
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ. 7/2557 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการซ้ือขายหน่วยของ 
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 41/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่  ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555   

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “ผูล้งทุนรายใหญ่” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม
ค าดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   โครงการจดัการลงทุน (collective 
investment scheme) ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “หน่วย”  หมายความวา่   หลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นของบริษทั (investment company)  
หรือหลกัทรัพยป์ระเภทใบทรัสตข์องกองทรัสต ์(unit trust) ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหลกัทรัพย์
หรือตราสารทางการเงิน 
  “ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ” (CIS Operator)  หมายความวา่   ผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
  “หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั” (home regulator)  หมายความวา่   หน่วยงานก ากบัดูแล
ตลาดทุนของประเทศท่ีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งหรือขึ้นทะเบียนหรือ 
ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานดงักล่าว 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงใหบ้ริการในการซ้ือขายหน่วย 
ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  
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  ขอ้ 4   ส านักงานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้และเม่ือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวให้ถือว่าไดป้ฏิบติั 
ตามประกาศน้ีแลว้  

  ขอ้ 5   ให้บริษทัหลกัทรัพยใ์ห้บริการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศ  ไดเ้ฉพาะหน่วยท่ีอยู่ในรายช่ือซ่ึงเปิดเผยไวเ้ป็นการทัว่ไปบนเว็บไซตข์องส านกังาน 
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากส านักงานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการตรวจสอบและการเปิดเผยรายช่ือหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 

ขอ้ 6   ในการใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  รับค าสั่งซ้ือขายในวนัและเวลาท าการท่ีก าหนดไวใ้นการเสนอขายหน่วย 
ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีไดเ้ผยแพร่ในประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู ่  
เวน้แต่วนัและเวลาท่ีก าหนดในเอกสารดงักล่าวเป็นวนัและเวลาปิดท าการของบริษทัหลกัทรัพย์    
บริษทัหลกัทรัพยอ์าจไม่รับค าสั่งซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศในวนัปิดท าการ
ดงักล่าวก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบการไม่รับค าสั่งซ้ือขายในวนัและเวลาดงักล่าวล่วงหนา้ 
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  (2)  ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการให้
ค  าแนะน าการลงทุนและการให้บริการเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยอนุโลม  เวน้แต่ในกรณี 
ท่ีในประกาศน้ีก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ป็นการเฉพาะแลว้  

  ขอ้ 7   ก่อนการตกลงรับเป็นตวัแทนขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ อยา่งนอ้ย 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศให้แก่ 
ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการจดัส่งขอ้มูลอยา่งเดียวกบัขอ้มูล 
ท่ีบุคคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ตอ้งส่งขอ้มูลนั้นต่อผูล้งทุนหรือหน่วยงานก ากบั
ดูแลหลกัใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งตอ้งรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูล
เดียวกบัท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผูล้งทุนหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั แลว้แต่กรณี 
  (2)   ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการจดัส่งขอ้มูลท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั 
ต่อโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศต่อผูล้งทุนใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ 
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  (3)  ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการจดัส่งขอ้มูลตาม (1) และ (2) ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการมีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวต่อผูล้งทุน
หรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 8   ก่อนการขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ บริษทัหลกัทรัพย ์
ตอ้งด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัส่งหรือแจกจ่ายขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ท่ีมีสาระส าคญัไม่แตกต่างจากร่างท่ียืน่ 
ต่อส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การตรวจสอบและการเปิดเผยรายช่ือหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุน   
        (ก)  สรุปขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  
(fact sheet) และรายงานประจ าปี (ถา้มี) 
        (ข)  ขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่งกฎเกณฑก์ารจดัการโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศตามกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยูก่บักฎเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมท่ีออกตามมาตรา 117 ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่    
  (2)  จดัใหมี้ขอ้มูลประกอบการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ   
ซ่ึงไดจ้ดัท าและแจกจ่ายในประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู ่ โดยขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ก็บไว ้ 
ณ ท่ีท าการหรือบนเวบ็ไซตข์องบริษทัหลกัทรัพย ์ และจดัส่งใหแ้ก่ผูล้งทุนเม่ือผูล้งทุนร้องขอ    

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีท ากบับริษทั
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 7  หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยใ์หบ้ริการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศท่ีมีบุคคลดงักล่าวเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการอีกต่อไป   

  ขอ้ 10   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัส่งขอ้มูลและหนงัสือรับรองท่ีไดรั้บจากผูรั้บผิดชอบ 
ในการด าเนินการตามขอ้ตกลงในขอ้ 7 ภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลตามขอ้ 7(1) ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยส่์งขอ้มูลดงักล่าวแก่ส านกังาน
ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้มูลและหนงัสือรับรองดงักล่าว 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลตามขอ้ 7(2) ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยส่์งขอ้มูลดงักล่าวแก่ส านกังาน
โดยไม่ชกัชา้ 
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  ขอ้ 11   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งตรวจสอบดูแลให้พนักงานปฏิบติัตามประกาศน้ี  
และระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีบริษทัหลกัทรัพยก์ าหนดขึ้น 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีส านกังานพบวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ี
หรือตามระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีบริษทัหลกัทรัพยก์ าหนดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศน้ี หรือมีพฤติกรรม 
ท่ีไม่เหมาะสมในการท าหนา้ท่ีในการให้ค  าแนะน าการลงทุนและการให้บริการเก่ียวกบัการซ้ือขาย 
หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตามประกาศน้ี ส านกังานอาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้น
แกไ้ข กระท าการ หรืองดเวน้การกระท าการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีได ้

  ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 
 

                      (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                        ประธานกรรมการ 
                         คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน    
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