(บจ/ร 09-00)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
(1)
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีการมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้
ให้หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 9 ข้อ 13 ข้อ 16
และข้อ 19
(3)
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
(4)
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟ
(5)
“หลักทรัพ ย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบี ย น
หรื อได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
(6)
“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
(7)
“ปั จจัย อ้างอิง” หมายความว่า ปั จจัย อ้า งอิง ของกองทุนรวมอีทีเอฟอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากสานักงาน
(ข) ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงิน หรื อกลุ่มหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารทางการเงินอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(ค) ราคาหน่วยลงทุนหรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่
มีลกั ษณะตามประกาศ ก.ล.ต.
(ง) ราคาทองคาแท่ งที่ เ ปิ ดเผยไว้อย่า งแพร่ หลายโดยหน่ วยงานซึ่ งเป็ นที่
ยอมรั บในอุตสาหกรรมผูค้ า้ ทองคาในประเทศไทยหรื อระดับสากล หรื อทองคาแท่ งที่ มีลกั ษณะตาม
ประกาศ ก.ล.ต.
(จ) อื่น ๆ ตามที่สานักงานประกาศกาหนด

ผลบังคับใช้

นิยาม

(บจ/ร 09-00)
(8)
“ผูร้ ่ วมค้าหน่ วยลงทุ น” (Participating Dealers) หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งบริ ษทั จัดการ
ได้เข้าทาข้อตกลงที่จะขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบุคคลดังกล่าวในปริ มาณ
หรื อมูลค่าตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
(9)
“บริ ษ ัทจัด การ” “ผูจ้ ัด การกองทุ น รวม” “โครงการ” “ผูด้ ู แลผลประโยชน์ ”
“กองทุนรวมอีทีเอฟ” และ “มูลค่าหน่ วยลงทุ น” ให้มีความหมายเช่ นเดี ยวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวที่
กาหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.
หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหน่ วยลงทุน
ข้อ 3

หน่ วยลงทุ น ที่ อ าจยื่ น ขอจดทะเบี ย นต่ อตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ

ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
หน่ วยลงทุน

(1) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(2) ไม่ มี ข ้อ จากัด ในการโอนหน่ ว ยลงทุ น ยกเว้น ข้อ จากัด ที่ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุขอ้ จากัดนั้นไว้ในโครงการ
หมวด 2
คุณสมบัตขิ องกองทุนรวมอีทีเอฟ
ข้อ 4
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้

กองทุ นรวมอีทีเอฟที่ บริ ษทั จัดการจะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุนต้องมี

(1) เป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ได้รับอนุมตั ิโครงการจากสานักงานแล้ว
(2) มี เงิ นทุ นขั้นต่ าที่ บริ ษ ทั จัด การได้รับ จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุ น ณ
วันที่ยื่นคาขอจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3) มี ผูจ้ ดั การกองทุ น รวมที่ มีคุณ สมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่
สานักงานกาหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทุนรวม
(4) มีผดู ้ ูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่ งราย โดยผูด้ ูแลสภาพคล่องนั้นต้องมี
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้ อขายหลักทรัพย์
โดยผูด้ ูแลสภาพคล่อง และต้องดารงคุ ณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ มี
หน่วยลงทุนนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริ ษทั จัดการของกองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่ งต้องจัดตั้งและมีการจัดการกองทุน
รวมอีทีเอฟตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนกาหนด

คุณสมบัติของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ
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หมวด 3
การยืน่ คาขอและการพิจารณารับหน่ วยลงทุน
ข้อ 5

ให้บริ ษทั จัดการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมด

การยื่นขอจดทะเบียน
หน่ วยลงทุนทั้งหมด

ข้อ 6 ให้ บ ริ ษ ัท จัด การยื่ น ค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละเอกสารอื่ น ตามที่ ต ลาด
หลักทรั พ ย์กาหนด พร้ อมทั้งช าระค่ าธรรมเนี ยมในการยื่นคาขอให้รับ หน่ วยลงทุ นเป็ นหลักทรั พ ย์จด
ทะเบียน

วิธีการยื่นคาขอ

ข้อ 7 ในระหว่างการพิ จารณาค าขอ หากบริ ษ ทั จัด การประสงค์จะแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อ มูลหรื อ เอกสารที่ ยื่ นไว้ต่ อ ตลาดหลักทรั พ ย์ต ามข้อ 6 ให้ยื่ นขอแก้ไ ขเพิ่ มเติ มได้โดยต้องแสดงข้อ
แตกต่ า งและเหตุ ผ ลให้ ชัด เจน ยกเว้น คณะกรรมการพิ จารณาเห็ น ว่า เป็ นการขอแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ เป็ น
สาระสาคัญ อาจกาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่

การแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อมูล

ข้อ 8 ในการพิ จารณาคาขอ ตลาดหลัก ทรั พ ย์อ าจเรี ย กให้บ ริ ษ ทั จัด การมาชี้ แ จง
ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด

การเรียกเอกสาร
เพิม่ เติม

ข้อ 9 ในการพิจารณาคาขอและสั่งรับหน่วยลงทุน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและของกองทุนรวมอีทีเอฟ และสั่ง
รับหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยลงทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพิจารณา
รับหน่ วยลงทุน

ข้อ 10 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้องครบถ้วนจากบริ ษทั จัดการแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
หรื อเอกสารตามข้อ 7 หรื อวันที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูล
หรื อเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่าหน่ วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนมี
คุณ สมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่ วยลงทุ นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน
2 วันทาการนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันเริ่มทาการ
ซื้อขาย

(บจ/ร 09-00)
ข้อ 12 ให้ บ ริ ษ ัท จัด การยื่ น ขอจดทะเบี ย นเพิ่ ม เติ ม จานวนเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของ
กองทุ น รวมอี ที เอฟตามแบบที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์กาหนดต่ อตลาดหลักทรั พ ย์ภ ายใน 7 วัน นับ แต่ วนั ที่
สานักงานรับจดทะเบียนเพิ่มเติมจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ให้หน่วยลงทุนที่ เกิดจากการเพิ่มเติมจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย น และให้ถือว่า คณะกรรมการได้สั่งรั บหน่ วยลงทุ นดังกล่า วเป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบียนในวันที่บริ ษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนนั้น
ให้นาความตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 มาใช้กบั การพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มเติม
จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ 13 ให้บ ริ ษ ทั จัด การชาระค่ าธรรมเนี ย มในการรั บ หน่ วยลงทุ นเป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

การยื่นคาขอ
เพิม่ เติมจานวนเงิน
ทุนจดทะเบียน
การรับและวันที่
สั่ งรับหน่ วยลงทุน
การพิจารณารับ
จดทะเบียนเพิม่ เติม
จานวนเงินทุน
จดทะเบียน
ค่ าธรรมเนียม

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 14 ให้บริ ษทั จัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้บริ ษทั จัดการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด

หน้ าที่ของ
บริษัทจัดการ

ข้อ 16 คณะกรรมการมี อ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิ บัติ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อานาจในการ
กาหนดแนวทาง
บริษัทจัดการ

หมวด 5
การเพิกถอน
ข้อ 17 หน่ วยลงทุ น อาจถูกเพิ กถอนออกจากการเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนเมื่ อเกิ ด
กรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1)
(3) และ (4)
(2) บริ ษทั จัดการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์

เหตุในการเพิก
ถอนหน่ วย
ลงทุน

(บจ/ร 09-00)
ตลอดจนหนังสื อ เวียนที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ
ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(3) บริ ษทั จัด การเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคาขอ งบการเงิ น หรื อ
รายงานของกองทุ น รวมอี ที เอฟที่ ยื่ นต่ อ ตลาดหลักทรั พ ย์หรื อที่ เปิ ดเผยต่ อประชาชนทั่วไป อัน อาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่ วยลงทุ นหรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลของกองทุ นรวมอี ทีเอฟที่ เป็ นสาระสาคัญ หรื อมี ขอ้ ผิดพลาดในการ
เปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์
หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(4) บริ ษทั จัดการมี การดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงิ น ที่ อาจก่ อให้เกิ ดความ
เสี ยหายร้ายแรงแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน หรื อมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(5) ปัจจัยอ้างอิงหรื อส่ วนประกอบสาคัญของปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวม
อีทีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง
(6) บริ ษทั จัดการดาเนินการใด ๆ หรื อมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 18 บริ ษทั จัดการอาจร้ องขอให้ตลาดหลักทรัพย์เพิ กถอนหน่ วยลงทุ นจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ปั จจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบีย น
ในตลาดรอง
(2) กรณี ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อส่ วนประกอบที่สาคัญของปั จจัยอ้างอิงและ
เกิดหรื ออาจเกิดผลกระทบต่อการซื้ อขายหน่วยลงทุน

การร้ องขอเพิก
ถอนหน่ วยลงทุน

ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่สงั่ เพิกถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการดาเนิ นการเลิกกองทุ นรวมอี ทีเอฟตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์จะดาเนินการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การดาเนินการ
เลิกกองทุน

ข้อ 20 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนมาใช้บ ังคับกับการเพิ กถอนหน่ วยลงทุ นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อ 19 โดย
อนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

การนาเกณฑ์ เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาอนุโลมใช้

(บจ/ร 09-00)
*หมวด 6
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้อ 21 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยมูลค่ าทรั พย์สิ นสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น และจานวน
หน่ วยลงทุ น ต่ อตลาดหลักทรั พย์ ทุ กสิ้ นวันทาการ โดยเปิ ดเผยหลังเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์หรื อก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทาการถัดไป
อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
ข้อ 22 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
เกิดขึ้น
(1) บริ ษทั จัดการกาหนดวันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการ
เปิ ดเผยวาระการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสื อ
แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิ ดเผยกาหนดวันสุ ดท้ายของการรับหนังสื อแจ้งมติดว้ ย
(2) บริ ษทั จัดการมีมติ กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุน
หรื อวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อ การประชุ มผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟประกาศการจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปันผล
การประกาศจ่ายเงินปั นผล ให้บริ ษทั จัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผลด้วย
(4) บริ ษทั จัดการมีการดาเนิ นการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ
(5) ปัจจัยอ้างอิงหรื อส่ วนประกอบที่สาคัญของปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวม
อีทีเอฟถูกขึ้นเครื่ องหมายห้ามซื้ อหรื อขายเป็ นการชัว่ คราว หรื อมีการขึ้นเครื่ องหมายอื่นใดที่ สาคัญและมี
ผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาของหน่วยลงทุน
(6) ปัจจัยอ้างอิงหรื อส่ วนประกอบที่สาคัญของปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวม
อีทีเอฟถูกเพิกถอนจากตลาดรอง
(7) บริ ษทั จัดการประกาศเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟ
(8) กรณี ใด ๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรื อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน
การเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดย
ไม่ชกั ช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ใน
แต่ ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรื อหลังเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพ ย์ในตลาดหลักทรั พย์ ในกรณี ที่

การรายงาน
ทรัพย์ สินและมูลค่ า
หน่ วยลงทุน

เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที

(บจ/ร 09-00)
บริ ษทั จัดการมีเหตุสุดวิสยั ไม่อาจเปิ ดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยก่อน
เวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทาการถัดไปอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
ข้อ 23 เมื่อบริ ษทั จัดการได้ส่งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสื อแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรื อเอกสารการขอมติ ให้บริ ษทั จัดการจัดส่ งหนังสื อ
นัดประชุมหรื อหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรื อเอกสารการขอมติดงั กล่าวให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยพร้อมกัน
ในกรณี ที่กองทุนรวมอีทีเอฟมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริ ษทั จัดการจัดส่ ง
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อมีหนังสื อขอมติ พร้อมเอกสารการประชุ มหรื อเอกสารการขอมติ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

การจัดส่ งหนังสื อ
เรี ยกประชุ มและ
เอกสารการประชุ ม

ข้อ 24 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ที่เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1) บริ ษทั จัดการมีการย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(2) กองทุ น รวมอี ที เอฟมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผูจ้ ัด การกองทุ น ผูส้ อบบัญ ชี
ผูบ้ ริ หารสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ผูด้ ูแลสภาพคล่อง หรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการกองทุน ผูส้ อบบัญชี ผูด้ ูแลสภาพคล่อง ผูร้ ่ วมค้าหน่วยลงทุน หรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์

เหตุที่ต้องเปิ ดเผย
ภายใน 3 วันทาการ

ข้อ 25 ให้บ ริ ษ ทั จัด การจัด ส่ งเอกสารหรื อ เปิ ดเผยสารสนเทศดังต่ อไปนี้ ต่ อ ตลาด

การจัดส่ งรายงาน
การประชุ มและ
การเปิ ดเผยราย
ชื่อผู้ถือหน่ วย

หลักทรัพย์
(1) ให้บ ริ ษ ทั จัด การจัด ส่ ง รายงานการประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกรณี ที่มี
การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยให้จดั ส่ งภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้น
(2) ให้บ ริ ษ ทั จัด การเปิ ดเผยรายชื่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน 10 รายแรก ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุนหรื อวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อการประชุ มผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนหรื อให้สิทธิ ใด ๆ โดยให้จดั ส่ งภายใน 14 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วย
ลงทุนหรื อวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อการประชุ มผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อให้สิทธิ ใด ๆ

ข้อ 26 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุ นหรื อวัน การเปิ ดเผยวันปิ ด
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน สมุดทะเบียนหรื อ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุนหรื อวัน วันให้ สิทธิใดๆ
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
เมื่อบริ ษทั จัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรื อวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

(บจ/ร 09-00)
จากเดิ มที่ เคยเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุนหรื อวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ตามที่เคยเปิ ดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น
ข้อ 27 ให้ บ ริ ษ ัท จัด การจัด ท าและเปิ ดเผยข้อ มู ล รายงานเพื่ อ แสดงข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
กองทุนรวมอีทีเอฟหรื อรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ดเผยรายงาน
ดังกล่าวต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยสาเนางบดุล งบกาไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงิ น
ลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ แยกต่างหากจากการเปิ ดเผยรายงานตาม
วรรคหนึ่ง โดยให้เปิ ดเผยพร้อมกับการเปิ ดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง

การจัดทารายงาน
และเปิ ดเผย
รายงานของ
กองทุนรวม

ข้อ 28 ให้บริ ษทั จัดการจัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานของกองทุ นรวมอีทีเอฟ
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตาม
ข้อ 27

การจัดทารายงาน
สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน

ข้อ 29 ให้บริ ษ ทั จัด การเปิ ดเผยสารสนเทศดังต่ อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดใน
ประกาศ ก.ล.ต. และให้เปิ ดเผยช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบ
(1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ระหว่างวัน (Indicative NAV)
(2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุนรวมอีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจัยอ้างอิงสุ ดท้าย (Ultimate Underlying)

การเปิ ดเผย
Indicative NAV
และ Tracking
Errors

ข้อ 30 วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อส าเนาเอกสารให้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยหรื อจัดส่ งโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารของบริ ษทั จดทะเบี ยนโดยผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ งเอกสาร
หรือสาเนาเอกสาร

(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ
และเพิ กถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุน รวมอี ที เอฟ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2560 และมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560)

(บจ/ร 09-00)
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ : โดยที่ ตลาดหลักทรั พย์เห็ น สมควรปรั บ ปรุ งหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับ กองทุ น รวมอีที เอฟ โดย
กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุนตลอดจนเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็ นการเฉพาะ
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟประเภทใหม่ๆ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

