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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนจ. 27/2560  
 

เรื่อง  ร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ 
 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 
 

ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบับนี้ข้ึนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 
ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  

ตามที่ติดต่อดา้นล่าง  หรือ e-mail:  sumitra@sec.or.th หรือ sirinad@sec.or.th 
 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที ่16 ตุลาคม 2560 
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 
1. นางสาวสุมิตรา  พิบูลชล          โทรศัพท์/โทรสาร  0-2263-6072 
2. นางสาวสิรินาฏ  พรศิริประทาน      โทรศัพท์/โทรสาร  0-2263-6222 

 
 

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดรีังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  

 
 

 

http://www.sec.or.th/
mailto:sumitra@sec.or.th%20หรือ
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เน่ืองด้วยปัจจุบันส ำนักงำนใช้วิธีก ำกับดูแลกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ1 

(“หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ”) ในไทยผ่ำนตัวแทนขำยในไทย (“local intermediary”) โดยไม่ได้น ำบทบัญญัติว่ำด้วย 

กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (หมวด 2 และ 3) ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) มำใช้ก ำกับดูแลหำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด2 ซึ่งกำรก ำกบัดูแลผ่ำน local intermediary 

ส ำนักงำนได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ local intermediary ต้องรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรต่ำง ๆ  

เช่น prospectus ซึ่งเป็นกำรเพิ่มภำระให้กับ local intermediary และในทำงปฏิบัติ local intermediary อำจไม่อยู่ในสถำนะ 

ที่จะสำมำรถไปตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้  

ส ำนักงำนจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศในไทย โดยน ำ

บทบัญญัติว่ำด้วยกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (หมวด 2 และ 3) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มำใช้ เพื่อให้ส ำนักงำน

สำมำรถก ำกับดูแล CIS operator ที่จะมำเสนอขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศในไทยได้โดยตรง โดยไม่จ ำเป็นต้องก ำกับดูแล

ผ่ำน local intermediary ซึ่งส ำนักงำนได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นหลักกำรตำมเอกสำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ อนจ. 10/2560 

เร่ือง แนวทำงกำรก ำกับแลกำรเสนอขำยกองทุนรวมข้ำมประเทศ ระหว่ำงวันที่ 17 พฤษภำคม 2560 ถึงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 

โดยผู้แสดงควำมคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทำงที่ส ำนักงำนน ำเสนอ 
 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนได้พิจำรณำควำมคิดเห็นและข้อเสนอของภำคเอกชนเกี่ยวกับหลักกำรดังกล่ำว และได้ด ำเนินกำร 
ยกร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนขอเปิดรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงประกำศดังกล่ำว ทั้งหมด 11 ฉบับ (เอกสำร 
ร่ำงประกำศตำมแนบ) ดังนี้ 

 

1. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.          /2560 เร่ือง  กำรยกเลิกประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกำรไม่น ำบทบัญญัติว่ำด้วยกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อ
ประชำชนมำใช้บังคับกับกำรเสนอขำยหน่วยของอีทีเอฟต่ำงประเทศและหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  

2. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.          /2560 เร่ือง  กำรก ำหนดให้
โครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศเป็นบริษัท  

 

                                         
1
 โครงกำรจดักำรลงทุน (collective investment scheme) ซ่ึงมีลักษณะท ำนองเดียวกับกองทุนรวม แต่ไม่มีวัตถุประสงคห์ลักในกำรลงทุน 
ในอสังหำริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เปน็โครงสร้ำงพื้นฐำน  ทั้งนี้ โครงกำรดังกล่ำวต้องจดัตั้งโดยไดร้ับอนุญำต กำรจดทะเบียน หรือ 
กำรด ำเนินกำรอื่นใดในท ำนองเดยีวกันจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลหลัก 
2 เช่น เป็น CIS operator ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลของประเทศตน (home regulator) โดยมีตัวแทนขำยในไทย  
(local intermediary) ท ำหน้ำทีร่ับผิดชอบกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน และมีตัวแทน (local representative) ท ำหน้ำทีป่ระสำนงำน 
ด้ำนกำรเปิดเผยและจัดส่งข้อมูล เป็นต้น 

1. บทน า 
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3. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.          /2560 เร่ือง  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยของ 
โครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  

4. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.          /2560 เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำน 
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่        )  

5. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.          /2560 เร่ือง  กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ประเภทตรำสำรแสดงสิทธิกำรฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (ฉบับที่        )   

6. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทน.          /2560 เร่ือง  กำรยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรและกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำรอีทีเอฟต่ำงประเทศ  

7. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ.          /2560 เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร 
ในกำรซื้อขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนกลุ่มอำเซียน และโครงกำรจัดกำรลงทุนในเอเชียภำยใต้กรอบเอเปค  

8. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ.         /2560 เร่ือง  กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในกำรลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (ฉบับที่        )   

9. ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ.          /2560  
เร่ือง  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ   

10. ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช.          /2560  
เร่ือง  กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่ำงประเทศ (ฉบับที่        )  

11. ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สม.          /2560  
เร่ือง  กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรจดทะเบียน และกำรยื่นค ำขอต่ำง ๆ (ฉบับที่        )  

เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมในทำงปฏิบัติได้มำกขึ้น ส ำนักงำนจึงเห็นควรให้มีกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นร่ำงประกำศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศและได้จัดท ำเอกสำรฉบับนี้ขึ้น
เพื่อขอรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคธุรกิจและบุคคลทั่วไป 

 
 
 

เพื่อให้ส ำนักงำนสำมำรถก ำกับดูแลกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม
มำกขึ้นโดย 

 สำมำรถก ำกับดูแล CIS operator ได้โดยตรง 
 ไม่เพิ่มภำระหน้ำที่ให้ตัวแทนขำย 
 สำมำรถรองรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศได้ทุกรูปแบบ  

 
 
 

2. เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
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3.1 การก าหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท  

 ก ำหนดให้ “โครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ” ไม่ว่ำจะจัดต้ังในรูปแบบใดเป็น “บริษัท” ตำมมำตรำ 4 
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สำมำรถน ำบทบัญญัติว่ำด้วยกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์  
(หมวด 2 และ 3) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มำใช้ก ำกับดูแลกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศได้    

ร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง :  
- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.          /2560 เร่ือง  กำรก ำหนดให้

โครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศเป็นบริษัท  

3.2 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศในไทย  

(1) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศท่ีสามารถขออนุญาตเสนอขายในไทยได้ในปัจจุบัน ได้แก่ 
 โครงกำรจัดกำรลงทุนกลุ่มอำเซียน (“ASEAN CIS”)3  
 โครงกำรจัดกำรลงทุนในเอเชียภำยใต้กรอบเอเปค (“ARFP”)4  
 Foreign exchange-traded fund (“foreign ETF”)5  

(2) ผู้ยื่นค าขออนุญาต : CIS operator 

(3) หลักเกณฑ์การอนุญาต6 
CIS operator และโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศมีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด เช่น  
CIS operator อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลหลัก (“home regulator”) ไม่อยู่ระหว่ำงถูก 
สั่งพักหรือพักเพิกถอนกำรประกอบธุรกิจ ต้องจัดให้มี local intermediary ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรซื้อขำย 
หน่วยลงทุน และมี local representative ท ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรเปิดเผยและจัดส่งข้อมูล เป็นต้น  
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละกรอบควำมร่วมมือ  

(4) การยื่นค าขออนุญาต 
CIS operator ยื่นค ำขออนุญำตพร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด 
 

                                         
3
 โครงกำรจดักำรลงทุนทีจ่ัดตั้งขึ้นในกลุ่มประเทศอำเซียนที่ไดร้ับควำมเห็นชอบและอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนก ำกับดูแลหลัก
ที่ลงนำมร่วมกันในบันทึกควำมเข้ำใจ Memorandum of Understanding Concerning Cooperation and Exchange of Information on  
Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors หรือ Memorandum of Understanding on 
Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
4 โครงกำรจดักำรลงทุนที่จดัตั้งขึน้ในประเทศในภูมิภำคเอเชียภำยใต้กรอบเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) ที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบและอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนก ำกับดแูลหลักที่ลงนำมร่วมกันในบันทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ Memorandum of 
Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport 
5
 โครงกำรจดักำรลงทุนแบบ exchange-traded fund ที่จัดตั้งขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

6
 ใกล้เคียงกบัเงื่อนไขปัจจุบนัของกำรขอยกเว้นไม่น ำหมวด 2 และ 3 มำใช้  

3. สรุปสาระส าคญัของร่างประกาศ 
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(5) การแจ้งผลการอนุญาต 

 ASEAN CIS  
- เสนอขำยแก่ผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ : แจ้งผลกำรพิจำรณำ 

ค ำขออนุญำตภำยใน 10 วันนับแตว่ันที่ส ำนักงำนได้รับเอกสำรถูกต้องครบถ้วนตำมคู่มือประชำชน 
- เสนอขำยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป : แจ้งผลกำรพิจำรณำค ำขออนุญำตภำยใน 21 วันนับแตว่ันที่ส ำนักงำน

ได้รับเอกสำรถูกต้องครบถ้วนตำมคู่มือประชำชน 
 ARFP :  แจ้งผลกำรพิจำรณำค ำขออนุญำตภำยใน 21 วันนับแต่วันที่ส ำนักงำนได้รับเอกสำรถูกต้อง

ครบถ้วนตำมคู่มือประชำชน 
 Foreign ETF :  แจ้งผลกำรพิจำรณำค ำขออนุญำตภำยใน 45 วันนับแต่วันที่ส ำนักงำนได้รับเอกสำร

ถูกต้องครบถ้วนตำมคู่มือประชำชน 
ร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง :   
- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.        /2560 เร่ือง  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วย

ของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  
- ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ.          /2560  

เร่ือง  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  

3.3 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

 กำรเสนอขำยหน่วยจะสำมำรถท ำได้เมื่อ CIS operator ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน
ต่อส ำนักงำน และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว7 

 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนมีข้อมูลขั้นต่ ำตำมมำตรำ 69 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 
 สำมำรถเสนอขำยได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนคร้ัง แต่ต้องมีระยะเวลำไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรำยกำร

ข้อมูลมีผลใช้บังคับ  
 หำกต้องกำรเสนอขำยมำกกว่ำ 1 ปี สำมำรถยื่น update แบบแสดงรำยกำรข้อมูลเป็นรำยปีได้  
 กรณทีี่ข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ CIS operator ต้องยื่นแบบ 

แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลภำยใน 10 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิให้นับรวม
วันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศ 

 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 100,000 บำท/คร้ัง (ไม่เก็บกรณียื่น update รำยปีหรือ 
ยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่ำงมีนัยส ำคัญ) 

ร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง :   
- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.            /2560 เร่ือง  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเสนอขำย

หน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  

                                         
7
 กำรมีผลใช้บังคับเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดังนี้ 1.ได้รับกำรอนุญำตให้เสนอขำยหน่วย 2.ช ำระค่ำธรรมเนียมครบถ้วน 3.ส ำนักงำนได้รบั 
ร่ำงหนังสือช้ีชวนและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด  
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- ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ.          /2560  
เร่ือง  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  

- ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สม.          /2560  
เร่ือง  กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรจดทะเบียน และกำรยื่นค ำขอต่ำง ๆ  
(ฉบับที่        )  

3.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ongoing disclosure)  

 โครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศมีหน้ำที่จัดท ำและจัดส่งรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและ 
ผลกำรด ำเนินงำน8 โดยหำก CIS operator ได้จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวตำมข้อก ำหนดของ home regulator 
ให้แก่ home regulator แล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ลงทุนไทยทรำบโดยทั่วถึง 
ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ให้ถือว่ำเป็นกำรจัดท ำและจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวต่อส ำนักงำนแล้ว  

                   ร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง :  
- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.      /2560 เร่ือง  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วย

ของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  
- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.      /2560 เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำน

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่        )  

3.5 การรายงานผลการขาย 

 CIS operator รำยงำนผลกำรขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศต่อส ำนักงำนภำยใน 45 วันนับแต่วันท ำกำร
สุดท้ำยของแต่ละปีปฏิทินที่เสนอขำย 

ร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง :   
- ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ.          /2560 

เร่ือง  ข้อก ำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  

3.6 ผู้สอบบัญชี  

 ก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีต่ำงประเทศที่สำมำรถประกอบธุรกิจเป็นผู้สอบบัญชีได้ตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำย
ของประเทศที่โครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศจัดตั้งขึ้นและสำมำรถด ำเนินกำรสอบบัญชีและลงลำยมือชื่อ
เพื่อแสดงควำมเห็นในกำรสอบบัญชีต่องบกำรเงินของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ เป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน โดยไม่ต้องยื่นขอควำมเห็นชอบอีก  

ร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง :   
- ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช.            /2560  

เร่ือง  กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่ำงประเทศ (ฉบับที่        )  
 
 

                                         
8
 ตำมมำตรำ 56 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
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3.7 หลักเกณฑ์การซื้อขายหน่วยลงทุนต่างประเทศ9  

 ก่อนกำรขำยหน่วย local intermediary ต้องจัดส่ง/จัดให้มีข้อมูลตำมที่ก ำหนดให้แก่ผู้ลงทุน เช่น factsheet  
 กำรให้บริกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศยังคงต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ

มำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ10 เว้นแต่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะในประกำศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร 
ในกำรซื้อขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  

 ให้ local intermediary11 ให้บรกิำรซื้อขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศได้เฉพำะหน่วยที่ได้รับอนุญำตจำก
ส ำนักงำนให้เสนอขำยได้ 

 ก่อนกำรตกลงรับเป็นตัวแทนขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ local intermediary ต้องจัดให้มีข้อตกลงเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรกับ CIS operator เร่ืองกำรจัดส่งข้อมูลให้แก่ local intermediary เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้ลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ หำก CIS operator ไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง ห้ำมมิให้ local intermediary 
ให้บรกิำรซื้อขำยหน่วยลงทุนต่ำงประเทศที่มี CIS operator รำยนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมอีกต่อไป 

ร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง :   
- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ.          /2560 เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร 

ในกำรซื้อขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนกลุ่มอำเซียน และโครงกำรจัดกำรลงทุนในเอเชียภำยใต้
กรอบเอเปค  

3.8 ประเด็นอื่น ๆ 

 ยกเลิกประกำศฉบับเดิม 
 ปรับถ้อยค ำให้สอดคล้องกับชื่อประกำศและค ำนิยำมที่แก้ไขใหม่ 
ร่ำงประกำศที่เกี่ยวข้อง :   
- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.          /2560 เร่ือง  กำรยกเลิก

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกำรไม่น ำบทบัญญัติว่ำด้วย 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชนมำใช้บังคับกับกำรเสนอขำยหน่วยของอีทีเอฟต่ำงประเทศและ
หน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ  

- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.          /2560 เร่ือง  กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ 
ที่ออกใหม่ประเภทตรำสำรแสดงสิทธิกำรฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (ฉบับที่        ) 

- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทน.          /2560 เร่ือง  กำรยกเลิกประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรและกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ำ
กิจกำรอีทีเอฟต่ำงประเทศ  

- ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ.         /2560 เร่ือง  กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในกำรลงทุน 
ในผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (ฉบับที่        ) 

                                         
9
 ไม่แตกต่ำงจำกเกณฑ์ปัจจุบนั 

10
 ทธ. 35/2556 

11
 ผู้ได้รับใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ 
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เร่ือง ร่างประกาศเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ 
 

ต ำแหน่ง 
 

ชื่อบริษัท 
 

โทรศัพท์ 
 

โทรสำร 
 

อีเมล 
 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  บริษัทจัดกำร  ตัวแทนขำย 

  ผู้ถือหน่วย  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
กรุณำส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ำยนโยบำยธุรกิจจัดกำรกองทุน  

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
โทรสำร: 0-2263-6072 หรือ e-mail: sumitra@sec.or.th 

 
*** ส ำนักงำนขอขอบคุณท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงควำมคิดเห็นในคร้ังนี้ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น 



                                                      

9 
 

 
 

 
ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับที่ส ำนักงำนปรับปรุงร่ำงประกำศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ 
ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ท่ีปรับปรุง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. การก าหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. การขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศในไทย   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. รายงานผลการขาย   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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หลักเกณฑ์ท่ีปรับปรุง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

   

6. ผู้สอบบัญชี   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. หลักเกณฑ์การซื้อขายหน่วยลงทุนต่างประเทศ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. ประเด็นอื่น ๆ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


