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อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
คือกองทุนอะไร ? ตั้งไปเพื่ออะไร ?
มีประโยชนอะไร ?

จำเปนตองเปนสมาชิกหรือไม

?

เปนสมาชิกแลวพนักงานมหาวิทยาลัยจะไดอะไรจากกองทุนนี้บาง ?

และอีกหลายๆ คำถามทีพ
่ นักงานมหาวิทยาลัยทุกคนคงอยากทราบ ในชวงนีถ้ อื เปนโอกาส
อันดีที่ทีมงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยพิเศษ
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได ใหสัมภาษณ ในประเด็นนี้คะ

ถาม

ประเด็นสำคัญในการกอตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
มหาว�ทยาลัยพะเยา มีที่มาที่ไปอยางไรคะ ?

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งขึ้น
เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจางจายสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสะสม" และนายจาง
จายเงินเขาอีกสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจางจะออมแลว นายจางยังชวยลูกจาง
ออมอีกแรงหนึง่ ดวย และนายจางจะจายสมทบในจำนวนเทากันทีล่ กู จางจายสะสมเสมอ จึงอาจกลาวไดวา
การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนรูปแบบหนึ่งของการใหสวัสดิการแกลูกจาง จึงชวยสรางแรงจูงใจ
ใหลูกจางทำงานใหกับนายจางนานๆ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการออมทรัพย และสวัสดิการสำหรับบุคลากร ตลอดจน
เปนหลักประกันใหกับบุคลากร และครอบครัวเมื่อเกษียณอายุ เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือลาออกจากงาน จึงไดพิจารณา
จะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น โดยใหบุคลากรจายเงินสะสมเขากองทุนรอยละ 5 และมหาวิทยาลัย
จายเงินสมทบรอยละ 5 ของคาจางจากเงินรายได
โดยบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับกองทุน สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนได โดยแจง
ความจำนงตอคณะกรรมการกองทุนตามแบบทีค่ ณะกรรมการกองทุนกำหนด สวนการเขาเปนสมาชิกของบุคลากรแตละราย
ในกองทุนนี้ จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน โดยมีผลตัง้ แตวนั ทีค่ ณะกรรมการกองทุนมีมติรบั เขาเปนสมาชิก
และคาดวาการดำเนินการของกองทุนจะเริ่มไดตั้งแต เดือน มกราคม 2557 เปนตนไป เพื่อเปนของขวัญปใหม
ใหแกพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน โดยการหักเงินสะสมจะเริ่มในชวงวันจายเงินเดือน เดือนมกราคม 2557

ตอบ

อานตอหนาหลัง >>>

ถาม

ทางมหาว�ทยาลัยพะเยา มีทิศทางหร�อนโยบาย
ในการบร�หารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
มหาว�ทยาลัยพะเยา อยางไรคะ? ?

สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติใหแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไทยพาณิชย จำกัด (บลจ.) เปนบริษัทจัดการกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมหาวิทยาลัยจะตองนำสงเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุน
ภายในสามวันทำการ นับแตวันจายคาจาง
*สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนไดตามความเหมาะสมกับตนเอง
ทัง้ ในเรือ่ งของอายุ ความสามารถในการรับความเสีย่ ง เปาหมายในการลงทุนของแตละคน

ตอบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชยมาสเตอรฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว
มีนโยบายการลงทุน 3 นโยบาย
1. นโยบายยอยตราสารหนี้ (ไมมีหุนกูเอกชน) ระดับความเสี่ยงต่ำสุด
2. นโยบายยอยตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
3. นโยบายยอยผสม (ตราสารหนี้ 80% และตราสารทุน 20%) ระดับความ
เสี่ยงสูงสุด
สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในนโยบายใดนโยบายหนึ่งไดตามความสมัครใจ
และสามารถขอเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนของตนไดเปนรายป เงินกองทุนทัง้ หมดนี้
จะถูกดำเนินการนำไปลงทุนโดย บลจ. ภายใตการควบคุมดูแลโดยผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
และสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกป คณะกรรมการกองทุน และมหาวิทยาลัยไมสามารถนำเงิน
กองทุนนีไ้ ปใชจา ยใดๆ ได และสมาชิกจะไดรบั เงินทุนนีเ้ มือ่ ออกจากงานหรือเกษียณเทานัน้

ถาม

งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยพะเยา
พนักงาน ถาม
มหาว�ทยาลัยพะเยา
จะไดรบั สิทธ�ประโยชน
อยางไรจากกองทุน
สำรองเลี้ยงช�พมหาว�ทยาลัย
พะเยา นี้คะ ?
อยางแรกเปนประโยชนในระยะยาว
ก็คอื สมาชิกมีสทิ ธิไดรบั เงินสะสม เงินสมทบ
ผลประโยชนที่เกิดจากเงินสะสมและเงิน
สมทบ และผลประโยชนอน่ื ตามทีไ่ ดกำหนด
ไวในขอบังคับกองทุน เมื่อออกจากงาน
อยางที่สอง เงินสะสม ที่จายเขา
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพในแตละป สามารถนำ
ไปหักลดหยอนภาษีไดตามจำนวนทีจ่ า ยจริง
แต ไ ม เ กิ น 10,000 บาท ส ว นที ่ เ กิ น
10,000 บาท แตไมเกิน 490,000 บาท
เปนเงินที่ไดรับยกเวนภาษี โดยนำจำนวน
เงิ น ส ว นที ่ เ กิ น ดั ง กล า วหั ก จากเงิ น ได พ ึ ง
ประเมิ น ก อ นหั ก ค า ใช จ  า ยตามจำนวน
ทีจ่ า ยจริง แตไมเกิน 490,000 บาท โดยสรุป
คื อ มี ส ิ ท ธิ ป ระโยชน ด  า นภาษี ได ต ามที ่
จายเงินจริง แตไมเกินปละ 500,000 บาท

ตอบ

ทานอธ�การบดีมีอะไรถึงบุคลากร
มหาว�ทยาลัยพะเยาในครั้งนี้คะ ?

กองทุนนี้มหาวิทยาลัยมุงที่จะเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ใหแกพนักงานและพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยทุกคน ถึงแมจะตองจัดสรร
งบประมาณสมทบ เปนจำนวนมาก ไมนอ ยกวา 20 ลานบาท ในชวงเริม่ ตนกองทุน
และจะตองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตามฐานเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป
จึงใครขอความรวมมือจากพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน ใหชวยกัน
ทำงานใหกับมหาวิทยาลัยของทุกคนอยางเต็มความสามารถ หากมหาวิทยาลัย
มีความเจริญกาวหนาจากความรวมมือ รวมใจ ของพวกเรา
พวกเราและครอบครัวก็สามารถอยูไ ดอยางมีความมัน่ คงในชีวิต

ตอบ

**ทั้งนี้ บุคลากรทานใด
มีขอสงสัยหร�อตองการ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ติดตอไดที่ กองการเจาหนาที่
มหาว�ทยาลัยพะเยา
เบอรโทรศัพท 054-466-666
ตอ 1040-1044
(ในวันและเวลาราชการ)
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