บจ/ร 10-00
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่ วยของอีทีเอฟ และการเปิ ดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่ างประเทศ พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2554 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
(1)
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีการมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้
ให้หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 10 ข้อ 13 ข้อ
16 และข้อ 18
(3)
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
(4)
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอีทีเอฟต่างประเทศ
(5)
“หลักทรัพย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบี ยน
หรื อได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
(6)
“หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ
(7)
“อีทีเอฟต่างประเทศ” “หน่ วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” และ “ตลาดหลักทรัพย์หลัก”
(home exchange) ให้มีความหมายเช่ นเดี ยวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวที่ กาหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

ผลบังคับใช้

นิยาม

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหน่ วยของอีทีเอฟ
ข้อ 3

หน่วยของอีทีเอฟที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้
(1) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(2) ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหน่วยของอีทีเอฟ ยกเว้นข้อจากัดที่เป็ นไปตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุขอ้ จากัดนั้นไว้ในโครงการ
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คุณสมบัติของ
หน่ วยของอีทีเอฟ
ต่ างประเทศ

หมวด 2
คุณสมบัตขิ องอีทีเอฟต่ างประเทศ
ข้อ 4 อีทีเอฟต่ างประเทศที่ ผยู ้ ื่นคาขอจะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหน่ วยของอี ทีเอฟกับ
ตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นอีทีเอฟต่างประเทศที่ ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับการ
จัดสรรวงเงินจากสานักงานแล้ว
(2) มีมลู ค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ข้ นั ต่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3) มีผดู ้ ูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่ งราย โดยผูด้ ูแลสภาพคล่องนั้นต้องมี
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้ อขายหลักทรัพย์
โดยผูด้ ูแลสภาพคล่อง และต้องดารงคุ ณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ มี
หน่วยของอีทีเอฟนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

คุณสมบัติของ
อีทีเอฟต่ างประเทศ

หมวด 3
การยืน่ คาขอและการพิจารณารับหน่ วยของอีทีเอฟต่ างประเทศ
ข้อ 5
แต่ละประเภท

ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่ออกทั้งหมดใน

การยื่นขอจด
ทะเบียนหน่ วยของ
อีทีเอฟทั้งหมด

ข้อ 6 ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอให้รับหน่วยของอีทีเอฟเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วิธีการยื่นคาขอ

ข้อ 7 ในระหว่างการพิจารณาคาขอ หากผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟ
ต่างประเทศประสงค์จะแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อมูลหรื อเอกสารที่ ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอ
แก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชดั เจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ น
การขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็ นสาระสาคัญ อาจกาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่

การแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อมูล

ข้อ 8 ในการพิจารณาคาขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้ผยู ้ ื่นคาขอมาชี้ แจง ส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด

การเรียกเอกสาร
เพิม่ เติม

ข้อ 9 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของอีที
เอฟต่างประเทศได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรื อเอกสารตามข้อ 7 หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตาม
ข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ข้อ 10 ในการพิจารณาคาขอและสั่งรับหน่ วยของอีทีเอฟ คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟและของอีทีเอฟต่างประเทศ
และสัง่ รับหน่วยของอีทีเอฟที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟและ
อีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพิจารณา
รั บหน่ วยของ
อีทีเอฟ

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟที่ยื่นขอจดทะเบียน
มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน
2 วันทาการนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันเริ่มทาการ
ซื้อขาย

ข้อ 12 ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอหรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศ
ออกหน่ วยของอี ที เอฟ (create) เพิ่ ม เติ ม ภายหลังจากวัน ที่ ค ณะกรรมการสั่งรั บ หน่ วยของอี ที เอฟเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ถือว่าคณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟที่เพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในวันที่หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่เพิ่มเติมนั้นเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์หลัก

กรณีที่ให้ ถือว่ ารับ
หน่ วยของอีทีเอฟ
เป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียน

ข้อ 13 ให้ผยู ้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนี ยมในการรับหน่วยของอีทีเอฟเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

ค่ าธรรมเนียม

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 14 ให้ผยู ้ ื่นคาขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้ผูย้ ื่ น ค าขอปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด

หน้ าที่ของ
ผู้ยื่นคาขอ

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

อานาจในการ
กาหนดแนวทาง
บริษัทจัดการ

หมวด 5
การเพิกถอน
ข้อ 17 หน่ ว ยของอีทีเอฟอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น
เมื่ อ เกิ ด กรณี ใดกรณี หนึ่ ง ดังต่อไปนี้

เหตุในการเพิก
ถอนหน่ วยของ
อีทีเอฟ

(1)

หน่ วยของอีทีเอฟหรื ออีทีเอฟต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3

(2)

ผูร้ ั บผิ ดชอบในการด าเนิ นการของอี ทีเอฟต่ างประเทศฝ่ าฝื นหรื อไม่

และข้อ 4 (1) และ (3)
ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการ
จดทะเบี ยนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ
อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ
(3)

ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิ ดเผยข้อมูลอัน

เป็ นเท็จในแบบคาขอ งบการเงิ น หรื อรายงานของอี ทีเอฟต่ างประเทศที่ ยื่นต่ อตลาดหลักทรั พ ย์หรื อที่
เปิ ดเผยต่ อประชาชนทัว่ ไป อันอาจมี ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผู ้
ลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ หรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลของอีทีเอฟต่างประเทศที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูลของอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่วยของอีทีเอฟ
(4)

ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการดาเนิ นงาน

หรื อฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงแก่ผถู ้ ือหน่วยของอีทีเอฟ หรื อมีการชาระบัญชี เพื่อ
เลิกกิจการ
(5)

หน่วยของอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก

(6)

ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศดาเนิ นการใด ๆ

หรื อมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยของอีทีเอฟ
(7)

ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศร้องขอให้ตลาด

หลักทรัพย์เพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการสัง่ เพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศจัดให้มีกลไกรองรับการรับซื้ อคืนหน่วยของอีทีเอฟ
นั้นจากผูถ้ ือหน่วยของอีทีเอฟที่เหมาะสม (reasonable exit) ในประเทศไทย โดยต้องเปิ ดเผยสารสนเทศที่มี
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยอีทีเอฟและตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็ นการล่วงหน้า
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยของ
อีทีเอฟต่างประเทศตามวรรคหนึ่งจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การดาเนินการเมื่อ
คณะกรรมการสั่ ง
เพิกถอน

ข้อ 19 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนมาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหน่ วยของอีทีเอฟจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อ 18
โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

การนาเกณฑ์ เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาอนุโลมใช้

*หมวด 6
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้อ 20 ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิ ดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการดาเนิ นการใด ๆ ที่ผรู ้ ับผิดชอบมีหน้าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กากับดูแลอีทีเอฟต่างประเทศนั้น
การเปิ ดเผยตามวรรคหนึ่ ง ให้ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอี ทีเอฟต่ างประเทศ
เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการเปิ ดเผยสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย์หลักโดยไม่ชกั ช้า โดยเปิ ดเผย
ก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง หรื อหลังเวลา
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์

เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที

ข้อ 21 ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิ ดเผยช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผลู ้ งทุนทราบ
(1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ระหว่างวัน (Indicative NAV)
(2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
อีทีเอฟต่างประเทศ

การเปิ ดเผย
Indicative NAV
และ Tracking
Errors

ข้อ 22 ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอี ทีเอฟต่ างประเทศจัดส่ งข้อมูลจานวน
หน่วยของอีทีเอฟที่ ได้กระจายให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยในประเทศไทย (outstanding units) ของวันทาการสุ ดท้าย
ของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จดั ส่ งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในวันทาการถัดไป
ตลาดหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ งเป็ นการทัว่ ไปตามระยะเวลาที่ ตลาด
หลักทรัพย์เห็นสมควร

การจัดส่ งข้ อมูล
outstanding units

ข้อ 23 วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้ผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิ ดเผยโดยผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารของ
บริ ษทั จดทะเบียนโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม เป็ นภาษาอังกฤษ

วิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่ งเอกสารหรือ
สาเนาเอกสาร

(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นี้แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บและ
เพิกถอนหน่ วยของอี ทีเอฟ และการเปิ ดเผยสารสนเทศของอี ทีเอฟต่ างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554
(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอีทีเอฟ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ (Foreign ETF) ที่ มีการจดทะเบียนซื้ อ
ขายอยูแ่ ล้วในต่างประเทศและได้นามาจดทะเบียนเพื่อทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (cross-listing) จึงสมควร
ออกข้อบังคับนี้

