
สรุปหลักเกณฑ์ด้านการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการลงทุนระหว่าง 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (HK-TH MRF) 

1. การเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF ในไทย (inbound) 

1.1 ผู้ย่ืนค าขออนุญาต  
ให้ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ (“CIS operator”) ซ่ึงได้แก่ บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ฮ่องกง (Hong Kong Covered Management Company) หรือตัวแทนในประเทศไทยของ CIS operator (“local 

representative”)1 เป็นผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการลงทุนระหว่างเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (“HK-TH MRF”) กบัส านกังาน  

1.2 หลกัเกณฑ์การอนุญาต  
CIS operator และโครงการ HK-TH MRF จะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เช่น  

- CIS operator อยู ่ภ าย ใต ก้ ารก าก บัด ูแล ของ  Securities and Futures Commission of  
Hong Kong (“SFC”) ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั (“home regulator”) และไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัหรือ 
เพิกถอนการประกอบธุรกิจ 

- โครงการ HK-TH MRF มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในฮ่องกง และตอ้งไม่อยู่ระหว่าง  
ถูกสั่งห้ามการซ้ือขาย 

- CIS operator ตอ้งจดัให้มีบริษทันายหนา้เพื่อท าหนา้ที่เป็นตวัแทนที่รับผิดชอบในการ 

ซ้ือขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF ในประเทศไทย (“local intermediary”)2  และจดัให้มี local 
representative ซ่ึงท าหนา้ท่ีประสานงานดา้นการเปิดเผยและจดัส่งขอ้มูล เป็นตน้                                       

1.3 การย่ืนค าขออนุญาต 
 ให้ผูย้ื่นค าขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามที่ส านกังานก าหนด  

โดยผูย้ื ่นค าขอสามารถตรวจสอบเอกสารที่ตอ้งน าส่งส านกังาน เพื่อประกอบการพิจารณาไดจ้าก Form 35 – 
HK-TH MRF : Checklist for Mutual Recognition of Funds between Hong Kong  Special Administrative 
Region of the People's Republic of China and Thailand (HK-TH MRF) Application Form ซ่ึงจดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน 

 
1

 local representative หมายความถึง บริษทัหลกัทรัพยที์่ไดร้ับใบอนุญาตทุกประเภทจากส านักงาน รวมทั้งส านักงานตวัแทนตามมาตรา 93  

ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ พ.ศ. 2535 (“ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”) 
2 local intermediary หมายความถึง เป็นบริษทัหลกัทรัพยที์่ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึง บริษทัหลกัทรัพยที์่ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้

หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุนดว้ย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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1.4 การแจ้งผลการอนุญาต  

ส านักงานจะแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตแก่ผูย้ื่นค าขออนุญาตภายใน 21 วนันับแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บเอกสารถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือประชาชน 

1.5 การย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

- การเสนอขายหน่วยลงทุนต่างประเทศจะสามารถกระท าไดเ้ม่ือ CIS operator ยื่นแบบแสดง

รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้3 ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
CIS operator ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมาพร้อมกบัการยื่นค าขออนุญาต ให้ถือว่าแบบ
แสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่มานั้นเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตาม 1.3 โดยแบบแสดงรายการขอ้มูล
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

แบบแสดงรายการข้อมูล รายละเอยีด 
1) แบบ 69 – CIS full ยื่นประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยสามารถเสนอขายไดโ้ดยไม่

จ ากดัจ านวนคร้ัง แต่ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัท่ีแบบ 69 – 
CIS full มีผลใชบ้งัคบั 

2) แบบ 69 – CIS annually update หาก CIS operator ตอ้งการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH 
MRF ในไทยมากกว่า 1 ปี และไม่ประสงค์ท่ีจะยื่นแบบ 69 – CIS full 
ใหม่ ให้ยื่นแบบ 69 – CIS annually update ภายใน 1 ปีนับแต่วนัท่ีแบบ 
69 – CIS full หรือแบบ 69 – CIS annually update คร้ังก่อนมีผลใชบ้งัคบั 

3) แบบ 69 – CIS material update ยื่นภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลอย่างมี
นยัส าคญั โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในฮ่องกง 

- ภาษาท่ีใชใ้นการยืน่ขอ้มูล หรือจดัท าเอกสาร สามารถเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาองักฤษ 
- แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนต้องมีข้อมูลขั้นต ่าตามมาตรา 69 ของ  

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 
- ร่างหนังสือช้ีชวนให้จดัท าตามรูปแบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน โดยอนุโลมให้ใช้

แบบ filing ของโครงการ HK-TH MRF ได ้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69 – CIS full คือ 100,000 บาท/คร้ัง (ไม่เรียกเก็บกรณียื่น แบบ 69 – 

CIS annually update หรือยืน่แบบ 69 – CIS material update) 

 
3 การมีผลใช้บงัคบัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังน้ี (1) CIS operator ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF ในไทย   

(2) ผูย้ื่นค าขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมครบถว้น และ (3) ส านกังานไดรั้บร่างหนงัสือช้ีชวนและแบบแสดงรายการขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
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1.6 การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ongoing disclosure)  
CIS operator มีหน้าท่ีจดัท าและจัดส่งรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

โครงการ HK-TH MRF โดยหาก CIS operator ได้จดัส่งรายงานดังกล่าวตามขอ้ก าหนดของ SFC ให้แก่ SFC 
พร้อมทั้งจดัให้มีช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลท่ีผูล้งทุนไทยทราบโดยทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมแลว้ เช่น เผยแพร่
บนเวบ็ไซต ์เป็นตน้ ใหถื้อวา่เป็นการจดัท าและจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวต่อส านกังานแลว้  

1.7 การรายงานผลการขาย 

ให้ CIS operator รายงานผลการขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF ในไทยต่อส านักงาน
ภายใน 45 วนันับแต่วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละปีปฏิทินท่ีมีการเสนอขายตามรูปแบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซต์ของ
ส านกังาน 

1.8 ผู้สอบบัญชี  
ก าหนดให้ผูส้อบบัญชีท่ีสามารถประกอบธุรกิจเป็นผูส้อบบัญชีได้ตามกฎหมายของ ฮ่องกง 

สามารถด าเนินการสอบบญัชีและลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีต่องบการเงินของโครงการ  
HK-TH MRF เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน โดยไม่ตอ้งยืน่ขอความเห็นชอบอีก  

1.9 หลกัเกณฑ์การซ้ือขายหน่วยลงทุนต่างประเทศ 

- ก่อนการขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF ให้ local intermediary จัดส่ง/จัดให้ 
มีขอ้มูลตามท่ีก าหนดให้แก่ผูล้งทุน เช่น factsheet และรายงานประจ าปี (ถา้มี) รวมทั้งจดัให้มีขอ้มูลประกอบ 
การเสนอขายหน่วยลงทุนซ่ึง CIS operator ไดจ้ดัท าและแจกจ่ายในฮ่องกง ณ ท่ีท าการหรือเว็บไซต์ของ local 
intermediary 

- ในการให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนของโครงการ  HK-TH MRF ให้ CIS operator และ  
local intermediary ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เวน้แต่ก าหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะในประกาศขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนระหว่างเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย 

- ให้ local intermediary ให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF ได้เฉพาะ
หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายได ้

- ไม่ตอ้งน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกัน (peer 
performance) แก่ผูล้งทุนไทย 

- ก่อนการตกลงรับเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนต่างประเทศ  local intermediary ตอ้งจดัให้มี
ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกับ CIS operator เร่ืองการจดัส่งขอ้มูลให้แก่ local intermediary เช่น ขอ้มูลท่ีมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูล้งทุน เป็นตน้  ทั้งน้ี หาก CIS operator ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าว หา้มมิให้ 
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local intermediary ให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนของโครงการ  HK-TH MRF ท่ี มี  CIS operator รายนั้ น 
เป็นผูรั้บผิดชอบเพิ่มเติมอีกต่อไป 

1.10 การแจ้งข้อมูลการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนในไทย 

กรณีมีการควบรวมกองทุนรวม/เลิกเสนอขายโครงการ HK-TH MRF ในฮ่องกง หรือ CIS 
operator ไม่ประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF ในไทยอีกต่อไป ให้ CIS operator 
แจง้ส านกังานและผูถื้อหน่วยลงทุนไทยทราบล่วงหนา้ตามขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

เหตุของการหยุดเสนอขาย
หน่วยลงทุนในไทย 

ระยะเวลาการแจ้ง ข้อมูลท่ีต้องแจ้ง 

1)  ก ร ณี มี ก า รค วบ รวม
กองทุนรวม/เลิกเสนอขาย
หน่วยลงทุนในฮ่องกง 

แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
1 เดือน 

(ก) เหตุผลของการควบรวมกองทุนรวม/เลิกเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในฮ่องกง 
(ข) ขอ้ก าหนดในโครงการจดัการลงทุนท่ีก าหนดให้ 
CIS operator สามารถควบรวมกองทุนรวม/เลิก
เสนอขายหน่วยลงทุนในฮ่องกง 
(ค) ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ 
(ง) การด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
( จ )  ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ย ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง และ
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้น (ถา้มี) 

2)  กรณีไม่ประสงค์ ท่ี จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนใน
ไทยอีกต่อไป (โดยมิใช่ดว้ย
เหตุแห่งการควบรวมหรือ
เลิกเสนอขายหน่วยลงทุน
ในฮ่องกง) 

แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

(ก) เหตุผลท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในไทยอีก
ต่อไป 
(ข) ผลท่ีเกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดการเสนอขาย 
(ค) การด าเนินการท่ีเปล่ียนแปลงไปของโครงการ 
HK-TH MRF เม่ือส้ินสุดการเสนอขายในไทย และ
ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ 
(ง) การด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
( จ )  ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง และ
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้น (ถา้มี) 
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2. การน ากองทุนรวมไทยไปเสนอขายในฮ่องกงภายใต้โครงการ HK-TH MRF (outbound) 

2.1 การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมไทยภายใต้โครงการ HK-TH MRF 
ให้ บลจ. ไทย ยื่นค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อพิจารณาแบบปกติ โดยไม่สามารถยื่นแบบ 

auto approval ได ้  

2.2 การเสนอขายและการลงทุนของกองทุนรวมไทยภายใต้โครงการ HK-TH MRF   
กองทุนรวมตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน 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”)  

ทั้งน้ี ให ้บลจ. ไทย จดัการลงทุนกองทุนรวมไทยตามปกติ เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน 

Appendix B - I - SFC Circular แนบทา้ย HK-TH MRF MoU ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ประเภทกองทุนรวมท่ีอนุญาตใหเ้สนอขายภายใตโ้ครงการ HK-TH MRF ไดแ้ก่ 

 กองทุนรวมตราสารทุน 
 กองทุนรวมตราสารหน้ี 
 กองทุนรวมผสม 
ทั้งน้ี ให้รวมถึงกองทุนรวมดชันี (Index Fund) และกองทุนรวมอีทีเอฟ ท่ีมีนโยบายการลงทุน

ซ่ึงสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้ลงทุนตามการเคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ ราคากลุ่มหลักทรัพย์  
ราคาหน่วยของกองทุนรวม หรือกลุ่มตราสารโดยหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิง ประกอบดว้ย ตราสารทุน และตราสารหน้ี  
ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการกองทุนในลักษณะเชิงรับ (passive management) และให้รวมถึงกองทุนรวมอีทีเอฟ 
ท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูล้งทุนตามความเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง (“Gold ETF”) หรือ 

ผา่นหน่วยลงทุนของ Gold ETF4 ดว้ย 
(2) ประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวม ท่ียงัไม่อนุญาตให้เสนอขายภายใตโ้ครงการ HK-

TH MRF ไดแ้ก่ 
 กองทุนรวมทรัพยสิ์นทางเลือก (ยกเวน้ Gold ETF) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน 
 กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้ 
 กองทุนรวมมีประกนั 

 
4

 โครงการจดัการจะตอ้งก าหนดลกัษณะของทองค าแท่งท่ี Gold ETF จะลงทุนไวใ้นรายละเอียดโครงการ โดยทองค าแท่งตอ้งผ่านการรับรองจาก

หน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับจาก London Bullion Market Association ว่าเป็นทองค าแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิ 99% 
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 กองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ  
 กองทุนรวมวายภุกัษ ์
 กองทุนรวมท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี 

นอกจากน้ีโครงการ HK-TH MRF ยงัไม่อนุญาตใหก้องทุนรวมลงทุนโดยตรงในสินทรัพยดิ์จิทลั 
(“virtual assets”) อาทิเช่น digital tokens5 virtual commodities และ crypto assets6 รวมทั้งไม่อนุญาตให้ท าธุรกรรม
ขายหลกัทรัพยโ์ดยยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยู่ในครอบครอง (physical short selling) อย่างไรก็ดี กองทุนรวมสามารถ
กูย้ืม (borrowing) หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repo) เพื่อสภาพคล่องได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ส านักงานจะออกเอกสารท่ีแสดงว่ากองทุนรวมมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) และ (2) เพื่อให้ 
บลจ. น าไปแสดงต่อ SFC ในการขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมในฮ่องกงต่อไป 

2.3 ข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง 

ยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง ไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ี
เกินกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ
กองทุนรวมภายใต้โครงการ HK-TH MRF เฉพาะกรณีบุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
โครงการ HK-TH MRF โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผูล้งทุนท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยหรือผ่านบญัชีแบบไม่
เปิดเผยช่ือ (omnibus account) 

2.4 การช าระค่าขายคืนหน่วย 

ในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ HK-TH MRF ให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 
บลจ. ตอ้งช าระไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน Appendix B - I - SFC Circular แนบทา้ย HK-TH MRF MoU 
ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 1 เดือน โดยใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในไทยดว้ย 

2.5 หนังสือชี้ชวน 

หนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายกองทุนรวมภายใตโ้ครงการ HK-TH MRF ในไทย ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกองทุนรวมไทย (ไม่มีหลกัเกณฑ์เฉพาะ) ทั้งน้ี ในการเสนอขายหน่วยลงทุนในฮ่องกงภายใตโ้ครงการ  
HK-TH MRF ให้ บลจ. ไทย จดัส่งและแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน รวมทั้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน Appendix B – I – 
SFC Circular แนบท้าย HK-TH MRF MoU ด้วย โดยให้จัดท าหนังสือช้ีชวนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน  
ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั (factsheet) ใหจ้ดัท าเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีน 

 
5 ตวัอยา่งของ digital tokens เช่น digital currencies, utility tokens, security/asset-backed tokens เป็นตน้       
6 กองทุนรวมภายใต้โครงการ HK-TH MRF สามารถลงทุนทางอ้อมใน virtual assets ผ่านการลงทุนในกองทุนอ่ืนได้ รวมกันไม่เกินร้อยละ 20  

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 


