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ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กจ. 4/2560 

เร่ือง  การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ 

และผูลงทุนรายใหญ 

(ฉบับประมวล) 

_______________________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1   ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 9/2555  

เร่ือง การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ขอ 2   ในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ซึ่งกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย การเสนอขายหลักทรัพย หรือการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

โดยประกาศดังกลาวมิไดกําหนดบทนิยามคําวาผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ หรือผูลงทุนรายใหญ 

ไวโดยเฉพาะเปนประการอ่ืน ใหคําดังกลาวมีความหมายตามที่กําหนดไวในขอ 4 ขอ 5 หรือขอ 6 แลวแตกรณี 

ขอ 3   ในประกาศน้ี 

  “เงินฝาก”  หมายความวา   ทรัพยสินดังตอไปน้ี 

  (1)  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  

ที่ผูรับฝากเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน หรือเปนสถาบัน

การเงินตามกฎหมายตางประเทศ 

  (2)  ขอตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงไดกับทรัพยสินตาม (1) ที่เปนไปตามหลักชะรีอะฮ 

(Shariah) โดยคูสัญญาฝายที่เทียบเคียงไดกับผูรับฝากเปนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย หรือเปนสถาบัน

การเงินตามกฎหมายตางประเทศ  ทั้งน้ี คูสัญญาที่เทียบเคียงไดกับผูฝากตองสามารถเรียกคืนเงินตนจาก

คูสัญญาฝายที่เทียบเคียงไดกับผูรับฝากไดเต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

  (3)  สลากออมทรัพยที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร 

  (4)  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน 
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ขอ 4   ผูลงทุนสถาบัน ไดแกผูลงทุนดังตอไปน้ี 

  (1)  ธนาคารแหงประเทศไทย 

  (2)  ธนาคารพาณิชย 

  (3)  ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  

  (4)  บริษัทเงินทุน 

  (5)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

  (6)  บริษัทหลักทรัพย 

  (7)  บริษัทประกันวินาศภัย 

  (8)  บริษัทประกันชีวิต 

  (9)  กองทุนรวม  

  (10)  กองทุนสวนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพยรับจัดการเงินทุนของผูลงทุนรายใหญพิเศษ 

ผูลงทุนรายใหญ หรือผูลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  

  (11)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  (12)  กองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

  (13)  กองทุนประกันสังคม 

  (14)  กองทุนการออมแหงชาติ 

  (15)  กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

  (16)  ผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  (17)1  ยกเลิก 

  (18)  สถาบันการเงินระหวางประเทศ  

  (19)  สถาบันคุมครองเงินฝาก 

  (20)  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

  (21)  นิติบุคคลประเภทบรรษัท 

  (22)  นิติบุคคลซึ่งมีผูลงทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75  

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

  (23)  ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (22) 

 

                                                        
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี กจ. 4/2562  เรื่อง การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ และผูลงทุนรายใหญ 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  (24)  ผูจัดการกองทุน หรือผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

  (25)  ผูลงทุนอ่ืนใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

  ขอ 5   ผูลงทุนรายใหญพิเศษ ไดแกผูลงทุนดังตอไปน้ี  

  (1)  นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี  

         (ก)  มีสวนของผูถือหุนตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว 

ต้ังแต 200 ลานบาทขึ้นไป  

         (ข)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาต้ังแต 40 ลานบาท

ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวต้ังแต 80 ลานบาทขึ้นไป  ทั้งน้ี 

ใหพิจารณาตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว 

  (2)  บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคูสมรสแลวมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

         (ก)  มีสินทรัพยสุทธิต้ังแต 70 ลานบาทขึ้นไป  ทั้งน้ี สินทรัพยดังกลาวไมนับรวม

มูลคาอสังหาริมทรัพยซึ่งใชเปนที่พักอาศัยประจําของบุคคลน้ัน 

         (ข)  มีรายไดตอปต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไมนับรวมกับคูสมรสแลว 

มีรายไดตอปต้ังแต 7 ลานบาทขึ้นไป 

         (ค)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาต้ังแต 25 ลานบาท 

ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 

  ขอ 6   ผูลงทุนรายใหญ ไดแกผูลงทุนดังตอไปน้ี 

  (1)  นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

         (ก)  มีสวนของผูถือหุนตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว 

ต้ังแต 100 ลานบาทขึ้นไป 

         (ข)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาต้ังแต 20 ลานบาท

ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวต้ังแต 40 ลานบาทขึ้นไป  ทั้งน้ี 

ใหพิจารณาตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว 

  (2)  บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคูสมรสแลวมีลักษณะใดลกัษณะหน่ึงดังน้ี 

         (ก)  มีสินทรัพยสุทธิต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป  ทั้งน้ี สินทรัพยดังกลาวไมนับรวม

มูลคาอสังหาริมทรัพยซึ่งใชเปนที่พักอาศัยประจําของบุคคลน้ัน 

         (ข)  มีรายไดตอปต้ังแต 4 ลานบาทขึ้นไป 

         (ค)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาต้ังแต 10 ลานบาท

ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป 
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  ขอ 7   ในกรณีทีม่ีประกาศฉบับใดอางอิงความหมายของคาํวา “ผูลงทุนสถาบัน” หรือ 

“ผูลงทุนรายใหญ” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 9/2555  

เร่ือง การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ใหการอางอิง

ดังกลาวหมายถึงการอางอิงความหมายของคําวา “ผูลงทุนสถาบัน” หรือ “ผูลงทุนรายใหญ” แลวแตกรณี 

ตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี 

  ขอ 8   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  เปนตนไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  

 

 

 

 (นายวรวิทย  จําปรัตน) 

 ประธานกรรมการ  

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 


