
 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพกิถอนหน่วยของอทีีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอทีีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

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

มอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหน้าท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบั น้ี ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวยกเวน้ความในขอ้ 10 ขอ้ 13 ขอ้ 16 และ
ขอ้ 18 

(3) “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

(4) “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอีทีเอฟต่างประเทศ 

(5) “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บ
การอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

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

  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 



 

 

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหน่วยของอทีีเอฟ 

   
ขอ้ 3 หน่วยของอีทีเอฟท่ีอาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ระบุช่ือผูถื้อ 
(2) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยของอีทีเอฟ ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี ตอ้งระบุขอ้จ ากดันั้นไวใ้นโครงการ 
 

หมวด 2 
คุณสมบัตขิองอทีีเอฟต่างประเทศ 

   
ขอ้ 4 อีทีเอฟต่างประเทศท่ีผูย้ื่นค าขอจะยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟกบัตลาด

หลกัทรัพย ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นอีทีเอฟต่างประเทศท่ีไดรั้บการตรวจสอบคุณสมบติัและไดรั้บการจดัสรรวงเงิน

จากส านกังานแลว้ 
(2) มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิขั้นต ่าตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 (3) มีผูดู้แลสภาพคล่องอยา่งนอ้ยหน่ึงราย โดยผูดู้แลสภาพคล่องนั้นตอ้งมีคุณสมบติัและ
ขอบเขตการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยผูดู้แลสภาพคล่อง 
และตอ้งด ารงคุณสมบัติและขอบเขตการด า เนินงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาท่ีมีหน่วยของอีทีเอฟนั้นเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

คุณสมบัติของ 
หน่วยของอทีีเอฟ
ต่างประเทศ 

คุณสมบัติของ 
อีทีเอฟต่างประเทศ 



 

 

หมวด 3 
การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหน่วยของอทีีเอฟต่างประเทศ 

   
ขอ้ 5 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีออกทั้งหมดในแต่ละ

ประเภท 
   

*ขอ้ 6 ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด  

(*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2564 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 7 ในระหว่างการพิจารณาค าขอ หากผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟ

ต่างประเทศประสงค์จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 ให้ยื่นขอแกไ้ข
เพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและเหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่เป็นการขอแกไ้ข
เพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจก าหนดใหก้ารแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 8 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกให้ผูย้ื่นค าขอมาช้ีแจง ส่งเอกสาร

หรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
  
ขอ้ 9 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอให้เสร็จภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแลว้ 
การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟ

ต่างประเทศไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือเอกสารตามขอ้ 7 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ัง่การตามขอ้ 8 จนถึง
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 
ขอ้ 10 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหน่วยของอีทีเอฟและของอีทีเอฟต่างประเทศ และสั่ง
รับหน่วยของอีทีเอฟท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟและอีทีเอฟ
ต่างประเทศดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

ก า ร ย่ื น ข อ จ ด
ทะเบียนหน่วยของ 
อทีีเอฟทั้งหมด 

วิธีการย่ืนค าขอ 

การเรียกเอกสาร
เพิม่เติม 

การแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อมูล 

ระยะเวลาใน
การพจิารณา 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพจิารณา
รับหน่วยของ 
อทีีเอฟ 



 

 

ขอ้ 11 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟท่ียื่นขอจดทะเบียนมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัน้ี คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 12 ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอหรือผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศออก
หน่วยของอีทีเอฟ (create) เพ่ิมเติมภายหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ให้ถือว่าคณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัท่ี
หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีเพ่ิมเติมนั้นเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

 
*ขอ้ 13 ให้ผูย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนตามอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการและภายใน
ระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2564 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
หมวด 4 
เบ็ดเตลด็ 

   
ขอ้ 14 ใหผู้ย้ื่นค าขอมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความ

เห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ขอ้ 15 ใหผู้ย้ื่นค าขอปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด  
 
ขอ้ 16 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ เ พ่ือให้เ ป็นไปตาม

วตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
 

วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียม 

น า ยทะ เ บี ยน
หลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

หน้าที่ของผู้ย่ืน
ค าขอ 

อ านาจในการ
ก าหนดแนวทาง 
บริษัทจัดการ 

กรณีที่ให้ถือว่ารับ
หน่วยของอทีี
เอฟเป็น
หลกัทรัพย์จด
ทะเบียน 



 

 

หมวด 5 
การเพกิถอน 

 

*ขอ้ 17 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหห้น่วยของอีทีเอฟเขา้ข่ายอาจ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศขอเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ 
ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) หน่วยของอีทีเอฟหรืออีทีเอฟต่างประเทศมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 และขอ้ 4 (1) 
และ (3) 

  (3) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลง
การจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือ
ปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตดัสินใจของผู ้
ลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ 

(4) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือ
ขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผิด ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของอีทีเอฟต่างประเทศท่ียื่นต่อตลาด
หลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป อนัอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยของ
อีทีเอฟ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ 

(5) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศไม่เปิดเผยขอ้มูลของอีทีเอฟ
ต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั 
อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน 
หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ 

 (6) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการด าเนินงานหรือฐานะ
การเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ  

(7) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเลิกกิจการ 
(8) หน่วยของอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

 (9) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืน
ใดในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ 

(*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 5 
ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 18 เม่ือคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจดัใหมี้กลไกรองรับการรับซ้ือคืนหน่วยของอีทีเอฟนั้น

เหตุท่ีหน่วยของ
อทีีเอฟเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน 
 

การด าเนินการเม่ือ
คณะกรรมการส่ัง
เพกิถอน 



 

 

จากผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟท่ีเหมาะสม (reasonable exit) ในประเทศไทย โดยตอ้งเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีขอ้มูล
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยอีทีเอฟและตลาดหลกัทรัพยท์ราบเป็นการล่วงหนา้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีสั่งเพิกถอนหน่วยของอีที
เอฟต่างประเทศตามวรรคหน่ึงจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
*ขอ้ 19 ให้น าความในข ้อบ ังค ับตลาดหลกัทรัพย ์ว่าด ้วยการเพิกถอนหลกัทรัพย ์จด

ทะเบียนและหลกัเกณฑ์อื่นใดท่ีออกตามความในขอ้บังคบัด ังกล่าว มาใช้บงัคบักบัการเพิกถอนหน่วย
ของอีทีเอฟจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัข้อบังคับน้ี 

(*ความในข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 5 
ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
*หมวด 6 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

ขอ้ 20 ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีผูรั้บผิดชอบมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ก ากบัดูแลตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีก ากบัดูแลอีทีเอฟต่างประเทศนั้น 

 การเปิดเผยตามวรรคหน่ึง ใหผู้รั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยต่อ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการเปิดเผยสารสนเทศในตลาดหลกัทรัพยห์ลกัโดยไม่ชกัชา้ โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลงัเวลาการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 21 ให้ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยช่องทางในการ

เขา้ถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหผู้ล้งทุนทราบ 
(1) ขอ้มูลความเคล่ือนไหวของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิระหวา่งวนั (Indicative NAV) 
(2) ข้อมูลความคลาดเคล่ือน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของอีทีเอฟ

ต่างประเทศ  
 

 ขอ้ 22 ให้ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจดัส่งขอ้มูลจ านวนหน่วย
ของอีทีเอฟท่ีได้กระจายให้แก่ผูถื้อหน่วยในประเทศไทย (outstanding units) ของวนัท าการสุดท้ายของทุก
สปัดาห์ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหจ้ดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท าการถดัไป  
 ตลาดหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาท่ีตลาด
หลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 

การน าเกณฑ์เพกิ
ถอนหลกัทรัพย์
มาอนุโลมใช้ 

การเปิดเผย 
Indicative NAV 
และ Tracking 
Errors 

 

การจัดส่งข้อมูล 
outstanding units 

 



 

 

 
ขอ้ 23 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด

หลกัทรัพย์ตามข้อบังคับน้ี ให้ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยโดยผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของ
บริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม เป็นภาษาองักฤษ 
 
(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิก
ถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2554 
 

(ลงนาม)  สมพล  เกียรติไพบูลย์ 
(นายสมพล เกียรติไพบูลย)์  

ประธานกรรมการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับอีทีเอฟ โดยก าหนด
หลกัเกณฑเ์พื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ (Foreign ETF) ท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือขายอยู่
แลว้ในต่างประเทศและไดน้ ามาจดทะเบียนเพ่ือท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(cross-listing) จึงสมควรออกขอ้บงัคบั
น้ี 

วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
สารสน เทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 

 


