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            มิถุนายน 2564 

 เรียน  นายกสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
ผูจ้ดัการ   

 บริษทัหลกัทรัพย ์

 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวม  
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้า
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน  

 ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ท่ี นจ.(ว)                /2564  เร่ือง  น าส่งส าเนาประกาศและซกัซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และไทย 

ตามท่ี  Securities and Futures Commission of Hong Kong (“SFC”) และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้ร่วมลงนามบันทึก 
ความเขา้ใจ (MoU) โครงการจดัการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's 
Republic of China and Thailand : “HK-TH MRF”) เม่ือวันท่ี  20 มกราคม 2564 โดยท่ีการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนระหวา่งกนัจะมีผลบงัคบัใช ้เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้เสร็จ  นั้น 

ส านักงาน ก.ล.ต.ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวม 3 ฉบบั (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 – 3) 
ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัและถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศก าหนดไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส านกังาน ก.ล.ต. จึงขอซกัซ้อม
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประกาศและวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ         
เพื่อก าหนดหลกัเกณฑร์องรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF

ในไทย (“inbound”) และการน ากองทุนรวมไทยไปเสนอขายในฮ่องกง (“outbound”)  

 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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2. สรุปสาระส าคัญของประกาศ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 
หลักเกณฑ์ส าหรับโครงการ HK-TH MRF ก าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ

โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes : “ASEAN CIS”) และ
โครงการจัดการลงทุนในเอเ ชี ยภายใต้กรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport : “ARFP”)  
(รายช่ือประกาศ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักรอบขอ้ตกลงภายใตโ้ครงการ HK-TH MRF 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  ข้อก าหนด inbound 
- ให้ บลจ. ฮ่องกง ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดว่าด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุน

เช่นเดียวกบัการเสนอขายภายใตโ้ครงการ ASEAN CIS และ ARFP โดยอนุโลม 
- กรณี บลจ. ฮ่องกง ไม่ประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนในไทยอีกต่อไป 

ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เวน้แต่ด้วยเหตุแห่งการควบรวมหรือเลิกกองทุนรวมในฮ่องกง  
ใหแ้จง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

2.2  ข้อก าหนด outbound 
- ให้ บลจ. ไทย ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการจัดตั้ งกองทุนรวมและ 

การจดัการกองทุนรวมไทยตามปกติ เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักรอบขอ้ตกลงภายใตโ้ครงการ HK-TH 
MRF  

- ทั้งน้ี ในการยื่นค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม ให้ บลจ. ยื่นค าขอพิจารณา
แบบปกติ เช่นเดียวกบัการยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งโครงการ ASEAN CIS และ ARFP ซ่ึงไม่อนุญาตให้ยื่น
แบบ auto approval 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. ขอเสนอช่ือเจา้หน้าท่ี
ส าหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวสลิล เหล่าเกียรติ เจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท์ 0-2263-6511 อีเมล slil@sec.or.th และนางสาวสิรีฒร ศิวิลยั ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายนโยบาย
ธุรกิจจดัการลงทุน โทรศพัท ์0-2263-6246 อีเมล sireetho@sec.or.th 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 (นางสุรีรัตน์  สุรเดชะ) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
   เลขาธิการแทน 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      1.    ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 41/2564  เร่ือง  ขอ้ก าหนด

เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 2.    ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 42/2564  เร่ือง  ขอ้ก าหนด
เพิ่มเติมส าหรับการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมภายใตโ้ครงการจดัการลงทุน
ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ลงวนัท่ี  
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 3.    ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ท่ี สน. 31/2564  เร่ือง  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหน่วยของ
โครงการจดัการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และไทย ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 4.    สรุปหลกัเกณฑ์ด้านการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการ
ลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย 
(HK-TH MRF) 

 5.   ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective 
Investment Schemes : ASEAN CIS) และโครงการจดัการลงทุนในเอเชียภายใต้
กรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport : ARFP) 

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6511 และ 0-2263-6246 
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