


แบบ AMC01

รายงานการขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพื่อบริษัทจัดการ

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน .................... ณ วันที่ ....................

ประเภทหลักทรัพย ชื่อยอตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย ชื่อยอหลักทรัพย ชื่อผูออกหลักทรัพย วันที่ซื้อ จํานวนหนวยที่ซื้อ (หนวย) มูลคาที่ซื้อ (บาท) วันที่ออก วันที่ครบกําหนด วันที่ขาย จํานวนหนวยที่ขาย (หนวย) มูลคาที่ขายได (บาท) สาเหตุที่ขายกรณีที่ถือไมเกิน 1 ป/ขายกอนกําหนด

1. NO MARKET

2. SET

3. MAI

4. BEX

5. TFEX

6. THAIBMA

7. INTERNATIONAL MARKET

8. OTHERS

หมายเหตุ : ใหรายงานใหสํานักงานทราบเปนเอกสารภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่ขายหลักทรัพยดังกลาว

1. สําหรับตราสารตามขอ 8(2) ของประกาศ สน. 29/2549 ที่มีอายุต่ํากวา 1 ป และบริษัทขายกอนครบอายุ บริษัทจะตองกรอกใหครบทุกรายการ

2. สําหรับหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่บริษัทถือไมเกิน 1 ป บริษัทจะตองกรอกใหครบทุกรายการ เวนวันที่ครบกําหนด ใหกรอกเฉพาะกรณีเปนตราสารที่มีอายุของตราสาร

3. ชื่อยอตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพยใหระบุตามที่กําหนดให

4. หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาด ใหกรอกชื่อยอหลักทรัพยใหตรงกับชื่อยอหลักทรัพยในตลาดดังกลาว โดยถาเปนหลักทรัพยใน ThaiBMA ใหใช Issue



แบบ AMC02

รายงานการจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนเปดภายใตการจัดการของตนที่ลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน .................... ณ วันที่ ....................

ชื่อกองทุน (ภาษาไทย) วันที่ซื้อ จํานวนหนวยที่ซื้อ (หนวย) มูลคาที่ซื้อ (บาท) สาเหตุที่ซื้อ วันที่ขาย จํานวนหนวยที่ขาย (หนวย) มูลคาที่ขายได (บาท)

หมายเหตุ : ใหรายงานใหสํานักงานทราบเปนเอกสารภายในวันทําการถัดจากวันที่จําหนาย และกรอกสาเหตุที่ซื้อทุกรายการ



รูปแบบแฟมขอความ AMC03.TXT ขอมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ
Header

Description (AMC03.TXT) Length

รหัสบริษัทจัดการ char(3)

001 บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

002 บลจ.กสิกรไทย จํากัด 

003 บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

004 บลจ.ทหารไทย จํากัด 

005 บลจ.ทิสโก จํากัด 

006 บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

007 บลจ.ธนชาต จํากัด 

008 บลจ.อเบอรดีน จํากัด 

009 บลจ.บัวหลวง จํากัด 

010 บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด

011 บลจ.พรีมาเวสท จํากัด 

012 บลจ.วรรณ จํากัด 

013 บลจ.อยุธยาเจเอฟ จํากัด 

014 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด

030 บลจ.ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด 

032 บลจ.นครหลวงไทย จํากัด 

033 บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด

034 บลจ.ฟนันซา จํากัด 

035 บลจ.บีที จํากัด 

036 บลจ.เอสซีบี ควอนท จํากัด 

รหัสบริษัทยอยหรือบริษัทรวม char(3)

038 บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้งส จํากัด

039 ASIAN INVESTMENT TRUST

วันที่รายงาน (วันทําการสุดทายของเดือน) char(2)

เดือนที่รายงาน char(2)

ปที่รายงาน (ป ค.ศ.) char(4)

ประเภทรายงาน char(1)

D ขอมูลประจําวัน

M ขอมูลประจําเดือน

Y ขอมูลประจําป

Data

Description (AMC03.TXT) Length

รหัสประเภทการลงทุนยอย char(3)

101 หุนสามัญ

102 หุนบุริมสิทธิ

103 หุนกู

108 หนวยลงทุนของกองทุนตราสารทุน

109 หนวยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

110 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

111 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนตราสารทุน
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Data

Description (AMC03.TXT) Length

112 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

113 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู

114 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

115 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Rights)

116 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนตราสารแหงทุน

117 หนวยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม

118 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

119 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน

120 หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน

121 หนวยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง

122 ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยประเภทตราสารแหงทุน

123 ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยประเภทตราสารแหงหนี้

124 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนผสม

125 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่เปนตราสารแหงหนี้

129 ใบสําคัญแสดงสิทธิ/ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพยประเภทอื่นๆ

139 หนวยลงทุนของกองทุนแบบอื่นๆ

199 เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนๆ

201 เงินฝากธนาคาร

202 บัตรเงินฝาก

203 ตั๋วสัญญาใชเงิน

204 ตั๋วแลกเงิน

205 ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

206 พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)

207 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Bond)

209 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (BoT Bond)

210 พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เปนผูออก ผูรับรอง ผูอาวัล ผูค้ําประกัน

211 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (REVERSE REPO)

212 พันธบัตรนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน

213 พันธบัตรตางประเทศ (Foreign Bonds)

214 ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยประเภทอื่น

216 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย

217 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

218 เงินฝากธนาคารประเภทประจํา

219
สลากออมทรัพยทวีสินของธกส./สลากออมทรัพยอ่ืนของธกส.ที่ออกตามมาตรา 10(3) แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 และที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับสลากออมทรัพยทวีสิน

220 สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน

301 อสังหาริมทรัพย

302 สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

303 สิทธิเรียกรองที่มีอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน

304 สิทธิเรียกรองที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งหรือที่จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
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Data

Description (AMC03.TXT) Length

306 สังหาริมทรัพย

307 สัญญาค้ําประกันของธนาคาร

308 เซอรวิซ อะพารตเมนท

399 ประเภทอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิเรียกรองอื่นๆ

401 สัญญาฟวเจอร

402 สัญญาฟอรเวิรด

403 สัญญาสวอป

404 ออปชัน

405 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)

406 สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีการเคลื่อนยายความเสี่ยงทางดานเครดิต (Derivatives)

499 ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่สํานักงานกําหนด

615 ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (REPO)

616 ธุรกรรมการกูยืมเงิน

906 มูลคาเงินลงทุนรวม

รหัสตลาดที่ซ้ือขายหลักทรัพย char(3)

000 NO MARKET

001 SET

003 THAIBMA

005 BEX

006 TFEX

008 MAI

100 INTERNATIONAL MARKET

999 OTHERS

ชื่อยอหลักทรัพย (Issue Name) char(20)

ชื่อผูออกหลักทรัพย (Issuer Name) char(100)

จํานวนหนวยยกมา (หนวย) num(12,2)

มูลคายกมา (บาท) num(19,5)

วันที่ซ้ือ char(2)

เดือนที่ซ้ือ char(2)

ปที่ซ้ือ (ป ค.ศ.) char(4)

จํานวนหนวยซ้ือหรือเพิ่ม (หนวย) num(12,2)

มูลคาซ้ือหรือเพิ่ม (รวมคานายหนาและ VAT) (บาท) num(19,5)

วันที่ขาย char(2)

เดือนที่ขาย char(2)

ปที่ขาย (ป ค.ศ.) char(4)

จํานวนหนวยขายหรือลด (หนวย) num(12,2)

มูลคาขายหรือลด (รวมคานายหนาและ VAT) (บาท) num(19,5)

จํานวนหนวยยกไป (หนวย) num(12,2)

อัตราดอกเบี้ยหนาตั๋ว/ป (%) num(7,4)

ราคาหนาตั๋วตอหนวย (บาท) num(19,5)

ดอกเบ้ียคางรับ (บาท) num(19,5)

มูลคายุติธรรม (บาท) num(19,5)
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Data

Description (AMC03.TXT) Length

รหัสสกุลเงิน char(1)

0 ตางประเทศ

1 บาท

yield to maturity char(50)

วันที่ออก char(2)

เดือนที่ออก char(2)

ปที่ออก (ป ค.ศ.) char(4)

วันที่ครบกําหนด char(2)

เดือนที่ครบกําหนด char(2)

ปที่ครบกําหนด (ป ค.ศ.) char(4)
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คําอธิบายรูปแบบแฟมขอความ (AMC03.TXT) 
 
1. การจัดสงแฟมขอความ ขอมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ “AMC03.TXT” ใหใชขอมูลสิ้นสุด ณ วันทําการ

สุดทายของเดือน และสงใหสํานักงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยสําหรับบลจ.เอ็มเอฟซี ใหจัดสง
แฟมขอความของบริษัทยอย/บริษัทรวมแทนบริษัทดังกลาวดวย 

2. สําหรับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ไดรับใบอนุญาตกองทุนรวมเทานั้น และบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนที่ไดรับใบอนุญาตกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคล ใหสงแฟมขอความ AMC03.TXT ผานระบบ 
Investment Management Reporting System (IMRS) สวนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ไดรับใบอนุญาต
กองทุนสวนบุคคลเทานั้น ใหสงแฟมขอความ AMC03.TXT ผานระบบ Provident Fund and Private Fund 
Reporting System (PARS) 

3. ขอมูลในแฟมขอความ (text file) แตละ field กําหนดใหใช “|”(delimiter)เปนตัวแบง และใน field ใดที่ไมมี
ขอมูลรายงานประจํางวดนั้น ใหใชตัว delimiter ปด field นั้น โดยหามมีชองวางระหวาง delimiter และ 
แตละบรรทัดใหจบดวยตัว delimiter เทานั้น 

4. ในการจัดทําและจัดสงแฟมขอความ AMC03.TXT ใหจัดทําขอมูลดังนี้ 
4.1 Header เปนบรรทัดแรกของ text file ประกอบดวย  
รหัสบริษัทจัดการ|รหัสบริษัทยอยหรือบริษัทรวม|วันที่รายงาน (วันทําการสุดทายของเดือน)|เดือนที่รายงาน| 
ปที่รายงาน (ป ค.ศ.)|ประเภทรายงาน| 
4.2 Data เปนบรรทัดที่สองของ text file ถึง บรรทัดสุดทาย แตละบรรทัดประกอบดวย  
รหัสประเภทการลงทุนยอย|รหสัตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย|ช่ือยอหลักทรัพย(Issue Name)|ช่ือผูออก
หลักทรัพย (Issuer Name)|จํานวนหนวยยกมา (หนวย)|มูลคาหนวยยกมา (บาท)|วันที่ซื้อ|เดือนที่ซื้อ|ปที่ซื้อ  
(ป ค.ศ.)|จํานวนหนวยซื้อหรือเพิ่ม (หนวย)|มูลคาซื้อหรือเพิ่ม (รวมคานายหนาและ VAT) (บาท)|จํานวนขาย
หรือลด (หนวย)|มูลคาขายหรือลด (รวมคานายหนาและ VAT) (บาท)|จํานวนหนวยยกไป (หนวย)|อัตรา
ดอกเบี้ยหนาต๋ัว/ป|ราคาหนาตั๋ว (บาท)|ดอกเบี้ยคางรับ (บาท)|มูลคายุติธรรม (บาท)|รหัสสกุลเงิน|yield| 
วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปที่ออก (ป ค.ศ.)|วันที่ครบกําหนดออก|เดือนที่ครบกําหนดออก|ปที่ครบกําหนดออก 
(ป ค.ศ.)| 

5. กรณีที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไมมีการลงทุนของบริษัทจัดการ ใหจัดสงแฟมขอความ AMC03.TXT 
โดยมีเฉพาะสวนของ Header เทานั้น แจงใหสํานักงานทราบผานระบบ 

6. Length num (19,5) หรือ (12,2) หมายถึง ความยาวของขอมูลตัวเลข (numeric) ดังนี้ (19,5) เทากับตัวเลข
จํานวนเต็ม 14 ตัว และมีทศนิยม 5 ตําแหนง และ (12,2) เทากับตัวเลขจํานวนเต็ม 10 ตัว และมีทศนิยม 
2 ตําแหนง โดยหามใสเครื่องหมาย “,” กรณีท่ีความยาวสั้นกวาที่กําหนด เชน กําหนดเปน num(12,2)  
แตขอมูลจริงเปน num(9,2) ใหใส delemiter ปดทายตามขอมูลจริง โดยไมตองเติม blank ดานหนาหรือ 
ทายขอมูล

7. หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดตางๆ ในประเทศไทย ใหรายงานชื่อยอหลักทรัพยใหตรงกับช่ือยอ
หลักทรัพยในตลาดนั้นๆ และถาเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนใน ThaiBMA ใหใช Issue  

8. หลักทรัพยที่ลงทุนที่ซื้อในชวง IPO และ ณ วันทําการสุดทาย ยังไมไดจดทะเบียนในตลาดตางๆ ใน 
ประเทศไทย ใหรายงานรหัสตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพยเปน 000 (No Market) เขามาจนกวาหลักทรัพยนั้น 
จะจดทะเบียนแลว 



9. ประเภทการลงทุนยอยที่มีการซื้อหรือเพิ่ม หรือขายหรือลด ในเดือนนั้น ใหรายงานวัน/เดือน/ปที่ซื้อ หรือวัน/
เดือน/ปที่ขาย เขามาทุกรายการ 

10. ใหรายงาน หลักทรัพยที่คงเหลือ ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอน และไดขายไปทั้งหมดภายในเดือนที่
รายงาน  เขามาดวย 

11. การตรวจสอบการคํานวณของขอมูลที่สง ยอดรวมของ มูลคายุติธรรมของรหัสประเภทการลงทุนยอย ต้ังแต 
101 ถึง 499 หักดวย ยอดรวมของ มูลคายุติธรรมของรหัสประเภทการลงทุนยอย ต้ังแต 615 ถึง 616 จะเทากับ 
มูลคายุติธรรมของรหัสประเภทการลงทุนยอย 906 
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