เรื่องเสร็จที่ ๖๙๒/๒๕๔๖
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีหนังสือดวน
มาก ที่ กลต.ม.๕๐๒๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความไดวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับแตงตั้งใหเปน
นายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
ตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ในการปฏิบัติหนาที่นายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สํานักงานฯ ไดรับการสอบถามจากคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและผูจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพในปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
ซึ่งสํานักงานฯ ไมอาจพิจารณาใหเปนที่ยุติไดดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานฯ จึงขอหารือปญหาขอ
กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
ดังตอไปนี้
ปญหาที่หนึ่ง บริษัทจัดการขอแกไขขอบังคับกองทุนโดยกําหนดวัตถุประสงค
ของกองทุนเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางกรณีตาย หรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน
เพียงกรณีใดกรณีหนึ่งและขอแกไขขอบังคับกําหนดใหลูกจางสิ้นสมาชิกภาพแตบางกรณี เชน
กรณีลูกจางตายจึงจะมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนในสวนเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ
นอกจากนี้ ขอบังคับจะกําหนดเงื่อนไขในการไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบให
เปนไปไดยาก เชน กําหนดใหสมาชิกตองทํางานมาไมนอยกวาสามสิบป หรือมากกวานั้นจึงจะมี
สิทธิไดรับเงิน การขอแกไขขอบังคับในลักษณะดังกลาวจะทําไดหรือไม เพียงใด
ปญหาที่สอง การขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนหรือการแกไขขอบังคับของกองทุนในกรณี
ดังตอไปนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนใหไดหรือไม

ขอ ๑ กองทุนที่มีนายจางหลายรายหรือที่มีนายจางรายเดียวขอจดทะเบียน
ขอบังคับของกองทุนวา (๑) ใหเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กับเงินที่มีผูอุทิศให ใหตกไดแกสมาชิกในกองทุนเฉพาะรายนายจาง
หรือสมาชิกบางราย และ (๒) คาใชจายที่เกิดจากกองทุนเฉพาะรายนายจาง และหนี้ตามคํา
พิพากษาที่มีตนเหตุมาจากนายจางรายใด ใหเปนภาระรับผิดชอบแกสมาชิกเฉพาะราย หรือแก
เฉพาะนายจางรายนั้น
ขอ ๒ การขอจดทะเบียนขอบังคับกองทุนโดยกําหนดใหเงินสิทธิประโยชนตาม
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ผูมีสิทธิไดรับหลังจาก
สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑ /๑๐๑๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ลูกจางสิ้นสมาชิกภาพไมมารับเงินภายในกําหนดเวลาซึ่งระบุไวนอยกวาสิบปนับแตวันสิ้นสมาชิก
ภาพ ใหเงินดังกลาวตกไดแกบุคคลตามที่กําหนดในขอบังคับกองทุนซึ่งอาจเปนนายจางหรือมูลนิธิ
ตางๆ
ปญหาที่สาม กรณีที่นายจางประสบปญหาการดําเนินธุรกิจขาดทุนไมอาจจาย
คาจางใหแกลูกจางไดครบตามสิทธิที่ลูกจางมีอยู หรืออาจตองเลื่อนการจายคาจางออกไป และ
นายจางมิไดหักเงินสะสมของลูกจางและมิไดจายเงินสมทบในสวนของนายจางเขากองทุน เปนเหตุ
ใหนายจางสงเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนลาชาไปดวย คําวา “ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง”
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมายถึง การ
จายคาจางตามขอตกลงในสัญญาจางหรือวันที่มีการจายคาจางจริง
ปญหาที่สี่ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนแจงใหผูจัดการกองทุนทราบการสิ้น
สมาชิกภาพในระยะเวลากระชั้นชิดหรือหลังครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ หรือ
กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพระหวางเดือนตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็จะตองรอใหถึงวันสิ้นงวดการจายเงินเดือนกอนจึงจะคํานวณหาเงิน
ที่ตองจายใหแกสมาชิกได หากจะกําหนดวันสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกในขอบังคับกองทุนใหเปน
วันอื่น จะกระทําไดหรือไม
ปญหาที่หา กรณีสามีซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนทําหนังสือระบุใหภรรยาเปนผูรับ
ประโยชนตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
ตอมาศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาภรรยาไดกระทําความผิดฐานฆาสามีตายโดยเจตนา สิทธิ
ประโยชนตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเปนมรดกหรือไม
ประเด็นขอหารือเพิ่มเติม กรณีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรั พย ไดรับจดทะเบียนข อบังคับ กองทุนซึ่ งมีขอความตามปญหาขอหารือดังกล า ว
ขางตน หากตอมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวาขอความบางประการในขอบังคับที่
รับจดทะเบียนไวขัดตอกฎหมายหรือวัตถุประสงคของกองทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียนจะตองดําเนินการประการใดหรือไม อยางไร
เชน ตองเพิกถอนขอบังคับกองทุนสวนนั้น หรือโดยผลของการรับจดทะเบียนขอบังคับกองทุนที่
ไมชอบดวยกฎหมายก็ไมสามารถใชบังคับไดอยูแลว
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดรับฟงคําชี้แจงจากผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว มีความเห็นในปญหาที่หารือ ดังตอไปนี้
ปญหาที่หนึ่ง ที่วา บริษัทจัดการไดขอแกไขขอบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โดยการกําหนด (๑) วัตถุประสงคของกองทุนเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีตาย ลาออก
จากงาน หรือลาออกจากกองทุน เพียงกรณีใดกรณีหนึ่งเทานั้น (๒) เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพให
สมาชิกไดรับเงินสมทบพรอมผลประโยชนของเงินสมทบ แตในบางกรณี เชน กรณีตาย และ (๓)
บริษัทจัดการจะกําหนดเงื่อนไขของการที่จะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบให

๓
เปนไปไดยาก เชน ใหสมาชิกตองทํางานกับนายจางตอเนื่องกันมาไมนอยกวาสามสิบป หรือ
มากกวานั้น ทั้งสามกรณีดังกลาว จะกําหนดในขอบังคับของกองทุนฯ ไดหรือไม เห็นวา
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดใหเหตุผลของการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ สรุปไดวา เพื่อสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยความสมัคร
ใจของนายจางและลูกจาง และประสงคจะใหเปนสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน โดยมาตรา
๓๑ บัญญัติวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งนายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งขึ้น ประกอบดวยเงินที่
ลูกจางจายสะสม เงินที่นายจางจายสมทบ ฯลฯ” มาตรา ๕ วรรคสอง๒ บัญญัติวา “กองทุนตองมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย หรือออกจากงาน หรือลาออกจาก
กองทุน” นอกจากนี้ มาตรา ๒๓๓ วรรคหนึ่ง ยังได บัญญัติวา “เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพ ฯลฯ …
ผูจั ด การกองทุ น ตอ งจ า ยเงิ น จากกองทุน ให แ กลู กจ า งตามหลั ก เกณฑแ ละวิธี ก ารที่ กํ า หนดใน
ขอบังคับของกองทุน โดยใหจายรวมทั้งหมดครั้งเดียว” ในขอความและเหตุผลของบทบัญญัติ
ดังกลาว แสดงเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้วา เมื่อลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนและนายจาง

๑

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจางและนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้น และ
ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวยเงินที่ลูกจางจายสะสม เงินที่นายจางจายสมทบ รวมทั้งเงิน
หรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศใหและผลประโยชนจากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว เพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางใน
กรณีที่ลูกจางตายหรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๕ กองทุนจะมีขึ้นไดก็แตโดยที่ลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจาง
จายเงินสะสมและนายจางจายเงินสมทบตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับของกองทุนนั้น
กองทุนตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย หรือออกจาก
งานหรือลาออกจากกองทุน
๓
มาตรา ๒๓ เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการกองทุนตอง
จายเงินกองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน โดยใหจายรวมทั้งหมด
ครั้งเดียว ภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ
ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงิน
จากกองทุนไวโดยพินัยกรรมหรือทําเปนหนังสือมอบไวแกผูจัดการกองทุนหรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตาย
กอน ใหจายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคลตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ถาผูตายไมมีบุคคลดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแตไดตายไปกอน ใหแบงเงินที่
บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรับใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนดในวรรคสอง
ถ า ผู ต ายไม มี บุ ค คลผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น จากกองทุ น ตามวรรคสองหรื อ ไม มี ท ายาทตาม
กฎหมายแลว ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนเพื่อจัดการตามที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน

๔
จายเงินสมทบเขากองทุนตามมาตรา ๑๐๔ แลว เงินดังกลาวทั้งหมดก็ตกเปนของกองทุนซึ่งเปนนิติ
บุคคลตามมาตรา ๗๕ ไมอาจกลับคืนไปยังนายจางหรือบุคคลอื่นใดได นอกจากจะจายเงินนั้นรวม
ทั้งหมดครั้งเดียวตามมาตรา ๒๓๖ ใหแกลูกจางซึ่งสิ้นสมาชิกภาพ ฉะนั้น ขอบังคับของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพซึ่งมีรายการตามมาตรา ๙๗ ฉบับใด ที่มีขอความระบุใหลูกจางซึ่งสิ้นสมาชิกภาพ
แลวไมมีสิทธิไดรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใดๆ ไว เชน ยังไม
ถึงแกความตายก็ดี ยังไมออกจากงานก็ดี หรือยังทํางานไมครบระยะเวลาที่กําหนดไวก็ดี ยอมเปน
ขอบังคับที่จํากัดสิทธิของลูกจางขัดตอเจตนารมณ และขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายดังที่อางถึง
ขางตน ดังนั้น การขอแกไขขอบังคับทั้งสามกรณีในปญหาขอนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนให
ไมได
๔

มาตรา ๑๐ ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนโดยใหนายจางหัก
จากคาจางและใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน แตขอบังคับนั้น
จะตองกําหนดใหหักคาจางเปนเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ํากวารอยละสองแตไมเกินรอยละสิบหาของ
คาจาง และใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามจํานวนลูกจางในอัตราไมต่ํากวาเงินสะสมของลูกจาง
ลูกจางและนายจางอาจตกลงกันใหจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนในอัตราที่สูงกวา
อัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได
ใหนายจางสงเงินตามวรรคหนึ่งเขากองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการจายคาจาง
ในกรณีที่นายจางสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทําการ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแก
กองทุนในระหวางเวลาที่สงลาชาในอัตรารอยละหาตอเดือนของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น
๕
มาตรา ๗ กองทุนที่ไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล
๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
๗
มาตรา ๙ ขอบังคับของกองทุนอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” นําหนา และมีคําวา “ซึ่งจดทะเบียนแลว”
ตอทาย
(๒) ที่ตั้งสํานักงาน
(๓) วัตถุประสงค
(๔) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง
การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจางและเงินสมทบของนายจางที่จะตองจายเขา
กองทุน
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนที่ลูกจางจะไดรับ
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการจายเงินเมื่อลูกจางสิ้น
สมาชิกภาพหรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕
(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุน
(๑๐) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(๑๑)รายการอื่นๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของกองทุนใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว

๕
ปญหาที่สอง ที่วา การขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนหรือการขอแกไขขอบังคับของ
กองทุนในกรณีดังตอไปนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนใหไดหรือไม
ขอ ๑ กรณีกองทุนที่มีนายจางหลายรายหรือที่มีนายจางรายเดียวขอจดทะเบียน
ขอบังคับของกองทุนโดยการกําหนดวา (๑) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม กับเงินที่มีผูอุทิศ
ให ใหตกไดแกสมาชิกในกองทุนเฉพาะรายนายจางหรือสมาชิกบางราย หรือ (๒) คาใชจายที่
เกิดขึ้นจากกองทุนเฉพาะรายนายจางและหนี้ตามคําพิพากษาที่มีตนเหตุจากนายจางรายใดใหเปน
ภาระรับผิดชอบแตเฉพาะสมาชิกเฉพาะรายหรือเฉพาะนายจางรายนั้น มีความเห็นใน (๑) วา เงิน
เพิ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม๘ และเงินที่มีผูอุทิศใหเมื่อเอาไปรวมกับเงินประเภทอื่นแลว จะเปน
เงินของกองทุนกอนเดียวกันจะแยกบางประเภทออกมาไมได กองทุนเปนนิติบุคคลมีผูจัดการ
กองทุนเปนผูดําเนินการประกอบธุรกิจการจัดการลงทุนตามมาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๔๑๐ ดวย
เหตุนี้มาตรา ๒๓๑๑ จึงบัญญัติใหผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางเมื่อลูกจาง
สิ้นสมาชิกภาพตามขอบังคับในมาตรา ๙ (๘)๑๒ เทานั้น จะกําหนดใหเงินเพิ่มหรือเงินที่มีผูอุทิศให
ตาม (๑) ตกไดแกสมาชิกในกองทุนเฉพาะรายนายจาง หรือสมาชิกบางรายไมได และมีความเห็น
ใน (๒) วา คาใชจายตามมาตรา ๙ (๙) เปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุนโดยรวม ไม
วาคาใชจายหรือหนี้ตามคําพิพากษาจะมีตนเหตุมาจากนายจางรายใด กองทุนก็ตองรับภาระ
รับผิดชอบ การกําหนดในขอบังคับใหผิดไปจากหลักการนี้ เปนการขัดตอวัตถุประสงคของกองทุน
และกฎหมาย นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนใหไมได
ขอ ๒ การขอจดทะเบียนขอบังคับของกองทุนวา เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ หากลูกจางหรือบุคคลที่
สมาชิกของกองทุนทําหนังสือกําหนดใหเปนผูรับเงินจากกองทุน ไมมารับเงินจากกองทุนภายใน
กําหนดเวลาที่ระบุไวนอยกวาสิบปนับแตวันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ ใหเงินที่ตองจายจากกองทุน
ตกไดแกบุคคลตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของกองทุน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนขอบังคับ
ที่กําหนดไวดังกลาวไดหรือไม นั้น เห็นวา สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓๑๓ แหง

๘

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน
๙
มาตรา ๑๑ ใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซึ่งลูกจางเลือกตั้งและ
ผูแทนซึ่งนายจางแตงตั้ง มีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และใหมีอํานาจแตงตั้งผูจัดการกองทุน
และเปนผูแทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเปน
หนังสือใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
การแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการ ใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปลี่ยนกรรมการ
๑๐
มาตรา ๑๔ ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
๑๑
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
๑๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน
๑๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน

๖
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนสิทธิเรียกรองเฉพาะตัว มาตรา ๒๔๑๔ จึง
บัญญัติวาสิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอนกันได และไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ
คดี ลูกจางที่เปนสมาชิกหรือบุคคลที่สมาชิกกําหนดไวโดยพินัยกรรมหรือทําหนังสือกําหนดชื่อ
มอบไวแกผูจัดการกองทุนเทานั้นที่จะมีสิทธิเรียกรองขอรับเงินได เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพ
ผูจัดการกองทุนมีหนาที่ตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจาง หรือแกบุคคลที่ลูกจางกําหนดใหเปน
ผูรับเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน ในระหวางเวลาที่ผูจัดการ
กองทุนยังไมไดจายเงินจากกองทุน เงินในกองทุนยังเปนสิทธิของบุคคลตามมาตรา ๒๓ อยู ดังนั้น
การขอจดทะเบียนในขอบังคับวา ถาลูกจางหรือบุคคลที่สมาชิกของกองทุนทําหนังสือกําหนดให
เปนผูรับเงินจากกองทุน ไมมารับเงินจากกองทุนภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอบังคับนับแต
วันที่ลูกจางสิ้นสมาชิกภาพ ซึ่งเปนระยะเวลานานเทาใดก็ตาม ก็ใหเงินที่ตองจายจากกองทุนตก
ไดแกบุคคลอื่นซึ่งมิใชลูกจางที่เปนสมาชิกหรือบุคคลตามมาตรา ๒๓ จึงเปนการขัดตอ
วัตถุประสงคของกองทุน และขัดตอกฎหมายซึ่งไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงิน โดยไมมีการ
กําหนดเวลาในการที่จะเรียกเอาเงินดังกลาวจากผูจัดการกองทุน นายทะเบียนจึงไมอาจรับจด
ทะเบียนใหได
ปญหาที่สาม ที่วา วันที่มีการจายคาจางตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะหมายถึง วันที่ถึงกําหนดจายคาจางตาม
ขอตกลงในสัญญาจางแรงงานหรือวันที่มีการจายคาจางจริง นั้น เห็นวา นายจางมีหนาที่ตองจาย
คาจางในวันที่ไดตกลงกันในสัญญาจางแรงงาน และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง๑๕ บัญญัติวา “ทุกครั้งที่
มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนโดยใหนายจางหักจากคาจาง และใหนายจาง
จายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน” เห็นไดวาอัตราที่กําหนดใน
ขอบังคับ ตองใชคาจางที่มีจํานวนเงินคงที่แนนอนเปนฐานในการคํานวณใหไดอัตราเงินสะสม และ
เงินสมทบกอน จึงจะนําอัตราที่คํานวณไวมากําหนดในขอบังคับได ถาหากนายจางจายคาจางแตละ
เดือนไมครบจํานวนเงินตามสัญญาจาง หรือเลื่อนการจายคาจางออกไป คาจางจะมีจํานวนเงินที่ไม
คงที่และไมแนนอน นายจางซึ่งมีหนาที่หักเงินสะสมจากคาจางและสงเงินสมทบเขากองทุนตาม
อัตราที่กําหนดในขอบังคับ ก็ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ไมได และกรณีที่ไมอาจแปล
บทบัญญัติวาเปนวันที่มีการจายคาจางจริง ก็เพราะจะทําใหลูกจางเสียประโยชนที่ควรได และ
นายจางไมตองจายเงินเพิ่มตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ วรรคสาม ดังนั้น คําวา “ทุกครั้งที่มีการ
จายคาจาง” ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง จึงมีความหมายวา วันที่ถึงกําหนดจายคาจางตามขอตกลง
ในสัญญาจางแรงงานมิใชวันที่มีการจายคาจางจริง
ปญหาที่สี่ ที่วา ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนแจงวันสิ้นสมาชิกภาพของลูกจาง
ใหผูจัดการกองทุนทราบลาชา เปนเหตุใหผูจัดการกองทุนจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางภายใน
เวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งไมได หากจะกําหนดใหวันสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกใน
๑๔

มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอนกันได และ
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
๑๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน

๗
ขอบังคับเปน “ใหนับแตวันอื่น” จะกระทําไดหรือไม นั้น เห็นวา มาตรา ๒๓๑๖ วรรคหนึ่ง เปน
บทบัญญัติที่เรงรัดใหผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุนรวมทั้งหมดครั้งเดียวใหแกลูกจาง
การจะกําหนดวันเริ่มตนนับเวลาเปนใหนับแตวันอื่นเชนที่ใหตัวอยางมาก็จะทําใหลาชาออกไปอีก
จึงจัดตอวัตถุประสงคของกองทุนและขัดตอกฎหมายและเห็นวาผูจัดการกองทุนจายเงินภายใน
เวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ไมได ก็แตเพียงบางกรณี และหากผูจัดการกองทุนเห็น
วาบทบัญญัติในมาตรานี้มีปญหาในการปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยควรแนะนําใหผูจัดการกองุทนดําเนินการใหมีการขอแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดย
การกําหนดเวลาใหคณะกรรมการกองทุนรีบแจงวันสิ้นสมาชิกภาพของลูกจางใหผูจัดการกองทุน
ทราบ และแกไขใหเริ่มตนนับเวลาในการจายเงินเปนวา “นับแตวันที่ผูจัดการกองทุนไดรับแจงการ
สิ้นสมาชิกภาพจากคณะกรรมการกองทุน” ก็จะทําใหปญหาการนับเวลาตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
หมดไป
ปญหาที่หา ที่วา กรณีภรรยาเปนผูมีสิทธิรับเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ วรรค
สอง แตตอมาภรรยาเปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดฆาสามีตายโดยเจตนา เงินที่ตองจายจาก
กองทุนตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง จะเปนมรดกหรือไม นั้น เห็นวา เงินที่ผูจัดการกองทุนตองจาย
แกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๓๑๗ นั้น มีบุคคลที่พึงไดรับเงินโดยเฉพาะอยูแลว เงินดังกลาว
จึงไมเปนมรดก
สําหรับปญหาที่ขอหารือเพิ่มเติมที่วา หากมีขอบังคับของกองทุนที่นายทะเบียน
ไดรับจดทะเบียนไวแลว ขัดตอกฎหมายหรือวัตถุประสงคของกองทุน จะตองเพิกถอนหรือ
ดําเนินการประการใดนั้น เห็นวา การรับจดทะเบียนเปนคําสั่งทางปกครอง ถาไมชอบดวย
กฎหมายอาจถูกเพิกถอนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตจะตองขอจดทะเบียนขอบังคับกองทุนใหม ดังนั้น จึง
ควรแจงใหกองทุนขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเสียใหม โดยการยกเลิกขอบังคับที่ขัดตอกฎหมาย
หรือวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๙๑๘ แลวขอจดทะเบียนขอบังคับใหมที่ถูกตองตาม
มาตรา ๙ ก็จะทําใหปญหาที่เกิดจากขอบังคับของกองทุนหมดสิ้นไปได

ลงชื่อ พรทิพย จาละ
(นางสาวพรทิพย จาละ)
รองเลขาธิการฯ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
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๑๘
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๑๗
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