ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 10/2554
เรื่ อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
(ฉบับประมวล)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 117 และมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การยืน่ คาขอและการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 2
(3) การตรวจสอบและขอรับหลักฐานการจดทะเบียน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในหมวด 3
ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนกองทรัพย์สินไว้
เป็ นการเฉพาะ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตามประกาศดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับ
ของประกาศนี้
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิ ดและกองทุนรวมเปิ ด
“กองทุนรวมปิ ด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
“กองทุนรวมเปิ ด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
“กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมตามประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

2
“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“กองทุนรวมคาร์บอน” หมายความว่า กองทุนรวมตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมคาร์บอน
“เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนและนามาจดทะเบียนไว้กบั สานักงาน
“เงินทุนโครงการ” หมายความว่า วงเงินที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยื่นขอ
จดทะเบียนไว้กบั สานักงานเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
“บริ ษทั จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หมวด 1
การยืน่ คาขอและการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
____________________
ข้อ 3 เมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเสร็ จสิ้ นแล้ว
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานภายใน
สิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น โดยแสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) จานวนเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นเงินทุนจดทะเบียนและ
เพื่อเป็ นกองทุนรวม
(2) จานวนเงินทุนโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินผลรวมของวงเงินที่สานักงานอนุมตั ิ
ให้จดั ตั้งกองทุนรวมและร้อยละสิ บห้าของวงเงินดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่ง (2) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว
(2) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(3) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2559 เรื่ อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)


แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2555 เรื่ อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555)
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ข้อ 4 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้อง
แสดงได้วา่ โครงการจัดการกองทุนรวมมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีจานวนผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดในประกาศเกี่ยวกับ
การจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม
(2) ไม่มีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนด
ในประกาศที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจัดสรรและการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
ข้อ 5 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ คาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนต่อสานักงาน
การยืน่ คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวม
คาร์บอน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอเป็ นหนังสื อ
ต่อสานักงาน
(2) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุนรวมตาม (1) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ยืน่ คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 6 ให้สานักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม พร้อมทั้งออก
หลักฐานการรับจดทะเบียนให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมที่ยนื่ คาขอจดทะเบียน เมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) คาขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยืน่ คาขอต่าง ๆ แล้ว
ข้อ 7 ในกรณีที่จานวนเงินทุนโครงการที่สานักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวมเป็ นไปตามอัตราในข้อ 3(2) แต่สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม ให้ถือว่า
เงินทุนโครงการดังกล่าวเป็ นวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงานแทนวงเงินเดิม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2563 เรื่ อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และการแก้ไข
เพิม่ เติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)
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หมวด 2
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
____________________
ข้อ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9 และข้อ 11
(2) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 10 ข้อ 11
และข้อ 12
ข้อ 9 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์หรื อกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ คาขอจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอตามที่สานักงานกาหนด
(1) เมื่อมีการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน ให้ยนื่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน
เป็ นหนังสื อภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียน เว้นแต่ในกรณี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้ งทุนหลัก
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) โดยการกันหน่วยลงทุนบางส่วนที่จะเสนอขายต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไป ให้ยนื่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนเป็ นหนังสื อภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
(2) เมื่อมีการลดเงินทุนจดทะเบียน ให้ยนื่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน
ภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ลดทุนแล้วเสร็จ
(3) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยนื่ คาขอภายใน
ห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ขอ้ มูลนั้นเปลี่ยนแปลง
ข้อ 10 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ คาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนต่อสานักงาน
(1) กรณีกองทุนรวมปิ ด


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 43/2561 เรื่ อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2563 เรื่ อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และการแก้ไข
เพิม่ เติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)
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(ก) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยนื่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน
ภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
(ข) เมื่อมีการเพิม่ เงินทุนโครงการ ให้ยนื่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ
ภายในวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมปิ ดนั้น
(ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยนื่ คาขอภายใน
ห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ขอ้ มูลนั้นเปลี่ยนแปลง
(2) กรณีกองทุนรวมเปิ ด
(ก) เมื่อมีการจาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดเพิม่ เติม ให้ยนื่ คาขอ
แก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ยสี่ ิ บของเดือนถัดไป
(ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยนื่ คาขอเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการ
ภายในวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมเปิ ดนั้น
(ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยนื่ คาขอภายใน
ห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ขอ้ มูลนั้นเปลี่ยนแปลง
การยืน่ คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมกระทาผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวม
คาร์บอน ให้ยนื่ คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอเป็ นหนังสื อต่อสานักงานเท่านั้น
การคานวณเงินทุนจดทะเบียนหรื อเงินทุนโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ข้อ 11 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
และการออกหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้เป็ นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ 6 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมให้เป็ นไปตาม
ข้อ 12
ข้อ 12 การเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ให้ถือว่าสานักงานรับจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) คาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอมีความครบถ้วนตามที่สานักงาน
กาหนด
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชาระค่าธรรมเนียมคาขอ (ถ้ามี) ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยืน่ คาขอต่าง ๆ แล้ว
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ในกรณี ที่เงินทุนโครงการที่สานักงานรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง
สู งกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม ให้ถือว่าเงินทุนโครงการที่สานักงานรับจดทะเบียนไว้น้ นั
เป็ นวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิแทนวงเงินเดิม
หมวด 3
การตรวจสอบและขอรับหลักฐานการจดทะเบียน
____________________
ข้อ 13 ในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
หรื อหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้แล้ว สู ญหายหรื อถูกทาลาย
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจยืน่ คาขอรับใบแทนต่อสานักงานได้ โดยชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ข้อ 14 บุคคลใดที่ประสงค์จะขอตรวจดู หรื อขอคัดและรับรองสาเนาเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หรื อการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อมูลที่จดทะเบียนไว้ ให้กระทาได้เมื่อชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียนและการยืน่ คาขอต่าง ๆ
หมวด 4
วันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
____________________
ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
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