ข้ อบังคับ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ...................................................จดทะเบียนแล้ว
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ข้อบังคับ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ.......................................................ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
o กองทุนนายจ้างเดียว
o กองทุนหลายนายจ้าง
ประเภทนโยบายการลงทุน
o กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเดียว ได้แก่
o ............................................................................................................................................
o กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ได้แก่
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________
หมวด 1
บททั่วไป
1. กองทุนนี้จดั ตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสารองเลี้ยงชีพ..............................……........ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
2. สถานที่ต้งั สานักงานกองทุน .......................................................................................................................
3. กองทุนนี้จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้าง ในกรณี ลูกจ้างตาย หรื อ
ออกจากงาน หรื อลาออกจากกองทุน
4. ข้อบังคับของกองทุนนี้มีผลใช้บงั คับ เมื่อวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
5. รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ .........................…... ถึงวันที่ ............................... ของทุกปี

เพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..…
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หมวด 2
คำนิยำม
เว้นแต่คานิยามในส่วนเพิ่มเติมจะกาหนดความหมายไว้เป็ นอย่างอืน่ คาต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้
ดังนี้
1. “กองทุน” หมายความถึง กองทุนสารองเลี้ยงชีพ……................................................ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
o “กองทุนนายจ้างเดียว” หมายความถึง กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างเพียงรายเดียว
o “กองทุนหลายนายจ้าง” หมายความถึง กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างหลายราย
2. “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายความถึง กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
3. “การชดเชยมูลค่า” หมายความถึง การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยให้แก่สมาชิก ในกรณี ที่มูลค่าต่อหน่วย
ไม่ถูกต้อง หรื อการจ่ายเงินซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับมูลค่าที่ถูกต้องแทน
การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วย
4. “ข้อบังคับ” หมายความถึง ข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ………………….................ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
และเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
5. “ค่าจ้าง” หมายความถึง
เงินเดือน
.......................................……….....................................................................................................
6. “คณะกรรมการกองทุน” หมายความถึง ผูแ้ ทนซึ่งลูกจ้างเลือกตั้งและผูแ้ ทนซึ่งนายจ้างแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่กาหนดในข้อบังคับฉบับนี้
7. “เงินสะสม” หมายความถึง เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้าง
8. “เงินสมทบ” หมายความถึง เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อสมาชิกในอัตราร้อยละของค่าจ้าง
9. “จานวนหน่วย” หมายความถึง จานวนหน่วยกองทุน
10. “นายทะเบียน” หมายความถึง บุคคลซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็ นนายทะเบียนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
11. “นายจ้าง” หมายความถึง
o ..........................................…………....................................................................................
o เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
12. “บริ ษทั จัดการ” หมายความถึง บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากกองทุนให้จดั การกองทุน
13. “ผูร้ ับประโยชน์” หมายความถึง ผูท้ ี่สมาชิกระบุให้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเมื่อสมาชิกตาย โดยสมาชิก
ได้ทาเป็ นพินยั กรรมหรื อหนังสื อกาหนดผูร้ ับประโยชน์มอบไว้ที่บริ ษทั จัดการ
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14. “ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน” หมายความถึง ผูร้ ับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
15. “ผูร้ ับรองมูลค่า” หมายความถึง บุคคลที่ทาการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของ
กองทุนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงาน ก.ล.ต.
16. “ผูส้ อบบัญชี” หมายความถึง ผูส้ อบบัญชีตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
17. “ผูช้ าระบัญชี” หมายความถึง ผูช้ าระบัญชีที่กองทุนมอบหมายให้ชาระบัญชีของกองทุน
18. “มูลค่าทรัพย์สิน” หมายความถึง มูลค่าเงินสะสม มูลค่าเงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ รวมทั้ง เงินหรื อทรัพย์สินอื่นของกองทุน
19. “มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ” หมายความถึง มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินของกองทุน
20. “มูลค่าต่อหน่วย” หมายความถึง มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิหารด้วยจานวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คานวณ
มูลค่าต่อหน่วยนั้น
21. “ลูกจ้าง / พนักงาน” หมายความถึง ผูซ้ ่ ึงตกลงทางานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะมีสัญญา
เป็ นหนังสื อหรื อไม่
22. “วันคานวณจานวนหน่วย (trade date)” หมายความถึง วันคานวณจานวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วย
ให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั จัดการและคณะกรรมการกองทุนกาหนดไว้ในสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
23. “สมาชิก” หมายความถึง ลูกจ้าง/พนักงาน ที่สมัครเป็ นสมาชิกกองทุนนี้ ตามความในหมวด 3
แห่งข้อบังคับนี้
24. “สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
25. “สมาคม” หมายความถึง สมาคมที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
26. “อายุงาน” หมายความถึง
o ระยะเวลาการทางานตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของนายจ้าง
o ………………………………………………………………………………………………..
27. “บริ ษทั ในเครื อ” หมายความถึง
o ...........................................................................................................................................
o เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
28. “อายุสมาชิก” หมายความถึง ระยะเวลานับตั้งแต่วนั แรกที่เป็ นสมาชิกของกองทุนจนถึงวันที่สิ้นสมาชิกภาพ
ในกรณี ที่มีการโอนย้ายเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ จากกองทุนสารองเลี้ยงชีพเดิมมายัง
กองทุนนี้โดยมี

6

ทะเบียนเลขที่.............../……..........

นายจ้างรายเดียวกัน
การนับอายุสมาชิก ให้นบั รวมระยะเวลาการเป็ นสมาชิกของกองทุนเดิมเข้าไว้ดว้ ยกันกับ
การเป็ นสมาชิกของกองทุนนี้
นายจ้างต่างราย
………………………………………………………………………………………………..
การนับอายุสมาชิก ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
o ให้นบั รวมระยะเวลาการเป็ นสมาชิกของกองทุนเดิมเข้าไว้ดว้ ยกันกับการเป็ นสมาชิกของกองทุนนี้
o ไม่นบั รวมระยะเวลาการเป็ นสมาชิกของกองทุนเดิมเข้าไว้ดว้ ยกันกับการเป็ นสมาชิกของกองทุนนี้
o ……………………………………………………………………………………………………..
ในกรณี ที่มีการโอนย้ายเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ จากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มายังกองทุนนี้
การนับอายุสมาชิก ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
o ให้นบั รวมระยะเวลาการเป็ นสมาชิกของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการเข้าไว้ดว้ ยกันกับการเป็ น
สมาชิกของกองทุนนี้
o ไม่นบั รวมระยะเวลาการเป็ นสมาชิกของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการเข้าไว้ดว้ ยกันกับการเป็ น
สมาชิกของกองทุนนี้
o ……………………………………………………………………………………………………….
เพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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หมวด 3
สมำชิกภำพของสมำชิก
1. คุณสมบัติและการขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ลูกจ้างมีสิทธิสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตั้งแต่วนั ที่
o ลูกจ้าง / พนักงาน เข้าทางานกับนายจ้าง
o ลูกจ้าง / พนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็ นลูกจ้าง / พนักงานประจา
o เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
o ..................................................................................................................................................
โดยให้ยนื่ ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกองทุนหรื อบริ ษทั จัดการกาหนด
วันที่มีผล
o ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกองทุนและมีผลในวันที่ได้รับอนุมตั ิ
o มีผลในวันที่สมัครเป็ นสมาชิก
o ..................................................................................................................................................
2. สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ โดยลงนามรับทราบข้อมูลที่ปรากฏในข้อบังคับกองทุน และไม่
กระทาการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุน
(2) ยินยอมให้นายจ้างหักเงินสะสมส่วนของตนจากค่าจ้างส่งเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง
ตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับนี้
(3) มีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเมื่อสิ้นสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ
(4) มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสมทบตามที่กาหนดไว้ในหมวด 8
(5) มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่สมาชิกขอเข้าชื่อเปิ ดประชุมวิสามัญ ตลอดจนออกเสี ยงลงคะแนนใดๆ ตาม
ข้อกาหนดในข้อบังคับนี้
หรื อประชุมสมาชิกเฉพาะนโยบายการลงทุน(กรณี กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน)
หรื อประชุมสมาชิกเฉพาะรายนายจ้าง(กรณี กองทุนหลายนายจ้าง)
(6) มีสิทธิตรวจดูขอ้ บังคับกองทุน บัญชีและเอกสารของกองทุน ณ ที่ต้งั สานักงานกองทุนได้
ในเวลาเปิ ดทาการ
(7) มีสิทธิระบุผรู ้ ับประโยชน์หรื อเปลี่ยนแปลงผูร้ ับประโยชน์โดยยืน่ ความจานงเป็ นหนังสื อ
ไว้กบั บริ ษทั จัดการ
o โดยบริ ษทั จัดการมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนเป็ นผูเ้ ก็บรักษา
o โดยบริ ษทั จัดการมอบหมายให้นายจ้างเป็ นผูเ้ ก็บรักษา
o ..........................................................................................................................................
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(8) มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o .................................................................................................................................................
3. สมาชิกภาพของสมาชิก จะสิ้นสุ ดเมื่อ
(1) ตาย หรื อศาลมีคาสั่งให้เป็ นคนสาบสู ญ
(2) เกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของนายจ้าง หรื อออกจากงาน และขอรับเงินออกจาก
กองทุน
(3) ถูกเลิกจ้าง
(4) สิ้นสุ ดการคงเงิน หรื อขอรับเงินจากองทุนเป็ นงวด
(5) กองทุนเลิก
(6) นายจ้างเลิกกิจการหรื อถอนตัวจากการเป็ นนายจ้างในกองทุน
สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน
...................................................................................................................................................

เพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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หมวด 4
คณะกรรมกำรกองทุน
1. คณะกรรมการกองทุน ต้องประกอบด้วยกรรมการกองทุนฝ่ ายนายจ้างและฝ่ ายลูกจ้างอย่างน้อย
ฝ่ ายละ 1 คน โดย
o กองทุนนายจ้างเดียว มีจานวน................คน ประกอบด้วย
-

กรรมการกองทุนฝ่ ายนายจ้างจานวน...............คน

-

กรรมการกองทุนฝ่ ายลูกจ้างจานวน.................คน

-

......................................................................................................................................

o กองทุนหลายนายจ้าง ประกอบด้วย
กรรมการกองทุนฝ่ ายนายจ้างและฝ่ ายลูกจ้างแต่ละรายนายจ้างอย่างละ1 คน
เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
..........................................................................................................................................
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนฝ่ ายนายจ้าง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้าง
o ต้องเป็ นสมาชิกกองทุน
o เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
o ................................................................................................................................................
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนฝ่ ายลูกจ้าง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิก
ต้องเป็ นสมาชิกกองทุน
เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
...............................................................................................................................................
4. คณะกรรมการกองทุนมีวาระดารงตาแหน่ง........ปี นับแต่วนั ที่ได้รับเลือกเข้าเป็ นคณะกรรมการกองทุน
เว้นแต่คณะกรรมการกองทุนคณะแรก วาระดารงตาแหน่งดังกล่าวให้นบั แต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
เป็ นกองทุน
...............................................................................................................................................
กรรมการกองทุนที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวนั้น
o อาจได้รับแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งได้อีกไม่เกิน....................วาระ
o ไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการกองทุนในวาระที่ต่อเนื่อง
o ................................................................................................................................................
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ในกรณี กรรมการพ้นตาแหน่งก่อนครบวาระ ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งแทน
จะอยูใ่ นวาระดังกล่าวได้
o เพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการกองทุนที่ตนแทน
o ตามวาระการดารงตาแหน่งตามวรรคแรก
o .................................................................................................................................................
ในกรณี ที่คณะกรรมการกองทุนทั้งคณะพ้นตาแหน่งตามวาระ ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งใหม่
แล้วแต่กรณี โดยพลัน และในระหว่างการสรรหา ให้คณะกรรมการกองทุนชุดเดิมรักษาการต่อไปจนกว่า
จะมีคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่มาแทน
5. ให้คณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการกองทุน
6. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนมีดงั นี้
(1) ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของกองทุน และเป็ นผูแ้ ทนกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(2) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก บริ ษทั จัดการ ผูส้ อบบัญชี ผูช้ าระบัญชี ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน และ
ผูร้ ับรองมูลค่า รวมถึงการกาหนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าว
(3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน และนาไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีมติให้แก้ไข
เพิม่ เติมข้อบังคับกองทุน และต้องเปิ ดเผยให้สมาชิกกองทุนทราบ โดย
o แสดงไว้ ณ สานักงานกองทุน
o เวียนให้สมาชิกทุกคนทราบ
o ..........................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว
(4) ควบคุมให้มีการนาส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน รวมทั้งติดตามให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่ม
เข้ากองทุนในกรณี ที่มีการนาส่งเงินสะสม หรื อเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้า
(5) พิจารณาลงมติแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้กรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นผูแ้ ทน
ของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(6) ติดต่อประสานงานกับบริ ษทั จัดการ นายจ้าง และสมาชิกในเรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
การสิ้นสุ ดสมาชิกภาพของสมาชิก การจ่ายเงินจากกองทุน ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรื อตามที่ระบุในข้อบังคับนี้
(7) จัดให้มีขอ้ บังคับของกองทุนให้ลกู จ้างตรวจดูได้ ในกรณี ที่ลูกจ้างร้องขอ
(8) ดาเนินการให้สมาชิกใหม่ลงนามรับทราบข้อมูลในข้อบังคับของกองทุน
(9) พิจารณาเรื่ องที่ให้บริ ษทั จัดการขอความยินยอมในการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อในเรื่ องอืน่ ๆ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกองทุนพิจารณาแล้ว และเห็นควรให้ความยินยอมในเรื่ องดังกล่าว
คณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดทาความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(10) ร่ วมกับบริ ษทั จัดการกาหนดวันคานวณจานวนหน่วยกองทุน (trade date) โดยระบุไว้ในสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(11) ให้ความเห็นหรื อทักท้วงเกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริ ษทั จัดการประมาณ
ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเห็นว่าการกาหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนดไม่เป็ นตัวแทนที่ดี
เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
(12) ทักท้วงบริ ษทั จัดการในกรณี ที่พบความไม่ถูกต้องของรายงานการแก้ไขมูลค่าย้อนหลัง และ
รายงานการชดเชยมูลค่าที่บริ ษทั จัดการส่งให้
(13) เปิ ดเผยการแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยและการชดเชยมูลค่าให้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการคานวณ
มูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้อง ในกรณี ที่มีนยั สาคัญตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(14) พิจารณาการขอความยินยอมให้บริ ษทั จัดการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกัน
เพื่อกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(15) ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมถึงการนาส่งข้อมูลดังกล่าวแก่บริ ษทั จัดการ
(16) พิจารณารับนายจ้างใหม่เข้าร่ วมกองทุน (กรณี เป็ นกองทุนหลายนายจ้าง)
(17) เรี ยกประชุมสมาชิกเมื่อได้รับการร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
หรื อประชุมสมาชิกเฉพาะนโยบายการลงทุน(กรณี กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน)
หรื อประชุมสมาชิกเฉพาะรายนายจ้าง(กรณี กองทุนหลายนายจ้าง)
(18) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
..................................................................................................................................................
7. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแต่ละรายนายจ้าง
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนเฉพาะรายนายจ้างของตน
เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
..................................................................................................................................................
8. การประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(1) การประชุมพิจารณาปัญหาอื่นๆ ในการดาเนินกิจการทัว่ ไปให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเรี ยก
พิจารณาเป็ นคราวๆ ไป
(2) ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนได้ดว้ ยเหตุใด
ก็ตาม หากประธานคณะกรรมการกองทุนมิได้มอบหมายให้กรรมการกองทุนคนอืน่ ดาเนินการแทน
ให้คณะกรรมการกองทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหนึ่งคนขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุม
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(3) การประชุมของคณะกรรมการกองทุนทุกครั้ง จะครบองค์ประชุมเมื่อ
ต้องมีท้งั กรรมการกองทุนฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่ วมประชุมมีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการกองทุนทั้งหมด
ต้องมีท้งั กรรมการกองทุนฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าฝ่ ายละ 1 คน
กรณี ไม่ครบองค์ประชุมให้เรี ยกนัดประชุมใหม่อีกครั้งภายใน...............วัน ทั้งนี้ ในการเรี ยก
ประชุมครั้งหลังนี้
o ต้องครบองค์ประชุม
o ไม่จาต้องครบองค์ประชุม
..........................................................................................................................................
(4) มติของที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนนับจาก
o เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการกองทุนทั้งหมด
o เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการกองทุนที่เข้าร่ วมประชุม
o ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการกองทุนทั้งหมด
o ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการกองทุนที่เข้าร่ วมประชุม
o ..........................................................................................................................................
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(5) ในการเรี ยกประชุมของคณะกรรมการกองทุนให้
กรรมการกองทุนจานวน................................ของจานวนกรรมการกองทุนทั้งหมด สามารถเข้าชื่อ
กันเรี ยกประชุมคณะกรรมการกองทุนเมื่อใดก็ได้ โดยกรรมการกองทุนผูข้ อเรี ยกประชุมเป็ น
ผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม และแจ้งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการกองทุนทั้งหมดทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า .................วันก่อนวันประชุม
ประธานกรรมการกองทุนหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการกองทุน
ไม่นอ้ ยกว่า...........วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์
ของกองทุน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
..........................................................................................................................................
(6) กรรมการกองทุนคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในกิจการอันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ
o ห้ามมิให้กรรมการคนนั้นเข้าร่ วมพิจารณาในการประชุมนั้น
o ห้ามมิให้กรรมการคนนั้นออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมนั้น
..................................................................................................................................................
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9. กรรมการกองทุนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบวาระ
(2) ตาย หรื อศาลมีคาสั่งให้เป็ นคนสาบสู ญ
(3) ลาออกจากการเป็ นกรรมการกองทุน
(4) ศาลมีคาสั่งให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรื อศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์
(5) ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ออกก่อนครบวาระ (กรณี กรรมการกองทุนฝ่ ายลูกจ้าง)
(6) นายจ้างให้ออกจากการเป็ นกรรมการกองทุน (กรณี กรรมการกองทุนฝ่ ายนายจ้าง)
(7) ชาระบัญชีเสร็ จสิ้นเมื่อกองทุนเลิก
นายจ้างบางรายถอนตัวจากกองทุนหรื อเลิกกิจการโดยที่กรรมการกองทุนผูน้ ้ นั เป็ นลูกจ้าง/พนักงาน
ของนายจ้างดังกล่าว (กรณี นายจ้างในกองทุนหลายนายจ้าง)
...................................................................................................................................................
10. เมื่อมีกรรมการกองทุนพ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดวาระยกเว้นในกรณี กองทุนเลิก
นายจ้างจะแต่งตั้งบุคคลใดหรื อสมาชิกจะเลือกตั้งบุคคลใดเข้าดารงตาแหน่งกรรมการกองทุน
แทนกรรมการกองทุนดังกล่าวให้ครบตามจานวนที่ว่างลงภายใน...............วัน
..................................................................................................................................................
และคณะกรรมการกองทุนต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 14 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงกรรมการ
กองทุน
11. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุน
o ในอัตรา...................
o ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
o .................................................................................................................................................
เพิม่ เติม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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หมวด 5
เงินสะสม เงินสมทบ เงินเพิ่ม และทรัพย์ สินที่มีผ้ อู ุทิศให้
1. สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างของสมาชิก
ทั้งนี้ อัตราเงินสะสมที่ระบุในข้อบังคับนี้เป็ นอัตราที่รวม ทุกกองทุนหรื อทุกนโยบายการลงทุนภายใต้
นายจ้างรายเดียวกัน ดังนี้
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
2. นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ทั้งนี้ อัตราเงินสมทบที่ระบุในข้อบังคับนี้
เป็ นอัตราที่รวมทุกกองทุนหรื อทุกนโยบายการลงทุนภายใต้นายจ้างรายเดียวกัน ดังนี้
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
3. นายจ้างต้องส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายในสามวันทาการของนายจ้าง นับแต่วนั ที่มีการจ่าย
ค่าจ้าง ในกรณี ที่นายจ้างส่งเงินสะสมหรื อเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าสามวันทาการของนายจ้าง
ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างที่ส่งล่าช้าในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจานวนเงินสะสม
หรื อเงินสมทบที่ส่งล่าช้านั้น โดย
o กองทุนนายจ้างเดียว
ให้กระจายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกทุกรายในกองทุน
o ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
o ……………………………………..
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
……………………………
o กองทุนหลายนายจ้าง
ให้กระจายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกทุกรายเฉพาะรายนายจ้างนั้น ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
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ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
……………………………
o กองทุนนายจ้างเดียวที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังทุกนโยบายการลงทุน ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
ในแต่ละนโยบายการลงทุน
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
……………………………
o กองทุนหลายนายจ้างที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้ดาเนินการดังนี้
ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังนโยบายการลงทุนที่มีลูกจ้างของนายจ้างรายนั้นที่เป็ นสมาชิกอยู่
ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
…………………………....
4. ในกรณี ที่สมาชิกลาพัก ลาคลอด หรื อการลาอื่นใดที่สมาชิกมีสิทธิลาได้ตามกฎหมายหรื อข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างหรื อข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของนายจ้าง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
สมาชิกผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งส่งเงินสะสมส่วนของตนเข้ากองทุน และนายจ้างไม่จาต้อง ส่งเงินสมทบส่วนของ
สมาชิกนั้นเข้ากองทุนแต่ประการใด
5. เดือนใดที่มีการจ่ายค่าจ้างและเงินตกเบิกที่สมาชิกได้รับ ให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยให้
นายจ้างหักจากค่าจ้างและเงินตกเบิกของสมาชิก รวมทั้งให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ตามอัตรา
ที่กาหนดในข้อบังคับนี้
6. ในกรณี ที่ลูกจ้าง / พนักงานรายใดที่สมัครสมาชิกกองทุนในระหว่างที่งวดการจ่ายค่าจ้างยังไม่ถึงกาหนด
(โดยที่เป็ นลูกจ้าง / พนักงานอยูก่ ่อนแล้ว) การหักเงินสะสมและจ่ายเงินสมทบในครั้งแรก ให้
o หักและส่งเงินเข้าตามสัดส่วนจานวนวันที่เข้าเป็ นสมาชิกในงวดการจ่ายค่าจ้างนั้น
o หักและส่งเงินเข้าตามจานวนค่าจ้างที่จ่ายในงวดนั้น
o ...................................................................................................................................................
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7. ในกรณี ที่มีเงินหรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่กองทุน
o กองทุนนายจ้างเดียว
ให้กระจายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกทุกรายในกองทุน
o ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
o ……………………………………..
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
...........................................
o กองทุนหลายนายจ้าง
ให้กระจายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกทุกรายเฉพาะรายนายจ้างนั้น ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
……………………………
o กองทุนนายจ้างเดียวที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังทุกนโยบายการลงทุน ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
ในแต่ละนโยบายการลงทุน
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
...........................................
o กองทุนหลายนายจ้างที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังนโยบายการลงทุนที่มีลูกจ้างของนายจ้างรายนั้นที่เป็ นสมาชิกอยู่
ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
...........................................
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เพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

หมวด 6
กำรจัดกำรกองทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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หมวด 7
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคำนวณผลประโยชน์ ของกองทุน
1. การคานวณและจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรวมถึง
มาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีหรื อ
ตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. การคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ให้บริ ษทั จัดการคานวณตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
3. บริ ษทั จัดการจะต้องดาเนินการเพือ่ ให้สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนให้อยูใ่ นรู ปของ
หน่วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
4. บริ ษทั จัดการต้องทารายงานยอดเงินสะสม เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับให้สมาชิก
ทราบ ทั้งนี้ อย่างน้อยทุกงวด 6 เดือน ในกรณี ที่เป็ นกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน การจัดทารายงาน
ดังกล่าว บริ ษทั จัดการต้องจัดทาแยกตามรายนโยบายการลงทุนด้วย
5. การคานวณเพื่อเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยให้แก่สมาชิก จะใช้มูลค่าต่อหน่วย ณ สิ้นวันคานวณจานวนหน่วย
ที่จะถึงเร็ วที่สุดที่ผา่ นการรับรองจากผูร้ ับรองมูลค่าแล้ว โดยให้เพิม่ หรื อลดจานวนหน่วยให้แก่สมาชิก
ภายในสามวันทาการนับแต่วนั คานวณจานวนหน่วย
เพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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หมวด 8
กำรจ่ ำยเงินจำกกองทุน
1. เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพไม่ว่ากรณี ใด กองทุนจะจ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม
ทั้งจานวน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สิ้นสมาชิกภาพ
2. เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ กองทุนจะจ่ายเงินสมทบ และผลประโยชน์เงินสมทบ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สิ้นสมาชิกภาพ
อายุงาน/อายุสมาชิก

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ (ร้อยละ)

ตั้งแต่...........ปี แต่ไม่เกิน............ปี

………..

ตั้งแต่...........ปี แต่ไม่เกิน............ปี

………..

ตั้งแต่...........ปี ขึ้นไป

100

(ข้อบังคับกองทุนสามารถกาหนดเงื่อนไขตามอายุงาน หรื ออายุสมาชิกก็ได้ โดยควรกาหนด
ระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเต็มจานวนเมื่ออายุงาน/อายุสมาชิก
ไม่เกิน 10 ปี อนึ่ง ข้อบังคับกองทุนส่วนใหญ่จะกาหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์
ของเงินสมทบ เต็มจานวน เมื่ออายุงาน/อายุสมาชิกครบ 5 ปี )
ทั้งนี้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV) และการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ โดยใช้มูลค่า
หน่วยกองทุน ณ วันคานวณจานวนหน่วยกองทุนซึ่งถึงกาหนดในคราวแรกที่เงื่อนไขในเรื่ องดังต่อไปนี้
ครบถ้วนแล้ว
(1) สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ และ
(2) มีการนาส่งเงินและข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับเงินสะสมและเงินสมทบของสมาชิกที่สิ้นสุ ดสมาชิกภาพ
สาหรับค่าจ้างงวดสุ ดท้ายที่สมาชิกนั้นมีสิทธิได้รับ และ
(3) บริ ษทั จัดการได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุ ดสมาชิกภาพและข้อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับการสิ้นสมาชิกภาพ
อย่างครบถ้วน
3. กองทุนจะไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบกรณี สมาชิกถูกนายจ้างเลิกจ้างในกรณี หนึ่ง
กรณี ใดดังต่อไปนี้
ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรื อระเบียบหรื อคาสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็ นธรรมในเรื่ องที่ร้ายแรง
(กรณี อื่น ๆ ที่ลูกจ้างกระทาอันเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง)

.
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4. ในกรณี ที่มีเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่สมาชิกซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับจากกองทุน
o กองทุนนายจ้างเดียว
ให้กระจายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกทุกรายในกองทุน
o ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
o ……………………………………..
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
……………………………
o กองทุนหลายนายจ้าง
ให้กระจายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกทุกรายเฉพาะรายนายจ้างนั้น ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
............................................
o กองทุนนายจ้างเดียวที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังทุกนโยบายการลงทุน ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
ในแต่ละนโยบายการลงทุน
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
............................................
o กองทุนหลายนายจ้างที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังนโยบายการลงทุนที่มีลูกจ้างของนายจ้างรายนั้นที่เป็ นสมาชิกอยู่
ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
............................................
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o ให้ตกเป็ นของนายจ้าง
o ให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
5. บริ ษทั จัดการจะต้องจ่ายเงินจากกองทุนในส่วนที่สมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์มีสิทธิได้รับ โดยมี
วิธีและระยะเวลาการจ่าย ดังนี้
เป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในชื่อสมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์ (A/C Payee Only และรวม & co ที่ขดี ฆ่า “ผูถ้ ือ”)
โอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์
ดร๊ าฟท์ที่ระบุชื่อสมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์
(ระบุ กรณี อื่นใดที่สามารถจ่ายเงินให้แก่สมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์ได้โดยตรง)

.

กรณี มีเหตุสุดวิสัยที่สมาชิก ทายาทหรื อผูร้ ับประโยชน์ หรื อบุคคลผูม้ ีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเช็ค
หรื อโอนเงินเข้าบัญชีได้ ให้บริ ษทั จัดการสามารถจ่ายเงินของกองทุนโดยวิธีอื่นใดตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร
หากมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินดังกล่าว ให้หกั จาก
o ส่วนของสมาชิก โดยบริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีหลักฐานที่แสดงได้ว่า บริ ษทั จัดการได้คานวณเงินให้
สมาชิกตามสิ ทธิที่สมาชิกพึงได้รับจากกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณี การจ่ายเงินโดย
วิธีการวางทรัพย์
o กองทุน
ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพบริ ษทั จัดการต้องจ่ายรวมทั้งหมดครั้งเดียวภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วนั ที่สิ้นสมาชิกภาพ
6. กรณี สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ และสมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์ไม่มารับเงินจากกองทุน (รวมทั้งกรณีที่
นายจ้างถอนตัว) เงินดังกล่าว
ตั้งเป็ นบัญชีเจ้าหนี้ของกองทุนเพือ่ รอการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกหรื อผูร้ ับประโยชน์
นาไปวางที่สานักงานวางทรัพย์
.....................................................................................................................................
7. กรณี สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถ้าสมาชิกมิได้กาหนดบุคคลผูจ้ ะพึงได้รับเงินจาก
กองทุนไว้โดยพินยั กรรมหรื อทาเป็ นหนังสื อมอบไว้แก่บริ ษทั จัดการ หรื อได้กาหนดไว้แต่บคุ คลนั้น
ตายก่อน การจ่ายเงินจากกองทุนจะจ่ายให้บคุ คลตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) บุตรได้รับสองส่วน แต่ถา้ ผูต้ ายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(2) สามีหรื อภริ ยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(3) บิดามารดา หรื อบิดาหรื อมารดาที่มีชีวิตอยูใ่ ห้ได้รับหนึ่งส่วน
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ถ้าผูต้ ายไม่มีบุคคลดังกล่าวใน (1) (2) หรื อ (3) หรื อมีแต่ได้ตายไปก่อน ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะ
ได้รับให้แก่บคุ คลที่ยงั มีชีวิตอยูต่ ามส่วนที่กาหนด
ถ้าผูต้ ายไม่มีบุคคลผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) หรื อไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว
เงินดังกล่าวจะตกเป็ นของกองทุนเพื่อ
o กองทุนนายจ้างเดียว
ให้กระจายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกทุกรายในกองทุน
o ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
o ……………………………………..
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
............................................
o กองทุนหลายนายจ้าง
ให้กระจายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกทุกรายเฉพาะรายนายจ้างนั้น ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
............................................
o กองทุนนายจ้างเดียวที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังทุกนโยบายการลงทุน ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละราย
ในแต่ละนโยบายการลงทุน
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
............................................
o กองทุนหลายนายจ้างที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังนโยบายการลงทุนที่มีลูกจ้างของนายจ้างรายนั้นที่เป็ นสมาชิกอยู่
ตามส่วนได้เสี ยของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น
โดยแสดงไว้ในส่วนของ
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ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
............................................
8. การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกในกรณี ดงั ต่อไปนี้กองทุนจะจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
ทั้งจานวน โดยไม่คานึงถึงเงื่อนไขตามข้อ 2 ของหมวดนี้
ตาย
ตายในหน้าที่
ทุพพลภาพถาวร
เกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของนายจ้าง
ไร้ความสามารถ
เสมือนไร้ความสามารถ
ให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
............................................................................................................................................

เพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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หมวด 9
ค่ ำใช้ จ่ำยกองทุน
1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากกองทุน ได้แก่
ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนตามสัญญาระหว่างบริ ษทั จัดการและกองทุน
ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมในการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิกกองทุน
ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
อากรแสตมป์ , ไปรษณี ย ์
ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชาระบัญชี ในกรณี เลิกกองทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่ / การประชุมอื่นที่จดั ขึ้นตามข้อบังคับนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย เพื่อการรับชาระหนี้
ใด ๆ ของกองทุนตามที่จ่ายจริ ง
ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสมาชิก โดยเสี ยงข้างมากของ
o จานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
o จานวนสมาชิกที่มาประชุม
ค่าเสี ยหายหรื อดอกเบี้ยที่กองทุนต้องชาระตามคาพิพากษาหรื อคาสั่งศาล
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
……………………………………………………………….............................................
ทั้งนี้ ให้กระจายค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากกองทุนตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
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เพิ่มเติม
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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หมวด 10
กำรประชุมใหญ่
1. คณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และการ
ประชุมนี้ เรี ยกว่า การประชุมใหญ่สามัญ ส่วนการประชุมใหญ่คราวอื่น เรี ยกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยการเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เป็ นไปตามข้อ 4
การบอกกล่าวการประชุมแก่สมาชิกให้กระทาโดยวิธีการ......................เพื่อให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่
และหัวข้อประชุม และจะปิ ดประกาศที่มีสาระดังกล่าวไว้ ณ ที่ต้งั ของสานักงานกองทุน และสถานที่ของ
นายจ้างซึ่งสมาชิกนั้นทางานอยู่ การบอกกล่าวและการปิ ดประกาศนั้น จะดาเนินการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า................วัน
2. วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่สามัญ
รับรองงบดุล
เลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ ายลูกจ้าง
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีกองทุน
........................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่วิสามัญ
........................................................................................................................................................
4. การประชุมใหญ่วิสามัญ จะประชุมเมื่อ
(1) คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรให้เรี ยกประชุม
(2) สมาชิกกองทุนจานวน...............................ของสมาชิกกองทุนทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เข้าชื่อ
ร้องขอให้คณะกรรมการกองทุนเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยหนังสื อร้องขอนั้นต้องระบุวตั ถุประสงค์
ในการประชุมด้วย เมื่อสมาชิกได้ร้องขอให้คณะกรรมการกองทุนเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ และ
ภายหลังจากนั้นสามสิ บวันนับแต่วนั ที่สมาชิกได้ร้องขอคณะกรรมการกองทุนมิได้เรี ยกประชุม
สมาชิกกองทุนนี้จะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเองก็ได้
(3) กรณี อื่น ๆ ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุให้ตอ้ งจัดการประชุมใหญ่
....................................................................................................................................................
5. ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง ต้องมีสมาชิกกองทุนเข้าประชุม จานวน.............................ของสมาชิกกองทุน
ทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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6. ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง
o ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเป็ นประธานในที่ประชุม
o ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการกองทุนไม่มีหรื อไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการกองทุนคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
7. การลงมติใดๆ ของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสี ยงข้างมากของ……………………………………. ในกรณี ที่
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด หรื อ..........................................................
8. ในการประชุมใหญ่สมาชิกนั้นเรี ยกนัดเวลาใดเมื่อล่วงเวลานัดนั้นไปแล้วเป็ นเวลา...................(นาที/ช.ม.)
ยังไม่ครบองค์ประชุม หากเป็ นการประชุมที่ได้เรี ยกนัดเพราะสมาชิกกองทุนร้องขอ ให้การประชุมใหญ่
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมใหญ่น้ นั มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะสมาชิกร้องขอ ให้คณะกรรมการ
กองทุน เรี ยกประชุมใหม่ ภายใน...................วัน และการประชุมใหญ่ในครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบ
องค์ประชุม
ในกรณี ที่เป็ นกองทุนหลายนายจ้างหรื อกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน คณะกรรมการกองทุนอาจจัดให้
มีการประชุมของสมาชิกเฉพาะรายนายจ้าง / รายนโยบาย ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
การเรี ยกประชุมและการแจ้งการประชุม
...................................................................................................................................................................
องค์ประชุม
...................................................................................................................................................................
การลงมติในที่ประชุม
...................................................................................................................................................................
อื่น ๆ
...................................................................................................................................................................

เพิม่ เติม
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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หมวด 11
กำรโอนและกำรรับโอนสมำชิก
1. สมาชิกมีความประสงค์จะขอโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนสารองเลี้ยงชีพของนายจ้างรายใหม่
ให้สมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการโอนย้ายไม่นอ้ ยกว่า………..วัน
โดยต้องโอนเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากกองทุนทั้งจานวนไปยังกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าว
2. การขอโอนย้ายไปยังกองทุนสารองเลี้ยงชีพอื่นที่นายจ้างจัดให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้
หรื อการโอนย้ายนโยบายการลงทุนในกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุนให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
ให้แสดงความจานงขอโอนย้ายเงินกองทุนได้ปีละ…………ครั้ง
โอนเงิน/ทรัพย์สินไปตามสัดส่วนที่สมาชิกกาหนดภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน
……………………………………………………………………………...................
3. การรับโอนเงินจากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการหรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพอื่น ผูข้ อโอนต้องแจ้งให้
คณะกรรมการกองทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการขอโอนเงินไม่นอ้ ยกว่า……. วัน โดยเงินที่รับโอน
มาทั้งจานวนจะนามาคานวณเป็ นจานวนหน่วยไว้ในกองทุน ดังนี้
เงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสะสม
……………………………………………………………………………...................
4. ในกรณี กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน หากปรากฏว่านโยบายการลงทุนใดมีจานวนสมาชิกหรื อ
มูลค่าทรัพย์สินของนโยบายการลงทุนนั้นเหลืออยูน่ อ้ ย จนเป็ นเหตุให้มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร
ยกเลิกนโยบายการลงทุนดังกล่าวและให้สมาชิกแสดงความจานงโอนเงินไปยังนโยบายการลงทุนอืน่
...............................................................................................................................................................

เพิม่ เติม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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หมวด 12
กำรเลิกกองทุนและกำรชำระบัญชี
1. กองทุนเลิกเมื่อ
(1) นายจ้างเลิกกิจการ หรื อนายจ้างทุกรายถอนตัวจากกองทุน (กรณี นายจ้างในกองทุนหลายนายจ้าง)
(2) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก โดยมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า............................
(3) นายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุน
ไม่มีสมาชิกเหลืออยูใ่ นกองทุน
........................................................................................................................................................
2. เมื่อกองทุนเลิก ยกเว้น กรณี นายทะเบียนสั่งให้เลิก คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่กองทุนเลิก และต้องดาเนินการแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี และจัดให้มีการชาระบัญชี
ภายใน 30 วันและให้แล้วเสร็ จภายใน 150 วันนับแต่วนั ที่กองทุนเลิก หรื อภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิ
จากนายทะเบียนให้ขยายระยะเวลาชาระบัญชีให้แล้วเสร็ จได้
3. ในระหว่างการชาระบัญชี ถ้าผูช้ าระบัญชีเห็นสมควรจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างบางส่วนก่อนก็ได้
และเมื่อการชาระบัญชีแล้วเสร็ จต้องจ่ายเงินทั้งหมดที่คา้ งชาระให้แก่ลูกจ้างภายใน 30 วัน นับแต่
วันเสร็ จสิ้นการชาระบัญชี
4. การชาระบัญชีกองทุนให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยการชาระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริ ษทั จากัด มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
5. เมื่อชาระบัญชีแล้ว สมาชิกไม่มารับเงิน ภายใน.............วัน
o ให้นาไปวางที่สานักงานวางทรัพย์
o ...............................................................................................................................................
6. กรณี กองทุนเลิก และชาระบัญชีเสร็ จสิ้นให้จ่ายเงินทั้งหมดที่คา้ งชาระแก่สมาชิกภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วนั เสร็ จการชาระบัญชี ถ้ามีเงินเหลืออยู่ ให้ผชู ้ าระบัญชีดาเนินการ
o บริ จาคให้องค์กรการกุศล
o .............................................................................................................................................

30

ทะเบียนเลขที่.............../……..........

7. นายจ้างในกองทุนหลายนายจ้างจะถือว่าถอนตัวจากการเข้าร่ วมในกองทุนหลายนายจ้าง
เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) นายจ้างเลิกกิจการ
(2) นายจ้างประสงค์ที่จะถอนตัว
(3) ไม่มีสมาชิกของนายจ้างเหลืออยูใ่ นกองทุน
………….............................................................................................................................................
8. การชาระบัญชีของกองทุนกรณี นายจ้างบางรายถอนตัวออกจากกองทุน
o ให้เป็ นไปตามวิธีการเดียวกับกรณี กองทุนเลิก
o ให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการกองทุน
o ชาระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างกองทุนกับนายจ้างที่ถอนตัวให้เสร็ จสิ้นภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่นายจ้างถอนตัว
o .........................................................................................................................................
และเมื่อชาระบัญชีเสร็จสิ้นคณะกรรมการกองทุนต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันเสร็ จการชาระบัญชี ถ้ามีเงินเหลืออยูใ่ ห้
o บริ จาคให้องค์กรการกุศล
o …………………………………………………………………………………………………

เพิม่ เติม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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หมวด 13
กำรคงเงินไว้ ในกองทุน
1. “สมาชิก” ตามความในหมวดนี้ หมายความถึง สมาชิกที่ออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมถึงสมาชิกที่
เกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของนายจ้าง และได้แสดงเจตนาขอคงเงินไว้ในกองทุน
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบตามแบบที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยสมาชิกไม่ตอ้ งจ่ายเงินสะสม
และนายจ้างไม่จาต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
2. ในกรณี ที่สมาชิกเสี ยชีวิตในระหว่างที่คงเงินไว้ในกองทุน การจ่ายเงินจากกองทุนให้ดาเนินการดังนี้
ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยมรดกมาใช้บงั คับ
(บริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขขึ้นใช้เองเพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยมรดก)
3. สมาชิกสามารถคงเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีสิทธิ ได้รับไว้ในกองทุนได้ไม่เกิน ......... ปี นับแต่วนั สิ้นสมาชิกภาพ
โดยยังคงเป็ นสมาชิกของกองทุนในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
4. กรณี นายจ้างเลิกกิจการ
ให้ระยะเวลาการคงเงินของสมาชิกรายดังกล่าวสิ้นสุ ดลง และกองทุนจะดาเนินการชาระบัญชีตามวิธีที่
กาหนดไว้ในหมวด 12 โดยบริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกตามวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวด 8 ข้อ 5
หรื อตามวิธีการที่บริ ษทั จัดการและสมาชิกตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. กรณี นายจ้างถอนตัวจากกองทุนเพื่อโอนย้ายไปกองทุนใหม่
ให้บริ ษทั จัดการของกองทุนเดิมโอนเงินกองทุนของสมาชิกไปพร้อมกับการโอนย้ายกองทุนไปยัง
กองทุนใหม่ โดยคณะกรรมการกองทุนได้แจ้งให้บริ ษทั จัดการของกองทุนใหม่ทราบแล้ว
6. สมาชิกไม่มีสิทธิดงั ต่อไปนี้ในระหว่างการคงเงินไว้ในกองทุน
เงินเพิ่มที่นายจ้างส่งเงินเข้ากองทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่สมาชิกซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับ
เงินที่ตกเป็ นของกองทุนตามมาตรา 23 วรรคสี่
เข้าร่ วมประชุมที่จดั ขึ้นตามข้อบังคับนี้
ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมที่จดั ขึ้นตามข้อบังคับนี้
(สิ ทธิในเรื่ องอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ เช่น สิ ทธิการสมัครเป็ นกรรมการกองทุน เป็ นต้น)
กรณี กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน สมาชิกมีสิทธิเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ โดยแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้คณะกรรมการกองทุนหรื อบริ ษทั จัดการทราบตามแบบที่บริ ษทั จัดการกาหนด
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เพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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หมวด 14
กำรขอรับเงินจำกกองทุนเป็ นงวด
1. “สมาชิก” ตามความในหมวดนี้ หมายความถึง สมาชิกที่เกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ของนายจ้าง และได้แสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวด
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบตามแบบที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยสมาชิกไม่ตอ้ งจ่ายเงินสะสมและ
นายจ้างไม่จาต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
2. ในกรณี ที่สมาชิกเสี ยชีวิตในระหว่างที่ขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวด การจ่ายเงินจากกองทุนให้ดาเนินการดังนี้
ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยมรดกมาใช้บงั คับ
(บริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขขึ้นใช้เองเพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยมรดก)
3. กรณี ที่นายจ้างเลิกกิจการ
ให้การขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวดสิ้นสุ ดลง และกองทุนจะดาเนินการชาระบัญชีตามวิธีที่กาหนดไว้ใน
หมวด 12 โดยบริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดให้แก่สมาชิกตามวิธีการที่กาหนดไว้ใน
หมวด 8 ข้อ 5 หรื อตามวิธีการที่บริ ษทั จัดการและสมาชิกตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. กรณี นายจ้างถอนตัวจากกองทุนเพื่อโอนย้ายไปกองทุนใหม่
การขอรับเงินจากกองทุนเดิมเป็ นอันสิ้นสุ ดลง โดยบริ ษทั จัดการของกองทุนเดิมจะโอนเงินกองทุนที่เหลือ
ทั้งหมดของสมาชิกไปพร้อมกับการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนใหม่ เพื่อให้สมาชิกขอรับเงินจากกองทุน
ใหม่เป็ นงวด โดยคณะกรรมการกองทุนได้แจ้งให้บริ ษทั จัดการของกองทุนใหม่ทราบแล้ว
5. สมาชิกไม่มีสิทธิดงั ต่อไปนี้ในระหว่างการขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวด
เงินเพิ่มที่นายจ้างส่งเงินเข้ากองทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่สมาชิกซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับ
เงินที่ตกเป็ นของกองทุนตามมาตรา 23 วรรคสี่
เข้าร่ วมประชุมที่จดั ขึ้นตามข้อบังคับนี้
ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมที่จดั ขึ้นตามข้อบังคับนี้
(สิ ทธิในเรื่ องอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ เช่น สิ ทธิการสมัครเป็ นกรรมการกองทุน เป็ นต้น)
กรณี กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน สมาชิกมีสิทธิเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ โดยแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้คณะกรรมการกองทุนหรื อบริ ษทั จัดการทราบตามแบบที่บริ ษทั จัดการกาหนด
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ทะเบียนเลขที่.............../……..........

เพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

สมำชิกที่เกษียณอำยุ และขอคงเงินไว้ในกองทุนสำมำรถแสดงเจตนำเป็ นขอรับเงินจำกกองทุนเป็ นงวดได้
สมาชิกที่เกษียณอายุและขอคงเงินไว้ในกองทุนสามารถแสดงเจตนาเปลี่ยนจากขอคงเงินไว้ในกองทุนเป็ นขอรับเงิน
จากกองทุนเป็ นงวดได้
โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้คณะกรรมการกองทุนหรื อบริ ษทั จัดการทราบตามแบบที่บริ ษทั จัดการกาหนด
.........................................................................................................................................................................
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หมวด 15
เบ็ดเตล็ด
1. ข้อปฏิบตั ิอนื่ ๆ ที่มิได้ระบุในข้อบังคับกองทุนนี้ให้อยูภ่ ายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและในกรณี ที่ขอ้ บังคับ
กองทุนส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บงั คับแทน
ข้อบังคับกองทุนในส่วนนั้น

เพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ตัวอย่างข้ อบังคับที่ไม่ รับจดทะเบียน

ตัวอยางขอบังคับที่ไมรับจดทะเบียน
ขอกําหนดที่ขดั ตอมาตรา 9 (8) การตัดสิทธิลูกจางโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
1. การกําหนดเงื่อนไข Vesting Period (ตามอายุงาน/อายุสมาชิก) ที่มสี ิทธิไดรับเงินสมทบ 100%
จํานวนปที่มีสิทธิไดรับเงินสมทบ 100%
ไมเกิน 10 ป
มากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป
มากกวา 15 ป

แนวทางพิจารณา
รับจดทะเบียน
ใหชี้แจงเหตุผลที่จําเปนตองกําหนดระยะเวลาเกินกวา 10 ป
ไมรับจดทะเบียน

เหตุผล : เปนขอกําหนดที่ขดั ตอมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ที่หามตัดสิทธิสมาชิกไมใหไดรับเงินสมทบ 100% โดยไมมีเหตุอันสมควร
2. เงื่อนไขการไมจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ (unvested clause)
ขอความมาตรฐานที่รับจดทะเบียน
(1) การทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) กรณีทําใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง ไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม
(3) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรมในเรื่องที่รายแรง
** เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจาก (1) (2) (3) จะตองมีขอความวา “จนเปนเหตุใหนายจางไดรับความ
เสียหายอยางรายแรง” ตอทายเสมอจะตองมีขอความวา "จนเปนเหตุใหนายจางไดรบั ความเสียหายอยาง
รายแรง" ขยายความผิดนัน้ ๆ อยูดวยเสมอจึงจะรับจดทะเบียน
เหตุผล : การเพิ่มขอความ “เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง” เปนแนวทางที่กําหนด
เพื่อใหสอดคลองตามเจตนารมณของมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติไววา “...........ขอกําหนดนั้นจะตองไมตัดสิทธิของลูกจางโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร”
3. ขอบังคับที่มีขอกําหนดไมใหสมาชิกที่เกษียณใชสิทธิขอคงเงินในกองทุน
ตัวอยาง
สมาชิกที่ขอคงเงิน” หมายความถึง สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะเหตุออกจากงาน และขอ
คงเงินที่สมาชิกมีสิทธิไดรับทั้งหมดไวในกองทุน ไมรวมถึงสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุเกษียณ
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เหตุผล ตามมาตรา 23/3 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติ
เกี่ยวกับการขอคงเงินไววา “เมื่อลูกจางรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไมวาดวยเหตุใด.....” จึง
เปนกรณีทกี่ ฎหมายใหสิทธิแกลูกจางที่สนิ้ สมาชิกภาพในทุกกรณีซึ่งรวมถึงการสิ้นสมาชิกภาพเพราะ
เหตุเกษียณอายุดวย การจะกําหนดขอบังคับที่เปนการตัดสิทธิตามกฎหมาย โดยกําหนดไมใหสมาชิกที่
เกษียณอายุขอคงเงินนั้นจึงไมอาจกําหนดได
ขอกําหนดที่ขดั ตอมาตรา 24 สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอนกันไดและไมอยูใ นความรับผิดแหง
การบังคับคดี
4. ขอบังคับที่มีขอกําหนดใหกองทุนจายเงินสมทบแกลกู จางในจํานวนที่เหลือสุทธิภายหลังจากหัก
คาเสียหายที่ลกู จางไดทําไวกับนายจางแลว
ตัวอยาง
...อนึ่ง หากสมาชิกกระทําการใด ๆ อันทําใหนายจางไดรบั ความเสียหาย นายจางมีสทิ ธิ
ที่จะทําหนังสือแจงเรื่องไปยังผูจัดการกองทุนฯ เพื่อไมจา ยเงินสมทบสวนของนายจางตามที่นายจาง
ไดรับความเสียหายนั้น
เหตุผล : เปนขอบังคับที่เขาลักษณะเปนการหักกลบลบหนี้ ซึ่งขัดตอมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ที่กําหนดใหสิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอนกันได และไมอยู
ในความรับผิดแหงการบังคับคดี
ขอกําหนดที่ขดั ตอสิทธิขั้นพืน้ ฐานของสมาชิก
5. ขอบังคับที่มีขอกําหนดหามสมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไมออกจากงาน
เหตุผล : การลาออกจากกองทุนโดยไมออกจากงานเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกที่สามารถกระทําได
ตามความสมัครใจ ตามเกณฑการพิจารณารับจดทะเบียนในปจจุบนั ขอบังคับของกองทุนจึงไมควรมี
ขอกําหนดที่มลี ักษณะเปนการหามสมาชิกลาออกจากกองทุน
ขอกําหนดที่ขดั ตอมาตรา 5 และมาตรา 11
6. ขอบังคับที่กําหนดใหมีกรรมการกองทุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาที่เปนทั้งกรรมการกองทุนฝายนายจาง
และฝายลูกจาง
เหตุผล : กฎหมายกําหนดใหกองทุนจะมีขนึ้ ก็แตโดยที่ลกู จางและนายจางตกลงกันจัดตั้งขึ้น (มาตรา 5)
และใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซึ่งลูกจางเลือกตั้งและผูแทนซึ่งนายจางแตงตั้ง
มีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของกองทุน (มาตรา 11) จึงอนุมานไดวา กองทุนตองมีผูแทนของทั้งสอง
ฝายแสดงเจตจํานงที่จะมีสวัสดิการเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจาง
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ขอกําหนดที่ขดั ตอมาตรา 23 ที่กําหนดใหกองทุนตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
7. ขอบังคับที่มีขอกําหนดใหสมาชิกสามารถสละสิทธิ์ไมขอรับเงินจากกองทุน ไมวา สมาชิกจะสมัครใจ
หรือไมก็ตาม
ตัวอยาง
...ภายใตขอบังคับขอ x.x สมาชิกอาจสละสิทธิ์เรียกรองหรือสิทธิใด ๆ ที่พึงมีในเงินกองทุน ซึ่งมี
ลักษณะเปนนิติกรรมฝายเดียว โดยตองมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงเจตนาในลักษณะใด ๆ ตอกองทุน
โดยตรงหรือแสดงเจตนาผานกองทุนรายนายจางของตน ....”
เหตุผล : ขอบังคับของกองทุนที่กําหนดใหสมาชิกมีสิทธิสละสิทธิ์ที่จะไมรับเงินในกองทุนไมวาจะเปน
กรณีกอนสิ้นสมาชิกภาพหรือภายหลังการสิ้นสมาชิกภาพ เปนขอบังคับที่ขัดตอวัตถุประสงคของกองทุนที่
มีจุดประสงคเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางที่ออมเงินผานระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดมีเงินเพือ่ ไวใชจาย
ในยามเกษียณอายุ ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน การกําหนดใหลูกจางสามารถสละสิทธิ์ที่จะไมรับ
เงินจากกองทุนจะทําใหกลไกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไมสามารถบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมายได
อีกทั้งยังขัดตอมาตรา 23 ที่กําหนดวิธีการจายเงินใหแกสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพไวเปนการเฉพาะแลว

