ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 3 /2557
เรื่ อง การไม่นาบทบัญญัติวา่ ด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนมาใช้บงั คับกับการเสนอขายหน่วย
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 63(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 10/2555 เรื่ อง การไม่นาบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับ
กับหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เสนอขายแก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ลงวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
______________________
ส่วนที่ 1
สาระสาคัญของข้อกาหนด
_______________________
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศแก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรื อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2
(2) การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป
โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3

2
ส่วนที่ 2
บทนิยาม
_______________________
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ผูล้ งทุนทัว่ ไป” หมายความว่า ผูล้ งทุนที่มิใช่ผลู ้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน
(collective investment scheme) ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยได้รับอนุญาต การจดทะเบียน
หรื อการดาเนินการอื่นใดในทานองเดียวกับการอนุญาตหรื อการจดทะเบียน จากหน่วยงานกากับดูแลหลัก
ให้จดั ตั้งโครงการดังกล่าว
“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
“ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ” (CIS Operator) หมายความว่า ผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
“หน่วยงานกากับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกากับดูแล
ในประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีอานาจกากับดูแลโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ หรื อผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนินการ
“บริ ษทั นายหน้า” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
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หมวด 2
การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
แก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
_______________________
ข้อ 5 ให้หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เสนอขายแก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ เป็ นหลักทรัพย์ที่มิให้นาบทบัญญัติ
ในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับ
(1) เป็ นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตามข้อ 6
(2) เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าวทั้งหมดต่อผูล้ งทุน
สถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
(3) มีบริ ษทั นายหน้าเป็ นตัวแทนที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการ
ลงทุนต่างประเทศดังกล่าวในประเทศไทย
(4) มีตวั แทน (local representative) ซึ่งเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อเป็ นสานักงานตัวแทนในประเทศไทย (representative office)
ตามมาตรา 93 เพื่อประสานงานและอานวยความสะดวกในเรื่ องดังต่อไปนี้ในประเทศไทย
(ก) การเปิ ดเผยและจัดส่ งข้อมูลของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลหลักกาหนดให้เปิ ดเผยหรื อส่ งให้แก่ผูล้ งทุนหรื อข้อมูล
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศประสงค์จะเปิ ดเผยให้แก่ผลู ้ งทุน
(ข) การรับหนังสื อ คาสั่ง หมายเรี ยก หรื อเอกสารใด ๆ แทนโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ หรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ
ข้อ 6 โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามข้อ 5(1) ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลหลักซึ่งมีอานาจในการ
พิจารณาลงโทษ หรื อสั่งให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกระทาการ
หรื องดเว้นกระทาการ หากมีการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนได้
(ข) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรื อเพิกถอนการประกอบธุ รกิจโดยหน่วยงาน
กากับดูแลหลัก
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(ค) ไม่เคยฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลหลักเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญแก่ผลู ้ งทุนหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลัก หรื อไม่อยูร่ ะหว่างค้างการนาส่ง
เอกสารดังกล่าวแก่ผลู ้ งทุนหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลัก
(2) มีนโยบายการลงทุนในประเภททรัพย์สินและอัตราส่วนการลงทุนในลักษณะ
เดียวกับกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนที่ออกตามมาตรา 117 ทั้งนี้ กรณีที่โครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนแบบ feeder fund ต้องเป็ นการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วย
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่อยูใ่ นประเทศกลุ่มอาเซียน
(3) มีการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศที่หน่วยงาน
กากับดูแลหลักตั้งอยู่ และต้องไม่อยูร่ ะหว่างถูกหน่วยงานกากับดูแลหลักสั่งห้ามการซื้อขายหน่วย
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว
หมวด 3
การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป
_______________________
ข้อ 7 ให้หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เสนอขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ เป็ นหลักทรัพย์ที่มิให้นาบทบัญญัติ
ในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับ
(1) เป็ นโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งหน่วยงานกากับดูแลหลักลงนาม
ร่ วมกับสานักงานใน Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes
(2) เป็ นโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดใน 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 ซึ่งอยูใ่ น
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) เป็ นโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เสนอขายหน่วยลงทุนในลักษณะเดียวกับ
ข้อ 6(3) โดยอนุโลม
(4) เป็ นโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีบริ ษทั นายหน้าเป็ นตัวแทนที่รับผิดชอบ
ในการซื้อขายหน่วยของโครงการดังกล่าวในประเทศไทย
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(5) เป็ นโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่กาหนดให้มีตวั แทน (local representative)
ของผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการซึ่งเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
หรื อเป็ นสานักงานตัวแทนในประเทศไทย (representative office) ตามมาตรา 93 เพื่อประสานงาน
และอานวยความสะดวกในเรื่ องดังต่อไปนี้ในประเทศไทย
(ก) การดาเนินการตามข้อ 5(4)
(ข) การตรวจสอบรายละเอียดของการจัดตั้งโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
(constitutive document)
(ค) การติดต่อกับนายทะเบียนของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเพื่อผูถ้ ือหน่วย
ในประเทศไทย
(6) เป็ นโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่จดั ให้มีช่องทางในการระงับข้อพิพาทด้วย
วิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการยุติขอ้ พิพาทโดยศาลอย่างเหมาะสมหรื อตามแนวทางของ Dispute
Resolution and Enforcement Mechanism (“DREM”)
(7) เป็ นโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ระบุเ กี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่
มีสาระสาคัญอย่างน้อยเช่นเดียวกับข้อมูลที่กองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
ซึ่งออกตามมาตรา 117 มีหน้าที่เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายอัชพร จารุ จินดา)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

