจรญิหลาย	ผู้จดัการสมาคม	เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบยีนการแต่ง

ตั้งกรรมการชดุใหม่กบัทางราชการต่อไป		

 

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	 เรื่องอื่น	ๆ	ไม่มี

 

ปิดประชุมเวลา  16.00 น

 

 (นายอาทร  เจริญหลาย) (นายมโนชัย   สุดจิตร)
 ผู้จัดการ สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กรรมการและเลขาธิการสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 ผู้จดบันทึกการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ดร.พิสิฐ   ลี้อาธรรม)
นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ผู้รับรองรายงานการประชุม   



รายงานกิจการประจำาปี 2557
สมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   35

วาระที่  3
เรื่องรายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2557
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วาระที่  3 เรื่องรายงานผลการดำาเนินงาน  ประจำาปี 2557

หลักการในการดำาเนินงาน

 ในปีบัญชี  2557 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  มุ่งมั่นที่จะด�าเนินการตามภารกิจที่ก�าหนดไว้ โดย

มีหลักการด�าเนินงานดังนี้

1. บริหารจัดการสมาคมฯ  อย่างธรรมาภิบาล  และมีฐานะทางการเงินที่เลี้ยงตัวเองได้

2. ผลักดันให้เป็นสถาบันแห่งความรู้ที่เกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของประเทศ

3. ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางระหว่างกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  และสร้างความสัมพันธ์กับกองทุนเงิน

ออมทั้งภายในและต่างประเทศ

4. ส่งเสรมิการพฒันาระบบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพร่วมกับส่วนงานทีเ่ก่ียวข้องให้ระบบกองทนุฯ ของ

ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า

ผลการดำาเนินงาน

 การบริหารจัดการสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ในปีที่ผ่านมามีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ  สรุป

ได้ดังนี้

 1. การเพิ่มจำานวนสมาชิก

 สมาคม ฯได้ด�าเนินการรณรงค์และเชญิชวนกองทนุส�ารองเลีย้งชพีต่าง ๆ  ทัง้กองทนุใหญ่และกองทนุ

เลก็ให้เห็นความส�าคญัด้านกองทุนฯ  และเข้ามาเป็นสมาชกิของสมาคมฯ  อย่างไรก็ตามในปี  2557  ได้มกีองทุน

สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม จ�านวน 16 นายจ้าง  จึงท�าให้  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  สมาคมกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ   มีสมาชิกกองทุนจ�านวนทั้งสิ้น  201 กองทุนหน่วยงาน

 2. การจัดโครงการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 ในรอบปี  2557 สมาคมฯ  ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  เสวนาและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ซึ่งเป็นภารกิจหลักหนึ่งในสี่ของสมาคมฯ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความ

สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยสมาคมฯ 

ได้จัดการอบรม จ�านวน 9 ครั้ง  จัดสัมมนา/เสวนา จ�านวน 3 ครั้ง และศึกษาดูงาน จ�านวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13 

ครั้ง ดังต่อไปนี้

  2.1 การจัดอบรม

2.1.1 หลักสูตร “กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 2

 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดอบรม

หลักสูตร “กรรมการกองทุน ส�ารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอะริ

สตัน้ สขุมุวทิ 24 โดยมกีรรมการและเจ้าหน้าทีก่องทนุเข้ารบัการอบรมทัง้สิน้ จ�านวน 

34 ท่าน จาก 17 หน่วยงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัททิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
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2.1.2 หลักสูตร “จะคัดเลือกบริษัทจัดการอย่างไรดีจึงจะถูกใจ” รุ่นที่ 6

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดอบรม

หลักสูตร “จะคัดเลือกบริษัทจัดการอย่างไรดีจึงจะถูกใจ” รุ่นที่ 6  ณ ห้องบุษราคัม 

โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24  โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุนเข้ารับการอบรม

ทั้งสิ้น จ�านวน 23 ท่าน จาก 10 หน่วยงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และที่ปรึกษาสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นวิทยากรในการ

อบรมครั้งนี้

2.1.3  หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ”  รุ่นที่ 10

 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2557สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดอบรม “การ

บริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ” รุ่นที่ 10 ณ ห้องมรกต โรงแรมอะริสตั้น  สุขุมวิท 

24 โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุนเข้ารับการอบรมทั้งส้ิน จ�านวน 24 ท่าน 

จาก 12  หน่วยงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้

2.1.4  หลักสูตร “กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 3

 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดอบรม

หลกัสตูร “กรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพี” (Accredited Provident Fund Commit-

tee Members Program) รุ่นที่ 3 ณ ห้องมรกต โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท  มีกรรมการ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม จ�านวน 35 ท่าน 

จาก 18 หน่วยงาน โดยการอบรมคร้ังน้ี ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์

จดัการกองทุน กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) บรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ�ากดั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กสิกรไทย จ�ากัด  และบริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมา

เป็นวิทยากรอบรม

2.1.5 หลักสูตร “การวางแผนเกษียณอายุสำาหรับมนุษย์เงินเดือน” รุ่นที่ 3

 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 สมาคมได้จัดอบรมหลักสูตร “การวางแผน

เกษียณอายุส�าหรับมนุษย์เงินเดือน” รุ่นที่ 3 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอะริสตั้น 

สุขุมวิท 24 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 48 ท่าน 

จาก 18 หน่วยงาน เข้าร่วมอบรม โดยการอบรมครัง้นี ้ได้รบัความร่วมมอืจากสมาคม

นกัวางแผนทางการเงินไทย บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทนุ ฟินันซ่า จ�ากัด ธนาคาร

ซไีอเอม็บไีทย จ�ากัด (มหาชน) กรมสรรพากร และองค์กรเพือ่พฒันาแห่งประเทศไทย          

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม
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2.1.6 หลักสูตร “พัฒนาการใหม่ ๆ ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร” 

รุ่นที่ 3

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 สมาคมได้จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาการใหม่ ๆ 

ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร” รุ่นที่ 3 ณ ห้องกองทอง โรงแรมอะ

ริสตั้น สุขุมวิท 24 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 95 

ท่าน จาก 38 หน่วยงาน เข้าร่วมอบรม  โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกรมสรรพากร  

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม

2.1.7 หลักสูตร “การบริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น” รุ่นที่ 4

 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 สมาคมส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดอบรมหลักสูตร “การ

บริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น รุ่นที่ 4 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท  

มกีรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพีและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้ารบัการอบรม จ�านวน  

48  ท่าน จาก 14 หน่วยงาน โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จ�ากัด และ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ส่งผู้ทรง

คุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม

2.1.8 หลักสูตร “กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ” (Accredited Provident Fund 

Committee Members Program) รุ่นที่ 4

 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557  สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดอบรม

หลกัสตูร “กรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพี” (Accredited Provident Fund Commit-

tee Members Program)  รุ่นที่ 4 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท มี

กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม 

จ�านวน 53 ท่าน จาก 25 หน่วยงาน โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ทิสโก้ จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด และบริษัท 

ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม

2.1.9 หลกัสตูร “การฝึกปฏบิตักิารจดัการลงทนุด้วยเครือ่งมอืทางการเงนิ”  (Financial 

Lab) รุ่นที่ 9 

 ระหว่างวันที่ 14 –18 ธันวาคม 2557 สมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้จัดอบรม

หลกัสตูร “การฝึกปฏบิตักิารจดัการลงทนุด้วยเคร่ืองมอืทางการเงิน”  (Financial Lab) 

รุ่นที่ 9 ณ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลังเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มีกรรมการ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม จ�านวน  32 ท่าน 

จาก 12 หน่วยงาน โดยมผีูท้รงคณุวุฒจิากคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

เป็นวิทยากรด�าเนินการอบรม
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  2.2 การจัดศึกษาดูงานการเสวนาทางวิชาการ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน

         สมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้จัดโครงการศกึษาดูงานด้านการออมและการลงทนุ

เพื่อการเกษียณอายุ ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 17-21 

พฤษภาคม 2557 โดยมีดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม นายกสมาคมฯเป็นหัวหน้าคณะ น�าผู้

ร่วมโครงการ จ�านวน 23 ท่าน  ซึ่งเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุนส�ารองเลี้ยง

ชพีผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ สมาชกิกองทนุส�ารอง

เลีย้งชีพ และสถาบนัการเงนิ ไปศกึษาดูงานทีห่น่วยงานต่าง ๆ  จ�านวน 4 หน่วยงาน 

ได้แก่ 1) Estlander& Partners Ltd. 2) Tredji AP-fonden (AP3)/ Third Swedish 

National Pension Fund 3) FINANSINSPEKTIONENและ 4) KungligaTekniska-

Hogskolan (KTM) 

 3.  การจัดประชุม

  3.1 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

    ในรอบปี 2557 สมาคมได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นประจ�าทุก ๆ  

สองเดือน รวมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมทั้งสิ้น จ�านวน 6 ครั้ง ดังนี้

3.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 

มีนาคม 2557ระหว่างเวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 21  บริษัท จาร์

ดีนแมธทีสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด อาคารไทม์สแควร์ สุขุมวิท

3.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2557 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

17 เมษายน 2557  ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม  1201 ชั้น 12 

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต

3.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2557 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี 13 

มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย อาคารวานิสสา ชั้น 21 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

3.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2557 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 

สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย ชั้น 21 อาคารวานิสสา ซอยชิดลม เพลินจิต

3.1.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2557 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 

ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย ชั้น 21 อาคารวานิสสา ซอยชิดลม เพลินจิต

3.1.6 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม  ครั้งที่ 6/2557 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่  23  

ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา 15.0-19.00น. ณ  ห้องบอลรูม 3 โรงแรมโซฟิเทล 

กรุงเทพ สุขุมวิท
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  3.2 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

  เม่ือวันศกุร์ที ่28 มนีาคม 2557 สมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้จดั “การประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี 2556”  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง ส�านักงานใหญ่ เพลินจิต โดยมีดร.พิสิฐ  ลี้

อาธรรม นายกสมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ เป็นประธานในทีป่ระชุม  การประชมุคร้ังนีม้กีองทนุสมาชกิสมาคม

เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  50 กองทุนสมาชิก  อนึ่ง ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีคราวนี้ สมาคมฯได้จัดให้มี

การเสวนาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจโลกกับการลงทุนของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพในฐานะที่เป็น GIPS Sponsor Country” โดยมีดร.พิสิฐ   ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และ

นายสิงหะ  นิกรพันธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นวิทยากรบรรยาย

 4.  งานด้านประชาสัมพันธ์

  4.1 การจัดทำาวารสาร “กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ” ปี 2557 (ฉบับที่  42 - ฉบับที่ 45)

  การเป็นศูนย์กลางระหว่างกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทุน

เงินออมทั้งในและต่างประเทศ   เป็นภารกิจหลักของสมาคมฯ  โดยบทบาทในส่วนนี้  สมาคมฯ ได้จัดท�าวารสาร

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นประจ�าทุกไตรมาส  โดยพิมพ์ครั้งละ  3,000  ฉบับ  จัดให้แก่สมาชิกสมาคม  ส่วน

งานที่เกี่ยวข้อง  และสถาบันการศึกษาต่างๆ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  วารสารของสมาคม  ในแต่ละฉบับจะ

ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ๆ   คือ บทความที่เกี่ยวกับการออมและการลงทุน ตลอดจนความเคลื่อนไหวในการ

บริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  4.2 Website ของสมาคม

  นอกจากสมาคมฯ จะใช้สื่อจากวารสาร   “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”  ในการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารจดัการกองทนุส�ารองเล้ียงชพีและกิจกรรมต่าง ๆ  ของสมาคมฯแล้ว

นัน้  สมาคมฯยังได้ท�าการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่าง ๆ  ทาง Website ของสมาคม  www.aop.or.th  เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง รวมทั้ง ได้จัดท�า E-book ในส่วนของ วารสาร “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” 

และ “รายงานกิจการประจ�าปี” อีกด้วย

 5.  กิจกรรมสัมพันธ์กับสมาชิก

 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนกิจกรรมการหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสมาคม ให้ด�าเนินการลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ อีกทั้งได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือด้านการกุศลฯ  อีกด้วยดังนี้

  5.1 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2557

  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ

การกศุลชงิโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีครัง้ที ่13  ประจ�าปี 2557 ณ สนาม

กอล์ฟเมอืงแก้ว บางนา ปรากฏว่าทมีกอล์ฟสโมสรการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เป็นทมีชนะเลศิ ได้รบัพระราชทานถ้วย

รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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  5.2 จัดประกวดกองทุนสำารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 3 

  ส�าหรบัในปี  2557 ได้ด�าเนินการจดัการประกวดกองทุนส�ารองเล้ียงชพีดเีด่น คร้ังที ่3 ประจ�า

ปี 2557 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   โดยจัดงานวันประกาศผลและ

มอบรางวัลกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่นขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน  2557  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท โดยมีกองทุนที่ชนะการประกวดได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและกองทนุทีไ่ด้รองชนะเลศิได้รบัโล่กระทรวงการคลงั  และส่วนกองทนุทีไ่ด้รางวลั

ชมเชยได้รบัโล่สมาคมกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ การจดังานคร้ังนีไ้ด้รบัเกียรตจิาก ดร.วรพล โสคตยิานรุกัษ์ เลขาธกิาร

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายของตลาดทุนกับ

การออมเพื่อไว้ใช้ในยามชรา” และคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความส�าคัญของการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมในวัยเกษียณ”

 6.  ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  6.1 การสัมมนาพิเศษเรื่อง “Target Date” ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำาหรับสมาชิก

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  

  เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 และวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 สมาคมกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนาเรื่อง “Target Date”  

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนส�าหรับสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสองครั้งรวมกัน จ�านวน 250 ท่าน  โดยมี

ดร.แมน ชุติชูเดช  วิทยากรจากกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการแผนการลงทุนสมดุล

ตามอายุ” ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล วิทยากรจากคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บรรยายหัวข้อ “การจัดสรรการลงทุนระยะยาวและแนวคิด นโยบายการลงทุนแบบ Target Date/Life Path” และ 

นายเจษฎา  สุขทิศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จ�ากัด บรรยายหัวข้อ “กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพกับนโยบายการลงทุนแบบ Target Date”

  6.2 การจัดเสวนา หัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน” 

  สมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้ร่วมกับบรรษทัตลาดรองสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยั (บตท.) จดั

เสวนาหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน” เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ระหว่าง เวลา 

09.00-14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท (กรุงเทพฯ) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน 

  6.3 จัดเสวนาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.3.1 สมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการ

เสวนาหัวข้อ “เข้าใจพื้นฐาน รู้ทันเทคนิค พิชิตหุ้น” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 

ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. ณ หอประชมุศาสตราจารย์สังเวยีน อนิทรชยั อาคาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งปะเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
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วาระที่  4
เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุล ประจ�าปี 2557

6.3.2 สมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการ

เสวนาหัวข้อ  “กรองหุ้นดี อุตสาหกรรมเด่น ผ่านงบการเงิน” (How to Scan 

Sectorial Financial Statement) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00-

20.00 น. ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อนิทรวชิยั ชัน้ 3 อาคารตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

 7.  กิจกรรม CSR

 เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2557 สมาคมกองทนุส�ารองเล้ียงชพีร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์

ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณด้านข้างทางขึ้น

ศูนย์พัฒนาภูฟ้า อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตาม “โครงการปลูกไม้ป่าดอกสีเส้นทางสวย” จ�านวน 50 ไร่ ต้นไม้

ที่ปลูกได้แก่ พญาเสือโคร่ง อินทนิลน�้า ตะแบก ชัยพฤกษ์ และเสี้ยวดอกขาว ชนิดละ 1,500 ต้น ทั้งนี้ เพื่อเทิด

พระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 

รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
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วาระที่  4
เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุล ประจ�าปี 2557
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส�าหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ 2556
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APISAB C.P.A.	 ส�านกังานสอบบญัชี		อภิทรัพย์ ซี.พี.เอ.
	 เลขประจ�าตวัผู้เสยีภาษอีากร	0992002339785

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  คณะกรรมการและสมาชิกของ สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที่	

31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	และงบรายได้และค่าใช้จ่าย	ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนัรวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการ

บญัชทีี่ส�าคญั	และหมายเหตเุรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ	และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บรหิาร

พจิารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท�างบการเงนิที่ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั

ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวม

ถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิด

เผยข้อมูลในงบการเงนิ	 วธิกีารตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึ้นอยู่กบัดลุยพนิจิของผู้สอบบญัชี	 ซึ่งรวมถงึการประเมนิความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

พลาดในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว	ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจดัท�าและการน�า

เสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามที่ควรของกจิการ	เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่

เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัด

ท�าขึ้นโดยผู้บรหิาร	รวมทั้งการน�าเสนอโดยรวมของงบการเงนิ

เลขที่	31	/	93	หมู่ที่	1	ถนนรงัสติ	–	นครนายก	ต�าบลรงัสติ	อ�าเภอธญับรุี	จงัหวดัปทมุธานี	12110

โทรศพัท์	02	9041474	,	089	7757697	Email	:	cpa6398@gmail.com
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APISAB C.P.A.	 ส�านกังานสอบบญัชี		อภิทรัพย์ ซี.พี.เอ.
	 เลขประจ�าตวัผู้เสยีภาษอีากร	0992002339785

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเหน็ว่า	งบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	

2557	 และผลการด�าเนินงาน	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ

(นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล)

ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่	6398

ส�านกังาน	อภทิรพัย์	ซ.ีพี.เอ.	

จงัหวดั	ปทมุธานี

วนัที่	16	มนีาคม	พ.ศ.2558

เลขที่	31	/	93	หมู่ที่	1	ถนนรงัสติ	–	นครนายก	ต�าบลรงัสติ	อ�าเภอธญับรุี	จงัหวดัปทมุธานี	12110

โทรศพัท์	02	9041474	,	089	7757697	Email	:	cpa6398@gmail.com
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(	หน่วย	:	บาท	)

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5. 	4,312,211.00	 	3,875,072.98	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3.3	,	6 	473,891.99	 	407,785.00	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7. 	74,691.87	 	31,140.08	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	4,860,794.86	 	4,313,998.06	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์	-	สุทธิ 3.4	,	8. 	37,854.29	 	40,543.17	

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก	ณ	ที่จ่าย 	299,763.37	 	230,883.39	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	337,617.66	 	271,426.56	

รวมสินทรัพย์  5,198,412.52  4,585,424.62 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

(	หน่วย	:	บาท	)

หนี้สินและส่วนของสมาคม

หมายเหตุ 2557 2556

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 	30,234.32	 	-	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 9. 120,843.89 576,940.90

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10. 	70,614.40	 	61,272.06	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	221,692.61	 	638,212.96	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

กองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 11. 	3,000.00	 	3,000.00	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	3,000.00	 	3,000.00	

รวมหนี้สิน 	224,692.61	 	641,212.96	

ส่วนของสมาคม

ทุนสะสมต้นปี 3,944,211.66	 2,696,702.29	

รายการปรับกระทบทุนสะสมต้นปี 12. 	-	 25,753.98	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายในงวดบญัชนีี้ 	1,029,508.25	 	1,221,755.39	

รวมส่วนของสมาคม 	4,973,719.91	 	3,944,211.66	

รวมหนี้สินและส่วนของสมาคม  5,198,412.52  4,585,424.62 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก

(	หน่วย	:	บาท	)

รายได้ หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ 13. 	7,424,207.34	 	6,419,878.25	

รายรับค่าสมาชิก 	203,000.00	 	173,000.00	

ดอกเบี้ยรับ 	19,322.60	 	19,490.72	

รายได้อื่น 	52,887.65	 	12,831.07	

รวมรายได้  7,699,417.59  6,625,200.04 

ค่าใช้จ่าย

เงินบริจาค 	100,000.00	 	111,000.00	

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ 14. 	4,177,820.06	 	3,051,453.42	

ค่าใช้จ่ายจัดประชุม 	35,532.44	 	65,243.53	

ค่าใช้จ่ายจัดท�าวารสาร 	111,373.82	 	166,500.00	

เงินเดือน	เงินรางวัลและสวัสดิการพนักงาน 	1,512,395.00	 	1,403,161.00	

ค่าใช้จ่ายส�านักงานและอื่นๆ 15. 	488,924.05	 	448,447.29	

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 	16,389.81	 	17,036.15	

ค่าสอบบัญชี 	10,000.00	 	10,000.00	

ค่าบริการทางบัญชี 	66,000.00	 	-	

ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 16. 	151,474.16	 	130,603.26	

รวมรายจ่าย  6,669,909.34  5,403,444.65 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายประจ�าปี  1,029,508.25  1,221,755.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

   

           

1. ข้อมูลทั่วไป

	 สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	(สมาคมฯ)	รบัใบอนญุาตจดัตั้งสมาคมหรอืองค์กรจากคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาต	ิเมื่อวนัที่	26	เมษายน	2543	เลขอนญุาตที่	ต.	98/2543	และได้จดทะเบยีนสมาคมเมื่อวนั

ที่	28	กรกฎาคม	2543	ทะเบยีนเลขที่	จ.	3956/2543		ส�านกังานของสมาคมฯ	ตั้งอยู่เลขที่	164	ซอยนาคสวุรรณ	

ถนนนนทร	ีแขวงช่องนนทร	ีเขตยานนาวา	กรงุเทพมหานคร

	 สมาคมฯ	มวีตัถปุระสงค์เพื่อเป็นศนูย์รวมของกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีต่างๆ	ในการส่งเสรมิพฒันาความ

รู้ความสามารถเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 ปกป้องผล

ประโยชน์ของสมาชิกตลอดจน	 มีส่วนร่วมในการก�าหนดหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพร่วมกับ

หน่วยงานภาครฐั	

   

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงนินี้จดัท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย	ภายใต้พระราชบญัญตัิ

การบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ	ที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2547	ที่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรม

ราชูปถมัภ์	ซึ่งได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว

	 งบการเงินนี้	 น�าเสนอตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ	บทที่	4	เรื่อง	“	การน�าเสนองบการเงนิ	“	และแสดงรายการตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันา

ธรุกจิการค้า	เรื่อง	“	ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมใีนงบการเงนิ	พ.ศ.	2554	“	ลงวนัที่	28	กนัยายน	2554	ซึ่งมี

ผลใช้บังคับส�าหรับการจัดท�างบการเงินตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2554	

เป็นต้นไป

	 งบการเงนินี้	แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท	เว้นแต่ที่ได้ระบไุว้เป็นอย่างอื่น

	 งบการเงนินี้	จดัท�าขึ้นโดยถอืหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบ

ของงบการเงนิ	ยกเว้นตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายการบญัชแีต่ละหวัข้อ	ตวัเลขเปรยีบเทยีบได้มกีารจดัประเภท

รายการใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกบัการน�าเสนอรายงานในงบการเงนิปีปัจจบุนั

	 (	หมายเหต	ุ4	)	 	 	 	 	 	 	 	 	

           

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 	 สมาคมฯ	ใช้เกณฑ์สทิธใินการรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 	 รายได้จากการให้บรกิาร	รบัรู้รายได้เมื่อให้บรกิารแล้ว

	 	 รายได้ค่าสมาชกิ	รบัรู้รายได้เมื่อได้รบัเงนิจรงิ

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย	 เงนิสดในมอื	 เงนิฝากธนาคาร	ซึ่งเป็นเงนิฝาก

กบัธนาคารพาณชิย์ที่มกี�าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ	3	เดอืนและไม่มขี้อผูกพนัใด	ๆ	และเงนิลงทนุระยะสั้นที่มี

สภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ�านวนที่ทราบได้	 และมีความเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

น้อยหรอืไม่มสีาระส�าคญั

	 เงนิฝากธนาคารพาณชิย์ที่มขี้อจ�ากดัในการใช้	แยกแสดงรายการเป็น	“เงนิฝากธนาคารตดิภาระ

ค�้าประกนั”	ถอืเป็นสนิทรพัย์อื่น	จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีนหรอืไม่หมนุเวยีน	ขึ้นอยู่กบัก�าหนด

เวลาของข้อจ�ากดัในการเบกิถอน

 3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	แสดงด้วยมูลค่าสทุธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ	ประมาณการจากลูกหนี้ที่ค้างช�าระนานและเชื่อมั่นว่าจะไม่สามารถตดิตามทวงถามได้	

 3.4 อุปกรณ์ และการค�านวณค่าเสื่อมราคา

	 อปุกรณ์	แสดงในราคาทนุสทุธจิากค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า	(ถ้าม)ี	

	 รายจ่ายในการซื้ออปุกรณ์เพิ่มหรอืทดแทน	และรายจ่ายในการปรบัปรงุอปุกรณ์ให้ดขีึ้นถอืเป็นราย

จ่ายฝ่ายทนุ	ส่วนค่าซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ถอืเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิขึ้น	 	 	 	

	 ค่าเสื่อมราคา	 ค�านวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าคงเหลือของอุปกรณ์โดย	 วิธีเส้นตรงตาม

อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของอปุกรณ์	ในอตัราดงัต่อไปนี้

	 เครื่องคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์		 3		ปี

	 อปุกรณ์และเครื่องใช้ส�านกังานอื่น	 	 5		ปี	 	 	 	 	

           

          

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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4. ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่

 การแก้ไขข้อผดิพลาด	 	 	 	 	 	 	 	

	 การรบัรู้ค่าใช้จ่ายในระหว่างปีสิ้นสดุวนัที่	31	ธนัวาคม	2557	สมาคมฯ	ได้แก้ไขข้อผดิพลาดเกี่ยวกบัการรบัรู้

ค่าเสื่อมราคาอปุกรณ์	และเงนิรางวลัและโบนสัของพนกังาน	สมาคมฯ	ได้ท�าการแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวโดยวธิี

การปรบัปรงุย้อนหลงั

ตามที่เคยรายงานไว้
(	หน่วย	:	บาท	)

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	จาก
การแก้ไขข้อผดิพลาด
(	หน่วย	:	บาท	)

ภายหลงัการปรบัปรงุ
(	หน่วย	:	บาท	)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

			สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน

						-	ค่าเสื่อมราคาสะสม	อปุกรณ์ 410,601.04 90.00 410,691.04

410,601.04 90.00 410,691.04

			หนี้สนิหมนุเวยีน

						-	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 219,410.90 357,530.00	 576,940.90

219,410.90 357,530.00 576,940.90

งบรายได้และรายจ่าย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

						-	ค่าเสื่อมราคา	อปุกรณ์ 16,946.15 90.00 17,036.15

						-	เงนิเดอืน	เงนิรางวลัและสวสัดกิาร
							พนกังาน 1,045,631.00 357,530.00 1,403,161.00

1,062,577.15 357,620.00 1,420,197.15

          

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย

(	หน่วย	:	บาท	)

2557 2556

เงนิสด 24,891.10 24,891.10

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ-กระแสรายวนั - 1,000.00

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ-ออมทรพัย์ 4,287,319.90 3,849,181.88

รวม 4,312,211.00 3,875,072.98

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  ประกอบด้วย

(	หน่วย	:	บาท	)

2557 2556

ลูกหนี้การค้า 96,135.00 407,785.00

รายได้ค้างรบั 377,756.99 -

รวม 473,891.99 407,785.00

	 สมาคมฯ	มลีูกหนี้การค้าค้างนานจ�านวน	 96,135.00	 	 บาท	 	 คณะกรรมการของสมาคมฯ	ยงัไม่ได้

พจิารณาบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส�าหรบัลูกหนี้การค้าค้างนาน	 	 ฝ่ายบรหิารของสมาคมฯ	 เชื่อมั่นว่าจะ

สามารถตดิตามทวงถามการช�าระเงนิจากลูกหนี้การค้ากลุ่มนี้ได้	 	ทั้งนี้ภายหลงัการตดิตามการช�าระหนี้แล้ว

หากพบว่าลูกหนี้รายใดไม่สามารถช�าระเงินสมาคมฯ	 จะพิจารณาตัดเป็นหนี้สูญตามเกณฑ์การจ�าหน่ายหนี้

สูญรวมทั้งต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการสมาคมฯ	แล้ว

           

           

          

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย

(	หน่วย	:	บาท	)

2557 2556

ลูกหนี้เงนิยมืทดรองจ่าย 72,557.07 22,716.08

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,134.80 4,934.76

ภาษซีื้อยงัไม่ถงึก�าหนด 	- 3,489.24

รวม 74,691.87 31,140.08

8. อุปกรณ์ (สุทธิ)	ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)	

รายการอปุกรณ์ส�านกังาน
ยอดคงเหลอื	

ณ	1	มกราคม	2557

รายการระหว่างปี	2557 ยอดคงเหลอื

ณ	31	มกราคม	2557เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทนุ

			เครื่องใช้ส�านกังาน 451,234.21 451,234.21

			ซื้อเพิ่มระหว่างปี 13,700.93 - 13,700.93

						รวมอปุกรณ์	-	ราคาทนุ 451,234.21 13,700.93 - 464,935.14

ค่าเสื่อมราคาสะสม

			เครื่องใช้ส�านกังาน 410,691.04 16,389.81 427,080.85

						รวมอปุกรณ์	-	ราคาทนุ 410,691.04 16,389.81 - 427,080.85

มูลค่าสทุธติามบญัชี

			เครื่องใช้ส�านกังาน 40,543.17 -	 - 37,854.29

						รวมอปุกรณ์	-	ราคาทนุ 40,543.17 - - 37,854.29

    

          

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก



รายงานกิจการประจำาปี 2557
สมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   55

9. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)	

2557 2556

รายได้รบัล่วงหน้า 34,000.00 130,000.00

ค่าวารสารค้างจ่าย - 41,730.00

ค่าสอบบญัชคี้างจ่าย 10,000.00 10,000.00

ค่าเช่าส�านกังานค้างจ่าย 3,000.00 3,000.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 4,177.22 3,944.06

เงนิรางวลั	และเงนิโบนสัค้างจ่าย - 357,530.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 69,666.67 30,736.84

รวม 120,843.89 576,940.90

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)

2557 2556

เงนิสมทบประกนัสงัคมค้างจ่าย - 368.00

ภาษขีายยงัไม่ถงึก�าหนด 15,397.06 26,677.55

ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย 1,074.80 244.09

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 54,142.54 33,982.42

รวม 70,614.40 61,272.06

11. กองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 ตามมตขิองที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ	ครั้งที่	3/2551	เมื่อวนัที่		26	สงิหาคม	2551	ให้

สมาคม	ฯ	ด�าเนนิการจดัตั้งกองทนุสวสัดกิารส�าหรบัสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อช่วย

เหลอืการด�าเนนิงานของกจิการสมาคมฯ	ตามที่คณะกรรมการก�าหนดหรอืเท่าที่จ�าเป็น

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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12. รายการปรับกระทบทุนสะสมต้นปี

	 (	หน่วย	:	บาท	)	

2557 2556

ในปี	2556	มกีารปรบัปรงุรายการซึ่งกระทบทนุสะสมลดลง	มรีายละเอยีดดงันี้

ค่าใช้จ่ายบนัทกึสูงไปของปีก่อน - 4,500.00

ค่าใช้จ่ายบนัทกึต�่าไปของปีก่อน - 21,253.98

รวม - 25,753.98

13. รายได้จากการการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ	ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)

2557 2556

รายได้จากการประกวดกองทนุ 2,219,626.05 2,701,588.61

รายรบัจากการอบรมสมัมนา 2,115,057.94 2,406,000.00

รายรบัจากการจดัแข่งกฬีา 890,654.15 967,289.64

รายรบัค่าโฆษณา 304,476.64 345,000.00

รายได้ค่าศกึษาดูงานต่างประเทศ 1,894,392.56 -

รวม 7,424,207.34 6,419,878.25

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ	ประกอบด้วย

(	หน่วย	:	บาท	)

2557 2556

ค่าใช้จ่ายในการประกวดกองทนุ 960,874.0 1,000,658.86

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา 937,314.25 1,648,131.13

ค่าใช้จ่ายในการศกึษาดูงานต่างประเทศ 1,939,500.00 -

ค่าใช้จ่ายการจดัแข่งขนักฬีา 340,131.76 402,663.43

รวม 4,177,820.06 3,051,453.42

            

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 และ 2556

15. ค่าใช้จ่ายส�านักงานและอื่นๆ	ประกอบด้วย
(	หน่วย	:	บาท	)

2557 2556

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและรบัส่งเอกสาร 109,599.46 124,965.00

ค่าเช่าอาคารส�านกังาน 36,000.00 36,000.00

ค่าท�าความสะอาดส�านกังาน 40,950.03 37,261.18

ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าโทรศพัท์ 54,590.69 73,753.18

ค่าไปรษณยี์และพสัดุ 29,656.01 33,992.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั	Website 14,599.96 13,467.40

ค่าภาษโีรงเรอืน 9,000.00 9,000.00

ค่าเครื่องเขยีนและอปุกรณ์ส�านกังาน 106,678.47 20,123.43

ค่าถ่ายเอกสาร 16,866.00 18,024.50

ค่ารบัรองและของขวญั 59,707.53 37,497.18

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 8,722.41 33,050.08

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถอืเป็นรายจ่าย 2,553.50 11,313.34

รวม 488,924.05 448,447.29

16. ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 จากผลการด�าเนนิงานในรอบปีบญัชี	2557	และ	2556		สมาคมฯ	ต้องช�าระภาษเีงนิได้ตามแบบ	ภ.ง.ด.	55	

ดงันี้
(	หน่วย	:	บาท	)

2557 2556

ภาษเีงนิได้ของรายได้อื่น		 ร้อยละ	2 149,541.90 128,654.19

ภาษเีงนิได้ของดอกเบี้ยรบั	 ร้อยละ	10 1,932.26 1,949.07

รวมภาษเีงนิได้ทั้งสิ้น 151,474.16 130,603.26

หกั		ภาษเีงนิได้ถูกหกั	ณ	ที่จ่าย 220,354.14 166,462.02

คงเหลือภาษีที่ต้องช�าระ (ช�าระเกิน) (68,879.98) (35,858.76)

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

	 ..................................................................	 .................................................................

	 (ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม)	 (นางภัทรพร		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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วาระที่  5
เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2558
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วาระที่  5
เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2558

วาระที่  5 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  ประจำาปี 2558

 ตามข้อบังคับของสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ข้อ  34  ก�าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

ประจ�าปี โดยที่คณะกรรมการสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสมาชิกขอเสนอแต่งตั้งให้ ส�านักงานสอบบัญชี  

อภิทรัพย์ ซี.พี.เอ เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประจ�าปี  2558 โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบ

บัญชีไม่เกิน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยส�านักงานสอบบัญชีฯ ได้มอบหมายให้ ผู้สอบบัญชีของ

ส�านักงานสอบบัญชีฯ 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6398

 นายประวิทย์ วงศ์คณิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4193

 นายโดม วุฒิปุญญะ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5251

 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหน่ึงเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

สมาคมฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ส�านักงานสอบบัญชีฯ จะ

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของส�านักงานแทนให้

มติที่ประชุม
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วาระที่  6
เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคม
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วาระที่  6
เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคม

วาระที่  6 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

 ด้วยข้อบังคับของสมาคม หมวดที่ 5 การเงินการบัญชีข้อ 28 ระบุไว้ว่า “เงินของสมาคมจะต้องน�า

ฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการก�าหนดในนามของสมาคม” แต่สถานการณ์

ปัจจบุนัสมาคมฝากเงนิของสมาคมท้ังหมดไว้กบัธนาคารกรุงไทย บญัชปีระเภทออมทรัพย์ ซึง่ได้รับดอกเบีย้ร้อย

ละประมาณ 0.50 ต่อปี อีกทั้งเงินฝากธนาคารบางประเภท จะก�าหนดให้ดอกเบี้ยเงินฝากของนิติบุคคลประเภท

สมาคมในอัตราต�่ากว่าลูกค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์สุดสูงของกระแสเงินสดส่วนเกินของสมาคม เพื่อเพิ่มโอกาสใน

การลงทนุในสินทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่งในระดบัท่ียอมรับได้ คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอแก้ไขข้อบงัคบัหมวด

นี ้เพือ่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสามารถพจิารณาน�าเงนิของสมาคมไปลงทนุในสินทรัพย์ทีม่คีวามเส่ียงต�า่ เช่น 

พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหน้ีที่มีความมั่นคงสูง เป็นต้น  โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ข้อ 28 ให้มี

ข้อความดังต่อไปนี้

 ข้อ 28  เงนิของสมาคมจะต้องน�าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบนัการเงินทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนดในนามของสมาคม ในกรณทีีเ่ห็นสมควรคณะกรรมารอาจพจิารณาให้น�าเงนิของสมาคมไปลงทนุในตราสาร

การเงินรวมทั้งหน่วยลงทุนที่ลงในตราสารการเงินที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า ทั้งนี้ต้องมี rating ไม่ต�่ากว่า A-

มติที่ประชุม
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วาระที่  7
เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)
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วาระ ที่   7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ข้อบังคับ

ของ

สมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

หมวดที่ 1

ความทั่วไป

  ข้อ 1  สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ใช้อักษรย่อว่า ส.ก.ส. เรียกเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า ASSOCIATION OF PROVIDENT FUND ใช้อักษรย่อว่า A.O.P. 

  ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณ์เป็น รูปต้นโพธิ์ อยู่ในวงกลมสองวงซ้อนกัน มีค�าว่า สมาคม

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และ ส.ก.ส. อยู่ด้านบนและด้านล่าง ระหว่างวงกลมทั้งสอง

    ต้นโพธิ์   หมายถึง   สมาคม  ใบโพธิ์   หมายถึง   กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

   รูปของเครื่องหมายสมาคม

 ข้อ 3 ส�านักงานของสมาคม    ตั้งอยู่เลขที่  140/42   ซอยนาคสุวรรณ    ถนนนนทรี    แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร   10120
  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
    “สมาคม”   หมายความถึง  สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
    “กองทุน”   หมายความถึง  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
    “คณะกรรมการ”  หมายความถึง คณะกรรมการสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
    “สมาชิก”  หมายความถึง  กองทุนที่เป็นสมาชิกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
  ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของสมาคม  เพื่อ
    5.1    เป็นศูนย์รวมของกองทุน
     5.2    ส่งเสริมและพัฒนากองทุนให้เจริญก้าวหน้า
     5.3    ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการติดตามดูและการบริหารกองทุน
     5.4    ส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์
    5.5    ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์การ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
    5.6    ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก  เกี่ยวกับการบริหารกองทุน
    5.7    เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารระหว่างสมาชิก
    5.8    ส่งเสริมการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
    5.9    ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก
    5.10  ส่งเสริมความสามัคคี  ความร่วมมือและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิก
    5.11  ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามแก่สมาชิก
    5.12  บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระท�ากิจการอื่นใดที่จ�าเป็นและสมควร
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หมวดที่ 2

สมาชิก

  ข้อ 6 สมาชิก  ได้แก่

    6.1   กองทุนนายจ้างเดียว  (Single  Fund)

    6.2   กองทุนที่อยู่ในกองทุนในเครือนายจ้างเดียว  (Group  Fund)

    6.3   กองทุนที่อยู่ในกองทุนหลายนายจ้าง  (Pool  Fund)

  ข้อ 7  ให้กองทุนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ย่ืนหนังสือแสดงความจ�านงต่อสมาคมและให้

เลขาธิการน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแล้วให้เลขาธิการแจ้งกองทุนนั้นทราบ

  ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติรับกองทุนเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนั้น  ต้องช�าระค่าลงทะเบียนสมาชิก

แรกเข้า และค่าบ�ารงุสมาคม ให้เสรจ็สิน้ภายในสามสินวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งจากเลขาธิการ หากกองทนุไม่ช�าระ

ค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้าและค่าบ�ารุงภายในก�าหนด ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้น เป็นอันยกเลิก

  ข้อ 9 ค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้า และค่าบ�ารุงสมาชิกสมาคมรายปีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ก�าหนด และไม่ว่ากองทุนนั้นจะได้ช�าระค่าบ�ารุงรายปีเมื่อใดในระหว่างปี ให้มีผลเป็นค่าบ�ารุงเพียงสิ้นปีบัญชีนั้น

    สมาชิกจะต้องช�าระค่าบ�ารุงเป็นรายปี ภายในวันที่ 31 มกราคมของแต่ละปี

    เมือ่สมาชิกพ้นจากสมาชกิภาพไม่ว่าขณะใดและด้วยเหตใุดกต็าม ไม่มสีทิธไิด้รบัคนืค่าลงทะเบียน

สมาชิกแรกเข้าและหรือค่าบ�ารุงรายปี  ทุกจ�านวนที่สมาชิกได้ช�าระให้แก่สมาคมไปแล้ว

  ข้อ 10 สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ  ในกรณีดังต่อไปนี้

    10.1 ลาออก  โดยยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ

    10.2 กองทุนเลิก

    10.3 ไม่ช�าระค่าบ�ารุงรายปีตามข้อ 9 และคณะกรรมการมีมติให้ออก

    10.4 ประชุมใหญ่มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ�านวนสมาชิกที่มาประชุม

  ข้อ 11 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

    11.1    มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

    11.2    มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสมาคม

    11.3    มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  ที่สมาคมจัดขึ้น

    11.4    มีสิทธิแต่งตั้งผู้แทนไม่เกินสองคน  เข้าร่วมประชุมใหญ่

    11.5   มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติ

ต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ กองทุนละหนึ่งเสียง

    11.6    มีสิทธิเข้าตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคมในเวลาท�าการ

   11.7    มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด  ร้องขอต่อคณะกรรมการ

ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ได้

    11.8    มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสมาคมโดยเคร่งครัด

    11.9    มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม

     11.10  มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น

    11.11  มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
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หมวดที่ 3

การดำาเนินกิจการสมาคม

  ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ท�าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจ�านวนอย่างน้อยเก้าคน แต่

ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สมาคม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจาก

ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้กันเองเป็น นายกสมาคมหน่ึงคน อปุนายกสมาคมจ�านวนหนึง่ และกรรมการต�าแหน่งอืน่ๆ 

ตามที่ก�าหนด

    คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกินสามคน แต่เมื่อรวมกรรมการทั้งคณะ

จะต้องไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน

    คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอดีตประธาน  รองประธาน  หรือกรรมการสมาคม ที่ได้เคยอุทิศตน

ท�าคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่สมาคม ให้เป็นประธาน รองประธาน หรือกรรมการ   “กิตติมศักดิ์”   ตลาดชีพได้

    ให้น�ารายช่ือและต�าแหน่งของคณะกรรมการไปจดทะเบยีนกบัทางราชการ ภายในสามสิบวนันบั

แต่วันประชุมใหญ่

  ข้อ 13 คณะกรรมการมีต�าแหน่งและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

    13.1 นายกสมาคม   เป็นหัวหน้าคณะบริหารกิจการของสมาคม   เป็นผู้แทนสมาคมในการ

ติดต่อกับบุคคลภายนอก และท�าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่

    13.2 อุปนายกสมาคม   เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม  ปฏิบัติหน้าที่

ตามทีน่ายกสมาคมมอบหมาย และท�าหน้าทีแ่ทนนายกสมาคมเมือ่นายกสมาคมไม่อยู ่หรอืไม่สามารถจะปฏบัิติ

หน้าที่ได้ การท�าหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามล�าดับต�าแหน่งเป็นผู้กระท�าการแทน

    13.3 เลขาธิการ ท�าหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ เป็นเลขานุการใน

การประชุมต่าง ๆ ควบคุมดูแลส�านักงานและเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ

    13.4  เหรัญญิก  ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน จัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุล และเก็บ

รักษาเอกสารการเงินต่าง ๆ ของสมาคม

    13.5 ปฏิคม ท�าหน้าที่ให้การต้อนรับแขกของสมาคม จัดเตรียมสถานที่เพื่อการประชุมต่างๆ 

ของสมาคม

    13.6 นายทะเบียน  ท�าหน้าท่ีเกีย่วกบัทะเบยีนสมาชกิ และประสานงานกบัเหรัญญกิเพือ่เรยีก

เก็บเงินค่าบ�ารุงสมาคม

    13.7 ประชาสัมพันธ์ ท�าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม

    13.8 ต�าแหน่งอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก�าหนดให้มีข้ึน โดยมีจ�านวนเม่ือรวม

กบัต�าแหน่งกรรมการข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจ�านวนคณะกรรมการทีก่�าหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมไิด้ก�าหนด

ต�าแหน่งให้ถือว่าเป็น  กรรมการกลาง

  ข้อ 14 ให้คณะกรรมการอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี เมื่อครบวาระแล้วให้รักษาการต่อไปจนกว่าคณะ

กรรมการชดุใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการแล้ว ให้มีการส่งและรบัมอบงานกนัระหว่างคณะ

กรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จด

ทะเบียน

  ข้อ 15 หากต�าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกข้ึน

ด�ารงต�าแหน่งแทน ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีครั้งต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีจ�านวนน้อย
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กว่าสองในสามของคณะกรรมการทัง้หมด ให้คณะกรรมการจดัการประชมุใหญ่วสิามญั เพือ่เลอืกตัง้กรรมการข้ึน

ด�ารงต�าแหน่งแทนทันที โดยให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน อยู่ในต�าแหน่งได้เท่ากับเวลาที่เหลือของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น 

และต้องน�ารายชื่อไปจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงกรรมการและหรือต�าแหน่ง กับทางราชการภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันประชุมใหญ่

  ข้อ 16 กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

    16.1 ตาย

    16.2    ลาออก  โดยยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ

     16.3    ครบวาระ

   16.4    สมาชิกแจ้งถอดถอนชื่อจากการเป็นผู้แทนของสมาชิก

    16.5    กองทุนที่ตนสังกัดพ้นจากสมาชิกภาพ
    16.6    ทีป่ระชมุใหญ่มมีตถิอดถอนด้วยคะแนนเสยีงสองในสามของจ�านวนสมาชกิทีม่าประชมุ

    16.7    ต้องค�าพพิากษาของศาลถงึทีส่ดุให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือต้องค�าพพิากษาถึงท่ีสดุให้

รับโทษจ�าคุกในคดีอาญา  เว้นแต่เป็นโทษจากความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ข้อ  17 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้

   17.1   มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสมาคม คณะกรรมการและ

สมาชิกปฏิบัติ โดยระเบียบหรือประกาศนั้นจะต้องไม่ขัดกับข้อบังคับนี้

   17.2    มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการในต�าแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้

   17.3    มีอ�านาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ โดยที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะอยู่ใน

ต�าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่เป็นผู้แต่งตั้ง

   17.4    มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  และประชุมใหญ่วิสามัญ

   17.5    มีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม

   17.6   มหีน้าทีจ่ดัการประชมุใหญ่วสิามญั     ตามทีส่มาชกิจ�านวนหน่ึงในห้าของสมาชกิทัง้หมด

เข้าชื่อร้องขอภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

   17.7   มีหน้าท่ีจัดท�าและเก็บรักษาบันทึกการประชุม เอกสารหลักฐานต่างๆ  รวมท้ังที่เกี่ยว

กับการเงินและทรัพย์สิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและสามารถให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อมีการร้องขอ

   17.8  มีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอ�านาจกระท�า

การอื่นๆ ตามข้อบังคับ และหรือกระท�าการตามมติที่ประชุมใหญ่

   17.9    มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งปวง รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินของสมาคมฯ

 ข้อ 18 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยทุกสามเดือน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร

กิจการสมาคม โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด และต้องมี

กรรมการหลักเข้าร่วมประชมุทกุครัง้  ได้แก่  นายกสมาคมฯ  และเลขาธกิารสมาคมฯ  จงึจะถอืว่าครบองค์ประชมุ

 หากนายกสมาคมฯ หรือเลขาธิการสมาคมฯ เข้าประชุมไม่ได้ก็สามารถมอบหมาย อุปนายกสมาคมฯ 

หรือรองเลขาธิการสมาคมฯ  หรือกรรมการท่านอื่นท�าหน้าที่แทนได้  หากกรรมการท่านใดท่านหนึ่งขาดการ

ประชุมติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่าสิ้นสุดความเป็นกรรมการสมาคมฯ ทันที

 มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการข้อบังคับมไิด้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 

แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
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 ข้อ 19 ในการประชุมคณะกรรมการ    ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้  ให้กรรมการทีเ่ข้าประชมุในคราวนัน้เลอืกตัง้กนัเองเป็นประธานหนึง่คน ท�าหน้าท่ีประธาน

ในการประชุมคราวนั้น 

หมวดที่ 4

การประชุมใหญ่

 ข้อ 20 การประชุมใหญ่ของสมาคม มี 2 ประเภท คือ

   20.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

   20.2    ประชุมใหญ่วิสามัญ

 ข้อ 21 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ

วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของสมาคม

 ข้อ 22 การประชมุใหญ่วิสามัญ อาจมข้ึีนได้โดยเหตทุีค่ณะกรรมการเห็นควรจดัให้มีขึน้ หรอืเกดิขึน้จาก

การเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด

 ข้อ 23 เลขาธิการเป็นผู้แจ้งก�าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวาระการ

ประชุม  วันเวลา และสถานที่ให้ชัดเจน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และติดประกาศแจ้งก�าหนดนัดประชุมไว้  

ณ ส�านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนถึงก�าหนดการประชุมใหญ่ด้วย

 ข้อ  24 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

   24.1    รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

   24.2    รายงานสถานะการเงิน และงบดุลของปีที่ผ่านมา

   24.3    เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อถึงก�าหนดวาระ

   24.4    แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

   24.5    เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

 ข้อ 25 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยว่า 50 กองทุนสมาชิก แล้วแต่จ�านวนใดถึงก่อน จึงจะถือว่า

ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกส�าหรับ

การประชุมครั้งหลังนี้  สมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนเท่าใดให้ถือว่า ครบองค์ประชุม ยกเว้นเป็นการประชุม

ใหญ่วิสามัญที่เกิดจากการร้องขอของสมาชิกให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก

 ข้อ 26 การลงมตต่ิาง ๆ  ในทีป่ระชมุใหญ่ ถ้าข้อบงัคบัมไิด้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ให้ถือคะแนนเสยีงข้าง

มากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีจ�านวนเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

   การลงมติเรื่องใดๆ  ให้กระท�าโดยเปิดเผย ยกเว้นเรื่องที่สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าที่อยู่ในที่

ประชุมขอให้ลงมติเป็นการลับ จึงให้กระท�าได้  

 ข้อ 27 ในการประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมและอปุนายกสมาคมไม่มาร่วมประชมุ หรือไม่สามารถเข้าปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ด้ ให้ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้กรรมการทีม่าร่วมประชุมคนใดคนหนึง่ท�าหน้าทีป่ระธานการประชมุคราวนัน้
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หมวดที่ 5

การเงินการบัญชี

 ข้อ 28 เงินของสมาคมจะต้องน�าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการ

ก�าหนดในนามของสมาคม

 ข้อ 29 การถอนเงินหรือสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีเงินฝากของสมาคม ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมหรือ

อุปนายกสมาคม ลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับประทับตรา

ของสมาคม ตามระเบียบว่าด้วยการเงินของสมาคม

 ข้อ 30 การสั่งจ่ายเงินสมาคม ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินของสมาคม

 ข้อ 31 ให้เหรัญญิกและเจ้าหน้าที่  มีอ�านาจเก็บรักษาเงินสดเพื่อส�ารองจ่ายในกิจการของสมาคม ตาม

ระเบียบว่าด้วยการเงินของสมาคม

 ข้อ 32 รอบปีบัญชีของสมาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

 ข้อ 33 ให้คณะกรรมการจัดท�างบดุลปีละครั้ง    ส่งมอบให้ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัด

ไปและผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

 ข้อ 34 ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากทีป่ระชมุใหญ่ประจ�าปี มอี�านาจเข้าตรวจสอบสมดุบญัชีและบรรดา

เอกสารการเงินต่าง ๆ ของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคน ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้อง

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  บรรดาสมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงานของสมาคม

หมวดที่ 6

การแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

 ข้อ 35 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น  และจะต้องมี

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

 ข้อ 36 สมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย

 ข้อ 37 เมื่อสมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 36 ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีเสียด้วย  

และให้โอนทรัพย์สินของสมาคมที่เหลือจากการช�าระบัญชีให้แก่สถาบันการกุศลที่เห็นสมควร  










