ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป

ข้อ 2

ผลบังคับใช้

ให้ยกเลิก
(1) ข้อ บังคับตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ หน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(2) ข้อ บังคับตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ หน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545
(3) ข้อ บังคับตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ หน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
(4) ข้อ บังคับตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ หน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
(5) ข้อ บังคับตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ หน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2554

บทยกเลิก

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ มีก าร
มอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ปฏิ บตั ิหน้าที่ แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 11 ข้อ 15 ข้อ 18
และข้อ 21
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นิยาม

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ หรื อ ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน หรื อ ประกาศส านัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมในแต่ละประเภท
“หลักทรัพย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบี ยนหรื อได้รับการ
อนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งมีหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์
“ผูจ้ ดั การกองทุนรวม” หมายความว่า ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ตามประกาศ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
“บริ ษทั จัดการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวตามประกาศ ก.ล.ต.
ข้อ 4

มิให้นาความตามข้อบังคับนี้มาใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ
(2) การรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมโครงสร้ างพื้ นฐาน ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุ น และการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้ อยกเว้ นไม่
นาเกณฑ์ มาใช้

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
ข้อ 5

หน่วยลงทุนที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(2) ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหน่ วยลงทุน ยกเว้นข้อจากัดที่ เป็ นไปตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ต้องระบุขอ้ จากัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

คุณสมบัติของ
หน่ วยลงทุน

หมวด 2
คุณสมบัตขิ องกองทุนรวม
ข้อ 6

กองทุ นรวมที่ บริ ษ ทั จัดการจะยื่ นค าขอจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น ต้องมี คุ ณสมบัติ คุณสมบัติของ
กองทุนรวม

ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิโครงการจัดการกองทุนรวมจากสานักงานแล้ว
(2) มีผจู ้ ดั การกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่
สานักงานกาหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทุนรวมในแต่ละประเภท
(3) มีผถู ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคาขอไม่นอ้ ยกว่า 50 ราย
หมวด 3
การยืน่ คาขอและการพิจารณารั บหลักทรัพย์
ข้อ 7
ขอจดทะเบียน

การให้ ยื่นจด
ทะเบียนหน่ วย
ลงทุนทั้งหมดใน
แต่ ละประเภท
ให้ บ ริ ษัท จัด การยื่ น ค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละเอกสารอื่ น ตามที่ ต ลาด วิธีการยื่นคาขอ

ให้บริ ษทั จัดการยื่นขอจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุนที่ ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่

ข้อ 8
หลักทรัพย์กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 9 ในระหว่างการพิจารณาคาขอ หากบริ ษทั จัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติ มข้อมูล การแก้ ไข
หรื อ เอกสารที่ ยื่น ไว้ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ต ามข้อ 8 ให้ยื่น ขอแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ได้โ ดยต้อ งแสดงข้อแตกต่า ง เพิม่ เติมข้ อมูล
และเหตุ ผ ลให้ช ัด เจน ยกเว้นคณะกรรมการพิ จารณาเห็ น ว่า เป็ นการขอแก้ไ ขเพิ่ มเติ มที่ เ ป็ นสาระสาคัญ
อาจกาหนดให้การแก้ไขเพิ่ มเติ มนั้นมี ผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่
ข้อ 10 ในการพิจารณาคาขอ ตลาดหลักทรัพ ย์อาจเรี ย กให้บริ ษ ทั จัดการชี้ แ จงหรื อส่ ง การเรียกให้ ชี้แจง
หรือส่ งเอกสาร
เอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
เพิม่ เติม

ข้อ 11 ในการพิ จารณาค าขอและสั่ง รั บ หลัก ทรั พ ย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ผูจ้ ัด การตลาดหลัก ทรั พ ย์ท าหน้า ที่ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องหลัก ทรั พ ย์แ ละของกองทุ น รวม และสั่ ง รั บ
หลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

การมอบหมายให้
ผู้จัดการ
พิจารณาสั่ งรับ
หลักทรั พย์

ข้อ 12 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ ตลาดหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการ
พิจารณา
ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้องครบถ้วนจากบริ ษทั จัดการแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั จัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติ มข้อมูล
หรื อเอกสารตามข้อ 9 หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 10 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูล
หรื อเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 13 เมื่ อคณะกรรมการพิ จารณาคาขอแล้วเห็ นว่า หน่ วยลงทุ นที่ ยื่ นขอจดทะเบี ย นมี
คุ ณ สมบัติ ถูกต้อ งตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขตามข้อ บังคับ นี้ คณะกรรมการจะสั่ง รั บ หน่ วยลงทุ น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน

การสั่ งรับ
และวันเริ่มทา
การซื้อขาย

ข้อ 14 ให้บริ ษทั จัดการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุ นรวม
ตามแบบที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนดต่ อตลาดหลักทรั พย์ภายใน 7 วันนับแต่ วนั ที่ สานักงานรั บจดทะเบี ย น
เพิ่มเติมจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ให้ห น่ ว ยลงทุ น ที่ เ กิ ด จากการเพิ่ ม เติ ม จ านวนเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น รวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการได้สั่งรับหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในวันที่บริ ษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนนั้น
ให้นาความตามข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 มาใช้กบั การพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มเติ ม
จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

การยื่นคาขอ
กรณีเพิม่ ทุน

ข้อ 15 ให้บริ ษทั จัดการชาระค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

ค่ าธรรมเนียม

ข้อ 16 ให้บริ ษทั จัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ ตลาดหลักทรั พย์ให้
ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 17 ให้บ ริ ษ ัท จัด การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด

ข้อ 18 คณะกรรมการมีอานาจในการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ อานาจ
ตามข้อบังคับนี้

คณะกรรมการ
กาหนดแนวทาง

หมวด 5
การเพิกถอน
ข้อ 19 หน่ ว ยลงทุ น อาจถู ก เพิ ก ถอนออกจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น เมื่ อ เหตุในการเพิก
ถอนหลักทรัพย์
เกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่ อไปนี้
(1) หน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5 ข้อ 6 (1) และ (2)
(2) เมื่อ ครบกาหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อเหตุอื่นที่ทราบ
กาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(3) บริ ษทั จัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ อนั อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ
ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(ก) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียน
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ
(ข) เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ ในแบบค าขอ งบการเงิ น หรื อรายงานของ
กองทุนรวมที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็ นสาระสาคัญ
(ค) ดาเนิ นการใด ๆ หรื อมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(4) ผูส้ อบบัญชี รายงานว่าไม่แสดงความเห็ นหรื อแสดงความเห็ นว่างบการเงิ น
ของกองทุนรวมไม่ถกู ต้องเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
(5) เมื่อปรากฏกรณี ที่มีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ก.ล.ต.
(6) บริ ษทั จัดการร้องขอให้เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(7) เมื่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มีการแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ต ามประกาศคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ เกี่ ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

(8) ตลาดหลัก ทรั พ ย์สั่ ง ห้ า มซื้ อหรื อขายหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว โดยการขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หน่วยลงทุนนั้นตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 2
ปี เนื่ องจากบริ ษทั จัดการฝ่ าฝื นหรื อละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนหนังสื อเวียนใดๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ หรื อบริ ษทั จัดการไม่สามารถรายงาน
ชี้แจง หรื อเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
(9) บริ ษทั จัดการไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหมดไป หรื อให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) ได้ ตามแนวทางปฏิ บตั ิ ที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในระหว่ า งการพิ จ ารณาเพิ ก ถอนของตลาดหลัก ทรั พ ย์ห รื อ กองทุ น รวมอยู่ร ะหว่า ง
การดาเนิ นการให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหน่ วยลงทุนเป็ น
การชัว่ คราว หรื อขึ้ นเครื่ องหมายไว้ที่หน่วยลงทุนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่ วยลงทุน จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้บริ ษทั จัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) เลิกกองทุน รวมตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณี มีการ
เลิกกองทุนรวมและตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการและผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุน หรื อ
(2) กรณี ค ณะกรรมการสั่งเพิก ถอนหน่ วยลงทุน จากการเป็ นหลัก ทรัพ ย์จด
ทะเบี ย นตามที่ บริ ษทั จัดการร้ องขอ ให้บ ริ ษ ทั จัด การจัด ให้มีแ นวทางดูแ ลผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน ที่ ซื้ อ ขายใน
ประเทศไทยที่ เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่ น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

การดาเนินการ
เมื่อสั่ งเพิกถอน
หลักทรั พย์

Reasonable Exit
กรณีมีการเพิก
ถอนหลักทรัพย์
โดยสมัครใจ

ข้อ 21 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่ สั่งเพิกถอน การมอบหมาย
ให้ สั่งเพิกถอน
หน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
หลักทรั พย์
(1) กรณี การเพิกถอนหน่ วยลงทุนตามข้อ 19 (7)
(2) กรณี ที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อ
ข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) บริ ษทั จัดการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

ข้อ 22 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการเพิ กถอนหลัก ทรัพ ย์ การนาเกณฑ์ เพิก
จดทะเบี ยนมาใช้บ งั คับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้ โดย ถอนหลักทรัพย์
มาใช้ โดยอนุโลม
อนุ โลม เท่าที่ ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 23 ให้บ รรดาข้อ กาหนด ค าสั่ง หนังสื อเวี ย น แนวปฏิ บ ัติ หรื อนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ ออกตามความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ ขอ้ บังคับนี้ ใช้
บังคับหรื อที่ยงั มีผลใช้บงั คับเนื่ องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกาหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่
ขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายใน
เรื่ องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บงั คับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 24 ในกรณี ที่ขอ้ กาหนด คาสั่ง หนังสื อเวียน แนวทางปฏิ บตั ิ หรื อนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรื ออ้างถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้
หรื ออ้างอิงถึงข้อกาหนดหรื อความในข้อกาหนดดังกล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้หรื ออ้างอิงหลักเกณฑ์
ในเรื่ องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 25 ในกรณี ที่บริ ษ ัท จัดการมี หน้าที่ ปฏิ บัติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตาม
ข้อกาหนดตามข้อ 2 และยังปฏิบตั ิไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดาเนิ นการ
ดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิได้ครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุ ผลในการประกาศใช้ : โดยที่ ตลาดหลักทรั พ ย์เ ห็ น สมควรเพิ่ ม เติ ม หลัก เกณฑ์ก ารเพิกถอนหน่ วยลงทุ น จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

