
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทน. 10/2554 

เร่ือง  การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
และการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 117 และมาตรา 124 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญตัิแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบับริษทัจดัการกองทุนรวมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การยื่นค าขอและการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวด 1 
  (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวด 2 
  (3)  การตรวจสอบและขอรับหลกัฐานการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในหมวด 3 
  ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นไว้
เป็นการเฉพาะ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าว โดยไม่ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบั
ของประกาศน้ี 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด 
  “กองทุนรวมปิด”  หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  “กองทุนรวมเปิด”  หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   กองทุนรวมตามประกาศว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
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  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  “กองทุนรวมคาร์บอน”  หมายความว่า   กองทุนรวมตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมคาร์บอน 
  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความว่า   เงินทุนที่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับจาก 
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
  “เงินทุนโครงการ”  หมายความว่า   วงเงินที่บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นขอ 
จดทะเบียนไวก้บัส านกังานเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

หมวด 1 
การยื่นค าขอและการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ้ 3   เมื่อบริษทัจดัการกองทุนรวมไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรกเสร็จส้ินแลว้  
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานภายใน 
สิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรกนั้น  โดยแสดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและ 
เพื่อเป็นกองทุนรวม 
  (2)  จ านวนเงินทุนโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินผลรวมของวงเงินที่ส านกังานอนุมตัิ 
ให้จดัตั้งกองทุนรวมและร้อยละสิบห้าของวงเงินดงักล่าว  
  ความในวรรคหน่ึง (2) มิให้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้ งเดียว 
  (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

  ขอ้ 4   การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้ง
แสดงไดว้่าโครงการจดัการกองทุนรวมมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 10/2559  เร่ือง การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และการแกไ้ข 
เพ่ิมเติมรายการทางทะเบียน (ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 44/2555  เร่ือง การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และการแกไ้ข 
เพ่ิมเติมรายการทางทะเบียน (ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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  (1)  มีจ านวนผูซ้ื้อหน่วยลงทุนขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดในประกาศเก่ียวกบั 
การจดัตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรกของกองทุนรวม  
  (2)  ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ก าหนด 
ในประกาศที่ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราการจดัสรรและการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนั  

ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนต่อส านักงาน  
 การยื่นค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี  
  (1)  กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวม
คาร์บอน ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเป็นหนงัสือ 
ต่อส านกังาน 
  (2)  กรณีกองทุนรวมอ่ืนนอกเหนือจากกองทุนรวมตาม (1)  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยื่นค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่านระบบที่จดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 6   ให้ส านกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  พร้อมทั้งออก
หลกัฐานการรับจดทะเบียนให้แก่บริษทัจดัการกองทุนรวมที่ยื่นค าขอจดทะเบียน เมื่อเป็นไปตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค าขอจดทะเบยีนและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอมีรายละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง  
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียนและการยื่นค าขอต่าง ๆ แลว้ 

  ขอ้ 7   ในกรณีที่จ  านวนเงินทุนโครงการที่ส านกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น
กองทุนรวมเป็นไปตามอตัราในขอ้ 3(2) แต่สูงกว่าวงเงินที่ไดร้ับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม  ให้ถือว่า
เงินทุนโครงการดงักล่าวเป็นวงเงินที่ไดร้ับอนุมตัิจากส านักงานแทนวงเงินเดิม 

 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 10/2563  เร่ือง การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และการแกไ้ข 
เพ่ิมเติมรายการทางทะเบียน (ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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หมวด 2 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ 

____________________ 

  ขอ้ 8   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 9 และขอ้ 11 
  (2)  กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10 ขอ้ 11 
และขอ้ 12 

  ขอ้ 9   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานที่มีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอจดทะเบียน 
แกไ้ขเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามที่ส านักงานก าหนด 

(1)  เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน 
เป็นหนงัสือภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุน 
จดทะเบียน  เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนหลกั 
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) โดยการกนัหน่วยลงทุนบางส่วนที่จะเสนอขายต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไป ให้ยื่นค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนเป็นหนังสือภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
  (2)  เมื่อมีการลดเงินทุนจดทะเบียน  ให้ยื่นค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน
ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ลดทุนแลว้เสร็จ 
  (3)  เมื่อขอ้มูลอ่ืนที่จดทะเบียนไวม้ีการเปล่ียนแปลงไป ให้ยืน่ค าขอภายใน 
ห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ขอ้มูลนั้นเปล่ียนแปลง 

ขอ้ 10   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไวแ้ลว้  
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนต่อส านกังาน 
  (1)  กรณีกองทุนรวมปิด 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 43/2561  เร่ือง การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และการแกไ้ข 
เพ่ิมเติมรายการทางทะเบียน (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 10/2563  เร่ือง การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และการแกไ้ข 
เพ่ิมเติมรายการทางทะเบียน (ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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       (ก)  เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน
ภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

       (ข)  เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยื่นค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ
ภายในวนัที่บริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมปิดนั้น 

       (ค)  เมื่อขอ้มูลอ่ืนที่จดทะเบียนไวม้ีการเปล่ียนแปลงไป ให้ยื่นค าขอภายใน 
ห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ขอ้มูลนั้นเปล่ียนแปลง 
  (2)  กรณีกองทุนรวมเปิด 

       (ก)  ยกเลิก   
       (ข)  เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยื่นค าขอเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการ

ภายในวนัที่บริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมเปิดนั้น 
       (ค)  เมื่อขอ้มูลอ่ืนที่จดทะเบียนไวม้ีการเปล่ียนแปลงไป ให้ยื่นค าขอภายใน 

ห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ขอ้มูลนั้นเปล่ียนแปลง 
การยื่นค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามวรรคหน่ึง  ให้บริษทัจดัการ

กองทุนรวมกระท าผ่านระบบที่จดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวม
คาร์บอน ให้ยื่นค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเป็นหนงัสือต่อส านกังานเท่านั้น 

การค านวณเงินทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนโครงการตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการ
กองทุนรวมใชมู้ลค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

ขอ้ 11   การรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ 
และการออกหลกัฐานการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว  ให้เป็นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
ในขอ้ 6 โดยอนุโลม  เวน้แตใ่นกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม 
ขอ้ 12 

  ขอ้ 12   การเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ให้ถือว่าส านกังานรับจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอมีความครบถว้นตามที่ส านกังาน
ก าหนด 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอ (ถา้มี) ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูล  การจดทะเบียนและการยื่นค าขอต่าง ๆ แลว้ 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทธ. 30/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจง้โดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564) 
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  ในกรณีที่เงินทุนโครงการที่ส านักงานรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึง 
สูงกว่าวงเงินที่ไดร้ับอนุมตัใิห้จดัตั้งกองทุนรวม  ให้ถือว่าเงินทุนโครงการที่ส านกังานรับจดทะเบยีนไวน้ั้น
เป็นวงเงินที่ไดร้ับอนุมตัิแทนวงเงินเดิม 

หมวด 3 
การตรวจสอบและขอรับหลกัฐานการจดทะเบียน 

____________________ 

  ขอ้ 13   ในกรณีที่หลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  
หรือหลกัฐานการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ สูญหายหรือถูกท าลาย   
บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจยื่นค าขอรับใบแทนต่อส านกังานได ้ โดยช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  การจดทะเบียนและการยื่นค าขอต่าง ๆ 

ขอ้ 14   บุคคลใดที่ประสงคจ์ะขอตรวจดู หรือขอคดัและรับรองส าเนาเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้มูลที่จดทะเบียนไว ้ ให้กระท าไดเ้มื่อช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ   
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การจดทะเบียนและการยื่นค าขอต่าง ๆ 

หมวด 4  
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

____________________ 

  ขอ้ 15   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2554   เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 

 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


