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	 สมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้จดัตัง้ข้ึนโดยกองทุนส�ารองเล้ียงชพีของรัฐวสิาหกิจและภาคเอกชน	โดย
มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้สมาคมเป็นเสมอืนศนูย์กลางท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุและส่งเสรมิพฒันาให้กองทนุต่าง	ๆ 	
ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ	โดยในรอบปี	พ.ศ.2558	ที่ผ่านมา	
สมาคมได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ก�าหนดไว้	อันได้แก่	การจัดอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ	
ภายใต้โครงการส่งเสรมิความรูส้�าหรบักรรมการและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักองทนุส�ารองเลีย้งชพี	รวมทัง้การจดัสมัมนา
พิเศษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	จัดสัมมนาพิเศษได้แก่	Asia	Asset	
Management	ฮ่องกง	และ	China	Offshore	ฮ่องกง	และจัดพิมพ์วารสาร	“กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ”	รายไตรมาส	
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออมและการลงทุนไปสู่สมาชิกกองทุน

	 นอกจากกจิกรรมดงักล่าวข้างต้น	สมาคมยังได้ให้ความส�าคญักบัการจดัการประกวดกองทนุส�ารองเลีย้ง
ชีพดีเด่น	 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งสมาคมได้ด�าเนินการจัด
ประกวดติดต่อกันแล้ว	4	ครั้ง	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	เป็นต้นมา		เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ที่มีการบริหารยอดเยี่ยม	เป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับกองทุนอื่น	ๆ	ได้	อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมกองทุน
ส�ารองเลีย้งชพีซึง่เป็นแหล่งทนุขนาดใหญ่แหล่งหนึง่ของประเทศให้ต่ืนตวัในการพฒันารปูแบบการบรหิารกองทนุ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	ทั้งนี้	เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนและงอกเงยของเงินสมาชิกที่จะไว้ใช้จ่ายใน
วัยเกษียณ		ในการจัดประกวดกองทุนดีเด่นนี้สมาคมได้น�ารายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 สมทบทุน	 “มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”	 และเพื่อ
เป็นการต่อยอดการประกวดนี	้สมาคมได้ประสานงานให้กองทนุท่ีชนะเลิศการประกวดกองทนุแต่ละปี	เข้าประกวด
ต่อที่ฮ่องกงซ่ึงจัดโดย	 Asia	 Asset	 Management	 และกองทุนที่ส่งประกวดก็ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องเป็น
ประจ�าทุกปี	

	 ความส�าเรจ็ในการบรหิารงานกจิการของสมาคมในรอบปีทีผ่่านมา	สมาคมได้รบัการช่วยเหลอืสนบัสนนุ
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 ลี้อำธรรม)

นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

สารจาก

นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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	 ปัจจุบนัการออมเงนิเพ่ือเกษียณอายเุป็นประเด็นทีป่ระเทศต่าง	ๆ 	รวมท้ังประเทศไทยพดูถงึและให้ความ
ส�าคญักันมาก	เนือ่งจากในอนาคตผูส้งูอายตุ้องพึง่พงิตวัเองมากขึน้	แต่การออมเงนิของประชาชนยงัค่อนข้างต�า่	
ท�าให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเป็นห่วงว่าผู้ที่เกษียณอายุจะมีเงินไม่เพียงพอที่จะด�ารงชีพตลอด
ชีวิต	สมาชิกกองทุนส�ารองลี้ยงชีพก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน	กล่าวคือ	มีการออมน้อย	ออมสั้นและออมยังไม่เป็น	
โดยมีการจ่ายเงินสะสมกันค่อนข้างต�่า	 มีการน�าเงินออกจากกองทุนก่อนที่จะเกษียณอายุ	 และยังคงลงทุนใน
นโยบายทีไ่ม่เหมาะสมกับอายหุรอืระดับความเส่ียงของตนเอง	ซึง่เป็นผลให้สมาชกิได้รับเงนิเมือ่ออกจากกองทุน
ไม่เพียงพอ	ในปีท่ีผ่านมาจงึได้มกีารแก้ไขพระราชบญัญัตกิองทนุส�ารองเล้ียงชพีเพือ่เปิดโอกาสให้สมาชกิกองทนุ
จ่ายเงินสะสมได้มากกว่านายจ้างจนถึง	15	%		เปิดช่องทางให้สมาชิกโอนเงินไปออมต่อในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพได้		รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนเพื่อให้กองทุนลงทุนได้หลากหลายมากขึ้นและสมาชิกสามารถ
เลือกนโยบายการลงทุนในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเอง	ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่กองทุนเร่งแก้ไขข้อบังคับกัน
เพื่อเปิดช่องทางให้สมาชิกเข้าถึงมาตรการดังกล่าว

	 การด�าเนนิการดังกล่าวข้างต้น	กล่าวได้ว่า	ก.ล.ต.	ได้รับความร่วมมอือย่างดย่ิีงจากสมาคมกองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้การเสนอกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	เป็นรูปธรรม	รวมทั้งจัดให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการกองทุนตลอดจนสมาชิกได้เห็นความส�าคัญ	 ของการออมและการ
ลงทนุ	ส�าหรบัปี	2559	ก.ล.ต.	ยงัคงผลกัดันมาตรการต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะเรือ่งการลงทนุเพือ่ให้สมาชกิ
ใช้ประโยชน์จากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้มากยิ่งขึ้น	อาทิ	การให้บริษัทจัดการเสนอนโยบายหรือแผนการลงทุน
ที่หลากหลายที่สามารถรองรับ	profile	ที่แตกต่างกันของสมาชิกในแต่ละช่วงอายุ	และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ
ปรบัเปล่ียนแผนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายแุละระดบัความเส่ียงทีย่อมรบัได้	การจัดให้มข้ีอมลูมาตรฐานส�าหรบั
คณะกรรมการกองทุนเพื่อใช้เปรียบเทียบและเลือกบริษัทจัดการ	เป็นต้น	ซึ่ง	ก.ล.ต.	และสมาคมยังคงต้องช่วย
เหลือร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องต่อไป	

	 นอกจากนี้	ดังที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นว่า	ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการออมเงินเพื่อเกษียณอายุเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะแรงงานภาคเอกชน	โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติซึ่ง
เป็นกองทุนการออมภาคบังคับเช่นเดียวกับในต่างประเทศ	 เพื่อให้ผู้ที่ท�างานทุกคนมีหลักประกันที่เพียงพอเมื่อ
เกษียณอายุ		ผมจึงขอให้ช่วยกันติดตามและสนับสนุนให้เกิดกองทุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทุกท่านครับ

นำยรพี  สุจริตกุล
เลขาธิการ	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารจากเลขาธิการ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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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

ที่ปรึกษาสมาคม

นายกานต์  ลชิตากุล
ที่ปรึกษา
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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	203	

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	กองทนุ		

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

ดงัต่อไปนี้

ล�ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย
เป้ำหมำย
รำยได้

ช่วงเวลำ
ด�ำเนินกำร

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	 และความเคลื่อนไหวการจัดการกองทุนด้วย	Website	 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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แผนกำรจัดอบรม ประจ�ำปี 2558

ล�ำดับ หลักสูตร จ�ำนวน (คน) วันจัดอบรม

1 การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ	รุ่นที่	11 40 6-7	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

15 17-21	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 40 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 20 13-17	ธันวาคม	2558

 

  6.3		 การจัดท�าวารสาร	“กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”

	 	 	 มีโครงสร้างและเนื้อหาสาระดังนี้

	 	 	 (1)	 บทบรรณาธิการ	มีทุกฉบับ

	 	 	 (2)	 สารจากนายกสมาคม	มีเฉพาะวันส�าคัญ		เช่น	วันปีใหม่	และ	วันจัดตั้งสมาคม	เป็นต้น

	 	 	 (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		และปฏบัิตงิานตามทีค่ณะกรรมการและนายก

สมาคมฯมอบหมาย

	 	 	 2.	 สมาคมฯมีการมอบหมายให้กรรมการในแต่ละคณะอนุกรรมการก�าหนดนโยบายก�ากับ	

ติดตามงานต่าง	 ๆ	 โดยให้อ�านาจและความรับผิดชอบในการด�าเนินงานอย่างเต็มที่ภาย

ใต้กรอบยทุธศาสตร์	และมตขิองคณะกรรมการเพือ่ใหก้ารด�าเนินงานบรรลุเปา้หมายทีต่ัง้

ไว้

	 	 	 3.	 กรณกิีจกรรมเร่งด่วนท่ีไม่สามารถจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ	เพือ่พจิารณา

ได้ทันการให้นายกสมาคมฯ	 หรืออุปนายกสมาคมฯ	 พิจารณาร่วมกับเลขาธิการ	 หรือ

เหรญัญกิหรอืกรรมการทีรั่บผดิชอบงานทีส่มาคมฯมอบหมายพิจารณาด�าเนนิงานได้		และ

ให้เลขาธิการหรือผู้อ�านวยการแจ้งให้กรรมการได้ทราบถึงการด�าเนินการดังกล่าวด้วย

	 	 	 4.	 จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ	อย่างน้อย	3	เดือนต่อ	1	คร้ัง	ส�าหรับการด�าเนนิ

งานในแต่ละกิจกรรม	ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว	จัดให้มีการประชุมได้

ตามที่เห็นสมควร

	 	 	 5.	 กรณีนายกสมาคมฯ	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้อุปนายกสมาคมฯ	ปฏิบัติหน้าที่แทน	

ตามล�าดับ

	 	 	 6.	 กรณมีข้ีอขดัแย้งในการบรหิารสมาคมฯ	ให้เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ	เพือ่	

พจิารณาโดยยดึหลกัการของสมาคมฯ	เป็นทีต่ัง้	มตทิีป่ระชมุถอืว่าเป็นข้อยตุ	ิกรณเีร่งด่วน	

นายกสมาคมฯชี้ขาดและแจ้งให้มีการประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

	 	 	 7.	 ให้กรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมของสมาคมฯ	จัดท�าแผน	/	ทบทวนการด�าเนินงานเสนอ

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง		และให้รายงานผลการ

ด�าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกครั้ง

	 	 	 8.	 ก�าหนดให้ฝ่ายจัดการสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพประกอบด้วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	

และต�าแหน่งอ่ืนๆ	 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ	 และ

นโยบายของคณะกรรมการ	ภายใต้การก�ากับดแูลของเลขาธกิารสมาคมฯ	และ	งบประมาณ

ทีค่ณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตั	ิโดยมกีารปรบัโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม	และยืดหยุน่ตาม

งานที่รับมอบหมาย	และตามโครงสร้างดังนี้
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ฝ่ำยจัดกำรสมำคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 	 คณะกรรมการสมาคม

	 	 เลขาธิการ

	 คณะตรวจสอบภายใน	 ผู้จัดการ	 ที่ปรึกษาส�านักงาน

	 ฝ่ายจัดการ	 ฝ่ายฝึกอบรม	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	

   9.	 การบริหารพนักงานสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 	 	 (1)	 พัฒนาความรู	้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง	เช่น	ความรู้พืน้ฐานของกอง

ทุนส�ารองเลี้ยงชีพ		ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์		เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมใน

หลักสูตรที่สมาคมฯ	จัดขึ้น

	 	 	 	 (2)	 ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 ซึ่งในปัจจุบันงานที่ปฏิบัติการและ	

ผู้รับผิดชอบมีดังต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
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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ต�ำแหน่ง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
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		ทีป่รกึษาสมาคม		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.		 จดัเก็บข้อมลูผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรมและตดิตามวิเคราะห์ข้อมลูทางวชิาการเพือ่เป็นประโยชน์

ต่อฝ่ายวิชาการและอื่น	ๆ		อย่างสม�่าเสมอ

	 	 	 4.	 จัดเตรียมข้อมูลด้านการเงินการลงทุน	และอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร

ของสมาคม
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7. งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรบริหำรส�ำนักงำนสมำคมฯ  ประจ�ำปี  2558

ล�ำดับ รำยกำร ค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวนเงิน

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

960,000
				18,000
				21,000

36,000
				18,000      1,053,000

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส�ำนักงำน
-		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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมใหญ่/คณะกรรมกำร
-		งานจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
-		ค่าพาหนะกรรมการ
-		ค่ารับรองการประชุม
-		ค่ารับรองกรรมการ
-		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการประชุม

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

4 งบประมำณเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สิน - -

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด   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 2558

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.00น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 สำานักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

8.30-8.50	น.	 ลงทะเบียน-รับเอกสาร

9.00-9.15	น.	 กล่าวต้อนรับ

	 โดยดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม	นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

9.15-10.00	น.	 การบรรยายพิเศษ	

 “ควำมส�ำนึกในหน้ำที่กำรปกป้องผลประโยชน์ของกำรบริหำรเงินผู้อื่น

 เสมือนของตัวเอง” โดย ดร.บัณฑิต นิจถำวร

	 กรรมการผู้อ�านวยการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10.00-12.00	น.		 กำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2558

	 โดย	ดร.พิสิฐ  ลี้อำธรรม นำยกสมำคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 กล่าวเปิดประชุม	และด�าเนินการประชุมตามวาระ	ดังต่อไปนี้

  วำระที่ 1 	 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 วำระที่ 2	 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2557

 วำระที่ 3	 เรื่องรายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558

 วำระที่ 4	 เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุล	ประจ�าปี	2558

 วำระที่ 5	 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2559

 วำระที่ 6	 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

 วำระที่ 7	 เรื่องอื่น	ๆ		(ถ้ามี)

12.00	น.	 ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2558
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วาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2558
สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-12.00น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 สำานักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

วำระที่  1	 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วำระที่  2	 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2557

วำระที่  3	 เรื่องรายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558

วำระที่  4	 เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุล	ประจ�าปี	2558

วำระที่  5	 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2559

วำระที่  6	 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

วำระที่  7	 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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วาระที่  1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วำระ ที่   1   เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 	 		 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

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

		 	 2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

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

		 	 3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

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

		 	 4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

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

	 	 	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

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

	 	 	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

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

		 	 7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

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



รายงานกิจการประจำาปี 2558
สมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   22

วาระที่  2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำานักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

 

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

	 1.		ดร.พสิฐิ		 ลี้อาธรรม	 นายกสมาคม

	 2.		นายพรณรงค์		 พรใจหาญ	 อปุนายก

	 3.		นายศภุชยั	 หวานฉ�่า	 ผู้แทนนายอนวุฒัน์		จงยนิด	ี	อปุนายก

	 4.		ว่าที่ร้อยเอกคณาศกัดิ์		ณฐัพลพศิทุธิ์	 กรรมการ

	 5.		นายวชิยั		 สเุวชยถาวร	 กรรมการ

	 6.		นายเจน	 หน่อท้าว	 กรรมการ

	 7.		นางลลติา			 ขนัตญิานวุฒัน์	 กรรมการและนายทะเบยีน

	 8.		นางภาวนชุ		 เอี่ยมนวชาต	 ผู้แทนนางสาวนชัชา	พรตปกรณ์	กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ	ิ	

	 9.		นางภทัรพร	 เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	 กรรมการและผู้ช่วยเหรญัญกิ

	 10.	นายพรชยั	 พพิฒัน์ด�ารงกลุ								 ผู้แทนนางจฬุารตัน์		เหราบตัย์			กรรมการ

	 11.	นายเชดิศกัดิ์					 สกลุทววีฒัน์								 กรรมการและเลขาธกิาร

รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม

	 1.		นายสวุฒัน์		 เชี่ยวชาญชยั	 อปุนายก

	 2.		เรอือากาศเอกกนก	ทองเผอืก	 อปุนายก

	 3.		นายโกศล	 สงเนยีม	 กรรมการและประชาสมัพนัธ์

	 4.		นางราตร	ี จารวุนากลุ	 กรรมการ

	 5.		นายทรงศกัดิ์	 พลนอก	 กรรมการ

	 6.		นางอญัชล	ี เจยีประเสรฐิ	 กรรมการ

	 7.		นายเจษฎา			 จนัทวงษ์โส	 กรรมการ

	 8.		นายช�านาญ	 กจิสมมารถ									 กรรมการ

	 9.		นางสาวซนิ	 ตรทีรพัย์ธนกลุ	 กรรมการ

	 10.		นางณฐัญา	 นยิมานสุร												 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ	ิ

รายชื่อที่ปรึกษาที่เข้าประชุม 

	 1.		นายธรีพนัธุ์	 วภิาวกีลุ	 ที่ปรกึษา

	 2.		นายมโนชยั	 สดุจติร	 ที่ปรกึษา
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

	 1.		นายอาทร	 เจรญิหลาย	 ผู้จดัการสมาคม

	 2.		นางสาวกาญจนา	 โรหติารชนุ	 ผู้ช่วยผู้จดัการสมาคม

	 3.		นางขนษิฐา	 ชายดวงค�า	 เจ้าหน้าที่ธรุการ

	 4.		นางสาวพนัธภิา	 ผู้ปรารถนา	 เจ้าหน้าที่การเงนิการบญัชี

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

	 1.	 กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	เจ้าหน้าที่สหกรณ์

	 2.	 กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	กลุ่มทรู

	 3.	 การเคหะแห่งชาติ

	 4.	 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย

	 5.	 การนคิมอตุสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย

	 6.	 การประปานครหลวง

	 7.	 การประปาส่วนภูมภิาค

	 8.	 การไฟฟ้านครหลวง

	 9.	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

	 10.	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

	 11.	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

	 12.	 ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จ�ากดั	(มหาชน)

	 13.	 ธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 14.	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 15.	 ธนาคารออมสนิ

	 16.	 บรษิทั	ทโีอที	จ�ากดั	(มหาชน)

	 17.	 บรรษทัประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม

	 18.	 บรษิทั	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากดั	(มหาชน)

	 19.	 บรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 20.	 บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั

	 21.	 บรษิทั	เชาว์	สตลี	อนิดสัทรี้	จ�ากดั	(มหาชน)

	 22.	 บรษิทั	ซสัโก้	จ�ากดั	(มหาชน)

	 23.	 บรษิทั	ซงิเกอร์ประเทศไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 24.	 บรษิทั	ซโิน-ไทย	เอน็จเีนยีริ่ง	แอนด์	คอนสตรคัชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)

	 25.	 บรษิทั	ซฟีโก้	จ�ากดั	(มหาชน)

	 26.	 บรษิทั	ดคีอนโปรดกัส์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 27.	 บรษิทั	โตโย-ไทย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)

	 28.	 บรษิทั	ทางด่วนกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)

	 29.	 บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 30.	 บรษิทั	ทพิยประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)
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	 31.	 บรษิทั	ทพิยประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)

	 32.	 บรษิทั	ททีแีอนด์ที	จ�ากดั	(มหาชน)

	 33.	 บรษิทั	ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม	จ�ากดั	(มหาชน)

	 34.	 บรษิทั	ไทยแอดมนิสิเทรชั่น	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั

	 35.	 บรษิทั	นวนคร	จ�ากดั	(มหาชน)

	 36.	 บรษิทั	เบอร์ลี่	ยคุเกอร์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 37.	 บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)

	 38.	 บรษิทั	ปูนซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 39.	 บรษิทั	เมโทรซสิเตม็ส์คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	(มหาชน)

	 40.	 บรษิทั	โรวไิทย	จ�ากดั

	 41.	 บรษิทั	วตัสนั	ฟาร์ลี	แอนด์	วลิเลี่ยมส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั

	 42.	 บรษิทั	วทิยกุารบนิ	จ�ากดั

	 43.	 บรษิทั	ศรวีชิยัเวชววิฒัน์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 44.	 บรษิทั	อะมานะฮ์		ลสิซิ่ง	จ�ากดั	(มหาชน)

	 45.	 บรษิทั	อู่กรงุเทพ	จ�ากดั

	 46.	 บรษิทั	เอน็เอม็บี	–	มนิแิบไทย

	 47.	 บรษิทั	เอออน	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

	 48.	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ทสิโก้	จ�ากดั

	 49.	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ฟินนัซ่า	จ�ากดั

	 50.	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ไทยพาณชิย์	จ�ากดั

	 51.	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

	 52.	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

	 53.	 โรงงานยาสูบ		กระทรวงการคลงั

	 54.	 สถาบนัการบนิพลเรอืน

	 55.	 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 56.	 สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

	 57.	 สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จ�ากดั

	 58.	 ส�านกังานกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยาง

	 59.	 ส�านกังานธนานเุคราะห์

	 60.	 องค์การคลงัสนิค้า

	 61.	 องค์การสวนพฤกษศาสตร์		

	 62.	 องค์การสรุา	กรมสรรพสามติ

     

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น
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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	 	 1.1	 ดร.พสิฐิ	 	ลี้อาธรรม	อปุนายกสมาคม	ประธานในที่ประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุได้ทราบว่า	ตาม 

ข้อบงัคบัของสมาคมฯ		ข้อที่	25	ก�าหนดว่าในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	จะต้องมกีองทนุสมาชกิเข้าร่วมประชมุ

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชกิทั้งหมด	หรอืไม่น้อยกว่า	50	กองทนุสมาชกิ	แล้วแต่จ�านวนใดถงึก่อนจงึจะถอืว่าครบ

องค์ประชมุ	 บดันี้	 ในห้องประชมุมสีมาชกิเข้าร่วมประชมุจ�านวน	 	 62	 กองทนุ	 จงึถอืได้ว่าการประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี	2557		มอีงค์ประชมุครบแล้ว	จงึได้เปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2557	

	 	 1.2	 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า	คณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาแก้ไขพระราชบญัญตักิองทนุส�ารอง

เลี้ยงชพี...จะเป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ขั้นต่อไปเป็นการน�าเสนอสภาปฏริปูแห่งชาต	ิ(สปช)	

พจิารณาต่อไป

    

 มติที่ประชุม			ที่ประชมุรบัทราบ	

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

		 	 เลขาธกิารสมาคมฯ		 ได้น�าเสนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	 2556	ต่อที่ประชมุ	 เพื่อให้

สมาชกิได้พจิารณารบัรอง

 มติที่ประชุม	 	ที่ประชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	 2556	ตามที่เลขาธกิาร

ได้น�าเสนอ

วาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2557

		 	 เลขาธกิารสมาคมฯ		ได้น�าเสนอรายงานผลการด�าเนนิงานของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ประจ�า

ปี	2557	โดยสรปุดงันี้		

  1. การเพิ่มจ�านวนสมาชิก

	 	 	 สมาคมฯ	 ได้ด�าเนนิการรณรงค์และเชญิชวนกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีต่าง	 ๆ	 ทั้งกองทนุใหญ่และ

กองทนุเลก็ให้เหน็ความส�าคญัด้านกองทนุฯ		และเข้ามาเป็นสมาชกิของสมาคมฯ		อย่างไรกต็ามในปี		2557		ได้มี

กองทนุสมคัรเข้าเป็นสมาชกิเพิ่มเตมิ	จ�านวน	17	นายจ้าง		จงึท�าให้		ณ		วนัที่		31		ธนัวาคม		2557		สมาคมกองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชพี	มสีมาชกิกองทนุจ�านวนทั้งสิ้น		201		กองทนุหน่วยงาน

  2. การจัดโครงการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 	 ในรอบปี	 	2557	สมาคมฯ		ได้มกีารจดัอบรมหลกัสูตรต่าง	ๆ	 เสวนาและศกึษาดูงาน	ณ	ต่าง

ประเทศซึ่งเป็นภารกิจหลักหนึ่งในสี่ของสมาคมฯ	 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 และผู้ที่มี

ความสนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้	 เพื่อการพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 โดยสมา

คมฯ	ได้จดัการอบรม	จ�านวน	9	ครั้ง	จดัสมัมนา/เสวนา	จ�านวน	3	ครั้ง	และศกึษาดูงาน	จ�านวน	1	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	

13	ครั้ง	ดงัต่อไปนี้	
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  2.1 การจัดอบรม  

    2.1.1 การอบรมหลักสูตร “กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 2

	 ระหว่างวนัที่	 6-7	กมุภาพนัธ์	 2557	สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีได้จดัอบรม

หลกัสูตร	“กรรมการกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี”	 รุ่นที่	 2	ณ	ห้องบษุราคมั	 โรงแรมอะรสิตั้น	

สขุมุวทิ	24	โดยมกีรรมการและเจ้าหน้าที่กองทนุเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้นจ�านวน	34	คน	จาก

หน่วยงานต่าง	ๆ	จ�านวน	17	หน่วยงาน		โดยมผีู้ทรงคณุวฒุจิากบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทนุ	กรงุไทย	จ�ากดั	 (มหาชน)	บรษิทั	ทพิยประกนัชวีติ	จ�ากดั	 (มหาชน)	บรษิทัหลกั

ทรพัย์จดัการกองทนุ	ฟินนัซ่า	จ�ากดั	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ทสิโก้	จ�ากดั	และ

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย	จ�ากดั	เป็นวทิยากรการอบรมครั้งนี้

   2.1.2 การอบรมหลักสูตร “จะคัดเลือกบริษัทจัดการอย่างไรดีจึงจะถูกใจ” รุ่นที่ 6

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2557	 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัด

อบรมหลักสูตร	 “จะคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ”	 รุ่นที่	 6	 ณ	 ห้อง

บุษราคัม	 โรงแรมอะริสตั้น	 สุขุมวิท	 24	 โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุนเข้ารับการ

อบรมทั้งสิ้นจ�านวน	23	คน	จากหน่วยงานต่าง	ๆ 	จ�านวน	10	หน่วยงาน	โดยมผีูท้รงคณุวฒุิ

จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ทิสโก้	 จ�ากัด	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	และที่ปรกึษาสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	เป็นวทิยากร

การอบรมครั้งนี้

   2.1.3 การอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ”  รุ่นที่ 10

 ระหว่างวันที่	 20-21	 มีนาคม	 2557	 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดอบรม

หลกัสูตร	“การบรหิารความเสี่ยงเชงิปฏบิตักิาร”		รุ่นที่	10		ณ	ห้องมรกต	โรงแรมอะรสิตั้น		

สขุมุวทิ	24	โดยมกีรรมการและเจ้าหน้าที่กองทนุเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้นจ�านวน	24	คน	จาก

หน่วยงานต่าง	ๆ	จ�านวน	12	หน่วยงาน	โดยมผีู้ทรงคณุวฒุจิากบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทนุ	ธนชาต	จ�ากดั	เป็นวทิยากรการอบรมครั้งนี้

   2.1.4 อบรมหลักสูตร “กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 3

	 ระหว่างวนัที่	19-20	มถินุายน	2557	สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีได้จดัอบรม

หลักสูตร	 “กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”	 (Accredited	 Provident	 Fund	 Committee	

Members	Program)	รุ่นที่	3		ณ	ห้องมรกต	โรงแรมอะรสิตั้น	สขุมุวทิ	24	มกีรรมการกองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชพี	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้นจ�านวน		35	ท่าน	จาก	18	

หน่วยงาน	 โดยการอบรมครั้งนี้	 ได้รบัความร่วมมอืจาก	บลจ.	กรงุไทย	จ�ากดั	 (มหาชน)	

บลจ.	ทสิโก้	จ�ากดั	บลจ.	ฟินนัซ่า	จ�ากดั	บลจ.	กสกิรไทย	จ�ากดั	และบรษิทั	ทพิยประกนั

ชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	ส่งผู้ทรงคณุวฒุมิาเป็นวทิยากรอบรม

   2.1.5 การอบรมหลักสูตร “การวางแผนเกษียณอายุส�าหรับมนุษย์เงินเดือน” รุ่นที่ 3

	 ระหว่างวนัที่	23-25	กรกฎาคม	2557	สมาคมได้จดัอบรมหลกัสูตร	“การวางแผน

เกษยีณอายุ	ส�าหรบัมนษุย์เงนิเดอืน”	รุ่นที่	3	ณ	ห้องบษุราคมั	โรงแรมอะรสิตั้น	สขุมุวทิ	

24	 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจ�านวน	 48	
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ท่าน	จาก	18	หน่วยงาน	โดยการอบรมครั้งนี้	ได้รบัความร่วมมอืจากสมาคมนกัวางแผน

ทางการเงินไทย	 บลจ.ฟินันซ่า	 จ�ากัด	 บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	 กรมสรรพากร	 และ

องค์กรเพื่อพฒันาแห่งประเทศไทย	ส่งผู้ทรงคณุวฒุมิาเป็นวทิยากรอบรม

   2.1.6 การอบรมหลักสูตร “พัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและ

ภาระ” ภาษอีากรรุ่นที่	3

	 เมื่อวนัศกุรท์ี่	15	สงิหาคม	2557	สมาคมได้จดัอบรมหลกัสูตร	“พฒันาการใหม่ๆ	

ของกฎหมายกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีและภาระภาษอีากร”	รุน่ที่	3		ณ	ห้องกองทอง	โรงแรม	

อะรสิตั้น	สขุมุวทิ	24	มกีรรมการกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีและผูท้ี่เกี่ยวข้องเข้ารบัอบรมทั้งสิ้น	

จ�านวน	95	ท่าน	จาก	38	หน่วยงาน	โดยการอบรมครั้งนี้	ได้รบัความร่วมมอืจากส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และกรมสรรพากร	ส่งผู้ทรงคณุวฒุิ

มาเป็นวทิยากรอบรม

   2.1.7 การอบรมหลักสูตร “การบริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น” รุ่นที่ 4

	 เมื่อวนัศกุร์ที่	10	ตลุาคม	2557	สมาคมส�ารองเลี้ยงชพีได้จดัอบรมหลกัสูตร	“การ

บรหิารพอร์ตการ	เบื้องต้น”	รุน่ที่	4	ณ	ห้องบษุราคมั	โรงแรมอะรสิตั้น	สขุมุวทิ	24	มกีรรมการ

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้น	จ�านวน		48	ท่าน	

จาก	 14	หน่วยงาน	 โดยการอบรมครั้งนี้	 ได้รบัความร่วมมอืจากบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทนุ	กรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทัหลกัทรพัย์ทรนิติี้	จ�ากดั	และกองทนุส�ารองเลี้ยง

ชีพ	 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร

อบรม

   2.1.8 การอบรมหลักสูตรหลักสูตร “กรรมการกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ” (Accredited 

Provident Fund Committee Members Program) รุ่นที่ 4

	 ระหว่างวนัที่	6-7	พฤศจกิายน	2557		สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีได้จดัอบรม

หลักสูตร	 “กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”	 (Accredited	 Provident	 Fund	 Committee	

Members	Program)	รุ่นที่	4	ณ	ห้องบษุราคมั	โรงแรมอะรสิตั้น	สขุมุวทิ	24	มกีรรมการ

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้น	จ�านวน		53	ท่าน	

จาก	25	หน่วยงาน	โดยการอบรมครั้งนี้	ได้รบัความร่วมมอืจาก	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทนุ	กรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ทสิโก้	จ�ากดั	หลกัทรพัย์จดัการ

กองทนุ	กสกิรไทย	จ�ากดั	และบรษิทัทพิยประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	ส่งผู้ทรงคณุวฒุมิา

เป็นวทิยากรอบรม

   2.1.9 การอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติการจัดการลงทุนด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน” 

(Financial Lab) รุ่นที่ 9

	 ระหว่างวนัที่	14	–	18	ธนัวาคม	2557	สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีได้จดัอบรม

หลกัสูตร	“การฝึกปฏบิตักิารจดัการลงทนุด้วยเครื่องมอืทางการเงนิ”		(Financial	Lab)	รุ่น

ที่	9		ณ	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลงัเชยีงใหม่	จงัหวดัเชยีงใหม่		มกีรรมการกองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชพี	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้นจ�านวน	32	ท่าน	จาก	12	
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หน่วยงาน	โดยมผีูท้รงคณุวฒุจิากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลงัเชยีงใหม่		เป็นวทิยากร

ด�าเนนิการอบรม

  2.2   การจัดศึกษาดูงาน

    2.2.1 การศึกษาดูงาน ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน

	 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการออมและการ

ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ	 ณ	 กรุงสต็อคโฮล์ม	 ประเทศสวีเดน	 ระหว่างวันที่	 17-21	

พฤษภาคม	 2557	 โดยมดีร.พสิฐิ	 	 ลี้อาธรรม	 นายกสมาคมฯ	 เป็นหวัหน้าคณะน�าผู้ร่วม

โครงการ	จ�านวน	23	ท่าน			ซึ่งเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ผูบ้รหิาร

และเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 	 สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และ

สถาบนัการเงนิ	ไปศกึษาดูงานที่หน่วยงานต่าง	ๆ 	จ�านวน	4	หน่วยงาน	ได้แก่	1)	Estlander	

&	Partners	Ltd.	2)	Tredji	AP-fonden	 (AP3)/	Third	Swedish	National	Pension	Fund	3)	

FINANSINSPEKTIONEN	และ	4)	Kungliga	Tekniska	Hogskolan	(KTM)	

 3. การจัดประชุม

  3.1  การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

	 	 	 ในรอบปี	2557	สมาคมได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมเป็นประจ�าทกุ	ๆ 	สอง

เดอืน	รวมจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมทั้งสิ้น	จ�านวน	6	ครั้ง	ดงันี้

   3.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 1/2557  

	 จดัขึ้นเมื่อวนัองัคารที่	18	มนีาคม	2557		ระหว่างเวลา	12.00-14.00	น.	ณ	ห้อง

ประชมุ		ชั้น	21	บรษิทั	จาร์ดนี	แมธทสีนั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั		อาคารไทม์สแควร์	สขุมุวทิ

   3.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2557  

	 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 17	 เมษายน	 2557	 ระหว่างเวลา	 16.00-17.00	 น.	 

ณ	ห้องประชมุ	1201	ชั้น	12	ส�านกังานคณะกรรมการ		ก.ล.ต.	ถนนวภิาวดรีงัสติ	

   3.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2557 

	 จดัขึ้นเมื่อวนัศกุร์ที่	 13	มถินุายน	2557	 เวลา	10.00-12.00	น.	ณ	ห้องประชมุ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	อาคารวานสิสา	ชั้น	21	ซอยชดิลม	ถนนเพลนิจติ

   3.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2557  

	 จดัขึ้นเมื่อวนัองัคารที่	19	สงิหาคม	2557	เวลา	14.30-16.30น.	ณ	ห้องประชมุ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ชั้น	21	อาคารวานสิสา	ซอยชดิลม	ถนนเพลนิจติ

   3.1.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2557  

	 จดัขึ้นเมื่อวนัองัคารที่	 28	ตลุาคม	2557	 เวลา	13.30-16.30น.	ณ	ห้องประชมุ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ชั้น	21	อาคารวานสิสา	ซอยชดิลม	ถนนเพลนิจติ

   3.1.6 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม  ครั้งที่ 6/2557  

	 จดัขึ้นเมื่อวนัองัคารที่		23		ธนัวาคม	2557	ระหว่างเวลา	15.0-19.00น.	ณ		ห้อง

บอลรูม	3	โรงแรมโซฟีเทล	กรงุเทพ	สขุมุวทิ
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  3.2 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

	 				 	 เมื่อวนัศกุร์ที่	 28	 มนีาคม	 2557	 สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีได้จดั	 “การประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี	2556”	ณ	ห้องประชมุใหญ่	ชั้น	18	การไฟฟ้านครหลวงส�านกังานใหญ่	เพลนิจติ	โดยมดีร.พสิฐิ		ลี้อาธรรม	

นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เป็นประธานในที่ประชุม	 การประชุมครั้งนี้มีกองทุนสมาชิกสมาคมเข้าร่วม

ประชมุทั้งสิ้น		50	กองทนุสมาชกิ		อนึ่ง	ก่อนการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีคราวนี้	สมาคมฯได้จดัให้มกีารเสวนา

พิเศษหัวข้อ	 “เศรษฐกิจโลกกับการลงทุนของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในฐานะที่

เป็น	 GIPS	 Sponsor	 Country”	 โดยมีดร.พิสิฐ	 	 	 ลี้อาธรรม	 นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และนายสิงหะ		

นกิรพนัธุ์		กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ	สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	เป็นวทิยากรบรรยาย

 4. งานด้านประชาสัมพันธ์

  4.1 การจัดท�าวารสาร “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” ปี 2557 (ฉบับที่  42 - 45)

	 	 	 การเป็นศูนย์กลางระหว่างกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 	 และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนเงิน

ออมทั้งในและต่างประเทศ			เป็นภารกจิหลกัของสมาคมฯ		โดยบทบาทในส่วนนี้		สมาคมฯ	ได้จดัท�าวารสารกองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชพี	 เป็นประจ�าทกุไตรมาส		โดยพมิพ์ครั้งละ		3,000		ฉบบั		จดัส่งให้แก่สมาชกิสมาคม		ส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง		และสถาบนัการศกึษาต่าง	ๆ		โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใด	ๆ		วารสารของสมาคม		ในแต่ละฉบบัจะประกอบ

ไปด้วยเนื้อหาหลกั	ๆ 		คอื	บทความที่เกี่ยวกบัการออมและการลงทนุ	ตลอดจนความเคลื่อนไหวในการบรหิารจดัการ

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

  4.2 Website ของสมาคม

	 	 	 นอกจากสมาคมฯ	 จะใช้สื่อจากวารสาร	 “กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี”	 	 ในการประชาสมัพนัธ์และ

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสมาคมฯแล้วนั้น		

สมาคมฯ	ยงัได้ท�าการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่าง	ๆ	ทาง	Website	ของสมาคม	www.aop.or.th	 	 เพื่อเป็นการส่ง

เสรมิการประชาสมัพนัธ์อกีทางหนึ่ง	รวมทั้ง	ได้จดัท�า	E-book	ในส่วนของ	วารสาร	“กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี”	และ	

“รายงานกจิการประจ�าปี”	อกีด้วย

 5. กิจกรรมสัมพันธ์กับสมาชิก

	 	 สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี		ได้จดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างความสามคัคใีนหมูส่มาชกิและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 	 ตลอดจนกิจกรรมการหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสมาคม	 ให้ด�าเนินการลุล่วงตาม

วตัถปุระสงค์		อกีทั้งได้ร่วมสนบัสนนุช่วยเหลอืด้านการกศุลฯ		อกีด้วย	ดงันี้

  5.1 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2557

	 	 	 เมื่อวันจันทร์ที่	 28	 เมษายน	 2557	 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดกอล์ฟการกุศลชิงโล่

พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ครั้งที่	13		ประจ�าปี	2557	ณ	สนามกอล์ฟเมอืงแก้ว	

บางนา	ปรากฏว่าทมีกอล์ฟสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เป็นทมีชนะเลศิ	ได้รบัพระราชทานถ้วยรางวลัสมเดจ็พระ

เทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	

  5.2 จัดประกวดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2557

	 	 	 ส�าหรบัในปี		2557	ได้ด�าเนนิการจดัการประกวดกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีดเีด่น	ครั้งที่	3	ประจ�าปี	

2557	 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยจัดงานวันประกาศผลและมอบ

รางวลักองทนุดเีด่นขึ้น		เมื่อวนัพฤหสับดทีี่	20	พฤศจกิายน		2557		ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมโซฟีเทล	กรงุเทพ	
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สขุมุวทิ	โดยมกีองทนุที่ชนะการประกวดได้รบัโล่พระราชทานของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี

และกองทุนที่ได้รองชนะเลิศได้รับโล่กระทรวงการคลัง	 	 และส่วนกองทุนที่ได้รางวัลชมเชยได้รับโล่สมาคมกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชพี	การจดังานครั้งนี้ได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.วรพล		โสคตยิานรุกัษ์	 	 เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	บรรยายพเิศษหวัข้อ	“นโยบายของตลาดทนุกบัการออมเพื่อไว้ใช้ในยามชรา”	

และคณุเกศรา	มญัชศุร	ีกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	บรรยายพเิศษหวัข้อ	“ความส�าคญั

ของการลงทนุเพื่อเตรยีมพร้อมในวยัเกษยีณ”

 6. ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  6.1  การสมัมนาพเิศษเร่ือง “Target Date” ทางเลอืกใหม่ในการลงทนุส�าหรบัสมาชกิกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ  

	 	 	 เมื่อวนัพธุที่	28	พฤษภาคม	2557	และวนัพธุที่	25	มถินุายน	2557	สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยง

ชพีได้ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 จดัสมัมนาเรื่อง	 “Target	 Date”	 ทาง

เลอืกใหม่ในการลงทนุส�าหรบัสมาชกิกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ณ	ห้องประชมุ	1601	ชั้น	16	ส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	มผีู้เข้าร่วมสมัมนาทั้งสองครั้งรวมกนั	จ�านวน	250	ท่าน		โดยมดีร.แมน	ชตุิ

ชเูดช		วทิยากรจากกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ	บรรยายหวัข้อ	“การบรหิารจดัการแผนการลงทนุสมดลุตามอาย”ุ	ดร.พร

อนงค์	 บษุราตระกูล	 วทิยากรจากคณะ	 	 	พาณชิศาสตร์และการบญัชี	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 บรรยายหวัข้อ	

“การจดัสรรการลงทนุระยะยาวและแนวคดิ	นโยบายการลงทนุแบบ	Target	Date/Life	Path”	และ	นายเจษฎา		สขุทศิ	

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ซไีอเอม็บ-ีปริ๊นซเิพลิ	จ�ากดั	บรรยายหวัข้อ	“กองทนุส�ารองเลี้ยงชพีกบันโยบายการ

ลงทนุแบบ	Target	Date”

  6.2 การจัดเสวนา หัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน” 

	 	 	 สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีได้ร่วมกบับรรษทัตลาดรองสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั	(บตท.)	จดัเสวนา

หวัข้อ	“อนาคตเศรษฐกจิไทย	ก้าวไกลสูต่ลาดทนุ”	เมื่อวนัองัคารที่	29	กรกฎาคม	2557ระหว่าง	เวลา	09.00	-	14.00	น.	

ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	1	โรงแรมเชอราตนั	แกรนด์	สขุมุวทิ	(กรงุเทพฯ)	เพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนความรู้ด้านตลาด

เงนิและตลาดทนุ	

  6.3 จัดเสวนาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   	 6.3.1	สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการเสวนา

หวัข้อ	“เข้าใจพื้นฐาน	รู้ทนัเทคนคิ	พชิติหุ้น”	เมื่อวนัที่	24	กรกฎาคม	2557	ระหว่างเวลา	

18.00-20.00	น.	ณ	หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวยีน	อนิทรชยั	อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ปะเทศไทย	ถนนรชัดาภเิษก	คลองเตย	

	 		 	 6.3.2	สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการเสวนา

หวัข้อ	“กรองหุ้นดี	อตุสาหกรรมเด่น	ผ่านงบการเงนิ”	(How	to	Scan	Sectorial	Financial	

Statement)	ในวนัพฤหสับดทีี่	 16	ตลุาคม	2557	 เวลา	18.00	 -	 20.00	น.	ณ	หอประชมุ

ศาสตราจารย์สังเวียน	 อินทรวิชัย	 ชั้น	 3	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ถนน

รชัดาภเิษก	คลองเตย
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 7. กิจกรรม CSR

	 	 เมื่อวนัที่	30	สงิหาคม	2557	สมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีร่วมกบัสมาคมนกัเรยีนเก่าเนเธอร์แลนด์ใน

พระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีปลกูต้นไม้	ณ	บรเิวณด้านข้างทางขึ้นศนูย์พฒันา

ภูฟ้า	อ�าเภอบ่อเกลอื	จงัหวดัน่าน	ตาม	“โครงการปลูกไม้ป่าดอกสเีส้นทางสวย”	จ�านวน	50	ไร่	ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่	

พญาเสอืโคร่ง	อนิทนลิน�้า	ตะแบก	ชยัพฤกษ์	และเสี้ยวดอกขาว	ชนดิละ	1,500	ต้น	ทั้งนี้	เพื่อเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนม์พรรษา	5	รอบ	วนัที่	2	เมษายน	

2558

 มติที่ประชุม		ที่ประชมุมมีตริบัทราบรายงานใน		วาระที่	3		เรื่องรายงานผลการด�าเนนิงาน	ประจ�า

ปี	2557	ของสมาคมฯ

วาระที่ 4 เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุลประจ�าปี 2557

	 	 กรรมการและเหรญัญกิสมาคมฯ	 ได้เสนอรายงานสถานะการเงนิและงบดลุประจ�าปี	 2557	 โดยมงีบ

แสดงฐานะทางการเงนิ		ณ	วนัที่		31		ธนัวาคม		2557		โดยสรปุดงัต่อไปนี้

 1.   งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 สมำคมฯ    

		 	 มีสินทรัพย์		 จ�านวน	 5,198,412.52	 บาท		

	 	 มีหนี้สิน			 	 จ�านวน	 224,692.61	 บาท

	 	 มีส่วนของสมาคมฯ		 จ�านวน	 4,973,719.91	 บาท																																																																																																																																													

 2. งบก�ำไรขำดทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 สมำคมฯ   

	 	 มีรายได้		 	 จ�านวน	 7,699,417.59	 บาท	

	 	 มีค่าใช้จ่าย		 จ�านวน	 6,669,909.34	 บาท	

	 	 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ	 จ�านวน	 1,029,508.25	 บาท

 มติที่ประชุม		ที่ประชมุมมีตริบัรองสถานะทางการเงนิ	ประจ�าปี	2557	ของสมาคมฯ

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประจ�าปี 2558

	 	 เลขาธกิารสมาคมได้แจ้งที่ประชมุว่า	ตามข้อบงัคบัของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี		ข้อ		34		ก�าหนด

ให้มกีารแต่งตั้งผู้สอบบญัชปีระจ�าปี	 	 โดยที่คณะกรรมการสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีและสมาชกิ	 ได้เสนอแต่ง

ตั้งให้ส�านกังานสอบบญัชอีภทิรพัย	์ซ.ีพ.ีเอ	เป็นผูส้อบบญัชขีองสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี		ประจ�าปี		2558		โดย

มคี่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี		ไม่เกนิ		10,000		บาท		(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	โดยส�านกังานสอบบญัชอีภทิรพัย์	ซ.ีพ.ี

เอ	ได้มอบหมายให้ผู้สอบผู้บญัชขีองส�านกังานสอบบญัชฯี	3	ท่าน	เป็นผู้สอบบญัชซีึ่งประกอบด้วย

	 1.	นายชัชวาล		 เตรียมวิจารณ์กุล		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่		6398

	 2.	นายประวิทย์		 วงศ์คณิต	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่		4193

	 3.	นายโดม	 วุฒิปุญญะ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่		5251
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	 	 โดยมอบหมายให้ผูส้อบบญัชท่ีานใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ของสมาคมฯ	ประจ�าปี	2558	และในกรณทีี่ผู้สอบบญัชอีนญุาตดงักล่าวข้างต้น	ไม่สามารถปฏบิตังิานได้ส�านกังาน

สอบบญัชฯี	จะจดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตท่านอื่นของส�านกังานฯแทนให้

  มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งส�านักงานสอบบัญชีอภิทรัพย์	 ซี.พี.เอ	 เป็นผู้สอบบัญชีสมาคม

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ประจ�าปี	2558

 

วาระที่ 6 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคม หมวดที่ 5 ข้อ 28 

	 	 เลขาธกิารสมาคมไดแ้จ้งตอ่ที่ประชมุว่า	ข้อบงัคบัของสมาคม	หมวดที่	5	การเงนิการบญัช	ีข้อ	28	ระบุ

ไว้ว่า	“เงนิของสมาคมจะต้องน�าฝากไว้	ณ	ธนาคารพาณชิย์และหรอืสถาบนัการเงนิที่คณะกรรมการก�าหนดในนาม

ของสมาคม”	แต่สถานการณ์ปัจจบุนัสมาคมฝากเงนิสมาคมทั้งหมดไว้กบัธนาคารกรงุไทย	บญัชปีระเภทออมทรพัย์	

ซึ่งได้รบัดอกเบี้ยร้อยละประมาณ	0.50	ต่อปี	 	อกีทั้ง	 เงนิฝากธนาคารบางประเภท	จะก�าหนดให้ดอกเบี้ยเงนิฝาก

ของนติบิคุคลประเภทสมาคมในอตัราต�่ากว่าลกูค้าทั่วไป	เพื่อประโยชน์สดุสงูของกระแสเงนิสดส่วนเกนิของสมาคม	

เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทนุในสนิทรพัย์ที่มคีวามเสี่ยงในระดบัที่ยอมรบัได้	คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอแก้ไข

ข้อบังคับหมวดนี้	 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาน�าเงินสมาคมไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ

เสี่ยงต�่า	เช่น	พนัธบตัรรฐับาล	และตราสารหนี้ที่มคีวามมั่นคงสูง	เป็นต้น		โดยแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัสมาคม	ข้อ	

28	ให้มขี้อความดงัต่อไปนี้

  ข้อบังคับปัจจุบัน

	 	 ข้อ	28	เงนิของสมาคมจะต้องน�าฝากไว้	ณ	ธนาคารพาณชิย์และหรอืสถาบนัการเงนิที่คณะกรรมการ

ก�าหนดในนามของสมาคม

  ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม

	 					 ข้อ	28	เงนิของสมาคมจะตอ้งน�าฝากไว้	ณ	ธนาคารพาณชิย์และหรอืสถาบนัการเงนิ	หรอืจดัการอย่าง

หนึ่งอย่างใด	โดยมหีลกัฐานประกนัมั่นคงตามที่คณะกรรมการบรหิารสมาคมมมีตเิป็นเอกฉนัท์		

  ประเด็นที่พิจารณา	ในการยื่นขอจดทะเบยีนแก้ข้อบงัคบัครั้งนี้		สมาคมมอบอ�านาจให้	นายอาทร		

เจรญิหลาย	ผูจ้ดัการสมาคม	เป็นผูด้�าเนนิการยื่นจดทะเบยีนการแก้ไขข้อบงัคบั		โดยสามารถแก้ไขปรบัปรงุข้อความ

ได้ตามค�าแนะน�าของนายทะเบยีน

  มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับสมาคมข้อ	 28	 	 ตามที่เสนอ	 โดยมอบ

อ�านาจให้	นายอาทร	เจรญิหลาย	ผูจ้ดัการสมาคม	เป็นผูด้�าเนนิการยื่นจดทะเบยีนการแก้ไขข้อบงัคบักบันายทะเบยีน		

โดยสามารถแก้ไขตามค�าแนะน�าของนายทะเบยีนได้	
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วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

  7.1 ความคืบหน้าการศึกษาข้อบังคับของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 	 ที่ประชมุได้สอบถามถงึความคบืหน้าของการศกึษาข้อบงัคบั	ซึ่งนายเจน	หน่อท้าว	และนางลลติา	

ขนัตญิานวุฒัน์		กรรมการผู้รบัผดิชอบในโครงการศกึษาข้อบงัคบักองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ได้สรปุความคบืหน้า	ดงันี้

	1)	 จ�านวนกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีที่ร่วมโครงการนี้มทีั้งสิ้น	40	กองทนุ

	2)	 พบว่าภาพของข้อบงัคบัโดยรวมมคีวามหลากหลาย	จงึได้ก�าหนดประเดน็การศกึษา	ออก

เป็น	 11	 ประเด็น	 โดยได้ก�าหนดรายละเอียดในประเด็นส่วนใหญ่เสร็จแล้ว	 เหลืออีก	 2	

ประเดน็ที่ก�าลงัพจิารณา	เมื่อครบทกุประเดน็แล้วจะน�าเข้าหารอืกรรมการให้ความเหน็

	3)	 คาดว่าการศกึษานี้จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในปีนี้

  มติที่ประชุม		ที่ประชมุรบัทราบความคบืหน้า

 

ปิดประชุมเวลา  16.00 น

 

 (นำยอำทร  เจริญหลำย) (นำยเชิดศักดิ์  สกุลทวีวัฒน์)
	 ผู้จัดการ	สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 กรรมการและเลขาธิการสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 ผู้จดบันทึกการประชุม ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ดร.พิสิฐ   ลี้อำธรรม)
นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ผู้รับรองรายงานการประชุม   
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วาระที่  3
เรื่องรายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2558
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วำระที่  3 เรื่องรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน  ประจ�ำปี 2558

หลักกำรในกำรด�ำเนินงำน

	 ในปีบัญชี	 2558	 สมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการตามภารกิจที่ก�าหนดไว้โดยมี

หลักการ	ด�าเนินงานดังนี้

1.		บริหารจัดการสมาคมอย่างธรรมาภิบาลและมีฐานะทางการเงินที่เลี้ยงตัวเองได้

2.		ผลักดันให้เป็นสถาบันแห่งความรู้ที่เกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของประเทศ

3.		ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางระหว่างกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและสร้างความสัมพันธ์กับกองทุนเงิน

ออมทั้งภายในและต่างประเทศ	

4.	 ส่งเสรมิและพฒันาระบบกองทนุส�ารองเล้ียงชีพร่วมกับส่วนงานทีเ่กีย่วข้องให้ระบบกองทุนของ

ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า

ผลกำรด�ำเนินงำน

 1. กำรเพิ่มจ�ำนวนสมำชิก

	 สมาคมฯได้ด�าเนนิการรณรงค์เชญิชวนกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	ทัง้กองทนุขนาดใหญ่และกองทนุขนาด

เลก็ให้เห็นความส�าคญัด้านกองทนุและเข้ามาเป็นสมาชกิของสมาคมอย่างไรกต็ามในปี	2558	มกีองทนุสมัครเข้า

เป็นสมาชิกเพิ่มเติมจ�านวน	20	กองทุนนายจ้าง	ท�าให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	สมาคมฯมีสมาชิกกองทุน

จ�านวนทั้งสิ้น	203	กองทุนนายจ้าง

 2. กำรจัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้แก่กรรมกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 ในรอบปี2558	 สมาคมฯได้จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ	 เสวนา	 ซึ่งเป็นภารกิจหลัก	 1	 ใน	 4	 ของ

สมาคมฯ	เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีความสนใจ	ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้

ในการบริหารจัดการกองทุนส�ารองชีพ	 โดยสมาคมได้จัดอบรมจ�านวน	8	ครั้ง	จัดสัมมนา	4	ครั้งรวมทั้งสิ้น	12	

ครั้ง	ดังต่อไปนี้

  2.1 กำรจัดอบรม

2.1.1		หลักสูตร	“จะคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนอย่ำงไรดีให้ถูกใจ”	รุ่นที่	7

	 เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2558	สมาคมกองทุนฯได้จัดอบรมหลักสูตร	“จะคัดเลือก

บรษัิทจดัการกองทนุอย่างไรดใีห้ถกูใจ”	รุน่ที	่7	ณ	ห้องมรกต	โรงแรมอะรสิตัน้	สขุุมวิท	

24	 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	

จ�านวน		27	ท่าน	จาก	15	หน่วยงานกองทุน	โดยการอบรมครั้งนี้	ได้รับความร่วม

มือจาก	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ทิสโก้	 จ�ากัด	 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	

พนักงานการบินไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	 	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

พนักงานยาสูบ	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม
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2.1.2		หลักสูตร “กรรมกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 5 

	 ระหว่างวนัที	่19-20	มนีาคม	2558		สมาคมฯ	ได้จดัอบรมหลกัสตูร	“กรรมการกองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชีพ”	 (Accredited	 Provident	 Fund	Committee	Members	 Program)	 

รุน่ที	่5	ณ	ห้องบษุราคมัโรงแรมอะรสิตัน้	สุขุมวทิ	24	มกีรรมการกองทนุส�ารองเลีย้ง

ชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	จ�านวน	30	ท่าน	จาก	15	หน่วยงาน

กองทนุ	โดยการอบรมคร้ังน้ี	ได้รับความร่วมมอืจาก	บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทนุ	

กรุงไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทิสโก้	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท

หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ฟินนัซ่า	จ�ากดั	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	กสกิรไทย	

จ�ากัด	และบริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร

อบรม

2.1.3	 หลักสูตร	“กำรวำงแผนเกษียณอำยุส�ำหรับมนุษย์เงินเดือน” รุ่นที่ 4

	 ระหว่างวันที่	17-19	มิถุนายน	2558	สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตร	“การวางแผน

เกษียณอายุส�าหรับมนุษย์เงินเดือน”	 รุ่นท่ี	 4	ณ	 ห้องบุษราคัม	 โรงแรมอะริสตั้น	

สุขุมวิท	 24	 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้ารับการ

อบรม	จ�านวน	26	ท่าน	จาก	14	หน่วยงานกองทุน	โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความ

ร่วมมือจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย	 	 บริษัทแอ็คคิวเมนพลัสจ�ากัด	 บมจ.

ธนาคารซไีอเอม็บไีทย	ส�านกักฎหมาย	กรมสรรพกร	ส่งผูท้รงคณุวฒุมิาเป็นวทิยากร

อบรม

2.1.4	 หลกัสตูร	“พฒันำกำรใหม่ๆ ของกฎหมำยกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีและภำระภำษี

อำกร”	รุ่นที่	4

	 เมื่อวันศุกร์ที่	3	กรกฎาคม	2558	สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตร	“พัฒนาการใหม่	ๆ	

ของกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร”	รุ่นที่	4	ณ	ห้องกองทอง	

โรงแรมอะริสตั้น	 สุขุมวิท	 24	 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	 จ�านวน	 81	 ท่าน	 จาก	 31	 หน่วยงานกองทุน	 โดยการ

อบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 	 และส�านักงานกฎหมาย	 กรมสรรพกร	 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น

วิทยากรอบรม

2.1.5	 หลักสูตร	“กำรบริหำรพอร์ตกำรลงทุนเบื้องต้น”	รุ่นที่	5

	 เมื่อวันศุกร์ที่	18	กันยายน	2558	สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตร	“การบริหารพอร์ต

การลงทุนเบื้องต้น”	รุ่นที่		5	ณ	ห้องมรกต	โรงแรมอะริสตั้น	สุขุมวิท	24	มีกรรมการ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	จ�านวน	30	ท่าน	

จาก	11	หน่วยงานกองทนุ	โดยการอบรมครัง้น้ีได้รับความร่วมมอืจากสมาคมตลาด

ตราสารหนีไ้ทย	บริษทั	ทรินีตี	้จ�ากดั	บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากดั	
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(มหาชน)	และกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ซึง่จดทะเบยีน

แล้ว		ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม

2.1.6	 หลักสูตร	“กำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ”	รุ่นที่	1

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 25	 กันยายน	 2558	 สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตร	 “การจัดท�าแผน

กลยุทธ์กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”	รุ่นที่	1	ณ	ห้องบุษราคัม	โรงแรมอะริสตั้น	สุขุมวิท	

24	 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	

จ�านวน	25	ท่าน	จาก	13	หน่วยงานกองทุน	โดยการอบรมครั้งนี้	ได้รับความร่วม

มือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม

2.1.7	 หลักสูตร	“กรรมกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 6                               

	 ระหว่างวันที่	 15-16	 ตุลาคม	 2558	 	 สมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้จัดอบรม

หลกัสตูร“กรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพี”	(Accredited	Provident	Fund	Committee	

Members	Program)	รุ่นที่	6	ณ	ห้องมรกต	โรงแรมอะริสตั้น	สุขุมวิท	24	มีกรรมการ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	จ�านวน		59	ท่าน	

จาก	21	หน่วยงานกองทุน	โดยการอบรมครั้งนี้	ได้รับความร่วมมือจาก	บริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุน	 กรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 ทิพยประกันชีวิต	 จ�ากัด	

(มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด	และบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม

2.1.8	 หลักสูตร	“กำรฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรลงทุนด้วยเครื่องมือทำงกำรเงิน”	รุ่นที่	10	

	 ระหว่างวันที่	14-17	ธันวาคม	2558	สมาคมได้จัดอบรมหลักสูตร“การฝึกปฏิบัติการ

จดัการลงทนุด้วยเคร่ืองมอืทางการเงิน	”	รุ่นที	่10	ณ	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ซึ่ง	 มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ

อบรม	จ�านวน	18	ท่าน	จาก	9	หน่วยงานกองทุน	โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความ

ร่วมมอืจากคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	บรษิทัหลกัทรพัย์	เออซีี	จ�ากดั	

(มหาชน)	สาขาเชยีงใหม่และบริษทัหลักทรัพย์	กรุงศรี	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาเชยีงใหม่	

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรม

 3.  กำรจัดสัมมนำ

  3.1 กำรจัดสัมมนำพิเศษกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที	26	กุมภาพันธ์	2558	สมาคมฯได้จัดให้มีการสัมมนาพิเศษ	เกี่ยว

กับการลงทุนต่างประเทศ	ณ	ห้องประชุมชั้น	23	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟ

ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	รัชดาภิเษก		โดยได้เชิญ	Mr.Martin	Estlander	ประธานบริษัท	Estlander	

&	Partners	จากประเทศฟินแลนด์มาบรรยายในหัวข้อ	“Improving	the	Risk	and	Return	

Properties	of	an	International	Portfolio:	Case	Study	of	Estlander	&	Partners	Freedom	
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Fund	and	Dynamic	Fund”	และดร.ชาญวุฒิ		รุ่งแสงมนูญ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	

เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	บรรยายในหัวข้อ	“Improving	the	Risk-Return	Profile	of	Invest-

ment	Portfolio	with	MFC	 I-SMART	การสัมมนาครั้งนี้มีกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

และผู้จัดการกองทุน	จ�านวน	40	ท่านเข้าร่วมสัมมนา

  3.2 สัมมนำ the 2nd Asia Offshore Association Summit 2515 

	 ระหว่างวันที่	3-4	มิถุนายน	2558	สมาคมฯร่วมกับ	Asia	Offshore	Association	จัด

สัมมนาAsia	Offshore	Association	Summit	2515	ณ	โรงแรมแมนดาริน	โอเรียนเต็ล

  3.3 สัมมนำ “ลงทุนอย่ำงมั่นใจในตรำสำรหนี้”

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 29	มิถุนายน	2558	ระหว่างเวลา	13.00-16.45น.สมาคมฯได้ร่วม

กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย	จดัสมัมนา	“ลงทนุอย่างมัน่ใจในตราสารหนี”้	ณ	ห้องประชมุ

ศาสตราจารย์สังเวียน	อินทรวิชัย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยการสัมมนาครั้งนี้

ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ

	 1)	 ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทย	 	 2)	 จัดทัพลงทุนด้วยตราสารหนี้	 	 3)	 ลงทุนใน

ตราสารหนี้ในตลาดแรก	และการอภิปรายกลุ่ม	“ลงทุนอย่างมั่นใจในตราสารหนี้”

  3.4 สัมมนำ The 8th Annual Thailand Round Table 

	 เมื่อวันอังคารที่	 10	พฤศจิกายน	2558	สมาคมฯ	 ได้เป็น	Supporting	Organizer	

ร่วมกับ	Asia	Asset	Management	the	Journal	of	Investments	and	Pensions	จัดสัมมนา	

The	8th	Annual	Thailand	Round	Table	ในหัวข้อ	Pensions	and	 Investment:	Finding	

New	Opportunitiesณ	โรงแรม	Kempinski

 4.  กำรจัดประชุม

	 	 ในรอบปี	2558	ทีผ่่านมา	สมาคมฯได้จดัประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมและจดัประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี	2557	รวมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	ดังต่อไปนี้

  1. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม

1.1	 การประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคม	คร้ังที	่1/2558	จดัข้ึนเมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	25	

กุมภาพันธ์	2558	ณ	ห้องประชุมชั้นที่	22	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี 

จ�ากัด	(มหาชน)		อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

1.2	 การประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคม	คร้ังที	่2/2558	จดัข้ึนเมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	28	

พฤษภาคม	2558	ณ	ห้องประชุมตลาดตราสารหนี้ไทย	ชั้น	21	อาคารวานิสสา	ซอย

ชิดลม	เพลินจิต

1.3	 การประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคม	คร้ังที	่3/2558	จดัข้ึนเมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	20	

สิงหาคม	2558	ณ	ห้องประชุมตลาดตราสารหนี้ไทย	ชั้น	21	อาคารวานิสสา	ซอย

ชิดลม	เพลินจิต
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1.4	 การประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมครัง้ท่ี	4/2558	จดัขึน้เมือ่วนัศกุร์ที	่30	ตลุาคม	

2558	ณ	 ห้องประชุมตลาดตราสารหนี้ไทย	 ชั้น	 21	 อาคารวานิสสา	 ซอยชิดลม	

เพลินจิต

1.5	 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่	 5/2558	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	 19	

ธันวาคม	2558	ณ	ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 5.  กำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2557

	 	 สมาคมฯ	ได้การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2557	เมื่อวันศุกร์ที่	27	มีนาคม	2558	ระหว่าง

เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	18	การไฟฟ้านครหลวงส�านักงานใหญ่	เพลินจิต	โดยมีกองทุน

สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	62	หน่วยงานกองทุน	อนึ่ง	ก่อนเข้าวาระการประชุมใหญ่	สมาคมฯ	ได้จัด

ให้มีการบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	“ระบบการออมเงินไว้ใช้เมื่อยามชรา”	โดยรองศาสตราจารย์พรพันธุ์		บุณยรัตพันธุ์	

ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข		สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 6. กิจกรรมสัมพันธ์กับสมำชิก

														 	 สมาคมกองทนุฯ	ได้จดักิจกรรมเพือ่เสริมสร้างความสามคัคใีนหมูส่มาชิกและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

ตลอดจนกิจกรรมการหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสมาคม	 ได้ด�าเนินการลุล่วงตามวัตถุประสงค์	 

อีกทั้งได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลืองานการกุศลด้วยดังนี้

  6.1 จัดกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล ครั้งที่ 14 ประจ�ำปี 2558

	 เมื่อวันศุกร์ที่	24	เมษายน	2558	สมาคมฯ	ได้จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล	ครั้งที่	14	

ประจ�าปี	2558	ชงิถ้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีณ		สนามเมอืงแก้ว

กอล์ฟคอร์ส	บางนา	เพื่อหารายได้เป็นทุนในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆของสมาคมฯ	และ

น�ารายได้จากการแข่งขนักอล์ฟการกศุลครัง้นี	้จ�านวน	100,000	บาท	ทลูเกล้าฯถวายสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีสมทบทุน	 “สมเด็จพระเทพฯ”	 ผลการแข่งขัน

ปรากฏว่า	 ทีมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ชนะเลิศประเภททีม	 ครองถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		

  6.2 กำรจัดประกวดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 4

	 สมาคมฯ	 ได้จัดโครงการประกวดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่น	 ครั้งที่	 4	 ประจ�าปี	

2558	ชงิโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	เพือ่ยกย่องเชดิชู

กองทุนที่มีการบริหารจัดการดีเด่นเป็นแบบอย่างแก่กองทุนอื่น	ๆ	 ได้	 และสมาคมฯได้จัด

งานประกาศผลและมอบรางวลัการประกวดกองทนุคร้ังน้ีเมือ่วนัพฤหสับดทีี	่20	พฤศจิกายน	

2558	ณ	ห้องแกรนด์	บอลรูม	โรงแรมโซฟิเทล	กรุงเทพ	สุขุมวิท	โดยกองทุนที่ชนะเลิศจาก

การประกวดแต่ละประเภท	 ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี	ส่วนรองชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงการคลัง	นอกจากนี้สมาคมฯยัง

ได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่กองทุนที่มีการพัฒนาหรือบริหารงานดีเด่นเฉพาะด้านอีกด้วย	
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ส�าหรบัเงนิรายได้จากการจดังานนีส้มาคมน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดกจิกรรม

ต่างๆ	ของสมาคม	และน�าขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี	จ�านวน	100,000	บาท	สมทบทุน	“มูลนิธิขาเทียม	ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี”

 7. งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

	 	 สมาคมฯได้ท�าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ	ของสมาคมฯ	ให้สมาชิกกองทุนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลสมาคมฯ	 ใน	 2	 ช่องทางส�าคัญ	 ได้แก่	 วารสาร	 “กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ”	และเว็บไซต์สมาคม

  7.1 วำรสำร”กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ”      

 สมาคมฯได้จัดพิมพ์วารสาร	“กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”	รายไตรมาส	ส่งให้แก่กองทุน

ที่เป็นสมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า	 โดยเนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออมและการลงทุนเพื่อ

การเกษียณอายุ	ตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	ส�าหรับปีพ.ศ.	2558	ที่ผ่านมา	สมา

คมฯได้จดัพมิพ์วารสาร	“กองทนุส�ารองเล้ียงชพี”	จ�านวน	4	ฉบบั	ได้แก่	ฉบบัที	่46	(มกราคม-

มนีาคม	2558)	ฉบบัที	่47	(เมษายน-มถินุายน	2558)	ฉบบัที	่48	(กรกฎาคม-กนัยายน	2558)	

และฉบับที่	49	(ตุลาคม-ธันวาคม	2558)

  7.2 เว็บไซต์สมำคม

	 เว็บไซต์ของสมาคมฯ	www.aop.or.th	 เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาคม	 ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ	 อันได้แก่	 ประกาศประชาสัมพันธ์งานของสมาคม	 รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข

พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ก�าหนดการจัดอบรมสัมมนา	 ผลการอบรม	 การ

จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	การจัดประกวดกองทุน	นอกจากนี้	วารสาร	“กองทุนส�ารอง

เลีย้งชีพ”	และรายงานกิจการประจ�าปีของสมาคมฯ	กน็�าเสนอบนหน้าเวบ็ไซต์สมาคมฯ	ด้วย

 8. กำรเข้ำเฝ้ำสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

  8.1  ทูลเกล้ำฯถวำยเงินรำยได้จำกกำรประกวดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพครั้งที่2

	 วันพฤหัสบดีที่	5	มีนาคม	2558	เวลา	15.00	น.	ดร.พิสิฐ		ลี้อาธรรม	นายกสมาคม

กองทนุส�ารองเลีย้งชีพได้เป็นหวัหน้าคณะน�ากรรมการ	ทีป่รึกษาสมาคมฯ	พร้อมด้วยผูแ้ทน

กองทนุทีช่นะการประกวดกองทุนส�ารองเล้ียงชพีดเีด่น	คร้ังที	่2	เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	เพื่อรับพระราชทาน

โล่รางวลั	และทลูเกล้าฯถวายเงนิรายได้จากการประกวดกองทุนส�ารองเล้ียงชพีครัง้นี	้จ�านวน	

100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	สมทบทุน	“มูลนิธิขาเทียม	ในสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี”	
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        8.2 ทูลเกล้ำฯถวำยเงินรำยได้จำกกำรจัดกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล ครั้งที่ 14

	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่28	กนัยายน	2558	ดร.พสิฐิ		ลีอ้าธรรม	นายกสมาคมกองทนุส�ารอง

เลี้ยงชีพ	ได้น�าคณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาสมาคมฯ	และผู้แทนทีมกอล์ฟที่ชนะเลิศ

การแข่งขนักอล์ฟการกศุลชงิถ้วยรางวลัพระราชทาน	ครัง้ที	่14	ประจ�าปี	2558	เฝ้าทลูละออง

พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะ

เลิศ		และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้	

เป็นเงินจ�านวน	100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	สมทบทุน	“สมเด็จพระเทพฯ”	ณ	ศาลา

ดุสิดาลัย	สวนจิตลดา

 9. กิจกรรมเพื่อสังคม

	 	 1.		การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่	(CSR)	ที่เชียงใหม่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	19	ธันวาคม	2558	สมาคมฯ	

ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	และบริษัททิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	 (มหาชน)	โดยการน�าของนายสิงหะ	นิกร

พนัธุ	์ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษาสมาคมฯ	ได้น�าอุปกรณ์การเรียนการสอน	การกีฬา	การเกษตร	หม้อหงุข้าว

ไฟฟ้า	ขนมของเล่นส�าหรับเด็ก	ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องนอน	ไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้น	โรงเรยีนพ่อหลวงอปุถมัภ์เลขท่ี	7	หมูท่ี	่6	บ้านแม่สาใหม่	ต�าบลโปงแยง	อ�าเภอแม่รมิ	จงัหวัด

เชียงใหม่	ซึ่งนักเรียนดังกล่าว	จ�านวน	200	คน	เป็นลูกหลานชาวเขาเผ่าม้ง

วาระที่  4
เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุล ประจ�าปี 2558
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วาระที่  4
เรื่องรายงานสถานะการเงินและงบดุล ประจ�าปี 2558
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส�าหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ 2557
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SMART Consulting and Services Co,. LTD.
บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

	 เลขประจ�าตวัผู้เสยีภาษอีากร	0135557010750

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  คณะกรรมการและสมาชิกของ สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที่	

31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2558	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
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SMART Consulting and Services Co,. LTD.
บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

	 เลขประจ�าตวัผู้เสยีภาษอีากร	0135557010750

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

ความเห็น

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

2558	 และผลการด�าเนินงาน	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ

ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ

งบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	งบรายได้และค่าใช้จ่ายส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั	รวมถงึ

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและข้อมูลอธิบายอื่นของสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจ

สอบโดยข้าพเจ้าซึ่งได้แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขตามรายงานลงวนัที่	16	มนีาคม	พ.ศ.	2558

(นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล)

ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่	6398

บรษิทั	สมาร์ท	คอนซลัติ้ง	แอนด์	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั

จงัหวดัปทมุธานี

วนัที่	9	มนีาคม	พ.ศ.2559
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โทรศัพท์ 02 9041474 , 089 7757697 Email : cpa6398@gmail.com
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2558  และ พ.ศ.2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก

(	หน่วย	:	บาท	)

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ( 3.2 , 4 ) 	3,417,170.46	 	4,312,211.00	

เงินลงทุนชั่วคราว ( 5 ) 	1,000,000.00	 	-	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ( 3.3 , 6 ) 	310,058.73	 	473,891.99	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ( 7 ) 	176,429.49	 	74,691.87	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	4,903,658.68	 	4,860,794.86	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์	-	สุทธิ ( 3.4 , 8 ) 	20,863.22	 	37,854.29	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ( 9 ) 	327,004.36	 	299,763.37	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	347,867.58	 	337,617.66	

รวมสินทรัพย์ 	5,251,526.26	 	5,198,412.52	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2558  และ พ.ศ.2557

(	หน่วย	:	บาท	)

หนี้สินและส่วนของสมาคม

หมายเหตุ 2558 2557

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  30,234.32

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ( 10 ) 49,815.08 120,843.89

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ( 11 ) 44,591.14 70,614.40

รวมหนี้สินหมุนเวียน 94,406.22 221,692.61

หนี้สินไม่หมุนเวียน

กองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ( 12 ) 	3,000.00	 	3,000.00	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	3,000.00	 	3,000.00	

รวมหนี้สิน 97,406.22 224,692.61

ส่วนของสมาคม

ทุนสะสมต้นปี 4,973,719.91 3,944,211.66

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายในงวดบญัชนีี้ 180,400.13 1,029,508.25

รวมส่วนของสมาคม  5,154,120.04 4,973,719.91

รวมหนี้สินและส่วนของสมาคม 5,251,526.26 5,198,412.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2558  และ พ.ศ.2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก

(	หน่วย	:	บาท	)

รายได้ หมายเหตุ 2558 2557
รายได้จากการการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ( 13 ) 4,607,485.81 7,424,207.34
รายรับค่าสมาชิก 199,000.00 203,000.00
ดอกเบี้ยรับ 25,189.29 19,322.60	
รายได้อื่น 98,245.69 52,887.65

รวมรายได้ 4,929,920.79 7,699,417.59
ค่าใช้จ่าย

เงินบริจาคเพื่อองค์กรการกุศล 300,000.00 100,000.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อการศึกษา	สังคม	สิ่งแวดล้อม 116,200.00 -
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ( 14 ) 1,990,389.85 4,177,820.06
ค่าใช้จ่ายจัดประชุมสามัญประจ�าปีของสมาชิก 41,350.00 35,532.44
ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 132,225.30 59,707.53
ค่าใช้จ่ายจัดท�าวารสาร 168,350.00 111,373.82
เงินเดือน	เงินรางวัลและสวัสดิการพนักงาน 1,564,672.52 1,512,395.00
ค่าใช้จ่ายส�านักงานและอื่นๆ ( 15 ) 312,708.36 429,216.52
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 16,991.07 16,389.81
ค่าสอบบัญชี 10,000.00 10,000.00
ค่าบริการ	จัดท�าระบบบัญชี - 66,000.00
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ( 16 ) 96,633.56 151,474.16

รวมรายจ่าย 4,749,520.66 6,669,909.34
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายประจ�าปี 180,400.13 1,029,508.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

   

           

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		 	 	 	 	

    

           

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

	 	 รายได้จากดอกเบี้ย	รบัรู้รายได้ตามอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ

 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
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย

(	หน่วย	:	บาท	)

2558 2557

เงนิสด 24,891.10 24,891.10

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ-กระแสรายวนั 1,000.00 -

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ-ออมทรพัย์ 3,391,279.36 4,287,319.90

รวม 3,417,170.46 4,312,211.00

5. เงินลงทุนชั่วคราว 

	 เมื่อวนัที่	10	พฤศจกิายน	2558	สมาคมฯ	ได้เปิดบญัชเีงนิฝากประจ�ากบัธนาคารพาณชิย์ในประเทศ

แห่งหนึ่ง	ระยะเวลา	12	เดอืน	จ�านวน	1,000,000.00	บาท		อตัราดอกเบี้ยร้อยละ	2.25	ต่อปี	โดยสมาคมฯ	จะ

ได้รบัดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนดในวนัที่	10	พฤศจกิายน	2559	ทั้งนี้เงนิฝากประจ�าดงักล่าวปลอดจากภาระการ

ค�้าประกนัใด	ๆ 	ของสมาคมฯ	และเป็นเงนิฝากที่ได้รบัความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากเตม็ทั้งจ�านวน

ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย

	 การเปิดบญัชเีงนิฝากประจ�าดงักล่าว	ด�าเนนิการตามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบรหิารของสมาคมฯ	

ครั้งที่	3/2558	เมื่อวนัที่	20	สงิหาคม	2558

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  ประกอบด้วย

(	หน่วย	:	บาท	)

2558 2557

ลูกหนี้การค้า 96,135.00 96,135.00

รายได้ค้างรบั 213,923.73 377,756.99

รวม 310,058.73 473,891.99

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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	 ลูกหนี้การค้าค้างนานเกนิระยะเวลา	1	ปี	หลายรายจ�านวนเงนิรวม	96,135.00		บาท		ซึ่งสมาคมฯ	ยงั

ไม่ได้พจิารณาบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส�าหรบัลูกหนี้การค้ากลุ่มนี้	 โดยฝ่ายบรหิารของสมาคมฯ	 เชื่อมั่น

ว่าจะสามารถตดิตามทวงถามให้มกีารช�าระเงนิจากลกูหนี้การค้ากลุม่นี้ได้		ทั้งนี้ภายหลงัการตดิตามการช�าระ

หนี้แล้วหากพบว่าลูกหนี้รายใดไม่สามารถช�าระเงินจะพิจารณาตัดเป็นหนี้สูญตามเกณฑ์การจ�าหน่ายหนี้สูญ

รวมทั้งต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการสมาคมฯ	แล้ว

           

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย

(	หน่วย	:	บาท	)

2558 2557

ลูกหนี้เงนิยมืทดรองจ่าย 154,016.30 72,557.07

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,532.61 2,134.80

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารค้างรบั 3,205.48 -

ภาษซีื้อยงัไม่ถงึก�าหนด 12,675.10 -

รวม 176,429.49 74,691.87

8. อุปกรณ์ - สุทธิ	ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)	

รายการอปุกรณ์ส�านกังาน
ยอดคงเหลอื	

ณ	1	มกราคม	2557

รายการระหว่างปี	2557 ยอดคงเหลอื

ณ	31	ธนัวาคม	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

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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รายการอปุกรณ์ส�านกังาน
ยอดคงเหลอื	

ณ	1	มกราคม	2557

รายการระหว่างปี	2557 ยอดคงเหลอื

ณ	31	ธนัวาคม	2557เพิ่มขึ้น ลดลง

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

      รวมอุปกรณ์ - ราคาทุน 40,543.17 - - 37,854.29

    

8. อุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)	ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)	

รายการอปุกรณ์ส�านกังาน
ยอดคงเหลอื	

ณ	1	มกราคม	2558

รายการระหว่างปี	2558 ยอดคงเหลอื

ณ	31	ธนัวาคม	2558เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทนุ

			เครื่องใช้ส�านกังาน 464,935.14 464,935.14

			ซื้อเพิ่มระหว่างปี - -

   จ�าหน่ายระหว่างปี - -

						รวมอปุกรณ์	-	ราคาทนุ 464,935.14 - - 464,935.14

ค่าเสื่อมราคาสะสม

			เครื่องใช้ส�านกังาน 427,080.85 16,991.07 - 444,071.92

						รวมอปุกรณ์	-	ราคาทนุ 427,080.85 16,991.07 - 444,071.92

มูลค่าสทุธติามบญัชี

			เครื่องใช้ส�านกังาน 37,854.29 -	 - 20,863.22

      รวมอุปกรณ์ - ราคาทุน 37,854.29 - - 20,863.22

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  

 ประกอบด้วยภาษเีงนิได้ถูกหกั	ณ	ที่จ่าย	คงเหลอืจากการใช้เป็นเครดติภาษปีระจ�าปี

	 (	หน่วย	:	บาท	)	

2558 2557

ภาษเีงนิได้ถูกหกั	ณ	ที่จ่าย	ณ	วนัที่	1	มกราคม 299,763.37 230,883.39

ภาษเีงนิได้ถูกหกั	ณ	ที่จ่ายปีนี้ 123,874.55 220,354.14

ใช้สทิธเิป็นเครดติภาษี	ปีนี้ 96,633.56 151,474.16

ภาษเีงนิได้ถูกหกั	ณ	ที่จ่ายคงเหลอืของปีนี้ 27,240.99 68,879.98

ภาษเีงนิได้ถูกหกั	ณ	ที่จ่าย	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม 327,004.36 299,763.37

10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)

2558 2557

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 32,888.53 69,666.67

รายได้รบัล่วงหน้า - 34,000.00

ค่าสอบบญัชคี้างจ่าย 10,000.00 10,000.00

ค่าเช่าส�านกังานค้างจ่าย 3,000.00 3,000.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 3,926.55 4,177.22

รวม 49,815.08 120,843.89

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)
2558 2557

เงนิสมทบประกนัสงัคมค้างจ่าย 4,500.00 -
ภาษขีายที่ยงัไม่ถงึก�าหนด 16,122.48 15,397.06
ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย 5,872.44 1,074.80
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	-	ภาษมีูลค่าเพิ่ม 18,096.22 54,142.54

รวม 44,591.14 70,614.40

12. กองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 ตามมตขิองที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ	ครั้งที่	3/2551	เมื่อวนัที่		26	สงิหาคม	2551	ให้

สมาคม	ฯ	ด�าเนนิการจดัตั้งกองทนุสวสัดกิารส�าหรบัพนกังานของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	

 รายการในระหว่างปี	2558	และ	2557	เป็นดงันี้	

	 (	หน่วย	:	บาท	)	
2558 2557

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที่	1	มกราคม 3,000.00 3,000.00
เพิ่มขึ้น	/	(ลดลง)	 - -
ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม 3,000.00 3,000.00

13. รายได้จากการการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ	ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)	
2558 2557

รายได้จากการประกวดกองทนุ 1,700,934.48 2,219,626.05
รายรบัจากการอบรมสมัมนา 1,220,600.00 2,115,057.94
รายรบัจากการจดัแข่งกฬีาเพื่อการกศุล 1,323,259.75 890,654.15
รายรบัค่าโฆษณา 362,691.58 304,476.64
รายได้ค่าศกึษาดูงานต่างประเทศ - 1,894,392.56

รวม 4,607,485.81 7,424,207.34

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ	ประกอบด้วย

	 (	หน่วย	:	บาท	)

2558 2557

ค่าใช้จ่ายในการจดัประกวดกองทนุ 875,058.33 960,874.05

ค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมสมัมนา 744,088.29 937,314.25

ค่าใช้จ่ายในการศกึษาดูงานต่างประเทศ - 1,939,500.00

ค่าใช้จ่ายการจดัแข่งขนักฬีาเพื่อการกศุล 371,243.23 340,131.76

รวม 1,990,389.85 4,177,820.06

            

15. ค่าใช้จ่ายส�านักงานและอื่นๆ	ประกอบด้วย
(	หน่วย	:	บาท	)

2558 2557

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและรบัส่งเอกสาร 59,303.00 109,599.46

ค่าเช่าอาคารส�านกังาน 36,000.00 36,000.00

ค่าจ้างพนกังานท�าความสะอาดส�านกังาน 43,266.70 40,950.03

ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าโทรศพัท์ 58,242.77 54,590.69

ค่าไปรษณยี์และพสัดุ 31,555.00 29,656.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั	Website 14,602.19 14,599.96

ค่าภาษโีรงเรอืน 9,000.00 9,000.00

ค่าเครื่องเขยีนและอปุกรณ์ส�านกังาน 31,789.53 106,678.47

ค่าถ่ายเอกสาร 18,620.50 16,866.00

ค่าธรรมเนยีมธนาคารและค่าธรรมเนยีมอื่น 4,250.00 4,168.00

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 5,500.36 4,554.41

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถอืเป็นรายจ่าย 578.31 2,553.50

รวม 312,708.36 429,216.52

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก
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สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

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

	 นายกสมาคม	 เหรัญญิก

16. ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 จากผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี	 2558	 และ	 2557	 	 สมาคมฯ	 ต้องช�าระภาษีเงินได้ตามแบบ	

ภ.ง.ด.	55	ดงันี้	
(	หน่วย	:	บาท	)

2558 2557

ภาษเีงนิได้ของรายได้หลกัและรายได้อื่น	 อตัราร้อยละ	2 94,114.63 149,541.90

ภาษเีงนิได้ของดอกเบี้ยรบั	 	 อตัราร้อยละ	10 2,518.93 1,932.26

รวมภาษเีงนิได้ทั้งสิ้น 96,633.56 151,474.16

หกั		ภาษเีงนิได้ถูกหกั	ณ	ที่จ่ายของปีนี้ 123,874.55 220,354.14

คงเหลือภาษีที่ต้องช�าระ (ช�าระเกิน) (27,240.99) (68,879.98)
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 ประเด็นที่เสนอ	เสนอมาเพื่อทราบ

 ความเห็นของที่ประชุม
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วาระที่  5
เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559
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วาระที่  5 เรื่องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ประจ�าปี 2559

	 เลขาธกิารสมาคมได้แจ้งที่ประชมุว่า	ตามข้อบงัคบัของสมาคมกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี		ข้อ		34		ก�าหนด

ให้มกีารแต่งตั้งผู้สอบบญัชปีระจ�าปี	ส�าหรบัปี	2559	มผีู้สนใจยื่นเสนอขอรบัเป็นผู้สอบบญัชี	2	ราย	ประกอบด้วย

	 1.	บรษิทั	สมาร์ท	คอนซลัติ้ง	แอนด์	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	เสนอค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชไีม่เกนิ		20,000	

บาท	 (สองหมื่นบาทถ้วน)	 โดยส�านักงานสอบบัญชีฯ	 ได้มอบหมายให้	 ผู้สอบบัญชี	 2	 ท่าน	 เป็นผู้สอบบัญช	ี 

ประกอบด้วย

	 	 1)		นายชชัวาล	 เตรยีมวจิารณ์กลุ	 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่		6398

	 	 2)		นางสาวปารชิาติ		 ประจกัษ์สูตร์	 	 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่		11090

	 โดยให้ผู้สอบบญัชท่ีานใดท่านหนึ่งเป็นผูท้�าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของสมาคมฯ 

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้	 ส�านักงานสอบบัญชีฯ	 จะจัดหาผู้สอบ

บญัชรีบัอนญุาตท่านอื่นของส�านกังานแทนได้

	 2.	บรษิทัไพรออรติี้	ออดติ	 เสนอค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี	 เป็นเงนิ	12,000	บาท	(หนึ่งหมื่นสองพนั

บาทถ้วน)	โดยได้มอบหมายให้	นางสาวณฐันชิ	พูลสวสัดิ์		ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่	9298	เป็นผู้สอบบญัชี

 ประเด็นที่เสนอมา  เพื่อพจิารณาเลอืกผู้สอบบญัชสีมาคมประจ�าปี	2559	หนึ่งบรษิทั

 ความเห็นของที่ประชุม

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

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

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

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

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

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

 มติที่ประชุม

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

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

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

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

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

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

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



รายงานกิจการประจำาปี 2558
สมาคมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   62

วาระที่  6
เรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่
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วาระที่  6
เรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

วาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

	 ด้วยข้อบังคับสมาคมฯ	 ข้อ	 14	 ระบุว่า	 คณะกรรมการบริหารสมาคม	 จะด�ารงต�าแหน่ง	 วาระ	 2	 ปี

เนื่องจากคณะกรรมการบรหิารสมาคมชดุปัจจบุนัจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งพร้อมกนัวนัที่	 27	มถินุายน	2559	

จ�าเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ทั้งชุด	 วาระปี	 2559	-	2561	 โดยมีเงื่อนไขตามข้อบังคับสมาคม	 

ข้อ12	ดงันี้

	 “ข้อ	12		ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง	ซึ่งได้มาจากการเลอืกตั้งของที่ประชมุใหญ่สมาคม	โดยให้เลอืก

ตั้งจากตวัแทนของกองทนุจากกลุ่มกองทนุที่มขีนาดสนิทรพัย์มากกว่า	 5,000	ล้านบาท	จ�านวนไม่น้อยกว่า	 7	คน	

จากกลุ่มกองทนุที่มสีนิทรพัย์ขนาด	1,000-5,000	ล้านบาท	จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	คน	จากกลุ่มกองทนุที่มสีนิทรพัย์

ขนาดเลก็กว่า	1,000	ล้านบาทจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และผูท้รงคณุวฒุทิี่คณะกรรมการที่ได้จากการเลอืกตั้งสรรหา

มาจ�านวน	ไม่เกนิ	3	คน	รวมแล้วไม่เกนิ	21	คน”

 ประเดน็ทีเ่สนอมา	เสนอมาเพื่อด�าเนนิการเลอืกตั้งคณะกรรมการใหม่ทั้งชดุตามข้อบงัคบัสมาคมข้อ	12	และ

ข้อ	14

 ความเห็นของที่ประชุม
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วาระที่  7
เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)
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วาระ ที่   7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

การอบรมหลักสูตรหลักสูตร “กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” 
(Accredited Provident Fund Committee Members Program) 
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การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2558
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เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าถวายเงิน

งานวันประกาศผลการประกวดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 3
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อบรมหลักสูตร “พัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร” รุ่นที่ 4

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ (CSR) ที่เชียงใหม่






