
  

รายงานการประชุมใหญ่สามัญกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

คร้ังท่ี 1/2558 

วันที่ 18 พฤษภาคม  2558 

ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักบรกิารวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

------------------------- 

 

รายชื่อผู้มาประชุม 

1. ศ. ดร.ไพโรจน์  วริิยจารี 
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล) 

ประธานกรรมการ 

(ประธานในพิธีเปิด) 

2. รศ.ปรีชา  ล่ามช้าง (แทนคณบดีคณะวทิยาศาสตร์) กรรมการ 

3.  ผศ.ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง กรรมการ 

4. นายวสุ  ละอองศรี (ผู้แทนสมาชกิ) กรรมการ 

5. นายชัชพล  กุลโพธิสุวรรณ (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) กรรมการและเลขานุการ 

6. พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า จ านวน  179 คน  สมาชิกกองทุนฯ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา กรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงนิและทรัพย์สิน กรรมการ 

3. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

6. ผูอ้ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 

7 นางสาวอัจฉรา  สุทธิศิรกิุล  กรรมการ 

8. นายจรัส  ปันธิ (ผู้แทนสมาชกิ) กรรมการ 

9. นายบุญเลิศ  แก้วใส (ผู้แทนสมาชกิ) กรรมการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ (รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสกิรไทย จ ากัด) 

2. นางหทัยพัชร์  ชูโต (ผู้ร่วมบริหารฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บลจ.กสกิรไทย จ ากัด) 

3. นางสาวอริญรดา  มณีโชติ (ผู้จัดการฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บลจ.กสกิรไทย จ ากัด) 

4. นางสาวศรัณย์รัศ  โมราชาติ (เจ้าหนา้ที่ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บลจ.กสกิรไทย จ ากัด) 

5. นายวิม  อินตะ๊แก้ว (หัวหน้างานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล) 

6. นางสาวจีราพร  ต้อตานา (พนักงานปฏิบัตงิาน งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล) 

7. นายณัฐพล  มอญเพชร์ (พนักงานปฏิบัตงิาน งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล) 
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เริ่มประชุมเวลา 13.35 น. 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กล่าวรายงานต่อประธานพิธี เปิดการประชุม              

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล) เกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการประชุมใหญ่

สามัญ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.) ประจ าปี 2557 จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าว

เปิดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนส ารอง

เลียงชพีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(กช.มช.) ได้ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 จ านวนสมาชิก กช.มช.  

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าได้สมัครเป็นสมาชิก กช.มช. ณ วันที่ 16 เมษายน 2558 

จ านวนทั้งสิน้ 3,467 คน ส่วนที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิก จ านวน 1,324 คน ดังนี้  

พนักงานมหาวิทยาลัย สมัครเป็นสมาชิก (ร้อยละ) ไม่สมัครเป็นสมาชิก (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

1. กลุ่ม A 1,642 (82.64) 345 (17.36) 1,987 (100) 

2. กลุ่ม B 74 (85.06) 13 (14.94) 87 (100) 

3. กลุ่ม C 69 (75.00) 23 (25.00) 92 (100) 

4. กลุ่ม D 764 (78.44) 210 (21.56) 974 (100) 

5. กลุ่ม E 865 (56.87) 656 (43.13) 1,521 (100) 

6. กลุ่ม F 54 (41.22) 77 (58.78) 131 (100) 

รวม 3,468 (72.37) 1,324 (27.63) 4,792 (100) 
 

หมายเหตุ ; สมาชิกสิน้สมาชิกภาพไปแล้ว จ านวน 214 ราย ประกอบด้วย ลาออกจากกองทุนแต่ไม่

ออกจากงาน 3 ราย ลาออกจากงาน 40 ราย เกษียณอายุ 164 ราย และเสียชวีิต 7 ราย 

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การเปลี่ยนแผนการลงทุนประจ าปี 2558   

  ตามมติที่คณะกรรมการ กช.มช. ได้เห็นชอบให้สมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ให้มีผลการเปลี่ยนแปลงวันที่ 1 มกราคม และวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลวันที่ 1 มกราคม 2558 ได้ด าเนินการไปแล้ว นั้น 
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  การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการ

ลงทุ น ไ ด้  ใ น ช่ ว ง วั นที่  11  – 22  พฤษภาคม  2558  โดยสามาร ถ เ ข้ า ไ ปกรอกข้ อมู ล ไ ด้ ที่  

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainemployeelogin.html (กองทุนส ารองเลีย้งชพีมหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

1.3 การให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราวมีสิทธิสมัครเป็นสมาชกิ กช.มช. 

  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  4/2557 เมื่อวันที่  26 เมษายน 2557              

มีแนวนโยบายจะเปิดให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราวทุกคน มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กช.มช. ได้      

ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหวา่งการพจิารณา โดยจะต้องไปแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่วา่ด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2553 ให้สามารถรองรับแนวนโยบายดังกล่าว ก่อนที่จะแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

ว่าด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชพีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2556 และน าไปจดทะเบียนเพื่อรับสมัคร ต่อไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 

1.4 คณะกรรมการ กช.มช.  

คณะกรรมการ กช.มช. ชุดปัจจุบัน เป็นไปตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0203/๒๕๕7 ลงวันที่ 

17 มกราคม 2557 และที่ 2111/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน ประกอบด้วย 

กรรมการส่วนของนายจ้าง (10 คน) 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา   กรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สนิ กรรมการ 

๔. ประธานสภาพนักงานหรือผู้แทน กรรมการ 

๕. นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล (ผู้เชี่ยวชาญดา้นการลงทุนฯ) กรรมการ 

๖. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๘. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

๙. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 

10. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการส่วนงานสมาชิก (จ านวน 4 คน) 

1. นายวสุ  ละอองศรี (ส านักหอสมุด) กรรมการ 

2. ผศ.ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง (คณะวิทยาศาสตร์) กรรมการ 

3. นายจรัส  ปันธิ (ส านักงานสภาพนักงาน) กรรมการ 

4. นายบุญเลิศ  แก้วใส (คณะแพทยศาสตร์) กรรมการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556   

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 ใน

คราวประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งได้แจ้งรายงานการประชุมให้สมาชิกได้รับทราบในช่องทาง 

email ของมหาวิทยาลัยฯ (@cmu.ac.th)  และประชาสัมพันธ์ ในช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ                            

ที่ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainemployeelogin.html (กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)      

ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอใหแ้ก้ไข  

  ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อพิจารณา  

4.1 รายงานผลการด าเนินงานของกองทุน ประจ าปี 2557 

  ฝ่ายบริหารและทีมงานจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะ

ผูจ้ัดการ กช.มช. ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจด

ทะเบียนแล้ว” และ “เฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.)” ในรอบปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม 

2557) และในรอบไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558) โดยภาพรวมสรุปได้ดังตารางตอ่ไปนี้ 

รายการ 

นโยบาย 1 

ตราสารหนีร้ะยะ

สั้นภาครัฐ สถาบัน

การเงิน 

นโยบาย 2 

ตราสารหนี้ 

นโยบาย 3 

ผสม หุ้นไม่เกนิ

ร้อยละ 10 

นโยบาย 4 

ผสม หุ้นไม่เกนิ

ร้อยละ 25 

นโยบาย 5 

ผสม หุ้น และ 

FIFไม่เกินรอ้ย

ละ 25 

นโยบาย 6 

ตราสารทุน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย  

ณ 31 ธ.ค.57 (บาท) 

14.3366 14.4373 11.5042 20.3299 18.6664 14.4490 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย  

ณ 31 มี.ค.58 

14.4386 14.5792 11.6144 20.5814 18.8835 14.9470 

อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม (%) 

ณ 31 ธ.ค.57/31 มี.ค.58 

2.64/0.71 3.84/0.98 4.59/0.96 6.87/1.24 6.51/1.16 14.83/3.45 

รายได้สทุธิจากการจัดการกองทุน  

(ล้านบาท) 

60.78 80.20 22.03 310.09 9.52 9.52 

มูลค่าทรัพย์สินทุทธิ (NAV) (ล้านบาท) 8,689.35 8,354.64 2,342.91 25,768.63 829.67 1,031.15 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

เฉพาะส่วน มช. (ล้านบาท) 

17.19 10.69 29.98 126.58 14.96 39.81 

จ านวนนายจ้างรวม (บริษัท) 1,083 739 584 1,329 200 114 

จ านวนนายจ้างรวม (ราย) 76,906 47,268 21,010 127,636 5,080 6,285 

จ านวนสมาชิกเฉพาะส่วน มช.(ราย) 229 134 417 1,833 200 591 
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  ที่ประชุมรับทราบ 

4.2 พิจารณาเพิ่มแผนการลงทุน  

  ตามมติที่คณะกรรมการ กช.มช. ได้เห็นชอบให้สมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้มีผลการเปลี่ยนแปลงวันที่ 1 มกราคม และวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งใน งวดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงวันที่ 1 มกราคม 2558 ได้ด าเนินการ ไปแล้ว นั้น 

ในงวดที่จะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้

ในช่วงวันที่ 11-22 พฤษภาคม 2558 โดยกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ที่ 

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainemployeelogin.html (กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)      

ส่วนงวดที่จะมีผลวันที่ 1 มกราคม 2559 ทางคณะกรรมการ กช.มช. จะได้มีแนวทางที่จะส ารวจความ

คิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการจะเปิดให้มีการเพิ่มเติมแผนการลงทุนจากเดิม  6 แผน  ซึ่งหากส ารวจแล้ว

พบว่ามีจ านวนสมาชิกสนใจที่จะเพิ่มแผนการลงทุน  ก็จะได้เชิญ บลจ.กสิกรไทยฯ มาช่วยแนะน าให้ความรู้ 

และพิจารณาเปิดให้เพิ่มแผนการลงทุนที่หลากหลาย เชน่อัตราการลงทุนในตราสารหนี้/ตราสารทุนที่ 70/30 

หรอื 60/40 หรือ 50/50 หรือ 30/70 เป็นต้น รวมทั้งอาจพิจารณาปรับปรุงจ านวนครั้งและช่วงระยะเวลา

การแจ้งการเปลี่ยนแผนการลงทุนที่เหมาะสมด้วย ตอ่ไป 

  ที่ประชุมรับทราบ  

4.3 พิจารณารับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 

  ฝ่ายบริหารและทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ น าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต         

ซึ่งนายพิชัย  ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

กรุงเทพมหานคร  ได้ตรวจสอบงบการเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

และเสนอสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ฯ ตามหนังสือ ลงวันที่ 9 มีนาคม 

2558  มีความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงนิและรายละเอียดเงนิลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค 

มาสเตอร์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงิน

สด และข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบนี้ บริษัทจัดการได้น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

สามัญของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ 

ให้การรับรองเรียบร้อยแล้ว (งบดุล งบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2557 ตามเอกสารแจกใหท้ี่ประชุม) 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

  1. ทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหวา่งแก้ไข พ.ร.บ.

กองทุนส ารองเลีย้งชพี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ให้สมาชิกสามารถเพิ่มอัตราเงินสะสมได้มากกว่าอัตราเงินสมทบที่

นายจ้างจ่าย ไม่เกินร้อยละ 15  ดังนัน้ หาก พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับแล้ว จะมีประโยชน์ต่อสมาชิกที่จะเลือกออม

เพิ่มเติมจากปัจจุบัน  และสามารถน าเงนิสะสมไปลดหย่อนภาษีประจ าปีได้ตามกฎหมาย 

  2. ทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ แนะน าการเลือกนโยบายการลงทุน หรือการเปลี่ยนแผนการ

ลงทุน ว่าเป็นสิทธิของสมาชิก แต่การวางแผนการลงทุนที่ดี ควรดูข้อมูลผลประโยชน์แต่ละนโยบายย้อนหลัง 

อย่างนอ้ยควรชนะเงินเฟ้อ (4%)  

  3. สมาชิก กช.มช. สอบถาม สมาชิก 1 คน จะสามารถจะเลือกแผนการลงทุนมากกว่า 2 

แผนการลงทุน หรือจะมีแผนลงทุนให้เลือกมากกว่า  6 แผนหรือไม่ ทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ แจ้งว่า 

คณะกรรมการ กช.มช. อยู่ในระหวา่งการพจิารณา ซึ่งจะได้แจง้ผลใหส้มาชิกต่อไป 

  4. สมาชิก กช.มช. สอบถามกรณีเงินสะสม/สมทบและผลประโยชน์ที่สมาชิกฯ จะได้รับเมื่อ

พ้นสมาชิกภาพเหตุเกษียณอายุ จะสามารถยกเว้นภาษีเงนิได้ได้หรือไม ่ ทีมงาน บลจ.กสิกรไทยฯ แจ้งว่า กรณี

นี้หากมีอายุครบ 55 ปี และมีอายุสมาชิกครบ 5 ปี ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจ านวน แต่หากอายุ

สมาชิกไม่ครบ 5 ปี แนะน าให้คงความเป็นสมาชิกไว้ก่อน (เสียค่าคงสมาชิกปีละ 500 บาท) เมื่อครบ 5 ปี

แล้ว จงึขอรับเงินก็ได้ 

  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการกองทุนฯ สมาชิกกองทุนฯ และผู้แทน บลจ.กสิกรไทย 

และปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา 16.05 น. 

 

(ลงนาม)            วิม  อนิต๊ะแก้ว                    (ลงนาม)             ชัชพล  กุลโพธิสุวรรณ 

(นายวิม  อินต๊ะแก้ว) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายชัชพล  กุลโพธิสุวรรณ) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


