
-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 4/2560 
เร่ือง  การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

และผูล้งทุนรายใหญ่ 
___________________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 9/2555  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ขอ้ 2   ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการออกหลกัทรัพย ์การเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 
การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยประกาศดงักล่าวมิไดก้ าหนดบทนิยามค าวา่ผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญพ่ิเศษ หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ไวโ้ดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน ใหค้  าดงักล่าวมีความหมาย
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ขอ้ 5 หรือขอ้ 6 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “เงินฝาก”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  
ท่ีผูรั้บฝากเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน หรือเป็น
สถาบนัการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ     
  (2)  ขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บัทรัพยสิ์นตาม (1) ท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์
(Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงไดก้บัผูรั้บฝากเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ 
เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ  ทั้งน้ี คู่สัญญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากตอ้งสามารถเรียกคืน 
เงินตน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 
  (3)  สลากออมทรัพยท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
  (4)  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ท่ีผา่น 
การพิจารณาของฝ่ายพฒันากฎเกณฑ ์2 แลว้ 
เม่ือวนัท่ี   5/2/2559                 .                              
CSDS เลขท่ี    123/2558   
คร้ังท่ี 3 ผา่นทาง   CSDS 
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ขอ้ 4   ผูล้งทุนสถาบนั ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  (2)  ธนาคารพาณิชย ์
  (3)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
  (4)  บริษทัเงินทุน 
  (5)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
  (6)  บริษทัหลกัทรัพย ์
  (7)  บริษทัประกนัวินาศภยั 
  (8)  บริษทัประกนัชีวิต 
  (9)  กองทุนรวม  
  (10)  กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  
  (11)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (12)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
  (13)  กองทุนประกนัสังคม 
  (14)  กองทุนการออมแห่งชาติ 
  (15)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
  (16)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (17)  ผูป้ระกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือขายสินคา้ 
เกษตรล่วงหนา้  
  (18)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
  (19)  สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
  (20)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (21)  นิติบุคคลประเภทบรรษทั 
  (22)  นิติบุคคลซ่ึงมีผูล้งทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75  
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
  (23)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22) 
  (24)  ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
  (25)  ผูล้งทุนอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
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  ขอ้ 5   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  
  (1)  นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
         (ก)  มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้นไป  
         (ข)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 40 ลา้นบาท
ขึ้นไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้นไป   
ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
  (2)  บุคคลธรรมดาซ่ึงนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  มีสินทรัพยสุ์ทธิตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้นไป  ทั้งน้ี สินทรัพยด์งักล่าวไม่นบัรวม
มูลค่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น 
         (ข)  มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ีไม่นบัรวมกบัคู่สมรสแลว้ 
มีรายไดต้่อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทขึ้นไป 
         (ค)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 25 ลา้นบาท 
ขึ้นไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้นไป 

  ขอ้ 6   ผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้นไป 
         (ข)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 20 ลา้นบาท
ขึ้นไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้นไป   
ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
  (2)  บุคคลธรรมดาซ่ึงนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  มีสินทรัพยสุ์ทธิตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้นไป  ทั้งน้ี สินทรัพยด์งักล่าวไม่นบัรวม
มูลค่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น 
         (ข)  มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทขึ้นไป 
         (ค)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาท
ขึ้นไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป 
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  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัใดอา้งอิงความหมายของค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั”  
หรือ “ผูล้งทุนรายใหญ่” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 9/2555  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2555  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงความหมายของค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” หรือ  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” แลว้แต่กรณี ตามท่ีก าหนดในประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
 
 
 
 (นายวรวิทย ์ จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 


