ร่ างประกาศตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่ผา่ น
การพิจารณาของฝ่ ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2 แล้ว
เมื่อวันที่ 5/2/2559
.
CSDS เลขที่ 123/2558
ครั้งที่ 3 ผ่านทาง CSDS

-ร่ างประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 4/2560
เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
และผูล้ งทุนรายใหญ่
___________________________

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 9/2555 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ข้อ 2 ในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยประกาศดังกล่าวมิได้กาหนดบทนิยามคาว่าผูล้ งทุนสถาบัน
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ไว้โดยเฉพาะเป็ นประการอื่น ให้คาดังกล่าวมีความหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ข้อ 5 หรื อข้อ 6 แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“เงินฝาก” หมายความว่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) เงินฝาก บัตรเงิ นฝาก ใบรับฝากเงิน หรื อตราสารอื่ นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
ที่ผรู ้ ับฝากเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน หรื อเป็ น
สถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) ข้อตกลงที่มีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั ทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็ นไปตามหลักชะรี อะฮ์
(Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กบั ผูร้ ับฝากเป็ นธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย หรื อ
เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากต้องสามารถเรี ยกคืน
เงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กบั ผูร้ ับฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ
(3) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
(4) สลากออมสิ นพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิ น
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ข้อ 4 ผูล้ งทุนสถาบัน ได้แก่ผลู ้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(4) บริ ษทั เงินทุน
(5) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษทั หลักทรัพย์
(7) บริ ษทั ประกันวินาศภัย
(8) บริ ษทั ประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษทั หลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรื อผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (25)
(11) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(17) ผูป้ ระกอบธุ รกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสิ นค้า
เกษตรล่วงหน้า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิติบุคคลซึ่งมีผลู ้ งทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(23) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะทานองเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(25) ผูล้ งทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
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ข้อ 5 ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ได้แก่ผลู ้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาท
ขึ้นไป หรื อในกรณี ที่นบั รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิต้ งั แต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวม
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนั้น
(ข) มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรื อในกรณี ที่ไม่นบั รวมกับคู่สมรสแล้ว
มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาท
ขึ้นไป หรื อในกรณี ที่นบั รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
ข้อ 6 ผูล้ งทุนรายใหญ่ ได้แก่ผลู ้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป หรื อในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิต้ งั แต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวม
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนั้น
(ข) มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาท
ขึ้นไป หรื อในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
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ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับใดอ้างอิงความหมายของคาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน”
หรื อ “ผูล้ งทุนรายใหญ่” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 9/2555 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงความหมายของคาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” หรื อ
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายวรวิทย์ จาปี รัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

