ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สอ. 18 /2555
เรื่ อง การตรวจสอบและการเปิ ดเผยรายชื่อหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(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 และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผทู ้ ี่ประสงค์จะนาหน่วยของโครงการจัดการ
ลงทุนต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย ในการขอให้สานักงานตรวจสอบหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศว่าเข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการไม่นาบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับกับหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เสนอขายแก่ผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่หรื อไม่
สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน
(collective investment scheme) ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยได้รับอนุญาต การจดทะเบียน
หรื อการดาเนิ นการอื่นใดในทานองเดียวกับการอนุญาตหรื อการจดทะเบียน จากหน่วยงาน
กากับดูแลหลักให้จดั ตั้งโครงการดังกล่าว
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“ประเทศกลุ่มอาเซียน” หมายความว่า ประเทศกลุ่มอาเซียนที่เป็ นสมาชิกของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็ นพหุภาคีประเภท signatory A
ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and
the Exchange of Information (MMOU)
“หน่วย” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริ ษทั (investment company)
หรื อหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ของกองทรัสต์ (unit trust) ที่มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อตราสารทางการเงิน
“หน่วยงานกากับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกากับดูแล
ในประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีอานาจกากับดูแลโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ หรื อผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (CIS operator)
“บริ ษทั นายหน้า” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการไม่นาบทบัญญัติวา่ ด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
มาใช้บงั คับกับหน่ วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เสนอขายแก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรื อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่
หมวด 1
การยืน่ คาขอตรวจสอบ
_____________________
ข้อ 3 ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
หรื อตัวแทน (local representative) และบริ ษทั นายหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนที่รับผิดชอบ
ในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว ทีป่ ระสงค์จะขอตรวจสอบลักษณะ
หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ร่ วมกันยื่นคาขอ
ตรวจสอบต่อสานักงานเป็ นหนังสื อ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการจัดตั้งโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังต่อไปนี้
(ก) กรณีโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เป็ นบริ ษทั ให้ยนื่ หนังสื อบริ คณห์สนธิ
และข้อบังคับบริ ษทั หรื อเอกสารจัดตั้งบริ ษทั ตามกฎหมายของประเทศที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้น
จัดตั้งขึ้น
(ข) กรณี โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เป็ นทรัสต์ ให้ยนื่ สัญญาก่อตั้งทรัสต์
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(2) เอกสารที่แสดงว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศจัดตั้งได้โดยชอบด้วย
กฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(3) หนังสื อรับรองว่าจะเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ในประเทศไทยเท่านั้น
(4) หนังสื อรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุน
ในประเภททรัพย์สินและอัตราส่วนการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับ
การจัดตั้งกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117
(5) หนังสื อรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีการเสนอขายหน่วย
ในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่ และไม่อยูร่ ะหว่างถูกหน่วยงานกากับดูแลหลักสั่งห้าม
การซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว
(6) เอกสารที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ทั้งนี้ ตามกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(7) ร่ างสรุ ปข้อมูลสาคัญของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (fact sheet)
ซึ่งจัดทาโดยบริ ษทั นายหน้าที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนที่รับผิดชอบในการซื้ อขายหน่ วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลทัว่ ไป
1. ประเภทของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
2. วันที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศจัดตั้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
3. หน่วยงานกากับดูแลหลักของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
4. ชื่อและสถานที่ติดต่อของผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศ
5. ชื่อและสถานที่ติดต่อของบริ ษทั นายหน้าที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
ที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย และตัวแทน
ในประเทศไทย
6. ระยะเวลาในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
7. นโยบายจ่ายเงินปันผล
8. ชื่อผูป้ ระกันของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ถ้ามี)
9. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรี ยกเก็บจากผูล้ งทุน
10. อายุของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ถ้ามี)
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(ข) แผนภาพแสดงระดับความเสี่ ยงของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
(risk spectrum)
(ค) นโยบายการลงทุน
1. ทรัพย์สินที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศลงทุน สัดส่วนการลงทุน
และการลงทุนสูงสุดห้าอันดับแรก
2. กลยุทธ์ในการบริ หารโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ
4. ดัชนีช้ ีวดั (benchmark) ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
(ง) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเหมาะกับผูล้ งทุนประเภทใด
(จ) ปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญ รวมถึงความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (foreign
exchange rate risk) และความเสี่ ยงของประเทศ (country risk) ที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
จัดตั้งขึ้น
(ฉ) ผลการดาเนินงานย้อนหลังตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ
(ช) คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ เช่น
ข้อจากัดในการดาเนินคดีทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงของประเทศ
(country risk) ที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศจัดตั้งขึ้น เป็ นต้น
(ซ) คาเตือนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเอกสารที่มีการจัดส่งหรื อแจกจ่ายให้กบั ผูล้ งทุน
ในกรณีที่เลือกจัดทาเอกสารทั้งหมดเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าจะได้รับเอกสารที่จดั ทา
เป็ นภาษาไทยเฉพาะร่ างสรุ ปข้อมูลสาคัญของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (fact sheet)
เท่านั้น
(ฌ) ค่าธรรมเนียม
(8) เอกสารเปรี ยบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์การจัดการโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยูก่ บั กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117
(9) หลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลหลัก พร้อมทั้งรับรองด้วยว่าหน่วยงาน
กากับดูแลหลักดังกล่าวมีอานาจในการพิจารณาลงโทษ หรื อสั่งให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกระทาการหรื องดเว้นกระทาการ หากมีการกระทาที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
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(10) หนังสื อรับรองว่า ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศไม่อยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักหรื อเพิกถอนการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานกากับดูแลหลัก
ซึ่งหนังสื อรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศนั้น หรื อในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคลต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น
(11) หนังสื อรับรองว่า ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศไม่เคยฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลหลักเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่มีนยั สาคัญแก่ผลู ้ งทุนหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลัก หรื อไม่อยูร่ ะหว่างค้างการนาส่ งเอกสารดังกล่าว
แก่ผลู ้ งทุนหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลัก ซึ่งหนังสื อรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้น หรื อในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคลต้องลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น
(12) หนังสื อรับรองว่า ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศจะเปิ ดเผยและจัดส่ งข้อมูลของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศให้แก่ผลู ้ งทุนใน
ประเทศไทยในระยะเวลาเดียวกับผูล้ งทุนในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(13) หนังสื อแต่งตั้งบริ ษทั นายหน้าเพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนที่รับผิดชอบ
ในการซื้ อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย และหนังสื อแต่งตั้งตัวแทน
ในประเทศไทยของผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่กาหนด
หน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อ 4 ให้ผทู ้ ี่ประสงค์จะยืน่ คาขอตรวจสอบหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศตามข้อ 3 ยืน่ คาขอต่อสานักงานตามแบบที่สานักงานกาหนด และชาระค่าธรรมเนียมคาขอ
ตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ คาขอละ 100,000 บาท ต่อสานักงาน
ในวันที่ยนื่ คาขอด้วย
ข้อ 5 เอกสารหลักฐานที่ผยู ้ นื่ คาขอยืน่ ต่อสานักงานตามข้อ 4 ให้จดั ทาเป็ นภาษาไทย
หรื อภาษาอังกฤษก็ได้ เว้นแต่ร่างสรุ ปข้อมูลสาคัญของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ให้จดั ทาเป็ นภาษาไทย ทั้งนี้ หากข้อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวแปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ น
ภาษาอื่นต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ดาเนินการให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่าสาระของการแปลถูกต้องตรงตาม
สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(2) ผูย้ นื่ คาขอต้องรับรองว่าสาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่แปลนั้นเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้น
หรื อมีอยูจ่ ริ ง และมิได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
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เอกสารที่ยื่นต่อสานักงานตามวรรคหนึ่ง หากได้จดั ทาเป็ นภาษาใดในครั้งแรก
ให้จดั ทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสมควรและได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
หมวด 2
การแจ้งผลการตรวจสอบ และการเปิ ดเผยรายชื่อ
หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
_____________________
ข้อ 6 สานักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศภายในสิ บวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนแล้ว
ในการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ สานักงาน
อาจแจ้งให้ผยู ้ นื่ คาขอมาชี้แจงหรื อส่ งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลา
ที่สานักงานกาหนด ทั้งนี้ หากผูย้ นื่ คาขอดังกล่าวมิได้ปฏิบตั ิหรื อดาเนินการตามที่กาหนด สานักงาน
จะถือว่าผูย้ นื่ คาขอนั้นไม่ประสงค์จะขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
กับสานักงานอีกต่อไป
ข้อ 7 สานักงานจะเปิ ดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสานักงานว่าเป็ นหลักทรัพย์ที่เป็ นไปตามลักษณะที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้เป็ นการทัว่ ไปบนเว็บไซต์ของสานักงาน เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบได้
ข้อ 8 ผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามข้อ 6
เป็ นการพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏตามคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ผยู ้ ื่นคาขอ
ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงานเท่านั้น และมิได้เป็ นการรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว
จะมีลกั ษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดเวลาที่มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อที่เปิ ดเผยนั้น
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ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานว่า หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ที่ได้รับการเปิ ดเผยรายชื่อว่าเข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีลกั ษณะไม่เข้าข่ายตาม
ประกาศดังกล่าวอีกต่อไป สานักงานจะถอดรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว
ออกจากรายชื่อที่สานักงานเปิ ดเผยไว้ตามข้อ 7
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
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เลขาธิการ
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