
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน.  10 /2554 

เร่ือง  การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  
และการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 117 และมาตรา 124 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยั 
อ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัจดัการกองทุนรวมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การยืน่ค าขอและการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 1 
 (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ ใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 2 
 (3)  การตรวจสอบและขอรับหลกัฐานการจดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในหมวด 3 
 ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นไว้
เป็นการเฉพาะ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว โดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของประกาศน้ี 

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด 
 “กองทุนรวมปิด”  หมายความวา่   กองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 “กองทุนรวมเปิด”  หมายความวา่   กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   กองทุนรวมตามประกาศวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   กองทุนรวมตามประกาศวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
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  “เงินทุนโครงการ”  หมายความวา่   วงเงินท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นขอ 
จดทะเบียนไวก้บัส านกังานเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม  

หมวด 1 
การยืน่ค าขอและการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ้ 3   เม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเสร็จส้ินแลว้  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานภายในสิบหา้วนัท าการ
นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกนั้น  โดยแสดงรายการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จ านวนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและ 
เพื่อเป็นกองทุนรวม 
 (2)  จ านวนเงินทุนโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินผลรวมของวงเงินท่ีส านกังานอนุมติั 
ใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมและร้อยละสิบหา้ของวงเงินดงักล่าว  
  ความในวรรคหน่ึง (2) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียว 
  (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

 ขอ้ 4   การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้ง
แสดงไดว้า่โครงการจดัการกองทุนรวมมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีจ านวนผูซ้ื้อหน่วยลงทุนขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในประกาศเก่ียวกบั 
การจดัตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม  
 (2)  ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดซ้ือหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด 
ในประกาศท่ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราการจดัสรรและการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนั  
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  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
ต่อส านักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามท่ีส านักงานก าหนด 
 การยื่นค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเป็นหนังสือ  
ต่อส านักงาน 
  (2)  กรณีกองทุนรวมอ่ืนนอกเหนือจาก (1)  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอ
และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  และจดัส่งค าขอ 
และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเป็นหนงัสือต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้  ทั้งน้ี ค  าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอท่ียืน่เป็นหนงัสือตอ้งมีรายละเอียดไม่ต่างจากท่ียืน่ผา่นระบบ 

 ขอ้ 6   ใหส้ านกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม พร้อมทั้งออกหลกัฐาน
การรับจดทะเบียนใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนรวมท่ียืน่ค าขอจดทะเบียน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ค  าขอจดทะเบียนและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอมีรายละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง  
 (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียนและการยื่นค าขอต่าง ๆ แลว้ 

 ขอ้ 7   ในกรณีท่ีจ านวนเงินทุนโครงการท่ีส านกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น
กองทุนรวมเป็นไปตามอตัราในขอ้ 3(2) แต่สูงกวา่วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม  ใหถื้อวา่
เงินทุนโครงการดงักล่าวเป็นวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานแทนวงเงินเดิม 

หมวด 2 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ 

____________________ 

  ขอ้ 8   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใหป้ฏิบติั
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 9 และขอ้ 11 
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 (2)  กรณีกองทุนรวมอ่ืนนอกเหนือจาก (1) ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10 ขอ้ 11 
และขอ้ 12 

 ขอ้ 9   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค าขอจดทะเบียน 
แกไ้ขเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามท่ีส านกังาน 
ก าหนด  
 (1)  เม่ือมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ใหย้ืน่ค  าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนเป็น
หนงัสือภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
 (2)  เม่ือมีการลดเงินทุนจดทะเบียน  ใหย้ืน่ค  าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนภายใน
หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีลดทุนแลว้เสร็จ 
 (3)  เม่ือขอ้มูลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวมี้การเปล่ียนแปลงไป ให้ยืน่ค  าขอภายในหา้วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีขอ้มูลนั้นเปล่ียนแปลง 

 ขอ้ 10   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้   
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค าขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ประกอบค าขอตามท่ีส านกังานก าหนดผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน   
 (1)  กรณีกองทุนรวมปิด 
   (ก)  เม่ือมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ใหย้ืน่ค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุน 
จดทะเบียนภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุน 
จดทะเบียน 
   (ข)  เม่ือมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ใหย้ืน่ค  าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ
ภายในวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมปิดนั้น 
   (ค)  เม่ือขอ้มูลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวมี้การเปล่ียนแปลงไป ใหย้ืน่ค าขอภายใน 
หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีขอ้มูลนั้นเปล่ียนแปลง 
 (2)  กรณีกองทุนรวมเปิด 
   (ก)  เม่ือมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดเพิ่มเติม ใหย้ืน่ค  าขอ 
แกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัท่ียีสิ่บของเดือนถดัไป   
   (ข)  เม่ือมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ใหย้ืน่ค  าขอเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการ
ภายในวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมเปิดนั้น 
   (ค)  เม่ือขอ้มูลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวมี้การเปล่ียนแปลงไป ใหย้ืน่ค าขอภายใน 
หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีขอ้มูลนั้นเปล่ียนแปลง 
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 เม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมจดัส่งค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเป็นหนงัสือต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
 การค านวณเงินทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนโครงการตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ   

 ขอ้ 11   การรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีมีการจดทะเบียน 
ไวแ้ลว้ และการออกหลกัฐานการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว  ใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑท่ี์ 
ก าหนดในขอ้ 6 โดยอนุโลม  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม                 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 12 

 ขอ้ 12   การเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ใหถื้อวา่ส านกังานรับจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ค  าขอพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอมีความครบถว้นตามท่ีส านกังาน
ก าหนด 
 (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอ (ถา้มี) ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ       
แสดงรายการขอ้มูล  การจดทะเบียนและการยื่นค าขอต่าง ๆ แลว้ 
 ในกรณีท่ีเงินทุนโครงการท่ีส านกังานรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึง 
สูงกวา่วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม  ใหถื้อวา่เงินทุนโครงการท่ีส านกังานรับจดทะเบียน 
ไวน้ั้นเป็นวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัแทนวงเงินเดิม 

หมวด 3 
การตรวจสอบและขอรับหลกัฐานการจดทะเบียน 

____________________ 

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  
หรือหลกัฐานการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ สูญหายหรือถูกท าลาย   
บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจยืน่ค าขอรับใบแทนต่อส านกังานได ้ โดยช าระค่าธรรมเนียมต่อ 
ส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย             
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  การจดทะเบียนและการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
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  ขอ้ 14   บุคคลใดท่ีประสงค์จะขอตรวจดู หรือขอคดัและรับรองส าเนาเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม 
ขอ้มูลท่ีจดทะเบียนไว ้ ใหก้ระท าไดเ้ม่ือช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ   
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การจดทะเบียนและการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

หมวด 4 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

____________________ 

  ขอ้ 15   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ. 2554   เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
_________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ:  เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ของกองทุนรวม  
จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


