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1 ขอควรจํากอนการใชงานระบบ 
 

ระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและรายงานกองทุนรวม (Mutual Fund Report And 
Prospectus : MRAP) เปนระบบที่จัดทําเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมสามารถสงขอมูล
หนังสือช้ีชวนสวนสรุป หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ รายงานประจําป และรายงาน 6 เดือน ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตได ทั้งนี้ ช่ือผูใชงานและรหัสผานของระบบนี้เปนชุดเดียวกับที่ใชในระบบ
พิจารณาคําขอจัดตั้งกองทุนรวม (Mutual Fund Approval System: MFAS) การขอเพิ่มเติมหรือแกไข
รหัสผานสามารถทําไดโดยผานระบบ MFAS 

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการสงรายงานตาง ๆ ขางตน ดังนี้ 
(1) รูปแบบของรายงานที่สงผานระบบตองเปนอิเล็กทรอนิกสไฟลที่มีรูปแบบเปน .pdf เทานั้น 
(2) รายงานที่สามารถสงผานระบบได คือ หนังสือช้ีชวนสวนสรุป หนังสือช้ีชวนสวนขอมูล

โครงการ รายงานประจําป และรายงาน 6 เดือน ทั้งนี้ กรณีสงรายงาน 6 เดือน (คร่ึงปหลัง) 
และรายงานประจําปสามารถเลือกสงพรอมกันเปนฉบับเดียวกัน หรือแยกคนละฉบับก็ได 

(3) กําหนดระยะเวลาในการสงรายงานผานระบบเปนกําหนดเวลาเดียวกันกับที่บริษัทตองจัด
สงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารใหสํานักงาน 

(4) กองทุนรวมที่ตองสงรายงานผานระบบ คือ กองทุนรวมที่จัดตั้งตามประกาศคณะกรรมการ 
ก .ล .ต . ที่  กน . 46/2541 และประกาศคณะกรรมการ  ก .ล .ต . ที่  กน . 1/2545 ที่ยังไม เลิก 
กองทุนเทานั้น 

(5) การระบุวารายงานตาง ๆ เปนรายงานประจํารอบปใด ใหพิจารณาจากวันเริ่มของรอบเวลา
นั้น ๆ เชน รอบปเร่ิม 1 ธ.ค. 2545 ส้ินสุด 30 พ.ย. 2546 จะเรียกวาเปนรายงานของป 2545 
เปนตน 

 
2 การเขาสูระบบ 
 

การเริ่มตนเขาสูระบบทําไดโดยการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรของทานเขากับเครือขายอิน
เทอรเน็ตกอน โดยอาจเชื่อมตอผานเครือขายขององคกรทาน หรือเชื่อมตอผานสายโทรศัพทโดยใช
โมเด็มก็ได เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตเรียบรอยแลว ใหทานเปด
โปรแกรมบราวเซอร เชน Internet Explorer หรือ Netscape จากนั้นไปที่เว็บไซตของระบบ MRAP โดย
พิมพ URL ดังนี้ 

 

https://capital.sec.or.th/ssl_client/mrap/index.php 
 

จากนั้นจะปรากฏหนาจอแรกของการปอนขอมูล ดังรูปที่ 2-1 
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รูปท่ี 2 –1  หนาจอแรกของการปอนขอมูล 
 

พรอมกันนี้จะปรากฏหนาจอสําหรับปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน หากทานยังไมเคยปอนชื่อ 
ผูใชงานและรหัสผานในการใชงานครั้งนั้น ๆ มากอน (หรือเมื่อทานกดปุม “Login”) ดังรูปที่ 2-2 

 

 
 

รูปท่ี 2 –2 หนาจอสําหรับปอนชื่อผูใชงานและรหสัผาน 
 

ใหทานปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน แลวเคาะ Enter หรือกดปุม “Login” 
กรณีที่ทานปอนชื่อผูใชงานหรือรหัสผานไมถูกตอง จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 2-3 

 

 
 

รูปท่ี 2 –3 หนาจอเมื่อปอนชื่อผูใชงานหรือรหัสผานไมถูกตอง 
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ใหทานกดปุม “แกไข” เพื่อกลับไปที่หนาจอปอนรหัสผูผานอีกครั้ง เพื่อปอนชื่อผูใชและรหัส
ผานใหถูกตอง 

หากทานปอนขอมูลถูกตองแลวระบบจะแสดงหนาจอตอนรับ ดังรูปที่ 2-4 
 

 
 

รูปท่ี 2 –4 หนาจอเมื่อปอนชื่อผูใชงานหรือรหัสผานถูกตองแลว 
 

จากนั้นทานสามารถเลือกทํารายการตอไปได 
 

3 เมนูตาง ๆ ของระบบ 
 

เมื่อทานปอนชื่อผูใชงานและรหัสผานถูกตองแลว ทานสามารถเลือกเมนูตาง ๆ ของระบบเพื่อ
ทํางาน จากหนาจอตอไปนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 3 –1 หนาจอแสดงเมนูตาง ๆ ของระบบ 
 

ทานสามารถเลือกทํารายการตาง ๆ ได โดยกดเลือกเมนูบนจอภาพดังนี้ 
(1) สงขอมูลหนังสือช้ีชวน 
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สําหรับสงขอมูลหนังสือช้ีชวนสวนสรุป หรือหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ1 ของแตละ 
กองทุนรวม 

(2) สงขอมูลรายงานกองทุนรวม 
สําหรับสงขอมูลรายงานประจําป หรือรายงาน 6 เดือนของแตละกองทุนรวม 
(3) บันทึกขอมูลวันสิ้นรอบ/วันเสนอขาย 
สําหรับบันทึกหรือแกไขขอมูลวันสิ้นรอบปบัญชี วันสิ้นรอบ 6 เดือนแรก และวันสิ้นรอบ 6 

เดือนหลังของแตละกองทุนรวม และการแจงความประสงคขอผอนผันการจัดสงรายงาน 6 เดือนหลัง
พรอมกับรายงานประจําป นอกจากนี้สําหรับการสงหนังสือช้ีชวนเพื่อเสนอขายครั้งแรกของกองทุน
ใหม ตองระบุวันที่เสนอขายครั้งแรก และวันสิ้นรอบปบัญชีปแรกของกองทุนรวม ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงวันสิ้นรอบบัญชีของกองทุนรวมจะตองแกไขใหถูกตองดวย 

(4) ดูขอมูลหนังสือช้ีชวนและรายงานกองทุนรวม 
สําหรับคนหาขอมูลหนังสือช้ีชวนสวนสรุป หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ รายงาน 

ประจําป หรือรายงาน 6 เดือนของแตละกองทุนรวม 
(5) Login 
สําหรับ Login เขาสูระบบอีกครั้ง (ใชในกรณีที่หนาจอ Login ไมปรากฏอัตโนมัติเมื่อเขาสู

ระบบครั้งแรก หรือเมื่อทานปลอยหนาจอทิ้งไวนานเกินควรจนการ Login ของทานหมดอายุช่ัวคราว 
สังเกตไดเมื่อทานไมสามารถไปยังเมนูอ่ืน ๆ ได) 

(6) Logout 
สําหรับออกจากระบบ 
 

4 การสงหนังสือชี้ชวน 
 

เมื่อทานเลือกเมนู “การสงหนังสือช้ีชวน” จากหนาจอเมนูตาง ๆ ของระบบ จะปรากฏหนาจอ
ใหทานเลือกทํารายการตอ ดังรูปที่ 4-1 

 
 
 

 

                                                        
1 สํานักงานอยูระหวางจัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูลโครงการจากระบบ MFAS หากดําเนินการแลวเสร็จ จะสามารถเผยแพรหนังสือชี้ชวนสวน 
ขอมูลโครงการได โดยไมจําเปนตองใหบริษัทจัดการสงหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ 
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รูปท่ี 4 –1 หนาจอการสงหนังสือช้ีชวน 
 

จากหนาจอนี้ทานสามารถเลือกสงขอมูลตาง ๆ ไดโดยการเลือกรายการตาง ๆ ดังตารางที่ 4-1 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
กองทุน ระบุช่ือกองทุนรวมที่ตองการสงขอมูล 
ประเภทเอกสารที่ตองการสง เลือกประเภทเอกสาร ไดแก หนังสือช้ีชวนสวนสรุป  หรือหนังสือช้ีชวน

สวนขอมูลโครงการ 
ขอมูล ณ วันท่ี ระบุวันที่ที่รวบรวมขอมูลของหนังสือช้ีชวนที่จะสง 
ชื่อไฟล พิมพ Path และชื่อไฟลที่ตองการสง หรือกด “Browse…” เพื่อเลือกชื่อ

ไฟลที่ตองการสง (ไฟลที่ตองการสงตองเปน .pdf เทานั้น) 
 

ตารางที่ 4 –1 รายการขอมูลและคําอธิบายในแตละสวน 
 

เมื่อทานระบุขอมูลขางตนครบถวนแลว ใหกดปุม “ตกลง” เพื่อสงขอมูลขางตน เมื่อโปรแกรม
สงขอมูลใหสํานักงานเรียบรอยแลวจะปรากฏขอความ “ไดรับไฟล <ช่ือไฟล> เรียบรอยแลว” ในหนา
จอดังรูปที่ 4-2 
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รูปท่ี 4 –2 หนาจอผลการสงหนังสือช้ีชวนเมื่อไดรับขอมูลเรียบรอยแลว 
 

กรณีตองการแกไขขอมูลที่ไดสงมาแลว สามารถทําไดโดยใชขั้นตอนเดียวกันและระบุขอมูล
เหมือนเดิม โดยขอมูลที่ทานสงมาใหมจะไปทับขอมูลเดิมที่เคยสง พรอมขึ้นขอความวา “แกไขไฟล 
<ช่ือไฟล> เรียบรอยแลว” ในหนาจอดังรูปที่ 4-3 
 

 
 

รูปท่ี 4 –3 หนาจอผลการสงหนังสือช้ีชวนเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว 
 

จากนั้นทานสามารถเลือกปุม “Back” เพื่อกลับไปทํารายการการสงขอมูลตอได 
ทั้งนี้ หากทานยังไมไดบันทึกขอมูลวันสิ้นรอบปบัญชีในเมนู “บันทึกขอมูลวันสิ้นรอบ/วัน

เสนอขาย” ระบบจะไมอนุญาตใหทานสงรายงานตาง ๆ ได พรอมแสดงขอความ “กรุณาบันทึกวันสิ้น
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รอบปบัญชีกอน...” ดังหนาจอที่ 4-4 ใหทานกดปุม “บันทึกขอมูลวันสิ้นรอบ” หรือเลือกเมนู “บันทึกขอ
มูลวันสิ้นรอบปบัญชี” ดานบน เพื่อบันทึกขอมูลวันสิ้นรอบปบัญชีและวันสิ้นรอบบัญชี 6 เดือนกอน 
 

 
 

รูปท่ี 4 –4  หนาจอผลการสงหนังสือช้ีชวนและรายงานกองทนุรวมเมื่อยังไมไดบันทึกขอมูล 
       วันสิ้นรอบปบัญชี 

 
5 การสงรายงานกองทุนรวม 
 

เมื่อทานเลือกเมนู “การสงรายงานกองทุนรวม” จากหนาจอเมนูตาง ๆ ของระบบ จะปรากฏ
หนาจอใหทานเลือกทํารายการตอ ดังรูปที่ 5-1 
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รูปท่ี 5 –1 หนาจอการสงรายงานกองทุนรวม 
 

จากหนาจอนี้ทานสามารถเลือกสงขอมูลตาง ๆ ไดโดยการเลือกรายการตาง ๆ ดังตารางที่ 5-1 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
กองทุน ระบุช่ือกองทุนรวมที่ตองการสงขอมูล 
ประเภทเอกสารที่ตองการสง เลือกประเภทเอกสาร ไดแก รายงานประจําป  รายงาน 6 เดือน  หรือราย

งานประจําปพรอมรายงาน 6 เดือน (คร่ึงปหลัง) 
งวดที่ หากเลือกประเภทเอกสารเปน “รายงาน 6 เดือน” ตองเลือกงวดที่สงของ

ปนั้น ๆ ดวย (งวดที่ 1 หมายถึง คร่ึงปแรก และงวดที่ 2 หมายถึง คร่ึงป
หลัง) 

ปท่ี ระบุปที่สงรายงาน 
ชื่อไฟล พิมพ Path และชื่อไฟลที่ตองการสง หรือกด “Browse…” เพื่อเลือกชื่อ

ไฟลที่ตองการสง (ไฟลที่ตองการสงตองเปน .pdf เทานั้น) 
 

ตารางที่ 5 –1 รายการขอมูลและคําอธิบายในแตละสวน 
 

เมื่อทานระบุขอมูลขางตนครบถวนแลว ใหกดปุม “ตกลง” เพื่อสงขอมูลขางตน เมื่อโปรแกรม
สงขอมูลใหสํานักงานเรียบรอยแลวจะปรากฏขอความ “ไดรับไฟล <ช่ือไฟล> เรียบรอยแลว” ในหนา
จอดังรูปที่ 5-2 
 

 
 

รูปท่ี 5 –2 หนาจอผลการสงรายงานกองทุนรวมเมือ่ไดรับขอมูลเรียบรอยแลว 
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กรณีตองการแกไขขอมูลที่ไดสงมาแลว สามารถทําไดโดยใชขั้นตอนเดียวกันและระบุขอมูล
เหมือนเดิม โดยขอมูลที่ทานสงมาใหมจะไปทับขอมูลเดิมที่เคยสง พรอมขึ้นขอความวา “แกไขไฟล 
<ช่ือไฟล> เรียบรอยแลว” ในหนาจอดังรูปที่ 5-3 
 

 
 

รูปท่ี 5 –3 หนาจอผลการสงรายงานกองทุนรวมเมือ่แกไขขอมูลเรียบรอยแลว 
 

จากนั้นทานสามารถเลือกปุม “Back” เพื่อกลับไปทํารายการการสงขอมูลตอได 
ทั้งนี้ หากทานยังไมไดบันทึกขอมูลวันสิ้นรอบปบัญชีในเมนู “บันทึกขอมูลวันสิ้นรอบ/วัน

เสนอขาย” ระบบจะไมอนุญาตใหทานสงรายงานตาง ๆ ได พรอมแสดงขอความ “กรุณาบันทึกวันสิ้น
รอบปบัญชีกอน...” ดังหนาจอที่ 5-4 ใหทานกดปุม “บันทึกขอมูลวันสิ้นรอบ” หรือเลือกเมนู “บันทึกขอ
มูลวันสิ้นรอบ/วันเสนอขาย” ดานบน เพื่อบันทึกขอมูลวันสิ้นรอบปบัญชีและวันสิ้นรอบ 6 เดือนกอน 
 

 
 

รูปท่ี 5 –4  หนาจอผลการสงรายงานกองทุนรวมเมือ่ยังไมไดบนัทึกขอมูลวันสิน้รอบปบัญชี 

     ระบบเผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและรายงานกองทุนรวม     12 



6 การบันทึกขอมูลวันสิ้นรอบปบัญชี วันสิ้นรอบ 6 เดือน และวันที่เสนอขายครั้งแรก 
 

เมื่อทานเลือกเมนู “บันทึกขอมูลวันสิ้นรอบ/วันเสนอขาย” จากหนาจอเมนูตาง ๆ ของระบบ จะ
ปรากฏหนาจอใหทานเลือกทํารายการตอ ดังรูปที่ 6-1 
 

 
 

รูปท่ี 6 –1 หนาจอการบันทึกขอมูลวนัสิ้นรอบ/วันเสนอขาย 
 

ในกรณีที่เปนกองทุนรวมใหม (กองทุนรวมที่ยังไมไดจดทะเบียน) ตองมีการระบุขอมูลวันที่
เสนอขายครั้งแรก เพิ่ม ดังตัวอยางหนาจอในรูปที่ 6-2 
 

 
 

รูปท่ี 6 –2 หนาจอการบันทึกขอมูลวนัสิ้นรอบ/วันเสนอขาย (กรณีเปนกองทุนรวมใหม) 
 

     ระบบเผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและรายงานกองทุนรวม     13 



จากหนาจอที่ 6-1 และ 6-2 ทานสามารถบันทึกหรือแกไขรายการตาง ๆ ดังตารางที่ 6-1 
 

รายการขอมูล คําอธิบาย 
บริษัท ช่ือบริษัทที่จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อ Login เขามาแลว 
กองทุน ระบุช่ือกองทุนรวมที่ตองการแกไขขอมูล 
วันสิ้นรอบปบัญชี ระบุวันที่ และเดือนที่เปนวันสิ้นรอบปบัญชี (ใชกับขอมูลรายงานประจําป) 
วันสิ้นรอบ 6 เดือนแรก ระบุวันที่ และเดือนที่เปนวันสิ้นรอบ 6 เดือนแรก (ใชกับขอมูลรายงาน 6 

เดือนงวดครึ่งปแรก) 
วันสิ้นรอบ 6 เดือนหลัง ระบุวันที่ และเดือนที่เปนวันสิ้นรอบ 6 เดือนหลัง (ใชกับขอมูลรายงาน 6 

เดือนงวดครึ่งปหลัง) 
ประสงคจะสงรายงาน  6 
เดือนหลังพรอมรายงาน
ประจําป 

ทําเครื่องหมายถูกในชองหนาขอความ เพื่อขอผอนผันการจัดสงรายงาน 
ทั้งนี้หากตองการขอผอนผันนี้วันสิ้นรอบปบัญชี และวันสิ้นรอบ 6 เดือน
หลัง ตองเปนวันเดียวกัน 

สิ้นรอบปบัญชีปแรก ระบุปสําหรับวันสิ้นรอบปบัญชีปแรก (สําหรับกรณีกองทุนรวมใหม) 
วันท่ีเสนอขายครั้งแรก ระบุชวงเวลาที่เปดทําการเสนอขายครั้งแรก 

ตารางที่ 6 –1 รายการขอมูลและคําอธิบายในแตละสวน 
เมื่อทานระบุขอมูลขางตนครบถวนแลว ใหกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึกขอมูลขางตน เมื่อ

โปรแกรมจัดการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏขอความ “ระบบไดบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว” ใน
หนาจอดังรูปที่ 6-2 
 

 
 

รูปท่ี 6 –2 หนาจอผลการบันทึกขอมูลวันสิ้นรอบ 
 

 ทานสามารถเลือกปุม “Back” เพื่อกลับไปบันทึก/แกไขขอมูลกองทุนรวมอื่น ๆ ได 
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7 การเรียกดูขอมูลและการสั่งพิมพรายงาน 
 

หลังจากการจัดสงรายงานตาง ๆ ทานสามารถเรียกดูขอมูลที่ไดจัดสงหรือส่ังพิมพรายงานที่ได
จัดสงไปแลว โดยเลือกเมนู “ดูขอมูลหนังสือช้ีชวนและรายงานกองทุนรวม” จากหนาจอเมนูตาง ๆ ของ
ระบบ ซ่ึงจะเขาสูหนาจอการคนหาขอมูลดวยช่ือกองทุนรวม ดังรูปที่ 7-1 ซ่ึงเปนหนาจอเดียวกับการ 
เผยแพรขอมูลรายงานตาง ๆ สูนักลงทุนผานเว็บไซตของสํานักงาน 
 

 
 

รูปท่ี 7 –1 หนาจอการคนหาขอมูลดวยช่ือกองทนุรวม 
 
เมื่อทานเลือกคนหาจากชื่อยอหรือช่ือกองทุนรวมอยางใดอยางหนึ่งแลวกด “คนหา” ระบบจะ

แสดงขอมูลการสงหนังสือช้ีชวนสวนสรุปและสวนขอมูลโครงการงวดลาสุด (ระบุวันที่ที่รวบรวม 
ขอมูล) และขอมูลรายงานประจําปและรายงาน 6 เดือนยอนหลัง 3 ป (ระบุวันที่ส้ินรอบ) ดังรูปที่ 7-2 
โดยทานสามารถดูขอมูลหรือส่ังพิมพรายงานไดโดยกดเลือกวันที่ 
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รูปท่ี 7 –2 หนาจอผลการคนหาขอมูลดวยช่ือกองทุนรวม 
 
นอกจากการคนหาดวยช่ือกองทุนรวมแลว ทานยังสามารถเลือกคนหาไดจากเงื่อนไขอื่น ๆ ซ่ึง

สามารถระบุไดมากกวา 1 เงื่อนไข ดังรูปที่ 7-3 จากนั้นจะปรากฏชื่อกองทุนรวม เพื่อใหเลือกเขาไปดู 
ขอมูลและสั่งพิมพรายงานไดจากหนาจอดังรูปที่ 7-2 เชนเดียวกัน 
 

 
 

รูปท่ี 7 –3 หนาจอการคนหาขอมูลเงื่อนไขอื่น ๆ 
 
นอกจากการเรียกดูและส่ังพิมพรายงานแลว ทานยังสามารถตรวจสอบสถานะการจัดสงรายงาน

ไดทั้งรายชื่อกองทุนรวมที่อยูในชวงรอจัดสงรายงาน และกองทุนรวมที่สงรายงานลาชา ดังรูปที่ 7-4 
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รูปท่ี 7 –4 หนาจอการเรียกดูสถานะการจัดสงรายงาน 
 

8 การออกจากระบบ 
 

เมื่อทานทํารายการตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว ทานควรออกจากระบบเพื่อปองกันบุคคลอื่นที่ 
มิไดรับอนุญาตเขามาแกไขขอมูลของทาน การออกจากระบบทําไดโดยการกดปุม “Logout” ที่หนาจอ
แรก หากทานไมไดอยูที่หนาจอแรกใหเลือกปุม “เมนูหลัก” ที่มุมขวาบนของจอเพื่อมาสูหนาแรกของ
ระบบกอน จากนั้นจึงกดปุม “Logout” ที่หนาแรก เมื่อออกจากระบบเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอ 
ดังนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 8 –1 หนาจอเมื่อออกจากระบบเรียบรอยแลว 
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