เรื่องเสร็จที่ ๙๕/๒๕๔๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแกไขประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๑๕
แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีหนังสือ
ดวนมาก ที่ กลต. น. ๙๗๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ขอใหตีความตาม
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒บั ญ ญั ติ ใ ห ผู จัด การกองทุน สํา รองเลี้ย งชี พที่ไ ดรั บ แตงตั้ง ใหจัด การ
กองทุนที่ลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓) ใหยังคงมีอํานาจจัดการกองทุนไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งป โดยใหนํา
บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูจัดการกองทุน การจัดการกองทุนและการกําหนดโทษที่ใช
บั ง คั บ อยู ก อ นมาใช บั ง คั บ กั บ ผู จั ด การกองทุ น ในระหว า งนี้ ด ว ย และเพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุน นายทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพิ่มเติมได
กอนที่พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช
บังคับสมาคมผูจัดการกองทุนสํา รองเลี้ ยงชีพไดมีหนังสือ ที่ ส.ก.ช. ๐๐๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๔๓ เรื่อง ขอใหพิจารณายกเลิกวิธีการบันทึกบัญชี และหนังสือ ที่ ส.ก.ช. ๐๒๙/
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ เรื่อง นําสงรางประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ที่ ๑/๒๕๔๓ ถึงผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในขณะนั้น) เพื่อขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาตีราคาหลักทรัพยของกองทุน
สํ า รองเลี้ ย งชี พ เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก ราคาของพั น ธบั ต รรั ฐ บาลและตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่
กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยจากการบันทึกบัญชีดวยวิธีมูลคาตามบัญชี เปน
การบันทึกบัญชีดวยราคาตลาด ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๒ โดยยกเลิกความ
ในขอ ๓ (๓) ของประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย และให
นําหลักเกณฑในขอ ๔ (๓) มาใชบังคับแทน กลาวคือ การคํานวณมูลคาเพื่อนําไปใชคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ จากคําวา “ใหใชมูลคาตามบัญชี” เปน “ใหคํานวณเปนราคาตลาด” ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ กลต. น. ๔๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การตีราคาหลักทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถึงผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สรุปความไดวา การกําหนดใหตีราคาพันธบัตรรัฐบาลและตราสารแสดงสิทธฺใน
ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๖๐๑/๐๒๓๖ ลงวั น ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๔ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
หนี้ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ค้ํ า ประกั น ต น เงิ น และดอกเบี้ ย โดยใช มู ล ค า ตามบั ญ ชี นั้ น เป น การไม
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๒ เรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุนที่กําหนดใหบันทึกบัญชีตามมูลคายุติธรรม และเนื่องจากมาตรา ๑๕ และมาตรา
๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหการจัดการ
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ตองเปนไปตามกฎกระทรวง ประกาศ
คําสั่ง ฯลฯ ที่ใชบังคับไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งป ดังนั้น จึงจําเปนตองแกไขประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/
๒๕๔๑ ใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ตามที่สมาคมฯไดขอใหนายทะเบียนพิจารณา
ใหความเห็นชอบ แตนายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบรางประกาศสมาคมฯ ที่ ๑/๒๕๔๓
เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช
บังคับ สํ า นั กงานเศรษฐกิ จ การคลัง ไดมีหนังสือ ที่ กค ๐๓๐๕/๑๒๐๖ ลงวั น ที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๔๓ เรื่อง ขอใหพิจารณายกเลิ กวิ ธีการบัน ทึกบัญชี ถึงเลขาธิการสํา นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยแจ ง ว า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ได พิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล า วแล ว มี ดํ า ริ ใ ห
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับเรื่องนี้ไปพิจารณาตอไป
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา การแกไขหลักเกณฑการตีราคาพันธบัตร
รัฐบาลและตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยจากมูลคา
ตามบัญชี เปนมูลคายุติธรรมนั้น จะตองแกไขประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/๒๕๔๑ แตโดยที่ประกาศ
สมาคมฯ ฉบั บ ดั ง กล า วได รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ก อ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มี ผ ลใช บั ง คั บ ซึ่ ง อาจไม
สอดคลองกับมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขให
ผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพิ่มเติมได อยางไรก็ดี สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นความ
จําเปนที่จะตองแกไขประกาศสมาคมฉบับดังกลาว เนื่องจากเปนเรื่องที่มีกระทบตอประโยชนของ
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในการจายผลประโยชนจากกองทุนใหแกสมาชิกที่จะสิ้นสมาชิกภาพ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงขอความอนุเคราะหใหการพิจารณาการตีความตามมาตรา ๑๕
แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ วา สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีอํานาจในการแกไขประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๓/๒๕๔๑ เรื่อง
หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย หรือไม
ตอมาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมีหนังสือ ดวน ที่ กลต. น. ๑๕๖๔/
๒๕๔๓ ลงวัน ที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๔๓ เรื่ อง ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกประกาศสมาคม
ผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับลําดับการออกประกาศสมาคมฯ ดังนี้
๑. ข อ ๒.๕ ของประกาศสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง เรื่ อ ง การกํ า หนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอนในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเพิ่มประเภทผูจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพกําหนดใหผูจัดการกองทุนจะตองเขาเปนสมาชิกชมรมหรือสมาคมที่กลุมผูจัดการ
กองทุนรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น และตองปฏิบัติงานอยูในระเบียบที่ชมรมหรือสมาคมและนายทะเบียน

๓
กําหนดทุกประการ
๒. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดรับรองสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น และกํ า หนดให ผู จั ด การกองทุ น ต อ งเข า เป น สมาชิ ก ของสมาคม ฯ ส ว นการกํ า หนด
หลักเกณฑหรือระเบียบใหสมาชิกถือปฏิบัติจะตองใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาดวย
๓. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดพิจารณารางประกาศสมาคมฯ เกี่ยวกับการตี
ราคาหลักทรัพยโดยการคํานวณเปนราคาตลาด ซึ่งตอมารัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบประกาศ
สมาคมฯ ที่ ๒/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๑
๔. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๐๖๔ ลง
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การตีราคาหลักทรัพย ตอบขอหารือของคณะกรรมการกองทุนฯ วา
ประกาศสมาคมฯ ที่ ๒/๒๕๔๑ เป น ประกาศที่ ท างการกํ า หนดขึ้ น ตามมาตรา ๑๘ แห ง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
๕. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๕๕๙ ลง
วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๔๑ แจ ง ให ส มาคมผู จั ด การกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ปรั บ ปรุ ง ประกาศ
สมาคมฯ ที่ ๒/๒๕๔๑ ตามแนวทางของรัฐมนตรี กลาวคือ เปลี่ยนจาก “การคํานวณเปนราคา
ตลาด” เปน “ใหใชมูลคาตามบัญชี” โดยรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/
๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงขอหารือเพิ่มเติมวา
(๑) หนังสือของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๐๖๔ ลง
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ และ ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ ถือ
เปนหลักเกณฑหรือคําสั่งตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม เนื่องจากประกาศสมาคมฯ ฉบับดังกลาวสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมอบ
อํานาจใหสมาคมฯ เปนผูออก
(๒) หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนประสงคจะให
ความเห็นชอบการแกไขประกาศสมาคมฉบับดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยฟงคํา
ชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การแกไขประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๓/
๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะขัดหรือแยงกับมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม นั้น เห็นวา ประกาศ
สมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๓/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย ลง
วัน ที่ ๒ ธั นวาคม ๒๕๔๑ เปน ข อกําหนดของสมาคมผูจัดการกองทุน สํารองเลี้ยงชี พเกี่ยวกั บ

๔
หลักการบัญชีและวิธีการคํานวณมูลคาของหลักทรัพยประเภทตางๆ เพื่อนําไปใชคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติวา การจัดการ
และคาใชจายในการจัดการกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งขอ ๓๒
และขอ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการเงินกองทุนและการตีราคา
หลักทรัพยไว ประกอบกับขอ ๒.๔๓ ของประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอนในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเพิ่มประเภทผูจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ไดกําหนดใหผูจัดการกองทุนตองเปนสมาชิกของสมาคมที่กลุมผูจัดการกองทุน
รวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง ขึ้ น และต อ งปฏิ บั ติ งานอยู ใ นระเบี ย บที่ ส มาคมและนายทะเบี ย นกํ า หนดทุ ก
ประการ
เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๔ โดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติใหผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีหนาที่และอยูในบังคับ
บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การกองทุ น ส ว นบุ ค คลตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยและมาตรา ๑๓๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
๑

มาตรา ๑๔ การจัดการและคาใชจายในการจัดการกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๒
ขอ ๓ การจัดการเงินของกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) กองทุนตองลงทุนหรือมีไวซึ่งสินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(ก) เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(ข) พันธบัตรของรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
(ค) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก
(ง) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย
ฯลฯ
ฯลฯ
ขอ ๔ การตีราคาหลักทรัพยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอ ๓ ใหถือราคาทุนรวมทั้ง
คานายหนาที่จายไปเพื่อใหไดหลักทรัพยนั้นมา
๓
ขอ ๒.๔ เมื่อไดรับอนุญาตใหเปนผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลว จะตองเขาเปน
สมาชิกชมรมหรือสมาคมที่กลุมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น และตองปฏิบัติงานอยูใน
ระเบียบที่ชมรมหรือสมาคมและนายทะเบียนกําหนดทุกประการ
๔
มาตรา ๑๔ ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย
๕
มาตรา ๑๓๔ ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีผูจัดการ
กองทุนสวนบุคคลโดยความเห็นชอบของสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหนําความในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง
มาใชบังคับโดยอนุโลม

๕
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวาผูจัดการกองทุนสวนบุคคลตองจัดการกองทุนสวนบุคคลตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด แตเพื่อใหการจัดการกองทุนของ
ผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ยังไมไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการ
จัดการกองทุนสวนบุคคลตามมาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สามารถ
จัดการกองทุนที่ไดดําเนินการอยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ๖ ใหเปนไปโดยตอเนื่อง มาตรา ๑๕๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับผูจัดการ
กองทุ น ที่ มี ลั ก ษณะดั ง กล า วให ยั ง คงจั ด การกองทุ น ได ต อ ไปอี ก ไม เ กิ น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และเพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุน ของ
ผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมใหมีมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ใกลเคียงกับผูจัดการกองทุน
สวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง แหง
พระราชบั ญ ญั ติดังกลา วได บัญ ญัติใ หสํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบีย น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ๙ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ใหผูจัดการกองทุนปฏิบัติ
เพิ่มเติมได นอกจากนี้ มาตรา ๑๘๑๐ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒ ยังไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับบรรดากฎกระทรวงที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดการกองทุน ฯลฯ ใหยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมได
ใหผูจัดการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓)
๗
มาตรา ๑๕ ใหผูจัดการกองทุนที่ไดรับแตงตั้งใหจัดการกองทุนที่ลูกจางและนายจางตกลง
กันจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจัดการกองทุนดังกลาวไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูจัดการกองทุนและการจัดการ
กองทุน รวมทั้งบทกําหนดโทษในเรื่องดังกลาวที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับกับ
ผูจัดการกองทุนในระหวางเวลาดังกลาว
เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่งนาย
ทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพิ่มเติมได
ฯลฯ
ฯลฯ
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน
๙
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแตงตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓
๑๐
มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวงที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการ
กองทุน ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คําสั่ง และหนังสือเวียนเกี่ยวกับการ
จัดการกองทุน ใหยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ไดตอไปอีกไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

๖
ตอไปอีกไมเกินหนึ่งปเชนเดียวกัน
จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนบทเฉพาะกาลที่บัญญัติให
สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีอํา นาจหน า ที่
ควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอนในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเพิ่มประเภทผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งประกาศสมาคม
ผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๓/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย โดยนาย
ทะเบียนสามารถกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของ
ผูจัดการกองทุนเพิ่มเติมไดเทานั้น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมมีมาตรฐานใกลเคียงกับผูจัดการกองทุนสวน
บุคคล ตามนัยมาตรา ๑๓๔๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒
และโดยที่การออกประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๓/๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย เปนการปฏิบัติตามหนังสือและประกาศของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังซึ่งเปนนายทะเบียน (เดิม) ที่กําหนดใหผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตองเขา
เปนสมาชิกของสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและตองปฏิบัติอยูในระเบียบตามที่สมาคม
กําหนดไว ประกาศสมาคมฉบับดังกลาวจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
มาตรา ๑๕๑๒ และมาตรา ๑๘๑๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒ ที่ยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ ดังนั้น การแกไขขอ ๓๑๔ (๓) ของประกาศสมาคมฉบับ
ดังกลาวเกี่ยวกับการตีราคาพันธบัตรรัฐบาลและตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ํา
ประกันตนเงินและดอกเบี้ย เพื่อนําไปใชคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ จากคําวา “ใหใชมูลคาตาม
บัญชี” เปน “ใหใชมูลคายุติธรรม” จึงเปนการแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ
จั ด การกองทุ น ของผู จั ด การกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ เดิ ม ซึ่ ง มาตรา ๑๕ วรรคสอง แห ง
พระราชบั ญ ญัติ กองทุ น สํ ารองเลี้ย งชี พ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มิ ไ ดบัญ ญั ติใ ห อํา นาจนาย
๑๑

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน
๑๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๐, ขางตน
๑๔
ขอ ๓ พันธบัตรรัฐบาล และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงิน
และดอกเบี้ย ทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) การคํานวณมูลคาเพื่อนําไปใชคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ใหใชมูลคาตามบัญชี
๑๒

๗
ทะเบียนทําการแกไขหลั กเกณฑ วิธี การ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจัด การกองทุนของผูจัด การ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีอยูเดิมภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผล
ใช บังคับ สํ า นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงไมมีอํา นาจแก ไขประกาศสมาคมฉบับ ดังกลา ว
เนื่องจากไม เปนการสอดคลองกับเจตนารมณของบทเฉพาะกาลตามกฎหมายวาดวยกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ จนกวาระยะเวลาหนึ่งปตามบทเฉพาะกาลจะไดลวงพนไปแลว
ประเด็ นที่สอง หนังสือสํา นักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/
๗๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การตีราคาหลักทรัพย และหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลั ง ด ว นมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๔๑ เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถือเปนหลักเกณฑหรือคําสั่งตาม
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม นั้น
เห็นวา หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๔๑ เรื่อง การตีราคาหลักทรัพย เปนหนังสือของผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังใน
ฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ๑๕ เพื่อตอบขอหารือของคณะกรรมการกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเกี่ยวกับอํานาจในการออกประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๒/๒๕๔๑
โดยชี้แ จงวา ประกาศสมาคมผูจั ด การกองทุน ฉบับ ดัง กล า วมี ค วามถู กต อ งตามกฎหมายโดย
รัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว และขอใหสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนําประกาศ
ดังกลาวเพื่อใชบังคับกับสมาชิกตอไป และใหแจงตอสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนที่มีขอ
สงสัยทราบดวย
สําหรับหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๕๕๙ ลง
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพยของกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเปนหนังสือของนายทะเบียนเพื่อแจงใหสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพปรับปรุง
แกไขประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๒/๒๕๔๑ ในสวนที่รัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติม
จะเห็นไดวาหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทั้งสองฉบับเปนหนังสือเวียนของ
นายทะเบียนเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อแจงใหสมาคมผูจัดการกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพและผูที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตาม ดังนั้น หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทั้งสอง
ฉบับจึงเปนหลักเกณฑที่อยูภายใตบังคับบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๑๘๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยยังคงมีผลใชบังคับกับผูจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่ไดรับการแตงตั้งกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งป
ประเด็ น ที่ ส าม หากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบี ย น
ประสงคจะใหความเห็นชอบรางประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๑/๒๕๔๓ ที่ได
แกไขประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/๒๕๔๑ จะสามารถดําเนินการไดหรือไม นั้น เห็นวา รางประกาศ
๑๕

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๑
๑๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๐, ขางตน

๘
สมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๑/๒๕๔๓ เปนรางประกาศที่สมาคมผูจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพจัดทําขึ้นเพื่อแกไขความในขอ ๓๑๗ (๓) ของประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/๒๕๔๑ โดย
นําหลักเกณฑตามขอ ๔๑๘ (๓) มาใชบังคับแทน กลาวคือ การคํานวณมูลคาเพื่อนําไปใชคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิจากคําวา “ใหใชมูลคาตามบัญชี” เปน “ใหคํานวณเปนราคาตลาด” ซึ่งนาย
ทะเบียน (ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ยังมิไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
การที่รางประกาศสมาคมฯ ที่ ๑/๒๕๔๓ ไดมีการแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิม จากการใชมูลคาตาม
บัญชีเปนการใหคํานวณเปนราคาตลาด ซึ่งมาตรา ๑๕๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกองทุน
สํ า รองเลี้ ย งชี พ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกั บ มาตรา ๑๓๔ ๒๐ วรรคสาม แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหนายทะเบียน
อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพิ่มเติมไดใน
กรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนเทานั้น
มิไดบัญญัติใหอํานาจนายทะเบียนทําการแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการ
กองทุ น ของผู จั ด การกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ที่ มี อ ยู เ ดิ ม ภายในระยะเวลาหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญ ญัติ ดั งกล า วมีผ ลใชบัง คับ ดัง นั้น สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนาย
ทะเบี ย นจึ ง ไม มี อํ า นาจให ค วามเห็ น ชอบร า งประกาศสมาคมฯ ที่ ๑/๒๕๔๓ จนกว า จะพ น
ระยะเวลาหนึ่งปตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
๑๗

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๔, ขางตน
ขอ ๔ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุนกู ทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) การคํานวณมูลคาเพื่อนําไปใชคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ใหใชหลักเกณฑตามลําดับ
ดังนี้
(ก) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุนกู ที่เสนอขายแกประชาชนครั้งแรก ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย ไมวาจะไดมาในราคาที่เสนอขายแกประชาชนครั้งแรก หรือในราคา
ที่สูงหรือต่ํากวาราคาที่เสนอขายแกประชาชนครั้งแรก ใหใชอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายแกประชาชนครั้งแรก
มาคํานวณเปนราคาตลาด (Clean Price) และบันทึกดอกเบี้ยรับตามระยะเวลาที่พึงรับ และเปลี่ยนเปนใชอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดครั้งสุดทาย (Market Yield) มาคํานวณเปนราคาตลาด เมื่อหลักทรัพยนั้นเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยและบันทึกดอกเบี้ยรับตามระยะเวลาที่พึงรับ
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน
๒๐
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน
๑๘

๙
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ ๒๕๔๔

