เรื่องเสร็จที่ ๕๘๗/๒๕๔๓
บันทึก
เรื่อง การใหสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กูยืมเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมจากกองทุน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ กฟผ. E๔๘๐๐/
๔๒๗๗๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เห็นชอบแผนระดมทุนจากเอกชนใน
โครงการโรงไฟฟาราชบุรีของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีแนวทางการ
ระดมทุนและโครงสรางผูถือหุนดวยการกระจายหุนในสวนที่เสนอขายแกพนักงาน กฟผ. และ
กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พนั ก งาน กฟผ. (ถ า มี ) ร อ ยละ ๑๕ ของจํ า นวนหุ น ทั้ ง หมด และมี
ระยะเวลาหามขายหุน ๓ ป โดยกําหนดใหพนักงาน กฟผ. สามารถนําหุนที่ถืออยูออกมาขายได
เมื่อครบรอบปที่ ๑ ปที่ ๒ และปที่ ๓ ในจํานวนไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ไดรับ
จัดสรรตอปตามลําดับ
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ซึ่งจดทะเบียนแลว ไดเสนอ
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียน เพื่อให
พิจารณาอนุญาตใหกองทุนใหสมาชิกกูยืมเงินในสวนที่เปนเงินสะสมและผลประโยชนของเงิน
สะสมของสมาชิกกองทุนแตละราย เพื่อนําไปใชในการซื้อหุนบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน) ตามสัดสวนหุนที่ไดรับจัดสรรจาก กฟผ. โดยไมเสียดอกเบี้ยเปนกรณีพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดพิจารณา และมี
หนังสือแจงตอคณะกรรมการกองทุนฯ วา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ซึ่งจดทะเบียน
แลว เปนกองทุนที่เขาขายจะตองปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการใหสมาชิกกูยืมเงินจะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใน
ฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจึงไมมีอํานาจในการอนุญาตใหสมาชิกกองทุนกูยืมเงิน
จากกองทุน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยพิจารณาแลว เห็นวา การใหสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. สามารถกูเงินจากกองทุนเพื่อซื้อหุน บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮ
ลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เปนการสนับสนุนใหสมาชิกกองทุนซึ่งเปนพนักงาน กฟผ. ไดมีโอกาสที่จะ
มีสวนรวมเปนผูถือหุนของบริษัท ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล โดย กฟผ.มีความเห็นวา
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ตองปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๕ วรรคแรก แหง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งการจัดการกองทุนเกี่ยวกับ
การใหสมาชิกกองทุนกูเงินตองเปนไปตามขอ ๓ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

๒
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่กําหนดวา
“ข อ ๓ การจั ด การเงิ น ของกองทุ น ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) กองทุนฯอาจใหลูกจางที่เปนสมาชิกกองทุนกูยืมเงินในสวนที่เปนเงินสะสม
และผลประโยชนไปใชในการจัดหาที่อยูอาศัยของตนเอง หรือใชในการศึกษาอบรมของตนเองและ
ครอบครัว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด”
อยางไรก็ตาม มาตรา ๑๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดวา “เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุน
ของผูจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพิ่มเติมได” กฟผ.จึงมีความเห็นวา แมกองทุนจะตองอยู
ภายใต บ ทเฉพาะกาลซึ่ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕ ข อ ๓ (๖) แต สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนนายทะเบียนก็มีอํานาจที่จะกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพิ่มไดในทุกกรณีที่เปนการกําหนด
เพื่อประโยชนใ นการควบคุ ม ดู แลการจัดการกองทุ น กรณี นี้สํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจึงสามารถที่จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหกองทุน
ใหพนักงาน กฟผ. กูยืมเงินเพื่อซื้อหุนบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได
การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทยจึ ง ขอหารื อ ว า กรณี นี้ ห ากกองทุ น จะให
สมาชิกกูยืมเงินในสวนที่เปนเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมของสมาชิกกองทุนเพื่อใชใน
การซื้อหุนบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ฐานะนายทะเบี ย นหรื อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ในฐานะรั ฐ มนตรี ผู รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะสามารถกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขใหกองทุนสามารถดําเนินการดังกลาวไดหรือไม เพียงใด เพื่อที่จะการจัดการกองทุนจะได
ไมขัดตอหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการกองทุนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.
๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยฟงคํา
ชี้ แ จงของผู แ ทนกระทรวงการคลั ง (กรมบั ญ ชี ก ลาง) ผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแลว เห็นวา นับ
แตพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ๑ มาตรา ๑๔๒
แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓) เปนตนไป
๒
มาตรา ๑๔ ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย

๓
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผูจัดการกองทุนตองมีหนาที่และอยูในบังคับของบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
จัดการกองทุนดังกลาวเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม๓ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
แตเพื่อใหการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนที่ไดรับแตงตั้งใหจัดการกองทุนที่จัดตั้งขึ้นกอน
วันที่กฎหมายมีผลใชบังคับเปนไปโดยตอเนื่อง มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง๔ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดบทเฉพาะกาลใหผูจัดการกองทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวยังคงจัดการกองทุนไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับ และนอกจากนี้เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมใหมี
มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ใกลเคียงกับผูจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย มาตรา ๑๕ วรรคสอง๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ใหคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พย ใ นฐานะนายทะเบี ยนกองทุน สํ า รองเลี้ย งชีพ มีอํ า นาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนดังกลาวปฏิบัติเพิ่มเติมได สวนในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ใหนําขอ ๓๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.
๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ เ กี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใชบังคับกับผูจัดการกองทุน
๓

มาตรา ๑๓๔ ฯลฯ
ฯลฯ
ใหผูจัดการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
๔
มาตรา ๑๕ ใหผูจัดการกองทุนที่ไดรับแตงตั้งใหจัดการกองทุนที่ลูกจางและนายจางตกลง
กันจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จัดการกองทุนดังกลาวไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูจัดการกองทุนและการจัดการ
กองทุน รวมทั้งบทกําหนดโทษในเรื่องดังกลาวที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับกับ
ผูจัดการกองทุนในระหวางเวลาดังกลาว
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๑๕
ฯลฯ
ฯลฯ
เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่ง นาย
ทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพิ่มเติมได
๖
ขอ ๓ การจัดการกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูจัดการกองทุ นสํารองเลี้ยงชีพจะนําเงินของกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพไปซื้ อหุน หุน กู
แปลงสภาพ เปนหุนสามัญ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของผูจัดการกองทุนนั้นมิได
(๒) กองทุนตองลงทุนหรือมีไวซึ่งสินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) กองทุ น อาจให ลู ก จ า งที่ เ ป น สมาชิ ก กองทุ น กู ยื ม เงิ น ในส ว นที่ เ ป น เงิ น สะสมและ
ผลประโยชนไปใชในการจัดการที่อยูอาศัยของตนเองหรือใชในการศึกษาอบรมของตนเองและครอบครัว ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด

๔
ดังกลาวไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเชนเดียวกัน ทั้งนี้
ตามนัยมาตรา ๑๘๗ แหงพระราบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
กรณีที่การไฟฟ าฝ า ยผลิตแหงประเทศไทยหารือวา สํา นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียนหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ในฐานะรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะสามารถ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. อนุมัติใหสมาชิก
กองทุนกูยืมเงินในสวนที่เปนเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมจากกองทุนไปใชในการซื้อ
หุนของบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดหรือไม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๓) พิจารณาแลว เห็นวา หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามขอหารือดังกลาวเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
กฟผ. จะตองจัดการกองทุนตามนัยมาตรา ๑๘ ๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๓๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไม
เปดชองใหผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. อนุมัติใหสมาชิกกองทุนกูยืมในสวนที่
เปนเงินสะสมและผลประโยชนในเงินสะสมจากกองทุนไปใชซื้อหุนของบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮ
ลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได แตอยางไรก็ตาม ถาสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ นฐานะนายทะเบี ย นพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การดํ า เนิ น การดั ง กล า วจะเป น
ประโยชนกับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียนอาจเสนอใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม๑๐ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหผูจัดการกองทุนนํา
เงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมของสมาชิกกองทุนใหสมาชิกกูยืมเพื่อซื้อหุนดังกลาวได
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗

มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวงที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการ
กองทุนประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คําสั่ง และหนังสือเวียนเกี่ยวกับการ
จัดการกองทุนใหยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ไดตอไปอีกไมเกินหนึ่ง
ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๗), ขางตน
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๖), ขางตน
๑๐
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓), ขางตน

๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๓

