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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอทีีเอฟ พ.ศ. 2553 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป 
   
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี  
(1) “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในกรณี

ท่ีมีการมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
ใหห้มายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวยกเวน้ความในขอ้ 9 ขอ้ 13 ขอ้ 16 
และขอ้ 19 

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

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

(5) “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดร้ับการจดทะเบียน
หรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

(6) “หน่วยลงทุน” หมายความวา่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(7) “ปัจจยัอา้งอิง” หมายความว่า ปัจจยัอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟอย่างใด

อย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 
                                 (ข) ราคากลุ่มหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงิน หรือกลุ่มหลกัทรัพยห์รือ
ตราสารทางการเงินอ่ืน ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
                                 (ค) ราคาหน่วยลงทุนหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ี
มีลกัษณะตามประกาศ ก.ล.ต. 

(ง)  ราคาทองค าแท่งท่ีเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือระดับสากล หรือทองค าแท่งท่ีมีลกัษณะตาม
ประกาศ ก.ล.ต. 
 (จ)  อ่ืน ๆ ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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(8) “ผูร่้วมคา้หน่วยลงทุน” (Participating Dealers) หมายความว่า ผูซ่ึ้งบริษทัจดัการ
ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงท่ีจะขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกบับุคคลดงักล่าวในปริมาณ
หรือมูลค่าตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  

(9) “บริษทัจัดการ” “ผูจ้ ัดการกองทุนรวม” “โครงการ” “ผูดู้แลผลประโยชน์” 
“กองทุนรวมอีทีเอฟ” และ “มูลค่าหน่วยลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. 

  
หมวด 1 

คุณสมบัตขิองหน่วยลงทุน 
   

ขอ้ 3 หน่วยลงทุนท่ีอาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระบุช่ือผูถื้อ  
(2) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี ตอ้งระบุขอ้จ ากดันั้นไวใ้นโครงการ 
 

หมวด 2 
คุณสมบัตขิองกองทุนรวมอทีีเอฟ 

   
ขอ้ 4 กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีบริษทัจดัการจะยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีไดรั้บอนุมติัโครงการจากส านกังานแลว้ 
(2) มีเงินทุนขั้นต ่าท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ียื่นค า

ขอจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
(3) มีผูจ้ดัการกองทุนรวมท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีส านักงาน

ก าหนดเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทุนรวม 
(4) มีผู ้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหน่ึงราย โดยผู ้ดูแลสภาพคล่องนั้ นต้องมี

คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยผูดู้แลสภาพคล่อง และตอ้งด ารงคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีมี
หน่วยลงทุนนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

บริษทัจดัการของกองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหน่ึงตอ้งจดัตั้งและมีการจดัการกองทุน
รวมอีทีเอฟตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด 

 

คุณสมบัติของ 
หน่วยลงทุน 

คุณสมบัติของ 
กองทุนรวมอีทีเอฟ 
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หมวด 3 
การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหน่วยลงทุน 

   
ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัจดัการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีออกทั้งหมด 

   
*ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดัการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด 
(*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 23 
กรกฎาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 7 ในระหวา่งการพิจารณาค าขอ หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล

หรือเอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 ใหย้ื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและ
เหตุผลให้ชัดเจน ยกเวน้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจ
ก าหนดใหก้ารแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 8 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกให้บริษทัจดัการมาช้ีแจงส่ง

เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
  
ขอ้ 9 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหน่วยลงทุน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหน่วยลงทุนและของกองทุนรวมอีทีเอฟ และสั่ง
รับหน่วยลงทุนท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหน่วยลงทุนดงักล่าวมีคุณสมบติั
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

   
ขอ้ 10 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดัการแลว้ 
การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล

หรือเอกสารตามขอ้ 7 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 8 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูล
หรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 
ขอ้ 11 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นว่าหน่วยลงทุนท่ียื่นขอจดทะเบียนมี

คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัน้ี คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

การย่ืนขอจดทะเบียน
หน่วยลงทุนทั้งหมด 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพจิารณา
รับหน่วยลงทุน 

วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

วิ ธีการ ย่ืนค าขอต่อ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

การเรียกเอกสาร
เพิม่เติม 

การแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อมูล 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 
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ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 
2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   

 
 ขอ้ 12 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ี
ส านกังานรับจดทะเบียนเพ่ิมเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

ใหห้น่วยลงทุนท่ีเกิดจากการเพ่ิมเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการไดส้ั่งรับหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในวนัท่ีบริษทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนนั้น 

ใหน้ าความตามขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 10 มาใชก้บัการพิจารณารับจดทะเบียนเพ่ิมเติม
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 
*ขอ้ 13   ให้บริษทัจดัการช าระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนตามอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการและ
ภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 13  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลง
วนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
หมวด 4 
เบ็ดเตลด็ 

   
ขอ้ 14 ให้บริษทัจดัการมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ใหค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ขอ้ 15 ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด  
 
ขอ้ 16 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

นายทะเบียน 

หลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 

หน้าที่ของ 
บริษัทจัดการ 

อ านาจในการ
ก าหนดแนวทาง 
บริษัทจัดการ 

การพิจารณารับ 

จดทะเบียนเพิม่เติม
จ านวนเงินทุน 
จดทะเบียน 

การรับและวันที่
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(บจ/ร 09-00) 
 

       หมวด 5 
การเพกิถอน 

 

  *ขอ้ 17 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้หน่วยลงทุนเขา้ข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได้ 
  (1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมอีทีเอฟมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 และขอ้ 4 (1) (3) 
และ (4) 
  (2) บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาด
หลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงใน
ราคาของหน่วยลงทุน 
  (3) บริษ ทัจ ดัการ เ ปิด เผยขอ้ม ูลอ นั เ ป็น เท ็จหรือข อ้ม ูล ที ่อ าจก่อให ้เกิด
ความส าคญัผิด ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพย์
หรือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 
  (4) บริษทัจดัการไม่เปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นสาระส าคญั 
หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการ
เปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(5) บริษทัจดัการมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(6) บริษทัจดัการเลิกกิจการ 
(7) เม่ือมีเหตุเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 
(8) ปัจจยัอา้งอิงหรือส่วนประกอบส าคญัของปัจจยัอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง 
(9) บริษทัจดัการมีการด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืนใดในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน 
 (10) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 
 (*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 ลง
วนัที่ 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

เหตุท่ีหน่วย
ลงทุนเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน 
 



(บจ/ร 09-00) 
 

 
 ขอ้ 18 บริษทัจดัการอาจร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยเ์พิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ปัจจยัอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง 
(2) กรณีใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนประกอบท่ีส าคญัของปัจจยัอา้งอิงและเกิดหรือ

อาจเกิดผลกระทบต่อการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 

ขอ้ 19 เม่ือคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการเลิกกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีสัง่เพิกถอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจากการเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการด าเนินการเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 
*ขอ้ 20 ให้น าความในข้อบังคับตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนและหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใช้บงัคบักบัการเพิกถอนหน่วย
ลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

(*ความในข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 ลง
วนัที่ 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
*หมวด 6 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

ขอ้ 21 ให้บริษทัจดัการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจ านวน
หน่วยลงทุน ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ทุกส้ินวนัท าการ โดยเปิดเผยหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยห์รือก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยร์อบแรกของวนัท าการถดัไป
อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง  
 
 ขอ้ 22 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี
เกิดข้ึน 

  (1) บริษทัจดัการก าหนดวนัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผย
วาระการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมาดว้ยพร้อมกนั 

การรายงาน
ทรัพย์สินและมูลค่า
หน่วยลงทุน 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 

การด าเนินการ
เลกิกองทุน 

การน าเกณฑ์เพกิ
ถอนหลกัทรัพย์มา
อนุโลมใช้ 

การร้องขอเพิก
ถอนหน่วย
ลงทุน 



(บจ/ร 09-00) 
 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมีหนงัสือแจง้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติ ใหเ้ปิดเผยก าหนดวนัสุดทา้ยของการรับหนงัสือแจง้มติดว้ย 

(2) บริษทัจดัการมีมติก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือวนัให้สิทธิใด ๆ แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน 

(3) กองทุนรวมอีทีเอฟประกาศการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 
 การประกาศจ่ายเงินปันผล ให้บริษทัจดัการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและ

มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการจ่ายเงินปันผลดว้ย  
 

(4) บริษทัจดัการมีการด าเนินการขอมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ ่มเติม
โครงการ 

(5) ปัจจยัอา้งอิงหรือส่วนประกอบท่ีส าคญัของปัจจยัอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ถูกข้ึนเคร่ืองหมายห้ามซ้ือหรือขายเป็นการชั่วคราว หรือมีการข้ึนเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีส าคัญและมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือการตดัสินใจลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงของ
ราคาของหน่วยลงทุน 

(6) ปัจจยัอา้งอิงหรือส่วนประกอบท่ีส าคญัของปัจจยัอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ถูกเพิกถอนจากตลาดรอง 

(7) บริษทัจดัการประกาศเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(8) กรณีใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ

การตดัสินใจลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน 
 การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดย
ไม่ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์น
แต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย  ์ในกรณีท่ี
บริษทัจดัการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้ให้บริษทัจดัการเปิดเผย
ก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกของวนัท าการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
 

ขอ้ 23 เม่ือบริษทัจดัการไดส่้งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนงัสือแจง้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งหนงัสือ
นดัประชุมหรือหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดงักล่าวใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัญชาติต่างดา้ว ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนงัสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนสัญชาติต่างดา้วนั้นดว้ย 

 
 

การจัดส่งหนังสือ
เรียกประชุมและ
เอกสารการประชุม 



(บจ/ร 09-00) 
 

การจัดส่งรายงาน
การประ ชุมและ
การเปิดเผยรายช่ือ
ผู้ถือหน่วย 

 
ขอ้ 24 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการนบั

แต่วนัท่ีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
(1) บริษทัจดัการมีการยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
(2) กองทุนรวมอีทีเอฟมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทุน ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร

สินทรัพยส์ภาพคล่อง ผูดู้แลสภาพคล่อง หรือผูดู้แลผลประโยชน ์
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการจดัการ

กองทุน ผูส้อบบญัชี ผูดู้แลสภาพคล่อง ผูร่้วมคา้หน่วยลงทุน หรือผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

 ขอ้ 25 ให้บริษทัจัดการจัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปน้ีต่อตลาด
หลกัทรัพย ์

(1) ให้บริษทัจัดการจัดส่งรายงานการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการจดั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน โดยใหจ้ดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น  

(2) ให้บริษทัจัดการเปิดเผยรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ือหน่วย
ลงทุนหรือใหสิ้ทธิใด ๆ โดยให้จดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน
หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ 

 
 *ขอ้ 26 ให้บริษทัจดัการเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนั
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือสิทธิใด ๆ ดงักล่าว 

หากบริษทัจดัการจะเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือสิทธิใด ๆ จากเดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ให้
เปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือสิทธิใด ๆ ท่ีเคยเปิดเผยไวต้าม
วรรคหน่ึงนั้นดว้ย 
  (*ความในข้อ 26 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2563 ลงวนัที่ 23 มิถุนายน 2563 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)  

  
  ขอ้ 27 ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลรายงานเพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุน
รวมอีทีเอฟหรือรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อ
ส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือวัน
ก าหนดรายช่ือเพ่ือ
สิทธิใด ๆ 
 

การจัดท ารายงาน
และเปิดเผยรายงาน
ของกองทุนรวม 

เหตุท่ีต้องเปิดเผย
ภายใน 3 วันท าการ 
 



(บจ/ร 09-00) 
 

ให้บริษทัจดัการเปิดเผยส าเนางบดุล งบก าไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงิน
ลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ แลว้แต่กรณี ต่อตลาดหลกัทรัพย ์แยกต่างหากจากการเปิดเผยรายงานตาม
วรรคหน่ึง โดยใหเ้ปิดเผยพร้อมกบัการเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึง  

 
ขอ้ 28 ให้บริษทัจดัการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตาม
ขอ้ 27 

 
ขอ้ 29 ให้บริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน

ประกาศ ก.ล.ต. และใหเ้ปิดเผยช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ 
(1) ขอ้มูลความเคล่ือนไหวของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิระหวา่งวนั (Indicative NAV) 
(2) ข้อมูลความคลาดเคล่ือน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวมอีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจยัอา้งอิงสุดทา้ย (Ultimate Underlying)  
 

ขอ้ 30 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 
 
(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ
และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 
2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) 
 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2553 
 

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์ 

(นายสมพล เกียรติไพบูลย)์  
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักองทุนรวมอีทีเอฟ โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นการเฉพาะ เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟประเภทใหม่ ๆ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

การเปิดเผย 
Indicative NAV 
และ Tracking 
Errors 

 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 

 

การจัดท ารายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

 


