
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทน. 41/2564 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการ 

จดัการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย 

_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35(6) มาตรา 56 วรรคหน่ึง (4) และวรรคสาม  
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559  และมาตรา 67 และมาตรา 69 วรรคหน่ึง (11)  
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “โครงการจดัการลงทุน”  หมายความว่า   โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศที่ไดร้บั
ความเห็นชอบและอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัที่ลงนามร่วมกนั ซ่ึงจดัตั้งข้ึน
เพื่อการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย 
(Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's 
Republic of China and Thailand (HK-TH MRF)) 
  “หน่วยของโครงการจดัการลงทุน”  หมายความว่า   หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีของโครงการ
จดัการลงทุนหรือที่ออกภายใตอี้ทีเอฟต่างประเทศที่มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหลกัทรัพย ์ตราสาร
ทางการเงิน หรือธุรกรรมทางการเงิน 
  (1)  หุ้นของบริษทั (investment company) 
  (2)  ใบทรัสตข์องทรัสต ์(unit trust) 
  (3)  ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์นของโครงการจดัการลงทุน 
  “ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ” (CIS operator)  หมายความว่า   ผูร้บัผิดชอบ 
ในการด าเนินการของโครงการจดัการลงทุน 
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  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยของโครงการจดัการลงทุน 
  “หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั” (home regulator)  หมายความว่า   หน่วยงานก ากบัดูแล 
ที่มีอ านาจก ากบัดูแลโครงการจดัการลงทุน หรือผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ 
  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ซ่ึงมิไดจ้ ากดัเฉพาะหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 
  (2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสตข์องทรัสตท์ี่มีลกัษณะ
ท านองเดียวกบักองทุนรวม หรือหลกัทรัพยอ่ื์นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้เป็นหลกัทรัพยท์ี่มี
ลกัษณะการลงทุนท านองเดียวกบัหน่วยลงทุน 

หมวด 1 
อ านาจของส านกังาน 
_________________ 

  ขอ้ 3   ให้น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอ านาจของส านกังานตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการซ้ือขาย 
หน่วยของโครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใตก้รอบเอเปค 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัการด าเนินการตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 

หมวด 2 
การขออนุญาต และการปฏิบตัิหนา้ที่ของ 

ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ 
__________________ 

  ขอ้ 4   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ี ในการเสนอขายหน่วย 
ของโครงการจดัการลงทุน  ให้ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องโครงการจดัการ
ลงทุนกลุ่มอาเซียนที่เสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย 
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ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือ 
วางแนวปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าวโดยอนุโลม และยื่นเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน 

(1)  ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน ตามแบบ 35 - HK-TH 
MRF ทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

(2)  เอกสารซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการจดัการลงทุนที่จะเสนอขายหน่วย 
โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะเดียวกบัแบบและรายการที่ก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

ในกรณีที่ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนมาพร้อมกบัการยื่นค าขออนุญาต  ให้ถือว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลที่ยื่นมานั้น  
เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ไดย้ื่นไวต้ามวรรคหน่ึงแลว้ 

(3)  เอกสารที่แสดงว่าโครงการจดัการลงทุนไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ของประเทศที่หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัตั้งอยู่ 

(4)  หนงัสือแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อท าหนา้ที่เป็นตวัแทนที่รับผิดชอบ 
ในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน และหนงัสือแต่งตั้งตวัแทน (local representative)  
ในประเทศไทยของผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ 

  ขอ้ 5   ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ผูร้ับผดิชอบในการด าเนินการแจง้ต่อส านกังานและ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นการล่วงหนา้ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีที่มีการควบรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน 
ในต่างประเทศ  ให้แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือนก่อนวนัที่การควบรวมจะมีผลหรือก่อนวนัที่ 
จะส้ินสุดการเสนอขายในต่างประเทศ แลว้แต่กรณี โดยตอ้งมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  เหตุผลของการควบรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

(ข)  ขอ้ก าหนดในโครงการจดัการลงทุนที่ก าหนดให้ผูร้ับผิดชอบในการ
ด าเนินการสามารถควบรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนในต่างประเทศ 

(ค)  ผลกระทบที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้ับ 
(ง)  การด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็น เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
(จ)  ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งและผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายนั้น (ถา้มี) 

  (2)  กรณีที่ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการไม่ประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยของ
โครงการจดัการลงทุนในประเทศไทยอีกต่อไปและมิใช่กรณีตาม (1)  ให้แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  
3 เดือนก่อนวนัที่จะส้ินสุดการเสนอขายดงักล่าว โดยตอ้งมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัน้ี 
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(ก)  เหตุผลที่จะไมเ่สนอขายอีกต่อไป 
(ข)  ผลที่เกิดข้ึนเมื่อส้ินสุดการเสนอขาย 
(ค)  การด าเนินการที่เปล่ียนแปลงไปของโครงการจดัการลงทุนเมื่อส้ินสุด 

การเสนอขาย และผลกระทบที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้ับ 
(ง)  การด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(จ)  ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งและผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายนั้น (ถา้มี) 

หมวด 3 
การให้บริการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน 

ของบริษทัหลกัทรัพย ์
________________ 

  ขอ้ 6   ในการให้บริการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน  ให้บริษทัหลกัทรัพย์
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องโครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซียน ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการซ้ือขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซียน  
และโครงการจดัการลงทุนในเอเชียภายใตก้รอบเอเปค และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตาม
ประกาศดงักล่าวโดยอนุโลม  

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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