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เรียน  ผูจ้ดัการ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวมทุกบริษทั 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย 

         นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 

ท่ี น.(ว)    18  /2553  เร่ือง  น าส่งส าเนาประกาศและซักซอ้มความเขา้ใจ 
 

ดว้ยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดเ้ห็นชอบการแกไ้ขประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่  

1. ประกาศ ท่ี สน. 5/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16  มีนาคม พ.ศ. 2553 (“ประกาศท่ี สน. 5/2553”) 

2. ประกาศ ท่ี สข/น. 6/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 (“ประกาศท่ี สข/น. 6/2553”) 

3. ประกาศ ท่ี สน. 7/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 (“ประกาศท่ี สน. 7/2553”) 

เพื่อรองรับการน ากองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศมาจดทะเบียนซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ผา่นกองทุนรวมอีทีเอฟในประเทศไทย (Thai ETF  
on foreign ETF)  โดยแกไ้ขขอ้จ ากดัในการจดัตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ และนิยามผูดู้แลสภาพคล่อง
ใหค้รอบคลุมถึงการลงทุนใน foreign ETF  ก าหนดลกัษณะของ foreign ETF ท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟ 
สามารถลงทุนได ้ก าหนดรูปแบบการจดัตั้ง Thai ETF on foreign ETF และปรับปรุงหลกัเกณฑ์
เพื่อใหก้ารจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยทัว่ไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี ประกาศ 
ทั้ง 3 ฉบบัขา้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  

 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัและถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศ
ก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังานจึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัประกาศและวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ประกาศ ท่ี สน. 5/2553 ท่ีแก้ไขเพิม่เติมประกาศท่ี สน. 22/2552 เร่ือง  
การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552 (ประกาศจัดตั้ง) 

1.1 แกไ้ขขอ้จ ากดัในการจดัตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ และนิยามของผูดู้แล 
สภาพคล่องเพื่อรองรับ foreign ETF 

(1) ขอ้จ ากดัในการจดัตั้ง (ขอ้ 58(2) (ค)) 
แกไ้ขใหก้องทุนรวมอีทีเอฟสามารถมีนโยบายสร้างผลตอบแทน 

ตามความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนของ foreign ETF ได ้
(2) นิยามของผูดู้แลสภาพคล่อง (ขอ้ 5(2) (ฑ)) 

แกไ้ขนิยามใหก้วา้งขึ้น เพื่อใหผู้ดู้แลสภาพคล่องสามารถท าหนา้ท่ี
เพื่อใหร้าคาซ้ือขายกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะทอ้นมูลค่า foreign ETF ท่ีอา้งอิงได ้

1.2 ก าหนดลกัษณะการจดัตั้ง Thai ETF on foreign ETF ซ่ึงสามารถจดัตั้ง 
ในลกัษณะ feeder fund1 หรือ fund of funds2 ก็ได ้โดยตอ้งมีการบริหารจดัการในลกัษณะเชิงรับดว้ย 
(passive management) (ขอ้ 58/1(1)) 

passive management หมายถึง การจดัการในลกัษณะท่ีไม่ใชดุ้ลยพินิจ 
ในการลงทุน  ดงันั้น Thai ETF on foreign ETF ควรลงทุนเกือบทั้งหมดใน foreign ETF เพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนใกลเ้คียงกบั foreign ETF มากท่ีสุด และไม่ควรมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(derivatives) เพื่อการแสวงหาก าไร 

นอกจากน้ี Thai ETF on foreign ETF ท่ีจดัตั้งในลกัษณะ fund of funds 
บริษทัจดัการตอ้งก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน foreign ETF แต่ละกองใหช้ดัเจนตั้งแต่เร่ิมจดัตั้ง 
กองทุนรวม  อยา่งไรก็ดี หาก foreign ETF ท่ีลงทุนประสบปัญหา บริษทัจดัการสามารถหา  
foreign ETF ใหม่มาทดแทนไดโ้ดยตอ้งระบุเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไวใ้นโครงการดว้ย  
ทั้งน้ี กรณี foreign ETF บางกองทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลายแห่ง กรณีน้ีจะพิจารณา 
เป็นกองทุนรวมเดียวกนั เช่น SPDR gold trust เป็นตน้ 

 
 

 
1 feeder fund  คือ กองทนุรวมท่ีมีนโยบายลงทนุในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว 
เฉล่ียรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (“NAV”) 
2 fund of funds คอื กองทนุรวมท่ีมีนโยบายลงทนุในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหลายกองทุน 
โดยรวมกนัเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 65 ของ NAV 
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อน่ึง เน่ืองจาก Thai ETF on foreign ETF เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุน 
ในต่างประเทศ (FIF) จึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราประเทศ บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผย 
ความเส่ียงและนโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

1.3 ก าหนดลกัษณะของ foreign ETF ท่ี Thai ETF สามารถลงทุนได ้(ขอ้ 58/1(2)) 
(1) ตอ้งไม่มีลกัษณะซบัซอ้น และมีการอา้งอิงกบัดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์

หรือดชันีราคาสินคา้ท่ีแพร่หลายเท่านั้น เช่น ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์ดชันีราคาน ้ามนั ดชันีกลุ่มสินคา้ 
โภคภณัฑ ์เป็นตน้ หรือมีการอา้งอิงกบัราคาทองค า ในกรณีท่ีอา้งอิงกบัดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์ตอ้งเป็น
ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (“WFE”) และดชันีกลุ่มหลกัทรัพยด์งักล่าวมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE ดว้ย 

(2) ตอ้งมีการบริหารจดัการในลกัษณะเชิงรับ (passive management)  
(3) ตอ้งมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ WFE และ

ตอ้งมีลกัษณะตามขอ้ 21 ของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 25523 

อน่ึง กรณีประสงคจ์ะลงทุนใน foreign ETF ท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทน 
ตามความเคล่ือนไหวของราคาทองค า ส านกังานจะพิจารณาอนุมติัค าขอจดัตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ  
ต่อเม่ือมีขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการรับสมาชิกท่ีสามารถส่งค าสั่งซ้ือหรือขายเฉพาะ
หลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัราคาทองค าแลว้ 

1.4 ยกเลิกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
(IPO) ขั้นต ่า 7 วนัส าหรับกองทุนรวมอีทีเอฟ (ขอ้ 60(2))  

2. ประกาศท่ี สข/น. 6/2553 ท่ีแก้ไขเพิม่เติมประกาศท่ี สข/น. 23/2552  เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (ประกาศจัดการ)  

 
 
 

 
3 ลกัษณะ foreign ETF ตามขอ้ 21 ของประกาศท่ี สน. 24/2552  มีดงัน้ี  
(1)  ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นสมาชิก World Federations of Exchange (WFE)    
(2)  ตอ้งลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนอาจลงทนุหรือมีไวไ้ด ้เวน้แตเ่ป็นหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ท่ีมีนโยบายลงทุนในทองค าโดยตรง   
(3)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) และ 
(4)  ตอ้งไม่เป็นกองทุนรวมประเภท hedged fund 
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2.1 แกไ้ขนิยามของผูดู้แลสภาพคล่องเพื่อรองรับ foreign ETF  (ขอ้ 116) 
แกไ้ขนิยามใหก้วา้งขึ้น เพื่อใหผู้ดู้แลสภาพคล่องสามารถท าหนา้ท่ี

เพื่อใหร้าคาซ้ือขายกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะทอ้นมูลค่า foreign ETF ท่ีอา้งอิงได ้
2.2 ผอ่นผนัเกณฑ ์1 ใน 34 ส าหรับผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูดู้แลสภาพคล่อง 

ของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้ง เป็นเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง (ขอ้ 120) 

2.3 ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเคล่ือนไหวของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ 
กองทุนรวมอีทีเอฟ (“indicative NAV”) และขอ้มูลความคลาดเคล่ือนในการลงทุน (tracking errors)5 

เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถทราบและใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้(ขอ้ 121/1) 
(1) ขอ้มูล Indicative NAV ท่ีเปิดเผยไม่ตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูดู้แล

ผลประโยชน์ และพิจารณาใชต้วัเลขทศนิยมตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี ความถี่ในการเปิดเผยขอ้มูล 
Indicative NAV ตอ้งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าหรือราคาของปัจจยัอา้งอิงของ 
กองทุนรวมอีทีเอฟนั้น 

(2) ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนในการลงทุน (tracking errors) ท่ีค  านวณ
เปรียบเทียบมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจยัอา้งอิงสุดทา้ย (ultimate 
underlying) เน่ืองจาก Thai ETF on foreign ETF มีนโยบายการลงทุนใหไ้ดผ้ลตอบแทนใกลเ้คียงกบั 
foreign ETF  และ foreign ETF ก็มีการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนใกลเ้คียงกบั underlying  
ดงันั้น เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบว่า Thai ETF มีผลการด าเนินงานแตกต่างจาก ultimate underlying มากนอ้ย
เพยีงใด บริษทัจดัการจึงตอ้งเปิดเผยขอ้มูลความคลาดเคล่ือนในการลงทุนท่ีเปรียบเทียบระหวา่งการ
เปล่ียนแปลงของ NAV ของ Thai ETF กบัมูลค่าของ ultimate underlying ก่อนการเปิดซ้ือขายหลกัทรัพย์
รอบแรกของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี รูปแบบในการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว อาจแสดงเป็นตวัเลขหรือกราฟ 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในการใหข้อ้มูลต่อผูล้งทุน 

3. ประกาศท่ี สน. 7/2553 ท่ีแก้ไขเพิม่เติมประกาศท่ี สน. 24/2552  เร่ือง  
การลงทุนและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
(ประกาศลงทุนและอตัราส่วน) 

 
 
 

 
4 เกณฑ ์1 ใน 3 ก าหนดให้ผูล้งทุนสามารถถือครองหน่วยลงทนุของกองทุนรวมไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน 
หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
5 tracking errors  หมายถึง ความคลาดเคล่ือนของ NAV ของกองทนุรวมอีทีเอฟเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าของ 
ปัจจยัสุดทา้ยท่ีใชอ้า้งอิง (ultimate underlying) 
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3.1 ยกเวน้ไม่ใชเ้กณฑ ์group limit ส าหรับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวม (ขอ้ 67/1)  

เน่ืองจากเกณฑ ์group limit มีวตัถุประสงคเ์พื่อจ ากดัการกระจุกตวั 
ในการลงทุนของกองทุนรวมในกลุ่มกิจการใดกิจการหน่ึง  แต่ไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะจ ากดัการท่ี 
กองทุนรวมใดจะไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่วา่จะกองเดียวหรือหลายกองภายใต ้
การจดัการของบริษทัจดัการอ่ืน  นอกจากน้ี กองทุนรวมทุกกองทุนตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ ์group limit   
อยูแ่ลว้ จึงแกไ้ขประกาศโดยระบุให้ชดัเจนขึ้น ซ่ึงไม่กระทบต่อโครงการจดัการของกองทุน 

3.2 การปฏิบติัตามเกณฑ ์group limit ของกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds  
และ feeder fund) (ขอ้ 66)  

ถึงแมก้องทุนรวมหน่วยลงทุนจะไม่ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ ์group limit  
ในส่วนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุน แต่โดยท่ี fund of funds และ feeder fund ตอ้งลงทุนในหน่วยลงทุน 
โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 65 และร้อยละ 80 ของ NAV ตามล าดบั โดยส่วนท่ีเหลือ
สามารถลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นได ้ ดงันั้น กองทุนรวมหน่วยลงทุนยงัคงตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ ์ 
group limit ส าหรับการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น 

3.3 การด าเนินการแกไ้ขโครงการของกองทุนรวมหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการ
ยืน่แกไ้ขโครงการโดยวิธี fast track และด าเนินการในโอกาสแรก 

4. การขออนุมัติและควบคุมวงเงินลงทุนต่างประเทศในการจัดตั้ง Thai ETF on 
foreign ETF (รายละเอียดตามแผนภาพท่ีแนบทา้ย) 

4.1 ขั้นตอนการจดัตั้ง Thai ETF on foreign ETF ใหบ้ริษทัจดัการเป็น 
ผูข้ออนุมติัวงเงินของกองทุนรวมอีทีเอฟเช่นเดียวกบักรณีการขออนุมติัวงเงินของกองทุนรวมท่ี
ลงทุนในต่างประเทศปกติ  รวมทั้ง การใชว้งเงินของกองทุนรวมอีทีเอฟจะมีการทบทวนเช่นเดียวกบั
วงเงินของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศดว้ย 

4.2 ขั้นตอนการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอีทีเอฟของผูล้งทุนรายใหญ่ 
(participating dealer : PD) หรือผูดู้แลสภาพคล่อง (market maker : MM) โดยการน าหน่วยลงทุน
ของ foreign ETF มาช าระให้บริษทัจดัการ (in-kind creation) แบ่งตามกรณี PD/MM ดงัน้ี 

(ก) กรณี PD/MM เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทย (“PD/MM ไทย”)  
PD/MM ไทยจะเป็นผูข้ออนุมติัวงเงินลงทุนต่างประเทศ6 เพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของ foreign ETF  
 

 
6 กรณีลงทุนผา่นกองทุนส่วนบคุคล (PF) บริษทัหลกัทรัพย ์(broker) หรือ Port ของ broker จะตอ้งขอวงเงินผา่น 
ระบบ Foreign Investment Allotment (FIA) ของส านกังาน  กรณีผูล้งทุนสถาบนัรายอ่ืนปฏิบติัตามเกณฑข์อง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ และเม่ือ PD/MM ไทยไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
อีทีเอฟโดยส่งมอบหน่วยลงทุนของ foreign ETF ใหบ้ริษทัจดัการ (in-kind transaction) แลว้  
ผูใ้ชว้งเงินลงทุนต่างประเทศจะเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟแทน ทั้งน้ี  PD/MM ไทยจะตอ้งแจง้ 
มูลค่าตน้ทุน7 ของ foreign ETF ใหบ้ริษทัจดัการทราบเพื่อใหบ้ริษทัจดัการบนัทึกรายการเพิ่ม 
การลงทุนใน foreign ETF ตามมูลค่าตน้ทุนดงักล่าว และ PD/MM ไทยตอ้งรายงานการคืนวงเงินลงทุน 
ต่างประเทศ (ในกรณีท่ีขออนุมติัวงเงินผา่นระบบ FIA ตอ้งรายงานการคืนวงเงินผา่นระบบ FIA ดว้ย)  

(ข) กรณี PD/MM เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ (“PD/MM ตปท.”)  
เม่ือ PD/MM ตปท. ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟและช าระโดยส่งมอบหน่วยลงทุน
ของ foreign ETF ใหก้บักองทุนรวมอีทีเอฟแลว้ บริษทัจดัการบนัทึกเพิ่มรายการลงทุนใน foreign ETF 
ตามมูลค่าราคาตลาด8ของ foreign ETF  

อน่ึง ทุกส้ินเดือนบริษทัจดัการจดัส่งรายงานยอดคงคา้งการลงทุน 
foreign ETF ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

4.3 ขั้นตอนการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟของ PD/MM 
โดยรับช าระเป็นหน่วยลงทุนของ foreign ETF จากบริษทัจดัการ (in-kind redemption)  
แบ่งตามกรณี PD/MM ดงัน้ี 

(ก) กรณี PD/MM ไทย PD/MM ไทยขออนุมติัวงเงินลงทุน
ต่างประเทศ เน่ืองจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ  PD/MM ไทยจะไดรั้บช าระ
เป็นหน่วยลงทุนของ foreign ETF  ดงันั้น PD/MM ไทยจะเป็นผูใ้ชว้งเงินลงทุนต่างประเทศแทน 
กองทุนรวมอีทีเอฟ ซ่ึงบริษทัจดัการตอ้งแจง้มูลค่าตน้ทุนของ foreign ETF ให ้PD/MM ไทยทราบ
เพื่อรายงานการใชว้งเงิน  และบริษทัจดัการบนัทึกลดรายการลงทุนใน foreign ETF ตามมูลค่า
ตน้ทุนดงักล่าว 

การด าเนินการของ PD/MM ไทยเม่ือไดรั้บหน่วยลงทุนของ 
foreign ETF แลว้ หาก PD/MM ไทยขายหน่วยลงทุน foreign ETF ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ9 
และน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศไทย  PD/MM ไทยมีหนา้ท่ีรายงานการคืนวงเงินเช่นเดียวกบัการ
ลงทุนในต่างประเทศปกติ  

 
 
 

 
7 ค านวณตน้ทนุดว้ยวิธีถวัเฉล่ีย (average)  
8 ราคาตลาดท่ีบริษทัจดัการใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทุนรวมอีทีเอฟในวนันั้น เพื่อประมาณการใชว้งเงินต่างประเทศ 
9 ส านกังานอยูร่ะหว่างออกประกาศอนุญาตให้บริษทัหลกัทรัพยส์ามารถขายหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดต่างประเทศ
โดยท่ียงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นครอบครองได ้(short foreign securities)  
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(ข) กรณี PD/MM ตปท. เม่ือ PD/MM ตปท. ท ารายการขายคืน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟโดยรับช าระเป็นหน่วยลงทุนของ foreign ETF จากกองทุนรวม 
อีทีเอฟ และบริษทัจดัการบนัทึกลดรายการลงทุนใน foreign ETF ตามมูลค่าตน้ทุนดงักล่าว 

อน่ึง ทุกส้ินเดือนบริษทัจดัการจดัส่งรายงานยอดคงคา้งการลงทุน 
foreign ETF ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายประกิด  บุณยษัฐิติ) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน 
                    เลขาธิการแทน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
     ท่ี สน. 5/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
     กองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 
2.  ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
     ท่ี สข/น. 6/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน (ฉบบัท่ี 2) 
     ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 
3.  ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
     ท่ี สน. 7/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
     (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 
4.  แผนภาพการขออนุมติัและควบคุมวงเงินลงทุนต่างประเทศในการจดัตั้ง  
     Thai ETF on foreign ETF 

 

ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท ์0-2263-6087 
โทรสาร 0-2263-6348



แผนภาพการขออนุมัตแิละควบคุมวงเงินลงทุนต่างประเทศในการจัดตั้ง Thai ETF on foreign ETF  
1.  ขั้นตอนการจดัตั้ง Thai ETF on foreign ETF 
 
 
 
 
 
2.  ขั้นตอน in-kind creation  ของ Thai ETF on foreign ETF  
     2.1 กรณี PD/MM เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทย (“PD/MM ไทย”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.2 กรณี PD/MM เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ (“PD/MM ตปท.”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ระบบ FIA กรณีลงทุนผา่นกองทุนส่วนบคุคล (PF) บริษทัหลกัทรัพย ์(broker) หรือ Port ของ broker 
2ราคาตลาด ใชใ้นการประมาณการใชว้งเงินต่างประเทศ เน่ืองจาก PD ตปท. น า foreign ETF มาแลกกบัหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ 

บริษทั
จดัการ 

SEC 
ขออนุมติัวงเงิน 
ลงทุนต่างประเทศ 

บริษทั
จดัการ 

PD/MM 
ไทย 

1. ขออนุมติัวงเงิน 
3. แจง้การใชว้งเงิน 
5. แจง้การคืนวงเงิน 

(ผา่นระบบ FIA1) 

SEC 

Foreign 
Exchange 

2. ซ้ือหน่วย foreign ETF 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ตปท.  

                  4.  In-kind creation  
ส่งมอบ foreign ETF และแจง้มูลค่าตน้ทนุ 
 
                     รับมอบ Thai ETF 

5. บนัทึกรายการ 
   เพ่ิมการลงทุนตาม 
    มูลค่าตน้ทุนท่ี 
    PD ไทยแจง้มา 

บริษทั
จดัการ 

PD/MM 
ตปท. 

Foreign 
Exchange 

1. ซ้ือหน่วย foreign ETF 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ตปท.  

                  2.  In-kind creation  
                    ส่งมอบ foreign ETF  
 
                     รับมอบ Thai ETF 

BOT 

BOT 

3. บนัทึกรายการ 
    เพ่ิมการลงทุนตาม 
    ราคาตลาด2 ท่ีใช ้
    ค  านวณ NAV 

ทุกส้ินเดือน  
รายงาน 
ยอดคงคา้ง 
การลงทุน     

ทุกส้ินเดือน  
รายงาน 
ยอดคงคา้ง 
การลงทุน 

จดัสรรวงเงินตาม 
เงินทนุโครงการ 
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3.  ขั้นตอน in-kind redemption  ของ Thai ETF on foreign ETF  
     3.1  กรณี PD/MM เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทย (“PD/MM ไทย”) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
3.2  กรณี PD/MM เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ (“PD/MM ตปท.”) 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ระบบ FIA กรณีลงทุนผา่นกองทุนส่วนบคุคล (PF) บริษทัหลกัทรัพย ์(broker) หรือ Port ของ broker 

บริษทั
จดัการ 

PD/MM 
ไทย 

2. ขออนุมติัวงเงิน 
5. แจง้การใชว้งเงิน

(ผา่นระบบ FIA3) 
 

SEC 

Foreign 
Exchange 

1. ซ้ือ  
Thai ETF  

4. บนัทึกรายการ 
   ลดการลงทุน  
   ตามมูลค่าตน้ทุน 

บริษทั
จดัการ 

PD/MM 
ตปท. 

BOT 
ทุกส้ินเดือน  
รายงาน 
ยอดคงคา้ง 
การลงทุน     

BOT 

2. บนัทึกรายการ 
    ลดการลงทุน  
    ตามมูลค่าตน้ทุน 

SET 

3.  In-kind redemption  
ส่งมอบ Thai ETF  
 

รับมอบ foreign ETF 

1.  In-kind redemption  
ส่งมอบ Thai ETF  
 
รับมอบ foreign ETF 

6. ขาย  foreign ETF และน าเงิน
กลบัไทยและแจง้คืนวงเงิน 

ทุกส้ินเดือน  
รายงาน 
ยอดคงคา้ง 
การลงทุน     
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