
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทน. 42/2564 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการจดัตั้งและจดัการ 

กองทุนรวมภายใตโ้ครงการจดัการลงทุน 
ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย 

________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 109 วรรคหน่ึง มาตรา 117 และมาตรา 124 วรรคหน่ึง  
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)) 
  “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมที่เสนอขายภายใตโ้ครงการจดัการลงทุน 

“บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม  

“MoU”  หมายความว่า   Memorandum of Understanding (MoU) between  
the Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) and the Securities and Exchange 
Commission of Thailand (SEC) Concerning Mutual Recognition of Covered Funds and Covered 
Management Companies and related Cooperation ซ่ึงเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
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หมวด 1 
อ านาจของส านกังาน 
_______________ 

  ขอ้ 3   ให้น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอ านาจของส านกังานตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และ 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบั 
การด าเนินการตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 

หมวด 2 
การจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

________________ 

  ขอ้ 4   ในการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมตามประกาศน้ี  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบตั ิ
ตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงแนวทาง ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิ
ตามประกาศดงักล่าว  เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ี 

ขอ้ 5   ในการจดัตั้งกองทุนรวม  ใหบ้ริษทัจดัการยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวม
โดยมีการพิจารณาค าขออนุมตัิแบบปกติตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท า
สัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

  ขอ้ 6   ในการจดัการกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  ให้บริษทัจดัการดูแลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าว  
เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน Appendix B - I - SFC Circular แนบทา้ย MoU 
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  (2)  ให้บริษทัจดัการไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดั 
ในการใชสิ้ทธิออกเสียงที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ผูกพนัระหว่าง 
ผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมและประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าว 
ส าหรับกรณีที่เป็นการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนในต่างประเทศที่มิไดม้ีสัญชาติไทยหรือผ่านบญัชี
แบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) 

หมวด 3 
การเสนอขายกองทุนรวมในต่างประเทศ 

__________________ 

  ขอ้ 7   ในการเสนอขายกองทุนรวมตามประกาศน้ีในต่างประเทศ  ให้บริษทัจดัการ
ด าเนินการจดัส่งและแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและเสนอขายกองทุนรวมตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าว 
ที่ก าหนดไวใ้น Appendix B - I - SFC Circular แนบทา้ย MoU โดยให้บริษทัจดัการไดร้ับยกเวน้ 
ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าส่ัง และหนงัสือเวียน  
ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าว  

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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