ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สอ. 6/2557
เรื่ อง การตรวจสอบและการเปิ ดเผยรายชื่อหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
_______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19(3) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูท้ ี่ประสงค์จะนาหน่ วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย ในการขอให้สานักงานตรวจสอบหน่วย
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศว่าเข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการไม่นาบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้
บังคับกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ หรื อไม่ สานักงานออก
ข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สอ. 18/2555 เรื่ อง การตรวจสอบและการเปิ ดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
_____________________
ส่วนที่ 1
สาระสาคัญของข้อกาหนด
_____________________
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การยืน่ คาขอตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2
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(2) การแจ้งผลการตรวจสอบ และการเปิ ดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3
ส่วนที่ 2
บทนิยาม
_____________________
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ผูล้ งทุนทัว่ ไป” หมายความว่า ผูล้ งทุนที่มิใช่ผลู ้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“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 ตั้งขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซี ยน โดยได้รับอนุญาต การจดทะเบียน
หรื อการดาเนิ นการอื่นใดในทานองเดียวกับการอนุญาตหรื อการจดทะเบียน จากหน่วยงาน
กากับดูแลหลักให้จดั 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
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

3
“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการไม่นาบทบัญญัติวา่ ด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับกับ
การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
หมวด 2
การยืน่ คาขอตรวจสอบ
_____________________
ข้อ 5 ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการหรื อตัวแทน (local representative)
ของผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ ที่ประสงค์จะขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยืน่ คาขอตรวจสอบต่อสานักงานเป็ นหนังสื อ พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานสาหรับการเสนอขายหน่วยต่อผูล้ งทุนทุกประเภทดังต่อไปนี้
(ก) เอกสารที่แสดงว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้จดั ตั้งขึ้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(ข) หนังสื อรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีการเสนอขายหน่วย
ในประเทศที่หน่ วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่ และไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานกากับดูแลหลักสั่งห้าม
การซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว
(ค) หนังสื อรับรองว่าผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการจะเปิ ดเผยและจัดส่งข้อมูลของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศให้แก่ผลู ้ งทุนในประเทศไทยในระยะเวลาเดียวกับผูล้ งทุนในประเทศ
ที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(ง) หนังสื อแต่งตั้งบริ ษทั นายหน้าเพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนที่รับผิดชอบ
ในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย และหนังสื อแต่งตั้งตัวแทน
ในประเทศไทยของผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการที่กาหนดหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) ร่ างสรุ ปข้อมูลสาคัญของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
(fact sheet) ซึ่งจัดทาโดยบริ ษทั นายหน้าที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการจัดทาร่ างสรุ ปข้อมูลสาคัญของหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าวให้ระบุขอ้ มูลตามแบบ Fact Sheet – ASEAN CIS และ
ให้มีรายละเอียดตามที่กาหนดในคาอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยที่จดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน
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(2) เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ กรณีที่เป็ นการเสนอขายหน่วยต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
(ก) คาขอตรวจสอบลักษณะหน่วย (application letter) โดยให้ระบุขอ้ มูลตาม
แบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(ข) หนังสื อรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อยืนยันว่าโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 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 และหน่วยงานกากับดูแลหลักได้อนุญาตให้โครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศสามารถเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปในประเทศที่จดั ตั้งโครงการจัดการลงทุน
ดังกล่าวได้ โดยให้ระบุขอ้ มูลตามแบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(ค) เอกสารการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (prospectus)
(3) เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ กรณีที่เป็ นการเสนอขายหน่วยต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่
(ก) หนังสื อรับรองว่าจะเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ในประเทศไทยเท่านั้น
(ข) หนังสื อรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนใน
ประเภททรัพย์สินและอัตราส่ วนการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117 ทั้งนี้ กรณี ที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุน
แบบ feeder fund ต้องเป็ นการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่อยูใ่ น
ประเทศกลุ่มอาเซียน
(ค) เอกสารเปรี ยบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์การจัดการโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศที่หน่ วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่กบั กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117
(ง) เอกสารที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ทั้งนี้ ตามกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลหลักตั้งอยู่
(จ) หลักฐานที่แสดงว่าผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
หน่วยงานกากับดูแลหลัก พร้อมทั้งรับรองด้วยว่าหน่วยงานกากับดูแลหลักดังกล่าวมีอานาจในการ
พิจารณาลงโทษ หรื อสั่งให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการกระทาการหรื องดเว้นกระทาการ หากมีการ
กระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
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(ฉ) หนังสื อรับรองว่าผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการไม่อยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักหรื อ
เพิกถอนการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานกากับดูแลหลัก ซึ่งหนังสื อรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดย
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการนั้น หรื อในกรณีที่เป็ นนิติบุคคลต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคลนั้น
(ช) หนังสื อรับรองว่าผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการไม่เคยฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลหลักเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญแก่ผลู ้ งทุนหรื อหน่วยงาน
กากับดูแลหลัก หรื อไม่อยูร่ ะหว่างค้างการนาส่งเอกสารดังกล่าวแก่ผลู ้ งทุนหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลัก
ซึ่งหนังสื อรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการนั้น หรื อในกรณี ที่เป็ น
นิติบุคคลต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิ ติบุคคลนั้น
ข้อ 6 ให้ผูท้ ี่ประสงค์จะยื่นคาขอตรวจสอบลักษณะหน่ วยของโครงการจัดการ
ลงทุนต่างประเทศตามข้อ 5 ยื่นคาขอต่อสานักงานตามแบบที่สานักงานกาหนด และชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ คาขอละ 100,000 บาท
ต่อสานักงานในวันที่ยนื่ คาขอด้วย
ข้อ 7 เอกสารหลักฐานที่ผยู ้ นื่ คาขอยืน่ ต่อสานักงานตามข้อ 6 ให้จดั ทาเป็ นภาษาไทย
หรื อภาษาอังกฤษก็ได้ เว้นแต่ร่างสรุ ปข้อมูลสาคัญของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ให้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และสาหรับเอกสารหลักฐานตามข้อ 5(1) (จ) ข้อ 5(2) (ค) และข้อ 5(3) (ก) (ข)
(ค) และ (ง) ผูย้ นื่ คาขอต้องจัดให้บริ ษทั นายหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนที่รับผิดชอบ
ในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐานนั้นด้วย
ในกรณี ขอ้ มูลหรื อเอกสารดังกล่าวแปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ น ภาษาอื่น
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ดาเนินการให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่าสาระของการแปลถูกต้องตรงตาม
สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(2) ผูย้ นื่ คาขอต้องรับรองว่าสาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่แปลนั้นเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้น
หรื อมีอยูจ่ ริ ง และมิได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
เอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานตามวรรคหนึ่ง หากได้จดั ทาเป็ นภาษาใดในครั้งแรก
ให้จดั ทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นสมควรและได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
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หมวด 3
การแจ้งผลการตรวจสอบ และการเปิ ดเผยรายชื่อหน่วย
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
_____________________
ข้อ 8 ให้สานักงานแจ้งผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่สานักงานจะแจ้ง
ผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศภายในสิ บวันทาการนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนแล้ว
(2) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปสานักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบ
ลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขอ
และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนแล้ว
ในการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ สานักงาน
อาจแจ้งให้ผยู ้ นื่ คาขอมาชี้แจงหรื อส่ งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลา
ที่สานักงานกาหนด ทั้งนี้ หากผูย้ นื่ คาขอดังกล่าวมิได้ปฏิบตั ิหรื อดาเนินการตามที่กาหนด สานักงาน
จะถือว่าผูย้ นื่ คาขอนั้นไม่ประสงค์จะขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
กับสานักงานอีกต่อไป
ข้อ 9 สานักงานจะเปิ ดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสานักงานว่าเป็ นหลักทรัพย์ที่เป็ นไปตามลักษณะที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้เป็ นการทัว่ ไปบนเว็บไซต์ของสานักงาน เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบได้
ข้อ 10 ผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามข้อ 8
เป็ นการพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏตามคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ผยู ้ ื่นคาขอ
ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงานเท่านั้น และมิได้เป็ นการรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว
จะมีลกั ษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดเวลาที่มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อที่เปิ ดเผยนั้น
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ข้อ 11 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานว่า หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ที่ได้รับการเปิ ดเผยรายชื่อว่าเข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีลกั ษณะไม่เข้าข่าย
ตามประกาศดังกล่าวในประเด็นที่มีนยั สาคัญ สานักงานอาจถอดรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศดังกล่าวออกจากรายชื่อที่สานักงานเปิ ดเผยไว้ตามข้อ 9 ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

