
  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สอ. 6/2557 
เร่ือง  การตรวจสอบและการเปิดเผยรายช่ือหน่วยของ 

โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
_______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูท่ี้ประสงค์จะน าหน่วยของโครงการ
จดัการลงทุนต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย ในการขอให้ส านักงานตรวจสอบหน่วย 
ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศวา่เขา้ลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการไม่น าบทบญัญติัว่าดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใช้
บงัคบักบัการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ หรือไม่ ส านักงานออก
ขอ้ก าหนดไวด้ังต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สอ. 18/2555  เร่ือง การตรวจสอบและการเปิดเผยรายช่ือหน่วยของโครงการ 
จดัการลงทุนต่างประเทศ ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

หมวด 1  
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_____________________ 

ส่วนท่ี 1  
สาระส าคญัของขอ้ก าหนด 
_____________________ 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การยืน่ค าขอตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2 
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  (2)  การแจง้ผลการตรวจสอบ และการเปิดเผยรายช่ือหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3 

ส่วนท่ี 2  
บทนิยาม 

_____________________ 

  ขอ้ 4   ในประกาศน้ี 
  “ผูล้งทุนทัว่ไป”  หมายความวา่   ผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “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 

 “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) ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหลกัทรัพย ์
หรือตราสารทางการเงิน  
  “ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ” (CIS operator)  หมายความวา่   ผูรั้บผิดชอบ 
ในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
  “หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั” (home regulator)  หมายความวา่   หน่วยงานก ากบัดูแล 
ในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ หรือผูรั้บผิดชอบ 
ในการด าเนินการ  
  “บริษทันายหนา้”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 



3 
 

  “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการไม่น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบั
การเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 

หมวด 2  
การยืน่ค าขอตรวจสอบ 

_____________________ 

  ขอ้ 5   ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการหรือตวัแทน (local representative)  
ของผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ ท่ีประสงคจ์ะขอตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยืน่ค าขอตรวจสอบต่อส านกังานเป็นหนงัสือ พร้อมทั้ง
เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เอกสารหลกัฐานส าหรับการเสนอขายหน่วยต่อผูล้งทุนทุกประเภทดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  เอกสารท่ีแสดงว่าโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยชอบ 
ดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่ 
        (ข)  หนังสือรับรองว่าโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศมีการเสนอขายหน่วย  
ในประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่ และไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัสั่งห้าม 
การซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว   
        (ค)  หนงัสือรับรองวา่ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการจะเปิดเผยและจดัส่งขอ้มูลของ
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนในประเทศไทยในระยะเวลาเดียวกบัผูล้งทุนในประเทศ
ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู ่

                   (ง)  หนังสือแต่งตั้งบริษทันายหน้าเพื่อท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนท่ีรับผิดชอบ 
ในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย และหนงัสือแต่งตั้งตวัแทน  
ในประเทศไทยของผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการท่ีก าหนดหน้าท่ีตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
        (จ)  ร่างสรุปขอ้มูลส าคญัของหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  
(fact sheet) ซ่ึงจดัท าโดยบริษทันายหนา้ท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการซ้ือขายหน่วยของโครงการ 
จดัการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย  ทั้งน้ี ในการจดัท าร่างสรุปขอ้มูลส าคญัของหน่วยของ 
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าวใหร้ะบุขอ้มูลตามแบบ Fact Sheet – ASEAN CIS  และ 
ใหมี้รายละเอียดตามท่ีก าหนดในค าอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต์ 
ของส านกังาน 
 
 



4 
 

  (2)  เอกสารเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
        (ก)  ค  าขอตรวจสอบลกัษณะหน่วย (application letter) โดยใหร้ะบุขอ้มูลตาม 
แบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
        (ข)  หนงัสือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อยนืยนัวา่โครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศมีคุณสมบติัครบถว้นตาม 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 และหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัไดอ้นุญาตให้โครงการ
จดัการลงทุนต่างประเทศสามารถเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไปในประเทศท่ีจดัตั้งโครงการจดัการลงทุน
ดงักล่าวได ้โดยให้ระบุขอ้มูลตามแบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
        (ค)  เอกสารการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (prospectus)  
  (3)  เอกสารเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่  
        (ก)  หนงัสือรับรองวา่จะเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ
ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ในประเทศไทยเท่านั้น 
        (ข)  หนงัสือรับรองวา่โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนใน
ประเภททรัพยสิ์นและอตัราส่วนการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้ง
กองทุนรวมท่ีออกตามมาตรา 117  ทั้งน้ี กรณีท่ีโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุน
แบบ feeder fund ตอ้งเป็นการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีอยูใ่น
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

                   (ค)  เอกสารเปรียบเทียบระหว่างกฎเกณฑก์ารจดัการโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่กบักฎเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวมท่ีออกตามมาตรา 117 
        (ง)  เอกสารท่ีใช้ในการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ   
ทั้งน้ี ตามกฎหมายของประเทศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่ 
        (จ)  หลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั พร้อมทั้งรับรองดว้ยวา่หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัดงักล่าวมีอ านาจในการ
พิจารณาลงโทษ หรือสั่งใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ หากมีการ
กระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผูล้งทุน 
 



5 
 

        (ฉ)  หนงัสือรับรองวา่ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการไม่อยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัหรือ 
เพิกถอนการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั ซ่ึงหนงัสือรับรองดงักล่าวตอ้งลงนามโดย
ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการนั้น หรือในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลตอ้งลงนามโดยผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบุคคลนั้น 
        (ช)  หนงัสือรับรองวา่ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
กฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัแก่ผูล้งทุนหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลหลกั หรือไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งเอกสารดงักล่าวแก่ผูล้งทุนหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั 
ซ่ึงหนังสือรับรองดงักล่าวตอ้งลงนามโดยผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการนั้น หรือในกรณีท่ีเป็น 
นิติบุคคลตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลนั้น 

  ขอ้ 6   ให้ผูท่ี้ประสงค์จะยื่นค าขอตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการ
ลงทุนต่างประเทศตามขอ้ 5  ยื่นค าขอต่อส านักงานตามแบบท่ีส านักงานก าหนด และช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ค าขอละ 100,000 บาท 
ต่อส านกังานในวนัท่ียืน่ค าขอดว้ย 

  ขอ้ 7   เอกสารหลกัฐานท่ีผูย้ืน่ค  าขอยืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 6  ใหจ้ดัท าเป็นภาษาไทย 
หรือภาษาองักฤษก็ได ้ เวน้แต่ร่างสรุปขอ้มูลส าคญัของหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ  
ให้จดัท าเป็นภาษาไทย  และส าหรับเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 5(1) (จ) ขอ้ 5(2) (ค) และขอ้ 5(3) (ก) (ข) 
(ค) และ (ง) ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งจดัใหบ้ริษทันายหนา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนท่ีรับผิดชอบ 
ในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว ลงนามรับรองความถูกตอ้ง 
ของเอกสารหลกัฐานนั้นดว้ย 

ในกรณีขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าวแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นภาษาอ่ืน 
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ด าเนินการให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่สาระของการแปลถูกตอ้งตรงตาม 
สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั  
  (2)  ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งรับรองวา่สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้นเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้น
หรือมีอยูจ่ริง และมิไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 
  เอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง  หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใดในคร้ังแรก 
ใหจ้ดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกคร้ัง  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสมควรและไดรั้บการผอ่นผนั 
จากส านกังาน 
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หมวด 3  
การแจง้ผลการตรวจสอบ และการเปิดเผยรายช่ือหน่วย 

ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
_____________________ 

  ขอ้ 8   ใหส้ านกังานแจง้ผลการตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ส านกังานจะแจง้
ผลการตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นแลว้ 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไปส านกังานจะแจง้ผลการตรวจสอบ
ลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอ
และเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นแลว้ 
  ในการตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ส านกังาน 
อาจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าขอมาช้ีแจงหรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในระยะเวลา 
ท่ีส านกังานก าหนด  ทั้งน้ี หากผูย้ืน่ค  าขอดงักล่าวมิไดป้ฏิบติัหรือด าเนินการตามท่ีก าหนด ส านกังาน 
จะถือวา่ผูย้ืน่ค  าขอนั้นไม่ประสงคจ์ะขอตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
กบัส านกังานอีกต่อไป 

  ขอ้ 9   ส านกังานจะเปิดเผยรายช่ือหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
ท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งจากส านกังานว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์เป็นไปตามลกัษณะท่ีก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไวเ้ป็นการทัว่ไปบนเวบ็ไซตข์องส านกังาน เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้

             ขอ้ 10   ผลการตรวจสอบลกัษณะหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตามขอ้ 8  
เป็นการพิจารณาโดยอาศยัขอ้มูลท่ีปรากฏตามค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีผูย้ื่นค าขอ  
ไดย้ืน่ไวต่้อส านกังานเท่านั้น  และมิไดเ้ป็นการรับรองวา่โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว 
จะมีลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดเวลาท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือท่ีเปิดเผยนั้น 
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  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานว่า หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
ท่ีไดรั้บการเปิดเผยรายช่ือว่าเขา้ลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีลกัษณะไม่เขา้ข่าย 
ตามประกาศดงักล่าวในประเด็นท่ีมีนยัส าคญั  ส านกังานอาจถอดรายช่ือหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศดงักล่าวออกจากรายช่ือท่ีส านกังานเปิดเผยไวต้ามขอ้ 9 ก็ได ้

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2 มิถุนายน พ.ศ. 2557                                                      
 
 

                      (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                      เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์                       
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