ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 41/2555
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศแก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” และ “ผูล้ งทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยาม
คาดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน
(collective investment scheme) ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“หน่วย” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริ ษทั (investment company)
หรื อหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ของกองทรัสต์ (unit trust) ที่มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อตราสารทางการเงิน
“หน่วยงานกากับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกากับดูแล
ตลาดทุนของประเทศที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งหรื อขึ้นทะเบียน
หรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (CIS operator) อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริ การแก่ผลู ้ งทุนในการซื้อขายหน่วย
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
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ข้อ 3 สานักงานอาจกาหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าได้ปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้แล้ว
ข้อ 4 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ให้บริ การซื้ อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) เป็ นหน่วยที่อยูใ่ นรายชื่อซึ่งเปิ ดเผยไว้เป็ นการทัว่ ไปบนเว็บไซต์ของสานักงาน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสานักงานตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการตรวจสอบและการเปิ ดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ
(2) เป็ นหน่วยที่มีการเสนอขายทั้งหมดต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 5 ในการให้บริ การซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) รับคาสัง่ ซื้อขายในวันและเวลาทาการที่กาหนดไว้ในเอกสารการเสนอขาย
หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ได้แจกจ่ายในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลัก
ตั้งอยู่ เว้นแต่วนั และเวลาที่กาหนดในเอกสารดังกล่าวเป็ นวันและเวลาปิ ดทาการของบริ ษทั หลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์อาจไม่รับคาสั่งซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในวันปิ ดทาการ
ดังกล่าวก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบการไม่รับคาสั่งซื้อขายในวันและเวลาดังกล่าวล่วงหน้า
ในระยะเวลาที่เหมาะสม
(2) ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้คาแนะนาการลงทุนและการให้บริ การเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ที่ในประกาศนี้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว
ข้อ 6 ก่อนการตกลงรับเป็ นตัวแทนขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีขอ้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศจัดส่ง
ข้อมูลอย่างเดียวกับข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่ตอ้ งส่ งข้อมูลนั้นต่อ
ผูล้ งทุนหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลักให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ พร้อมทั้งต้องรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเดียวกับที่ได้ส่งให้แก่ผลู ้ งทุนหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลัก แล้วแต่กรณี
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(2) ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศจัดส่ง
ข้อมูลตาม (1) ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีหน้าที่ตอ้ งจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อผูล้ งทุนหรื อหน่วยงานกากับ
ดูแลหลัก แล้วแต่กรณี
ข้อ 7 ก่อนการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูล้ งทุน เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรื อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ที่สามารถซื้ อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 8
(2) จัดส่งหรื อแจกจ่ายเอกสารดังต่อไปนี้ ที่มีสาระสาคัญไม่แตกต่างจากร่ างที่ยนื่
ต่อสานักงานตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การตรวจสอบและการเปิ ดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ให้แก่ผลู ้ งทุน
(ก) สรุ ปข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
(fact sheet)
(ข) เอกสารเปรี ยบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์การจัดการโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยูก่ บั กฎเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117
(3) จัดให้มีขอ้ มูลประกอบการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ซึ่งได้จดั ทาและแจกจ่ายในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่ โดยข้อมูลดังกล่าวให้เก็บไว้
ณ ที่ทาการหรื อบนเว็บไซต์ของบริ ษทั หลักทรัพย์ และจัดส่ งให้แก่ผลู ้ งทุนเมื่อผูล้ งทุนร้องขอ
ข้อ 8 ก่อนการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูล้ งทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การจัดให้ผลู ้ งทุนแสดงตน
(2) การขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการแสดงตน และการขอ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูล้ งทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งทบทวนข้อมูลของผูล้ งทุนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
เป็ นประจาทุกสองปี เว้นแต่ในกรณีที่บริ ษทั หลักทรัพย์ไม่มีการให้บริ การอย่างต่อเนื่องภายใน
ระยะเวลาสองปี ให้ทบทวนข้อมูลของผูล้ งทุนก่อนให้บริ การซื้อขายในครั้งถัดไป
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ข้อ 9 ในกรณีที่ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ทากับบริ ษทั หลักทรัพย์ตามข้อ 6 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ให้บริ การซื้อขาย
หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีบุคคลดังกล่าวเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ
อีกต่อไป
ข้อ 10 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ส่งข้อมูลและหนังสื อรับรองที่ได้รับจากผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามข้อตกลงในข้อ 6 ให้แก่สานักงานภายใน
ห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับข้อมูลและหนังสื อรับรองดังกล่าว
ข้อ 11 บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งตรวจสอบดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิตามประกาศนี้ และ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่บริ ษทั หลักทรัพย์กาหนดขึ้น
ข้อ 12 ในกรณีที่สานักงานพบว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้หรื อตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่บริ ษทั หลักทรัพย์กาหนดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศนี้
หรื อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทาหน้าที่ในการให้คาแนะนาการลงทุนและการให้บริ การ
เกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศนี้ สานักงานอาจสั่งให้
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั แก้ไข กระทาการ หรื องดเว้นการกระทาการใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศนี้ได้
ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
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