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นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
  ผูจ้ดัการ   
 บริษทัหลกัทรัพย ์

 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวม      
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้า
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน  

 ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ท่ี กลต.นจ.(ว)  1/2564  เร่ือง  ความร่วมมือด้านการเสนอขายกองทุนรวมระหว่าง 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย 

  ตามท่ีรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“ฮ่องกง”) และ
รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างรัฐบาลฮ่องกงกับรัฐบาลไทย  เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562  และโดยท่ี Securities and 
Futures Commission of Hong Kong (“SFC”) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ไดต้กลงท่ีจะพฒันากรอบความร่วมมือดา้นการเสนอขายกองทุนรวม
ระหว่างฮ่องกงและไทยแบบทวิภาคี และร่วมลงนามใน Memorandum of Understanding between the 
Securities and Futures Commission of Hong Kong and the Securities and Exchange Commission of 
Thailand Concerning Mutual Recognition of Covered Funds and Covered Management Companies 
and related Cooperation (“HK-TH MRF MoU”) เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564  นั้น 

เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของ HK-TH MRF MoU 
ส านกังาน ก.ล.ต. จึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดและวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. วัตถุประสงค์ของ HK-TH MRF MoU         
HK-TH MRF MoU จดัท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการเสนอขายหน่วยลงทุน

ระหว่างฮ่องกงและไทย ตลอดจนช่วยส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจจดัการลงทุนไทยในเวทีสากล 
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ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่มความหลากหลายของทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผูล้งทุนของทั้งสองตลาด และน าไปสู่

การเพิ่มโอกาสให้ผูป้ระกอบธุรกิจไทยในการขยายฐานผูล้งทุนในฮ่องกงและจีน1 อีกทั้งยงัเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลฮ่องกงและรัฐบาลไทย  ให้มีความก้าวหน้า 
อยา่งเป็นรูปธรรมยิง่ขึ้น ตามขอ้ตกลงระหวา่งรัฐขา้งตน้ 

2. ขอบเขตของข้อตกลง HK-TH MRF MoU 
HK-TH MRF MoU ก าหนดกรอบข้อตกลงระหว่าง SFC และส านักงาน ก.ล.ต.

เก่ียวกับการยอมรับกฎเกณฑ์ซ่ึงกันและกัน และก าหนดกรอบการให้ความร่วมมือเพื่อช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างกนัต่อประชาชนทัว่ไป โดยขอบเขตของขอ้ตกลง
ดา้นการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใต ้HK-TH MRF MoU แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 การพิจารณาค าขออนุมัติจัดตั้ งกองทุนรวมฟีดเดอร์  (Feeder Fund)  

ท่ีเสนอขายภายในประเทศ [มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีลงนามใน HK-TH MRF MoU] 
SFC และส านักงาน ก.ล.ต. ตกลงท่ีจะลดระยะเวลาการพิจารณาค าขออนุมติั

จดัตั้งกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไปภายในประเทศ ซ่ึงลงทุนในกองทุนรวมท่ีมี
ลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนดใน HK-TH MRF MoU (“MRF-eligible master fund”) โดยถือว่า MRF-

eligible master fund มีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุน ท่ีแต่ละหน่วยงานก าหนด2   
ทั้งน้ี เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามขอ้ตกลงภายใต ้HK-TH MRF MoU ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส านกังาน ก.ล.ต. 
ขอซกัซอ้มความเขา้ใจ ดงัน้ี 

(1) กรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ท่ีลงทุนในกองทุนรวมฮ่องกงท่ีเป็น MRF-eligible master fund: 

- ให้  บลจ. ฮ่องกง  ท่ี บ ริห ารจัดการ MRF-eligible master fund ขอ
หนังสือรับรองจาก SFC ว่ากองทุนรวมฮ่องกงท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ประสงค์จะลงทุนเป็น MRF-
eligible master fund กล่าวคือ เป็นกองทุนรวมท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนดใน  Annex B ของ 

 
1 ธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority) ร่วมกับธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) และธนาคารกลางมาเก๊า 
(Monetary Authority of Macao) ได้เปิดตวัโครงการ Wealth Management Connect เมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 โดยมีวตัถุประสงค์ให้ 
ผูล้งทุนใน Greater Bay Area (“GBA”) ซ่ึงประกอบดว้ยมณฑลกวางตุง้ มาเก๊า และฮ่องกง สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์การลงทุนระหว่างกนัได ้
ผา่นระบบธนาคาร ดงันั้น ผูล้งทุนใน GBA จึงสามารถซ้ือขายกองทุนรวมไทยท่ีเสนอขายในฮ่องกง ผา่นระบบธนาคารได ้

2 ทั้งน้ี ให้ถือว่ากองทุนรวมฟีดเดอร์ไทย ซ่ึงลงทุนใน MRF-eligible master fund จากฮ่องกง มีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ 2.1.4.1 – 2.1.4.3 
ในส่วนท่ี 2 ของภาคผนวก 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558 เร่ือง การลงทุนของกองทุน  ลงวนัท่ี  
17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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Appendix B – SEC Circular ซ่ึงแนบท้าย HK-TH MRF MoU โดย SFC จะจัดส่งหนังสือรับรองให้
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยตรง รวมทั้งจะแจง้ บลจ. ฮ่องกง ทราบ  

- กรณี บลจ. ประสงค์ท่ีจะขอให้ส านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาค าขออนุมติั
จดัตั้งกองทุนรวมฟีดเดอร์ภายใน 21 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น ตามขอ้ตกลงของ HK-TH 
MRF MoU บลจ. จะตอ้งไดรั้บการยืนยนัจาก บลจ. ฮ่องกง ว่า SFC ได้ส่งหนังสือรับรองดงักล่าวให้
ส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ ก่อนยื่นค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมผ่านระบบ Online Fund Approval and 
Management System (OFAM) และน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณาค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ตามปกติ 

(2) กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ฮ่องกงประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมไทย 
ท่ีเป็น MRF-eligible master fund: 

- ให้ บลจ. ในฐานะผูบ้ริหารจดัการกองทุนรวมไทยขอหนังสือรับรอง
จากส านกังาน ก.ล.ต. ว่ากองทุนรวมไทยเป็น MRF-eligible master fund กล่าวคือ เป็นกองทุนรวมท่ีมี
ลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนดใน  Annex B ของ Appendix B – SFC Circular ซ่ึงแนบท้าย HK-TH 
MRF MoU 

- ส านักงาน ก.ล.ต. จะออกหนังสือรับรองและน าส่งให้ SFC โดยตรง 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค าขออนุมัติจัดตั้ งกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีเสนอขายแก่ผูล้งทุนทั่วไป 
ในฮ่องกง และจะแจง้ให ้บลจ. ทราบ  

- การรับรองว่ากองทุนรวมไทยมีลักษณะเป็น MRF-eligible master fund 
เป็นการรับรองสถานะ ณ วนัท่ีส านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาข้อมูลกองทุนรวมเท่านั้น บลจ. มีหน้าท่ี
ติดตามดูแลให้กองทุนรวมดังกล่าวคงสถานะเป็น MRF-eligible master fund ตามข้อก าหนดของ  
HK-TH MRF MoU ต่อไป 

2.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้ HK-TH MRF MoU ระหว่างฮ่องกงและไทย 

[มีผลใช้บังคับเมื่อส านักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องแล้วเสร็จ โดยไม่เกนิ 6 เดือนนับแต่

วันท่ีลงนามใน HK-TH MRF MoU] 
- HK-TH MRF MoU มีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการยอมรับกฎเกณฑ์ซ่ึงกนัและกนั  

โดยมีข้อก าหนดให้ บลจ. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเข้มกว่าของอีกฝ่ายหน่ึ งด้วย ทั้ งในด้าน 
การลงทุนของกองทุนรวม และวิธีการจดัการกองทุนรวม ตามรายละเอียดท่ีปรากฎใน Appendix B 
แนบทา้ย HK-TH MRF MoU  
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- ส าหรับหลกัเกณฑ์ด้านการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวม เช่น การจดัท า
หนังสือช้ีชวนและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม เป็นตน้ และหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขาย (sales 
conduct)  HK-TH MRF MoU ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแล
ในประเทศท่ีจะเสนอขาย (host regulator)  

- ส านักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของฮ่องกงในไทย ซ่ึงรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดว้ย 
เป็นตน้ โดยส านักงาน ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และจะซักซ้อม
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาของประกาศและแนวปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจต่อไป 

 
ทั้ งน้ี  ส านักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอช่ือเจ้าหน้าท่ีส าหรับการติดต่อสอบถาม คือ  

นางสาวสิรีฒร ศิวิลยั ผูช่้วยผูอ้  านวยการ โทรศพัท ์0-2263-6246  e-mail address : sireetho@sec.or.th 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

            ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

      (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                     เลขาธิการ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   ภาพถ่าย Memorandum of Understanding between the Securities and Futures Commission 
of Hong Kong and the Securities and Exchange Commission of Thailand Concerning 
Mutual Recognition of Covered Funds and Covered Management Companies and 
related Cooperation  

 
ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
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