เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อกน. 3/2559

เรื่อง
ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดนิยามผู้ลงทุน ultra high net worth (UHNW)
และการผ่อนคลายข้อจากัดการลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
สานักงานได้จัดทาเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th
ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สานักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: puttikul@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 22 มกราคม 2559

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ดังนี้
1. นางสาวพุฒิกุล อัครชลานนท์
โทรศัพท์ 0-2695-4628
2. นายธีรวัตร์ มุกดาพิทักษ์
โทรศัพท์ 0-2263-6511
สานักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2695-4628 หรือ 0-2263-6511 โทรสาร 0-2695-4629

ส่วนที่ 1 : บทนา
ตามที่สานักงานมีแนวคิดที่จะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของ บลจ. ให้สามารถเสนอขาย
กองทุนที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกับกองทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมผู้ลงทุน
ไทยที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองให้มีความคุ้นเคยกับการลงทุนในกองทุนที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับผู้ลงทุนในประเทศ โดยระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่
16 พฤศจิกายน 2558 สานักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการการผ่อนคลายข้อจากัดการลงทุนของ
กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ซึ่งสามารถลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินได้ทุกประเภท
และไม่กาหนดอัตราส่วนการลงทุน (เช่นเดียวกับ hedge fund) รวมทั้ง สามารถกู้ยืมหรือทาธุรกรรมขาย
โดยมีสัญญาซื้อคืน (“repo”) เพื่อการลงทุนได้ (ไม่เกิน 50% ของ NAV) และกาหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุน
ที่จะสามารถลงทุนในกองทุนดังกล่าวให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุนดังกล่าวนั้น
สานักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สานักงานเสนอ นอกจากนี้ สานักงานได้มีการหารือกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ยวกับนิยามของผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยสานักงาน
ได้พิจารณาปรับนิยามผู้ลงทุนดังกล่าวเพิ่มเติมและเปิดให้ภาคเอกชนพิจารณาอีกครั้งจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม
2558
ในการนี้ สานักงานได้ดาเนินการยกร่างประกาศตามแนวทางที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
และการหารือกับ ธปท. แล้ว อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างประกาศที่เกี่ยวข้องมีทั้งส่วนที่ต้องเสนอต่อ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน (“คณะกรรมการ ก.ต.ท.”) ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ ในครั้งนี้ สานักงานจึงขอเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นร่างประกาศในส่วนที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แก่ ร่างประกาศ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนดนิยามผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ultra high net worth : “UHNW”) และการก่อภาระผูกพัน
โดยการกู้ยืมหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repo) เพื่อการลงทุนของกองทุน ดังนี้
1. ร่างประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2559
เรื่อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
2. ร่างประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2559
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน และการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนาม
ของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องฉบับอื่น เช่น ร่างประกาศเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งจะต้องเสนอต่อ
คณะกรรมการ ก.ต.ท. สานักงานจะดาเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งต่อไป

หน้า 2

ส่วนที่ 2 : เหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์
เนื่องจากปัจจุบันกองทุนรวมในประเทศไทยที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
ยังมีข้อจากัดด้านการลงทุน จึงทาให้ทางเลือกในการลงทุนในประเทศมีอยู่ค่อนข้างจากัด โดยในอนาคต
หากมีการเปิดเสรีผู้ลงทุนไทยสามารถไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้อย่างเสรี ในขณะที่กองทุนไทย
ยังมีข้อจากัดด้านการลงทุน จะทาให้เกิดความเหลื่อมล้าของศักยภาพในการแข่งขันของ บลจ. ที่ยัง
ไม่สามารถเสนอขายกองทุนได้เทียบเคียงกับกองทุนที่เสนอขายอยู่ในต่างประเทศ และผู้ลงทุนไทย
ก็จะไม่มีโอกาสได้เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้การลงทุนในกองทุนที่มีความหลากหลายเท่าที่ควร
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ บลจ. และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ลงทุนไทย
สาหรับการเปิดเสรีการลงทุนดังกล่าว สานักงานจึงเห็นควรผ่อนคลายหลักเกณฑ์สาหรับกองทุนรวม
ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยให้สามารถเทียบเคียงได้กับสากล
ส่วนที่ 3 : สรุปสาระสาคัญของร่างประกาศ
ภาพรวมของแนวทางการปรับปรุง
สานักงานเห็นควรผ่อนคลายหลักเกณฑ์ด้านการลงทุนให้ บลจ. สามารถจัดตั้งกองทุนรวม
ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยประเภทที่ไม่มีข้อจากัดด้านการลงทุน (“กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ II
& UHNW”) ได้ กล่าวคือ ผ่อนคลายให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินได้ทุกประเภทโดยไม่มี
หลักเกณฑ์ด้านอัตราส่วนการลงทุน รวมทั้งให้กองทุนดังกล่าวสามารถก่อภาระผูกพันโดยการกู้ยืมหรือ
ทาธุรกรรม repo เพื่อการลงทุนของกองทุนได้ด้วยแต่ไม่เกิน 50% ของ NAV อย่างไรก็ดี สานักงานจะกาหนด
ประเภทผู้ลงทุนที่จะสามารถลงทุนในกองทุนดังกล่าวได้ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าว
ที่อาจสูงขึ้น และยังคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกากับดูแล บลจ.
การขออนุมัติจัดตั้งกองทุน ระบบในการบริหารความเสี่ยง การเสนอขายกองทุน การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนจะยังคงได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม โดยในครั้งนี้ สานักงาน
เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ 2 ฉบับในส่วนที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้
1. ร่างประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2559
เรื่อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ภาคผนวก 1)
เนื่องจากการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนโดยไม่มีข้อจากัดด้านการลงทุน จะทาให้
กองทุนรวมดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อยที่เสนอขายในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ลงทุนในกองทุนดังกล่าวจะมีศักยภาพ
ในการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ สานักงานจึงเห็นควรกาหนดให้ผู้ที่จะสามารถลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว
ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือเป็นผู้ลงทุน UHNW ซึ่งมีฐานะการเงินที่สูงกว่าผู้ลงทุน HNW ในปัจจุบัน
และไม่อนุญาตให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนในกองทุนดังกล่าวได้ โดยสรุปประเภทผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนใน
กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ II & UHNW ได้เป็นดังนี้
หน้า 3

(1) ผู้ลงทุนสถาบัน : เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต กองทุนรวม เป็นต้น
เหมือนนิยามในประกาศปัจจุบัน1
(2) ผู้ลงทุน UHNW : ซึ่งได้แก่ ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ผู้ลงทุน UHNW2

(3)
1. บุคคลธรรมดา
(รวมคู่สมรส)

- net worth3 > 70 ล้านบาท หรือ
- รายได้ต่อปี > 10 ล้านบาท
(หากไม่รวมคู่สมรส > 7 ล้านบาท) หรือ
- port size4 รวมเงินฝาก5 > 50 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้น > 200 ล้านบาท หรือ
2. นิติบุคคล
(ดูจากงบการเงินล่าสุด) - port size4 รวมเงินฝาก5 > 80 ล้านบาท
หมายเหตุ :
- เพื่อให้แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุน HNW มีความสอดคล้องกับแนวทาง
ในการพิจารณาผู้ลงทุน UHNW สานักงานจะปรับปรุงเพิ่มเติมให้การพิจารณาคุณสมบัติด้าน port size
สามารถพิจารณา port size รวมเงินฝากเพิ่มเติมได้ด้วย กล่าวคือ กรณีบุคคลธรรมดา > 20 ล้านบาท
กรณีนิติบุคคล > 40 ล้านบาท
- เพื่อไม่ให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน HNW6
ตามเกณฑ์ปัจจุบัน สานักงานจะกาหนดให้ผู้ลงทุน HNW ดังกล่าว ยังคงสามารถลงทุนในกองทุนรวม
ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยที่มีข้อจากัดการลงทุนที่ผ่อนคลายกว่ากองทุนรวมที่เสนอขายให้กับ
ผู้ลงทุนรายย่อยตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 กล่าวคือ สามารถลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 9/2555 เรื่อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่
9 กรกฏาคม 2555
2
ทั้งนี้ กรณีผู้ลงทุน HNW ประกาศปัจจุบันกาหนดคุณสมบัตดิ ังนี้
บุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) : net worth > 50 ล้านบาท หรือ รายได้ต่อปี > 4 ล้านบาท หรือ port size > 10 ล้านบาท
นิติบคุ คล
: ส่วนของผู้ถือหุ้น > 100 ล้านบาท หรือ port size > 20 ล้านบาท
3
ไม่ให้นาที่พักอาศัยหลัก (primary residence) มาคานวณรวมใน net worth
4
พิจารณาเฉพาะการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5
หรือเทียบเท่า เช่น บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน สลากออมทรัพย์ สลากออมสินพิเศษ
6
รวมถึง บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลที่มีเงินลงทุนขั้นต่าในครั้งแรก (initial minimum subscription) ไม่ต่ากว่า 5 แสนบาท
1
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non-investment grade/unrated ได้โดยไม่จากัดอัตราส่วนการลงทุน รวมทั้งกาหนดอัตราส่วนการลงทุน
company limit ไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV
ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม UHNW และ HNW ข้างต้น
หรือไม่ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้ผู้ลงทุนใช้วิธีการ self-declare ได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจยังคงสามารถ
เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
2. ร่างประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2559
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน และการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนาม
ของกองทุนรวม (ภาคผนวก 2)
เนื่องจากกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยอาจมีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย
โดยอาจมีการสร้าง leverage จากการกู้ยืมหรือการทาธุรกรรม repo เพื่อเพิ่มผลตอบแทนได้ สานักงาน
จึงจะอนุญาตให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงินและทาธุรกรรม repo เพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV
โดยต้องกระทากับคู่สัญญาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามที่กาหนดในประกาศในข้อ 1 ข้างต้นด้วย7 อย่างไรก็ดี
บลจ. จะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจนด้วย
(ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลจะเปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงถัดไป)
ขอบเขตการใช้บังคับ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
วันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา

เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ บริษัทเงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
ประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต กองทุนรวม เป็นต้น
ทั้งนี้ สานักงานจะปรับปรุงประเภทคู่สัญญาของการกู้ยืมเพื่อสภาพคล่องเพื่อให้สอดคล้องกันด้วย
7
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แบบสารวจรับฟังความคิดเห็น
ชื่อผู้ตอบ
ตาแหน่ง
ชื่อบริษัท/ องค์กร
อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
E-mail address
หมายเหตุ : กรณีผู้ตอบแบบสารวจรับฟังความคิดเห็นเป็นผู้ลงทุน โปรดระบุข้อมูลดังนี้
ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนตามนิยามผู้ลงทุน UHNW ตามที่เสนอหรือไม่  มีคุณสมบัติ  ไม่มีคุณสมบัติ
ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนตามนิยามผู้ลงทุน HNW ปัจจุบันหรือไม่
 มีคุณสมบัติ  ไม่มีคุณสมบัติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ร่างประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. /2559 เรื่อง การกาหนดบทนิยาม
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
ความเห็นและข้อเสนอแนะ:
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2. ร่างประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2559
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน และการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนาม
ของกองทุนรวม
ความเห็นและข้อเสนอแนะ:
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ภาคผนวก 1
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-ร่างประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ.
/2559
เรื่อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
และผู้ลงทุนรายใหญ่
___________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 9/2555 เรื่อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ข้อ 2 ในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยประกาศดังกล่าวมิได้กาหนดบทนิยามคาว่าผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ไว้โดยเฉพาะเป็นประการอื่น ให้คาดังกล่าวมีความหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“เงินฝาก” หมายความว่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) เงินฝาก บัตรเงิ นฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
ที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็น
สถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์
(Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คูส่ ัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืน
เงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ
(3) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
(4) สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
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ข้อ 4 ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศในข้อ 2 ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(4) บริษัทเงินทุน
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษัทหลักทรัพย์
(7) บริษัทประกันวินาศภัย
(8) บริษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)
(11) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้า

เกษตรล่วงหน้า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทานองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(25) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
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ข้อ 5 ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศในข้อ 2 และข้อ 4(10) ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเงินฝาก
ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวม
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจาของบุคคลนั้น
(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้ว
มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเงินฝาก
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
ข้อ 6 ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศในข้อ 2 และข้อ 4(10) ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวม
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจาของบุคคลนั้น
(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาท
ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
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ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับใดอ้างอิงความหมายของคาว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน”
หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึง
การอ้างอิงความหมายของคาว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนด
ในประกาศฉบับนี้
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรวิทย์ จาปีรัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ภาคผนวก 2
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-ร่างประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน.
/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน
และการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ในนามของกองทุนรวม
_____________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 11/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 43/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการทาธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 4(1) ถึง (23) แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
/2559 เรื่อง การกาหนดบทนิยาม
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่
“กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือ
ทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวของกองทุนรวมเปิด โดยให้เป็นไปตามข้อ 4
(2) เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
โดยให้เป็นไปตามข้อ 5
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ข้อ 4 ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดมีเหตุจาเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของ
กองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และต้องไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมนั้น
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ต้องไม่เกินกว่า 90 วัน
(3) อัตราส่วนการกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการบริหาร
สภาพคล่องดังกล่าว ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมดังกล่าวเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐาน
ที่กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
ข้อ 5 ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม
เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการจัดการกองทุนรวมและในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม
(1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และต้องไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมนั้น
(2) อัตราส่วนการทาธุรกรรมดังกล่าว ณ สิ้นวันใด ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการทาธุรกรรมดังกล่าวเพิ่มเติม
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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