
เอกสารประกอบการรบัฟงัความคดิเห็น

วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2566

การปรบัปรงุ พ.ร.บ. กองทนุส ารองเลีย้งชพี

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ฝ่ายนโยบายผูป้ระกอบธรุกจิ
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ไดร้บั ขอ้เสนอแนะ

ปรบัปรงุ พ.ร.บ. PVD

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

จงึเสนอหลกัการ + ยกรา่งกฎหมาย

ปรบัปรงุ พ.ร.บ. PVD

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

เปิดรบัฟงัความคดิเห็น

3 ม.ค. 66 – 4 ม.ีค. 66

ปี 2565 ก.ล.ต. 

ประเมนิผลสมัฤทธิ ์พ.ร.บ. PVD

รว่มแสดงความคดิเห็น

▪ เว็บไซต ์sec

https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=864

▪ ระบบกลางทางกฎหมาย

https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTQwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

ความเป็นมา

*

*รา่ง พ.ร.บ. PVD ทีเ่ปิดรับฟังความคดิเห็นในครัง้นี ้ยกรา่งตามหลักการเสนอปรับปรงุ พ.ร.บ. PVD เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ยกเวน้เรือ่งการเพิม่ความชดัเจนในบทบาทหนา้ทีฯ่ 

และการเปิดใหม้นีายทะเบยีนสมาชกิรายนายจา้ง (ตามขอ้ 1.1 - 1.2) ซึง่จะขอเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่หลกัการกอ่น เพือ่น าความเห็นไปประกอบการยกรา่งกฎหมายตอ่ไป

https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=864
https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=864
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTQwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTQwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
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วตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรงุ พ.ร.บ. PVD เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

รองรบัพฒันาการของโครงสรา้ง PVD และแนวทางการปฏบิตังิานในปจัจบุนั

พฒันา governance และกลไกคุม้ครองสมาชกิ

เพือ่ใหส้มาชกิ PVD ไดร้บัเงนิเร็วขึน้

เพิม่ความยดืหยุน่ของการจดัการเงนิออม

เพือ่ใหก้ ากบัดแูลและบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
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1) ใหก้ฎหมายรองรับคณะกรรมการกองทนุเฉพาะสว่นรายนายจา้ง และขอ้บงัคบัเฉพาะสว่นรายนายจา้ง

2) แยก Pooled Fund ออกจาก Group Fund และให ้บลจ. เป็นผูด้ าเนนิการในสว่นขอ้บงัคบักลาง  

นายจา้ง A

กองทนุส ารองเลีย้งชพี
(นติบิคุคล)

คณะกรรมการกองทนุ

Single fund Pooled  fundGroup fund

นายจา้ง B

กองทนุส ารองเลีย้งชพี
(นติบิคุคล)

คณะกรรมการ กลาง

นายจา้ง A

คณะกรรมการ
เฉพาะสว่น

คณะกรรมการ
เฉพาะสว่น

นายจา้ง C

คณะกรรมการ
เฉพาะสว่น

Pooled fund

บลจ.

PVD
นายจา้ง A

คณะกรรมการ
เฉพาะสว่น

คณะกรรมการ
เฉพาะสว่น

คณะกรรมการ
เฉพาะสว่น

PVD
นายจา้ง B

PVD
นายจา้ง C

ขอ้บงัคบักลาง
(การจัดการกองทนุ)

ขอ้บงัคบักองทนุ
(การจัดการกองทนุและ
นติสิมัพันธน์ายจา้งลกูจา้ง)

ขอ้บงัคบักลาง
(การจัดการกองทนุ : 
น ามาจดทะเบยีน
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย)์

(เป็นผูแ้ทนนายจา้งลกูจา้ง ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้ทนนติบิคุคล)

ขอ้บงัคบัเฉพาะสว่น
(นติสิมัพันธน์ายจา้งลกูจา้ง)

(เป็นผูแ้ทนนายจา้งลกูจา้ง ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้ทนนติบิคุคล)

ขอ้บงัคบัเฉพาะสว่น
(นติสิมัพันธ์
นายจา้งลกูจา้ง)

1.1 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดทะเบยีนและการด าเนนิการอืน่ ๆ

พฒันาการของโครงสรา้ง PVD และแนวทางการปฏบิตังิาน

รับฟังความคดิเห็นตอ่หลักการกอ่น โดยยังไมไ่ดย้กรา่งกฎหมายในครัง้นี้
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หนา้ทีข่อง FC ตาม พ.ร.บ. ปจัจบุนั พ.ร.บ. ปจัจบุนั Single fund Group fund Pooled fund

(1) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนจัดตัง้กอง นายจา้ง+ลกูจา้ง นายจา้ง นายจา้ง บลจ.

(2) แจง้นายทะเบยีน
- แกไ้ขขอ้บงัคบักองทนุ
- เปลีย่นคณะกรรมการ
- เปลีย่นผูจ้ัดการกองทนุ

FC นายจา้ง* นายจา้ง* บลจ.

(3) ควบคมุดแูลกจิการทั่วไป FC FC FC กลาง บลจ.

(4) คดัเลอืกผูจ้ัดการกองทนุ/
คดัเลอืก Pooled fund

ไมร่ะบุ FC FC กลาง FC เฉพาะสว่น

(5) แตง่ตัง้ผูจ้ัดการกองทนุ/
เขา้รว่ม Pooled fund

FC FC + นายจา้ง FC กลาง + นายจา้ง นายจา้ง*

*นายจา้งโดยผา่นความเห็นชอบของ FC มาแลว้

2) ก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องผูด้ าเนนิการตา่ง ๆ เพือ่ลดภาระ FC และสอดคลอ้งกบัทางปฏบิตัใินปัจจบุนั 

รับฟังความคดิเห็นตอ่หลักการกอ่น โดยยังไมไ่ดย้กรา่งกฎหมายในครัง้นี้

▪ Single fund และ Group fund : FC ท าหนา้ทีด่แูล และตดัสนิใจเรือ่งทีเ่กีย่วกบักองทนุ

นายจา้ง ท าหนา้ทีด่า้นงานธรุการ เพือ่ลดภาระของ FC

▪ Pooled fund : บลจ. เป็นผูจั้ดตัง้กองทนุ จงึใหม้หีนา้ทีด่ าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบักองทนุ 

1.1 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดทะเบยีนและการด าเนนิการอืน่ ๆ

พฒันาการของโครงสรา้ง PVD และแนวทางการปฏบิตังิาน
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หนา้ทีต่าม พ.ร.บ. ปจัจบุนั พ.ร.บ. ปจัจบุนั Single fund Group fund Pooled fund

(6) กรณีกองทนุเลกิ

- แจง้นายทะเบยีน

- จัดใหม้กีารช าระบญัชี

FC

FC

นายจา้ง*

บลจ.

นายจา้ง*

บลจ.

บลจ.

บลจ.

(7) กรณีถอนตวันายจา้ง 

- แจง้นายทะเบยีน

- จัดใหม้กีารช าระบญัชี

- ช าระบญัชเีสร็จ แจง้นายทะเบยีน

FC

FC

FC

n/a

n/a

n/a

นายจา้ง*

บลจ.

บลจ.

นายจา้ง*

บลจ.

บลจ.

(8) กรณีนายทะเบยีนสัง่เลกิกอง/ถอนตวันายจา้ง 
- แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชี

นายทะเบยีน บลจ. เวน้แตน่ายทะเบยีนจะสัง่ประการอืน่

*นายจา้งโดยผา่นความเห็นชอบของ FC มาแลว้

รับฟังความคดิเห็นตอ่หลักการกอ่น โดยยังไมไ่ดย้กรา่งกฎหมายในครัง้นี้

1.1 การเพิม่ความชดัเจนในบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดทะเบยีนและการด าเนนิการอืน่ ๆ

2) ก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องผูด้ าเนนิการตา่ง ๆ เพือ่ลดภาระ FC และสอดคลอ้งกบัทางปฏบิตัใินปัจจบุนั 

▪ นายจา้ง ท าหนา้ทีด่า้นงานธรุการ เชน่ การแจง้ตอ่นายทะเบยีน โดยผา่นความเห็นชอบจาก FC มาแลว้

▪ บลจ. ท าหนา้ทีจั่ดใหม้กีารช าระบญัช ีสอดคลอ้งกับทางปฏบิัตทิี ่บลจ. เป็นผูด้ าเนนิการอยูแ่ลว้

พฒันาการของโครงสรา้ง PVD และแนวทางการปฏบิตังิาน
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▪ การจัดการกองทนุ รวมถงึงานทะเบยีนสมาชกิ เชน่ การท าทะเบยีนขอ้มลูลกูจา้ง การจัดท ารายงาน

แสดงยอดเงนิของลกูจา้ง รวมถงึงานอืน่ใดทีน่ายทะเบยีนประกาศก าหนด

▪ เปิดใหส้ามารถมบีคุคลทีจ่ะใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนสมาชกิรายนายจา้ง (central registrar)

เพือ่รวบรวมขอ้มลูการลงทนุของสมาชกิ PVD (consolidate statement)

▪ ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตการใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยต์ามกฎหมายหลกัทรัพยฯ์

▪ ใหส้ามารถ pay in kind เพือ่ลดผลกระทบการขายทรัพยส์นิในกองทนุ 

ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

1.2 การเปิดใหม้นีายทะเบยีนสมาชกิรายนายจา้ง (central registrar)

1.3 การให ้PVD รองรบัการโอนยา้ยกองทนุหรอืช าระการขายเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่

แทนเงนิได ้(pay in kind)

รับฟังความคดิเห็นตอ่หลักการกอ่น โดยยังไมไ่ดย้กรา่งกฎหมายในครัง้นี้ เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้

พฒันาการของโครงสรา้ง PVD และแนวทางการปฏบิตังิาน
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1) ก าหนดให ้FC มหีนา้ที่

▪ ควบคมุดแูลกจิการทั่วไปของกองทนุ

▪ ด าเนนิการเกีย่วกบัการจัดการกองทนุ เพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของลกูจา้ง

โดยนายทะเบยีนประกาศก าหนดหนา้ทีเ่พิม่เตมิได ้เชน่ 

➢ การน าเสนอนโยบายการลงทนุใหล้กูจา้ง ก าหนด default portfolio

➢ การคดัเลอืก ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิงานของผูจั้ดการกองทนุ

2) ใหน้ายทะเบยีนประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัองคป์ระกอบและคณุสมบตัขิอง FC ได ้เชน่

▪ ให ้FC มสีดัสว่นทีเ่หมาะสมระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง

▪ FC อาจมกีรรมการ/บคุคลอืน่ทีม่คีวามรูด้า้นการลงทนุ อยา่งนอ้ย 1 ราย 

โดย FC สามารถมอบหมายใหบ้คุคลดงักลา่วท าหนา้ทีเ่กีย่วกบัการจัดการกองทนุได ้

และกรณีทีม่กีารจา่ยผลตอบแทน ใหส้ามารถหกัคา่ใชจ้า่ยจากกองทนุได ้

พฒันา governance และกลไกคุม้ครองสมาชกิ

2.1 องคป์ระกอบ คณุสมบตั ิและบทบาทหนา้ทีข่อง FC

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้
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▪ นายจา้งสามารถจัดใหล้กูจา้งสมัครเขา้เป็นสมาชกิโดยอตัโนมัต ิ(automatic enrollment) 

เวน้แตล่กูจา้งจะปฏเิสธการสมัครเป็นสมาชกิ PVD (opt out) ได ้

▪ กรณีทีล่กูจา้งไมเ่ลอืกนโยบายการลงทนุ ใหล้งทนุตามนโยบายเดมิ หากไมม่นีโยบายเดมิ 

ใหล้งทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั หากขอ้บงัคบัไมก่ าหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามทีน่ายทะเบยีน

ประกาศก าหนด (อาจรวมถงึ life path หรอื target date)

2.4 การจดัท าบญัชแีละการบนัทกึรายได ้คา่ใชจ้า่ยของกองทนุ

▪ ใหน้ายทะเบยีนก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการบนัทกึรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

ของกองทนุได ้รวมทัง้การกระจายเงนิระหวา่งสมาชกิ เชน่ เงนิเพิม่กรณีทีน่ายจา้งสง่เงนิลา่ชา้

2.2 การก าหนดใหล้กูจา้งของนายจา้งทีม่ ีPVD เป็นสมาชกิกองทนุไดโ้ดยงา่ย

2.3 การมกีลไกชว่ยใหส้มาชกิมนีโยบายการลงทนุทีเ่หมาะสม

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้

พฒันา governance และกลไกคุม้ครองสมาชกิ



▪ ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจสัง่ใหเ้ลกิกองทนุและเลกิกองทนุเฉพาะสว่นรายนายจา้งได ้

(กรณี Pooled fund) เพือ่ใหส้ามารถช าระบญัชแีละจา่ยเงนิคนืแกส่มาชกิได ้

3.2 การจา่ยเงนิแยกสว่นของนายจา้งและลกูจา้ง

▪ เมือ่ลกูจา้งสิน้สมาชกิภาพ ใหผู้จั้ดการกองทนุจา่ยเงนิแยกสว่นของลกูจา้งและนายจา้งได ้

เมือ่มเีหตจุ าเป็นและสมควร เพือ่ใหล้กูจา้งไดรั้บเงนิเร็วยิง่ขึน้

▪ ใหน้ายทะเบยีนก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารได ้เชน่ เหตจุ าเป็น เงือ่นไข 

และวธิกีารจา่ยเงนิ

เพือ่ใหส้มาชกิ PVD ไดร้บัเงนิเร็วขึน้

3.1 การใหน้ายทะเบยีนมอี านาจยกเลกิกองทนุ รวมถงึกองทนุเฉพาะสว่นรายนายจา้งได้

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้
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▪ ใหน้ายจา้งแจง้การสิน้สมาชกิภาพของลกูจา้งตอ่ บลจ. ภายใน 15 วนั 

ในกรณีทีน่ายจา้งไมแ่จง้ ลกูจา้งอาจแจง้ บลจ. เองได ้พรอ้มแสดงหลกัฐาน

นายทะเบยีนประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิได ้ เชน่ เงือ่นไข วธิกีาร หลกัฐาน ในการแจง้

▪ เมือ่มกีารแจง้สิน้สดุสมาชกิภาพ ผูจั้ดการกองทนุตอ้งจา่ยเงนิใหล้กูจา้งภายใน 30 วนั

3.4 การจดัการเงนิคงคา้ง (unclaimed money/lost member)

▪ ในกรณีทีผู่จั้ดการกองทนุแจง้ใหล้กูจา้ง/ผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิจากกองทนุมารับเงนิ 

ใหบ้คุคลดงักลา่วมารับเงนิโดยไมช่กัชา้  หากไมม่ผีูม้ารับเงนิ ใหผู้จั้ดการคงเงนิไวใ้นกองทนุ 

และเมือ่พน้ระยะเวลา 10 ปี ใหเ้งนิดงักลา่วตกเป็นของกองทนุ
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3.3 การใหน้ายจา้งแจง้ส ิน้สดุสมาชกิภาพตอ่ บลจ.

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้

เพือ่ใหส้มาชกิ PVD ไดร้บัเงนิเร็วขึน้
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▪ ใหรั้ฐมนตรมีอี านาจประกาศก าหนดเพือ่ลดหยอ่น หยดุ หรอืเลือ่นการสง่เงนิเขา้กองทนุได ้

▪ ใหล้กูจา้งสามารถน าเงนิสะสมและผลประโยชนข์องเงนิสะสมของตนเอง

บางสว่นออกจากกองทนุได ้ตามหลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนประกาศก าหนด

4.2 การหยดุสง่เงนิเป็นการช ัว่คราว

▪ ใหล้กูจา้งทีป่ระสบปัญหาทางการเงนิ หยดุสง่เงนิสะสมเขา้กองทนุไดเ้ป็นการชัว่คราว

โดยนายจา้งอาจหยดุสง่เงนิสมทบของลกูจา้งรายดงักลา่วก็ได ้

▪ ใหน้ายทะเบยีนก าหนดหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิได ้เชน่ เหตผุลและความจ าเป็นของการหยดุสง่เงนิ 

และรอบระยะเวลาทีส่มาชกิสามารถหยดุสง่เงนิ

เพิม่ความยดืหยุน่ของการจดัการเงนิออม

4.1 ในกรณีวกิฤต ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจลดหยอ่นการสง่เงนิ

และใหล้กูจา้งน าเงนิออกจากกองทนุไดบ้างสว่น

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้ หลักการปรับปรงุเฉพาะในสว่นการออมภาคสมัครใจเทา่นัน้



▪ ใหล้กูจา้งสามารถน าเงนิสะสมบางสว่นของตนเองไปเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงนิได ้

▪ หากลกูจา้งมกีารผดินัดช าระหนี ้ใหก้องทนุสามารถหกัเงนิทีล่กูจา้งมสีทิธจิะไดรั้บ

ทีน่ าไปเป็นหลกัประกนั ไปช าระหนีใ้หแ้กส่ถาบนัการเงนิกอ่นได ้

▪ ใหน้ายทะเบยีนก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเพิม่เตมิได ้เชน่ วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

สดัสว่นวงเงนิ เงือ่นไขการใชส้ทิธ ิและการด าเนนิการกรณีผดินัดช าระหนี ้

4.4 การเพิม่อตัราเพดานการจา่ยเงนิสะสมและเงนิสมทบ

▪ ใหล้กูจา้งสามารถจา่ยเงนิสะสมและนายจา้งสามารถจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุได ้

ตัง้แตอ่ตัรารอ้ยละ 2-30 ของคา่จา้ง (เดมิรอ้ยละ 2-15 ของคา่จา้ง)
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4.3 การใหล้กูจา้งน าเงนิสะสมบางสว่นไปเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงนิได้

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้ หลักการปรับปรงุเฉพาะในสว่นการออมภาคสมัครใจเทา่นัน้

เพิม่ความยดืหยุน่ของการจดัการเงนิออม



▪ ใหล้กูจา้งทีเ่ขา้เงือ่นไขเกษียณอายตุามสญัญาการจา้งงานระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 

แตย่ังคงเป็นลกูจา้งของนายจา้งรายเดมิอยูแ่ละประสงคจ์ะเป็นสมาชกิของ PVD ตอ่ไป 

สามารถสง่เงนิสะสมเขา้กองทนุตอ่ไปได ้โดยนายจา้งจะจา่ยเงนิสมทบตอ่ไปหรอืไมก่็ได ้

▪ ใหน้ายทะเบยีนก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารได ้

4.6 การใหล้กูจา้งทีส่ ิน้สมาชกิภาพดว้ยเหตอุอกจากงานโดยไมไ่ดเ้กษยีณอาย ุรบัเงนิงวดได้

▪ ในกรณีทีล่กูจา้งสิน้สมาชกิภาพดว้ยเหตเุกษียณอายหุรอืออกจากงาน

แมว้า่มอีายไุมถ่งึ 55 ปีบรบิรูณ์ ลกูจา้งสามารถขอรับเงนิจากกองทนุเป็นงวดได ้
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4.5 การใหล้กูจา้งทีเ่ขา้เงือ่นไขเกษยีณอายแุละยงัเป็นลกูจา้งตอ่ไป สามารถสง่เงนิสะสมตอ่ได ้

โดยนายจา้งจะจา่ยเงนิสมทบหรอืไมก็่ได้

หลักการปรับปรงุเฉพาะในสว่นการออมภาคสมัครใจเทา่นัน้เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้

เพิม่ความยดืหยุน่ของการจดัการเงนิออม



▪ ใหน้ายทะเบยีนสามารถก าหนดหลกัเกณฑข์องขอ้บงัคบั รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ในการรับจดทะเบยีน แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิขอ้บงัคบักองทนุได ้

▪ ก าหนดให ้PVD ทีจั่ดตัง้ขึน้กอ่น รา่ง พ.ร.บ. PVD ฉบบัแกไ้ขนีม้ผีลใชบ้งัคบั 

มาแกไ้ขขอ้บงัคบั ภายใน 360 วนันับแตว่นัทีพ่ระราชบญัญัตทิีแ่กไ้ขมผีลใชบ้งัคบั

▪ ใหน้ายจา้งยืน่รายงานขอ้มลูเกีย่วกบักอง PVD ตอ่นายทะเบยีน ผูจั้ดการกองทนุ 

▪ ใหน้ายทะเบยีนประกาศก าหนดบคุคลอืน่เพิม่เตมิ รวมถงึหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารได ้
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เพือ่ใหก้ ากบัดแูลและบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปตามวตัถปุระสงค์

5.1 มาตรฐานของขอ้บงัคบัและแนวทางการรบัจดทะเบยีนกองทนุ

5.2 การรายงานขอ้มลูของนายจา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุและสมาชกิ

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้



▪ ใหน้ายทะเบยีนสามารถก าหนดหลกัเกณฑร์องรับการขออนุญาต การอนุญาต การรายงาน 

การสง่หรอืยืน่เอกสาร การบอกกลา่ว การจัดท าขอ้มลู การสัง่ การเปิดเผย การลงลายมอืชือ่

การช าระราคา หรอืการด าเนนิการอืน่ใดตาม พ.ร.บ. PVD ในรปูแบบหรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

5.4 การปรบัลดเงนิเพิม่ทีน่ายจา้งตอ้งจา่ยใหแ้กก่องทนุ

▪ ในกรณีทีน่ายจา้งสง่เงนิสะสมหรอืเงนิสมทบเขา้กองทนุลา่ชา้กวา่ 3 วนัท าการ ใหน้ายจา้ง

จา่ยเงนิเพิม่ใหแ้กก่องทนุ ในอตัรารอ้ยละ 2 ตอ่เดอืนของจ านวนเงนิสะสมหรอืเงนิสมทบทีส่ง่ลา่ชา้ 

(จากเดมิรอ้ยละ 5 ตอ่เดอืน)

5.5 อ านาจนายทะเบยีนและพนกังานเจา้หนา้ทีต่าม พ.ร.บ. PVD

▪ ใหน้ายทะเบยีนและพนักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจในการก ากบัดแูล PVD ในดา้นตา่ง ๆ 

และครอบคลมุถงึบคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง เพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม

พ.ร.บ. PVD และรา่ง พ.ร.บ. กบช. ก าหนดได ้
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5.3 การรองรบัธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้

เพือ่ใหก้ ากบัดแูลและบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปตามวตัถปุระสงค์



5.6 การก าหนดโทษและอายคุวามผดิ

▪ ปรับปรงุบทก าหนดโทษใหส้อดคลอ้งกนัใน พ.ร.บ. PVD และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ พ.ร.บ.หลกัทรัพย ์

▪ ปรับปรงุใหใ้ชก้ารปรับเป็นพนัิยแทนการปรับทางอาญา สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. โทษปรับเป็นนนัิย

▪ ปรับปรงุอายขุองความผดิ โดยถา้มไิดฟ้้องตอ่ศาล/มไิดส้ง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการท าการเปรยีบเทยีบ

ภายใน 2 ปีนับแตว่นัทีน่ายทะเบยีนวนิจิฉัยวา่มกีารกระท าความผดิเกดิขึน้และรูต้วัผูก้ระท าความผดิ 

แตไ่มเ่กนิ 5 ปีนับแตว่นัทีม่กีารกระท าความผดินัน้ เป็นอนัขาดอายคุวาม

▪ ก าหนดโทษเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการทีเ่สนอแกไ้ข เชน่ 

➢ FC ไมป่ฏบิตัหินา้ที ่หรอืไมม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนด 

➢ ผูจั้ดการกองทนุไมจ่า่ยเงนิตามหลกัเกณฑ ์

➢ นายจา้งไมย่ืน่รายงานขอ้มลู/รายงานขอ้มลูเท็จ หรอืไมแ่จง้การสิน้สมาชกิภาพของลกูจา้ง
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เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้

เพือ่ใหก้ ากบัดแูลและบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปตามวตัถปุระสงค์



▪ ปรับปรงุระยะเวลาในการด าเนนิการตา่ง ๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัใน พ.ร.บ. PVD

➢ การแตง่ตัง้/เปลีย่นแปลง FC ผูจั้ดการกองทนุ ให ้FC น าไปจดทะเบยีนภายใน 15 วนั 

(สอดคลอ้งกบัระยะเวลาแกไ้ขขอ้บงัคบั)

➢ กรณีทีผู่จั้ดการกองทนุพน้จากการเป็นผูจั้ดการกองทนุกอ่นครบก าหนดสญัญา ให ้FC 

แตง่ตัง้คนใหมภ่ายใน 30 วนันับแตว่นัทีค่นเดมิพน้ต าแหน่ง และแจง้การแตง่ตัง้แกน่ายทะเบยีน

ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีแ่ตง่ตัง้ (สอดคลอ้งกบัระยะเวลาแกไ้ขขอ้บงัคบั)

➢ ในกรณีทีน่ายจา้งบางรายเลกิกจิการหรอืถอนตวัจากกองทนุหลายนายจา้ง ให ้FC 

จัดใหม้กีารช าระบญัชภีายใน 30 วนั และใหแ้ลว้เสร็จภายใน 150 วนันับแตว่นัทีน่ายจา้งถอนตวั 

เวน้แตก่รณีจ าเป็นนายทะเบยีนจะขยายเวลาออกไปไดต้ามทีเ่ห็นสมควร

(สอดคลอ้งกบักรณีเลกิกองทนุ)
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5.7 การปรบัปรงุระยะเวลาในการด าเนนิการตา่ง ๆ

เปิดรับฟังความเห็นตอ่หลักการและรา่งกฎหมายในครัง้นี ้

เพือ่ใหก้ ากบัดแูลและบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปตามวตัถปุระสงค์



ขอบคณุ
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รว่มแสดงความคดิเห็น การปรบัปรงุ พ.ร.บ. PVD เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

วนัที ่3 ม.ค. 66 – 4 ม.ีค. 66

เว็บไซต ์sec

https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=864

ระบบกลางทางกฎหมาย

https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTQwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=864
https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=864
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTQwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTQwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
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