
บจ/ร 10-00 

69/10 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนหน่วยของอทีีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอทีีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 
  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2554 เป็นตน้ไป 
   
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี  
(1) “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในกรณี

ท่ีมีการมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
ใหห้มายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ได้รับมอบหมายดงักล่าวยกเวน้ความในขอ้ 10 ขอ้ 13 ขอ้ 
16 และขอ้ 18 

(3) “ส านกังาน” หมายความว่า ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

(4) “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความวา่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอีทีเอฟต่างประเทศ 

(5) “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียน
หรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

(6) “หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความวา่ หน่วยของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ 
 (7) “อีทีเอฟต่างประเทศ” “หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” และ “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” 
(home exchange) ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. 

  
หมวด 1 

คุณสมบัตขิองหน่วยของอทีีเอฟ 
   

ขอ้ 3 หน่วยของอีทีเอฟท่ีอาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระบุช่ือผูถื้อ 
(2) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยของอีทีเอฟ ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตาม

กฎหมาย ทั้งน้ี ตอ้งระบุขอ้จ ากดันั้นไวใ้นโครงการ 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

คุณสมบัติของ 
หน่วยของอทีีเอฟ
ต่างประเทศ 



 

 

 
หมวด 2 

คุณสมบัตขิองอทีีเอฟต่างประเทศ 
   

ขอ้ 4 อีทีเอฟต่างประเทศท่ีผูย้ื่นค าขอจะยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 (1) เป็นอีทีเอฟต่างประเทศท่ีไดรั้บการตรวจสอบคุณสมบติัและไดรั้บการ
จดัสรรวงเงินจากส านกังานแลว้ 

 (2) มีมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิขั้นต ่าตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 (3) มีผูดู้แลสภาพคล่องอย่างนอ้ยหน่ึงราย โดยผูดู้แลสภาพคล่องนั้นตอ้งมี
คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยผูดู้แลสภาพคล่อง และตอ้งด ารงคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีมี
หน่วยของอีทีเอฟนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

หมวด 3 
การยืน่ค าขอและการพจิารณารับหน่วยของอทีีเอฟต่างประเทศ 

   
ขอ้ 5 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีออกทั้งหมดใน

แต่ละประเภท 
   

ขอ้ 6 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอใหรั้บหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 7 ในระหว่างการพิจารณาค าขอ หากผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟ

ต่างประเทศประสงค์จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 ให้ยื่นขอ
แกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและเหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็น
การขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจก าหนดใหก้ารแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 8 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื่นค าขอมาช้ีแจง ส่งเอกสาร

หรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
  
ขอ้ 9 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถกูตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแลว้ 
การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีที

เอฟต่างประเทศไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือเอกสารตามขอ้ 7 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตาม
ขอ้ 8 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มลูหรือเอกสารโดยถกูตอ้งครบถว้น 

การยื่นขอจด 

ทะเบียนหน่วยของ 
อทีีเอฟทั้งหมด 

วิธีการยื่นค าขอ 

การเรียกเอกสาร
เพิม่เติม 

การแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อมูล 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

คุณสมบัติของ 
อีทีเอฟต่างประเทศ 



 

 

 
ขอ้ 10 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟ คณะกรรมการอาจมอบหมาย

ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหน่วยของอีทีเอฟและของอีทีเอฟต่างประเทศ 
และสัง่รับหน่วยของอีทีเอฟท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟและ
อีทีเอฟต่างประเทศดงักล่าวมีคุณสมบติัถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 11 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นวา่หน่วยของอีทีเอฟท่ียื่นขอจดทะเบียน

มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัน้ี คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 
2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 12 ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอหรือผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศ
ออกหน่วยของอีทีเอฟ (create) เพ่ิมเติมภายหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหถื้อว่าคณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟท่ีเพิ่มเติมดงักล่าว เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในวนัท่ีหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีเพ่ิมเติมนั้นเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

 
ขอ้ 13 ใหผู้ย้ื ่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนตามอตัราและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด 4 
เบ็ดเตลด็ 

   
ขอ้ 14 ใหผู้ย้ื่นค าขอมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย ์

ใหค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ขอ้ 15 ให้ผูย้ื่นค าขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด  
 
ขอ้ 16 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมวด 5 
การเพกิถอน 

 

 ขอ้ 17 หน่วยของอีทีเอฟอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียม 

นายทะเบียน 

หลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 

หน้าที่ของ 
ผู้ยื่นค าขอ 

อ านาจในการ
ก าหนดแนวทาง 
บริษัทจัดการ 

กรณีที่ให้ถือว่ารับ
หน่วยของอทีีเอฟ
เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน 

เหตุในการเพกิ
ถอนหน่วยของ
อทีีเอฟ 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพจิารณา
รับหน่วยของ 
อทีีเอฟ 



 

 

 (1) หน่วยของอีทีเอฟหรืออีทีเอฟต่างประเทศมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 

และขอ้ 4 (1) และ (3) 

 (2) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ตกลงการ

จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั 

อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปลี่ยนแปลง

ในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ 

(3) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยขอ้มูลอนั

เป็นเท็จในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของอีทีเอฟต่างประเทศท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ี

เปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไป อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผู ้

ลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ หรือไม่เปิดเผยขอ้มลูของอีทีเอฟต่างประเทศท่ี

เป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มลูของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมี

ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของ

หน่วยของอีทีเอฟ 

 (4) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการด าเนินงาน

หรือฐานะการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ หรือมีการช าระบญัชีเพ่ือ

เลิกกิจการ 

 (5) หน่วยของอีทีเอฟถกูเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

(6) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศด าเนินการใด ๆ 

หรือมีเหตุใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ  

(7) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศร้องขอให้ตลาด

หลกัทรัพยเ์พิกถอนหน่วยของอีทีเอฟออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

ขอ้ 18 เม่ือคณะกรรมการสัง่เพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจดัใหมี้กลไกรองรับการรับซ้ือคืนหน่วยของอีทีเอฟ

นั้นจากผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟท่ีเหมาะสม (reasonable exit) ในประเทศไทย โดยตอ้งเปิดเผยสารสนเทศท่ีมี

ขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยอีทีเอฟและตลาดหลกัทรัพยท์ราบเป็นการล่วงหนา้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีสั่งเพิกถอนหน่วยของ

อีทีเอฟต่างประเทศตามวรรคหน่ึงจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

การด าเนินการเมื่อ
คณะกรรมการส่ัง
เพกิถอน 



 

 

ขอ้ 19 ให้น าความในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การเพิกถอนหลกัทรัพย์
จดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 18 
โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 
*หมวด 6 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

ขอ้ 20 ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีผูรั้บผิดชอบมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีก ากบัดูแลอีทีเอฟต่างประเทศนั้น 

 การเปิดเผยตามวรรคหน่ึง ให้ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศ
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการเปิดเผยสารสนเทศในตลาดหลกัทรัพยห์ลกัโดยไม่ชกัชา้ โดยเปิดเผย
ก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลา
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 21 ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยช่องทางในการ

เขา้ถึงขอ้มลูดงัต่อไปน้ีใหผู้ล้งทุนทราบ 
(1) ขอ้มลูความเคล่ือนไหวของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิระหวา่งวนั (Indicative NAV) 
(2) ขอ้มูลความคลาดเคล่ือน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

อีทีเอฟต่างประเทศ  
 

 ขอ้ 22 ให้ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจดัส่งขอ้มูลจ านวน
หน่วยของอีทีเอฟท่ีไดก้ระจายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยในประเทศไทย (outstanding units) ของวนัท าการสุดทา้ย
ของทุกสปัดาห์ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหจ้ดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท าการถดัไป  
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึงเป็นการทัว่ไปตามระยะเวลาท่ีตลาด
หลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 

ขอ้ 23 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารใหแ้ก่ตลาด
หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของ
บริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม เป็นภาษาองักฤษ 
 
(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและ
เพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 

การน าเกณฑ์เพกิ
ถอนหลกัทรัพย์
มาอนุโลมใช้ 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่งเอกสารหรือ
ส าเนาเอกสาร 

 

การเปิดเผย 
Indicative NAV 
และ Tracking 
Errors 

 

การจัดส่งข้อมูล 
outstanding units 

 



 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2554 
 

(ลงนาม)  สมพล  เกียรติไพบูลย์ 

(นายสมพล เกียรติไพบูลย)์  
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ เห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอีทีเอฟ โดยก าหนด
หลกัเกณฑเ์พื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ (Foreign ETF) ท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือ
ขายอยูแ่ลว้ในต่างประเทศและไดน้ ามาจดทะเบียนเพ่ือท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(cross-listing) จึงสมควร
ออกขอ้บงัคบัน้ี 


