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วาระท่ี  ๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ ๑

๑.๑ ๑

๑.๒ เร่ืองเลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ ๒

๑.๒.๑ ๒

และฝ่ายสมาชิก 

๑.๒.๒ ๕

๑.๒.๓ ๑๐

แปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก

๑.๒.๔ เร่ืองแจ้งบริการเข้าถึงข้อมูลกองทุนฯ ผ่าน Mobile Application " K-My PVD" ๑๖

๑.๒.๕ เร่ืองสถานภาพของกองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ ณ วันท่ี  ๓๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗๑

(Provident Fund Report - Summary) 

๑.๒.๖ ๑๑๐

๑.๒.๗ เร่ืองการยกเลิกรับรองงบการเงินในท่ีประชุมใหญ่สมาชิก ๑๓๕

๑.๒.๘ ๑๔๔

วาระท่ี  ๒ ๑๔๕

วันอังคารท่ี  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

วาระท่ี  ๓ ๑๕๗

วาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา ๑๕๗

๔.๑ ๑๕๗

วาระท่ี  ๕ เร่ืองอ่ืนๆ ๑๘๖

๕.๑ ๑๘๖

 เร่ืองรายงานสถานะ  และสัดส่วนการลงทุน 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๕
กองทุนส ารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

วันอังคาร ท่ี  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมออนไลน์ ZOOM.us

เร่ืองท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ

เร่ืองค าส่ังมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ฝ่ายมหาวิทยาลัย

เร่ืองจ านวนบุคลากรท่ีเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพฯและท่ีพ้นสมาชิกภาพประจ าปี ๒๕๖๔

เร่ืองประกาศคณะกรรมการกองทุนเร่ืองหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการในการเลือกและเปล่ียน

เร่ืองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ๒๕๖๔ และแผนประจ าปี

บัญชี ๒๕๖๕ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน)

 เร่ืองรายงานการลงทุนของกองทุนฯ

 เร่ืองโครงสร้างรายได้  และอัตราผลตอบแทนสะสม

เร่ืองการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีกองทุน  ประจ าปี ๒๕๖๕

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

เร่ืองสืบเน่ือง 

เร่ืองรับรองงบการเงิน ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ กองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ช่ึงจดทะเบียนแล้ว 

เปิดโอกาสให้สมาชิกซักกถาม เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเป็นการรักษา

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก



สาระส าคัญการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๕ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว 

วันจันทร์ที ่ ๒๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมออนไลน ์ZOOM 

............................... 
 
วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

           ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
   

           ๑.๑.๑  เรื่อง....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

  

 มติที่ประชุม......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

 ๑.๑.๒ เรือ่ง ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 

   มติที่ประชุม ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
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 ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ   
  ๑.๒.๑ เรื่องแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ฝ่ายมหาวิทยาลัย  

 

สาระส าคัญ   
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ รูป และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก 
จ านวน ๔ รูปหรือคน ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
  

  จึงแจ้งให้สมาชิกเพ่ือทราบ 
 
   ข้อสังเกต .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

 มติที่ประชุม........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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  ๑.๒.๒ เรื่องจ านวนบุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ และที่พ้นสมาชิกภาพประจ าปี 
๒๕๖๔ 
 

สาระส าคัญ 
   เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย  ส่วนกลาง ๔๑ ส่วนงาน วิทยาเขต  
๑๑  แห่งและวิทยาลัย  ๒๑  แห่ง โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬาบรรณาคาร  และอาคาร ๙๒ 
ปีปัญญานันทะ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ  ตามข้อบังคับกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพฯ  จึงขอรายงานจ านวนบุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ ดังนี้ 
  ๑. ส่วนกลาง      
   - บุคลากร จ านวน  ๓๑๔  รูปหรือคน 
   - ลูกจ้าง จ านวน   ๑๖  รูปหรือคน  
    รวม จ านวน  ๓๓๐  รูปหรือคน 
  ๒. วิทยาเขต      
   - บุคลากร จ านวน  ๒๘๐  รูปหรือคน 
   - ลูกจ้าง จ านวน   ๓๓  รูปหรือคน 
    รวม จ านวน  ๓๑๓  รูปหรือคน 
  ๓. วิทยาลัย      
   - บุคลากร จ านวน  ๒๐๕  รูปหรือคน 
   - ลูกจ้าง จ านวน   ๑๔  รูปหรือคน 
    รวม จ านวน  ๒๑๙  รูปหรือคน 
  ๔. โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ จ านวน      ๗  คน 
  ๕. มหาจุฬาบรรณาคาร จ านวน      ๑๐  คน 
  ๖. อาคาร  ๙๒  ปฯี จ านวน      ๕  คน 
  ๗. มูลนิธิฯ  จ านวน      ๒  คน 
  

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๘๘๖  รูปหรือคน 

บุคลากร ลูกจา้ง รวม บุคลากร ลูกจา้ง รวม
๓๓๖ ๑๕ ๓๕๑ ๓๑๔ ๑๖ ๓๓๐
๒๙๒ ๒๔ ๓๑๖ ๒๘๐ ๓๓ ๓๑๓
๑๗๑ ๗ ๑๗๘ ๒๐๕ ๑๔ ๒๑๙

๗ ๗ ๗ ๗
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
๔ ๔ ๕ ๕
๒ ๒ ๒ ๒

รวม ๗๙๙ ๖๙ ๘๖๘ ๗๙๙ ๘๗ ๘๘๖

ณ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ณ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สมาชิกภาพกองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ เดือนมีนาคม

รายการ

๗. มูลนิธิฯ

๑. ส่วนกลาง

๒.วิทยาเขต

๓.วิทยาลัย

๔.โรงพิมพ์มหาจฬุาฯ

๕.มหาจฬุาบรรณาคาร

๖.อาคาร  ๙๒  ปีฯ
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งานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

๑. สมัครสมาชิกใหม่  จำนวน  ๙๕  รูปหรือคน 
๒. สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน  ๘๐  รูปหรือคน ประกอบด้วย 
 

 ๑. กรณีลาออกจากกองทุนไม่ออกจากงาน จำนวน  ๕๓  รูปหรือคน 
 ๒. กรณีลาออกจากงาน    จำนวน  ๑๐  รูปหรือคน 
 ๓. กรณีเกษียณอายุการทำงาน   จำนวน  ๑๓  รูปหรือคน 
 ๔. กรณีให้ออก(เลิกจ้าง)    จำนวน   ๓  คน 
 ๕. กรณีเสียชีวิต    จำนวน   ๑  รูป 
๓. งานอื่นๆ จำนวน  ๑๔  รูปหรือคน  
   

สาเหตุการลาออกจากกองทนุฯ ไม่ออกจากงาน 
 ๑. สมาชิกต้องการนำเงนิไปปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยูอ่าศัย 
 ๒. สมาชิกต้องการนำเงนิไปใช้จ่ายในครอบครวัและชำระหนี้ 
 ๓. สมาชิกต้องการนำเงนิไปใช้เพ่ือการลงทนุและเปน็ทนุการศกึษา 
 ๔. สมาชิกต้องการนำเงนิไปใช้จ่ายเป็นคา่รักษาพยาบาล 
 

 จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

 ข้อสังเกต …………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 มติที่ประชมุ.................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ม.ค.-๖๔ ก.พ.-๖๔ มี.ค.-๖๔ เม.ย.-๖๔ พ.ค.-๖๔ มิ.ย.-๖๔ ก.ค.-๖๔ ส.ค.-๖๔ ก.ย.-๖๔ ต.ค.-๖๔ พ.ย.-๖๔ ธ.ค.-๖๔

๑. สมัครสมาชิกใหม่ ๔ ๑๓ ๗ ๒ ๑ ๑๘ ๒๕ ๑๒ ๕ ๘ ๙๕

๒. พ้นสภาพจากสมาชิก

๑ สมาชิกลากออกจากงาน (RSG) ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑๐

๒ สมาชิกเสียชีวิต (DTH) ๑ ๑

๓ สมาชิกทุพพลภาพ (DIS) -

๔ สมาชิกเกษียณอายุ (RT) ๑๓ ๑๓

๕ เลิกจา้ง (ให้ออก) (DM) ๓ ๓

๖ สมาชิกลาออกจากกองทุนไม่ออกจากงาน (MRN) ๑๑ ๙ ๔ ๒ ๔ ๓ ๕ ๔ ๒ ๕ ๔ ๕๓

๓. งานอ่ืนๆ

๑ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ๑ ๑ ๖ ๒ ๒ ๒ ๑๔

๒ แจง้หยุดการน าส่ง -

                                            รวม ๑๘ ๒๕ ๑๒ ๑ ๖ ๑๐ ๔ ๒๖ ๔๔ ๑๘ ๑๐ ๑๕ ๑๘๙

งานทะเบียนกองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ ประจ าปี ๒๕๖๔

ล าดับท่ี รายการ รวม
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ไตรมาส ล าดับท่ี ช่ือส่วนงาน รหัสสมาชิก น าส่งงวดสุดท้าย วันท่ีส้ินสุด กรณีลาออกจากงาน

ไตรมาสท่ี ๑ ๑ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๖๑๓๓๐๐๐๐๒๐๐๕ นางสาวรัชนีวรรณ ไกรดวง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

(๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค.๖๔) ๒ ส่วนกลาง กองส่ือสาร ๖๑๐๐๙๐๐๐๑๐๐๑ พระครูพิศาลสรวุฒิ(จักราวุธ) ญาณวีโร(กล่ินไกล) ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๓ ส่วนกลาง ส านักหอสมุดฯ ๗๐๐๐๐๕๕๑๐๐๐๒ พระมหาบุญยง อภิชาโต(เพียพยัคฆ์) ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เลิกจ้าง

๔ ส่วนกลาง สถาบันภาษา ๗๐๐๐๐๐๐๖๐๐๐๑ นางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เลิกจ้าง

๕ ส่วนกลาง กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ๗๐๐๐๐๑๑๓๐๐๐๓ นายภิญโญ แสนสุข ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เลิกจ้าง

๖ ส่วนกลาง กองกิจการพิเศษ ๖๑๐๐๑๐๐๐๒๐๐๙ นายอานนท์ นรมาตร์ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗ ส่วนกลาง สถาบันวิปัสนาธุระ ๖๑๑๐๒๐๐๐๑๐๐๕ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน(บัวบาน) ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๘ ส่วนกลาง ส่วนหอสมุดกลาง ๗๐๐๐๐๕๕๑๐๐๐๓ นางสาวนฤมล เล้ียงถนอม ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๙ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๖๑๓๓๐๐๐๐๒๐๐๕ นางสาวรัชนีวรรณ ไกรดวง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๖๑๒๖๐๐๐๐๒๐๐๙ นายดิเรก นุ่นกล่ า ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๑ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๖๑๓๓๐๐๐๐๒๐๐๔ นางสาวชรินรัตน์ เจริญสุข ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๒ โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ ๖๑๐๐๑๒๐๐๒๐๐๖ นายประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๓ ส่วนกลาง ส่วนเทคโน ๖๑๑๑๒๐๐๐๓๐๐๕ นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๔ วิทยาเขตสุรินทร์ ๖๑๔๖๐๐๐๐๑๐๐๕ นายสมหมาย จรล าโกน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๕ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๖๑๔๔๐๐๐๐๒๐๐๒ นายสุทธิพร สายทอง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๖ ส่วนกลาง คณะมนุษยศาสตร์ ๖๑๐๔๐๐๐๐๒๐๑๑ นายจักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธ์ิ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๖๑๔๔๐๐๐๐๒๐๐๕ น.ส.ศิริลักษณ์ มานพกวี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๖๑๔๔๐๐๐๐๒๐๐๗ น.ส.พรรณนิภา เทพปินตา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๑๙ ส่วนกลาง สนง.พระสอนศีลธรรม ๗๐๐๐๐๑๑๔๐๐๐๔ นายภูวนัย ปริศนา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๖๑๔๔๐๐๐๐๑๐๐๒ พระครูสุตชยาภรณ์(สิงห์ชัย) ธมฺมชโย(เขียวสุข) ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๒๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๖๑๓๗๐๐๐๐๑๐๐๒ พระครูสารสีลคุณ(สี) สิริญาโณ(มณีกรรณ์) ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสียชีวิต

๒๒ ส่วนกลาง กองกลาง ๖๑๐๐๑๐๐๐๒๐๑๘ นายบุณยธร แสงโนรี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๒๓ ส่วนกลาง สถาบันภาษา ๖๑๐๖๐๐๐๐๑๐๑๒ นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๒๔ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๖๑๐๐๑๔๐๐๒๐๐๑ พระมหาบุญเลิศ ยสวฑฺฒโน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

๒๕ ส่วนกลาง  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๖๑๐๓๕๐๐๐๒๐๐๘ ว่าท่ีรต.กิตติรัฐ หุ่นภู ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๖๑๔๔๐๐๐๐๒๐๐๑ นายจีรศักด์ิ ปันล า ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๒๗ ส่วนกลาง  ส่วนธรรมนิเทศ ๖๑๑๐๒๐๐๐๒๐๐๓ นายกาณฑ์ โคตรโยธา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๒๘ วิทยาเขตขอนแก่น ๖๑๓๐๐๐๐๐๒๐๐๖ นายบุญหนา จิมานัง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

สมาชิกท่ีพ้นสมาชิกภาพประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน  ๘๐  รูปหรือคน

ช่ือ - ฉายา/นามสกุล
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๒๙ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๖๑๓๗๐๐๐๐๒๐๐๓ นางสุจิรา ธาระวงศ์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

ไตรมาสท่ี ๒ ๓๐ วิทยาเขตสุรินทร์ ๖๑๔๖๐๐๐๐๑๐๑๔ นายเอกภพ แยบดี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

(๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย.๖๔) ๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๖๑๗๐๒๔๐๐๑๐๑๐ พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร(ถาวะโร) ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๖๑๒๑๐๐๐๐๒๐๐๕ นางสาวสุดใจ มะนาตย์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๓๓ ส่วนกลาง กองนิติการ ๖๑๐๐๕๐๐๐๒๐๐๓ นายวัชร์สร นาคศรี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

๓๔ ส่วนกลาง พระไตรปิฎก ๖๑๐๐๗๐๐๐๒๐๑๘ พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ(จันทสิทธ์ิ) ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

๓๕ ส่วนกลาง กองคลังและทรัพย์สิน ๖๑๐๐๔๐๐๐๒๐๒๔ นางเสาวลักษณ์ รวยสุวรรณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๓๖ ส่วนกลาง คณะสังคมศาสตร์ ๗๐๐๐๐๐๐๓๐๐๐๑ นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๓๗ ส่วนกลาง สนง.พระสอนศีลธรรม ๖๑๐๐๐๑๒๐๑๐๐๖ นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๓๘ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๖๑๓๗๐๐๐๐๑๐๑๔ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี(นิสาภัย) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

ไตรมาสท่ี ๓ ๓๙ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๑๒๒๐๐๐๐๒๐๑๓ นางสาวอิศราวดี ทองอินทร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

(๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๔) ๔๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๖๑๕๐๐๐๐๐๑๐๐๓ นางจิราวรรณ ชัยสงคราม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๔๑ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๖๑๕๓๐๐๐๐๒๐๐๒ นายทรงกฎ มงคลคลี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๔๒ ส่วนกลาง  ส่วนธรรมนิเทศ ๖๑๑๐๒๐๐๐๒๐๐๒ นายสุดตา ประทุมมาศ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๔๓ ส่วนกลาง โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๖๑๐๓๕๐๐๐๒๐๐๗ พระมหามนตรี ญาณมนฺโต(สามารถไทย) ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๔๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๖๑๔๐๐๐๐๐๒๐๐๔ นางสาวดวงกมล สมบัติวงษ์ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๔๕ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๖๑๓๗๐๐๐๐๒๐๑๒ นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๔๖ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๖๑๔๔๐๐๐๐๒๐๐๔ นางปนัดดา เครือสาร ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๔๗ วิทยาเขตหนองคาย ๗๐๐๐๐๙๐๓๐๐๑๐ นายวิทยา สมสร้อย ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

๔๘ ส่วนกลาง คณะมนุษยศาสตร์ ๖๑๐๔๐๐๐๐๒๐๑๐ นายวีระกาญจน์ กนกกมเลศ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๔๙ ส่วนกลาง คณะสังคมศาสตร์ ๖๑๐๕๐๐๐๐๒๐๐๙ นายพลวัฒน์ ชุมสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๐ ส่วนกลาง วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ๖๑๐๗๐๐๐๐๑๐๐๘ นางสาวสุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๑ วิทยาเขตสุรินทร์ ๖๑๔๕๐๐๐๐๑๐๐๖ พระราชวิมลโมลี ปิยสีโล(เจือจันทร์) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๒ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ๖๑๕๔๐๐๐๐๑๐๐๘ พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย์) เขมคุตฺโต(เฟ่ืองผล) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๓ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๖๑๔๙๐๐๐๐๑๐๐๘ พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข) ปญฺญาสุโข(แหนค า) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๔ ส่วนกลาง ส่วนธรรมนิเทศ ๖๑๑๐๒๐๐๐๑๐๐๑ พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล) วิโรจโน(ทองแม้น) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๕ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๖๑๐๐๗๐๐๐๒๐๐๙ นายเกรียงไกร บัวจันอัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๖ วิทยาเขตขอนแก่น ๖๑๓๐๐๐๐๐๒๐๐๕ นายทองพัด สุวรรณภักดี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 
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๕๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๖๑๒๖๐๐๐๐๑๐๐๒ พระมานพ จิตฺตส วโร(เสือแก้ว) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๘ วิทยาเขตสุรินทร์ ๖๑๔๕๐๐๐๐๒๐๐๓ นางหอมหวล ศรีทอง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๕๙ วิทยาเขตสุรินทร์ ๖๑๔๕๐๐๐๐๒๐๐๘ นายนนทวรรษ แสงทองกูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๖๐ มหาจุฬาบรรณาคาร ๖๑๐๐๑๑๐๐๒๐๐๑ นางวาสนา ชะเอม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกษียณอายุ 

๖๑ ส่วนกลาง คณะพุทธศาสตร์ ๖๑๐๑๐๐๐๐๑๐๐๑ พระราชปริยัติมุนี สิริญาโณ(มาลัย) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๖๒ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๑๒๒๐๐๐๐๑๐๑๒ พระทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท(เลาลี) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๖๓ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๑๒๒๐๐๐๐๒๐๓๙ นายประจักร์ แก้วเนียม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๖๔ ส่วนกลาง บัณฑิตวิทยาลัย ๖๑๐๑๐๐๐๐๒๐๐๑ นายสังวร อ่อนสนิท ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๖๕ วิทยาเขตแพร่ ๖๑๔๑๐๐๐๐๒๐๑๗ นางสาวรุ่งนภา เช้ือแพทย์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

๖๖ ส่วนกลาง กองคลังและทรัพย์สิน ๖๑๐๐๔๐๐๐๒๐๑๓ นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

ไตรมาสท่ี ๔ ๖๗ ส่วนกลาง รร.บาลีสาธิต ๖๑๐๓๖๐๐๐๑๐๐๕ พระมหาเอกพงษ์ สุนทรเมธี (ประสีละเตสัง) ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

(๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค.๖๔) ๖๘ ส่วนกลาง กองกลาง ๖๑๐๐๑๐๐๐๒๐๑๖ นางสาวนารอน เวียงจันทร์ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๖๙ ส่วนกลาง กองส่ือสารองค์กร ๖๑๐๐๙๐๐๐๑๐๐๒ นายวรวุฒิ ศรีสลัด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๐ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๑๒๒๐๐๐๐๑๐๐๑ พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย) สิรินฺธโร (ดูใจ) ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลาออกจากงาน

๗๑ ส่วนกลาง กองวิชาการ ๖๑๐๔๐๐๐๐๒๐๑๒ พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร (เจือจันทร์) ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๒ ส่วนกลาง ส่วนประเมินผลการศึกษา ๖๑๐๙๒๐๐๐๒๐๐๑ นายมาณพ วิฤทธ์ิชัย ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๓ ส่วนกลาง คณะมนุษยศาสตร์ ๗๐๐๐๐๐๘๑๐๐๐๑ นายวัชระ สุวัฒน์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๔ ส่วนกลาง พระสอนศีลธรรม ๖๑๐๐๐๑๒๐๑๐๐๗ นางสาวดวงฤดี ธนะสาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๕ ส่วนกลาง กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ๖๑๐๐๔๐๐๐๒๐๐๖ นายพรมมา โฮนอก ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๖ ส่วนกลาง กองคลังและทรัพย์สิน ๖๑๐๐๔๐๐๐๒๐๒๕ นายวิษณุ สุวรรณทัต ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๗ วิทยาเขตขอนแก่น ๖๑๓๐๐๐๐๐๒๐๔๖ นางสาวยุภาพร เงาะเศษ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๘ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ๖๑๕๔๐๐๐๐๑๐๐๑ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง) ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ลาออกจากกองทุนฯ 

๗๙ วิทยาเขตแพร่ ๖๑๔๑๐๐๐๐๒๐๒๒ นายกริช อินเต็ม ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ลาออกจากกองทุนฯ 

๘๐ วิทยาเขตสุรินทร์ ๖๑๔๕๐๐๐๐๒๐๒๑ พระครูสุนทรสีลวัฒน์ สีลสาโร(บุญปลอด) ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ลาออกจากงาน

ข้อมูล : สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔
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  ๑.๒.๓ เรือ่งประกาศหลกัเกณฑ์เงื่อนไขและวิธกีารในการเลอืกและเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของ
สมาชกิ 
 

สาระส าคัญ 
  ตามข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว หมวด ๖ ข้อ ๖.๑ การจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ ให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง 
โดยให้มหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างของสมาชิก ทั้งนี้สมาชิกสามารถจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราที่เป็นจ านวนเต็มตั้งแต่ 
ร้อยละ ๔ ถึงร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เว้นแต่สมาชิกที่เป็นพนักงานประจ าของโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาจุฬาบรรณาคาร อาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะ และมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สามารถเลือกจ่ายเงิน
สะสมได้ในอัตราที่เป็นจ านวนเต็มตั้งแต่ร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง นั้น 
 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินเพ่ิมเติมได้อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีพเมื่อชราภาพ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นจากการหักลดหย่อนภาษีเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราสูงสุด ร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง 
นั้น คณะกรรมการกองทุนฯ จึงก าหนดวันเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้เมื่อครบก าหนดช่วงเวลาปีละ ๒ ครั้ง  โดย
ก าหนดประจ าทุกปีปฏิทิน ดังนี้  
 

รอบที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ เดือนที่มีผล 

๑ สมาชิกยืน่ความจ านง ๑ - ๓๑ ธันวาคม มกราคม เป็นต้นไป 

๒ สมาชิกยืน่ความจ านง ๑ - ๓๐ มิถุนายน กรกฎาคม เป็นต้นไป 
 

 ฝ่ายเลขานุการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ได้ด าเนินการจัดท าประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิกไว้โดยให้มีผลใช้บังคับในช่วงเวลาปีละ ๒ ครั้ง 
โดยให้เป็นไปตามที่กองทุนฯ ก าหนด 
 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงแจ้งให้สมาชิกเพ่ือทราบ 
 

 ข้อสังเกต ............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
 มติที่ประชุม ......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................        
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  ๑.๒.๔ เรื่องแจ้งบริการการเข้าถึงข้อมูลกองทุนฯ ผ่าน Mobile Application “k-My PVD” 
 

สาระส าคัญ 
 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (มหาชน) มีความยินดีขอแจ้งบริการเพ่ิมเติม
ส าหรับสมาชิกกองทุนในการเข้าถึงข้อมูลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพผ่าน Mobile Application "K-My PVD" โดย
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้แล้ว ทั้งนี้สมาชิกสามารถ log in เข้าใช้บริการดังกล่าว โดย
ใช้ Username และpassword เดียวกันกับระบบ K-Cyber Provident Fund ในกรณีที่ไม่มี  Username และ 
Password ดังกล่าว ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ เพ่ือด าเนินการแจ้งฝ่ายทะเบียนกองทุนฯ 
ด าเนินการพิมพ์และจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง และทางบริษัทได้จัดส่งพร้อมกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนรอบสิ้นปี 
ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และบริษัทมุ่งมั่นจะพัฒนา
บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่คณะกรรมการกองทุน และสมาชิกต่อไป  
   

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

 ข้อสังเกต ............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  
 มติที่ประชุม .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................  
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Mobile Application
K-My PVD

1
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การตดิตัง้ใช้งาน K-MyPVD Application

iOS Version 9 ขึ้น
ไป

Android OS 5 ขึ้น
ไป

18



การเข้าใช้งาน K-My PVD คร้ังแรก

3

สมาชิกกรอก Username และ Password ตามที่
ก าหนด

กรอกช่ือผูใ้ช ้
(Username)

กรอกรหสัผา่น
(Password)

19



ลงทะเบยีนเข้าใช้งาน

4

ลงทะเบยีนสมาชกิ

• ก าหนด ชื่อผู้ใช้ (Username) ใหม่
ตวัหนงัสือภาษาองักฤษ + ตวัเลขอยา่งนอ้ย 6 ตวั เชน่ somchai9

• ก าหนด รหัสผ่าน (Password) ใหม่  ยนืยันรหัสผ่านอีกคร้ัง
ตวัหนงัสือภาษาองักฤษเล็กและใหญ่ + ตวัเลข อยา่งนอ้ย 8 ตวั
เชน่ Somchai99

กรอกข้อมูลส่วนตัว
 เลขบตัรประจ าตวัประชาชน
 วนัเกิด
 เบอรมื์อถือ
 อีเมล ์(ใช้เพือ่ส่งข้อมูลกรณีลืมรหัสผ่าน ใบแจ้งยอดเงนิสมาชิก)

20



ก าหนดและยนืยัน PIN

5

ก าหนดและยืนยัน PIN
(หรือ Face ID / Touch ID ในกรณีที่
อุปกรณ์มี function support)

21



เร่ิมต้นใช้งาน

ตดิตามผลการด าเนินงานไดทุ้กเวลา
แสดงผลตอบแทนยอ้นหลงัของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
โดยเลือกดไูดต้ามช่วงเวลาท่ีตอ้งการ

เรียกดูใบแจ้งยอดสมาชกิกองทุนย้อนหลัง
ดาวนโ์หลดใบแจง้ยอดเงินสมาชิกกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพไดต้ามรอบการรายงานประจ าปี

เสี่ยงได้แค่ไหนรู้ใจตวัเอง
รูต้วัตนของคณุดว้ยแบบประเมินความเส่ียง 
ก่อนปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุ

ปรับแผนการลงทุนใหต้รงใจ
เลือกแผนการลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสมกบัระดบั

ความเส่ียง สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั

ค านวณแผนเกษียณอายุได้งา่ย
ช่วยคณุวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ชีวิตบวกๆ ในวยัเกษียณ

แนะน าการลงทุนทีเ่หมาะสม
ลงทนุเพิ่มเติมไดง้่ายๆ ผ่าน K-My Funds

ดูยอดเงนิสะสมได้สะดวกรวดเร็ว
แสดงสถานะเงินกองทนุ ทัง้ส่วนสมาชิกและส่วน
นายจา้ง พรอ้มสดัส่วนสินทรพัยต์ามแผนการลงทนุ
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สถานะกองทุนส่วนสมาชกิ - ภาพรวม

7

ช่ือสมาชิก

จ านวนเงินรวม

ผลประโยชนส์ิน้สดุ ณ. วนัท่ี

จ  านวนเงินแยกตามส่วน
สะสมและสมทบ

จ านวนเงินแยกตามราย
นโยบายการลงทนุ
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สถานะกองทุนส่วนสมาชิก - เงนิต้นและผลประโยชน์

8

ผลประโยชนเ์งินสมทบ

เงินตน้เงินสมทบ

ผลประโยชนเ์งินสะสม

เงินตน้เงินสะสม

24



ผลตอบแทนรายนโยบายการลงทุน

9

ผลตอบแทน Year to Date

เปรยีบเทียบผลตอบแทนยอ้นหลงั
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ผลตอบแทนรายนโยบายการลงทุน – Fund Fact Sheet

10

ส่ง file เขา้ e-mail address ท่ี
ก าหนด
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ผลตอบแทนรายนโยบายการลงทุน - สถติยิ้อนหลัง

11

ปรบัหนา้จอในการแสดงผล
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ใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนย้อนหลัง

12

สามารถเรยีกดยูอ้นหลงัได ้6 รอบ

ส่ง file เขา้ e-mail address ท่ีก าหนด
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การจัดท าแบบประเมนิความเสีย่ง

13
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การเปลีย่นแผนการลงทุน

14

ความเส่ียงท่ีรบัได้

แผนการลงทนุเงินน าส่งปัจจบุนั
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การเปลีย่นแผนการลงทุน

15

E-mail แจง้การเปล่ียนแผนการลงทนุ
ไปยงั e-mail address ท่ีก าหนด
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การยกเลกิการเปลีย่นแผนการลงทุน

16

E-mail แจง้ยกเลิกการเปล่ียนแผนการ
ลงทนุไปยงั e-mail address ท่ีก าหนด
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การปรับสัดส่วนการลงทุน

17

แสดงสดัส่วนเงินในกองทนุปัจจบุนั

การปรบัสดัส่วน ถือเป็นการเปล่ียนสดัส่วน
เงินในกองทนุ
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การเรียกใช้ Function ในระบบ

18
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สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

19

สมชาย รักการออม

บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

ชื่อ นายจ้าง

ชื่อ สมาชิก

ชื่อ สมาชิก

ชื่อ นายจ้าง
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ค านวณแผนเกษียณอายุ

ค ำนวณแผนเกษียณอำยุได้ง่ำย
ช่วยคุณวำงแผนอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อชีวิตบวกๆ ในวัย

เกษียณ
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ใส่ผลตอบแทนทีค่าดหวังของเงิน
ออมก่อนเกษียณและหลังเกษียณ

ใส่จ านวนเงนิทีจ่ะใช้จ่าย
หลังจากเกษียณต่อเดอืน

กดเพือ่เร่ิมค านวณ

ค านวณแผนเกษียณอายุ
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Application จะค านวณให้ว่า วันที่
เกษียณอายุจะมีเงนิเท่าไหร่ และ
มีเงนิใช้พอจนถงึวันทีเ่สียชีวิต

หรือไม่

และถ้าหากมีเงนิใช้ไม่พอจนถึง
วันทีเ่สียชีวิต Application จะมี
การแนะน าว่าควรจะต้องเก็บ

ออมเงนิเพิม่อีกเท่าไหร่

ค านวณแผนเกษียณอายุ
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แนะน าการลงทุน ผ่าน K-My Funds

แนะน ำกำรลงทุนที่เหมำะสม
ลงทุนเพิ่มเติมได้ง่ำยๆ ผ่ำน K-My Funds
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K - Cyber Provident Fund
www.kasikornasset.com

24
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K-Cyber Provident Fund – www.kasikornasset.com

25
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26

K-Cyber Provident Fund – Log In 

*สมาชิกทียั่งไม่เคยลงทะเบียนผ่าน 
K-My PVD ให้ใช้ username / password 
ที ่KAsset ออกให้
*สมาชิกทีเ่คยลงทะเบียนผ่าน 
K-My PVD แล้ว ให้ใช้ username / 
password เดยีวกับ K-My PVD 
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27

K-Cyber Provident Fund – Log In
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28

K-Cyber Provident Fund – กรอกข้อมูลส่วนตัว และ ก าหนด usn/psw ใหม่

ก าหนดรหัสผา่นใหม่

ก าหนดรหัสผูใ้ชใ้หม่

บนัทกึขอ้มลูสว่นตัว
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K-Cyber Provident Fund – แจ้งเตอืนท าแบบประเมนิความเสีย่ง
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K-Cyber Provident Fund –ท าแบบประเมนิความเสีย่ง

30
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K-Cyber Provident Fund – ท าแบบประเมนิความเสีย่ง

31
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K-Cyber Provident Fund – สถานะเงนิกองทุน
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K-Cyber Provident Fund – รายงานสถานะเงนิกองทุน
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K-Cyber Provident Fund - หนังสอืรับรองยอดเงนิกองทุน
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K-Cyber Provident Fund - หนังสอืรับรองยอดเงนิกองทุน
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K-Cyber Provident Fund - หนังสอืรับรองยอดเงนิกองทุน

54



K-Cyber Provident Fund - เปลีย่นแผนการลงทุน
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40

K-Cyber Provident Fund - สรุปรายการเปลีย่นแผนการลงทุน

1 ครั้ง 2 ครั้ง
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41

K-Cyber Provident Fund - หน้าสรุปการเปลีย่นแผนการลงทุน

บริษัท A จ ากัด
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42

K-Cyber Provident Fund - ยกเลกิการเปลีย่นแผนลงทุน 
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K-Cyber Provident Fund - ยกเลกิการเปลีย่นแผนลงทุน
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K-Cyber Provident Fund - หน้าสรุปการยกเลกิเปลีย่นแผนลงทุน
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K-Cyber Provident Fund - ประวัตกิารเปลีย่นแผนการลงทุน
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 ๑.๒..๕ เรื่องสถานภาพกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  (Provident Fund Report - 
Summary)  

 

สาระส าคัญ 
 

  กองงานเลขานุการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ  ได้สรุปผลการด าเนินงานและผลประโยชน์ของการ
ลงทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ส่วนกลาง  วิทยาเขต วิทยาลัย ส่วนงานสมทบ  ประจ าปี ๒๕๖๕ มีสมาชิก ๘๘๖ รูปหรือ
คน มีจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๔๓๐,๖๗๑,๒๒๗.๔๒ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่
สิบสองสตางค์) ผลประโยชน์ที่ได้รับ ๔๖,๓๖๐,๖๐๔.๙๙ บาท (สี่สิบหกล้านสามแสนหกหมื่นหกร้อยสี่บาทเก้าสิบเก้า
สตางค์) มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย  ๑๗.๒๖๘๘ บาท จ านวนหน่วย ๒๔,๙๓๙,๒๕๗.๒๕๑๓  โดยสรุปข้อมูลสถานภาพ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  เงินกองทุนฯ  ผลประโยชน์  จ านวนเงินสุทธิ 
 เงินสะสม ๑๗๖,๗๖๒,๖๒๔.๘๑ ๑๖,๙๕๐,๘๒๔.๑๕ ๑๙๓,๗๑๓,๔๔๘.๙๖ 
 เงินสมทบ ๒๐๗,๕๔๗,๙๙๗.๖๒ ๒๙,๔๐๙,๗๘๐.๘๔ ๒๓๖,๙๕๗,๗๗๘.๔๖ 
 รวม  ๓๘๔,๓๑๐,๖๒๒.๔๓ ๔๖,๓๖๐,๖๐๔.๙๙ ๔๓๐,๖๗๑,๒๒๗.๔๒ 
 
 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงแจ้งให้สมาชิกเพ่ือทราบ 

  

 ข้อสังเกต...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................... 
 

 มติที่ประชุม........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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ConfidentialPVD-PF-15

รายงานสถานะกองทุน และผลการด าเนินงาน

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว

1

ณ 31 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
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ConfidentialPVD-PF-15

2

รายงานสถานะกองทนุ และผลการด าเนินงาน

ชีแ้จงผลการด าเนินงาน และกลยุทธ์การลงทนุ

หัวข้อการบรรยาย
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ConfidentialPVD-PF-15

3

รายงานสถานะกองทนุ และผลการด าเนินงาน

ชีแ้จงผลการด าเนินงาน และกลยุทธ์การลงทนุ

หัวข้อการบรรยาย
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ConfidentialPVD-PF-15

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) 
(ล้านบาท)

จ านวนนายจ้าง

จ านวนสมาชิก

เปลี่ยนแปลง

อัตราผลตอบแทนสะสม       =

รายไดสุ้ทธิจากการจัดการกองทุน  =                               บาท

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วย (NAV per unit)

สรุป การเปลี่ยนแปลงของกองทนุ

430.67

-498,249.60
(0.11%)

17.2688

2

886

428.45

17.2885

2

894

0.52%

(0.11%)

0.00%
(0.89%)

มกราคม - มีนาคม 2565

ณ 31 มีนาคม 2565ณ 31 ธันวาคม 2564

4
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ConfidentialPVD-PF-15

รายงานสถานะและ
สัดส่วนการลงทนุ

5
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ConfidentialPVD-PF-15

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565
จ านวนสมาชิก (คน) 894 886

จ านวนนายจา้ง (บริษัท) 2 2

ส่วนของสมาชิก

เงินสะสม 174,001,243.65   176,762,624.81     

ผลประโยชนเ์งินสะสม 17,398,590.02     16,950,824.15      
191,399,833.67   193,713,448.96     

ส่วนของนายจา้ง

เงินสมทบ 206,879,880.34   207,547,997.62     

ผลประโยชนเ์งินสมทบ 30,166,542.04     29,409,780.84      

                   รวมส่วนของนายจา้ง 237,046,422.38   236,957,778.46     

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 428,446,256.05   430,671,227.42     

รายการเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 2,224,971.37

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (498,249.60)

รายได้อ่ืนนอกเหนือจากการลงทุน 253,233.54

เงินน าส่งเข้ากองทุนจากสมาชิกและนายจา้ง 10,787,921.50      

เงินจา่ยคืน สมาชิกและนายจา้ง (8,317,934.07)

                    รวมส่วนของสมาชิก

สถานะของกองทนุ

6
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ConfidentialPVD-PF-15

สัดส่วนการลงทนุ

นโยบายการลงทุน*

22.87%

ณ 31 มีนาคม 2565

* แผนการลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะ
ตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 
พันธบัตรธปท.  =                       

เงินฝาก ธ.พาณิชย ์=17.99%

ตราสารหนี้ธนาคาร = 13.57%

ตราสารหนี้บริษัทเอกชน = 45.62%

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน

7

ตราสารหนีภ้าคเอกชน
อาทิ
- หุ้นกู้ ต๋ัวแลกเงิน
บริษัทเอกชน

< 50% เงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ 
และสถาบันการเงินอาทิ
- พันธบัตรรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ 
- ต๋ัวเงินคลัง 
- ตราสารหนีข้องธนาคาร 
สถาบันการเงิน

> 50%
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ConfidentialPVD-PF-15

กราฟเปรียบเทยีบสัดส่วนการลงทนุ ปี 2564 และ

22
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8

ณ 31 มีนาคม 2565
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ConfidentialPVD-PF-15

รายละเอียดเงินลงทนุ

ณ 31 มีนาคม 2565

9
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ConfidentialPVD-PF-15

Top Holdings

 ตราสารหนีภ้าครัฐ และสถาบันการเงิน                =47.67%
%

พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 18.60%

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์- เงินฝากประจ า 14.67%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) - หุน้กู้ 7.59%

ธนาคารเกียรตนิาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) - หุน้กู้ 3.50%

ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็นเอ - เงินฝากออมทรัพย ์/

เงินฝากสกุลเงินตา่งประเทศ
3.32%

ตราสารหนีบ้ริษัทจ ากัด = 17.66%
หุน้กู้ % Rating
บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ 4.97% AA-

บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 3.88% A-

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 3.16% A+

บมจ.ซีพี ออลล์ 2.86% A+

บมจ.เบอรล่ี์ ยุคเกอร์ 2.79% A

พันธบัตร,ต๋ัวเงนิคลัง 
พันธบัตร ธ.ประเทศไทย
ตราสารหนีรั้ฐวิสาหกิจ

เงินฝาก, 
ตราสารหนีธ้นาคาร 

31.56%

ตราสารหนีบ้ริษัทจ  ากัด
45.62%

22.87%

10
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

11

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

พันธบัตรรัฐบาล 4,141,448.23 0.96%
ตั๋วเงินคลัง 10,988,408.85 2.55%
พันธบัตรทีก่ระทรวงการคลังค า้ประกัน 3,278,557.32 0.76%
พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 80,083,938.07 18.60%
รวม 98,492,352.47 22.87%

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating
เงินฝากออมทรัพย ์/เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

CITI ธนาคารซิตี้แบงก ์เอ็นเอ 14,281,975.89 3.32% A2
เงินฝากประจ า

GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 63,190,956.15 14.67% AAA(tha)
รวม 77,472,932.04 17.99%

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย

เงินฝากธนาคาร
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ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

พันธบัตร

GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,072,732.94 0.48% AAA(tha)

หุน้กู้

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 32,701,413.92 7.59% AAA(tha)

KKP ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 15,063,320.12 3.50% A

UOBT ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 8,624,302.18 2.00% AAA(tha)

รวม 58,461,769.16 13.57%

ตราสารแหง่หนีท้ีธ่นาคารเป็นผู้ออก

รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

12
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

13

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

หุน้กู้
IVL บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส์ 21,385,257.89 4.97% AA-
AP บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 16,712,544.51 3.88% A-
CPFTH บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 13,602,588.07 3.16% A+
CPALL บมจ.ซีพี ออลล์ 12,327,195.44 2.86% A+
BJC บมจ.เบอรล่ี์ ยุคเกอร์ 12,023,542.52 2.79% A
LH บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 10,423,098.15 2.42% A+
HMPRO บมจ.โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร์ 9,841,684.89 2.29% AA-
TLT บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 9,466,322.73 2.20% AAA
EB บมจ. อีซี่ บาย 9,101,540.07 2.11% AA(tha)
DTN บจก.ดีแทค ไตรเน็ต 8,619,706.53 2.00% AA

ICBCTL บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) 8,368,034.86 1.94% AAA(tha)

ตราสารแหง่หนีท้ีบ่ริษัทจ ากัดเป็นผู้ออก 
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

14

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

หุน้กู้

AMATA บมจ.อมตะ คอรป์อเรช่ัน 6,846,504.12 1.59% A-

FPT บมจ.เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) 6,084,540.59 1.41% A

BGRIM บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 5,869,635.33 1.36% A-

KCC บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา 5,232,503.52 1.21% AAA

TBEV บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 4,737,313.42 1.10% AA(tha)

KTC บมจ.บัตรกรุงไทย 4,386,927.10 1.02% AA-

BEM บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 4,167,757.54 0.97% A-

GPSC บมจ.โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ 3,872,486.72 0.90% AA+

QH บมจ.ควอลิตี้เฮา้ส์ 3,451,704.96 0.80% A-

CPF บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 2,898,183.81 0.67% A+

ตราสารแหง่หนีท้ีบ่ริษัทจ ากัดเป็นผู้ออก 
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

15

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

หุน้กู้

PSH บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง 2,402,950.66 0.56% A

FPHT บจก.เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) 2,018,807.39 0.47% AA-

IRPC บมจ.ไออารพ์ีซี 1,971,795.12 0.46% A-(tha)

HLTC บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 1,906,252.53 0.44% AAA

AWN บจก.แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 1,744,715.79 0.41% AA+(tha)

BCH บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล 1,415,644.54 0.33% A

AYCAL บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 1,412,594.83 0.33% AA+

EPG บมจ.อีสเทริน์โพลิเมอร ์กรุ๊ป 1,105,083.30 0.26% A-(tha)

SCC บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย 1,042,634.62 0.24% A+(tha)

PTTGC บมจ.พีทที ีโกลบอล เคมิคอล 1,020,960.11 0.24% AA+(tha)

AEONTS บมจ.อิออน ธนสินทรัพย(์ไทยแลนด)์ 817,787.33 0.19% A-(tha)

RATCH บมจ.ราช กรุ๊ป 200,960.38 0.05% AA+

รวม 196,479,259.37 45.62%

ตราสารแหง่หนีท้ีบ่ริษัทจ ากัดเป็นผู้ออก 
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โครงสร้างรายได้ 
และอัตราผลตอบแทนสะสม

16
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โครงสร้างรายได้สะสม

รายได้จากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 302,522.46         102,978.90        
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 1,157,451.94      124,014.12        
ดอกเบี้ยรับจากหุน้กู้ 4,966,411.45      1,422,999.98      
รายได้จากการจดัการอ่ืนๆ 2,600.00            -                   
ก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนและจากการตีราคาหลักทรัพย์ (2,315,207.12)     (1,756,736.90)     

รวมรายได้จากการจดัการและปรับมูลค่าฯ 4,113,778.73      (106,743.90)       
ค่าใช้จา่ย (1,845,823.26)     (391,505.70)       
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 2,267,955.47      (498,249.60)       

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565

6,426,385.85      1,649,993.00  

17

91



ConfidentialPVD-PF-15

อัตราผลตอบแทนสะสมเดือน ม.ค. – มี.ค. 2565

* Benchmark =    50% ของอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปีที่กองทุนส ารองเลีย้งชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB
+ 50% ของอัตราผลตอบแทนดัชนีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุคงที่ของสมาคมตราสารหนี้ไทยอายุ2 ปี
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ผลการด าเนินงานของกองทนุยอ้นหลงั
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อัตราผลตอบแทนสะสม 15 ปี 2 เดือน (1 มกราคม 2550 – 31 มีนาคม 2565)

46.84%
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รายงานสถานะกองทนุ และผลการด าเนินงาน

ชีแ้จงผลการด าเนินงาน และกลยุทธ์การลงทนุ

หัวข้อการบรรยาย
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สรุปสภาวะเศรษฐกิจ

22
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https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-

5B332C01F8B9&sId=1547558078595

23

• เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ยังมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเน่ือง แต่อัตราการขยายตัวอาจชะลอลงกว่าที่คาดการณ ์เน่ืองจากมีความเส่ียงจากการระบาดของ
ไวรัสโอมิครอนที่ปัจจุบันหลายประเทศกลับมาเผชิญกับจ  านวนผูติ้ดเชือ้รายวันที่เพ่ิมสูงขึ้น แมว้่าจะมคีวามเส่ียงที่เพ่ิมจากการระบาดของไวรัสสายพันธุท์ี่
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแต่อาการและความรุนแรงของโรคน้อยกว่าเมื่อเทยีบกับสายพันธุเ์ดลตา้ รวมถึงมีการรับวัคซีนที่ค่อนขา้งทั่ วถึงแลว้จึงคาดว่าการ
ระบาดของไวรัสโอมิครอน อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเหมือนการระบาดครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังคงตอ้งติดตามสถานการณ์
อย่างต่อเน่ือง

• นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมขึน้ของอัตราเงินเฟ้อและแนวทางการด าเนินนโยบายการเงินของแต่ละประเทศที่มี
ทิศทางต่างกัน เน่ืองจากจังหวะของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในชว่งที่ผ่านมาท  าใหแ้ต่ละประเทศตอ้งด าเนินนโยบายการเงินและการคลังให ้
เหมาะสมกับสภาวการณท์างเศรษฐกิจของตนเอง

เศรษฐกจิโลก : การขยายตัวของเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตัวในอัตราทีช่ะลอลง

Source: IMF

All Commodity Price Index (monthly)
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เศรษฐกจิโลก: ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ

แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ

Source: KBank, Bloomberg

• คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 0.25 ในการประชุมวันที่ 15-16 มีนาคมตามคาด คาดว่าจะมี
การปรับขึ้นดอกเบีย้นโยบายรวมทั้งหมด 7 ครั้งในปี 2022  

• นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังไดป้รับประมาณการอัตราเงินเฟ้อส าหรับปี 2022 เพ่ิมขึ้นเป็นที่ระดับรอ้ยละ 4.3 และส าหรับปี 2023 ที่ระดับรอ้ยละ 2.7 จากเดิม 2.6(2022) 
/2.3(2023) ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ทิศทางดอกเบีย้ FED Fund rate (FOMC Dot plot)
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เศรษฐกจิโลก : ปัจจัยเสีย่งเพิ่มจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซยีและยูเครน 

• ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย ประกาศปฏิบัติการทางทหารในแควน้ดอนบัสของ
ยูเครน โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นการ “ปกป้อง” ภูมิภาคดอนบาส การประกาศดังกล่าว
มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากรัสเซียประกาศยอมรับเอกราชของเขตโดเนสตกแ์ละลูฮันสกใ์น
แควน้ดอนบัส ทางตะวันออกของยูเครน โดยในวันที่ 25 ก.พ. 2565 รัสเซียไดเ้ร่ิม
ปฏิบัติการทางทหารโจมตี ยูเครน แมจ้ะมีการเจรจากันแลว้หลายครั้งแต่สถานการณ์
ความรุนแรงยังคงมีอยู่ ขณะที่ทางฝ่ังชาติตะวันตกระบุว่าไม่มีแผนที่จะส่งทหารเข้า
ยูเครน ท  าใหค้วามกังวลที่เหตุการณนี์้จะน าไปสู่สงครามในวงกวา้งมีความเป็นไปได้
น้อยลง

• พันธมิตรชาติตะวันตกตอบโตก้ารกระท  าของรัสเซียผ่านการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ 
เช่น ตัดรัสเซียออกจากระบบส่ือสารระหว่างธนาคารหรือระบบ SWIFT ซึ่งจะท  า
ใหร้ะบบการช  าระเงินของการคา้กับรัสเซียมีความยุ่งยากมากขึ้นรวมถึงการก าหนด
มาตรการคว ่าบาตรต่อผูม้ีอ  านาจและนักธุรกิจเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามการคว ่าบาตร
ทางเศรษฐกิจส่งผลทางออ้มมายังการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกดว้ย และราคาสินคา้
โภคภัณฑท์ี่ปรับเพ่ิมขึ้นมากก็ส่งแรงกดดันไปยังอัตราเงินเฟ้อที่สูงต่อเน่ืองอยู่ก่อนแลว้ 

• คาดว่าพันธมิตรองคก์ารสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) และนานา
ประเทศจะยังคงผนึกก าลังกันเพ่ือร่วมเจรจาและหามาตรการเพ่ือยุติความรุนแรงและ
ลดความขัดแยง้ไม่ใหลุ้กลามบานปลายออกไป

25

Source : The New York Times
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สถานการณว์กิฤตยูเครน-รัสเซยี

26
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https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=select -trend-line

สถานการณใ์นประเทศ : จ านวนผู้ติดเช้ือรายวันจากโอมคิรอนเพิ่มขึ้นท าให้ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อ

27

• จ านวนผูติ้ดเชือ้รายวนัในฝ่ังสหรฐัฯ และยโุรปปรบัลดลงต่อเนือ่ง ขณะที่ฝ่ังเอเชียเริม่เรง่ตัวขึน้แต่ยงัไมม่ีประเทศใดที่ประกาศมาตรการล็อกดาวน์
• สถานการณก์ารระบาดในไทยมีความนา่กงัวลเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ดีระบบสาธารณสขุของไทยยงัมีแนวโนม้รบัมือได้

ยอดผู้ติดเชือ้รายวันกลับมาสูงขึน้   ้ป   โ   ด-    ่   ษ      ่ ้   (    )

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข
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https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=select -trend-line

สถานการณใ์นประเทศ : คลัสเตอรโ์ควดิ-19 หลังเทศกาลสงกรานต์

28

• พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี มอบหมายกระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงาน เตรียมความพรอ้มรองรบัหากเกิดคลสัเตอรโ์ควดิ-19 หลงัสงกรานต ์
และให ้สปสช. เพ่ิมคู่สายด่วนรองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดแลว้

• ผูป่้วยใหม่รายวนัเริ่มลดลง แต่ผูป่้วยหนกั ใส่ท่อช่วยหายใจ และผูเ้สียชีวติยงัเพ่ิมต่อเนื่อง

คาดการณก์ารระบาดหลังสงกรานตปี์ 2565  ถ     ณ โ   ดช     ศ            ป      -    

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข
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มุมมองเศรษฐกจิไทย: คาดการณก์ารขยายตัวของเศรษฐกจิไทย
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สรุปภาวะตลาดและกลยุทธ์
การลงทุนในตราสารหนี้
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Market Review : อัตราเงนิเฟ้อของไทยเริ่มปรับเพิ่มตามทศิทางของอัตราเงนิเฟ้อโลก

Source : BOT 30 March 2022 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ คร้ังท่ี 2/2565

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนมีนาคม อยู่ที่ 5.73%YoY เน่ืองจากราคา
น ้ามันดิบที่เพ่ิมขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นหลัก โดยราคาพลังงานเพ่ิมขึ้น 
32.4% ในชณะที่ราคาอาหารสดเพ่ิมขึ้น 3.2% 

• อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเดือนมีนาคม เท่ากับ 2.0%YoY
• ส าหรับไตรมาส 1 ของปี เงินเฟ้อทั่วไปเพ่ิมขึ้น 4.75% และเงินเฟ้อพืน้ฐานเพ่ิมขึน้ 

1.43%

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ท่ี
ร้อยละ 0.50 ต่อปี

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวได้
ต่อเน่ือง แมม้าตรการคว ่าบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการปรับ
ขึ้นของราคาพลังงานและสินคา้โภคภัณฑ ์และอุปสงคต่์างประเทศที่ชะลอลง ดา้น
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเป้าหมาย กอ่นจะทยอย
ลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงตน้ปี 2566 จากราคาพลังงานและอาหาร
ที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเน่ือง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวา่อัตราเงินเฟ้อที่
ปรับสูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัยดา้นอุปทาน (cost push inflation) เป็นหลัก ในขณะ
ที่แรงกดดันเงินเฟ้อดา้นอุปสงค ์(demand pull inflation) ยังอยู่ในระดับต ่า จึง
เห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจให้มีความต่อเน่ือง

Thai Inflation Parameters
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Market Review : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับเพิ่มข้ึนจากปีทีผ่่านมา

TTM (Yrs) 31-Mar-22 30-Dec-21 30-Dec-20
YTD 

Change

0.08 0.48 0.46           0.27            0.01

0.25 0.49 0.48           0.29            0.01

0.50 0.51 0.50           0.32            0.01

1 0.53 0.51           0.36            0.02

2 0.92 0.66           0.39            0.26

3 1.21 0.84           0.47            0.37

4 1.42 1.06           0.53            0.36

5 1.60 1.29           0.61            0.31

6 1.86 1.45           0.73            0.41

7 2.12 1.62           0.89            0.50

8 2.21 1.73           1.05            0.47

9 2.26 1.82           1.15            0.45

10 2.35 1.90           1.28            0.45
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Market Review : ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit Spread) ของหุ้นกู้กับพันธบัตร

ในไตรมาสหน่ึงส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุน้กูเ้อกชน(Credit Spread)ที่มีคุณภาพดีเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างทรงตัว

BBB+

A

AA

AAA

Source: ThaiBMA

BBB+

A

AA

AAA
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สรุปมุมมองการลงทุนตราสารหนี้

34

ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบ นัยต่อการลงทุนตราสารหน้ี

(+) นโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายรวมถึงสนับสนุนทางนโยบายการคลังต่อเน่ือง เพ่ือ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่ยังมีความเส่ียง ในขณะที่ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักบางแห่งเร่ิมปรับเพ่ิมดอกเบีย้
นโยบาย และธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้และเตรียมลดขนาดงบดุล (QT)

(-) อุปสงคอุ์ปทานตราสารหนี้
วงเงินออกประมูลพันธบัตรในระยะถัดไปเพ่ิมขึ้นจากนโยบายการคลังเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ในขณะที่สภาพคล่อง
ส่วนเกินในระบบยังรอจังหวะในการลงทุนจากความกังวลต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทน

(0) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เงินทุนไหลเข้าออกตลาดการเงินผันผวนตามแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และค่าเงิน

(+) อัตราผลตอบแทน/ราคาตราสาร
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะส้ันทรงตัวตามอัตราดอกเบีย้นโยบาย พันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับตัวผันผวนจาก
ความกังวลต่ออุปสงคอ์ุปทานในระยะข้างหน้าและทิศทางของพันธบัตรสหรัฐฯ

กลยุทธก์ารลงทุนตราสารหน้ี

อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ อายุเฉล่ียใกลเ้คียงดัชนีเทียบวัด โดยเพ่ิมอายุตราสารอย่างระมัดระวังเมื่ออัตราผลตอบแทนปรับขึ้น

ตราสารหนี้ภาคเอกชน รักษาสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดีเพ่ือเพ่ิมอัตราผลตอบแทนการลงทุน
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  ๑.๒.๖ เรือ่งผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ๒๕๖๔ และแผนการด าเนินงานประจ าปี 
๒๕๖๕ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสกิรไทย จ ากัด(มหาชน) 
 

สาระส าคัญ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) ด าเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายสมาชิกร่วมกันดูแลและเกิดผลประโ ยชน์
สะสมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

 - สถานภาพกองทุน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - สัดส่วนการลงทุน 
 - รายละเอียดการลงทุน 
 - โครงสร้างรายได้ – ค่าใช้จ่ายประจ าปี 
 - การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ระหว่างงวด 
 - อัตราผลตอบแทน 

 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงแจ้งให้สมาชิกเพ่ือทราบ 
 

  ข้อสังเกต ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

 มติที่ประชุม ............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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รายงานสถานะกองทุน และผลการด าเนินงาน

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

1

ณ 31 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 
(ล้านบาท)

จ านวนนายจ้าง

จ านวนสมาชิก

เปลี่ยนแปลง

อัตราผลตอบแทนสะสม       =

รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน  =                               บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วย (NAV per unit)

สรุป การเปลี่ยนแปลงของกองทนุ

428.45

2,267,955.47
0.56%

17.2885

2

894

397.68

17.1917

2

872

7.74%

0.56%

0.00%
2.52%

มกราคม - ธันวาคม 2564

ณ 31 ธันวาคม 2564ณ 31 ธันวาคม 2563

2
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รายงานสถานะและ
สัดส่วนการลงทนุ

3
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ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564
จ านวนสมาชิก (คน) 872 894

จ านวนนายจ้าง (บริษัท) 2 2

ส่วนของสมาชิก

เงินสะสม 153,400,252.62   174,001,243.65     

ผลประโยชน์เงินสะสม 17,615,787.15     17,398,590.02      
171,016,039.77   191,399,833.67     

ส่วนของนายจ้าง

เงินสมทบ 195,513,548.82   206,879,880.34     

ผลประโยชน์เงินสมทบ 31,147,526.62     30,166,542.04      

                   รวมส่วนของนายจ้าง 226,661,075.44   237,046,422.38     

รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 397,677,115.21   428,446,256.05     

รายการเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 30,769,140.84

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,267,955.47

รายได้อ่ืนนอกเหนือจากการลงทุน 689,508.25

เงินน าส่งเข้ากองทุนจากสมาชิกและนายจ้าง 62,840,897.27      

เงินจ่ายคืน สมาชิกและนายจ้าง (35,029,220.15)

                    รวมส่วนของสมาชิก

สถานะของกองทนุ

4
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สัดส่วนการลงทนุ

นโยบายการลงทุน*

22.21%

ณ 31 ธันวาคม 2564

* แผนการลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะ
ตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 
พันธบัตรธปท.  =                       

เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 12.79%

ตราสารหนีธ้นาคาร = 14.12%
ตราสารหนีบ้ริษัทเอกชน = 50.91%

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน

5

ตราสารหน้ีภาคเอกชน
อาทิ
- หุ้นกู้ ต๋ัวแลกเงิน
บริษัทเอกชน

< 50% เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ 
และสถาบันการเงินอาทิ
- พันธบัตรรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ 
- ต๋ัวเงินคลัง 
- ตราสารหนีข้องธนาคาร 
สถาบันการเงิน

> 50%
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กราฟเปรียบเทยีบสัดส่วนการลงทนุ ปี 2563 และ
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ณ 31 ธันวาคม 2564
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รายละเอียดเงินลงทนุ

ณ 31 ธันวาคม 2564

7
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Top Holdings

 ตราสารหนีภ้าครัฐ และสถาบันการเงิน                = 41.25%
%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 15.08%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - เงินฝากประจ า 10.07%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) - หุ้นกู้ 7.38%

พันธบัตรรัฐบาล 5.19%

ธนาคารเกียรตนิาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) - หุ้นกู้ 3.53%

ตราสารหนีบ้ริษัทจ ากัด = 19.92%
หุ้นกู้ % Rating
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 4.99% AA-

บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 3.94% A

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 3.93% A-

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 3.85% AAA

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 3.22% A+

พันธบัตร,ต๋ัวเงนิคลัง 
พันธบัตร ธ.ประเทศไทย
ตราสารหนีรั้ฐวิสาหกิจ

เงินฝาก, 
ตราสารหนีธ้นาคาร 

26.91%

ตราสารหนีบ้ริษัทจ ากัด
50.91%

22.21%

8
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

9

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

พันธบัตรรัฐบาล 22,234,430.45 5.19%
ตั๋ วเงินคลัง 4,991,314.25 1.16%
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค า้ประกัน 3,312,464.87 0.77%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 64,625,044.70 15.08%
รวม 95,163,254.27 22.21%

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating
เงินฝากออมทรัพย์ /เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

CITI ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็นเอ 11,671,090.32 2.72% A2
เงินฝากประจ า

GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 43,137,353.42 10.07% AAA(tha)
รวม 54,808,443.74 12.79%

พันธบัตร ตั๋ วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินฝากธนาคาร
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ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

พันธบัตร

GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,077,560.40 0.48% AAA(tha)

หุ้นกู้

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 31,614,931.41 7.38% AAA(tha)

KKP ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 15,104,521.22 3.53% A

UOBT ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 11,718,166.19 2.74% AAA(tha)

รวม 60,515,179.22 14.12%

ตราสารแห่งหนีท้ี่ธนาคารเป็นผู้ออก

รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

10
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

11

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

หุ้นกู้
IVL บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 21,399,506.45 4.99% AA-
BJC บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 16,859,388.67 3.94% A
AP บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 16,825,716.41 3.93% A-
TLT บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 16,490,889.99 3.85% AAA
CPFTH บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 13,790,648.43 3.22% A+
CPALL บมจ.ซีพี ออลล์ 12,574,976.51 2.94% A+
TBEV บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 12,152,377.64 2.84% AA(tha)
LH บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 10,416,892.84 2.43% A+
HMPRO บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 9,825,308.35 2.29% AA-
EB บมจ. อีซี่ บาย 9,177,632.17 2.14% AA(tha)

ตราสารแห่งหนีท้ี่บริษัทจ ากัดเป็นผู้ออก 
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

12

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

หุ้นกู้

DTN บจก.ดีแทค ไตรเน็ต 8,798,470.87 2.05% AA

ICBCTL บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) 8,352,098.69 1.95% AAA(tha)

AMATA บมจ.อมตะ คอร์ปอเรช่ัน 6,824,833.84 1.59% A-

FPT บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 6,074,514.53 1.42% A

BGRIM บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 5,972,757.90 1.39% A-

KCC บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา 5,272,271.21 1.23% AAA

KTC บมจ.บัตรกรุงไทย 4,380,545.96 1.02% AA-

BEM บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 4,157,686.55 0.97% A-

GPSC บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 3,929,183.70 0.92% AA+

ตราสารแห่งหนีท้ี่บริษัทจ ากัดเป็นผู้ออก 
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

13

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

หุ้นกู้

QH บมจ.ควอลิตีเ้ฮ้าส์ 3,456,180.70 0.81% A-

PSH บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ 3,411,083.01 0.80% A

CPF บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 2,943,253.47 0.69% A+

FPHT บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย)2,041,040.66 0.48% AA-

IRPC บมจ.ไออาร์พีซี 1,999,416.57 0.47% A-(tha)

HLTC บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 1,913,039.54 0.45% AAA

AWN บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 1,742,114.76 0.41% AA+(tha)

AYCAL บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 1,420,421.49 0.33% AA+

ตราสารแห่งหนีท้ี่บริษัทจ ากัดเป็นผู้ออก 
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รายละเอียดเงนิลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

14

ราคายุติธรรม ร้อยละของราคายุติธรรม Credit Rating

หุ้นกู้

BCH บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล 1,412,393.58 0.33% A

EPG บมจ.อีสเทร์ินโพลิเมอร์ กรุ๊ป 1,106,723.51 0.26% A-(tha)

SCC บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1,060,353.22 0.25% A+(tha)

PTTGC บมจ.พีทที ีโกลบอล เคมิคอล 1,037,001.82 0.24% AA+(tha)

AEONTS บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) 814,117.08 0.19% A-(tha)

MINT บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 302,510.28 0.07% A

RATCH บมจ.ราช กรุ๊ป 201,714.81 0.05% AA+

รวม 218,137,065.21 50.91%

ตราสารแห่งหนีท้ี่บริษัทจ ากัดเป็นผู้ออก 
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โครงสร้างรายได้ 
และอัตราผลตอบแทนสะสม

15
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โครงสร้างรายได้สะสม

รายได้จากเงินลงทุน
ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร 578,027.91         302,522.46        
ดอกเบีย้รับจากพันธบัตรและตั๋ วเงินคลัง 1,215,513.66      1,157,451.94      
ดอกเบีย้รับจากหุ้นกู้ 5,051,780.11      4,966,411.45      
รายได้จากการจดัการอ่ืนๆ 1,400.00            2,600.00            
ก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนและจากการตีราคาหลักทรัพย์ 1,597,910.54      (2,315,207.12)     

รวมรายได้จากการจดัการและปรับมูลค่าฯ 8,444,632.22      4,113,778.73      
ค่าใช้จ่าย (1,459,609.49)     (1,845,823.26)     
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 6,985,022.73      2,267,955.47      

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564

6,845,321.68      6,426,385.85  
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อัตราผลตอบแทนสะสมเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2564

* Benchmark =    50% ของอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปีที่กองทุนส ารองเลีย้งชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB
+ 50% ของอัตราผลตอบแทนดัชนีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุคงที่ของสมาคมตราสารหนีไ้ทยอายุ2 ปี
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อัตราผลตอบแทนสะสม 14 ปี 9 เดือน (1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2564)
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สรุปภาวะตลาดและกลยุทธ์
การลงทุนในตราสารหนี ้
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Market Review : อัตราดอกเบีย้นโยบายไทยยังน่าจะทรงตัวในระดับต ่าต่อเน่ือง

Source : BOT

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ร้อยละ 5.28 YoY เร่ง
ขึน้จากเดือนก่อนหน้าทีร้่อยละ 3.23 YoY และสูงกว่าคาดการณ์ที่ร้อยละ 4 YoY 
เน่ืองจากราคาพลังงานสูงขึน้ร้อยละ 29.2

• อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพ่ิมขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 YoY
เน่ืองจากการเพ่ิมของราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น เคร่ืองปรุงและอาหาร
ทานนอกบ้าน

Thai Inflation Parameters

"กนง. ชั่งน า้หนักระหว่าง 3 เป้าหมาย ซึ่งถ้ามอง ณ ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเพ่ิง
เข้าสู่ช่วงแรกของการฟ้ืนตัวหลังชะลอตัวมากว่าหน่ึงปีจากการระบาดของโรคโควิด 
19 ขณะที่เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวไปค่อนข้างเยอะตัง้แต่ปีที่แล้ว ด้านแรงกดดันจากเงิน
เฟ้อ แม้จะเร่งตัวขึน้ในช่วงแรกของปีนีแ้ต่ก็มีขอบเขตจ ากัด เป็นการปรับเพ่ิมราคา
ในสินค้าบางกลุ่ม ได้แก่ พลังงานและอาหารสดบางประเภท ซึ่งยังไม่มีสัญญาณ
การปรับราคาขึน้เป็นวงกว้าง ด้านเสถียรภาพของระบบการเงิน แม้จะยังมีปัญหา
หนีสู้ง แต่ที่ผ่านมา ธปท. ได้ออกมาตรการทางการเงินมาช่วยดูแลอยู่พอสมควร 
ดังนัน้ ครัง้นี ้กนง. จึงให้น า้หนักกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจมากที่สุด 
เพ่ือให้คนมีงานท า ท าให้รายได้ฟ้ืนตัว คิดว่าน่าจะดีที่สุด“

ดร.ปิติ ดิษยทัต 
ผู้ช่วยผู้ ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธปท. และเลขานุการ กนง.
สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สัมภาษณ์ผู้บริหารธปท.
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Market Review : ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit Spread) ของหุ้นกู้กับพันธบัตร

ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ เอกชน(Credit Spread)ที่มีคุณภาพดีเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างทรงตัว

BBB+

A

AA

AAA

Source: ThaiBMA
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สรุปมุมมองการลงทุนตราสารหนี ้

4

ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบ นัยต่อการลงทุนตราสารหนี้

(+/-) นโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายรวมถึงสนับสนุนทางนโยบายการคลังต่อเน่ือง เพ่ือ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่ยังมีความเส่ียง ในขณะที่ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศหลักรวมถึงสหรัฐมีทิศทางปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบาย

(-/0) อุปสงค์อุปทานตราสารหนี ้
วงเงินออกประมูลพันธบัตรในระยะถัดไปเพ่ิมขึน้จากนโยบายการคลังเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ในขณะที่สภาพคล่อง
ส่วนเกินในระบบยังรอจังหวะในการลงทุนจากความกังวลต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทน

(0) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เงินทุนไหลเข้าออกตลาดการเงินผันผวนตามแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและค่าเงิน

(0/+) อัตราผลตอบแทน/ราคาตราสาร
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนีร้ะยะสัน้ทรงตัวตามอัตราดอกเบีย้นโยบาย พันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับตัวเพ่ิมขึน้และผัน
ผวนจากความกังวลต่ออุปสงค์อุปทานในระยะข้างหน้าและทิศทางของพันธบัตรสหรัฐ

กลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้

อายุเฉลี่ยตราสารหนี ้ เน้นลงทุนตราสารหนีร้ะยะสัน้ถึงกลางช่วง 1-3 ปี

ตราสารหนีภ้าคเอกชน ให้น า้หนักกับการลงทุนตราสารหนีภ้าคเอกชนคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมอัตราผลตอบแทนการลงทุน
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 ๑.๒.๗ การยกเลิกรับรองงบการเงินในที่ประชุมใหญ่สมาชิก 

สาระส าคัญ 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การจัดท าและการน าส่งส าเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชี  รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยยกเลิกข้อก าหนดให้งบการเงินของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต้องผ่าน
การรับรองโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อลดภาระและต้นทุนที่ไม่จ าเป็นของบริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และผู้สอบบัญชี โดยสมาชิกกองทุนยังไดร้ับขอ้มูลในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความเพียงพอตอ่
การติดตามการลงทุนโดยได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
๖๕/๒๕๖๕ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ่งที่แนบมาด้วย)  
 ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการ จึง
ขอน าส่งเอกสาร ให้กับทางกองทุนเพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบังคับกองทุนให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่จะขอให้ทางกองทุนพิจารณา และแจ้งความประสงค์ในการแก้ไข
ขอ้บังคับกองทุนตามเอกสารแนบ โดยข้อสรุปเนื้อหาใจความส าคัญ ดังนี้ 

  ๑. เนื่องจาก ก.ล.ต. มีประกาศยกเลิกการรับรองงบการเงินในที่ประชมุใหญส่มาชกิ เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายของกองทนุ ดังนั้น กองทนุจึงมสีิทธิเลอืกที่จะจดัประชุมใหญ่เพ่ือรบัรองงบหรือไม่กไ็ด้ 

 ๒. หากต้องการให้ยกเลิกการจัดประชุมใหญ่เพ่ือรับรองงบ จ าเปน็ตอ้ง “แก้ไขข้อบังคับ
กองทุน” 

ดังนัน้ บลจ.กสิกรไทย จึงน าส่งแบบฟอร์มเพ่ือสอบถามถงึความประสงค์ที่จะใหด้ าเนนิการ โดย
ขอสรุปใจความส าคญัในแบบฟอร์ม ดังนี ้

 

แบบที ่๑ : ใหม้ีการจัดประชุมใหญต่ามเดมิ 
แบบที ่๒ : ยกเลกิการจัดประชุมใหญ่ เพื่อรบัรองงบการเงิน และ / หรือ กิจกรรมอืน่ (หากมี) 
แบบที ่๓ : (ยดืหยุ่น) จะจดัหรือไม่กไ็ดแ้ล้วแต่ทางกองทนุหรอืเมื่อมีประกาศ / กฎหมาย ทีต่้อง
ให้จัด 
แบบที ่๔ : อืน่ๆ .............. 
 

ข้อความสแีดง : ให้กองทุนแสดงงบการเงนิไว้ที่ส านกังานกองทนุเพ่ือให้สมาชิกรับทราบ 
แจ้งความประสงคว์่าต้องการให้ระบุในขอ้บังคับกองทุนหรือไม่ เพื่อความชัดเจน (หากไมร่ะบ ุยังคงตอ้ง
ด าเนินการตามเดิม เนือ่งจากเป็นสว่นหนึง่ในประกาศของก.ล.ต.) 
 

๓. ตามที่ข้อบังคับกองทุนได้ระบุให้มีการจัดประชุมใหญ่ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี  นั้ น  จึ งรบกวนทางกองทุนน าส่ งแบบฟอร์มเพ่ื อแจ้ งความประสงค์มาภายในวันที่  
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือที่จะได้เตรียมด าเนินการต่อไป 
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ด้วยคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว  ได้ด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ 
๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมออนไลน์ ZOOM คณะกรรมการมีมติให้เลือกแบบที่ ๑ ให้มีการจัดประชุม
ใหญ่ตามเดิม 

 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงแจ้งให้สมาชิกเพ่ือทราบ 
 
 

  ข้อสังเกต ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

 มติที่ประชุม ............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................
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136



\taninW.~~G1m,ne'3'1unan1 l t1t1 

KASIKORNTHAI 'lfl!llia. tfll KASI KORN ASSET MANAGEMENT 

d 
'V1 n'lJ. 019/2565 

v d c:I 

l'U'Vl 3 J.J'U1fl:W 2565 

~-:i.yj?J-:imv11EJ tJ1:::m!'l?i1tl'n-:i1umu:::m1:wm1n1nuV1'1'n'Vlf'Wc!bb'1:::1>1m1?1V1'1'n'Vlf'Wc! .yj ?tu. 65/2564 b~'fN V1'1'mnru"1 b1vu1.'1J 
~d v 0 .% c:I "' d v d q 

brn:::1um1"illilm1nv-:iviu?111v-:ib'1EJ.:J'll'W (utJU'Vl 3) '1.:Jl'U'Vl 30 'W')l'l"ilmEJ'U 'W .l'l . 2564 

v11EJ?i1tl' n-:i1uflru:::m1:wm1n1nuV1'1'n'Vlf Y-1c!bb'1:::1>1'111?1V1~n'Vlf 'Wc! (" ?i1tl'n-:i1u n.'1.1>1.") \i\'1 b tlu m1tJfotJ1-:iV1~m n ru"1 
' 

m1~\i1vllbb'1:::'l11?i-:i?i1 bu1-:ium1~u bl.'1:::11EJ-:i1um1?1vulrru:U 11J.J~-:im1blJ1i11t.JEJ-U'v:w'1'1JB-:inv-:i'Vlu?i11v-:ib~m:U'W 11?1 EJ EJ rn ~ n.U v 
., 'IJ ' 

m1m v;EJ-:i'Wvvivm1~1i1m:wm1'1-:i'Vlu 11?1EJ 1.vl'vvntJ1:::ml'l?i1tl'n-:i1uflru:::m1:wm1n1nuV1~m1f Y-1c!bbG'l:::1>1m1?1 V1'1' n 'Vlf 'W c! .yj "u . 
' 

65/2564 b~tJ-:i 'Vl'1'mnru'l1 b1m.Jhi bb'1~15m1~1?1m1n-€J-:iviu?i1'rn-:ib~EJ-:i:UY-1 (ulru.yj 3) '1-:il'uvl 30 'W')l'l~mEJ'U 'W .l'l. 2564 (~-:ivl 
?i-:i:w1v11EJ) 

1unwd u~~'VlV1'1'n'Vlf'WcJ~1?1m1nv-:i'Vl'U n~mL'VlEJ ~1n\i1 (" u~~'V1 ")1mnu:::u~~'V1~1?1m1 ~-:i'1Jvu1?i-:ibvnm11.Xnu'V11-:i ' ~ 
d Q ':'I " ., ., ~ " " ., 0 I ., ' 4 d d d d " 1 c< 0 I "' d nv-:ivim 'W€J'W"il11ru1bb 'U1'V11'lbbm'll'll€JU'lfltJ n€J'l'Vl'Ub'Vl?l€J\i1fl'1€J.:Jnuu1~ml'llil'lnm1 11:1.lf.Nb 1tJ-:i€J'U 1 'VlbnEJ1'1Jtl\I \i1EJJ.Ju1~b\i1'U'Vl"il~ 

'lJB 1.X'V11-:inv-:i'VluYl"iJ11ru1 bb'1:::bb ~ -:im1:wtJ1:::?1-:ifl1um1 bbm 'lloLJvlr-:iri'unv-:i'Vlu 1>11m Bn?111 bb uu 
' ' 

~-:ib 1 EJ'WJ.J1b~B1tJ11?1Yl"il11ru1 bb'1 ~n'Hu1 bb ~ -:im1:wtJ 1~?t-:ifl1um1 bbm 'lloLJvlr-:iri'u nv-:i'Vlu m:wbb uuvfo1:w.yj bb uum c!-:i 
' ' 

flruQ'1>11-8'EJ ~u'V11bb~:wl'l1 1'V11 . 02-673-874 7b ~vlil1b tlu m1~1?1b1>11EJ:wbvnm1"il\i1'Vl:::b \Jvubbm'llviv 1.tJ 
' 

1'V11 02-673-8747 

KAsse: Con~~! Ceot;:r 02-6733888 

www.kasikornbankgroL1p.com 

(~v~1 0w3 
er 

(m-:i?11111tl'uv1 nl'l'1~~i1l 
' 

137



138



2 
 

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทลั ปี 2563 (DG Awards 2020) 
และรางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งท่ี 9 (ปี 2562)” 

  2.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 2.1 รวมทั้งนำส่งสำเนางบการเงินและรายงาน 
การสอบบัญชีต่อสำนักงานภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุน  

  2.3 บลจ. ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของทุกนโยบาย
การลงทุน ในกองทุนที่ บลจ. บริหาร รวมทั้งมุมมองต่อภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการลงทุนทุกรอบ  
6 เดือนในปีปฏิทิน (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) เป็นอย่างน้อย โดยให้นำเสนอให้สมาชิกทราบ
ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว 

  โดยรายงานและเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นให้สมาชิกรับทราบ ผ่านช่องทางหรือ
วิธีการที่ทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและทั่วถึง 

 3. การมีผลใช้บังคับ 
  หลักเกณฑ์ตามประกาศข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เป็นต้นไป    

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ  ทั ้งนี ้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อ
เจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวฐิติมา  มารุ่งเรือง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับธุรกิจ
ออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โทรศัพท์ 0-2033-9572 อีเมล thitimam@sec.or.th  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นางศิษฏศรี  นาคะศิริ) 
 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  เลขาธิการแทน 
  
สิ ่งที ่ส ่งมาด้วย  ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
                     ที่ สน. 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   
                     (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9572 
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“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทลั ปี 2563 (DG Awards 2020) 
และรางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งท่ี 9 (ปี 2562)” 

 

 
 
 2  ธันวาคม  2564 
 
เรียน  นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 ผู้จัดการ   
  บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

ที่ กอ.(ว) 4 /2564  เรื่อง  นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำและนำส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชี รวมทั้ง 
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) 
ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำและนำส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชี รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) โดยยกเลิกข้อกำหนดให้งบการเงินของ PVD  
ต้องผ่านการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อลดภาระและต้นทุนที่ไม่จำเป็นของบริษัทจัดการ 
(“บลจ.”) คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้สอบบัญชี รวมทั้งสมาชิก PVD ยังได้รับข้อมูล 
ในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความเพียงพอต่อการติดตามการลงทุน โดยได้ออกประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 

 เพื ่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที ่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข
ประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ 
  การปร ับปร ุงหล ักเกณฑ์ในการยกเล ิกการร ับรองงบการเง ินของ PVD  

โดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระ ต้นทุน และปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่จำเป็นของ
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับ PVD บลจ. และผู ้สอบบัญชี รวมทั้งสมาชิก PVD ยังคงได้รับข้อมูลที ่เพียงพอ 
เพ่ือการติดตามการลงทุนในระยะเวลาอันควร 

 2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ 
  2.1 ให้ บลจ. จัดทำงบการเงินของ PVD ตั ้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี  

พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และเผยแพร่พร้อมรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ให้แก่สมาชิก PVD  
โดยยกเลิกการกำหนดให้ต้องเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือรับรองงบการเงิน 

www.sec.or.th 
โทร.   : 0-2033-9999 
แฟกซ์ : 0-2033-9660 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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1 CSA (V.11/3/65) 

 

  

  วนัท่ี ...................................... 

 

เรยีน บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บรษัิทจดัการ”) 

 

             เนื่องดว้ยประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สน. 65/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฉบบัท่ี 3) ก าหนดใหก้ารจดัท างบการเงินของกองทนุไมจ่ าเป็นตอ้งเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สมาชิกเพื่อท าการรบัรองงบการเงิน 

  ดงันัน้ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ .................................... ซึง่จดทะเบียนแลว้ จึงขอแจง้ความประสงคด์งันี ้

                แบบที่ 1 ยงัคงปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทนุ คือ มีการรบัรองงบการเงินตอ่ที่ประชมุใหญ่

สมาชิก (ดงันัน้จึงไมต่อ้งแกไ้ขขอ้ก าหนดใดๆ ในขอ้บงัคบักองทนุ)  

                     แบบที่ 2  ยงัคงมีการจดัประชมุใหญ่ตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทนุ แตใ่หย้กเลกิกิจกรรมที่ตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่ ดงันี ้

                      การรบัรองงบการเงิน     

                               การพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีกองทนุ (ถา้มี) 

                               อื่นๆ ………………………………………………………..  

   แบบที่ 3  การจดัประชมุใหญ่อาจจะจดัใหม้ีไดใ้นกรณีที่ขอ้บงัคบักองทนุหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดให้

จะตอ้งมีการจดัประชมุสมาชิก หรอืตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชมุสมาชิกรบัทราบ หรอืกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการกองทนุเห็นสมควรใหม้ีการ

ประชมุสมาชิก 

   แบบที่ 4  อื่นๆ  …………………………………………………………………. 

 ขอ้มลุเพิ่มเติม 

 นอกจากนีต้ามประกาศฯ ฉบบัดงักลา่วขา้งตน้ก าหนดใหม้ีการแสดงงบการเงินและรายงานการสอบบญัชีดงักลา่วไวท้ี่

ท  าการของกองทนุ เพื่อใหส้มาชิกสามารถตรวจดไูด ้

  โดยเสนอใหเ้พิม่เตมิขอ้ความในขอ้บงัคบักองทนุดงันี ้

  “คณะกรรมการกองทนุจะน าสง่ส าเนางบการเงินและรายงานการสอบบญัชีดงักลา่วใหแ้ก่บรษัิทจดัการลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการก่อนครบระยะเวลาที่บรษัิทจดัการจะตอ้งน าสง่ส าเนางบการเงินและรายงานการสอบบญัชีใหก้บันายทะเบียน

หรอืบคุคลที่กฎหมายก าหนด  และคณะกรรมการกองทนุจะจดัใหม้ีการแสดงงบการเงินและรายงานการสอบบญัชีดงักลา่วไวท้ี่ท  า

การของกองทนุ เพื่อใหส้มาชิกสามารถตรวจดไูด”้  

    ใหร้ะบเุพิ่มเติมใวใ้นขอ้บงัคบักองทนุ  ไมป่ระสงคท์ี่จะระบไุวใ้นขอ้บงัคบักองทนุ 
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2 CSA (V.11/3/65) 

 

                

 กรณีเลือกแบบที่ 2 3 หรือ 4 ต้องด ำเนินกำรแก้ไขข้อบงัคับกองทุน โดยให้มีผลบังคับใชด้งันี ้

รอบทีเ่ลือก วันทีส่่งแบบฟอรม์ 
วันที ่KAsset น ำเสนอ
ร่ำงข้อควำมใหก้องทุน

พิจำรณำ (Draft) 

วันทีก่องทุนยืนยัน
ข้อควำมตำมร่ำงฯ 

(Draft) 
วันทีมี่ผลบังคับใช้ 

 ภำยในวนัที่ 16/3/65 24/3/65 29/3/65 15 เมษำยน 2565 
 ภำยในวนัที่ 1/4/65 12/4/65 20/4/65 1 พฤษภำคม 2565 
 ภำยในวนัที่ 12/4/65 25/4/65 28/4/65 15 พฤษภำคม 2565 

 

 โปรดระบุรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำง บลจ.กสิกรไทย ใช้ในกำรจัดท ำเอกสำรเพื่อส่งใหก้รรมกำรกองทุนลงนำม 

ทัง้นี ้กำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน ใหค้ณะกรรมกำรกองทุนน ำไปจดทะเบียน ภำยใน 15 วัน นับแต่วันทีมี่มติใหแ้ก้ไข 
                 (*ตำมควำมในมำตรำ 9 วรรคทำ้ย ของพรบฯ กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ) 
 1. โปรดระบรุายละเอียด ครัง้ที่ วนัที่ การประชมุคณะกรรมการกองทนุฯ (โปรดเลือกเพียง 1 ข้อ) 

  (1) กรณีประสงคใ์ห ้บลจ.จดัท  ารา่งรายงานการประชมุคณะกรรมการกองทนุให ้ (ตามขอ้มลูที่มีอยูก่บั บลจ.กสิกรไทย) 
 ระบุประธำนทีป่ระชุม คือ (โปรดระบคุ  าน าหนา้นาม นาย/นาง/นางสาว) .                                          . 
 (เอกสำรที่ บลจ.จัดท ำร่ำงรำยงำนกำรประชุมฯ ให้จะระบุ กรรมกำรกองทุนเข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน และมีมติเป็นเอก

ฉันทใ์นเร่ืองทีแ่จ้งแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง) 
    (2) กรณีกองทนุไดจ้ดัท  ารายงานการประชมุคณะกรรมการกองทนุมาแลว้ โดยการประชมุคณะกรรมการกองทนุในครัง้นี ้คือ 

ครัง้ที่ .                  . วนัที่ .                                          . [ระบรูุปแบบ วว/ดด/ปป] 
(กรุณำแนบส ำเนำรำยงำนประชุมฯ)  เพื่อใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรยื่นจดทะเบียน โดยน ำส่งให้บริษัทจัดกำรพร้อม
กับแบบฟอรม์นี ้ 

 2. โปรดระบรุายชื่อกรรมการกองทนุฯ (ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมตำมเงือ่นไขกำรลงนำม เพื่อยื่นจดทะเบียนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ในครัง้นี)้ 
คือ (โปรดระบคุ  าน าหนา้นาม นาย/นาง/นางสาว) .                                                             . 
 3. ใหน้ าสง่เอกสารไปที่ (โปรดเลือกเพียง 1 ข้อ) 
     สง่ทาง Email ผูแ้จง้ขอ้มลู และ Email ตามที่ระบ ุคือ .                                                             . 
     ที่อยูใ่นการติดตอ่ – ตามขอ้มลูที่แจง้ไวก้บั บลจ.กสิกรไทย  

    
  
 
ช่ือผูแ้จง้ขอ้มลู       .                                                             . 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร 

หมายเลขโทรศพัท ์ .                                                             .   
หมายเลขโทรสาร .                                                             .  (                                               /                                                  ) 
 Email .                                                             .  กรรมการกองทนุฯ ผูม้ีอ  านาจลงนาม 
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 ๑.๒.๘ เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

สาระส าคัญ 
 

  ด้วยคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมออนไลน์ ZOOM วาระที่ ๔.๒ 
เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ประจ าปี ๒๕๖๕  นั้น ที่ประชุมมีมติให้บจก.สอบบัญชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ประจ าปี ๒๕๖๕   
 

 จึงแจ้งให้สมาชิกเพ่ือทราบ 
 

 ข้อสังเกต ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

 มติที่ประชุม .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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วาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

สาระส าคัญ 
 

 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจ าปี ๒๕๖๔ วันอังคารที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมออนไลน์ 
ZOOM 
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 
 

 มติที่ประชุม 
 (   )  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 (   )  รับรองโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 
 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
 

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
 

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เปน็ ............................................................... 
 

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
  

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เปน็ ............................................................... 
  

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
 

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
 

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
 

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
  

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
 

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
  

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
  

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เป็น ............................................................... 
 

 หน้าที่ ....... ข้อความว่า ..................................... แก้เปน็ ............................................................... 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
วันอังคารที ่ ๒๙  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔    

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ZOOM 
---------------------- 

ประธานที่ประชุม 
 

 ๑. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 
  ประธานกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ 
ผู้เข้าประชุม 
  
 ๒. พระเมธธีรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  กรรมการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย 
 ๓. พระศรธีรรมภาณี, ดร. ผู้ช่วยอธกิารบด ีฝ่ายบรหิาร 
  กรรมการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย   
 ๔. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพันธ์และเผยแผ่ 
  กรรมการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย 
 ๕. พระมหาสาธติ  สาธโิต, ดร. ผู้อ านวยการกองกลาง ส านกังานอธิการบดี 
  กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย 
 ๖. พระมหาราชัน  จิตฺตปาโล, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
  กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก 
 ๗. ดร.จเด็ด  โพธิ์ศรีทอง รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
  กรรมการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก 
 ๘. ผศ.ดร.ปัญญา  คล้ายเดช อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ
  กรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก 
 ๙. ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง 
  กรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาววรนนัท์  กุศลพฒัน์ ผู้บริหาร ฝา่ยกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 
 ๒. นายฉตัรชัย  จันทร์แจม่ศรี ผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ๓. นายสุวฒัน ์มณีกนกสกุล ผู้แทนบริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 
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""' .., ; 

cs'.. 'Ll1\l?f11'Ll1'HJ'Ll bltJ\l';\J'Ll'Vl'j -Jn~~md..:i1u~11 u nei..:inm..:i 

er. t11E.J1121d~ ~&.J1u..:i -Jn~~md..:i1u~11 u nei..:inm..:i 
' 

bneil"l ru~ f1d'jd.J m d nei..:i'Vlt1611 'jeJ\I b~ tJ\I~~ "1 d.J 1 l"ld'U ei..:i fiud~6Ud.J bbi;11 u d~l51'Ll~U d~6Ud.J n~1TW1'\J6U1 
" , " '\J 

~d~-r~u~1E.J bbi;11n~11 bll~ud~6U&.J bb~~~1 b 'Wt1mdud~6U&.J~1&.J'j~bUE.J'l.J11d~ \91'..:i~ei 1 ud 
' ' 

d d ii d 
@.1€1 b 1€1 -!l'Vlb~"ll1'WnTrn\l-!lb 'W€1'Vl1TU 

' 
@.m.@ b~ei,:i;ij1u1'l..!'Uf!~1n1~bllm=1in~nnei-:i'Vl'U~11ei-:ib~fM~'W°1bb~~~.W'U1;Un~n.n1'WtJ1~;ij1tJ ' . 

®· ?i1unm..:i 

Iv. l'VltJWIJ~ 

bn . l'VltJ1~tJ 

cs'.. 1 'j\j~d.J'iid.Jvt1-;;JVi1~\lf1dtw'j16lJl'VltJ1~tJ 
' 

~1'Ll1'Ll 

~1'Ll1'Ll 
0 

';\11'Ll1'Ll 

~1'Ll1'Ll 

~1'Ll1'Ll 

~1'Ll1'Ll 

~1'Ll1'Ll 

~1'Ll1'Ll 

<9)0 
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'11trJ'U 

'11'1.Jl'U 

'11'1.Jl'U 

'11'1.Jl'U 

@.hm b~B~tlca~mri'VIGi' mnru~ b~ B'U b "l.lbb~~15 mca b 'Un1'ab~ einm=i~btl~ EJ'Ubb tl~~5 lP!ca1~'U6'1~6'13.J"l.IB~ 

6'13.J1~n6'1~6'13.J"l.IB~6'1 3.J1~n 

v-r'a~iJV11?1161?1 ?11511?1, m . ~rl1'U1t.JnTrnB~mn~ m1iinTrna~bfl"lJTt.rnTrnei~vm 
'V . " " 

"' "' ' 0 d.:::i t.11 i./Q.IQ.I 0 dd Q Q.I ~ Q.ld 

?111 B~ bfl t.J~"1J'W "1 bb "il~l 1 m ii"lJ m.NA'UnB~'Vl'U?\118~ bfl t.J~"1J'W "1i!Vl11 'Vl t.J1fl t.JiJVl1"ilVl1fl~mru1 1"1Jl'Vl t.J1fl tJ 61J~"ilVI 
' ' 

'Vl~bUt.J'Ubbti'1 V1i11\9l b -ifo b.® m1~1m~u?1~?1iib~'U?1i1'Vlu 1Vf?1m~n~1m~u?1~?1m-i1'1nB~'Vl'U"1'Vlnri~~~i1m1~1t.J 
' ' 

~1~1~ 1\9lt.J 1 Vf i1V11l'Vlt.J1~ t.J~ mn n~1~1~"lJB~?lm~n ~~.n?lm~n?11m111~ 1m~'U?l~?lii 1~ 'UB\9111~ bU'U'11'Ul'Ub~ii 
~~ bb~ 1Bt.J&l~ ~ ~~1Bt.J&l~ ®ct "lJB~~1~1~ bl'Ubb~?lm~n~bU'U'WUrn1'UU1~'11"lJB~h~~il~iJVl 1 "ilVl1&1~mru11 "1J 

' 
l'Vlt.J1~t.J iJVl1"ilVl1'U11tw1A11 811"111 ~lv uururu1U'U'Vl~ bb&l~i1au6i1V11"ilVl1&1~mru11"1Jl 'Vlt.J1~t.J ?11il1'atlb~Bn 

'I v v 'U q 

~1t.Jb~'U?l~?lii 1m'UBl?l'a1~bU'U'11'Ll1'Ub~il~~bb~1'Bt.J&l~ b ~~1Bt.J&l~ ®ct 6UB~~1~1~ J'U 

b ~B~~ b?l~il 1 Vl?lil1~ nBBiJ b~'Ub ~ii b~il 1~ mh~ b .Wt.J~'WB~Bn1'a~1"j ~~'lfjb~B"1l'a1.f11'W -w1Bii~~ 1~1'U~'Vl5 

U'a~ bt.J"1JU'Vl1~.f11'\;'rb ~iJ~'U"il1nm'a~n~\91VlcJB'U.f11'\;'rb~'U?l~?liJ b-ii'1nB~'Vl'U "11 'UB\9111?1~?1\91 1Bt.J~~ ®ct 6LJB~~1~1~ 
' '\) ' 

Vl~rnnrusn b~B'Uhbba~15m'a1um1b~Bnbba~m'abtl~t.J'Ubbtla~B'1?1'a1b~'U?1~?1i16LJB~?lm~n ~tl1~"1liii1ii~1Vfi1m'abtl~m.J 
' 

n1V1'U\9lrJ'Ubtl~t.J'Ubbtl~~er1?111b~'U?l~?1ii1~~Bri'aun1V1u\916d1~nmua~ tv ri~~ ri~~ 1\9lt.Jn1V1'U\9ltJ1~'11'VlnutJ~V1'U ~~.n 

<9l - mo iJffW1C.J'W 
' 

~ 1tJb&16LJ1'Un1'a n 8 ~'Vl'U61'1 'aB~ b~ t.J~~'W "1 1~ ~ 1 b U'U n11~ \9lv'i1tl'a~ n1?1 b~B~VI~ n bfl rusn b~ B'U 16LJ bb~~ 
' ' 

15m'a1 'Um1b~Bmb~~m1 b tl~t.J'Ubb tla~B1?1'a1b~'U?1~?1ii6LJB~?1ii1~n11b\9lt.J 1Vfi1e.rn1iu~ri'u1'Ll<dl~b1mua~ tv ri~~ 
1\9lt.J 1 Vlb u'U 1 tJ1911ii~nB~'Vl'U, n1V1'U\9l 

' 
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@.m.6Tl b~€l~bb~~'U~fi1'an1'aboLJ1~ ~oLJ€13.16'lmNV1 1.!'1~TW Mobile Application "k-My PVD " 
'\J • 

" 'U1t.J~\?l ':ioUt.J ~'Llvrfo~ ii P1 1 ~~~n11 ~1t.JneJ\l'Vl'U~1':ieJ'lb~t.i-:i~~ bb~-:i11 u~~'Vl 
'\J ' 

vi~ n'Vl 1~ 8 ~~ m1 n ei-:i'Vl'U n ~n 11 'Vl t.J ( u~~'Vl) ilf111ii ~'U~'IJei bb ~-:iu~m ':i b ~ ii b~ii~1vi1u?iin~ n n ei -:i 'Vl'U 1 'Llm':i 
' ' 

b .LJ1~-:i.LJm.J6'1 nei'l'Vl'U~1':iB'l b~t.J'l~~~1'U Mobile Application "K-My PVD" l~ t.i ?l ii1~n?11ii11t1~11ul V! 6'1~ 
" ' 

bbel~ ~ ~bfli'Uli1-:in~11119i'bb ~1~-:id?iii1~n?11ii11t1 log in boV 11-tlu~n1 1\i1-:i n~ 1 1 l ~t.i1-tl' Username bb6'1~ 
password b~t.i1n'Un\n~uu K-Cyber Provident Fund 1'Llmru~hlil Username b b 6'1 ~ Password \i1-:in~ 11 

1 ~bb ~-:i~1 t.J ba'IJ1'U n11n eJ'l'Vl'U~11ei-:i b~ t.i-:i~~ "1 b ~ei ~1 b U'U nl':i bb~-:i~1 t.J'Vl~ b iJ t.J'U nei-:i'Vl'U'1 ~1 b U 'U nl':i~ ii~ bb6'1~ 
' ' ' 

~~~-:i 1 vi'1viJJ8nf1~-:i bba~'Vl1-:iu~~'Vl 1\il~~~-:i~faiinu 1 Ubb ~-:i t.iei~ b~'U?lii1~n nei-:i'Vl'U':iBU~'Ull b 'Ub~ B 'U 5'U11 f1 ii 
' 

lvctbm ~~1'UiJ1 ~-:id u~m1\i1-:in~11~~ bU'U'lh~ fo'IJUbbn?lii1~n bba~JJ-:i~'U~~~\9l,J'UlU~ n1':i b~ e:J ?1 ~1 \l f1 1 1iJ ~'l 
' 

vrn 1~bbnf1ru~m1iim1nei-:i'Vl'U bba~?1ii1~n~ei 1 tJ 
' 

Report - Summary) 

~1~iivi1?1161?1 ?11611?1 , ~ ':i. ~B'1'U1t.im1nei-:in6'11-:i n11iim':ibba~ba'IJ1'Um1n ei -:i'Vl'U 
" ' ' 

~l':iB 'l b~ t.i-:i~~ , bb ~-:i11 ~1t.inei-:i -:i1 'Ub6'1'1Jl'U m1nei-:i'Vl'U~11ei-:ib~ t.i-:i~ ~"'l 1191?11tl~am1\Y\'1bu'U-:i 1'Ubba~~au1~ lt.i'IJU'IJei-:i 
' ' ' 

m1m'Vl'Unm'Vl'U~11ei-:ib~m~~"1 ~1'Llnm'l l 'Vlt.Jlb'IJ\?l l'Vl t.ll ~t.J ~1'U'll'U?1iJ'VlU u1~~1tl lv<tl:lG'.'. il?im~n ~b~ 1u 
' ' " l.J i,/ I I I I 

V!~elfl'U iJ~ 1'U1'Ub~ 'U'Vl'l~'U G'.'. (9) 0 , b\v @) , ~\vet . mm Ul'Vl (~~ el t.J~U~l'UV!rnb?l'U?leJ'lV!~'UV!U\l~'UbbD~~eit.JtJ~U~lUl'Vl 

mii~u?11ii?11?11-:i1°1 ) ~aLJ1~ lmJu~1\il1u G'.'.ci , oG'.'.ct,o cib . bet u1'Vl (~~ubn1~1'UV1rnb?l'U~V1d 'U~1~'Ubn1~uvinu1'Vlvin 

~'U~1?1 \?ll\l A ) il6'1 A 1'Vl1~8~'U~ BV!tl1t.J (9)ITTJ.lvbG'.'.~ 'U l 'Vl ~1'U1 'UV!tl1t.J lvm ,ITTl~m,ITTlmm.bctmb l~tJ?l':ilJ.LJeiii6'1 
" ' '\J 

"" ~aLJ1~ lt.J'IJu 
0 "" "" b'l 'U nei-:i 'Vl'U "1 ~ 1'U1'Ub\l'U?l'Vl5 

' ' 
b~'U?1~?1il @) b(9),(9)0G'.'.,ociITTI .ITTlb (9)~ 1 0cici,G'.'.0(9).bO (9)ITTlci, lvo m ,G'.'.<ici . m b 

"" b\l'U?liJ'VlU (9)cici,~ITT1lv, bmo .cilv m(9), ctG'.'.ct, bcict.oct \vm(9) ,G'.'.(9)~, mlvct. ciITTI 

':i1il m bo . ~rnlb ,rnlm~ . b~ <C~, b<:C<t',o~b. bet' <:C@o ,bm@ ,~m<t'.m6Tl 
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'lfj1~iJV11?1161?1 ?11611?1, \?11. e'.J'eJ'1u1cm11fleMfl'11-:i m1iJfl11bb'1~b'1'lJ1Ufl11fle:J'l'Vlu 
~ ' ' 

~11tl'lb~tJ'l~'lfj'1 bb~'lll e'.J'bb'Vl°l.J'\J~~'Vl Vl~fl'Vl1'lfjtl~\?lfl11fltl'l'Vl°l.J fl~m1'VltJ "il1n\?l bb~'l~'1fl11\?llbUU'l1U~~1UiJ1 
~ ' 

1't.!1ffUU lvctbci'. 'lJe:J'l'U~~'Vl~\?lfl11fle:J'l'V1Ufl~m1'VltJ "il1n\YI (~JV!l'IJU) 'lJe:idltJ'l1U~'1fl11\?llbUUfl11 ~-:id 
' 

'l/'j .~ . \vcrbbll "il1tJ1u ~~@) riu b~U?l~?liJbb'1~~'1tJ1~1tJ61J°t111iJ'lJe:i-:i?1m~fl bllu"il1u1u~u <9>ITT1<9>,o<9>b,obll~ . ITTJITTJ Ul'Vl ?i1u 

'lJtl'lb~'t.!?liJ'Vl'Ubb'1~~'1U1~ btJ'IJ°t1'lJe:J'lb~U?liJ'Vl'U blJ u"iJ 11.Jl°l.Jb~U lvlvb,bbC9l,oITT1ct.ci'.ci'. 'Ul'Vl 11iJiJ '1~ 1'Vl1''W~~U?l'Vl6 
~ ' ' ., ., 

~ITTJ,~,C9l<9>ct.lvC9l 'Ul'Vl 6IJ-:i'<il~'1'1'Vl't.!1Ul?111?111wffitJrnf1be:Jfl'1J't.! ..; ctoo/o ~'t.!~lfl 1?111?111V!'Urnri1':0 ~ ctoo/o ' ... 

., 
19l11?111VIU1:oi?11V1n'<il bll0.(9)(9)o/o ... 

., ' 

UltJ519l1-B'tJ ~u'Vl1bbzjiJ~1 e'.J'~\?lfl11fltl'l'VlU~11tl'lb~tJ'l~'lfj bb~'ll1111tJ1{?)'<illflb~U'1'1'VlU ru 1uVi bll@) 
~ ' ' 

5't.!11f1iJ vrn.lvcrbci'. 11iJ b,~ci'.ct,bnlvC9l .b~ 'Ul'Vl 11tJ11ii''<illflfl11~\?lfl11~U111iJ C9l,ci'.oo.oo 'Ul'Vl n1ld('lJl\?l'VJU)'<il1rn~u 

'1'1'Vlmb'1~'<il1flm1~11ri1 vi~ n'Vl 1 'lfj tl 11iJ (9) ,cr~ITTJ ,~@lo .crci'. u 1VJ 11iJ11tJ1\ii' '<il 1flm1~ \?\ m1 bb'1 ~u-r uiJ '1~ 1 '1 
' ~ 

~,ci'.ci'.ci'.,bbnhlvlv 'Ul'Vl ~fl~11izj1tJ <9>,ci'.cr~,bo~.ci'.~ 'Ul'Vl f1'lbVl~m1tJ11ii'b~U?l'Vl6'<il1rn~u'1'1'Vl't.! b,ITTJ~cr,otvhITTJm 'Ul'Vl 
' ' 

b~tJ'l~'W~ie:i~m-:i~miJ1111 bnu b lim~u~11e:i-:i 111,X'1n~1-:i 1 izj1tJmmfl~tJrum tJ e:ie:ifl'<illfl'lltJ 'Vl'W'W'1Jll'W vi~e:i 
~ ' ' 

blJUVI~ flU1~fi'u1 ,Xbbnri1e:iuri1'11 umru~'1 fl~l'I b~tJ~l\91 b\?l tJ b~u"iJ1u1ud'<il~iJl'<illfl b~U~'1fl{i'1,:izj1 tJ boLJlfle:J'l'Vl't.! 
~ ~ ' 
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b 

' ., ., 
@.m.~ b~ei .:i nTrn~.:i~.:i ~6leiuuru~m:i.:iVJiiri11ei.:ib~v.:i~cw.., u1~"il1u \§:l<fi>cr 

'U ~ • 

'V'l1 ~~vi1?116~ ?1151~, 1711 . ~ rl1'W1 t.J m1fl el'l fl'11'l fl 11~ m ·rn'1~ b'16l.ll'Wfl1dflel'l'Vlt1 
'U ' ' ., ., ., 

~1del'l b~ t.J'l~'V'l "1 bb ~'l11 ri ru~ md~ md fl el'l'Vltl~ldel'l b~ t.J'l~'V'l "11~iJ flld'lh~'ll~ riru~ md~ fl11flel'l'Vltl~11 el 'l b~t.J'l 
' ' ' 

~'V'l"lfl~'l~ ®/®ct'.bcs:'. biiell'WeJ'lfl11~ i;no iJt11ri~ 'V'l.fi'1.®ct'.bcs:'. ru ~el'lth~'ll~ i;noi;n ~ti i;n mri11~1°l!n'l1t1 
' ' ' ., 

Q. Ci Q V Q. V ..:::ii CJ I Q,I i.I V Ci 

elu m d'\Jl71 ~vi11'Vl t.J1 '1 t.J~vi1 \l't41'1'l m rud1'll1'Vl t.J1'1 t.J el t.J u t.J1 11 d~'Vl cs:'. . i;n b del'l m d bb~'l ~'l ~?lel'U'\Jtu'llfl el'l'Vltl , , \l v , 

~1del'lb~t.J'l~'V'l"l 'lh~'<il1u ®ctbcs:'. ~'W ~ud~'ll~iJ~~1~u'1~Yl fl'1t1Yl{ elel~Yl '<il1n171 bllt1~?lelu'IJ'n1~flel'l'Vl'W , \J Q~ , 

., 
~1del'lb~t.J'l~'V'l, 'lh~"il1u ®ctbcs:'. 

'V'ld~~vi1?116~ ?1151~, 171 d. ~rl1'W1 t.J mdfl el'l fl'11'l fl dd~ m d bb'1~ b'16l.l1'W fl1dflel'l'Vlt1 
'U ' ' ., ., 

~1del'l 1,~ t.J'l~'V'l "1 bb ~'l11 riru~ fldd~ fl1dflel'l'Vl'W~1del'l 1,~ t.J'l~'V'l ~vi1i'Vlm6'i' t.J~Vl1\l't41'1'l fldtudl'lll'Vlt.J16'i't.J 1 t1 
' ' 

' ., ' 

Yl\l1df111 bb~1iJ~~1 ~tl1Vltll711911 bb vi1J'l'1 fl~l'l (9) er~d1 b~el-d1m Vl~ el 'l 1 tlflel'l'Vltl~1d'€l'l b~t.J'l~'V'l "1 ViiJJl1d~'l1tl 
'U ' 

\ll71'Vl~biJt.Jmb~1 ~1~.LJ'elu'lr'lunel'lVlt1~1del'lb~t.J'l~'V'l"l 1'Wvi~1171 ~ i!el ~.(9) (®o) ri1ud1~but.J~Vl~elri11-li~1t.J 
' 

~ti \171~1~~1~1'uelt1:W'~\l1nri ru~ n11~n11nel'l'Vlt1bb'1~ 1 ~111 b?lt1Briru~fl11~ n11u'1vi1d'l1t1uriri'1 Y'l11~'Vl11'\J 
' ' ' 

., ., 
n 1 dU n el 'l 'Vl 'W ~1 d B'l b~ t.J'loU'V'l "1 11K 19\' 1bUtln1d bb'1 ~ f u d1 tJ 'lltl ~1 er ~1tl fl1 d?lel'U rl\71 b~B fl6l.J el'l 

' 'U 

~vi11'Vl tJ 16'1 tJ 1 t1 \911 bb vi1J'lu nu~ m d1'll1 .U'V'l bb'1~ u ~vi11~11 u 'W 1 t.Ji fi'1 d ~ 'W 1~ ?l fl '1 ~~ 1-W''l B 1 tJ cr:ct u 1iW d,.J , , 't , 

m d ~ fl~1 'V'lu . u. ( bf"1 d~'5P11 ?l ~ {) bu 'W er~ 1t1 m d?l elu r11711.~ elm ~mi,~ 'l ~'lb ut1'1n~1 'l6l.J el 'l~V11ivi t.J 16'i't.J 1 t1 
~ 'U 'U 

~1bbV!iJ'l irn~l71fl1d'll'Wvi'1hJ b'16l.J~ oo®~oo® ~'ltll71flel'lnm'l 611irfl'll'WelGfl1d'U~ bb'1~1~~uri1~1'lb~elt1 

'1~ ®ct'.,000.00 '\Jl'Vl ( Vl~'lVl~'W~1~tl'\J1Vl~ltl) 1171 t.J1-ff b~tld1tJ1~ flel'l'Vltl~11el'l b~ t.J'l~'V'l ~Vl1l'Vlt.J 1 6'i't.J~Vl1 
' 
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'l"fj~l.J'Vl1?11G\9l ~151191, ~1. ~eJ'1u1t.Jm1n-e:i·mm"l m1l.lfl11bb~~ b~ "LJ1'Wm1nei.:i 'Vl u~11ei.:ib~t.J.:1~~"1 
'\J • • 

bb ~ "ll 1 b~'WB11t.J.:!1'Wfl11U1~6(Jl.J 1 'Vlru ~1~ ruu1~~ 1u nei.:i'Vl'W~11B"l b~ t.J.:!~~ l.l'Vl1l'Vlt.J1~ t.Jl.l'Vl1'19A1~.:im ru116(1 , v v , , 

1'Vlm~t.J zj.:1'1~'Vl~but.JmbiK1 u1~~1u ivcn:im 1u?in1~ lv<S'. blJ~1tJ'W ~ . ?1. ivcn:im ru ~ei.:iu1~6(Jl.JbTIC!1b\9lB1161lu~ • • ., 
~'W (9) B11°111b~t.J'W11l.l lJ'Vl1l'Vlt.J1~tJlJ'Vl1'1'\..:s1~.:Jmru116(Jl'Vlt.J1~t.J Bt.J5t.J1 l?lTLm~11'V11 eJ1bJlell.:JUBt.J ~"l'Vll~ 

' ' 

1 '"' - l.Jl.J 

. " 
er.Ci) b~ ei.:i-!u1ei.:i.:iunTH~'W ti cw .A. md:'bm nei.:i'Vl'U~11ei.:ib~EJ.:i~cw:uV111'VlEJ1~EJ:U'Vi1~W16'1.:in1ru • • 

u1t.J~1~11 m11nun~n~ ~bb'Vltiu1,;'Vl ~eiuuru~n11l.lt1&1 ~1n~ 11t.J.:11u.:ium1b~tl~bU'W~11~~1r1ru 
, , \J v v 

u1~ n-e:iu~1 tJ 

"l'Um~bbm~u~~ 

.:iuu1~ neiu11 t.J~~ bB t.J~ b~u~.:i'Vlu • 

~th~"!J:u~ ~ 11ru 1bb~1ij :u ~ -ru1ei.:i .:iu n11 b~'W bb6'1 ~11 EJ.:!1'W"tlei.:i ~ ~ eiuu ru~ e>'W ru1~nei.:i'Vl'W~11ei.:i 
, 'ti QI q QI , 

~ q Q. Q.I Q. Q./d oC:'::I i/CV d QJ 

b6'1t1~"U'Wa.J'V11"J 'Vl t116'1t1a.J'Vl 1"ilW1 6'1 ·m-aru-a1"U"J'Vlt116'1t1 61J~ "il~'Vl ~ b'Utl'Wbb6'1"J "J'W'VI 6T1Cil o'W"J1fla.J 'W.fl. m<fi>6Tl • 
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d d d 
111~~ ~ b1B~B'U61 

~.@ btl~ 1Bn1~1~~~1~nim11~ b~B1m~-ruu1~ 1t.1~tl~~~~lil1n11u1~~~ 11~~~btltJn11i'n~1 
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'IJ ' ' 

1~vi1eJbJ ? 

Iv. ~ n~1-:ivi~ nM11mii1111?1~ 1"11bU'W?tm68nnm'Vl'W"1 vi1eJ bJ ? 
'IJ 'IJ ' 
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' 
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' 
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' 

bU'Wne:i'Wb~t.i1~vi1e:i1~ ? 

'l"l1~ b'Vl'l"lL.111 bl.JG, 1f'l. ~1. 1e:i-:ie:i6m1u~~1t.1u'1vi11 tJ1~51'Wl"1ru~m1iim1ne:i-:i'Vl'W., n~1111 
' 

tJ1~b~tJ~ @ 61ii168nme:ieJn1V1nneJ-:ivi'Whie:ieJnl\!1m1'W bl'W1~t.1~~1-:i bT1 llbb~1?11ii11ti61~1"1'H.LJ'1ii1blJ'W 
' 

6'1l.l1"8n1vi~1~ ~'W 1"1tlJ~fl11l.ln11b~'W?flJl"111b~ bn lJ b~eJ-:Jl\!1fl ~1"111l.lbVllJ1~6'1l.lb'Wn11\91~~'Wbl\Jbb~~fl11U'1Vl11 
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'U ' ' 
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วาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี  
 

วาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ เรื่องรับรองงบการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ชึ่งจดทะเบียนแล้ว 

 

สาระส าคัญ 
 

  ตามรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรอง
ทั่วไปการตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพใช้ประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ  ประกอบด้วย 
 งบดุล 
 งบก าไรขาดทุน 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
 งบกระแสเงินสด 
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
 ข้อสังเกต .......................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

 มติที่ประชุม .................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กองทุนสํารองเลีย้งชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและสมาชิก 

 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ (“กองทุน”)  ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนสินทรัพยสุ์ทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุป

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซ่ึงจดทะเบียน

แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกองทุน (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสําคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกองทุนตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารทราบเพ่ือให้มีการดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพทย ์และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น

เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้อบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้

หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว้

ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายพจน์ อศัวสันติชยั 

 

 

 

 

 

 

(นายพจน์ อศัวสันติชยั) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 11 , 4 415,142,255.94        392,162,558.17

(ราคาทุนปี 2564 : 413,980,900.81 บาท)

(ราคาทุนปี 2563 : 388,741,867.05 บาท)

เงินฝากธนาคาร 8

เงินฝากออมทรัพย์ 11,670,692.04          6,848,484.12

ลูกหนี�จากการลงทุน

จากดอกเบี�ยคา้งรับ 9 1,810,994.46 1,868,230.94

รวมสินทรัพย์ 428,623,942.44 400,879,273.23 

หนี�สิน

เจา้หนี�จากการลงทุน

จากการซื�อหลกัทรัพยค์า้งจ่าย - 3,020,985.90 

เจา้หนี� ส่วนของกองทุน

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก - 24,889.40

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนคา้งจ่าย 115,725.34 106,791.82

ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นคา้งจ่าย 17,150.66 16,021.83

หนี� สินอื�น

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 11,341.32 - 

เจา้หนี�  - เช็คหมดอายุ 10 33,469.07 33,469.07 

รวมหนี� สิน 177,686.39 3,202,158.02 

สินทรัพย์สุทธิ 428,446,256.05 397,677,115.21 

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ซึ�งจดทะเบยีนแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

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

(นายยทุธนา  ปราณีต) (พระเทพปวรเมธี)

กรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก กรรมการกองทุนฯฝ่ายมหาวทิยาลยั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 1
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์สุทธิ

ส่วนของสมาชิก

เงินสะสม 174,001,243.65 153,400,252.62

ผลประโยชน์เงินสะสม 17,398,590.02 17,615,787.15

ผลรวมของสมาชิก 191,399,833.67 171,016,039.77 

ส่วนของนายจ้าง

เงินสะสม 206,879,880.34 195,513,548.82

ผลประโยชน์เงินสะสม 30,166,542.04 31,147,526.62

ผลรวมของนายจ้าง 237,046,422.38 226,661,075.44 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 428,446,256.05 397,677,115.21 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ซึ�งจดทะเบยีนแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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

(นายยทุธนา  ปราณีต) (พระเทพปวรเมธี)

กรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก กรรมการกองทุนฯฝ่ายมหาวทิยาลยั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 2
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จํานวนหน่วย/ ราคาทุน ดอกเบี�ยค้างรับ อัตราดอกเบี�ย วันครบกําหนด

มูลค่าที�ตราไว้ (บาท) (บาท) (บาท) % %

1.พันธบัตร ตั�วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 94,800,000.00               95,516,245.84               111,382.97                    95,051,871.30               22.89                             

พันธบัตรรัฐบาล 22,000,000.00               22,680,342.38               17,917.81                      22,216,512.64               5.35                               

LB23DA - พนัธบตัรรัฐบาลเพื�อการบริหารหนี�  ครั� งที� 12/2561 4,000,000.00                 4,135,271.97                 3,945.21                        4,136,104.99                 1.00                               2.4000                           17/12/2566

LB29DA - พนัธบตัรรัฐบาลเพื�อการปรับโครงสร้างหนี�  ครั� งที� 1/2563 5,000,000.00                 5,109,334.27                 3,287.67                        4,953,810.15                 1.19                               1.6000                           17/12/2572

LB31DA - พนัธบตัรรัฐบาลเพื�อการบริหารหนี�  ครั� งที� 6/2564 13,000,000.00               13,435,736.14               10,684.93                      13,126,597.50               3.16                               2.0000                           17/12/2574

ตั�วเงินคลัง 5,000,000.00                 4,990,348.80                 -                                 4,991,314.25                 1.20                               

TB22511A - ตั�วเงินคลงั งวดที� (DM) 3/182/65 5,000,000.00                 4,990,348.80                 -                                 4,991,314.25                 1.20                               -                                 11/05/2565

พันธบัตรที�กระทรวงการคลังคํ�าประกัน 3,300,000.00                 3,301,886.97                 12,382.68                      3,300,082.19                 0.79                               

SRT252A - พนัธบตัรการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั� งที� 3/2563 3,300,000.00                 3,301,886.97                 12,382.68                      3,300,082.19                 0.79                               1.0700                           26/02/2568

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 64,500,000.00               64,543,667.69               81,082.48                      64,543,962.22               15.55                             

BOT233A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 1/3ปี/2562 1,000,000.00                 1,003,067.94                 4,859.73                        1,003,159.41                 0.24                               1.8100                           25/03/2565

BOT225A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 2/2ปี/2563 5,000,000.00                 5,001,126.74                 3,091.78                        5,003,272.32                 1.21                               0.6100                           25/05/2565

BOT229A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 2/3ปี/2562 9,000,000.00                 9,058,200.58                 37,992.33                      9,058,517.75                 2.18                               1.4400                           16/09/2565

BOT22NA - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 3/2ปี/2563 9,000,000.00                 9,007,938.54                 5,385.21                        9,005,983.24                 2.17                               0.5600                           23/11/2565

BOT233A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 1/3ปี/2562 5,000,000.00                 5,024,511.04                 12,602.74                      5,020,810.74                 1.21                               0.9200                           23/03/2566

BOT239A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 2/3ปี/2563 8,000,000.00                 8,018,799.34                 13,534.25                      8,004,198.63                 1.93                               0.6500                           28/09/2566

BOT23NA - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที� 2/2ปี/2564 5,000,000.00                 4,997,417.83                 3,616.44                        5,005,749.90                 1.21                               0.6600                           22/11/2566

CB22602A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 6/363/2564 8,000,000.00                 7,984,726.51                 -                                 7,988,688.89                 1.92                               -                                 02/06/2565

CB22707A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 7/364/2564 6,500,000.00                 6,484,551.67                 -                                 6,483,406.27                 1.56                               -                                 07/07/2565

CB22D08A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 12/364/2564 2,000,000.00                 1,990,367.82                 -                                 1,990,478.19                 0.48                               -                                 08/12/2565

CB22N03A - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที� 11/364/2564 6,000,000.00                 5,972,959.68                 -                                 5,979,696.88                 1.44                               -                                 03/11/2565

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี�ยค้างรับ)
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จํานวนหน่วย/ ราคาทุน ดอกเบี�ยค้างรับ อัตราดอกเบี�ย วันครบกําหนด

มูลค่าที�ตราไว้ (บาท) (บาท) (บาท) % %

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี�ยค้างรับ)

2. เงินฝากในธนาคารพาณชิย์หรือธนาคารอื�นที�มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ�น 43,000,000.00               43,000,000.00               137,353.42                    43,000,000.00               10.35                             

เงินฝากประจํา 43,000,000.00               43,000,000.00               137,353.42                    43,000,000.00               10.35                             

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 43,000,000.00               43,000,000.00               137,353.42                    43,000,000.00               10.35                             

NGHB200730 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4,000,000.00                 4,000,000.00                 25,315.07                      4,000,000.00                 0.96                               0.7000                           07/02/2565

NGHB200736 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3,000,000.00                 3,000,000.00                 17,605.48                      3,000,000.00                 0.72                               0.7000                           01/03/2565

NGHB200753 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23,000,000.00               23,000,000.00               78,073.97                      23,000,000.00               5.54                               0.7000                           08/07/2565

NGHB200761 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 9,000,000.00                 9,000,000.00                 16,052.05                      9,000,000.00                 2.17                               0.7000                           30/09/2565

NGHB200769 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4,000,000.00                 4,000,000.00                 306.85                           4,000,000.00                 0.96                               0.7000                           28/12/2565

3. บัตรเงินฝากที�ธนาคารพาณชิย์เป็นผู้ออก -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

4. ตราสารแห่งหนี�ที�กองทุนที�ฟื� นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

5. ตราสารแห่งหนี�ที�รัฐวิสาหกิจที�มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขี�น -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

6. ตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใช้เงินที�ธนาคารพาณชิย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

7. ตราสารแห่งหนี�ที�ธนาคารเป็นผู้ออก 60,000,000.00               60,106,143.33               238,046.84                    60,277,132.38               14.52                             

พันธบัตร 2,000,000.00                 2,058,370.80                 9,398.36                        2,068,162.04                 0.50                               

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,000,000.00                 2,058,370.80                 9,398.36                        2,068,162.04                 0.50                               

GHB244A - พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั� งที� 2/2562 2,000,000.00                 2,058,370.80                 9,398.36                        2,068,162.04                 0.50                               2.6800                           29/04/2567

หุ้นกู้ 58,000,000.00               58,047,772.53               228,648.48                    58,208,970.34               14.02                             

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 31,300,000.00               31,347,772.53               129,052.85                    31,485,878.56               7.59                               

BAY223A - ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563/1 5,000,000.00                 5,010,275.39                 18,936.99                      5,010,280.72                 1.21                               1.4400                           27/03/2565

BAY224A - ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562 15,300,000.00               15,319,224.28               88,417.23                      15,369,173.98               3.70                               2.3700                           04/04/2565

BAY22NB - ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2562/2 11,000,000.00               11,018,272.86               21,698.63                      11,106,423.86               2.68                               1.8000                           22/11/2565

ธนาคารเกียรตินาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 15,000,000.00               15,000,000.00               68,572.60                      15,035,948.62               3.62                               

KKP237A - ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 3/2564 15,000,000.00               15,000,000.00               68,572.60                      15,035,948.62               3.62                               1.0300                           23/07/2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4
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จํานวนหน่วย/ ราคาทุน ดอกเบี�ยค้างรับ อัตราดอกเบี�ย วันครบกําหนด

มูลค่าที�ตราไว้ (บาท) (บาท) (บาท) % %

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี�ยค้างรับ)

7. ตราสารแห่งหนี�ที�ธนาคารเป็นผู้ออก (ต่อ)

หุ้นกู้ (ต่อ)

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 11,700,000.00               11,700,000.00               31,023.03                      11,687,143.16               2.81                               

UOBT22124A - ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2564/1 3,000,000.00                 3,000,000.00                 7,902.48                        3,000,001.83                 0.72                               0.5935 24/01/2565

UOBT249A - ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2564 8,700,000.00                 8,700,000.00                 23,120.55                      8,687,141.33                 2.09                               0.9700 23/09/2567

8. ตราสารแห่งหนี�ที�บรรษัทประกันสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุน

    อุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท หลักทรัพย์

    เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์จํากัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

    นอกจากรัฐวิสาหกิจที�มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ�นเป็นผู้ออก /ผู้รับรอง -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

9. บัตรเงินฝากที�บริษัท เงินทุน หรือบริษัท เครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

10. ตราสารแห่งหนี�ที�บริษัท เงินทุนหรือบริษัท เครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

11. ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสัญญาใช้เงินที�บริษัท เงินทุนหรือบริษัท เครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง

    ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

12. ตราสารแห่งหนี�ที�บริษัท จํากัดเป็นผู้ออก

หุ้นกู้ 214,100,000.00             215,358,511.64             1,323,812.95                 216,813,252.26             52.24                             

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 800,000.00                    800,000.00                    1,091.73                        813,025.35                    0.20                               

AEON22DA - บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 4/2560/2 800,000.00                    800,000.00                    1,091.73                        813,025.35                    0.20                               2.9300                           15/12/2565

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 6,700,000.00                 6,705,596.46                 43,452.71                      6,781,381.13                 1.64                               

AMATA22OA - บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2560/2 6,700,000.00                 6,705,596.46                 43,452.71                      6,781,381.13                 1.64                               2.6900                           05/10/2565

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 16,400,000.00               16,416,690.20               144,588.57                    16,681,127.84               4.02                               

AP228A - บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2561/2 3,600,000.00                 3,608,693.87                 42,625.97                      3,640,659.99                 0.88                               2.9400                           07/08/2565

AP235A - บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562 2,500,000.00                 2,500,000.00                 9,770.55                        2,565,747.49                 0.62                               3.1700                           17/05/2566

AP238A - บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ครั� เที� 3/2562/1 10,300,000.00               10,307,996.33               92,192.05                      10,474,720.36               2.52                               2.4200                           19/08/2566

บริษัท แอดวานช์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 1,700,000.00                 1,729,453.83                 5,962.11                        1,736,152.65                 0.42                               

AWN235A - บริษทั แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ครั� งที� 1/2559/1 1,700,000.00                 1,729,453.83                 5,962.11                        1,736,152.65                 0.42                               2.5100                           11/05/2566
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จํานวนหน่วย/ ราคาทุน ดอกเบี�ยค้างรับ อัตราดอกเบี�ย วันครบกําหนด

มูลค่าที�ตราไว้ (บาท) (บาท) (บาท) % %

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี�ยค้างรับ)

12. ตราสารแห่งหนี�ที�บริษัท จํากัดเป็นผู้ออก (ต่อ)

หุ้นกู้ (ต่อ)

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) 1,400,000.00                 1,400,000.00                 9,593.64                        1,410,827.85                 0.34                               

AYCAL232A - บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563/2 1,400,000.00                 1,400,000.00                 9,593.64                        1,410,827.85                 0.34                               1.6900                           06/02/2566

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 1,400,000.00                 1,400,000.00                 1,369.32                        1,411,024.26                 0.34                               

BCH226A - บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562 1,400,000.00                 1,400,000.00                 1,369.32                        1,411,024.26                 0.34                               2.5500                           18/06/2565

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 4,000,000.00                 4,058,491.46                 29,027.95                      4,128,658.60                 0.99                               

BEM254A - บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2561/3 4,000,000.00                 4,058,491.46                 29,027.95                      4,128,658.60                 0.99                               3.0100                           05/04/2568

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 6,000,000.00                 6,000,000.00                 57,378.08                      5,915,379.82                 1.43                               

BGRIM267A - บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2564/2 6,000,000.00                 6,000,000.00                 57,378.08                      5,915,379.82                 1.43                               1.9500                           06/07/2569

บริษัท เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 16,400,000.00               16,423,204.18               140,479.44                    16,718,909.23               4.04                               

BJC223A - บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2560/4 4,600,000.00                 4,600,000.00                 40,674.08                      4,626,809.95                 1.11                               3.2600                           24/03/2565

BJC233B - บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563/1 200,000.00                    200,000.00                    759.45                           200,984.39                    0.05                               1.4000                           24/03/2566

BJC249A - บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2562/2 7,500,000.00                 7,529,255.20                 63,164.38                      7,706,572.83                 1.86                               2.6500                           07/09/2567

BJC253A - บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563/2 400,000.00                    400,000.00                    1,768.44                        398,503.14                    0.10                               1.6300                           24/03/2568

BJC269A - บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2559/4 2,000,000.00                 2,111,203.56                 24,153.42                      2,149,237.30                 0.52                               3.8000                           07/09/2569

BJC283A - บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563/3 1,700,000.00                 1,582,745.42                 9,959.67                        1,636,801.62                 0.40                               2.1600                           24/03/2571

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 12,300,000.00               12,300,000.00               99,688.82                      12,475,287.69               3.01                               

CPALL256C - บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2564/6 2,600,000.00                 2,600,000.00                 2,439.01                        2,598,609.60                 0.63                               2.1400                           16/06/2568

CPALL283B - บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2564/2 9,700,000.00                 9,700,000.00                 97,249.81                      9,876,678.09                 2.38                               3.4200                           16/03/2571

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 2,800,000.00                 2,800,000.00                 37,669.59                      2,905,583.88                 0.70                               

CPF251A - บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2561/1 2,800,000.00                 2,800,000.00                 37,669.59                      2,905,583.88                 0.70                               3.0500                           24/01/2568

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 13,600,000.00               13,600,000.00               102,468.83                    13,688,179.60               3.30                               

CPFTH235A - บริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562/1 2,600,000.00                 2,600,000.00                 6,633.21                        2,662,647.86                 0.64                               2.9100                           30/05/2566

CPFTH299A - บริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2564/2 11,000,000.00               11,000,000.00               95,835.62                      11,025,531.74               2.66                               3.1800                           23/09/2572
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จํานวนหน่วย/ ราคาทุน ดอกเบี�ยค้างรับ อัตราดอกเบี�ย วันครบกําหนด

มูลค่าที�ตราไว้ (บาท) (บาท) (บาท) % %

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี�ยค้างรับ)

12. ตราสารแห่งหนี�ที�บริษัท จํากัดเป็นผู้ออก (ต่อ)

หุ้นกู้ (ต่อ)

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 8,800,000.00                 8,800,000.00                 61,707.94                      8,736,762.93                 2.10                               

DTN239A - บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั ครั� งที� 1/2563/1 3,500,000.00                 3,500,000.00                 19,176.16                      3,541,740.81                 0.85                               2.0200                           24/09/2566

DTN247A - บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั ครั� งที� 1/2562/1 800,000.00                    800,000.00                    11,204.38                      825,742.49                    0.20                               2.8400                           05/07/2567

DTN289A - บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั ครั� งที� 1/2564/3 4,500,000.00                 4,500,000.00                 31,327.40                      4,369,279.63                 1.05                               2.1000                           02/09/2571

บริษัท อีซี�บาย จํากัด (มหาชน) 9,000,000.00                 9,013,935.06                 71,060.55                      9,106,571.62                 2.19                               

EB241A - บริษทั อีซี�บาย จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563 9,000,000.00                 9,013,935.06                 71,060.55                      9,106,571.62                 2.19                               1.7900                           24/01/2567

บริษัท อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1,100,000.00                 1,100,000.00                 10,210.41                      1,096,513.10                 0.26                               

EPG231A - บริษทั อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563 1,100,000.00                 1,100,000.00                 10,210.41                      1,096,513.10                 0.26                               2.2000                           31/01/2566

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี�โฮลดิ�งส์ จํากัด 2,000,000.00                 2,000,000.00                 22,670.68                      2,018,369.98                 0.49                               

FPHT228A - บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี�โฮลดิ�งส์ จาํกดั ครั� งที� 2/61/1 2,000,000.00                 2,000,000.00                 22,670.68                      2,018,369.98                 0.49                               3.0200                           17/08/2565

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� จํากัด (มหาชน) 6,000,000.00                 6,000,000.00                 28,878.08                      6,045,636.45                 1.45                               

FPT225A - บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2562/2 5,500,000.00                 5,500,000.00                 23,958.90                      5,540,719.34                 1.33                               3.0000                           09/05/2565

FPT237A - บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563/2 500,000.00                    500,000.00                    4,919.18                        504,917.11                    0.12                               2.1000                           14/07/2566

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 3,800,000.00                 3,820,512.03                 15,001.48                      3,914,182.22                 0.94                               

GPSC22NA - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562/1 1,700,000.00                 1,700,000.00                 4,954.68                        1,718,508.58                 0.41                               1.9700                           08/11/2565

GPSC249A - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2560/2 100,000.00                    100,000.00                    726.25                           104,736.70                    0.03                               2.8200                           29/09/2567

GPSC31NA - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562/5 2,000,000.00                 2,020,512.03                 9,320.55                        2,090,936.94                 0.50                               3.1500                           08/11/2574

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 1,900,000.00                 1,900,000.00                 6,273.12                        1,906,766.42                 0.46                               

HLTC233A - บริษทั ฮอนดา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ครั� งที� 1/2563 1,900,000.00                 1,900,000.00                 6,273.12                        1,906,766.42                 0.46                               1.1700                           20/03/2566

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 9,900,000.00                 9,728,511.99                 -                                 9,825,308.35                 2.37                               

HMPRO22NA - บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562 7,500,000.00                 7,382,574.82                 -                                 7,458,816.11                 1.80                               -                                 14/11/2565

HMPRO233A - บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563 1,600,000.00                 1,569,109.46                 -                                 1,584,706.16                 0.38                               -                                 03/03/2566

HMPRO242A - บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2564 800,000.00                    776,827.71                    -                                 781,786.08                    0.19                               -                                 09/02/2567
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จํานวนหน่วย/ ราคาทุน ดอกเบี�ยค้างรับ อัตราดอกเบี�ย วันครบกําหนด

มูลค่าที�ตราไว้ (บาท) (บาท) (บาท) % %

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี�ยค้างรับ)

12. ตราสารแห่งหนี�ที�บริษัท จํากัดเป็นผู้ออก (ต่อ)

หุ้นกู้ (ต่อ)

บริษัท ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 8,300,000.00                 8,248,854.36                 13,987.64                      8,338,111.05                 2.01                               

ICBCTL229A - บริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั ครั� งที� 1/2562/2 5,300,000.00                 5,307,535.11                 13,987.64                      5,366,824.71                 1.29                               2.4700                           23/09/2565

ICBCTL232B - บริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั ครั� งที� 3/2563/2 3,000,000.00                 2,941,319.25                 -                                 2,971,286.34                 0.72                               -                                 26/02/2566

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 2,000,000.00                 2,000,000.00                 6,696.99                        1,992,719.58                 0.48                               

IRPC285A - บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2564/3 2,000,000.00                 2,000,000.00                 6,696.99                        1,992,719.58                 0.48                               2.9100                           20/05/2571

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 20,000,000.00               21,293,223.60               130,619.18                    21,268,887.27               5.12                               

IVL275A - บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2560/4 20,000,000.00               21,293,223.60               130,619.18                    21,268,887.27               5.12                               4.1100                           04/05/2570

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด 5,200,000.00                 5,200,000.00                 26,118.25                      5,246,152.96                 1.26                               

KCC229A - บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั ครั� งที� 1/2562/3 5,200,000.00                 5,200,000.00                 26,118.25                      5,246,152.96                 1.26                               1.8900                           26/09/2565

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 4,300,000.00                 4,305,247.11                 21,445.81                      4,359,100.15                 1.05                               

KTC22OA - บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 5/2560/1 4,300,000.00                 4,305,247.11                 21,445.81                      4,359,100.15                 1.05                               2.4600                           19/10/2565

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 10,400,000.00               10,400,000.00               34,128.22                      10,382,764.62               2.50                               

LH244A - บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563/2 2,400,000.00                 2,400,000.00                 6,608.22                        2,402,527.20                 0.58                               1.5000                           26/04/2567

LH24OA - บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2564 8,000,000.00                 8,000,000.00                 27,520.00                      7,980,237.42                 1.92                               1.4600                           09/10/2567

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) 300,000.00                    300,000.00                    2,395.07                        300,115.21                    0.07                               

MINT223B - บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562/8 300,000.00                    300,000.00                    2,395.07                        300,115.21                    0.07                               3.1000                           29/03/2565

บริษัท พฤกษา โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) 3,400,000.00                 3,400,000.00                 11,216.99                      3,399,866.02                 0.82                               

PSH223A - บริษทั พฤกษา โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562 1,000,000.00                 1,000,000.00                 7,235.62                        1,004,543.47                 0.24                               2.7800                           28/03/2565

PSH245A - บริษทั พฤกษา โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2564 2,400,000.00                 2,400,000.00                 3,981.37                        2,395,322.55                 0.58                               1.7300                           27/05/2567

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1,000,000.00                 1,000,000.00                 7,112.33                        1,029,889.49                 0.25                               

PTTGC249A - บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2562/1 1,000,000.00                 1,000,000.00                 7,112.33                        1,029,889.49                 0.25                               2.2000                           05/09/2567
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จํานวนหน่วย/ ราคาทุน ดอกเบี�ยค้างรับ อัตราดอกเบี�ย วันครบกําหนด

มูลค่าที�ตราไว้ (บาท) (บาท) (บาท) % %

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี�ยค้างรับ)

12. ตราสารแห่งหนี�ที�บริษัท จํากัดเป็นผู้ออก (ต่อ)

หุ้นกู้ (ต่อ)

บริษัท ควอลิตี� เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 3,400,000.00                 3,400,000.00                 19,139.17                      3,437,041.53                 0.82                               

QH225A - บริษทั ควอลิตี�  เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2562 2,200,000.00                 2,200,000.00                 9,276.16                        2,213,664.01                 0.53                               2.8500                           08/05/2565

QH243A - บริษทั ควอลิตี�  เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2564 1,200,000.00                 1,200,000.00                 9,863.01                        1,223,377.52                 0.29                               2.5000                           03/03/2567

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 200,000.00                    200,000.00                    559.34                           201,155.47                    0.05                               

RATCH25NA - บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2563/2 200,000.00                    200,000.00                    559.34                           201,155.47                    0.05                               1.7600                           04/11/2568

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 1,000,000.00                 1,000,000.00                 10,089.86                      1,050,263.36                 0.25                               

SCC248A - บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2560 1,000,000.00                 1,000,000.00                 10,089.86                      1,050,263.36                 0.25                               2.9700                           30/08/2567

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 12,000,000.00               12,014,791.36               83,652.03                      12,068,725.61               2.91                               

TBEV223A - บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2561/2 7,300,000.00                 7,301,922.60                 66,560.00                      7,336,097.10                 1.77                               3.2000                           19/03/2565

TBEV233A - บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 1/2561/3 2,000,000.00                 2,012,868.76                 15,274.52                      2,036,801.89                 0.49                               2.7600                           22/03/2566

TBEV236A - บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 2/2564/1 2,700,000.00                 2,700,000.00                 1,817.51                        2,695,826.62                 0.65                               1.1700                           11/06/2566

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 16,600,000.00               16,600,000.00               68,079.02                      16,422,810.97               3.96                               

TLT232A - บริษทั โตโยตา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ครั� งที� 1/2563/3 1,800,000.00                 1,800,000.00                 8,392.44                        1,809,093.23                 0.44                               1.3400                           27/02/2566

TLT258A - บริษทั โตโยตา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ครั� งที� 4/2564/3 14,800,000.00               14,800,000.00               59,686.58                      14,613,717.74               3.52                               1.1500                           26/08/2568
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จํานวนหน่วย/ ราคาทุน ดอกเบี�ยค้างรับ อัตราดอกเบี�ย วันครบกําหนด

มูลค่าที�ตราไว้ (บาท) (บาท) (บาท) % %

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี�ยค้างรับ)

13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหน่วยลงทุน -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

14. ธุรกรรมการซื�อโดยมีสัญญาขายคืน -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นบุริมสิทธิ -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

17. หุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นตามที�สํานักงานประกาศกําหนด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

19. ทรัพย์สินอื�นสิทธิในการซื�อหลักทรัพย์ -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

รวมเงินลงทุนที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 411,900,000.00             413,980,900.81             1,810,596.18                 415,142,255.94             100.00                           

บวก เงินปันผลและดอกเบี�ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ดําเนินงาน 398.28                           

รวมเงินปันผลและดอกเบี�ยค้างรับ 1,810,994.46                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 10
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน 3.3

ดอกเบี�ยรับจากเงินฝากธนาคาร 302,522.46                 578,027.91 

ดอกเบี�ยรับจากพนัธบตัรและดั�วเงินคลงั 1,157,451.94 1,215,513.66 

ดอกเบี�ยรับจากหุ้นกู้ 4,966,411.45              5,051,780.11 

รายไดจ้ากการจดัการอื�นๆ 2,600.00 1,400.00 

รวมรายได้จากการลงทุน 6,428,985.85 6,846,721.68 

ค่าใช้จ่าย 3.3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 1,328,566.30 1,261,980.55 

ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 5 198,901.16 191,629.29 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 210.00 120.00 

ค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากการดาํเนินงาน 315,000.00 - 

ค่าใชจ้่ายอื�น 3,145.80 5,879.65 

รวมค่าใช้จ่าย 1,845,823.26 1,459,609.49 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 4,583,162.59 5,387,112.19 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3.3

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน

กาํไรจากการซื�อขายหลกัทรัพย์ 397,513.52 848,743.48 

หกั ขาดทุนจากการซือขายหลกัทรัพย์ (453,384.65)               (63,370.45)                  

(55,871.13) 785,373.03 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน

ส่วนเพิ�ม (ลด) จากการตีราคาหลกัทรัพย์ (2,259,335.99)            812,537.51 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (2,315,207.12) 1,597,910.54 

การเพิ�มขึ�นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการลงทุน 2,267,955.47 6,985,022.73 

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

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

(นายยทุธนา  ปราณีต) (พระเทพปวรเมธี)

กรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก กรรมการกองทุนฯฝ่ายมหาวทิยาลยั
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้อื�นนอกเหนือจากการลงทุน 3.5

รายไดจ้ากส่วนที�สมาชิกไม่มีสิทธิไดรั้บ 689,508.25                 1,307,751.48              

รวมรายได้อื�นนอกเหนือจากการลงทุน 689,508.25 1,307,751.48 

การเพิ�มขึ�นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน :

ผลประโยชน์สุทธิ 2,957,463.72              8,292,774.21              

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

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

(นายยทุธนา  ปราณีต) (พระเทพปวรเมธี)

กรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก กรรมการกองทุนฯฝ่ายมหาวทิยาลยั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 12
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการลงทุนในระหว่างปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 4,583,162.59              5,387,112.19 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (55,871.13)                  785,373.03 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (2,259,335.99)            812,537.51 

รวมรายการเพิ�มขึ�นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการลงทุนในระหว่างปี 2,267,955.47 6,985,022.73 

การเพิ�มขึ�นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง

เงินสะสม 34,382,812.62 33,710,833.16 

เงินสมทบ 28,458,084.65 28,901,508.80 

ผลประโยชน์เพิ�มจากส่วนที�สมาชิกไม่มีสิทธิไดรั้บ 689,508.25 1,307,751.48 

รายไดน้อกเหนือจากการลงทุน - - 

การลดลงของทุนจากการจ่ายคืนสมาชิกและนายจ้าง

เงินจ่ายคืนสมาชิก (34,339,711.90)          (49,746,406.22)          

เงินสมทบที�จ่ายคืนเขา้กองทุนเพื�อให้แก่สมาชิก (689,508.25)               (1,307,751.48)            

เงินจ่ายคืนนายจา้งเนื�องจากนาํส่งเงินเกิน -                                  (2,869.53)                    

รวมรายการเพิ�มขึ�นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี 28,501,185.37 12,863,066.21 

การเพิ�มขึ�นหรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 30,769,140.84 19,848,088.94 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 397,677,115.21 377,829,026.27

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 428,446,256.05 397,677,115.21 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี ประกอบด้วย :

เงินสะสม 174,001,243.65 153,400,252.62 

ผลประโยชน์เงินสะสม 17,398,590.02 17,615,787.15 

เงินสมทบ 206,879,880.34 195,513,548.82 

ผลประโยชน์เงินสมทบ 30,166,542.04 31,147,526.62 
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ 428,446,256.05 397,677,115.21 

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

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

(นายยทุธนา  ปราณีต) (พระเทพปวรเมธี)

กรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก กรรมการกองทุนฯฝ่ายมหาวทิยาลยั
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1. ลักษณะของกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งขึ้นภายใต้

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2544 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั โดยมีนโยบายการลงทุนตามแนวทางท่ี

กาํหนดไวใ้นนโยบายการลงทุนตามสัญญาจดัการกองทุน และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศ กลต. กาํหนด 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนสํารองเล้ียงชีพประกอบดว้ย จาํนวนนายจา้ง 2 ราย จาํนวนสมาชิก 894 คน 

และ 872 คน ตามลาํดบั 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินของกองทุน ไดจ้ดัทาํขึ้นตามแนวปฎิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคม

บริษทัจัดการลงทุนกาํหนดโดยท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทาง

การเงิน 

2.2 การนําแนวปฏบิัติทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทุนไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก รายละเอียดการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ ดงัน้ี 

2.2.1 การบัญชีเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีกาํหนดให้กองทุนวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไม่แตกต่าง

จากนโยบายการบัญชีเดิมและกาํหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยรับรู้

ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบ

อยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทุน 
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2.2.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการราคาสําหรับรายการ

ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการ

วดัมูลค่ายุติธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้าย     

ตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือโอนหน้ีสินกันในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ

แลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวข้องกัน 

นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้าํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม กองทุนจึงเปิดเผย

เพ่ิมเติมดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 11 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน จะใช้อตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทน

ดงักล่าว บริษทัจดัการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑ์ตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศ

กาํหนด กองทุนบนัทึกกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสาร

หน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชวิ้ธี  

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ซ่ึงกองทุนรับรู้

ดอกเบ้ียจ่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

กองทุนบนัทึกตน้ทุนในการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือการจาํหน่ายเงินลงทุนในกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

176



3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ วันท่ี                  

วดัค่าเงินลงทุน 

หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีในประเทศไทยแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัมูลค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในกองทุน แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนท่ีประกาศล่าสุด ณ วนัท่ี

วดัค่าเงินลงทุน 

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

3.3.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี ้

ดอกเบ้ียรับบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียรับจากการตดัจาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหน้ีตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ี ใช้

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลบนัทึกเป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจริง จากการจาํหน่ายเงินลงทุนบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัท่ีจาํหน่าย โดย

ตน้ทุนท่ีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนบนัทึกเป็นรายไดห้รือ

ค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.3.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
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3.4 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

มูลค่าต่อหน่วยกองทุน มีหลกัเกณฑก์ารคาํนวณจาํนวนหน่วยและวิธีการจดัสรรผลประโยชน์ของกองทุน ดงัน้ี 

3.4.1 การคาํนวณมูลค่าสินทรัพยข์องกองทุนและการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจดัการกองทุนนั้นจะทาํการ

คาํนวณทุกวนัท่ีกองทุนคาํนวณจาํนวนหน่วยของกองทุน (ตามขอ้ 3.4.2) และวนัสุดทา้ยของเดือน 

3.4.2 การคาํนวณจาํนวนหน่วยของกองทุน เป็นดงัน้ี 

(1) วนัทาํการสุดทา้ยของสัปดาห ์

(2) วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 

(3) วนัท่ี 29 มิถุนายน และ 

(4) วนัท่ี 30 ธนัวาคม 

อน่ึงในกรณีท่ีวนัคาํนวณจาํนวนหน่วยกองทุนตาม (3) หรือ (4) ตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษทัจดัการให้ใช้

วนัทาํการก่อนวนัดงักล่าว 

- กรณีท่ีมีการจ่ายเงินออกจากกองทุน จะทาํการคาํนวณในวนัทาํการสุดทา้ยของสัปดาห์ 

- กรณีกองทุนยกเลิก จะทาํการคาํนวณในวนัท่ีกองทุนยกเลิก 

3.5 รายได้อ่ืนนอกเหนือจากการลงทุน 

รายไดอ่ื้นนอกเหนือจากการลงทุนทกุชนิด กองทุนนาํมาคาํนวณเป็นจาํนวนหน่วยจดัสรรให้แก่สมาชิกทุกคนในส่วน

ของกองทุน (โดยท่ีมูลค่าต่อหน่วยไม่เปล่ียนแปลง) ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานักคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สข/น. 23/2552 

3.6 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้ง           

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ้่าย และการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งัน้ี 

5. ค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชี 

กองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการจัดการกองทุนทั้งหมด ยกเวน้ค่าสอบบัญชีและค่าจัดทาํระบบ

ทะเบียนสมาชิกของกองทุนทางมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัเป็นผูรั้บผิดชอบ 

6. สัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนและผู้รับฝากทรัพย์สิน 

กองทุนไดแ้ต่งตั้งให้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการกองทุน

จะไดรั้บค่าธรรมเนียมจดัการกองทุนเป็นไปตามสัญญาจดัการ 

กองทุนไดแ้ต่งตั้งให้ ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น โดยผูรั้บฝากทรัพยสิ์นจะไดค้่าธรรมเนียมรับฝาก

ทรัพยสิ์นเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาจดัการ 

7. รายการระหว่างกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีสําคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกล่าวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 2564  2563 

ซ้ือเงินลงทนุ 390,663,853.41  461,181,583.36 

ขายเงินลงทุน 365,149,144.72  439,888,007.23 

 (หน่วย : บาท)  นโยบายการกาํหนด

ราคา  2564  2563  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,328,566.30  1,261,680.55 

 

ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์    

  

ซ้ือเงินลงทนุ 40,626,491.82  10,032,610.63  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 68,607,536.08  26,785,959.30  ราคาตลาด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

8. เงินฝากธนาคาร 

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร เพ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

9. ดอกเบีย้ค้างรับ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีดอกเบ้ียคา้งรับ ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 2564  2563 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 115,725.34  106,791.82 

ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นคา้งจ่าย 17,150.66  16,021.83 

 2564  2563 

 อตัรา

ดอกเบ้ีย 
 จาํนวนเงิน  

อตัรา

ดอกเบ้ีย 
 จาํนวนเงิน 

 (%)  (บาท)  (%)  (บาท) 

ประเภทออมทรัพย ์        

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ  0.01  11,670,692.04  0.05  6,848,484.12 

รวม   11,670,692.04    6,848,484.12 

 (หน่วย : บาท) 

 2564  2563 

ดอกเบ้ียคา้งรับ    

เงินฝากออมทรัพย ์ 398.28  198.93 

เงินฝากประจาํ 137,353.42  206,428.96 

พนัธบตัร 349,429.81  229,565.66 

หุ้นกู ้ 1,323,812.95  1,432,037.39 

รวม 1,810,994.46  1,868,230.94 
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10. เจ้าหนี ้- เช็คหมดอายุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีเจา้หน้ี - เช็คหมดอายุ เป็นจาํนวน 33,469.07 บาท ซ่ึงเป็นเช็คอายุเกิน 6 เดือน ของ

สมาชิกท่ีส้ินสุดสมาชิกภาพท่ียงัไม่ไดน้าํไปขึ้นเงิน 

11. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบัญชีสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การวดั

มูลค่า การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของเคร่ืองมือทางการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 

11.2 มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอ

ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดย

ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ 

แตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา

ตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบั

ท่ี 2) 

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
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ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจัด 

ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ี

อา้งอิงสาํหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ

อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาครัฐและตราสารหน้ี

ภาคเอกชนท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน 

11.3 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารหน้ี -  415,142,255.94  -  415,142,255.94 

รวม -  415,142,255.94  -  415,142,255.94 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

ตราสารหน้ี -  392,162,558.17  -  392,162,558.17 

รวม -  392,162,558.17  -  392,162,558.17 
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ตารางต่อไปน้ี ได้สรุปความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพยข์องกองทุนตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 

 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียปรับ

ขึ้นลงตามราคาตลาด 
 

อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี 
 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย 
 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินลงทุน -  374,912,076.77  40,230,179.17  415,142,255.94 

เงินฝากธนาคาร 11,670,692.04  -  -  11,670,692.04 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  1,810,994.46  1,810,994.46 

หน้ีสินทางการเงิน        

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  132,876.00  132,876.00 

หน้ีสินอ่ืน -  -  44,810.39  33,469.07 

 (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียปรับ

ขึ้นลงตามราคาตลาด 
 

อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี 
 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย 
 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินลงทุน -  392,162,558.17  -  392,162,558.17 

เงินฝากธนาคาร 6,848,484.12  -  -  6,848,484.12 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  1,868,230.94  1,868,230.94 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ -  -  3,020,985.90  3,020,985.90 

เจา้หน้ีส่วนของกองทุน -  -  24,889.40  24,889.40 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  122,813.65  122,813.65 

หน้ีสินอ่ืน -  -  33,469.07  33,469.07 

183



11.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอนัเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถซ้ือขายตราสารไดต้ามจาํนวนเงินและราคา

ท่ีตั้งไวภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตอ้งเพ่ิมหรือลดราคาเพ่ือให้มีการตกลงซ้ือขายเกิดขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนมี

ระดบัตํ่ากว่าท่ีคาดไว ้เวน้แต่สําหรับตราสารหน้ีท่ีตอ้งการถือไวจ้นถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอนคืนจะไม่มีความเส่ียง

ประเภทน้ี 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูงซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และ

กองทุนอาจพิจารณากระจายการครบกาํหนดอายุของตราสารเพ่ือไม่ให้มีการกระจุกตวัเพ่ือรองรับการไถ่ถอนหน่วย

ลงทุน 

ระยะเวลครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  

ไม่มีกาํหนด

ระยะเวลา 
 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน            

เงินลงทุน -  188,826,209.89  155,974,803.53  70,341,242.52  -  415,142,255.94 

เงินฝากธนาคาร 11,670,692.04  -  -  -  -  11,670,692.04 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ -  1,810,994.46  -  -  -  1,810,994.46 

หน้ีสินทางการเงิน            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  132,876.00  -  -  -  132,876.00 

หน้ีสินอื่น -  44,810.39  -  -  -  44,810.39 

 (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  

ไม่มีกาํหนด

ระยะเวลา 
 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน            

เงินลงทุน -  146,684,59.53  220,869,114.77  24,608,849.87  -  392,162,558.17 

เงินฝากธนาคาร 6,848,484.12  -  -  -  -  6,848,484.12 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ -  1,868,230.94  -  -  -  1,868,230.94 

หน้ีสินทางการเงิน            

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ -  3,020,985.90  -  -  -  3,020,985.90 

เจา้หน้ีส่วนของกองทุน -  24,889.40  -  -  -  24,889.40 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  122,813.65  -  -  -  122,813.65 

หน้ีสินอื่น -  33,469.07  -  -  -  33,469.07 

184



11.5 ความเส่ียงด้านเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ีจากการลงทุน อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 

กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

11.6 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทนุไม่มีเงินลงทุนท่ีบนัทึกเป็นเงินตราต่างประเทศ 

11.7 ความเส่ียงด้านตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน 

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์

ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภท

ของธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของ     

ตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

11.8 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

12. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัจดัการกองทุนแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 
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วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
 

 ๕.๑ เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษา
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
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