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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพกิถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 
  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 
   
ขอ้ 2 ให้ยกเลิก 
(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544 
(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2545 
(3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2550 
(4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2553 
(5) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 
 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีการ

มอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายดงักล่าว ยกเวน้ความในขอ้ 11 ขอ้ 15 ขอ้ 18 
และขอ้ 21 

“ส านกังาน” หมายความว่า ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  
  

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

นิยาม 
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 “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความวา่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมในแต่ละประเภท 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ
อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์ หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์
 “ผูจ้ดัการกองทุนรวม” หมายความวา่ ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
ตามประกาศ ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี  
 “บริษทัจดัการ” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตามประกาศ ก.ล.ต.
  

ขอ้ 4 มิใหน้ าความตามขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ตามขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(2) การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
หมวด 1 

คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 
   

ขอ้ 5 หน่วยลงทุนท่ีอาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) ระบุช่ือผูถื้อ  
(2) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี 

ตอ้งระบุขอ้จ ากดันั้นไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
 

  

ข้อยกเว้นไม่
น าเกณฑ์มาใช้ 

คุณสมบัติของ
หน่วยลงทุน 
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หมวด 2 
คุณสมบัตขิองกองทุนรวม 

   
ขอ้ 6 กองทุนรวมท่ีบริษทัจัดการจะยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปน้ี 
 
(1) เป็นกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัโครงการจดัการกองทุนรวมจากส านกังานแลว้ 
(2) มีผูจ้ดัการกองทุนรวมท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีส านกังาน

ก าหนดเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทุนรวมในแต่ละประเภท 
(3) มีผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ียื่นค าขอไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย 

 
หมวด 3 

การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
   

ขอ้ 7 ให้บริษทัจดัการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีออกทั้งหมดในแต่ละประเภทท่ี
ขอจดทะเบียน  
   

ขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 9 ในระหว่างการพิจารณาค าขอ หากบริษทัจดัการประสงค์จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล

หรือเอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 8 ให้ยื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและ
เหตุผลให้ชัดเจน ยกเวน้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคัญ อาจ
ก าหนดใหก้ารแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 10  ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหบ้ริษทัจดัการช้ีแจงหรือส่ง

เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
  
ขอ้ 11 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละของกองทุนรวม และสั่งรับหลกัทรัพย์
ท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

   

คุณสมบัติของ
กองทุนรวม 

การย่ืนจดทะเบียน
หน่วยลงทุนท้ังหมด
ในแต่ละประเภท 

วิธีการย่ืนค าขอ 

การแก้ไข
เพิม่เติมข้อมูล 

การเรียกให้ช้ีแจง
หรือส่งเอกสาร
เพิม่เติม 

การมอบหมาย 
ให้ผู้จัดการ
พจิารณาส่ังรับ
หลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 12 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดัการแลว้ 

การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล
หรือเอกสารตามขอ้ 9 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 10 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูล
หรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 
ขอ้ 13 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นว่าหน่วยลงทุนท่ียื่นขอจดทะเบียนมี

คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัน้ี คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   

 
 ขอ้ 14 ใหบ้ริษทัจดัการยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีส านักงานรับจดทะเบียน
เพ่ิมเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

ใหห้น่วยลงทุนท่ีเกิดจากการเพ่ิมเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน และใหถ้ือว่าคณะกรรมการไดส้ั่งรับหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัท่ี
บริษทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนนั้น 

ใหน้ าความตามขอ้ 9 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 12 มาใชก้บัการพิจารณารับจดทะเบียนเพ่ิมเติม
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 

ขอ้ 15 ใหบ้ริษทัจดัการช าระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราและ
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 

   
ขอ้ 16 ให้บริษทัจดัการมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์ให้

ความเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

หมวด 4 
เบ็ดเตลด็ 

 
ขอ้ 17 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด  
 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

การส่ังรับ 

และวันเร่ิมท า
การซ้ือขาย 

การย่ืนค าขอ
กรณีเพิม่ทุน 

ค่าธรรมเนียม 

นายทะเบียน 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
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ขอ้ 18 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
หมวด 5  

การเพกิถอน 
 

ขอ้ 19 หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเกิดกรณีใด
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 5 ขอ้ 6 (1) และ (2) 
(2) เม่ือครบก าหนดอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม หรือเหตุอ่ืนท่ีทราบก าหนดการ

เลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 
(3) บริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไปน้ีอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ

ประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน  
 (ก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียน
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั 

 (ข) เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุน
รวมท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพย์หรือท่ีเปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคญั   

 (ค) ด าเนินการใด ๆ หรือมีเหตุใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

*(4) ผูส้อบบญัชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมเป็นเวลา 
3 ปีติดต่อกนั 

(*ความใน (4) ของข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

(5)  เม่ือปรากฏกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต.  
(6) บริษทัจดัการร้องขอใหเ้พิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(7) เม่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมี์การแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

   

อ านาจ
คณะกรรมการ
ก าหนดแนวทาง 

เหตุในการเพกิ
ถอนหลกัทรัพย์ 
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(8) ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เป็นการชั่วคราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หน่วยลงทุนนั้นตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี 
เน่ืองจากบริษทัจัดการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนหนังสือเวียนใดๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั หรือบริษทัจดัการไม่สามารถรายงาน 
ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัที  

(9) บริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการเพ่ือใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหมดไป หรือใหมี้คุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume Stage) ได ้ตามแนวทางปฏิบติัท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด  

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยห์รือกองทุนรวมอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งห้ามซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนเป็นการ
ชั่วคราว หรือข้ึนเคร่ืองหมายไวท่ี้หน่วยลงทุนตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 20 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ให้บริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
(1) เลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิกกองทุน

รวมและตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพนัระหว่างบริษทัจดัการและผูถื้อหน่วย
ลงทุน หรือ 

(2)  กรณีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตามท่ีบริษทัจดัการร้องขอ ใหบ้ริษทัจดัการจดัให้มีแนวทางดูแลผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายในประเทศไทยท่ี
เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จดัให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 
ขอ้ 21 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีสั่งเพิกถอน

หน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 19 (7)  
(2)  กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพนั

ระหว่างบริษทัจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) บริษทัจดัการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต.  
 

การด าเนินการ
เม่ือส่ังเพิกถอน
หลกัทรัพย์ 

Reasonable Exit 
กรณีมีการเพกิ
ถอนหลกัทรัพย์
โดยสมัครใจ 
 

การมอบหมาย 
ให้ส่ังเพิกถอน
หลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 22 ให้น าความในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพย์
จดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ี โดย
อนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
   ขอ้ 23 ให้บรรดาข้อก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีออกตามความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใช้
บงัคบัหรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้ก าหนดดงักล่าว ยงัคงใชต่้อไปไดเ้ท่าท่ีไม่
ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี จนกว่าจะมีการออกขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายใน
เร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั  
 
   ขอ้ 24 ในกรณีท่ีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ใหก้ารอนุโลมใช้
หรืออา้งอิงถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รืออา้งอิงหลกัเกณฑ์
ในเร่ืองดงักล่าวตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 
 
 ขอ้ 25 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีหน้าท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตาม
ขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 และยงัปฏิบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงักล่าว ใหห้นา้ท่ีในการด าเนินการ
ดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่บริษทัจดัการจะปฏิบติัไดค้รบถว้น  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 
 

(ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนใหมี้ความชดัเจน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

การน าเกณฑ์เพกิ
ถอนหลกัทรัพย์ 
มาใช้โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 


