
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 3 /2557 

เร่ือง  การไม่น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหน่วย 

ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 63(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 10/2555  เร่ือง การไม่น าบทบญัญติัว่าดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบั 
กบัหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่   
ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

______________________ 

ส่วนท่ี 1 
สาระส าคญัของขอ้ก าหนด 

_______________________ 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2 
  (2)  การเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศแก่ผูล้งทุนทัว่ไป  
โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3 
 



2 
 

ส่วนท่ี 2 
บทนิยาม 

_______________________ 

  ขอ้ 4   ในประกาศน้ี 
  “ผูล้งทุนทัว่ไป”  หมายความว่า   ผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   โครงการจดัการลงทุน  
(collective investment scheme) ท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยไดรั้บอนุญาต การจดทะเบียน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดในท านองเดียวกบัการอนุญาตหรือการจดทะเบียน จากหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั
ใหจ้ดัตั้งโครงการดงักล่าว 
  “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 
  “ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ” (CIS Operator)  หมายความวา่ ผูรั้บผิดชอบ 
ในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
  “หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั”  (home regulator)  หมายความว่า   หน่วยงานก ากบัดูแล 
ในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ หรือผูรั้บผิดชอบ 
ในการด าเนินการ  
  “บริษทันายหนา้”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
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หมวด 2 
การเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 

แก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
_______________________ 

  ขอ้ 5   ใหห้น่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี เป็นหลกัทรัพยท่ี์มิใหน้ าบทบญัญติั
ในหมวด 3 วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบั 
  (1)  เป็นหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 6  
  (2)  เสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าวทั้งหมดต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (3)  มีบริษทันายหนา้เป็นตวัแทนท่ีรับผิดชอบในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการ
ลงทุนต่างประเทศดงักล่าวในประเทศไทย 
  (4)  มีตวัแทน (local representative) ซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือเป็นส านกังานตวัแทนในประเทศไทย (representative office)  
ตามมาตรา 93  เพื่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในเร่ืองดงัต่อไปน้ีในประเทศไทย 
        (ก)  การเปิดเผยและจดัส่งขอ้มูลของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตามท่ี
กฎหมายหรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัก าหนดใหเ้ปิดเผยหรือส่งใหแ้ก่ผูล้งทุนหรือขอ้มูล
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศซ่ึงผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการ
จดัการลงทุนต่างประเทศประสงคจ์ะเปิดเผยใหแ้ก่ผูล้งทุน 
        (ข)  การรับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ แทนโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศ หรือผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ 

  ขอ้ 6   โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตามขอ้ 5(1) ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
        (ก)  อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัซ่ึงมีอ านาจในการ
พิจารณาลงโทษ หรือสั่งใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศกระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการ หากมีการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผูล้งทุนได ้
        (ข)  ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงาน 
ก ากบัดูแลหลกั 
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        (ค)  ไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัเก่ียวกบั  
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัแก่ผูล้งทุนหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั หรือไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่ง
เอกสารดงักล่าวแก่ผูล้งทุนหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั 
  (2)  มีนโยบายการลงทุนในประเภททรัพยสิ์นและอตัราส่วนการลงทุนในลกัษณะ
เดียวกบักองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนท่ีออกตามมาตรา 117  ทั้งน้ี กรณีท่ีโครงการ
จดัการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนแบบ feeder fund ตอ้งเป็นการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วย 
ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศกลุ่มอาเซียน 
  (3)  มีการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศในประเทศท่ีหน่วยงาน
ก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู ่และตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งถูกหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัสั่งหา้มการซ้ือขายหน่วย 
ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว  

หมวด 3 
การเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 

แก่ผูล้งทุนทัว่ไป 
_______________________ 

  ขอ้ 7   ใหห้น่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป  
ซ่ึงโครงการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี เป็นหลกัทรัพยท่ี์มิใหน้ าบทบญัญติั 
ในหมวด 3 วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบั 
  (1)  เป็นโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศซ่ึงหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัลงนาม 
ร่วมกบัส านกังานใน Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
  (2)  เป็นโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดใน Part I : 
Qualifications of the CIS Operator, Trustee/ Fund Supervisor, and requirements relating to Approval, 
Valuation, and Operational Matters และ Part II : The Product Restrictions of Qualifying CIS ซ่ึงอยูใ่น 
Appendix C : Standards of Qualifying CIS ของ Memorandum of Understanding on Streamlined 
Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes  
  (3)  เป็นโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนในลกัษณะเดียวกบั 
ขอ้ 6(3) โดยอนุโลม 
  (4)  เป็นโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีมีบริษทันายหนา้เป็นตวัแทนท่ีรับผิดชอบ
ในการซ้ือขายหน่วยของโครงการดงักล่าวในประเทศไทย 
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  (5)  เป็นโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีก าหนดใหมี้ตวัแทน (local representative) 
ของผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
หรือเป็นส านกังานตวัแทนในประเทศไทย (representative office) ตามมาตรา 93 เพื่อประสานงาน 
และอ านวยความสะดวกในเร่ืองดงัต่อไปน้ีในประเทศไทย 
        (ก)  การด าเนินการตามขอ้ 5(4) 
        (ข)  การตรวจสอบรายละเอียดของการจดัตั้งโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  
(constitutive document)  
        (ค)  การติดต่อกบันายทะเบียนของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศเพื่อผูถื้อหน่วย
ในประเทศไทย 
  (6)  เป็นโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีจดัใหมี้ช่องทางในการระงบัขอ้พิพาทดว้ย
วิธีการอ่ืนใดนอกเหนือจากการยติุขอ้พิพาทโดยศาลอยา่งเหมาะสมหรือตามแนวทางของ Dispute 
Resolution and Enforcement Mechanism (“DREM”) 
  (7)  เป็นโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีระบุเ ก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ี 
มีสาระส าคญัอย่างนอ้ยเช่นเดียวกบัขอ้มูลท่ีกองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
ซ่ึงออกตามมาตรา 117 มีหนา้ท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

                      (นายอชัพร จารุจินดา)                       
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   
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