
  ที�  ส.ก.ส. 049/2561 �  กมุภาพนัธ์  ����  เรื�อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้แก่กรรมการกองทนุ หลกัสตูร“กรรมการกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ (Accredited Provident Fund Committee Members Program)” รุ่นที� �� 
 เรียน ประธานกรรมการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
 สิ�งที�สง่มาด้วย โครงการอบรมหลกัสตูร “กรรมการกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ” รุ่นที� ��       ด้วยสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ (AOP) สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) และสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI)  ได้ร่วมกนัปรับปรุงหลกัสตูร “ความรู้พื �นฐานสําหรับคณะกรรมการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ  และความรู้ขั �นสงูสําหรับคณะกรรมการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ” ให้มีความเหมาะสมยิ�งขึ �น โดยใช้ชื�อหลกัสตูร “กรรมการกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ (Accredited 
Provident Fund Committee Members Program)” รุ่นที� �� แทนหลกัสตูรดงักล่าว  
          การนี �สมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ  ซึ�งรับผิดชอบในการจดัอบรมหลกัสตูรใหมนี่ � ได้กําหนดจดัอบรมหลกัสตูรดงักลา่ว เป็นรุ่นที� �� ระหวา่งวนัที�  �0 – �1  มีนาคม ����  ณ ห้องมรกต ชั �น �  โรงแรมอะริสตั �น สขุมุวิท �4 รายละเอียดโครงการอบรมดงัแนบ 
   จงึเรียนมาเพื�อสง่กรรมการกองทนุ  และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว   โดยติดตอ่สํารองที�นั�งได้ที�สมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ โทรศพัท์ 8�-�14-94:8-�  โทรสาร 8�-�04-:1:4 กรุณาสง่เอกสารใบตอบรับเข้าร่วมการอบรมมาให้ทางสมาคมภายในวนัจนัทร์ที� ��  มีนาคม ���� จกัขอบคณุเป็นอยา่งยิ�ง  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                          (ดร.พิสิฐ  ลี �อาธรรม) นายกสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ ฝ่ายจดัการสํานกังาน โทรศพัท์  8-��14-94:8-� โทรสาร    8-��04-:1:4    E-mail : kanithac@aop.or.th 



โครงการอบรมเสริมความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏบัิติงานกองทุน หลกัสูตร “กรรมการกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ” (Accredited Provident Fund Committee Members Program) รุ่นที� 11 ระหว่างวันที� 28 – 29 มีนาคม  2561  ณ ห้องมรกต  ชั�น 2  โรงแรมอะริสตั�น สขุุมวิท 24 
   หลกัการและเหตุผล  กรรมการกองทุน ทั�งที�ได้รับการแต่งตั�งมาจากนายจ้าง  และที�ได้รับการแต่งตั�งโดยลูกจ้าง  ถือว่าเป็นบุคคลที�มีความสาํคัญมากในการบริหารเงินกองทุนของสมาชิกให้ปลอดภัยและงอกเงย เพื�อเป็นหลักประกนัให้แก่สมาชิกกองทุนว่าจะมีเงินใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณอายุหรือออกจากงาน ดังนั�น กรรมการกองทุนจึงมีความจาํเป็นต้องมีความรู้   และประสบการณอ์ย่างเพียงพอในอนัที�จะบริหารกองทุนให้ประสบความสาํเรจ็ ได้รับผลตอบแทนสงูเป็นที�น่าพอใจของสมาชิก ฉะนั�น การจัดอบรมหลักสตูรนี�  จึงเป็นช่องทางหนึ�งที�จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของกรรมการในการบริหารกองทุนให้มีประสทิธภิาพยิ�งขึ� น   

 
 วตัถุประสงค ์  เพื�อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มคีวามรอบรู้และประสบการณใ์นแง่มุมต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการบริหารงานกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ รู้จักหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแล บริหารกองทุน  มีความรู้ เกี�ยวกบัสนิทรัพย์ประเภทต่างๆ และการกาํหนดนโยบายการลงทุน การเลือกรูปแบบการลงทุน การกาํกบัดูแลการจัดการลงทุนของผู้จัดการลงทุน ตลอดจนการติดต่อประสานงานกบัผู้จัดการกองทุนเพื�อประโยชน์สงูสดุของสมาชิกกองทุน 
 รบัจํานวน  40-60   คน 
 

 หวัขอ้การอบรม หมวด 1  ภาพรวมการออมเพื�อการเกษียณ หมวด 2  บทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุน  หมวด 3  เทคนิคการอ่านรายงานของกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ หมวด 4  การวัดผลการดาํเนินงานกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ หมวด 5  รู้จักตราสารการลงทุน หมวด 6  การบริหารจัดการกองทุน หมวด 7  Employee’s Choice วิทยากร      ผู้ทรงคุณวุฒิจาก : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
 บริษัท Alpha Capital จาํกดั                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 
 ผู้ประสานงานอบรม  (ขนิษฐา)   โทรศัพท ์0-2294-7430-2   โทรสาร  0-2284-3934    

E-mail :kanithac@aop.or.th 
www.aop.or.th 

 
 

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



 กําหนดการ หลกัสูตร “กรรมการกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ”  (Accredited Provident Fund Committee Members Program) รุ่นที� 11 ระหว่างวันที�  28-29 มนีาคม  2561 ณ ห้องมรกต ชั�น 2 โรงแรมอะริสตั�น สุขุมวิท 24 
 
 วนัพุธที� 28  มีนาคม  2561 08.30 น.          ลงทะเบียน-รับเอกสาร 08.45 - 09.00 น.  แนะนาํและเปิดหลักสตูร โดย นายวีระพงศ์  ลํ�าเลิศกจิ ผู้จัดการ สมาคมกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 09.00 - 10.45 น.  หมวด 1  ภาพรวมการออมเพื�อการเกษียณ                 โดย คุณกานต์  ลชิตากุล       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   11.15 – 12.15 น. หมวด 2  บทบาทหนา้ที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกองทุน      โดย คุณเชิดศักดิB  สกุลทวีวัฒน์        บริษัท Alpha Capital จาํกดั 12.15 - 13.15 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

13.15 - 16.15 น.  หมวด 3  เทคนิคการอ่านรายงานของกองทุนสํารองเลี) ยงชีพ      หมวด 4  การวดัผลการดําเนนิงานกองทุนสํารองเลี) ยงชีพ 
     โดย คุณปาจรีย์  บุณยัษฐิติ               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั 
     วนัพฤหสบัดีที� 29  มีนาคม  2561  08.45 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  09.00 - 12.00 น. หมวด 5  รูจ้กัตราสารการลงทุน     หมวด 6  การบริหารจดัการลงทุน             โดย คุณวศิน  ปริธญั           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั 12.00 - 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 16.00 น.  หมวด 7   Employee’s Choice       โดย คุณวรนันท ์ กุศลพัฒน์         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 
 
 

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



    ใบสมัครเขา้ร่วมอบรม หลกัสูตร “กรรมการกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ” (Accredited Provident Fund Committee Members Program) รุ่นที� 11 ระหว่างวันที� 28 – 29  มีนาคม  2561 ณ ห้องมรกต  ชั�น 2  โรงแรมอะริสตั�น สขุุมวิท 24 
 

 ชื�อหน่วยงาน  โทรศัพท ์  โทรสาร  
มคีวามประสงคแ์ละสนใจเข้าร่วมโครงการดงักล่าว     จาํนวน  คน (ไม่จํากดั-ถา่ยเอกสารไดค่้ะ) 
1. ชื�อ-สกุล   � นาย  � นาง  � นางสาว  
ตาํแหน่งในหน่วยงาน  ตาํแหน่งในกองทนุ  
โทรศัพท ์  โทรสาร  E-mail  
 2. ชื�อ-สกุล  � นาย  � นาง  � นางสาว  
ตาํแหน่งในหน่วยงาน  ตาํแหน่งในกองทนุ  
โทรศัพท ์  โทรสาร  E-mail  
 วิธีการชําระเงิน  กรณียกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนอบรม 3 วนั )      

กรณีการหกัภาษี ณ ที�จ่าย (ภงด. 53) อตัราค่าลงทะเบียนสมาชิก (ต่อท่าน) 
4,000+vat 7% (280 บาท) = 4,280 บาท (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง,อาหารกลางวัน) 

อตัราค่าลงทะเบียนบุคคลทั �วไป (ต่อท่าน) 
4,800+vat 7% (336 บาท) = 5,136 บาท (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง,อาหารกลางวัน) กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที�จ่าย  � 4,280  บาท  � 5,136  บาท  

รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ             หัก  1% � 4,280 -1% (40 บาท)     =  4,240   บาท � 5,136 -1%  (48 บาท)    =  5,088   บาท บริษัท/หจก./นิติบุคคอื�น/กองทุน   หัก 10% � 4,280 -10% (400 บาท)   =  3,880   บาท � 5,136 -10% (480 บาท)   =  4,656   บาท 
 
 
 
 
 
 ผูที้�จ่ายค่าอบรมให ้
�  หน่วยงานจ่ายเอง ชื�อผู้ตดิต่อ ___________________________________________  เบอร์โทร. _______________________________ 
�  หน่วยงานอื�นจ่ายให้ _______________________________________   ชื�อผู้ตดิต่อ __________________เบอร์โทร. ________________  ให้ออกใบเสรจ็รับเงนิในนาม  _________________________________________________________________________________________ 
เลขประจาํตวัผู้เสยีภาษี / ระบุสาํนักงาน   __________________________________/____________________________________________ 
ที�อยู่   ____________________________________________________________________________________________________________  ลงชื�อผู้ประสานงาน   (ตัวบรรจง) 

เบอร์โทรศัพท ์/ โทรสาร                                         / e-mail  
 

กรณุาส่งหลักฐานการโอนเงินทาง  Fax 0-2284-3934 โปรดนาํสง่หนังสอืรับรองภาษีหัก  ณ ที�จ่าย ให้ทางไปรษณยี์หรือ ณ วนัอบรม 

สั�งจ่ายในนาม       สมาคมกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ      โดย   � เชค็ขดีคร่อม    �  โอนเงนิเข้าบญัชี       � เงินสด เลขที�บญัชี  009-0-19275-3     บญัชีออมทรัพย์   ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)   สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริิกติิ2 
 

เลขประจาํตวัผู้เสยีภาษีอากร  0993000051246   ที�อยู่  สาํนักงานใหญ่  164   ซอยนนทรี 	
  (นาคสวุรรณ) แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา   กรงุเทพฯ 10120   โทรศัพท ์0-2294-7430-2  โทรสาร 0-2284-3934 


