ที ส.ก.ส. 049/2561
เรื อง

 กุมภาพันธ์ 

ขอเชิญร่ วมโครงการอบรมเสริ มความรู้แก่กรรมการกองทุน หลักสูตร“กรรมการกองทุนสํารองเลีย งชีพ
(Accredited Provident Fund Committee Members Program)” รุ่ นที 

เรี ยน ประธานกรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

สิงทีสง่ มาด้ วย โครงการอบรมหลักสูตร “กรรมการกองทุนสํารองเลีย งชีพ” รุ่ นที 

ด้ วยสมาคมกองทุนสํารองเลี ยงชีพ (AOP) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน (AIMC) และสถาบันพัฒนาความรู้ ตลาดทุน (TSI) ได้ ร่วมกัน
ปรับปรุงหลักสูตร “ความรู้พื นฐานสําหรับคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ และความรู้ขนสู
ั  งสําหรับคณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี ยงชีพ” ให้ มีความเหมาะสมยิงขึ น โดยใช้ ชือหลักสูตร “กรรมการกองทุนสํารองเลีย งชีพ (Accredited
Provident Fund Committee Members Program)” รุ่ นที  แทนหลักสูตรดังกล่าว

การนี สมาคมกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึง รับผิดชอบในการจัดอบรมหลักสูตรใหม่นี  ได้ กําหนดจัด
อบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็ นรุ่นที  ระหว่างวันที 0 – 1 มีนาคม  ณ ห้ องมรกต ชัน  โรงแรมอะริ สตัน
สุขมุ วิท 4 รายละเอียดโครงการอบรมดังแนบ

จึงเรี ยนมาเพือส่งกรรมการกองทุน และเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว โดยติดต่อ
สํารองทีนงั ได้ ทีสมาคมกองทุนสํารองเลี ยงชีพ โทรศัพท์ 8-14-94:8- โทรสาร 8-04-:1:4 กรุณาส่งเอกสารใบ
ตอบรับเข้ าร่วมการอบรมมาให้ ทางสมาคมภายในวันจันทร์ ที  มีนาคม  จักขอบคุณเป็ นอย่างยิง
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ ายจัดการสํานักงาน
โทรศัพท์ 8-14-94:8-
โทรสาร 8-04-:1:4
E-mail : kanithac@aop.or.th

(ดร.พิสิฐ ลี อาธรรม)
นายกสมาคมกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

โครงการอบรมเสริมความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏิบตั ิงานกองทุน
หลักสูตร “กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ”
(Accredited Provident Fund Committee Members Program) รุ่นที 11
หลักการและเหตุผล

ระหว่างวันที 28 – 29 มีนาคม 2561
ณ ห้ องมรกต ชัน 2 โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24

กรรมการกองทุน ทังทีได้ รับการแต่งตังมาจากนายจ้ าง และทีได้ รับการแต่งตังโดยลูกจ้ าง ถือว่าเป็ นบุคคลทีมีความสําคัญ
มากในการบริหารเงินกองทุนของสมาชิกให้ ปลอดภัยและงอกเงย เพือเป็ นหลักประกันให้ แก่สมาชิกกองทุนว่าจะมีเงินใช้ อย่ างเพียงพอ
หลังเกษียณอายุหรือออกจากงาน ดังนัน กรรมการกองทุนจึงมีความจําเป็ นต้ องมีความรู้ และประสบการณ์อย่างเพียงพอในอันทีจะ
บริหารกองทุนให้ ประสบความสําเร็จ ได้ รับผลตอบแทนสูงเป็ นทีน่าพอใจของสมาชิก ฉะนัน การจัดอบรมหลักสูตรนี จึงเป็ นช่องทาง
หนึงทีจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของกรรมการในการบริหารกองทุนให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน

วัตถุประสงค์

เพือให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมได้ มคี วามรอบรู้และประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ทีเกียวกับการบริหารงานกองทุนสํารองเลียงชีพ
รู้จักหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล บริหารกองทุน มีความรู้เกียวกับสินทรัพย์ประเภท
ต่างๆ และการกําหนดนโยบายการลงทุน การเลือกรูปแบบการลงทุน การกํากับดูแลการจัดการลงทุนของผู้จัดการลงทุน ตลอดจน
การติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนเพือประโยชน์สงู สุดของสมาชิกกองทุน

รับจํ านวน

หัวข้อการอบรม

หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

40-60 คน

ภาพรวมการออมเพือการเกษียณ
บทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุน
เทคนิคการอ่านรายงานของกองทุนสํารองเลียงชีพ
การวัดผลการดําเนินงานกองทุนสํารองเลียงชีพ
รู้จักตราสารการลงทุน
การบริหารจัดการกองทุน
Employee’s Choice

วิทยากร

อัตราค่าอบรม (ต่อท่าน)


4,000 + Vat 280 = 4,280 %&
%'(()&*+,-. 4,800 + Vat 336 = 5,136 %&
(3,45 3 4(36+5786+9):5;3 )7,*<)

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท Alpha Capital จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด

ผู้ประสานงานอบรม (ขนิษฐา)
โทรศัพท์ 0-2294-7430-2 โทรสาร 0-2284-3934
E-mail :kanithac@aop.or.th
www.aop.or.th

กําหนดการ

หลักสูตร “กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ”
(Accredited Provident Fund Committee Members Program) รุ่นที 11
ระหว่างวันที 28-29 มีนาคม 2561
ณ ห้ องมรกต ชัน 2 โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24

วันพุธที 28 มีนาคม 2561
08.30 น.
08.45 - 09.00 น.
09.00 - 10.45 น.

11.15 – 12.15 น.

12.15 - 13.15 น.
13.15 - 16.15 น.

ลงทะเบียน-รับเอกสาร
แนะนําและเปิ ดหลักสูตร
โดย นายวีระพงศ์ ลําเลิศกิจ

ผู้จัดการ สมาคมกองทุนสํารองเลียงชีพ

หมวด 1 ภาพรวมการออมเพือ การเกษียณ
โดย คุณกานต์ ลชิตากุล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หมวด 2 บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุน
โดย คุณเชิดศักดิB สกุลทวีวัฒน์
บริษัท Alpha Capital จํากัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หมวด 3 เทคนิคการอ่านรายงานของกองทุนสํารองเลี) ยงชีพ
หมวด 4 การวัดผลการดําเนินงานกองทุนสํารองเลี) ยงชีพ
โดย คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

วันพฤหสับดีที 29 มีนาคม 2561
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.
หมวด 5 รูจ้ กั ตราสารการลงทุน
หมวด 6 การบริหารจัดการลงทุน
โดย คุณวศิน ปริธญ
ั
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
หมวด 7 Employee’s Choice
โดย คุณวรนันท์ กุศลพัฒน์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด

*พักรับประทานอาหารว่าง (รอบเช้ า) วันพุธที 28 มี.ค. 61 เวลา 10.45 - 11.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง (รอบเช้ า)
เวลา 10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง (รอบบ่าย)
เวลา 14.30 - 14.45 น.

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร “กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ”
(Accredited Provident Fund Committee Members Program) รุ่นที 11
ระหว่างวันที 28 – 29 มีนาคม 2561
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โทรศัพท์

ชือหน่วยงาน

มีความประสงค์และสนใจเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว
1. ชือ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว
ตําแหน่งในหน่วยงาน
โทรศัพท์

โทรสาร

จํานวน

คน (ไม่จํากัด-ถ่ายเอกสารได้ค่ะ)
ตําแหน่งในกองทุน

E-mail

โทรสาร

2. ชือ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว
ตําแหน่งในหน่วยงาน
โทรศัพท์

โทรสาร

ตําแหน่งในกองทุน

E-mail

วิธีการชําระเงิน กรณียกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม 3 วัน )
กรณีการหักภาษี ณ ทีจ่ าย (ภงด. 53)
กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ทีจ่าย
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

หัก 1%

บริษัท/หจก./นิติบุคคอืน/กองทุน หัก 10%

อัตราค่าลงทะเบียนสมาชิก (ต่อท่าน)
4,000+vat 7% (280 บาท) = 4,280 บาท
(รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง,อาหารกลางวัน)

 4,280 บาท

 4,280 -1% (40 บาท)

อัตราค่าลงทะเบียนบุคคลทัวไป (ต่อท่าน)
4,800+vat 7% (336 บาท) = 5,136 บาท
(รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง,อาหารกลางวัน)

 5,136 บาท

= 4,240 บาท  5,136 -1% (48 บาท) = 5,088 บาท

 4,280 -10% (400 บาท) = 3,880 บาท  5,136 -10% (480 บาท) = 4,656 บาท

สังจ่ายในนาม
สมาคมกองทุนสํารองเลี ยงชีพ
โดย  เช็คขีดคร่อม  โอนเงินเข้ าบัญชี
 เงินสด
เลขทีบญ
ั ชี 009-0-19275-3 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกติ 2ิ

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000051246
ทีอยู่ สํานักงานใหญ่ 164 ซอยนนทรี (นาคสุวรรณ)
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2294-7430-2 โทรสาร 0-2284-3934

ผูท้ ีจ่ายค่าอบรมให้
 หน่วยงานจ่ายเอง ชือผู้ตดิ ต่อ ___________________________________________ เบอร์โทร. _______________________________

 หน่วยงานอืนจ่ายให้ _______________________________________ ชือผู้ตดิ ต่อ __________________เบอร์โทร. ________________

ให้ ออกใบเสร็จรับเงินในนาม _________________________________________________________________________________________

/

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี / ระบุสาํ นักงาน __________________________________ ____________________________________________

ทีอยู่ ____________________________________________________________________________________________________________
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Fax 0-2284-3934
โปรดนําส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่าย
ให้ ทางไปรษณีย์หรือ ณ วันอบรม

เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร

ลงชือผู้ประสานงาน

e-mail

/

(ตัวบรรจง)

