
 

 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สอ. 18 /2555 

เร่ือง  การตรวจสอบและการเปิดเผยรายช่ือหน่วยของ 
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 

________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย  และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะน าหน่วยของโครงการจดัการ
ลงทุนต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย ในการขอใหส้ านกังานตรวจสอบหน่วยของโครงการ
จดัการลงทุนต่างประเทศว่าเขา้ลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการไม่น าบทบญัญติัว่าดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัหน่วยของ
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่หรือไม่  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
“ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่   
  “โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   โครงการจดัการลงทุน 
(collective investment scheme) ท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยไดรั้บอนุญาต การจดทะเบียน  
หรือการด าเนินการอ่ืนใดในท านองเดียวกบัการอนุญาตหรือการจดทะเบียน จากหน่วยงาน  
ก ากบัดูแลหลกัใหจ้ดัตั้งโครงการดงักล่าว 
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“ประเทศกลุ่มอาเซียน”  หมายความวา่   ประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีเป็นสมาชิกของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท signatory A  
ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and  
the Exchange of Information (MMOU) 
   “หน่วย”  หมายความวา่   หลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นของบริษทั (investment company) 
หรือหลกัทรัพยป์ระเภทใบทรัสตข์องกองทรัสต ์(unit trust) ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหลกัทรัพย์
หรือตราสารทางการเงิน  
  “หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั” (home regulator)  หมายความวา่   หน่วยงานก ากบัดูแล 
ในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ   หรือผูรั้บผิดชอบ 
ในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (CIS operator)  
  “บริษทันายหนา้”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
  “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการไม่น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน
มาใชบ้งัคบักบัหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่    

หมวด 1  
การยืน่ค าขอตรวจสอบ 

_____________________ 

  ขอ้ 3   ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  
หรือตวัแทน (local representative) และบริษทันายหนา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนท่ีรับผิดชอบ 
ในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว ท่ีประสงคจ์ะขอตรวจสอบลกัษณะ
หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ร่วมกนัยื่นค าขอ
ตรวจสอบต่อส านกังานเป็นหนงัสือ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  

(1)  เอกสารการจดัตั้งโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  กรณีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเป็นบริษทั ใหย้ืน่หนงัสือบริคณห์สนธิ
และขอ้บงัคบับริษทั หรือเอกสารจดัตั้งบริษทัตามกฎหมายของประเทศท่ีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศนั้น
จดัตั้งขึ้น 
  (ข)  กรณีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเป็นทรัสต ์ใหย้ืน่สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 



3 
 

 

(2)  เอกสารท่ีแสดงวา่โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศจดัตั้งไดโ้ดยชอบดว้ย 
กฎหมายของประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่ 

(3)  หนงัสือรับรองวา่จะเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ในประเทศไทยเท่านั้น 

(4)  หนงัสือรับรองวา่โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุน 
ในประเภททรัพยสิ์นและอตัราส่วนการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบั 
การจดัตั้งกองทุนรวมท่ีออกตามมาตรา 117 

(5)  หนงัสือรับรองวา่โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศมีการเสนอขายหน่วย 
ในประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู ่และไม่อยูร่ะหวา่งถูกหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัสั่งหา้ม 

การซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว 
(6)  เอกสารท่ีใชใ้นการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ   

ทั้งน้ี ตามกฎหมายของประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู ่ 
(7)  ร่างสรุปขอ้มูลส าคญัของหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (fact sheet)  

ซ่ึงจดัท าโดยบริษทันายหน้าท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนท่ีรับผิดชอบในการซ้ือขายหน่วยของโครงการ
จดัการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย ซ่ึงมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

  (ก)  ขอ้มูลทัว่ไป 
 1.  ประเภทของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
  2.  วนัท่ีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศจดัตั้งไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ของประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่ 
    3.  หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
   4.  ช่ือและสถานท่ีติดต่อของผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการ 

จดัการลงทุนต่างประเทศ  
 5.  ช่ือและสถานท่ีติดต่อของบริษทันายหนา้ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน 

ท่ีรับผิดชอบในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย และตวัแทน  
ในประเทศไทย 

 6.  ระยะเวลาในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
 7.  นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 8.  ช่ือผูป้ระกนัของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (ถา้มี) 
 9.  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูล้งทุน 
 10.  อายขุองโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (ถา้มี) 
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 (ข)  แผนภาพแสดงระดบัความเส่ียงของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
(risk spectrum) 

  (ค)  นโยบายการลงทุน 
 1.  ทรัพยสิ์นท่ีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

และการลงทุนสูงสุดหา้อนัดบัแรก 
 2.  กลยทุธ์ในการบริหารโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
 3.  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการจดัการลงทุน 

ต่างประเทศ 
 4.  ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
 (ง)  โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศเหมาะกบัผูล้งทุนประเภทใด 
 (จ)  ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั รวมถึงความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน (foreign  

exchange rate risk) และความเส่ียงของประเทศ (country risk) ท่ีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ
จดัตั้งขึ้น 
 (ฉ)  ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัตั้งแต่มีการจดัตั้งโครงการจดัการลงทุน 
ต่างประเทศ 
 (ช)  ค  าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ เช่น  
ขอ้จ ากดัในการด าเนินคดีทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  ความเส่ียงของประเทศ  
(country risk) ท่ีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศจดัตั้งขึ้น เป็นตน้ 
 (ซ)  ค  าเตือนเก่ียวกบัภาษาท่ีใชใ้นเอกสารท่ีมีการจดัส่งหรือแจกจ่ายใหก้บัผูล้งทุน 
ในกรณีท่ีเลือกจดัท าเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบวา่จะไดรั้บเอกสารท่ีจดัท า 
เป็นภาษาไทยเฉพาะร่างสรุปขอ้มูลส าคญัของหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (fact sheet) 
เท่านั้น 

 (ฌ)  ค่าธรรมเนียม    
  (8)  เอกสารเปรียบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์การจดัการโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศตามกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยูก่บักฎเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวมท่ีออกตามมาตรา 117 
  (9)  หลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั พร้อมทั้งรับรองดว้ยวา่หน่วยงาน
ก ากบัดูแลหลกัดงักล่าวมีอ านาจในการพิจารณาลงโทษ หรือสั่งใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของ
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ หากมีการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผูล้งทุน 
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(10)  หนงัสือรับรองวา่ ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศไม่อยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั  
ซ่ึงหนงัสือรับรองดงักล่าวตอ้งลงนามโดยผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศนั้น หรือในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลนั้น 

(11)  หนงัสือรับรองวา่ ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีมีนยัส าคญัแก่ผูล้งทุนหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั หรือไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งเอกสารดงักลา่ว 
แก่ผูล้งทุนหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั ซ่ึงหนังสือรับรองดงักล่าวตอ้งลงนามโดยผูรั้บผิดชอบ  
ในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศนั้น หรือในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลตอ้งลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคลนั้น 

(12)  หนงัสือรับรองวา่ ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศจะเปิดเผยและจดัส่งขอ้มูลของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนใน 
ประเทศไทยในระยะเวลาเดียวกบัผูล้งทุนในประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่ 

(13)  หนงัสือแต่งตั้งบริษทันายหน้าเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนท่ีรับผิดชอบ 
ในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย และหนงัสือแต่งตั้งตวัแทน  
ในประเทศไทยของผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีก าหนด
หนา้ท่ีตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ขอ้ 4   ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะยืน่ค าขอตรวจสอบหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศตามขอ้ 3  ยืน่ค  าขอต่อส านกังานตามแบบท่ีส านกังานก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมค าขอ
ตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ค าขอละ 100,000 บาท ต่อส านกังาน 
ในวนัท่ียืน่ค าขอดว้ย 

ขอ้ 5   เอกสารหลกัฐานท่ีผูย้ืน่ค  าขอยืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 4  ใหจ้ดัท าเป็นภาษาไทย
หรือภาษาองักฤษก็ได ้ เวน้แต่ร่างสรุปขอ้มูลส าคญัของหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  
ให้จดัท าเป็นภาษาไทย  ทั้งน้ี หากขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าวแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็น 
ภาษาอ่ืนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ด าเนินการให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่สาระของการแปลถูกตอ้งตรงตาม 
สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั  
  (2)  ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งรับรองวา่สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้นเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้น
หรือมีอยูจ่ริง และมิไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 
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  เอกสารท่ียื่นต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง  หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใดในคร้ังแรก 
ให้จดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสมควรและไดรั้บการผ่อนผนั  
จากส านกังาน 

หมวด 2  
การแจง้ผลการตรวจสอบ และการเปิดเผยรายช่ือ 
หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 

_____________________ 

  ขอ้ 6   ส านกังานจะแจง้ผลการตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นแลว้  
  ในการตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ส านกังาน 
อาจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าขอมาช้ีแจงหรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในระยะเวลา
ท่ีส านกังานก าหนด  ทั้งน้ี หากผูย้ืน่ค  าขอดงักล่าวมิไดป้ฏิบติัหรือด าเนินการตามท่ีก าหนด ส านกังาน 
จะถือวา่ผูย้ืน่ค  าขอนั้นไม่ประสงคจ์ะขอตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
กบัส านกังานอีกต่อไป 

  ขอ้ 7   ส านกังานจะเปิดเผยรายช่ือหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
ท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งจากส านกังานว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์เป็นไปตามลกัษณะท่ีก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ไวเ้ป็นการทัว่ไปบนเวบ็ไซตข์องส านกังาน เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้

ขอ้ 8   ผลการตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตามขอ้ 6  
เป็นการพิจารณาโดยอาศยัขอ้มูลท่ีปรากฏตามค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีผูย้ื่นค าขอ 
ไดย้ืน่ไวต้่อส านกังานเท่านั้น  และมิไดเ้ป็นการรับรองวา่โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว 
จะมีลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดเวลาท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือท่ีเปิดเผยนั้น 
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  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานวา่ หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
ท่ีไดรั้บการเปิดเผยรายช่ือว่าเขา้ลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีลกัษณะไม่เขา้ข่ายตาม
ประกาศดงักล่าวอีกต่อไป  ส านกังานจะถอดรายช่ือหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว
ออกจากรายช่ือท่ีส านกังานเปิดเผยไวต้ามขอ้ 7 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


