
เร่ืองเสร็จที่ ๙๕/๒๕๔๔ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การแกไขประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามมาตรา ๑๕ 

แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีหนังสือ 

ดวนมาก ที่ กลต. น. ๙๗๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เร่ือง ขอใหตีความตาม
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒บัญญัติใหผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ไดรับแตงตั้งใหจัดการ
กองทุนที่ลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓) ใหยังคงมีอํานาจจัดการกองทุนไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งป โดยใหนํา
บทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติของผูจัดการกองทุน การจัดการกองทุนและการกําหนดโทษที่ใช
บังคับอยูกอนมาใชบังคับกับผูจัดการกองทุนในระหวางนี้ดวย และเพ่ือประโยชนในการ
ควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุน นายทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพ่ิมเติมได 

กอนที่พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช
บังคับสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดมีหนังสือ ที่ ส.ก.ช. ๐๐๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๔๓ เร่ือง ขอใหพิจารณายกเลิกวิธีการบันทึกบัญชี และหนังสือ ที่ ส.ก.ช. ๐๒๙/
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ เร่ือง นําสงรางประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ที่ ๑/๒๕๔๓ ถึงผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ในขณะนั้น) เพ่ือขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาตีราคาหลักทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเก่ียวกับการบันทึกราคาของพันธบัตรรัฐบาลและตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยจากการบันทึกบัญชีดวยวิธีมูลคาตามบัญชี เปน
การบันทึกบัญชีดวยราคาตลาด ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๒ โดยยกเลิกความ
ในขอ ๓ (๓) ของประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/๒๕๔๑ เร่ือง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย และให
นําหลักเกณฑในขอ ๔ (๓) มาใชบังคับแทน กลาวคือ การคํานวณมูลคาเพ่ือนําไปใชคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ จากคําวา “ใหใชมูลคาตามบัญชี” เปน “ใหคํานวณเปนราคาตลาด” ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมีหนังสือ  ดวนมาก ที่ กลต. น. ๔๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๔๓ เร่ือง การตีราคาหลักทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถึงผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สรุปความไดวา การกําหนดใหตีราคาพันธบัตรรัฐบาลและตราสารแสดงสิทธฺใน

                                                           
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๖๐๑/๐๒๓๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

หนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยโดยใชมูลคาตามบัญชีนั้น เปนการไม
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๒ เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุนที่กําหนดใหบันทึกบัญชีตามมูลคายุติธรรม และเนื่องจากมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหการจัดการ
กองทุนที่จัดตั้งข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ตองเปนไปตามกฎกระทรวง ประกาศ 
คําส่ัง 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 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมีหนังสือ ที่ กค ๐๓๐๕/๑๒๐๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๔๓ เร่ือง ขอใหพิจารณายกเลิกวิธีการบันทึกบัญชี ถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยแจงวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีดําริให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับเรื่องนี้ไปพิจารณาตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา การแกไขหลักเกณฑการตีราคาพันธบัตร
รัฐบาลและตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยจากมูลคา
ตามบัญชี เปนมูลคายุติธรรมนั้น จะตองแกไขประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/๒๕๔๑ แตโดยที่ประกาศ
สมาคมฯ ฉบับดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกอนวันที่
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ ซึ่งอาจไม
สอดคลองกับมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขให
ผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพ่ิมเติมได 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 เร่ือง 
หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย หรือไม 

ตอมาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมีหนังสือ ดวน ที่ กลต. น. ๑๕๖๔/
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ เร่ือง ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการออกประกาศสมาคม
ผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับลําดับการออกประกาศสมาคมฯ ดังนี้ 

๑. ขอ ๒.๕ ของประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เ ร่ือง การกําหนด
หลักเกณฑ เง่ือนไข และข้ันตอนในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเพ่ิมประเภทผูจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพกําหนดใหผูจัดการกองทุนจะตองเขาเปนสมาชิกชมรมหรือสมาคมที่กลุมผูจัดการ
กองทุนรวมตัวกันจัดตั้งข้ึน และตองปฏิบัติงานอยูในระเบียบที่ชมรมหรือสมาคมและนายทะเบียน



 ๓

กําหนดทุกประการ 
๒. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดรับรองสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่

จัดตั้งข้ึนและกําหนดใหผูจัดการกองทุนตองเขาเปนสมาชิกของสมาคม ฯ สวนการกําหนด
หลักเกณฑหรือระเบียบใหสมาชิกถือปฏิบัติจะตองใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาดวย 

๓. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดพิจารณารางประกาศสมาคมฯ เก่ียวกับการตี
ราคาหลักทรัพยโดยการคํานวณเปนราคาตลาด ซึ่งตอมารัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบประกาศ
สมาคมฯ ที่ ๒/๒๕๔๑ เร่ือง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ 

๔. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๐๖๔ ลง
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ เร่ือง การตีราคาหลักทรัพย ตอบขอหารือของคณะกรรมการกองทุนฯ วา 
ประกาศสมาคมฯ ที่ ๒/๒๕๔๑ เปนประกาศที่ทางการกําหนดขึ้นตามมาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๕๕๙ ลง
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ แจงใหสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพปรับปรุงประกาศ
สมาคมฯ ที่ ๒/๒๕๔๑ ตามแนวทางของรัฐมนตรี กลาวคือ เปลี่ยนจาก “การคํานวณเปนราคา
ตลาด” เปน “ใหใชมูลคาตามบัญชี” โดยรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/
๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงขอหารือเพ่ิมเติมวา  
(๑) หนังสือของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๐๖๔ ลง

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ และ ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ ถือ
เปนหลักเกณฑหรือคําส่ังตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม เนื่องจากประกาศสมาคมฯ ฉบับดังกลาวสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมอบ
อํานาจใหสมาคมฯ เปนผูออก 

(๒) หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนประสงคจะให
ความเห็นชอบการแกไขประกาศสมาคมฉบับดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยฟงคํา

ช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง การแกไขประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๓/
๒๕๔๑ เร่ือง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะขัดหรือแยงกับมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม นั้น เห็นวา ประกาศ
สมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๓/๒๕๔๑ เร่ือง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย ลง
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ เปนขอกําหนดของสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเก่ียวกับ



 ๔

หลักการบัญชีและวิธีการคํานวณมูลคาของหลักทรัพยประเภทตางๆ เพ่ือนําไปใชคํานวณมูลคา
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 ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการเงินกองทุนและการตีราคา
หลักทรัพยไว ประกอบกับขอ ๒.๔๓ ของประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่ือง การกําหนด
หลักเกณฑ เง่ือนไข และข้ันตอนในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเพ่ิมประเภทผูจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ไดกําหนดใหผูจัดการกองทุนตองเปนสมาชิกของสมาคมที่กลุมผูจัดการกองทุน
รวมตัวกันจัดตั้งข้ึน และตองปฏิบัติงานอยูในระเบียบที่สมาคมและนายทะเบียนกําหนดทุก
ประการ 

เมื่อมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๔ โดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติใหผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพมีหนาที่และอยูในบังคับ
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและมาตรา ๑๓๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

                                                           
๑ มาตรา ๑๔  การจัดการและคาใชจายในการจัดการกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๒ ขอ ๓  การจัดการเงินของกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๒)  กองทุนตองลงทุนหรือมีไวซึ่งสินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(ก)  เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(ข)  พันธบัตรของรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

(ค)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก 

(ง)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  ขอ ๔  การตีราคาหลักทรัพยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอ ๓ ใหถือราคาทุนรวมทั้ง
คานายหนาท่ีจายไปเพื่อใหไดหลักทรัพยนั้นมา 

๓ ขอ ๒.๔ เม่ือไดรับอนุญาตใหเปนผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลว จะตองเขาเปน
สมาชิกชมรมหรือสมาคมที่กลุมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น และตองปฏิบัติงานอยูใน
ระเบียบที่ชมรมหรือสมาคมและนายทะเบียนกําหนดทุกประการ 

๔ มาตรา ๑๔ ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาท่ีและอยูในบังคับบทบัญญัติ
เก่ียวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย 

๕ มาตรา ๑๓๔  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีผูจัดการ
กองทุนสวนบุคคลโดยความเห็นชอบของสํานักงาน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหนําความในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง 
มาใชบังคับโดยอนุโลม  



 ๕

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวาผูจัดการกองทุนสวนบุคคลตองจัดการกองทุนสวนบุคคลตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด แตเพ่ือใหการจัดการกองทุนของ
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
กองทุนที่มี ลักษณะดังกลาวใหยังคงจัดการกองทุนไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของ
ผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพเดิมใหมีมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ใกลเคียงกับผูจัดการกองทุน
สวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ๙ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ใหผูจัดการกองทุนปฏิบัติ
เพ่ิมเติมได นอกจากนี้ มาตรา ๑๘๑๐ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ยังไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับบรรดากฎกระทรวงที่เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการจัดการกองทุน 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 และใหนําบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับคุณสมบัติของผูจัดการกองทุนและการจัดการ
กองทุน รวมทั้งบทกําหนดโทษในเรื่องดังกลาวที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับกับ
ผูจัดการกองทุนในระหวางเวลาดังกลาว 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่งนาย
ทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพ่ิมเติมได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน 
๙ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแตงตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๑๘  บรรดากฎกระทรวงที่เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการ

กองทุน ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คําสั่ง และหนังสือเวียนเก่ียวกับการ
จัดการกองทุน ใหยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ไดตอไปอีกไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



 ๖

ตอไปอีกไมเกินหนึ่งปเชนเดียวกัน 
จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหง

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนบทเฉพาะกาลที่บัญญัติให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพมีอํานาจหนาที่
ควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และข้ันตอนในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเพ่ิมประเภทผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมทั้งประกาศสมาคม
ผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ที่ ๓/๒๕๔๑ เร่ือง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย โดยนาย
ทะเบียนสามารถกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ  และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของ
ผูจัดการกองทุนเพิ่มเติมไดเทานั้น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพ่ือใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมมีมาตรฐานใกลเคียงกับผูจัดการกองทุนสวน
บุคคล ตามนัยมาตรา ๑๓๔๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และโดยที่การออกประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ที่ ๓/๒๕๔๑ 
เร่ือง หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพย เปนการปฏิบัติตามหนังสือและประกาศของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังซึ่งเปนนายทะเบียน (เดิม) ที่กําหนดใหผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพตองเขา
เปนสมาชิกของสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและตองปฏิบัติอยูในระเบียบตามที่สมาคม
กําหนดไว ประกาศสมาคมฉบับดังกลาวจึงเปนเรื่องเก่ียวกับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
มาตรา ๑๕๑๒ และมาตรา ๑๘๑๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ที่ยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิมไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ ดังนั้น การแกไขขอ ๓๑๔ (๓) ของประกาศสมาคมฉบับ
ดังกลาวเกี่ยวกับการตีราคาพันธบัตรรัฐบาลและตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ํา
ประกันตนเงินและดอกเบี้ย เพ่ือนําไปใชคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ จากคําวา “ใหใชมูลคาตาม
บัญชี” เปน “ใหใชมูลคายุติธรรม” จึงเปนการแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับการ
จัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิม ซึ่งมาตรา ๑๕ วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มิไดบัญญัติใหอํานาจนาย

                                                           
๑๑ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน 
๑๒ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน 
๑๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๐, ขางตน 
๑๔ ขอ ๓ พันธบัตรรัฐบาล และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงิน

และดอกเบี้ย ท้ังท่ีจดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
ฯลฯ    ฯลฯ 

 (๓) การคํานวณมูลคาเพ่ือนําไปใชคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ใหใชมูลคาตามบัญชี 



 ๗

ทะเบียนทําการแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของผูจัดการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีอยูเดิมภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผล
ใชบังคับ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงไมมีอํานาจแกไขประกาศสมาคมฉบับดังกลาว 
เนื่องจากไมเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของบทเฉพาะกาลตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ จนกวาระยะเวลาหนึ่งปตามบทเฉพาะกาลจะไดลวงพนไปแลว 

ประเด็นที่สอง หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/
๗๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ เร่ือง การตีราคาหลักทรัพย และหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ เร่ือง การปรับปรุง
หลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถือเปนหลักเกณฑหรือคําส่ังตาม
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม นั้น  
เห็นวา หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๔๑ เร่ือง การตีราคาหลักทรัพย เปนหนังสือของผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังใน
ฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ๑๕ เพ่ือตอบขอหารือของคณะกรรมการกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเก่ียวกับอํานาจในการออกประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๒/๒๕๔๑ 
โดยชี้แจงวา ประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนฉบับดังกลาวมีความถูกตองตามกฎหมายโดย
รัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว และขอใหสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนําประกาศ
ดังกลาวเพ่ือใชบังคับกับสมาชิกตอไป และใหแจงตอสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนที่มีขอ
สงสัยทราบดวย 

สําหรับหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๓๐๕/๗๕๕๙ ลง
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑการตีราคาหลักทรัพยของกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเปนหนังสือของนายทะเบียนเพื่อแจงใหสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพปรับปรุง
แกไขประกาศสมาคมผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ ๒/๒๕๔๑ ในสวนที่รัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติม 

จะเห็นไดวาหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทั้งสองฉบับเปนหนังสือเวียนของ
นายทะเบียนเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือแจงใหสมาคมผูจัดการกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพและผูที่เก่ียวของทราบและปฏิบัติตาม ดังนั้น หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทั้งสอง
ฉบับจึงเปนหลักเกณฑที่อยูภายใตบังคับบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๑๘๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยยังคงมีผลใชบังคับกับผูจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่ไดรับการแตงตั้งกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งป 

ประเด็นที่สาม หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียน
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
สํารองเล้ียงชีพจัดทําข้ึนเพื่อแกไขความในขอ ๓๑๗ (๓) ของประกาศสมาคมฯ ที่ ๓/๒๕๔๑ โดย
นําหลักเกณฑตามขอ ๔๑๘ (๓) มาใชบังคับแทน กลาวคือ การคํานวณมูลคาเพ่ือนําไปใชคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิจากคําวา “ใหใชมูลคาตามบัญชี” เปน “ใหคํานวณเปนราคาตลาด” ซึ่งนาย
ทะเบียน (ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ยังมิไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

การที่รางประกาศสมาคมฯ ที่ ๑/๒๕๔๓ ไดมีการแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดิม จากการใชมูลคาตาม
บัญชีเปนการใหคํานวณเปนราคาตลาด ซึ่งมาตรา ๑๕๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ . ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๓๔๒๐ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ .ศ .  ๒๕๓๕  ซึ่ งแก ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหนายทะเบียน
อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหผูจัดการกองทุนตองปฏิบัติเพ่ิมเติมไดใน
กรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนเทานั้น 
มิไดบัญญัติใหอํานาจนายทะเบียนทําการแกไขหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดการ
กองทุนของผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีอยูเดิมภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะนาย
ทะเบียนจึงไมมีอํานาจใหความเห็นชอบรางประกาศสมาคมฯ ที่ ๑/๒๕๔๓ จนกวาจะพน
ระยะเวลาหนึ่งปตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

(ลงช่ือ)    ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต 
                                                           

๑๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๔, ขางตน 
๑๘ ขอ ๔ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุนกู ท้ังท่ีจดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
ฯลฯ    ฯลฯ 

 (๓) การคํานวณมูลคาเพ่ือนําไปใชคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ใหใชหลักเกณฑตามลําดับ 
ดังนี ้

(ก) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุนกู ท่ีเสนอขายแกประชาชนครั้งแรก ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย ไมวาจะไดมาในราคาที่เสนอขายแกประชาชนครั้งแรก หรือในราคา
ท่ีสูงหรือต่ํากวาราคาที่เสนอขายแกประชาชนครั้งแรก ใหใชอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายแกประชาชนครั้งแรก
มาคํานวณเปนราคาตลาด (Clean Price) และบันทึกดอกเบี้ยรับตามระยะเวลาที่พึงรับ และเปลี่ยนเปนใชอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดครั้งสุดทาย (Market Yield) มาคํานวณเปนราคาตลาด เม่ือหลักทรัพยนั้นเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยและบันทึกดอกเบี้ยรับตามระยะเวลาที่พึงรับ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๙ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน 
๒๐ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน 



 ๙

(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 


