สรุปประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
*********************************
จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน

1,118 คน
280 คน และสรุปผลกำรประเมิน ดังนี้

1. เพศ
เพศ
ชำย
หญิง

จานวน
77
203

คิดเป็นร้อยละ
27.50
72.50

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรประชุมใหญ่ฯ ครั้งนี้
เรื่อง
สถำนที่จัดประชุม
ระยะเวลำกำรจัดประชุม
ควำมรู้เรื่องกองทุนฯ
อำหำรว่ำง

ดีมาก
43.93
28.21
25.71
41.43

คิดเป็นร้อยละ
ดี
พอใช้
52.86
1.79
61.43
9.64
57.86
16.07
53.93
4.29

ปรับปรุง
1.43
0.72
0.36
0.36

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ ที่ท่านต้องการทราบ
1. สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี
2. ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกองทุนฯ
3. ควำมมั่นคงของกองทุน
4. รำยละเอียดกำรเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนแต่ละประเภท
5. สมำชิกออกจำกกองทุนในแต่ละกรณี จะได้รับผลประโยชน์อย่ำงไร
6. ข้อมูลผลประโยชน์ที่สมำชิกได้รับเมื่อเกษียณ
7. หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุน
8. งบประมำณในกำรจ้ำงบริษัทจัดกำรกองทุน
9. หลักเกณฑ์กำรตัดสินใจในกำรลงทุนแต่ละครั้ง
10. กำรจัดกำรผลกำไรจำกกำรลงทุน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. อยำกให้จัดกำรประชุมในช่วงเช้ำ 9.00 - 12.00 น.
2. อยำกให้รำยงำนผลทุก 6 เดือน
3. อยำกให้มีคู่มือระเบียบต่ำงๆ ของสมำชิกกองทุน ให้สมำชิกได้ศึกษำ
4. ควรมีกำรจัดประชุมนอกเหนือจำกประชุมใหญ่อย่ำงต่อเนื่อง
5. อยำกให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำเพิ่มสัดส่วนเงินสมทบ
6. อยำกให้แจกเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมให้ศึกษำก่อน
7. ควรมีกำรแจ้งรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ผ่ำนทำง e-mail สมำชิกทุกคน
8. อยำกให้เนื้อหำ กระชับ ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย
9. อยำกให้เปิดเผยข้อมูลกำรลงทุนให้สมำชิกมีส่วนร่วม โดยผ่ำนกรรมกำร
เนื่องจำกมีสมำชิกหลำยท่ำน มีควำมเชี่ยวชำญ อยำกให้เข้ำมำช่วยเหลือ
เรื่องกำรลงทุน
10. อยำกให้ส่งเอกสำรวำระกำรประชุมให้สมำชิก
11. อยำกให้พิจำรณำเพิ่มเงินสมทบเป็น 5% หรือเพิ่มตำมอำยุสมำชิก
12. อยำกให้มีกำรสรุปยอดเงินสะสมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันของกองทุน

จำนวน 1 รำย
จำนวน 6 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 2 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 1 รำย

จำนวน 2 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 2 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 2 รำย
จำนวน 3 รำย
จำนวน 2 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 1 รำย

จำนวน 1 รำย
จำนวน 1 รำย
จำนวน 1 รำย

ประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ข้อเสนอแนะและคาถาม
1. การรายงานผลการดาเนินงาน / ผลประกอบการโดยสรุป
ประเด็นชี้แจง :
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนฯ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกองทุนฯ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งได้จัดทำสรุป
ข้อมูลดังกล่ำวเสนอคณะกรรมกำรกองทุนฯ เพื่อทรำบ
แนวทางปฏิบัติ : นำสรุปข้อมูลดังกล่ำว เผยแพร่ทำงเว็บไซต์กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้สมำชิกได้ทรำบทุกเดือน
2. ในส่วนข้อมูลรำยบุคคล บริษัทจัดกำรกองทุนฯ จะจัดส่งเอกสำรหนังสือรับรองแสดงยอดเงิ นสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชน์จำกกำรลงทุนให้สมำชิกทรำบทุก ๆ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน และ 31 ธันวำคม ของทุกปี)
2. นโยบายการลงทุน
ประเด็นชี้แจง :
ปัจจุบันคณะกรรมกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กำหนดนโยบำยกำร
ลงทุน แบบกองทุนผสม (Mixed Fund) ที่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 10
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
3. อัตราเงินสะสมและสมทบ
ประเด็นชี้แจง :
รายการ
อัตรา (%)
อัตราสะสม
(อัตรำที่หัก เพื่อออมจำกเงินเดือนของสมำชิก)
3 - 15 % ของเงินเดือน
อัตราสมทบ
(อัตรำที่มหำวิทยำลัย ออมเพิ่มให้สมำชิก)
3% ของเงินเดือน (คงที่)
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถแจ้งขอเปลีย่ นอัตราเงินสะสมของตนเองได้ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภำยในวันที่ 1 - 15 เดือนกุมภำพันธ์ เพื่อมีผลในกำรหักเงินสะสมในเดือนมีนำคม
ครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 1 - 15 เดือนสิงหำคม เพื่อมีผลในกำรหักเงินสะสมในเดือนกันยำยน
4. สิทธิประโยชน์จากกองทุนเมือ่ ลาออก / เกษียณอายุ
เมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน สมาชิกจะได้รับเงินจากกองทุนฯ ดังนี้
เหตุที่สิ้นสภาพ
เ สี ย ชี วิ ต ทุ พ พ ล ภ ำ พ
เกษียณอำยุ

ลำออก

อายุงาน

เงินสะสม (สมาชิก)

ไม่ถึง 1 ปี
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4
ตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่ถึง 5
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

เงินสมทบ (นายจ้าง)
เต็มจำนวน

ปี
ปี
ปี
ปี

เต็มจำนวน

ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
เต็มจำนวน

กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ ที่มีอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่อายุสมาชิกกองทุนยังไม่ครบ 5 ปี สมาชิก
สามารถทาเรื่องขอคงเงินไว้ในกองทุนจนกว่าอายุสมาชิกครบ 5 ปี เมื่อถอนเงินกองทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

