
Sheet "EQ & Others Feature"

Equity & Others Feature

Header

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Company Code รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y EQF = Equity & Others Feature

3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y
YYYYMMDD โดย YYYY บันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD 

เป็นวันสิน้เดอืนเทา่นัน้

Data

No. Field name Description Format Possible value Remark

1 Issue code ชือ่หลักทรัพย ์(Issue Name) varchar(30) Y

2 ISIN Code เลขรหสัหลักทรัพยส์ากล varchar(30)
กรณีเป็นหลักทรัพยต์า่งประเทศทีม่ ีISIN Code ใหร้ายงาน ISIN Code 

ในรายการชือ่หลักทรัพย ์และเลขรหสัหลักทรัพยส์ากล

3 Asset/Liab Code รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนิส้นิ) ประเภททีร่ะบใุหร้ายงานใน EQ & Others Feature

4 Market Code รหสัตลาด varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัตลาด)

5 Issuer ชือ่ผูอ้อกหลักทรัพย์ varchar(100) Y

6 Issue/Registered Date วันทีอ่อกจ าหน่าย/จดทะเบยีน varchar(8) Y
กรณีหลักทรัพยน์อกตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ใหใ้ชว้ันทีอ่อกจ าหน่าย 

และหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ ใหใ้ชว้ันทีจ่ดทะเบยีน

7 Delisted/Expiry Date วันทีเ่พกิถอน/ครบก าหนด varchar(8)

8 Market Country Code รหสัประเทศทีห่ลักทรัพยอ์อกเสนอขาย varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (Country code สากล)

9 Currency Code รหสัสกลุเงนิทีห่ลักทรัพยซ์ือ้ขาย varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (Currency code สากล)

10 Create Date Time เวลาทีส่รา้งรายการ varchar(15)

11 Update Date Time เวลาทีแ่กไ้ขรายการ varchar(15)

หมายเหต ุ: 

รายงานเฉพาะ 1) หลักทรัพยท์ีอ่ยูร่ะหวา่ง IPO และยังไม ่listed ใน SET และ MAI ภายในงวดขอ้มลู

                  2) หลักทรัพยน์อกตลาดในประเทศ โดยถา้เป็นหลักทรัพยท์ี ่listed และเคย listed ใน SET และ MAI แลว้ delisted/expired ไมต่อ้งรายงาน ถา้ feature ไมเ่ปลีย่น

                  3) หลักทรัพยต์า่งประเทศ

YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

รปูแบบรายงานทีส่ง่ผา่นระบบ OFAR และ Validation Message

รายงานรายละเอยีดของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีทุ่กกองทุนรวมลงทุนในหรอืมไีว้

รายงานรายละเอยีดของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีทุ่กกองทุนส ารองเลีย้งชพีลงทุนในหรอืมไีว้

รายงานรายละเอยีดของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีทุ่กกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยล์งทุนในหรอืมไีว้

รายงานรายละเอยีดของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีทุ่กกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานลงทุนในหรอืมไีว้

1/71



Sheet "FI Feature"

Fixed Income Feature (รวม เงนิฝาก)

Header

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Company Code รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y FIF = Fixed Income Feature

3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y
YYYYMMDD โดย YYYY บนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวนัสิน้

เดอืนเทา่นัน้

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Issue code ชือ่หลักทรัพย ์(Issue Name) varchar(30) Y

2 ISIN Code เลขรหสัหลักทรัพยส์ากล varchar(30)
กรณีเป็นหลักทรัพยต์า่งประเทศทีม่ ีISIN Code ใหร้ายงาน ISIN Code ในรายการชือ่หลักทรัพย ์และ

เลขรหสัหลักทรัพยส์ากล

3 Asset/Liab Code รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนิส้นิ) ประเภททีร่ะบใุหร้ายงานใน FI Feature

4 Rating Agency Code (Issue) รหสัสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพย์ varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื)

5 Issue Rating Rating ของหลักทรัพย์ varchar(20) Y

6 Bond Type Bond Type varchar(1) ชดุ code ทีก่ าหนด (Bond Type)
กรณีเป็นหลักทรัพยต์า่งประเทศทีม่ ีISIN Code ใหร้ายงาน ISIN Code 

ในรายการชือ่หลักทรัพย ์และเลขรหสัหลักทรัพยส์ากล

7 Secured/Unsecured Secured/Unsecured varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (Secured/Unsecured)

8 Market Code รหสัตลาด varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัตลาด)

9 Face Value / PAR Value ราคาหนา้ตัว๋/หน่วย หรอื ราคา PAR (บาท) Decimal(23,5) รวมถงึ Initial Par กรณีเป็นตราสารหนี ้Amortized

10 Coupon Type ประเภทอัตราดอกเบีย้หนา้ตัว๋ varchar(1) YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
กรณีหลักทรัพยน์อกตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ใหใ้ชว้นัทีอ่อกจ าหน่าย 

และหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ ใหใ้ชว้นัทีจ่ดทะเบยีน

11 Coupon Rate อัตราดอกเบีย้หนา้ตัว๋ (%) Decimal(4,2)

12 Coupon Payment ระยะเวลาการจา่ยดอกเบีย้ (Coupon Payment) varchar(1) ชดุ code ทีก่ าหนด (ระยะเวลาการจา่ยดอกเบีย้ (Coupon Payment))

13 Issuer ID เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษัิทของ Issuer varchar(13)

14 Issuer ชือ่ผูอ้อกหลักทรัพย์ varchar(100) Y

15 Market Country Code รหสัประเทศทีห่ลักทรัพยอ์อกเสนอขาย varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

16 Currency Code รหสัสกลุเงนิทีห่ลักทรัพยซ์ือ้ขาย varchar(3) Y ชดุ Currency code สากล

17 Rating Agency Code (Issuer) รหสัสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหลักทรัพย์ varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื)

18 Issuer Rating Rating ของผูอ้อกหลักทรัพย์ varchar(20) Y

19 Participant ID
รหสัผูเ้กีย่วขอ้ง (ผูรั้บรอง/ผูรั้บอาวลั/ผูส้ลักหลัง/ผูค้ ้าประกัน/

ผูส้ัง่จา่ย)
varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัผูเ้กีย่วขอ้ง) ถา้ไมม่ ีใหบ้นัทกึเป็น 00

20 Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer ID
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษัิทของผูรั้บรอง/ผูรั้บอาวลั/ผูส้ลักหลัง/

ผูค้ ้าประกัน/ผูส้ัง่จา่ย
varchar(30)

21 Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name ชือ่ผูรั้บรอง/ผูรั้บอาวลั/ผูส้ลักหลัง/ผูค้ ้าประกัน/ผูส้ัง่จา่ย varchar(100) Y ถา้ไมม่ผีูรั้บรอง/ผูรั้บอาวลั/ผูส้ลักหลัง/ผูค้ ้าประกัน/ผูส้ัง่จา่ย ใหบ้นัทกึเป็น None

22
Rating Agency Code 

(Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor)

รหสัสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของผูรั้บรอง/ผูรั้บอาวลั/

ผูส้ลักหลัง/ผูค้ ้าประกัน
varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื) ถา้ไมม่ผีูรั้บรอง/ผูรั้บอาวลั/ผูส้ลักหลัง/ผูค้ ้าประกัน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งดังกลา่วไมม่ ีrating ใหบ้นัทกึเป็น 00

23 Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating Rating ของผูรั้บรอง/ผูรั้บอาวลั/ผูส้ลักหลัง/ผูค้ ้าประกัน varchar(20) Y
ถา้ไมม่ผีูรั้บรอง/ผูรั้บอาวลั/ผูส้ลักหลัง/ผูค้ ้าประกัน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งดังกลา่วไมม่ ีrating ใหบ้นัทกึเป็น 

None

24 Collateral Collateral (Type of Guaranteed) varchar(1) ชดุ code ทีก่ าหนด (Collateral)

25 Claim Type Claim Type varchar(1) ชดุ code ทีก่ าหนด (Claim Type)

26 Current Par ราคาพารปั์จจบุนั Decimal(23,5)

27 Registrar ชือ่นายทะเบยีนหลักทรัพย์ varchar(100)

28 Lead Underwriter บรษัิทผูน้ าในการจัดจ าหน่าย varchar(100)

29 Debenture Holder Representatives ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ varchar(100)

30 Distribution ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (Distribution)

31 Issue/Registered Date วนัทีอ่อกจ าหน่าย/จดทะเบยีน varchar(8) Y
กรณีหลักทรัพยน์อกตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ใหใ้ชว้นัทีอ่อกจ าหน่าย และหลักทรัพย์

ทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ ใหใ้ชว้นัทีจ่ดทะเบยีน และกรณีเป็นเงนิฝาก ใหใ้ชว้นัทีเ่ปิดบญัชี

32 Expiry Date วนัทีค่รบก าหนด varchar(8) Y
ยกเวน้กรณีเป็นเงนิฝากออมทรัพย ์เงนิฝากกระแสรายวนั NCD/CD Call P/N Call และ BE Call เทา่นัน้ที่

ไมต่อ้งรายงาน

33 Create Date Time เวลาทีส่รา้งรายการ varchar(15)

34 Update Date Time เวลาทีแ่กไ้ขรายการ varchar(15)

หมายเหต ุ: 

ถา้บนัทกึ Rating Agency Code (Issue) เป็น 00 ใหบ้นัทกึ Issue Rating เป็น None

ถา้บนัทกึ Rating Agency Code (Issuer) เป็น 00 ใหบ้นัทกึ Issuer Rating เป็น None

รายงานเฉพาะ 1) หลักทรัพยน์อกตลาดในประเทศ โดยถา้เป็นตราสารหนี ้(รวมถงึ Structured Notes/Structured Finance) ในประเทศที ่listed ใน BEX/ThaiBMA ไมต่อ้งรายงาน

และ 2) หลักทรัพยต์า่งประเทศ กรณีทีเ่ป็นตราสารหนีเ้ทา่นัน้ แตก่รณีทีเ่ป็น Structured Notes/ Structured Finance ตา่งประเทศ ใหร้ายงานใน Structured Notes Feature หรอื Credit Derivatives & Structured finance Feature ตามล าดับ

YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

YYYYMMDD:HHMMSS โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Futures,Forward Feature"

Futures, Forward Feature

Header

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Company Code รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y F_FWF = Futures, Forward Feature

3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y YYYYMMDD โดย YYYY บันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวนัสิน้เดอืนเทา่นัน้

Data

No. Field name Description Format Possible value Remark

1 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สัญญา varchar(30) Y

2 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y

ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

401 = สัญญาฟิวเจอรส์

402 = สัญญาฟอรเ์วริด์

3 Underlying Asset รายละเอยีดของ Reference Underlying ทีส่ัญญาอา้งองิ varchar(500)

4 Underlying Type ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ัญญาอา้งองิ varchar(100) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ัญญาใชอ้า้งองิ) ระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท โดยคัน่ดว้ย ,

5 Market Code รหัสตลาด varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสตลาด)

6 Settlement Type วธิกีารสง่มอบ varchar(1) ชดุ code ทีก่ าหนด (วธิกีารสง่มอบ)
กรณีเป็นหลักทรัพยต์า่งประเทศทีม่ ีISIN Code ใหร้ายงาน ISIN Code 

ในรายการชือ่หลักทรัพย ์และเลขรหัสหลักทรัพยส์ากล

7 Market Country Code รหัสประเทศของคูส่ัญญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

8 Counterparty ชือ่ของคูส่ัญญาซือ้ขาย varchar(100) Y ถา้ listed ในตลาดตา่งประเทศ โปรดระบชุือ่ตลาด

9 Counterparty Credit Rating Credit Rating ของคูส่ัญญา (Counterparty) varchar(20) Y

10 Rating Agency Code (Counterparty) รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของคูส่ัญญา varchar(2) Y YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

11 Issue Date วนัทีส่ัญญามผีล varchar(8) Y

12 Expiry Date วนัครบก าหนดสัญญา varchar(8) Y

13 Notional Amount Currency Code (Buy Side) รหัสสกลุเงนิดา้นซือ้ของ Notional Amount varchar(3) Y เป็นรหัสสกลุเงนิของสัญญาดา้นซือ้

14 Notional Amount Currency Code (Sell Side) รหัสสกลุเงนิดา้นขายของ Notional Amount varchar(3) Y เป็นรหัสสกลุเงนิของสัญญาดา้นขาย

15 Create Date Time เวลาทีส่รา้งรายการ varchar(15)

16 Update Date Time เวลาทีแ่กไ้ขรายการ varchar(15)

หมายเหต ุ: 

รายงานเฉพาะ 1) Futures ตา่งประเทศ ถา้เป็น Futures ที ่listed ใน TFEX ไมต่อ้งรายงาน 2) Forward

ถา้บันทกึ Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ใหบ้ันทกึ Counterparty

 Credit Ratingเป็น None

YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

ชดุ Currency code สากล

YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Swap Feature"

Swap Feature

Header

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Company Code รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y SWF = Swap Feature

3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y
YYYYMMDD โดย YYYY บนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวันสิน้เดอืน

เทา่นัน้

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สญัญา varchar(30) Y

2 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y
ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

403 = สญัญาสวอป

3 Swap Type รหัสประเภทการท า swap varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทการท า Swap)

4 Swap Type Details รายละเอยีดประเภทธรุกรรม varchar(500) เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี

5 Underlying Type ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ญัญาใชอ้า้งองิ varchar(100) Y
ชดุ code ทีก่ าหนด (ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ญัญาใช ้

อา้งองิ)
ระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท โดยคั่นดว้ย ,

6 Currency Code(Side Received) รหัสสกลุเงนิดา้นรับของ notional amount varchar(3) Y เป็นรหัสสกลุเงนิของสญัญาดา้นรับ

7 Currency Code(Side Paid) รหัสสกลุเงนิดา้นจา่ยของ notional amount varchar(3) Y เป็นรหัสสกลุเงนิของสญัญาดา้นจา่ย

8 Underlying Paid กองทนุอยูใ่นฐานะผูจ้า่ยกระแสเงนิสด varchar(100) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (กองทนุอยูใ่นฐานะผูจ้า่ยกระแสเงนิสด) ระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท โดยคั่นดว้ย ,

9 Paid Details รายละเอยีดกระแสเงนิสดจา่ย varchar(500)

10 Underlying Received กองทนุอยูใ่นฐานะผูรั้บกระแสเงนิสด varchar(100) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (กองทนุอยูใ่นฐานะผูรั้บกระแสเงนิสด) ระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท โดยคั่นดว้ย ,

11 Received Details รายละเอยีดกระแสเงนิสดรับ varchar(500)

12 Cash Flow Frequency ความถีใ่นการแลกเปลีย่นกระแสเงนิ varchar(1) ชดุ code ทีก่ าหนด (ระยะเวลาการจา่ยดอกเบีย้ (Coupon Payment))

13 Market Code รหัสตลาด varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสตลาด)

14 Market Country Code รหัสประเทศของคูส่ญัญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

15 Counterparty ชือ่ของคูส่ญัญา varchar(100) Y

16 Counterparty Credit Rating Credit Rating ของคูส่ญัญา (Counterparty) varchar(20) Y

17 Rating Agency Code (Counterparty) รหัสสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของคูส่ญัญา varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื)

18 Issue Date วันทีส่ญัญามผีล varchar(8) Y

19 Expiry Date วันครบก าหนดสญัญา varchar(8) Y

20 Create Date Time เวลาทีส่รา้งรายการ varchar(15)

21 Update Date Time เวลาทีแ่กไ้ขรายการ varchar(15)

ชดุ Currency code สากล

ถา้บนัทกึ Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ใหบ้นัทกึ Counterparty

 Credit Rating เป็น None

YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

YYYYMMDD:HHMMSS โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Option Feature"

Option Feature

Header

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Company Code รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y OF = Option Feature

3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y YYYYMMDD โดย YYYY บันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวนัสิน้เดอืนเทา่นัน้

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สัญญา varchar(30) Y

2 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y
ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

404 = ออปชัน

3 Transaction Type ลักษณะธรุกรรม varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (ลักษณะธรุกรรม)

4 Option Type ประเภท option varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (ประเภทของ option)

5 Transaction Details รายละเอยีดการท าธรุกรรม varchar(500) เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี

6 Option Premium Option Premium ตอ่สัญญา Decimal(23,5)

7 Number of Contracts จ านวนสัญญา int

8 Exercise Price ราคาใชส้ทิธ ิ(exercise price) Decimal(23,5)

9 Exercise Type การใชส้ทิธิ varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (การใชส้ทิธ)ิ

10 Settlement Type วธิกีารสง่มอบ varchar(1) ชดุ code ทีก่ าหนด (วธิกีารสง่มอบ)

11 Reference Underlying Type ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ัญญาอา้งองิ varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ัญญาใชอ้า้งองิ)

12 Reference Underlying Details รายละเอยีดของ Reference Underlying ทีส่ัญญาอา้งองิ varchar(500)

13 Market Code รหัสตลาด varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสตลาด)

14 Market Country Code รหัสประเทศของคูส่ัญญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

15 Counterparty ชือ่ของคูส่ัญญา varchar(100) Y กรณีคูส่ัญญาเป็นตลาดตา่งประเทศ ใหร้ะบชุือ่ตลาด

16 Counterparty Credit Rating Credit Rating ของคูส่ัญญา (Counterparty) varchar(20) Y

17 Rating Agency Code (Counterparty) รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของคูส่ัญญา varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื)

18 Issue Date วนัทีส่ัญญามผีล varchar(8) Y

19 Expiry Date วนัครบก าหนดสัญญา varchar(8) Y

20 Currency Code รหัสสกลุเงนิของ Notional Amount varchar(3) Y

21 Create Date Time เวลาทีส่รา้งรายการ varchar(15)

22 Update Date Time เวลาทีแ่กไ้ขรายการ varchar(15)

หมายเหต ุ: 

ถา้เป็น Option ที ่listed ใน TFEX ไมต่อ้งรายงาน

ระบ ุกรณีไมใ่ชต่ลาด ถา้บันทกึ Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ให ้

บันทกึ Counterparty Credit Rating เป็น None

YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Structured Notes Feature"

Structured Notes Feature

Header

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Company Code รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y SNF = Structured Notes Feature

3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y YYYYMMDD โดย YYYY บนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวันสิน้เดอืนเทา่นัน้

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Issue/Contract Code ชือ่ตราสาร varchar(30) Y

2 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y
ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

405 = ตราสารหนีท้ีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes)

3 Market Code รหัสตลาด varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสตลาด)

4 Contract Type ประเภท Structured Note varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภท Structured Notes)

5 Contract Details รายละเอยีดเกีย่วกับตราสาร varchar(500) เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี

6 Reference Underlying Type ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ญัญาใชอ้า้งองิ varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ญัญาใชอ้า้งองิ)

7 Reference Underlying Details
รายละเอยีดของ Reference Underlying ทีส่ญัญาอา้งองิ 

และการจา่ยผลตอบแทน
varchar(500)

8 Coupon Frequency งวดการจา่ยดอกเบีย้/ผลตอบแทน varchar(1) ชดุ code ทีก่ าหนด (ระยะเวลาการจา่ยดอกเบีย้ (Coupon Payment))

9 Market Country Code รหัสประเทศของคูส่ญัญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

10 Issuer ชือ่ของผูอ้อกตราสาร varchar(100) Y

11 Issuer Credit Rating Credit Rating ของผูอ้อกหลักทรัพย์ varchar(20) Y

12 Rating Agency Code (Issuer) รหัสสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหลักทรัพย์ varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื)

13 Issue Credit Rating Credit Rating ของหลักทรัพย์ varchar(20) Y

14 Rating Agency Code (Issue) รหัสสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพย์ varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื)

15 Currency Code รหัสสกลุเงนิของ Structured Notes varchar(3) Y ชดุ Currency code สากล

16 Issue Date วันทีอ่อกจ าหน่าย varchar(8) Y

17 Expiry Date วันหมดอายุ varchar(8) Y

18 Create Date Time เวลาทีส่รา้งรายการ varchar(15)

19 Update Date Time เวลาทีแ่กไ้ขรายการ varchar(15)

ถา้บนัทกึ Rating Agency Code (Issuer) เป็น 00 ใหบ้นัทกึ Issuer Credit Rating 

เป็น None

ถา้บนัทกึ Rating Agency Code (Issue) เป็น 00 ใหบ้นัทกึ Issue Credit Rating 

เป็น None

YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

YYYYMMDD:HHMMSS โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Credit Derivatives & SF Feature"

Credit Derivatives & Structured Finance Feature

Header

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Company Code รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y CDF = Credit Derivatives & Structured Finance Feature

3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y YYYYMMDD โดย YYYY บันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.และ DD เป็นวนัสิน้เดอืนเทา่นัน้

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Issue/Contract Code ชือ่หลกัทรัพย ์/ สญัญา varchar(30) Y

2 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ varchar(3) Y

ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ)

406 = สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยความเสีย่งทางดา้นเครดติ (Credit 

Derivatives)

407 = Structured Finance

3 Issue/Contract Type ประเภทธรุกรรม Credit Derivatives & Structured Finance varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทการท า Credit derivatives & Structured finance)
ถา้รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ เป็น 406 ประเภทธรุกรรมฯ จะมเีฉพาะ  01-04, 07,

 09 และ 99 และถา้รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ เป็น 407 ประเภทธรุกรรมฯ จะมี

4 Contract Type Details รายละเอยีดประเภทธรุกรรม varchar(500) ระบ ุกรณีประเภทธรุกรรมเป็น อืน่ๆ

5 Contract Name ชือ่ตราสาร varchar(100) ระบ ุกรณีเป็น CLNs

6 Fund Position ฐานะของกองทนุ varchar(1) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (ฐานะกองทนุ) ไมร่ะบ ุกรณีเป็น CLNs

7 Reference Underlying & Details ชือ่และรายละเอยีดของ Reference Underlying varchar(500)

8 Issuer of Reference Underlying ชือ่ผูอ้อก Reference Underlying varchar(500) Y หากมมีากกวา่ 1 ใหค้ั่นดว้ย ,

9 Reference Underlying Issuer Credit Rating Credit Rating ของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งองิ varchar(20) Y

10
Rating Agency Code (Reference 

Underlying Issuer)
รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งองิ varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื)

11 Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating Credit Rating ของหลกัทรัพยอ์า้งองิ/Structured Finance varchar(20) Y

12 Rating Agency Code (Reference Underlying/Structured Finance)
รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรัพยอ์า้งองิ/

Structured Finance
varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื)

13 Market Country Code รหัสประเทศของคูส่ญัญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

14 Counterparty / Issuer ชือ่ของคูส่ญัญาหรอืผูอ้อก varchar(100) Y

15 Counterparty / Issuer Credit Rating Credit Rating ของคูส่ญัญาหรอืผูอ้อก varchar(20) Y

16 Rating Agency Code (Counterparty/Issuer) รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของคูส่ญัญาหรอืผูอ้อก varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื)

17 Fee / Periodic fee (Swap) คา่ธรรมเนยีมรับ/จา่ย (Periodic fee กรณี swap) (บาท) Decimal(23,5) ไมร่ะบ ุกรณีเป็น CLNs

18 Option Premium คา่ Premium (กรณี option) (บาท) Decimal(23,5)

19 Paid / Received Details (Credit event) รายละเอยีดของมลูคา่ทีรั่บ/จา่ย กรณีเกดิ credit event varchar(500) ไมร่ะบ ุกรณีเป็น CLNs

20 Currency Code รหัสสกลุเงนิของสญัญา credit derivatives varchar(3) Y ชดุ Currency code สากล

21 Issue Date วนัทีส่ญัญามผีล varchar(8) Y

22 Expiry Date วนัทีค่รบก าหนด varchar(8) Y

23 Create Date Time เวลาทีส่รา้งรายการ varchar(15)

24 Update Date Time เวลาทีแ่กไ้ขรายการ varchar(15)

ใหร้ายงานเฉพาะ 1) Credit Derivatives 2) Structured Finance นอกตลาดในประเทศ 3) Structured Finance ตา่งประเทศ 4) Structured Notes ทีเ่ป็น CLNs 5) Total Return Swap ทีอ่า้งองิกบั Credit

ถา้เป็น Structured Finance ที ่listed/registered ใน BEX/ThaiBMA เชน่ หุน้กูอ้นุพันธ,์ CDO, ABS, MBS ใหจั้ดเป็น Fixed Income และไมต่อ้งรายงานใน Fixed Income Feature

หมายเหต ุ:

ถา้บันทกึ Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer) เป็น 00 ให ้

บันทกึ Reference Underlying Issuer Credit Rating เป็น None

ถา้บันทกึ Rating Agency Code (Counterparty / Issuer) เป็น 00 ใหบ้ันทกึ 

Counterparty / Issuer Credit Rating เป็น None

กรณีเป็น Credit Derivatives ใหบ้ันทกึ rating ของ Reference Underlying แตถ่า้

เป็น Structured Finance ใหบ้ันทกึ rating ของ Structured Finance ทัง้นี้ ถา้

บันทกึ Rating Agency Code (Reference Underlying/Structured Finance) เป็น

 00 ใหบ้ันทกึ Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating เป็น 

None

YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้

YYYYMMDD:HHMMSS โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Outs EQ & Others"

Outstanding File

Header

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Company Code รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control varchar(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 Report Code ชือ่รายงาน varchar(8) Y

MF01 = Outstanding กองทนุรวม

MF02 = Outstanding กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐาน

PVD01 = Outstanding กองทนุส ารองเลีย้งชพี

3 Report Period งวดของขอ้มลู varchar(8) Y

YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ. ถา้ Report Code เป็น MF01 ใหบ้นัทกึ

เป็นวันท าการสดุทา้ยของเดอืน และถา้เป็น MF02 และ PVD01 ใหบ้นัทกึเป็น

วันสิน้เดอืน

Outstanding Equity & Others

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

 และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลขทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 2554 

และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตวัเลขครบ 3 หลกั

กอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย MF และตามดว้ย

ตวัเลขครบ 4 หลกักอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกบัเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอืเลขทะเบยีนกองทนุในระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารอง

เลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และ

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้กองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้ง

ชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลกั

ตรงกบัปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารอง

เลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสันโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ ส าหรับกองทนุส ารอง

เลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบายในหนึง่กองทนุ) ใหร้ายงานรายละเอยีดการลงทนุ

แยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue Code ชือ่หลกัทรัพย ์(Issue Name) varchar(30) Y

5 Asset/Liab Code รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ) ประเภททีร่ะบใุหร้ายงานใช ้Outstanding format ทีเ่ป็น EQ & Others

6 Business Code รหสักลุม่เศรษฐกจิผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสักลุม่เศรษฐกจิ)

7 Beginning Unit จ านวนหน่วยยกมา (หน่วย) Decimal(23,5)

8 Beginning Value มลูคา่ยกมา (บาท) Decimal(23,5) Y

9 Purchased Unit จ านวนหน่วยซือ้หรอืเพิม่ (หน่วย) Decimal(23,5)

10 Purchased Value มลูคา่ซือ้หรอืเพิม่ (รวมคา่นายหนา้และ VAT) (บาท) Decimal(23,5) Y

11 Sale Unit จ านวนหน่วยขายหรอืลด (หน่วย) Decimal(23,5)

12 Sale Value มลูคา่ขายหรอืลด (รวมคา่นายหนา้และ VAT) (บาท) Decimal(23,5) Y

13 Ending Unit จ านวนหน่วยยกไป (หน่วย) Decimal(23,5)

14 Market Value มลูคา่ยตุธิรรม (บาท) Decimal(23,5) Y

รายงานสถานะและการลงทนุของแตล่ะกองทนุรวม,

รายงานสถานะและการลงทนุของแตล่ะกองทนุส ารองเลีย้งชพี,

รายงานสถานะการลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอืกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
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Sheet "Outs FI"

Outstanding FI

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลข

ทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 

2554 และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลักกอ่น

ปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย MF และตาม

ดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอืเลขทะเบยีนกองทนุใน

ระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้กองทนุ (กรณี

กองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ 

POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสนโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ ส าหรับ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบายในหนึง่กองทนุ) ให ้

รายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue Code ชือ่หลักทรัพย ์(Issue Name) varchar(30) Y

5 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ) ประเภททีร่ะบใุหร้ายงานใช ้Outstanding Format ทีเ่ป็น Fixed Income

6 Business Code รหัสกลุม่เศรษฐกจิผูอ้อกหลักทรัพย ์(Issuer) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสกลุม่เศรษฐกจิ)

7 Beginning Unit จ านวนหน่วยยกมา (หน่วย) Decimal(23,5)

8 Beginning Value มลูคา่ยกมา (บาท) Decimal(23,5) Y

9 Purchased Unit จ านวนหน่วยซือ้หรอืเพิม่ (หน่วย) Decimal(23,5)

10 Purchased Value มลูคา่ซือ้หรอืเพิม่ (รวมคา่นายหนา้และ VAT) (บาท) Decimal(23,5) Y

11 Sale Unit จ านวนหน่วยขายหรอืลด (หน่วย) Decimal(23,5)

12 Sale Value มลูคา่ขายหรอืลด (รวมคา่นายหนา้และ VAT) (บาท) Decimal(23,5) Y

13 Ending Unit จ านวนหน่วยยกไป (หน่วย) Decimal(23,5)

14 Accrued Interest Receivable ดอกเบีย้คา้งรับ (บาท) Decimal(23,5) Y

15 Market Value มลูคา่ยตุธิรรม (บาท) Decimal(23,5) Y

16 Yield to Maturity Per Year Yield to Maturity Per Year Decimal(4,2)

หมายเหต ุ: 

อยา่งไรก็ด ีกรณีทีเ่ป็น Structured Notes ทีไ่มไ่ด ้listed/registered ใน BEX/ThaiBMA หรอื Structured Notes ตา่งประเทศ ใหร้ายงาน Outstanding ใน File Outstanding Structured Notes

ถา้เป็นตราสารหนี้ (รวมถงึ Structured Notes) ในประเทศ ที ่listed/registered ใน BEX/ThaiBMA ใหร้ายงานใน Outstanding FI
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Sheet "Outs Futures, Forward"

Outstanding Futures, Forward

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลข

ทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทุนรวมและกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีน

กอ่นปี 2554 และกองทุนส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตวัเลข

ครบ 3 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้

ดว้ย MF และตามดว้ยตวัเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอื

จัดตัง้กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกบัเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอืเลขทะเบยีนกองทนุใน

ระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้กองทนุ (กรณี

กองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกบัปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ 

POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสนโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ ส าหรับ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบายในหนึง่กองทนุ) ให ้

รายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Position ฐานะ varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (ฐานะ)

5 Counterparty Business Code รหัสกลุม่เศรษฐกจิ (คูส่ญัญา) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสกลุม่เศรษฐกจิ)
กรณีที ่Listed ในตลาดในประเทศ บนัทกึรหัสกลุม่เศรษฐกจิเป็น 137 หรอื Listed 

ในตลาดตา่งประเทศ บนัทกึรหัสกลุม่เศรษฐกจิเป็น 202

6 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สญัญา varchar(30) Y

7 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y

ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

401 = สญัญาฟิวเจอรส์

402 = สญัญาฟอรเ์วริด์

8 Objectives วตัถปุระสงคก์ารท าธรุกรรม varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (วตัถปุระสงคก์ารท าธรุกรรม)

9 Transaction Details รายละเอยีดการท าธรุกรรม varchar(500) เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี

10 Contracts จ านวนสญัญา int ระบเุฉพาะกรณีเป็น Futures

11 Hedging ลักษณะการ hedge varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (ลักษณะการ hedge)

12 Hedging Type ประเภทการ Hedge varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (ประเภทการ Hedge)

13 Hedging Details รายละเอยีดประเภทการท า Hedging varchar(500)
ระบเุฉพาะกรณีประเภทการ Hedge ระบเุป็น "อืน่ ๆ"

เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี

14 Hedged Item Name ชือ่หลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการป้องกนัความเสีย่ง (Hedged Item) varchar(30) ไมต่อ้งระบ ุกรณีประเภทการ Hedge เป็น "Portfolio (Macro) Hedge"

15 Notional Amount มลูคา่ notional ณ วนัสิน้งวดของขอ้มลู (บาท) Decimal(23,5) Y

16 Hedged Item Value มลูคา่ hedged item ณ วนัสิน้งวดของขอ้มลู(บาท) Decimal(23,5) Y ระบเุฉพาะกรณีระบวุตัถปุระสงคก์ารท าธรุกรรมเป็น "Hedging"

17 Unrealized G/L
ผลก าไร/ขาดทนุจากการ mark to market สญัญา (นับจากวนั

เปิดสญัญา) (บาท)
Decimal(23,5) Y

ระบเุฉพาะกรณีระบวุตัถปุระสงคก์ารท าธรุกรรมเป็น "Hedging"
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Sheet "Outs Swap"

Outstanding Swap

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลขทะเบยีน

กองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี

 2554 และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 

หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้

ดว้ย MF และตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอื

จัดตัง้กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอืเลขทะเบยีนกองทนุใน

ระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้กองทนุ (กรณีกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ 

POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสนโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ ส าหรับ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบายในหนึง่กองทนุ) ให ้

รายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สญัญา varchar(30) Y

5 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ varchar(3) Y
ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ)

403 = สญัญาสวอป

6 Counterparty Business Code รหัสกลุม่เศรษฐกจิ (คูส่ญัญา) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสกลุม่เศรษฐกจิ)
กรณีที ่Listed ในตลาดในประเทศ บันทกึรหัสกลุม่เศรษฐกจิเป็น 137 หรอื Listed 

ในตลาดตา่งประเทศ บันทกึรหัสกลุม่เศรษฐกจิเป็น 202

7 Objectives วัตถปุระสงคก์ารท าธรุกรรม varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (วัตถปุระสงคก์ารท าธรุกรรม)

8 Hedging ลักษณะการ Hedge varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (ลักษณะการ hedge)

9 Hedging Type ประเภทการ Hedge varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (ประเภทการ Hedge)

10 Hedging Details รายละเอยีดประเภทการท า Hedging varchar(500)
ระบเุฉพาะกรณีประเภทการ Hedge ระบเุป็น "อืน่ ๆ"

เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี

11 Hedged Item Name ชือ่หลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการป้องกันความเสีย่ง (Hedged Item) varchar(30) ไมต่อ้งระบ ุกรณีประเภทการ hedge เป็น Portfolio (Macro) Hedge

12 Notional Amount มลูคา่ notional ณ วันสิน้งวดของขอ้มลู (บาท) Decimal(23,5) Y

13 Hedged Item Value มลูคา่ hedged item (บาท) ณ วันสิน้งวดของขอ้มลู (บาท) Decimal(23,5) Y ระบ ุกรณีวัตถปุระสงคก์ารท าธรุกรรม  เป็น Hedging

14 Unrealized G/L ผลก าไร/ขาดทนุจากการ mark to market สญัญา (บาท) Decimal(23,5) Y

ระบเุฉพาะกรณีระบวุัตถปุระสงคก์ารท าธรุกรรมเป็น "Hedging"
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Sheet "Outs Option"

Outstanding Option

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/

เลขทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี

 2554 และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 

หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย

 MF และตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้

กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอืเลขทะเบยีนกองทนุใน

ระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้

กองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ 

POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสันโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ ส าหรับ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบายในหนึง่กองทนุ) ให ้

รายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สัญญา varchar(30) Y

5 Asset/Liab Code รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y
ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

404 = ออปชัน

6 Position ฐานะ varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (ฐานะ)

7 Counterparty Business Code รหสักลุม่เศรษฐกจิ (คูส่ัญญา หรอื ตลาด) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสักลุม่เศรษฐกจิ)
กรณีที ่Listed ในตลาดในประเทศ บันทกึรหสักลุม่เศรษฐกจิเป็น 137 หรอื Listed 

ในตลาดตา่งประเทศ บันทกึรหสักลุม่เศรษฐกจิเป็น 202

8 Objectives วัตถปุระสงคก์ารท าธรุกรรม varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (วัตถปุระสงคก์ารท าธรุกรรม)

9 Hedging ลักษณะการ hedge varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (ลักษณะการ Hedge)

10 Hedging Type ประเภทการ Hedge varchar(2) ชดุ code ทีก่ าหนด (ประเภทการ Hedge)

11 Hedging Details รายละเอยีดประเภทการท า Hedging varchar(500) ระบ ุกรณีประเภทการ Hedge เป็น อืน่ ๆ

12 Hedged Item Name
ชือ่หลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการป้องกันความเสีย่ง 

(Hedged Item)
varchar(30) ไมต่อ้งระบ ุกรณีประเภทการ Hedge เป็น Portfolio (Macro) Hedge

13 Hedged Item Value
มลูคา่ hedged item (บาท) ณ วันสิน้งวดของขอ้มลู 

(บาท)
Decimal(23,5) Y ระบ ุกรณี วัตถปุระสงคก์ารท าธรุกรรมเป็น Hedging

14 Notional Amount มลูคา่ notional ณ วันสิน้งวดของขอ้มลู (บาท) Decimal(23,5) Y

15 Option Value
Option value ตอ่สัญญา ณ วันสิน้งวดของขอ้มลู 

(MTM) (บาท)
Decimal(23,5) Y

16 Unrealized G/L
ผลก าไร/ขาดทนุจากการ mark to market 

สัญญา  (บาท)
Decimal(23,5) Y

ระบ ุกรณีวัตถปุระสงคใ์นการท าธรุกรรมเป็น Hedging
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Sheet "Outs Structured Notes"

Outstanding Structured Notes

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลข

ทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 

2554 และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก

กอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย 

MF และตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้

กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอืเลขทะเบยีนกองทนุใน

ระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้

กองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ 

POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสันโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ ส าหรับ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบายในหนึง่กองทนุ) ให ้

รายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue/Contract Code ชือ่ตราสาร varchar(30) Y

5 Asset/Liab Code รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y

ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

405 = ตราสารหนีท้ีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง 

(Structured Notes)

6 Business Code รหสักลุม่เศรษฐกจิผูอ้อกตราสาร (Issuer) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสักลุม่เศรษฐกจิ)

7 Face Amount มลูคา่หนา้ตัว๋ (บาท) Decimal(23,5) Y

8 Market Value มลูคา่ตามราคาตลาด (บาท) Decimal(23,5) Y

9 Unrealized G/L ผลก าไร/ขาดทนุจากการ mark to market (บาท) Decimal(23,5) Y
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Sheet "Outs Credit Derivatives & SF"

Outstanding Credit Derivatives & Structured Finance

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

 และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลขทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทุนรวมและกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีน

กอ่นปี 2554 และกองทุนส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลข

ครบ 3 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย 

MF และตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้

กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื

เลขทะเบยีนกองทนุในระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และ

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้กองทนุ (กรณีกองทนุส ารอง

เลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื 

ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสนโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ

ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบาย

ในหนึง่กองทนุ) ใหร้ายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue/Contract Code ชือ่หลักทรัพย ์/ ชือ่ยอ่สญัญา varchar(30) Y

5 Asset/Liab Code รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y

ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

406 = สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยความเสีย่ง

ทางดา้นเครดติ (Credit Derivatives)

407 = Structured Finance

6 Business Code รหัสกลุม่เศรษฐกจิคูส่ญัญาหรอืผูอ้อก CLN varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสกลุม่เศรษฐกจิ)

7 Face Amount of Reference asset มลูคา่ reference asset หรอื มลูคา่หนา้ตั๋วของ CLN (บาท) Decimal(23,5) Y กรณี swap ใหก้รอกมลูคา่ reference asset

8 Market Value of Reference asset มลูคา่ตามราคาตลาดของ reference asset หรอื CLN (บาท) Decimal(23,5) Y

9 Unrealized G/L ผลก าไร/ขาดทนุจากการ mark to market สญัญา Decimal(23,5) Y

หมายเหต ุ: 

Structured Finance ที ่listed/registered ใน BEX/ThaiBMA เชน่ หุน้กูอ้นุพันธ,์ CDO, ABS, MBS ใหร้ายงานใน Outstanding FI
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Sheet "Outs ReverseRepo"

Outstanding Reverse Repo

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลข

ทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีน

กอ่นปี 2554 และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลข

ครบ 3 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย 

MF และตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้

กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) 

หรอืเลขทะเบยีนกองทนุในระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้

กองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื 

ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสนโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ ส าหรับ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบาย

ในหนึง่กองทนุ) ใหร้ายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สญัญา varchar(30)

5 Asset/Liab Code รหัสประเภทธรุกรรม / รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ varchar(3) Y
ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ)

211 = ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)

6 Market Country Code รหัสประเทศของคูส่ญัญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

7 Counterparty Name ชือ่ของคูส่ญัญา varchar(100) Y

8 Counterparty Business Code รหัสกลุม่เศรษฐกจิ (คูส่ญัญา) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสกลุม่เศรษฐกจิ)

9 Collateral Security Code ชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้โดยมสีญัญาขายคนื varchar(100) Y ระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท โดยคั่นดว้ย ,

10 Collateral Detail
รายละเอยีดของหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้โดยมสีญัญาขายคนืเพิม่เตมิ

 (ถา้ม)ี
varchar(500)

11 Collateral Value มลูคา่หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้โดยมสีญัญาขายคนื (บาท) Decimal(23,5) Y

12 Accrued Interest ดอกเบีย้คา้งรับ (บาท) Decimal(23,5) Y

13 Transaction Value มลูคา่ธรุกรรม (บาท) Decimal(23,5) Y
มลูคา่ธรุกรรม หมายถงึ ราคาซือ้ตราสารแหง่หนี้รวมกับผลประโยชน์

ทีพ่งึไดรั้บจนถงึวันทีค่ านวณมลูคา่ธรุกรรม

14 Currency Code รหัสสกลุเงนิของการท าธรุกรรม varchar(3) Y ชดุ Currency code สากล

15 Issue Date วันทีส่ญัญามผีล varchar(8) Y

16 Expiry Date วันทีค่รบก าหนด varchar(8) Y
YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Outs Repo, DirectB"

Outstanding Repo ,Direct Borrowing

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลข

ทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีน

กอ่นปี 2554 และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลข

ครบ 3 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย MF และตาม

ดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม

กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื

เลขทะเบยีนกองทนุในระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย์

 และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้กองทนุ (กรณี

กองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม

 กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื

 ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสันโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุ

เสมอ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund 

(มหีลายนโยบายในหนึง่กองทนุ) ใหร้ายงานรายละเอยีดการลงทนุ

แยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สัญญา varchar(30)

5 Asset/Liab Code รหสัประเภทธรุกรรม / รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y

ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

615 = ธรุกรรมขายโดยมสีัญญาซือ้คนื (Repo)

616 = ธรุกรรมการกูย้มืเงนิโดยตรง (Direct Borrowing)

6 Market Country Code รหสัประเทศของคูส่ัญญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

7 Counterparty Name ชือ่ของคูส่ัญญา varchar(100) Y

8 Counterparty Business Code รหสักลุม่เศรษฐกจิ (คูส่ัญญา) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสักลุม่เศรษฐกจิ)

9 Collateral Security Code ชือ่ / ชือ่ยอ่หลักประกัน varchar(100) Y ระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท โดยคัน่ดว้ย ,

10 Collateral Value มลูคา่หลักทรัพยท์ีเ่ป็นหลักประกัน (บาท) Decimal(23,5) Y

11 Repo Rate อัตราดอกเบีย้จา่ย (รอ้ยละ) Decimal(4,2)

12 Accrued Interest ดอกเบีย้คา้งจา่ย (บาท) Decimal(23,5) Y

13 Transaction Value มลูคา่ธรุกรรม (บาท) Decimal(23,5) Y มลูคา่ธรุกรรม หมายถงึ มลูคา่ทีกู่ร้วมดอกเบีย้คา้งจา่ย

14 Currency Code รหสัสกลุเงนิของการท าธรุกรรม varchar(3) Y ชดุ Currency code สากล

15 Issue Date วันทีส่ัญญามผีล varchar(8) Y

16 Expiry Date วันทีค่รบก าหนด varchar(8) Y
YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Outs Security Lending"

Outstanding Security Lending

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลข

ทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 

2554 และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลขครบ 3 หลัก

กอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย

 MF และตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้

กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื

เลขทะเบยีนกองทนุในระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

 และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้กองทนุ (กรณี

กองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื 

ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสนโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ ส าหรับ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบาย

ในหนึง่กองทนุ) ใหร้ายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue/Contract Code ชือ่ยอ่สญัญา varchar(30)

5 Asset/Liab Code รหัสประเภทธรุกรรม / รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ varchar(3) Y
ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนี้สนิ)

122 = ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Lending)

6 Market Country Code รหัสประเทศของคูส่ญัญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

7 Counterparty Name ชือ่ของคูส่ญัญา varchar(100) Y

8 Rating Agency Code (Counterparty) รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของคูส่ญัญา varchar(2) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื)

9 Counterparty Credit Rating Credit Rating ของคูส่ญัญา (Counterparty) varchar(20) Y

10 Counterparty Business Code รหัสกลุม่เศรษฐกจิ (คูส่ญัญา) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสกลุม่เศรษฐกจิ)

11 Lending Security Code ชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื varchar(100) Y ระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท โดยคั่นดว้ย ,

12 Currency Code รหัสสกลุเงนิของการท าธรุกรรม varchar(3) Y ชดุ Currency code สากล

13 Lending Security Value มลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื (บาท) Decimal(23,5) Y

14 Details of return รายละเอยีดผลตอบแทนตามสญัญา varchar(500)

15 Fee Amount ผลตอบแทนคา้งรับ (บาท) Decimal(23,5) Y

16 Collateral Security Name / Code ชือ่ยอ่หลักทรัพยค์ ้าประกัน varchar(100) ระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท โดยคั่นดว้ย ,

17 Collateral Detail รายละเอยีดของหลักทรัพยค์ ้าประกันเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี varchar(500)

18 Collateral Value มลูคา่หลักประกัน (บาท) Decimal(23,5) Y

19 Issue Date วันทีส่ญัญามผีล varchar(8) Y

20 Expiry Date วันทีค่รบก าหนด varchar(8) Y

ถา้บันทกึ Rating Agency Code (Counterparty) เป็น 00 ใหบ้ันทกึ Counterparty

 Credit Rating เป็น None

YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Outs Short sale"

Outstanding Short Sale

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลข

ทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 2554 

และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตวัเลขครบ 3 หลกั

กอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย MF และตามดว้ย

ตวัเลขครบ 4 หลกักอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื

เลขทะเบยีนกองทนุในระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

 และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้กองทนุ (กรณี

กองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลกั

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื 

ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสันโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ 

ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบาย

ในหนึง่กองทนุ) ใหร้ายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Issue/Contract Code ชือ่หลกัทรัพย์ varchar(30) Y

5 Asset/Liab Code รหสัประเภทธรุกรรม varchar(3) Y

ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

617 = ธรุกรรมการขายหลกัทรัพยโ์ดยทีย่ังไมม่หีลกัทรัพยนั์น้อยูใ่น

ครอบครอง (Short sale)

6 Short Sale per unit ราคาขายชอรต์ตอ่หน่วย (บาท) Decimal(23,5) Y

7 Unit of Short Sale จ านวน Decimal(23,5) Y

8 Price/Unit
ราคาหลกัทรัพยต์อ่หน่วย ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน/

วนัสิน้เดอืน
Decimal(23,5) Y

9 Market Value
มลูคา่หลกัทรัพย ์ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน/

วนัสิน้เดอืน (บาท)
Decimal(23,5) Y

10 Unrealized G/L
ผลก าไร/ขาดทนุจากการ mark to market (นับจาก

วนัทีข่ายชอรต์) (บาท)
Decimal(23,5) Y

11 Currency Code รหสัสกลุเงนิของหลกัทรัพยท์ีข่ายชอรต์ varchar(3) Y ชดุ Currency code สากล

12 Market Country Code รหสัประเทศของคูส่ญัญา varchar(2) Y ชดุ Country code สากล

13 Counterparty Name ชือ่ของคูส่ญัญาในการยมืหลกัทรัพย์ varchar(100) Y

14 Counterparty Business Code รหสักลุม่เศรษฐกจิ (คูส่ญัญา) varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสักลุม่เศรษฐกจิ)

15 Details of return รายละเอยีดคา่ตอบแทนการยมืหลกัทรัพย์ varchar(500)

16 Fee Amount คา่ธรรมเนยีมการยมืหลกัทรัพยค์า้งจา่ย (บาท) Decimal(23,5) Y

17 Collateral Security Code ชือ่ / ชือ่ยอ่หลกัทรัพยค์ ้าประกัน varchar(100) Y

18 Collateral Value มลูคา่หลกัประกัน (บาท) Decimal(23,5) Y

19 Issue Date วนัทีส่ญัญามผีล varchar(8) Y

20 Expiry Date วนัทีค่รบก าหนด varchar(8) Y
YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.เทา่นัน้
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Sheet "Outs group by AssetLiabCode"

การลงทนุในสนิทรพัย/์หนีส้นิคา้งรบัและคา้งจา่ย มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธติอ่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ และอืน่ๆ

Data

No. Field name Description Format Not null Possible value Remark

1 Fund Code

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/เลข

ทะเบยีนกองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(6) Y

กองทนุรวมและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ีจ่ดทะเบยีน

กอ่นปี 2554 และกองทนุส ารองเลีย้งชพี รายงานเป็นตัวเลข

ครบ 3 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย

 MF และตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอื

จัดตัง้กองทนุ เชน่ MF0001

ตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื

เลขทะเบยีนกองทนุในระบบ POPS (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

2 Registered Year

ปีทีจ่ดทะเบยีน (กรณีกองทนุรวม กองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน)/จัดตัง้

กองทนุ (กรณีกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

varchar(4) Y ปี พ.ศ. ทีจ่ดทะเบยีน/จัดตัง้กองทนุ 4 หลัก

ตรงกับปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุในระบบ OFAM (กรณีเป็นกองทนุรวม 

กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน) หรอื 

ปีทีจั่ดตัง้กองทนุในระบบ POPS (กรณีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 PVD Policy Code นโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี varchar(2) Y
ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสันโยบายการลงทนุของกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี)

ในกรณีของกองทนุส ารองเลีย้งชพีจะตอ้งระบนุโยบายการลงทนุเสมอ

 ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็น Master Fund (มหีลายนโยบาย

ในหนึง่กองทนุ) ใหร้ายงานรายละเอยีดการลงทนุแยกเป็นรายนโยบาย

4 Asset/Liab Code รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ varchar(3) Y ชดุ code ทีก่ าหนด (รหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)
ประเภททีร่ะบใุหร้ายงานใช ้Outstanding Format ทีเ่ป็น การลงทนุใน

สนิทรัพย/์หนีส้นิคา้งรับและคา้งจา่ยฯ

5 Market Value มลูคา่ยตุธิรรม (บาท) Decimal(23,5) Y

6 Currency Code รหสัสกลุเงนิ varchar(3) Y ชดุ Currency code สากล ถา้เป็นรหสัประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ ตัง้แต ่901-917 ใหร้ะบเุป็น THB เทา่นัน้

หมายเหต ุ:

1. รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 697, 698, 699 ใหร้ายงานเฉพาะกองทนุส ารองเลีย้งชพีเทา่นัน้

2. รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 910, 911, 912 ใหร้ายงานเฉพาะกองทนุรวมเทา่นัน้

19/71



Sheet "NSR-LQ"

รายงานการขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมเปิด

No. Description Format Not Null Possible Value

1 รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control char(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 ชือ่รายงาน char(6) Y NSR-LQ

3 งวดของขอ้มลู char(8) Y YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ. เทา่นัน้ และใหบ้นัทกึเป็น

วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน

Data

No. DESCRIPTION Format Not Null Possible Value

1 เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ char(6) Y กองทนุรวมเปิดทีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 2554 รายงานเป็นตวัเลข

ครบ 3 หลกักอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวมเปิดทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย MF

 และตามดว้ยตวัเลขครบ 4 หลกักอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่

 MF0001

2 ปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ char(4) Y เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลกั

3 มลูคา่ขายหน่วยลงทนุไมร่วม IPO (บาท) num(23,5) Y

4 มลูคา่ Switch-in ไมร่วม IPO (บาท) num(23,5) Y

5 มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (บาท) num(23,5) Y

6 มลูคา่ Switch-out (บาท) num(23,5) Y

7 Duration (ปี) num(5,2)

8 มลูคา่การลงทนุในสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งระดบัที ่1 (Tier I) (บาท) num(23,5)

9 มลูคา่การลงทนุในสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งระดบัที ่2 (Tier II) (บาท) num(23,5)
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Sheet "A-2"

รายงานการขายและรบัซือ้คนืกองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารหนีต้ามทีส่ านกังานก าหนด

Header

No. Field Name Format Not null Possible value

1 รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control char(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหสับรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 ชือ่รายงาน char(3) Y A-2

3 งวดของขอ้มลู char(8) Y YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ. เทา่นัน้ และใหบ้ันทกึเป็นวันทีเ่กดิรายการ

Data

No. Field Name Format Not null Possible Value

1 เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ char(6) Y กองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารหนีต้ามทีส่ านกังานก าหนดทีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 2554 รายงานเป็นตัวเลข

ครบ 3 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ 001

กองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารหนีต้ามทีส่ านกังานก าหนดทีจ่ดทะเบยีนต ัง้แตปี่ 2554 รายงานขึน้ตน้ดว้ย MF 

และตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลักกอ่นปีทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้กองทนุ เชน่ MF0001

2 ปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ char(4) Y เป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก

3 มลูคา่ขายหน่วยลงทนุไมร่วม IPO (บาท) num(23,5) Y

4 มลูคา่ Switch-in ไมร่วม IPO (บาท) num(23,5) Y

5 มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (บาท) num(23,5) Y

6 มลูคา่ Switch-out (บาท) num(23,5) Y

7 มลูคา่ NAV (บาท) num(23,5) Y

8 การด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งใน Tier I (%) num(5,2)

9 การด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งใน Tier II (%) num(5,2)

10 มลูคา่การลงทนุใน EQ (บาท) num(23,5)

11 สาเหตทุีผู่ถ้อืหน่วยไถถ่อน char(400) เชน่ ประเภทผูไ้ถถ่อน (รายใหญห่รอืรายยอ่ย), สาเหตทุีไ่ถถ่อน (ตอ้งการใช ้หรอืเปลีย่นประเภทการลงทนุ), ผลกระทบ 

และแผนรองรับ กรณีมปัีญหาการด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง Tier I และ Tier II
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Sheet "A-1"

รายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยข์องทกุกองทนุรวม

Header

No. Field Name Format Not null Possible value

1 รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control char(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 ชือ่รายงาน char(3) Y A-1

3 งวดของขอ้มลู char(8) Y YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ. เทา่นัน้ และเป็นวนัสดุทา้ยของเดอืนทีข่อขอ้มลู

Data

No. Field Name Format Not null Possible value

1 วนัทีซ่ ือ้/ขาย char(8) Y YYYYMMDD โดยบนัทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ. เทา่นัน้ และเป็นวนัทีเ่กดิรายการ

2 ชือ่ยอ่หลกัทรัพย์ char(30) Y เป็นชือ่ยอ่หลกัทรัพยท์ีต่รงกบัชือ่ยอ่หลกัทรัพยท์ี ่listed ใน SET ไมร่วม MAI BEX TFEX

3 มลูคา่การซือ้หลกัทรัพย ์(ไมร่วมคา่นายหนา้และ vat) num(23,5)

4 มลูคา่การขายหลกัทรัพย ์(ไมร่วมคา่นายหนา้และ vat) num(23,5)
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Sheet "pf1000"

รายงานสถานะและการลงทนุของทกุกองทนุสว่นบคุคล

Header

No. Field Name Format Not null Possible value

1 รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control char(10) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control)

2 ชือ่รายงาน char(6) Y PF1000

3 งวดของขอ้มลู char(8) Y YYYYMMDD โดยบันทกึปีใหเ้ป็นปี ค.ศ. เทา่นัน้ และใหบ้ันทกึเป็นวนัสดุทา้ยของเดอืน

4 จ านวนกองทนุ (กอง) num(5) Y

5 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล (บาท) num(19,2) Y

6
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุ

ประกันสงัคม และอืน่ๆ (บาท)
num(19,2) Y

Data

No. Field Name Format Not null Possible value

1 รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ char(3) Y ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ)

2 ชือ่ผูอ้อกหลกัทรัพย/์คูส่ญัญา char(100)

3 ชือ่ยอ่หลกัทรัพย/์สญัญา char(30)

4 รหัสตลาด char(3) ชดุ code ทีก่ าหนด (รหัสตลาด)

5 จ านวนหน่วยยกมาจากสิน้เดอืนทีแ่ลว้ (หน่วย) num(12,2)

6 มลูคา่ยกมาจากสิน้เดอืนทีแ่ลว้ (บาท) num(19,2)

7 จ านวนหน่วยซือ้หรอืเพิม่ในเดอืนนี ้(หน่วย) num(12,2)

8 มลูคา่ซือ้หรอืเพิม่ในเดอืนนี ้(บาท) num(19,2)

9 จ านวนหน่วยขายหรอืลดในเดอืนนี ้(หน่วย) num(12,2)

10 มลูคา่ขายหรอืลดในเดอืนนี ้(บาท) num(19,2)

11 จ านวนหน่วยคงเหลอื ณ สิน้เดอืนนี ้(หน่วย) num(12,2)

12 มลูคา่ยตุธิรรม (บาท) num(19,2) Y
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Sheet "PVD2000"

รายงานรายได ้คา่ใชจ้า่ย และการเปลีย่นแปลงสว่นของสมาชกิและนายจา้งของทกุกองทนุส ารองเลีย้งชพี

Header

No. Field Name Format Possible value

1 รหัสบรษัิทจัดการ char(8) ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการ)

2 วนัทีร่ายงาน char(2)

3 เดอืนทีร่ายงาน char(2)

4 ปีทีร่ายงาน(พ.ศ.) char(4)

5 ประเภทรายงาน char(1) ชดุ Code ทีก่ าหนด (ประเภทรายงาน)

6 จ านวนกองทนุ num(3)

Data

No. Field Name Format Possible value

1 ดอกเบีย้รับจากเงนิฝากธนาคาร num(19,2)

2 ดอกเบีย้รับจากบตัรเงนิฝาก num(19,2)

3 ดอกเบีย้รับจากพันธบตัรและตัว๋เงนิคลงั num(19,2)

4 ดอกเบีย้รับจากตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตัว๋แลกเงนิ num(19,2)

5 ดอกเบีย้รับจากหุน้กู ้ num(19,2)

6 รายไดเ้งนิปันผลรับ num(19,2)

7 รายไดอ้ืน่ ๆ num(19,2)

8 คา่ธรรมเนยีมการจัดการ num(19,2)

9 คา่ธรรมเนยีมผูรั้บฝากทรัพยส์นิ num(19,2)

10 คา่ธรรมเนยีมทะเบยีนสมาชกิ num(19,2)

11 คา่ธรรมเนยีมสอบบญัชี num(19,2)

12 คา่ธรรมเนยีมธนาคาร num(19,2)

13 คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ num(19,2)

14 ก าไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ num(19,2)

15 ขาดทนุจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ num(19,2)

16 สว่นเพิม่จากการตรีาคาหลกัทรัพย์ num(19,2)

17 สว่นลดจากการตรีาคารหลกัทรัพย์ num(19,2)

18 รายไดค้า่ปรับจากการสง่เงนิลา่ชา้ num(19,2)

19 รายไดอ้ืน่นอกเหนอืจากการลงทนุ num(19,2)

20 สว่นของสมาชกิและนายจา้งตน้งวด num(19,2)
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Sheet "PVD2000"

รายงานรายได ้คา่ใชจ้า่ย และการเปลีย่นแปลงสว่นของสมาชกิและนายจา้งของทกุกองทนุส ารองเลีย้งชพี

No. Field Name Format Possible value

21 เงนิสะสม(ในงวดนี)้ num(19,2)

22 เงนิสมทบ(ในงวดนี)้ num(19,2)

23 ทรัพยส์นิจากการบรจิาค num(19,2)

24 เงนิหรอืทรัพยส์นิรับเนือ่งจากการรับโอน num(19,2)

25 รายการอืน่ ๆ num(19,2)

26 เงนิจา่ยคนืสมาชกิทีล่าออกจากงาน num(19,2)

27 เงนิจา่ยคนืสมาชกิทีเ่กษียณ num(19,2)

28 เงนิจา่ยคนืสมาชกิทีต่ายหรอืทพุพลภาพ num(19,2)

29 เงนิจา่ยคนืสมาชกิทีล่าออกกองทนุ (โดยไมอ่อกจากงาน) num(19,2)

30 เงนิจา่ยคนืสมาชกิทีค่งเงนิ num(19,2)

31 เงนิจา่ยคนืสมาชกิทีข่อรับเงนิเป็นงวด num(19,2)

32 เงนิจา่ยคนืนายจา้งหรอืน าไปบรจิาค num(19,2)

33 อืน่ ๆ num(19,2)

34 เงนิสมทบทีจ่า่ยคนืเขา้กองทนุเพือ่กระจายใหแ้กส่มาชกิ num(19,2)

35 เงนิสะสม num(19,2)

36 ผลประโยชนเ์งนิสะสม num(19,2)

37 เงนิสมทบ num(19,2)

38 ผลประโยชนเ์งนิสมทบ num(19,2)

39 ผลประโยชนร์อจัดสรร num(19,2)
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Sheet "PVD3000"

รายงานรายละเอยีดของแตล่ะกองทนุส ารองเลีย้งชพี

Header

No. Field Name Format Possible value

1 รหัสบรษัิทจัดการ char(8) ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสบรษัิทจัดการ)

2 วันทีร่ายงาน char(2)

3 เดอืนทีร่ายงาน char(2)

4 ปีทีร่ายงาน(พ.ศ.) char(4)

5 ประเภทรายงาน char(1) ชดุ Code ทีก่ าหนด (ประเภทรายงาน)

6 จ านวนกองทนุ num(3)

Data

No. Field Name Format Possible value

1 เลขทะเบยีนกองทนุ char(8)

2 รหัสนโยบายการลงทนุของกองทนุส ารองเลีย้งชพี char(2) ชดุ Code ทีก่ าหนด (รหัสนโยบายการลงทนุของกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

3 ชือ่ยอ่/รหัสนโยบายการลงทนุทีใ่ชเ้รยีกภายในของแตล่ะ บลจ. char(60)

4 มลูคา่ตอ่หน่วยของกองทนุ/ sub fund (ถา้เป็น master fund) num(7,4)

5 รหัสนายจา้ง num(11)

6 ประเภทนายจา้ง char(1) ชดุ Code ทีก่ าหนด (ประเภทนายจา้ง)

7 ประเภทธรุกจิของนายจา้ง char(2) ชดุ Code ทีก่ าหนด (ประเภทธรุกจิของนายจา้ง)

8 เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของนายจา้ง char(10)

9 จ านวนสมาชกิทัง้หมดของกองทนุ num(7)

10 จ านวนสมาชกิของนายจา้งรายนัน้ภายใตก้องทนุหรอื sub fund (ถา้เป็น master fund) num(7)

11 จ านวนสมาชกิทัง้หมดของนายจา้ง num(7)

12 จ านวนสมาชกิทีค่งเงนิทัง้หมดของกองทนุ num(7)

13 จ านวนสมาชกิทีข่อรับเงนิเป็นงวดทัง้หมดของกองทนุ num(7)

14 จ านวนหน่วยของสมาชกิของนายจา้งรายนัน้ภายใตก้องทนุหรอื sub fund (ถา้เป็น 

master fund)

num(19,4)

15 จ านวนหน่วยของสมาชกิทีค่งเงนิของนายจา้งรายนัน้ภายใตก้องทนุ หรอื  sub fund 

(ถา้เป็น master fund)

num(19,4)

16 จ านวนหน่วยของสมาชกิทีข่อรับเงนิเป็นงวดของนายจา้งรายนัน้ภายใตก้องทนุ 

หรอื  sub fund (ถา้เป็น master fund)

num(19,4)

17 ประเภทกองทนุ char(2) ชดุ Code ทีก่ าหนด (ประเภทกองทนุ)

18 สถานะกองทนุ char(2) ชดุ Code ทีก่ าหนด (สถานะกองทนุ)
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Sheet "รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control"

ชุด Code ทีก่ าหนด

1. รหสับรษิทัจดัการในระบบ Control

รหสับรษิทัจดัการในระบบ Control ชือ่บรษิทัจดัการ

0000001196 ธ. ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน)

0000000708 บรษัิทเอไอเอ จ ากัด

0000001750 บล.กรงุศร ีจ ากัด (มหาชน)

0000003690 บล.โกลเบล็ก จ ากัด

0000002513 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ากัด

0000001971 บล.ทรนีตีี ้จ ากัด

0000000238 บล.ไทยพาณชิย ์จ ากัด

0000002567 บล.บวัหลวง จ ากัด (มหาชน)

0000000808 บล.ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

0000000451 บล.ภัทร จ ากัด (มหาชน)

0000002728 บล.เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากัด (มหาชน)

0000000768 บล.เอเซยี พลสั จ ากัด (มหาชน)

0000005026 บล.ไอรา่ จ ากัด (มหาชน)

0000000460 บลจ.กรงุไทย จ ากัด (มหาชน)

0000000709 บลจ.กรงุศร ีจ ากัด   

0000000021 บลจ.กสกิรไทย จ ากัด   

0000005531 บลจ.ซไีอเอ็มบ-ีพรนิซเิพลิ จ ากัด   

0000006099 บลจ.โซลารสิ จ ากัด   

0000000182 บลจ.ทหารไทย จ ากัด

0000000124 บลจ.ทองค า แอสเซท จ ากัด

0000000324 บลจ.ทสิโก ้จ ากัด   
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Sheet "รหัสบรษัิทจัดการในระบบ Control"

รหสับรษิทัจดัการในระบบ Control ชือ่บรษิทัจดัการ

0000000239 บลจ.ไทยพาณชิย ์จ ากัด   

0000000714 บลจ.ธนชาต จ ากัด   

0000000329 บลจ.บวัหลวง จ ากัด

0000004884 บลจ.ฟินันซา่ จ ากัด   

0000006122 บลจ.ฟิลลปิ จ ากัด

0000005025 บลจ.ภัทร จ ากัด   

0000006466 บลจ.เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากัด

0000006185 บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด

0000000623 บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด  

0000006646 บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด

0000000569 บลจ.วรรณ จ ากัด   

0000003575 บลจ.สยาม ไนท ์ฟันด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด

0000000290 บลจ.อเบอรด์นี จ ากัด   

0000000023 บลจ.เอ็มเอฟซ ีจ ากัด (มหาชน)  

0000005022 บลจ.แอสเซท พลสั จ ากัด  
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Sheet "AssetLiab. Code"

2. รหสัประเภทสนิทรพัย/์หนีส้นิ

Format Outstanding ทีใ่หร้ายงาน รายการทีร่วมใน NAV (101-699)

101 หุน้สามัญ 

102 หุน้บรุมิสทิธิ 

103 หุน้กู ้ FI Feature Fixed Income 

108 หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ 

109 หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารหนี้ 

110 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารหนี้ 

111 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ 

112 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

113 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 

114 ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ์ 

115 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Rights) 

116 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิทีเ่ป็นตราสารแหง่ทนุ 

117 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมแบบผสม 

118 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์ 

119 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่แกไ้ขปัญหาในระบบสถาบันการเงนิ 

120 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่แกไ้ขปัญหาในระบบสถาบันการเงนิ 

121 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยแ์ละสทิธเิรยีกรอ้ง 

122 ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Lending) Security Lending ผลตอบแทนคา้งรับ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน 

124 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุผสม 

125 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิทีเ่ป็นตราสารแหง่หนี้ 

129 ใบส าคัญแสดงสทิธ/ิใบแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หลักทรัพยป์ระเภทอืน่ๆ 

139 หน่วยลงทนุของกองทนุแบบอืน่ๆ 

202 บัตรเงนิฝาก/หนังสอืยนืยันการรับฝากเงนิแบบมรีะยะเวลา (NCD/CD Term) 

203 ตั๋วสญัญาใชเ้งนิแบบมรีะยะเวลา (PN Term) 

204 ตั๋วแลกเงนิแบบมรีะยะเวลา (BE Term) 

205 ตั๋วเงนิคลัง (Treasury Bill) 

211 ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) Reverse Repo มลูคา่ธรุกรรม = เงนิทีใ่หกู้+้ดอกเบีย้คา้งรับ 

213 พันธบัตร 

216 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 

217 เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 

218 เงนิฝากธนาคารประเภทประจ า 

มลูคา่ยตุธิรรม

มลูคา่ยตุธิรรม

FI Feature Fixed Income มลูคา่ยตุธิรรม

PF1000
Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)

Master File ทีใ่หร้ายงาน

FI Feature Fixed Income

EQ & Others Feature EQ & Others

รหสัประเภทสนิทรพัย/์หนีส้นิ

EQ & Others Feature EQ & Others

EQ & Others Feature EQ & Others
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Sheet "AssetLiab. Code"

Format Outstanding ทีใ่หร้ายงาน รายการทีร่วมใน NAV (101-699)
PF1000

Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)
Master File ทีใ่หร้ายงานรหสัประเภทสนิทรพัย/์หนีส้นิ

219

สลากออมทรัพยท์วสีนิของธกส./สลากออมทรัพยอ์ืน่ของธกส.ทีอ่อกตามมาตรา 10(3) แหง่

พระราชบัญญัตธินาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และทีม่ลีักษณะท านอง

เดยีวกันกับสลากออมทรัพยท์วสีนิ



220 สลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิ 

221 ตั๋วสญัญาใชเ้งนิแบบเผือ่เรยีก (PN Call) 

222 Euro Commercial Paper/Euro Medium Term Note 

223 ตั๋วแลกเงนิแบบเผือ่เรยีก (BE Call) 

224 บัตรเงนิฝาก/หนังสอืยนืยันการรับฝากเงนิแบบเผือ่เรยีก (NCD/CD Call) 

225 ศกุกู (Sukuk) 

301 อสงัหารมิทรัพย์ 

302 สทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย์ 

303 สทิธเิรยีกรอ้งทีม่อีสงัหารมิทรัพยเ์ป็นหลักประกัน 

304
สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่กดิจากการประกอบธรุกจิของสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้หรอืทีจ่ดทะเบยีน

จัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย


305 สทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาช าระเงนิทีธ่นาคารไทยธนาคารออก 

306 สงัหารมิทรัพย์ 

307 สญัญาค ้าประกันของธนาคาร 

308 เซอรว์ซิ อะพารต์เมนท์ 

309 ทรัพยส์นิกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน 

399 ประเภทอสงัหารมิทรัพยห์รอืสทิธเิรยีกรอ้งอืน่ๆ 

401 สญัญาฟิวเจอร์ 

402 สญัญาฟอรเ์วริด์ 

403 สญัญาสวอป Swap Feature Swap 

404 ออปชนั Option Feature Option option value (MTM) 

405 ตราสารหนีท้ีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) Structured Notes Feature Structured Notes 

406 สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยความเสีย่งทางดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

407 Structured Finance 

450 ทองค าแทง่ 

500 เงนิสดยอ่ย 

501 เงนิคา่ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคา้งรับ 

502 เงนิปันผลคา้งรับ 

503 มารจ์ิน้ หรอื เงนิ/สนิทรัพยท์ีว่างเป็นประกัน 

511 คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของหลักทรัพย์ 

512 คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรัพย์/สงัหารมิทรัพย์ 

Futures, ForwardFutures, Forward Feature
ผลก าไร/ขาดทนุจากการ MTM สญัญา

FI Feature Fixed Income

มลูคา่ยตุธิรรม

การลงทนุในสนิทรัพย/์หนีส้นิคา้งรับและคา้งจา่ยฯ

มลูคา่ยตุธิรรม

การลงทนุในสนิทรัพย/์หนีส้นิคา้งรับและคา้งจา่ยฯ

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature
Credit Derivatives & Structured Finance
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Sheet "AssetLiab. Code"

Format Outstanding ทีใ่หร้ายงาน รายการทีร่วมใน NAV (101-699)
PF1000

Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)
Master File ทีใ่หร้ายงานรหสัประเภทสนิทรพัย/์หนีส้นิ

599 ประเภทรายการคา้งรับอืน่ๆ 

601 คา่ธรรมเนยีมการจัดการคา้งจา่ย 

602 คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนค์า้งจา่ย 

603 คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 

604 คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุคา้งจา่ย 

605 คา่ธรรมเนยีม Servicer คา้งจา่ย 

606 คา่ธรรมเนยีมผูป้ระเมนิราคาคา้งจา่ย 

607 คา่ธรรมเนยีมคา้งจา่ยอืน่ 

608 คา่ใชจ้า่ยตามทีจ่า่ยจรงิทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา้งจา่ย 

609 เงนิคา่ซือ้หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคา้งจา่ย 

610 เงนิปันผลคา้งจา่ย 

611 คา่โฆษณาคา้งจา่ย 

612 คา่สอบบัญชคีา้งจา่ย 

613 คา่ธรรมเนยีมผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 

615 ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (REPO) 

616 ธรุกรรมการกูย้มืเงนิ 

617 ธรุกรรมขายหลักทรัพยโ์ดยทีย่ังไมม่หีลักทรัพยนั์น้อยูใ่นครอบครอง (Short Sale) Short Sale ผลก าไร/ขาดทนุจากการ mark to market 

618 ธรุกรรมการยมืหลักทรัพย์ มลูคา่ยตุธิรรม 

697 เงนิสะสมสมทบรอจัดสรร 

698 เงนิรอจา่ยคนืสมาชกิและนายจา้ง 

699 ประเภทรายการคา้งจา่ยหรอืหนีส้นิอืน่ๆ มลูคา่ยตุธิรรม 

901 มลูคา่สนิทรัพยร์วม 901 = ผลรวมของ 101 ถงึ 599 

902 มลูคา่หนีส้นิรวม 902 = ผลรวมของ 601 ถงึ 699 

903 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
903 = ผลรวมของ 101 ถงึ 599 หัก ผลรวมของ 601 

ถงึ 699


904 จ านวนหน่วยลงทนุ 

905 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยลงทนุ 905 = 903/904 diff ไมเ่กนิ 0.0001 

910 ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

911 บัญชปีรับสมดลุ 

912 ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน มเีฉพาะ MF 912 = 903 - 910 - 911 

การลงทนุในสนิทรัพย/์หนีส้นิคา้งรับและคา้งจา่ยฯ

มลูคา่ธรุกรรม = มลูคา่ทีใ่หกู้+้ดอกเบีย้คา้งจา่ย

มลูคา่ยตุธิรรม (มเีฉพาะ PVD)

มเีฉพาะ MF

Repo, Direct Borrowing

มลูคา่ยตุธิรรมการลงทนุในสนิทรัพย/์หนีส้นิคา้งรับและคา้งจา่ยฯ
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Sheet "AssetLiab. Code"

Format Outstanding ทีใ่หร้ายงาน รายการทีร่วมใน NAV (101-699)
PF1000

Outstanding File (OS_MF01.TXT, OS_MF02.TXT, OS_PVD01.TXT)
Master File ทีใ่หร้ายงานรหสัประเภทสนิทรพัย/์หนีส้นิ

913
จ านวนเงนิลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุทีจั่ดอยูใ่นกลุม่ตราสารภาครัฐไทย

และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ


914

จ านวนเงนิลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุทีจั่ดอยูใ่นกลุม่ตราสารทีธ่นาคารที่

มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั 

ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน



915
จ านวนเงนิลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุทีจั่ดอยูใ่นกลุม่ตราสารทีม่อีันดับ

ความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade)


916

จ านวนเงนิลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุทีจั่ดอยูใ่นกลุม่ตราสารทีม่อีันดับ

ความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต า่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(non-invesment grade) หรอืตราสารที่

ไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื



917
จ านวนเงนิลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุอืน่ทีป่ระกาศไมอ่นุญาตใหก้องทนุ

สามารถลงทนุได ้


หมายเหต ุ: ใชก้ับรายงานดังตอ่ไปนี้

- รายงานรายละเอยีดของหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิทีท่กุกองทนุรวม กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และกองทนุส ารองเลีย้งชพีลงทนุหรอืมไีว ้(Master File)

- รายงานสถานะและการลงทนุของแตล่ะกองทนุรวม (Outstanding File - OS_MF01.TXT)

- รายงานสถานะและการลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และ/หรอืกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Outstanding File - OS_MF02.TXT)

- รายงานสถานะและการลงทนุของแตล่ะกองทนุส ารองเลีย้งชพี (Outstand File - OS_PVD01.TXT)

- รายงานสถานะและการลงทนุของทกุกองทนุสว่นบคุคล (PF1000.TXT)

การลงทนุในสนิทรัพย/์หนีส้นิคา้งรับและคา้งจา่ยฯ

ใหร้ายงานเฉพาะกองทนุรวม กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุส ารองเลีย้งชพีทีม่กีาร

ลงทนุในตราสารหนี้
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Sheet "InvolvePartyType"

3. รหสักลุม่เศรษฐกจิ

Corporation Type Code ประเภทสถาบนั 

(Corporation Type)

Corporation Type (English) นยิาม ตวัอยา่ง

110 ธนาคารแหง่ประเทศไทย The Bank of Thailand ธนาคารแหง่ประเทศไทย (บัญช ีBOT_FMO)

121 ธนาคารพาณชิยจ์ดทะเบยีนในประเทศ Domestically-registered 

Commercial Banks, including 

International Banking Facilities

ธนาคารพาณชิยไ์ทย, ธนาคารพาณชิยไ์ทยเพือ่รายยอ่ย ธนาคาร

พาณชิยท์ีเ่ป็นบรษัิทลกูของธนาคารตา่งประเทศ (Subsidiary)

ไมร่วมสาขาธนาคารไทยในตา่งประเทศ

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน),

 ธนคารสากลพาณชิยจ์นี

122 สาขาธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศ Branches of Foreign Banks, 

including International Banking 

Facilities

สาขาธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศ และส านักงานวเิทศธนกจิ

ของธนาคารตา่งประเทศ

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์, ธนาคารซติีแ้บงก์

123 สถาบันการเงนิเฉพาะกจิทีรั่บฝากเงนิ Specialized Financial Institution ธนาคารออมสนิ, ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย, 

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย

124 บรษัิทเงนิทนุ Financial Company บรษัิทเงนิทนุทสิโก ้จ ากัด (มหาชน), 

บรษัิทเงนิทนุเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน)

125 สถาบันการเงนิทีรั่บฝากเงนิอืน่ๆ Other Depository Financial 

Institution

บรษัิทเครดติฟองซเิอร,์ สหกรณ์ออมทรัพย,์ ชมุนุมสหกรณ์

ออมทรัพย ์, Credit Union , กองทนุรวมตลาดเงนิ

บรษัิทเครดติฟองซเิอรแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน), 

บรษัิทเครดติฟองซเิอรเ์อเซยี จ ากัด, สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด, ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

 จ ากัด ,กองทนุเปิดธนชาตบิรหิารเงนิ, กองทนุเปิดทสิโกบ้รหิารเงนิ, 

กองทนุเปิดแอสเซทพลัสบรหิารเงนิ, กองทนุเปิดอเบอรด์นิแคชพลัส,

 กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ

132 บรษัิทหลักทรัพย์ Securities Company บรษัิทหลักทรัพยไ์ทยพาณชิย ์จ ากัด, บรษัิทหลักทรัพยเ์พือ่ธรุกจิ

หลักทรัพย ์จ ากัด

133 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ Civil Services Pension Funding กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ โดย บลจ.ทสิโก ้จ ากัด

134 กองทนุส ารองเลีย้งชพี Provident Fund กองทนุส ารองเลีย้งชพีกรงุเทพ 1 ซึง่จดทะเบยีนแลว้

135 กองทนุรวม Non-Financial Market Mutual 

Fund

กองทนุทีอ่อกหน่วยลงทนุของแตล่ะโครงการจัดการกองทนุ 

จ าหน่ายแกป่ระชาชน เพือ่น าเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่าย

หน่วยลงทนุไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืไปหา

ดอกผลโดยวธิอีืน่ เป็นเครือ่งมอืลงทนุส าหรับผูล้งทนุรายยอ่ย

ทีป่ระสงคจ์ะน าเงนิมาลงทนุในตลาดทนุแตม่เีงนิทนุจ านวนจ ากัด

 ยกเวน้กองทนุรวมตลาดเงนิ
136 บรษัิทประกันภัย Insurance Company บรษัิททีป่ระกอบธรุกจิประกันภัย ประกันวนิาศภัย  ประกันสขุภาพ บรษัิททพิยประกันภัย จ ากัด (มหาชน), บรษัิทแอกซา่ประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) โปรดดทูี ่

http://www.doi.go.th/stat_data/thai-version/Non-

life_headOffice.htm/

138 บรษัิทประกันชวีติ Life Insurance Company บรษัิททีป่ระกอบธรุกจิประกันชวีติ บรษัิทอาคเนยป์ระกันชวีติ จ ากัด, บรษัิทไทยประกันชวีติ จ ากัด

โปรดดทูี ่

http://www.doi.go.th/stat_data/thai-version/life_headOffice.htm/
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Sheet "InvolvePartyType"

Corporation Type Code ประเภทสถาบนั 

(Corporation Type)

Corporation Type (English) นยิาม ตวัอยา่ง

137 สถาบันการเงนิทีไ่มรั่บฝากเงนิอืน่ๆ Other Financial Institution ส านักงานผูแ้ทนธนาคารตา่งประเทศ  กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ  สถาบันประกันเงนิฝาก  

บรรษัทบรหิารสนิทรัพยไ์ทย  บรรษัทบรหิารสนิทรัพย์

สถาบันการเงนิ  บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์ บรษัิทหลักทรัพย์

จัดการกองทนุรวม บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  บรรษัท

ประกันสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  โรงรับจ าน า ธรุกจิเชา่ซือ้ 

ธรุกจิลสิซิง่ ตลาดหลักทรัพยไ์ทย   ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดอนุพันธ ์ศนูยรั์บฝาก

หลักทรัพย ์ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย ผูป้ระกอบธรุกจิทีม่ใิช่

ธนาคาร(Non-Bank) ผูป้ระกอบธรุกจิใหส้นิเชือ่สว่นบคุคลทีม่ใิช่

ธนาคาร ผูป้ระกอบธรุกจิบัตรเครดติทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิ  

Money Changer  และสถาบันการเงนิเฉพาะกจิทีไ่มรั่บฝากเงนิ

บรษัิทตลาดอนุพันธ ์(ประเทศไทย) มหาชน จ ากัด, ตลาดสนิคา้

เกษตรลว่งหนา้,  ส านักงานคณะกรรมการซือ้ขายสนิคา้เกษตรลว่งหนา้

แหง่ประเทศไทย

141 สว่นราชการสงักัดรัฐบาลกลาง Non-Profit Organization Serving 

Government

รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม สถานศกึษาและโรงพยาบาลของรัฐ  

 สถานฑตูไทย ส านักงานพระคลังขา้งที ่, กองทนุเงนินอกงบประมาณ

ของรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวสิาหกจิทีด่ าเนนิงานโดยรัฐบาลและไม่

แสวงหาก าไร

กองทนุวจัิยคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์, โรงเรยีนของ

รัฐ และมหาวทิยาลัยของรัฐ ดรูายชือ่ มหาวทิยาลัยของรัฐได ้

โปรดดทูี ่http://www.moe.go.th/other-web/school-univer.htm,

ดโูรงเรยีน สงักัด รัฐบาล/เอกชน จาก 

http://www.thaieducation.net/school_search.php

142 ส านักงานประกันสงัคม Social Security ส านักงานประกันสงัคม

150 รัฐบาลทอ้งถิน่ Local Government กทม., เมอืงพัทยา, เทศบาล, สขุาภบิาล, องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั, 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล,, โรงเรยีนหรอืโรงพยาบาลสงักัด กทม., 

โรงเรยีนหรอืสถานพยาบาลสงักัดองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ (อบท.) 

และ กองทนุของรัฐบาลทอ้งถิน่ คอื กองทนุสง่เสรมิเทศบาล และ

กองทนุสง่เสรมิกจิการเทศบาล

โรงพยาบาลทีส่งักัด กทม. ไดแ้ก ่โรงพยาบาลวชริะพยาบาล, 

โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสนิ, โรงพยาบาลเจรญิกรงุ, 

โรงพยาบาลหนองจอก, โรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาล

ราชพพัิฒน ์(หนองแขม), โรงพยาบาลสรินิทร, โรงพยาบาลวทิยาลัย

เกือ้การณุ, โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีักดิ์

โปรดดทูี ่http://www.bma.go.th/emailschool/school.htm

และ กองทนุสง่เสรมิเทศบาล, กองทนุสง่เสรมิกจิการเทศบาล

160 รัฐวสิาหกจิ Public Nonfinancial Corporation รัฐวสิาหกจิ และองคก์ารของรัฐ รวมถงึรัฐวสิาหกจิทีด่ าเนนิการในรปู

บรษัิททีรั่ฐบาลหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นรัฐวสิาหกจิอืน่เขา้ไปถอืหุน้รว่มทนุ

เกนิรอ้ยละหา้สบิของทนุทัง้หมด

170 บรษัิทและนติบิคุคล Other Nonfinancial Corporation หา้งหุน้สว่นจ ากัด บรษัิทจ ากัด  บรษัิทมหาชนจ ากัด  Holding

 Company สถาบันการศกึษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถงึ

องคก์รทีม่สีถานภาพเป็นนติบิคุคล  ส านักงานทรัพยส์นิ

สว่นพระมหากษัตรยิ ์หรอืจัดตัง้ตามกฎหมายเฉพาะอืน่ๆ (เชน่

กจิการรว่มคา้, นติบิคุคลอาคารชดุ,องคก์ารระหวา่งประเทศทีม่ี

ส านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย) หรอืองคก์ารของรัฐบาล

หรอืหน่วยงานธรุกจิทีรั่ฐบาลเป็นเจา้ของและถอืหุน้นอ้ยกวา่

รอ้ยละหา้สบิของทนุทัง้หมด รวมถงึสถาบันการเงนิ

ทีปิ่ดด าเนนิการแลว้แตย่ังมสีภาพเป็นนติบิคุคลอยู ่ สหกรณ์อืน่

ทีไ่มใ่ชส่หกรณ์ออมทรัพย ์เชน่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์รา้นคา้

 สหกรณ์ประมง เป็นตน้ กองทนุสว่นบคุคล (ทีเ่ป็นของนติบิคุคล)*

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน), รา้นจติรลดา,สหกรณ์

การเกษตรบา้นลาด จ ากัด, สหกรณ์สามลอ้กรงุเทพมหานคร จ ากัด, 

สหกรณ์บรกิารโดลไทยแลนด ์จ ากัด  

โปรดดทูี ่http://www.moe.go.th/other-web/school-univer.htm, 

ดโูรงเรยีน สงักัด รัฐบาล/เอกชน จาก 

http://www.thaieducation.net/school_search.php

180 บคุคลธรรมดา Residents บคุคลธรรมดา คณะบคุคล สถาบันการศกึษา หรอืสถานพยาบาล

ของเอกชน (ทีเ่ป็นของบคุคลธรรมดา ) ธรุกจิเอกชนทีม่ไิด ้

ด าเนนิการในรปูนติบิคุคล กองทนุสว่นบคุคล (ทีเ่ป็นของบคุคล

ธรรมดา)*
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Corporation Type Code ประเภทสถาบนั 

(Corporation Type)

Corporation Type (English) นยิาม ตวัอยา่ง

190 สถาบันทีไ่มแ่สวงหาก าไร Non-profit Organization Serving 

Household

องคก์รสาธารณกศุล  สมาคม  สโมสร มลูนธิ ิวดั ศาสนสถาน โบสถ ์ 

มัสยดิ สภาทนายความ  หอการคา้ พรรคการเมอืง สถาบันการศกึษา

หรอืโรงพยาบาลของเอกชนทีจั่ดตัง้โดยสมาคม  สโมสร  หรอืมลูนธิ ิ

ตา่ง ๆ  กองทนุสว่นบคุคล (ทีเ่ป็นของสถาบันทีไ่มแ่สวงหาก าไร)*

มลูนธิโิรงพยาบาลราชวถิ,ี ศริริาชมลูนธิ,ิ สมาคมสโมสรธนาคารไทย

พาณชิย,์ สมาคมราชกรฑีาสโมสร, วดัมกฎุกษัตรยิาราม, ครสิตจักรวฒันา,

 โบสถค์าทอลกิแมพ่ระบังเกดิบางนกแขวก

200 ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูต่า่งประเทศทีเ่ป็นนติบิคุคล Nonresidents as Nonfinancial 

Corporations

นติบิคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ เชน่ รัฐบาล องคก์ารของรัฐ 

องคก์ารระหวา่งประเทศ สถานทตูตา่งประเทศ บรษัิทจ ากัด เป็นตน้   

กองทนุสว่นบคุคล (ทีเ่ป็นของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูต่า่งประเทศทีเ่ป็นนติบิคุคล)*

201 ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูต่า่งประเทศทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา Nonresidents as Individuals บคุคลธรรมดาทีไ่มม่สีญัชาตไิทยและมภีมูลิ าเนาหรอือยูใ่น

ตา่งประเทศ  กองทนุสว่นบคุคล (ทีเ่ป็นของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยู่

ตา่งประเทศทีเ่ป็นบคุคลธรรรมดา)*

202 ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูต่า่งประเทศทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ Nonresidents as Financial 

Institutions

สถาบันการเงนิทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ สาขาธนาคารพาณชิยไ์ทย

ทีต่ัง้ในตา่งประเทศ  กองทนุสว่นบคุคล (ทีเ่ป็นของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยู่

ตา่งประเทศทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ)*

203 ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูต่า่งประเทศอืน่ๆ Other Nonresidents ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูต่า่งประเทศอืน่ๆ เชน่ มลูนธิ ิสมาคม สโมสรทีม่ี

ถิน่ทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ  กองทนุสว่นบคุคล (ทีเ่ป็นของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยู่

ตา่งประเทศอืน่ๆ)*

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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Sheet "Country Code"

4. Country Code สากล

Code Value Description Code Value Description

AD ANDORRA อันดอรร์า CA CANADA แคนาดา

AE UNITED ARAB EMIRATES สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ CC COCOS (KEELING) ISLANDS หมูเ่กาะโคโคส, หมูเ่กาะคลีงิ

AF AFGHANISTAN อัฟกานสิถาน CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE คองโก

AG ANTIGUA AND BARBUDA แอนตกิาและบารบ์ดูา CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC สาธารณรัฐแอฟรกิากลาง

AI ANGUILLA แองกลวิลา CG CONGO สาธารณรัฐคองโก 

AL ALBANIA แอลเบเนยี CH SWITZERLAND สวติเซอรแ์ลนด์

AM ARMENIA อารเ์มเนยี CI COTE D' IVOIRE โกตดวิวัร์

AN NETHERLANDS ANTILLES เนเธอรแ์ลนดแ์อนทลิลสิ CK COOK ISLANDS หมูเ่กาะคกุ

AO ANGOLA แองโกลา CL CHILE ชลิี

AQ ANTARCTICA แอนตารก์ตกิา CM CAMEROON แคเมอรนู

AR ARGENTINA อารเ์จนตนิา CN CHINA จนี

AS AMERICAN SAMOA อเมรกิันซามัว CO COLOMBIA โคลอมเบยี

AT AUSTRIA ออสเตรยี CR COSTA RICA คอสตารกิา

AU AUSTRALIA ออสเตรเลยี CS SERBIA AND MONTENEGRO เซอรเ์บยีและมอนเตเนโกร

AW ARUBA อารบูา CU CUBA ควิบา

AZ AZERBAIJAN อาเซอรไ์บจาน CV CAPE VERDE เคปเวริด์

BA BOSNIA AND HERZEGOVINA บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา CX CHRISTMAS ISLAND เกาะครสิตม์าส

BB BARBADOS บารเ์บโดส CY CYPRUS ไซปรัส

BD BANGLADESH บงักลาเทศ CZ CZECH REPUBLIC สาธารณรัฐเชก็

BE BELGIUM เบลเยยีม DE GERMANY เยอรมนี

BF BURKINA FASO บรูก์นิาฟาโซ DJ DJIBOUTI จบิตูี

BG BULGARIA บลัแกเรยี DK DENMARK เดนมารก์

BH BAHRAIN บาหเ์รน DM DOMINICA โดมนิกิา

BI BURUNDI บรุนุดี DO DOMINICAN REPUBLIC สาธารณรัฐโดมนิกิัน

BJ BENIN เบนนิ DZ ALGERIA แอลจเีรยี

BM BERMUDA เบอรม์วิดา EC ECUADOR เอกวาดอร์

BN BRUNEI DARUSSALAM บรไูนดารสุซาลาม EE ESTONIA เอสโตเนยี

BO BOLIVIA โบลเิวยี EG EGYPT อยีปิต์

BR BRAZIL บราซลิ EH WESTERN SAHARA เวสเทริน์ ซาฮารา

BS BAHAMAS บาฮามาส ER ERITREA เอรเิทรยี

BT BHUTAN ภฏูาน ES SPAIN สเปน

BV BOUVET ISLAND โบเวทไอแลนด์ ET ETHIOPIA เอธโิอเปีย

BW BOTSWANA บอตสวานา FI FINLAND ฟินแลนด์

BY BELARUS เบลารสุ FJ FIJI ฟิจิ

BZ BELIZE เบลซี FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) หมูเ่กาะฟอลก์แลนด์
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Code Value Description Code Value Description

FM MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) ไมโครนเีซยี IT ITALY อติาลี

FO FAROE ISLANDS หมูเ่กาะแฟโร JE JERSEY, C.I. เจอซี่

FR FRANCE ฝร่ังเศส JM JAMAICA จาเมกา

GA GABON กาบอง JO JORDAN จอรแ์ดน

GB UNITED KINGDOM สหราชอาณาจักร JP JAPAN ญีปุ่่ น

GD GRENADA เกรเนดา KE KENYA เคนยา

GE GEORGIA จอรเ์จยี KG KYRGYZSTAN ครีก์ซีสถาน

GF FRENCH GUIANA เฟรนชเ์กยีนา KH CAMBODIA กัมพชูา

GG GUERNSEY, C.I. เกาะเกอรน์ซี KI KIRIBATI คริบิาส, คริบิาตี

GH GHANA กานา KM COMOROS คอโมโรส

GI GIBRALTAR ยบิรอลตาร์ KN SAINT KITTS AND NEVIS เซนตค์ติสแ์ละเนวสิ

GL GREENLAND กรนีแลนด,์ กะลาลลตินูนาต KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF เกาหลเีหนอื

GM GAMBIA แกมเบยี KR KOREA, REPUBLIC OF เกาหลใีต ้

GN GUINEA กนิี KW KUWAIT คเูวต

GP GUADELOUPE กวาเดอลปู KY CAYMAN ISLANDS หมูเ่กาะเคยแ์มน

GQ EQUATORIAL GUINEA อเิควทอเรยีลกนิี KZ KAZAKHSTAN คาซคัสถาน

GR GREECE กรซี LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC ลาว

GS SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS เกาะเซาท ์จอรเ์จยีและหมูเ่กาะเซาทแ์ซนดว์ชิ LB LEBANON เลบานอน

GT GUATEMALA กัวเตมาลา LC SAINT LUCIA เซนตล์เูซยี

GU GUAM กวม LI LIECHTENSTEIN ลกิเตนสไตน์

GW GUINEA-BISSAU กนิบีสิเซา LK SRI LANKA ศรลีงักา

GY GUYANA กายอานา LR LIBERIA ไลบเีรยี

HK HONG KONG ฮอ่งกง LS LESOTHO เลโซโท

HM HEARD AND MCDONALD ISLANDS เกาะเฮริด์และหมูเ่กาะแมกดอนัลด์ LT LITHUANIA ลทัิวเนยี

HN HONDURAS ฮอนดรัูส LU LUXEMBOURG ลกัเซมเบริก์

HR CROATIA โครเอเชยี LV LATVIA ลตัเวยี

HT HAITI เฮติ LY LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA ลเิบยี

HU HUNGARY ฮังการี MA MOROCCO โมร็อกโก

ID INDONESIA อนิโดนเีซยี MC MONACO โมนาโก

IE IRELAND ไอรแ์ลนด์ MD MOLDOVA, REPUBLIC OF มอลโดวา

IL ISRAEL อสิราเอล MG MADAGASCAR มาดากัสการ์

IM ISLE OF MAN เกาะแมน MH MARSHALL ISLANDS หมูเ่กาะมารแ์ชลล์

IN INDIA อนิเดยี MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF มาซโิดเนยี

IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY บรติชิอนิเดยีนโอเชยีนเทรร์ทิอรี ML MALI มาลี

IQ IRAQ อรัิก MM MYANMAR พมา่

IR IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) อหิรา่น MN MONGOLIA มองโกเลยี

IS ICELAND ไอซแ์ลนด์ MO MACAO มาเกา๊
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Code Value Description Code Value Description

MP NORTHERN MARIANA ISLANDS หมูเ่กาะนอรเ์ทริน์มาเรยีนา PY PARAGUAY ปารากวยั

MQ MARTINIQUE มารต์นิกี PZ PANAMA CANAL ZONE คลองปานามา

MR MAURITANIA มอรเิตเนยี QA QATAR กาตาร์

MS MONTSERRAT มอนตเ์ซอรรั์ต RE REUNION เรอนูยีง

MT MALTA มอลตา RO ROMANIA โรมาเนยี

MU MAURITIUS มอรเิชยีส RU RUSSIAN FEDERATION รัสเซยี

MV MALDIVES มัลดฟีส์ RW RWANDA รวนัดา

MW MALAWI มาลาวี SA SAUDI ARABIA ซาอดุอีาระเบยี

MX MEXICO เม็กซโิก SB SOLOMON ISLANDS หมูเ่กาะโซโลมอน

MY MALAYSIA มาเลเซยี SC SEYCHELLES เซเชลส์

MZ MOZAMBIQUE โมซมับกิ SD SUDAN ซดูาน

NA NAMIBIA นามเิบยี SE SWEDEN สวเีดน

NC NEW CALEDONIA นวิแคลโิดเนยี, นูแวลกาเลโดนี SG SINGAPORE สงิคโปร์

NE NIGER ไนเจอร์ SH SAINT HELENA เซนตเ์ฮเลนา

NF NORFOLK ISLAND เกาะนอรฟ์อลก์ SI SLOVENIA สโลวเีนยี

NG NIGERIA ไนจเีรยี SJ SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS สฟาลบาร์

NI NICARAGUA นกิารากัว SK SLOVAKIA สโลวาเกยี

NL NETHERLANDS เนเธอรแ์ลนด์ SL SIERRA LEONE เซยีรร์าลโีอน

NO NORWAY นอรเ์วย์ SM SAN MARINO ซานมารโีน

NP NEPAL เนปาล SN SENEGAL เซเนกัล

NR NAURU นาอรูู SO SOMALIA โซมาเลยี 

NU NIUE นอีเูอ SR SURINAME ซรูนิาเม

NZ NEW ZEALAND นวิซแีลนด์ ST SAO TOME AND PRINCIPE เซาตเูมและปรนิซปีิ

OM OMAN โอมาน SV EL SALVADOR เอลซลัวาดอร์

PA PANAMA ปานามา SY SYRIAN ARAB REPUBLIC ซเีรยี

PE PERU เปรู SZ SWAZILAND สวาซแิลนด์

PF FRENCH POLYNESIA เฟรนชโ์ปลนิเีซยี TC TURKS AND CAICOS ISLANDS หมูเ่กาะเตกิสแ์ละหมูเ่กาะเคคอส

PG PAPUA NEW GUINEA ปาปัวนวิกนิี TD CHAD ชาด

PH PHILIPPINES ฟิลปิปินส์ TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIES เฟรนชเ์ซาเทริน์และแอนตารก์ตกิเทรร์ทิอรสี์

PK PAKISTAN ปากสีถาน TG TOGO โตโก

PL POLAND โปแลนด์ TH THAILAND ไทย

PM SAINT PIERRE AND MIQUELON แซงปิแยรแ์ละมเีกอลง TJ TAJIKISTAN ทาจกิสิถาน

PN PITCAIRN หมูเ่กาะพติแครน์ TK TOKELAU โตเกเลา

PR PUERTO RICO เครอืรัฐเปอรโ์ตรโิก TL TIMOR-LESTE ตมิอร-์เลสเต

PS PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED ปาเลสไตน์ TM TURKMENISTAN เตริก์เมนสิถาน

PT PORTUGAL โปรตเุกส TN TUNISIA ตนูเิซยี

PW PALAU ปาเลา TO TONGA ตองกา
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TR TURKEY ตรุกี VE VENEZUELA เวเนซเุอลา

TT TRINIDAD AND TOBAGO ตรนิแิดดและโตเบโก VG VIRGIN ISLANDS, BRITISH หมูเ่กาะเวอรจ์นิของอังกฤษ

TV TUVALU ตวูาลู VI VIRGIN ISLANDS, U.S. หมูเ่กาะเวอรจ์นิของสหรัฐอเมรกิา

TW TAIWAN ไตห้วนั VN VIET NAM เวยีดนาม

TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF แทนซาเนยี VU VANUATU วานูอาตู

UA UKRAINE ยเูครน WF WALLIS AND FUTUNA ISLANDS หมูเ่กาะวาลลสิและหมูเ่กาะฟตุนูา

UG UGANDA ยกูันดา WS SAMOA ซามัว

UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS ยเูอส ไมเนอร์ YE YEMEN เยเมน

US UNITED STATES สหรัฐอเมรกิา YT MAYOTTE มายอต

UY URUGUAY อรุกุวยั ZA SOUTH AFRICA แอฟรกิาใต ้

UZ UZBEKISTAN อซุเบกสิถาน ZM ZAMBIA แซมเบยี

VA HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) นครรัฐวาตกิัน ZW ZIMBABWE ซมิบบัเว

VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINES เซนตว์นิเซนต ์และเกรนาดนีส์

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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5. Currency Code สากล

Code Value Description Code Value Description

AED UAE DIRHAM ดแีรหม์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ CSD SERBIAN DINAR ดนีาร ์เซอรเ์บยีและมอนเตเนโกร

AFN AFGHANI อัฟกานิ CUP CUBAN PESO เปโซ ควิบา

ALL LEK เลค CVE CAPE VERDE ESCUDO เอสคโูด เคปเวริด์

AMD ARMENIAN DRAM ดแีรหม์ อารเ์มเนยี CYP CYPRUS POUND ปอนด ์ไซปรัส

ANG NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER กลิเดอร ์เนเธอรแ์ลนดแ์อนทลิลสิ CZK CZECH KORUNA คราวน ์เชก็

AOA KWANZA ควนัซา DJF DJIBOUTI FRANC ฟรังก ์จบิตูี

ARS ARGENTINE PESO เปโซ อารเ์จนตนิา DKK DANISH KRONE โครน เดนมารก์

AUD AUSTRALIAN DOLLAR ดอลลาร ์ออสเตรเลยี DOP DOMINICAN PESO เปโซ สาธารณรัฐโดมนิกิัน

AWG ARUBAN GUILDER กลิเดอร ์อารบูา DZD ALGERIAN DINAR ดนีาร ์แอลจเีรยี

AZN AZERBAIJANIAN MANAT (NEW) มานาท อาเซอรไ์บจาน EEK KROON โครน เอสโตเนยี

BAM CONVERTIBLE MARKS มารค์ บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา EGP EGYPTIAN POUND ปอนด ์อยีปิต์

BBD BARBADOS DOLLAR ดอลลาร ์บารเ์บโดส ERN NAKFA นาคฟา

BDT TAKA ตากา ETB ETHIOPIAN BIRR เปอร ์เอธโิอเปีย

BGN BULGARIAN LEV เลฟ บลัแกเรยี EUR EURO ยโูร

BHD BAHRAINI DINAR ดนีาร ์บาหเ์รน FJD FIJI DOLLAR ดอลลาร ์ฟิจิ

BIF BURUNDI FRANC ฟรังก ์บรุนุดี FKP FALKLAND ISLANDS POUND ปอนด ์หมูเ่กาะฟอลก์แลนด์

BMD BERMUDIAN DOLLAR ดอลลาร ์เบอรม์วิดา GBP POUND STERLING ปอนดส์เตอลงิ

BND BRUNEI DOLLAR ดอลลาร ์บรไูนดารสุซาลาม GEL LARI ลารี

BOB BOLIVIANO โบลเีวยีโน GHC CEDI เซดี

BOV MVDOL อมิมอิเูบโดล์ GIP GIBRALTAR POUND ปอนด ์ยบิรอลตาร์

BRL BRAZILIAN REAL เรยีล บราซลิ GMD DALASI ดาราซี

BSD BAHAMIAN DOLLAR ดอลลาร ์บาฮามาส GNF GUINEA FRANC ฟรังก ์กนิี

BTN NGULTRUM เองกัลทรัม GTQ QUETZAL เก็ตซาล

BWP PULA พลูา GWP GUINEA-BISSAU PESO เปโซ กนิบีสิเซา

BYR BELARUSSIAN RUBLE รเูบลิ เบลารสุ GYD GUYANA DOLLAR ดอลลาร ์กายอานา

BZD BELIZE DOLLAR ดอลลาร ์เบลซี HKD HONG KONG DOLLAR ดอลลาร ์ฮอ่งกง

CAD CANADIAN DOLLAR ดอลลาร ์แคนาดา HNL LEMPIRA เลมพรีา ฮอนดรัูส

CDF FRANC CONGOLAIS ฟรังก ์คองโก HRK KUNA คนูา

CHF SWISS FRANC ฟรังก ์สวสิ HTG GOURDE กอรด์

CLF UNIDADES DE FOMENTO ยนูแิดด ด ีโฟเมนโต HUF FORINT ฟอรนิท์

CLP CHILEAN PESO เปโซ ชลิี IDR RUPIAH รเูปีย

CNY YUAN RENMINBI หยวนเหรนิหมนิป้ี ILS NEW ISRAELI SHEKEL เชคเกลิ อสิราเอล

COP COLOMBIAN PESO เปโซ โคลอมเบยี INR INDIAN RUPEE รปีู อนิเดยี

COU UNIDAD DE VALOR REAL ยนูแิดด ด ีวาโล เรยีล IQD IRAQI DINAR ดนีาร ์อรัิก

CRC COSTA RICAN COLON โคโลน คอสตารกิา IRR IRANIAN RIAL เรยีล อหิรา่น
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ISK ICELAND KRONA โครนา ไอซแ์ลนด์ MZN MOZAMBIQUE METICAL (NEW) เมททคิลั โมซมับกิ

JMD JAMAICAN DOLLAR ดอลลาร ์จาเมกา NAD NAMIBIA DOLLAR ดอลลาร ์นามเิบยี

JOD JORDANIAN DINAR ดอลลาร ์จอรแ์ดน NGN NAIRA ไนรา

JPY YEN เยน NIO CORDOBA ORO คอรโ์ดบา

KES KENYAN SHILLING ชลิลงิ เคนยา NOK NORWEGIAN KRONE โครน นอรเ์วย์

KGS SOM ซอม NPR NEPALESE RUPEE รปีู เนปาล

KHR RIEL เรยีล กัมพชูา NZD NEW ZEALAND DOLLAR ดอลลาร ์นวิซแีลนด์

KMF COMORO FRANC ฟรังก ์คอโมโรส OMR RIAL OMANI เรยีล โอมาน

KPW NORTH KOREAN WON วอน เกาหลเีหนอื PAB BALBOA บลัโบอา

KRW WON วอน เกาหลใีต ้ UZS UZBEKISTAN SUM โซม อซุเบกสิถาน

KWD KUWAITI DINAR ดนีาร ์คเูวต VEB BOLIVAR โบลวิาร์

KYD CAYMAN ISLANDS DOLLAR ดอลลาร ์หมูเ่กาะเคยแ์มน VND DONG ดอง

KZT TENGE เทงเก VUV VATU วาตู

LAK KIP กบี WST TALA ทาลา

LBP LEBANESE POUND ปอนด ์เลบานอน XAF CFA FRANC BEAC ฟรังก ์ซเีอฟเอ บอีเีอซี

LKR SRI LANKA RUPEE รปีู ศรลีงักา XAG SILVER เงนิ

LRD LIBERIAN DOLLAR ดอลลาร ์ไลบเีรยี XAU GOLD ทองค า

LSL LOTI โลตี XBA EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) อยีอูารซ์โีอ

LTL LITHUANIAN LITAS ลทีาส ลทัิวเนยี XBB EUROPEAN MONETARY UNIT (EMU-6) อเีอ็มย ู6

LVL LATVIAN LATS ลตัส ์ลตัเวยี XBC EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9 (EUA-9) บญัช ีอยี ู9

LYD LIBYAN DINAR ดนีาร ์ลเิบยี XBD EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-17 (EUA-17) บญัช ีอยี ู17

MAD MOROCCAN DIRHAM ดแีรหม์ โมร็อกโก XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR ดอลลาร ์คารบิเบยีลตะวนัออก

MDL MOLDOVAN LEU ลวิ มอลโดวา PEN NUEVO SOL ซลั เปรู

MGA MALAGASY ARIARY อเรยีรี ่มาดากัสการ์ PGK KINA คนีา

MKD DENAR ดนีาร ์มาซโิดเนยี PHP PHILIPPINE PESO เปโซ ฟิลปิปินส์

MMK KYAT จัต PKR PAKISTAN RUPEE รปีู ปากสีถาน

MNT TUGRIK ทกูรคิ PLN ZLOTY สล็อตตี

MOP PATACA พาทากา PYG GUARANI กวารานี

MRO OUGUIYA อกูยุยา / อกูยีา QAR QATARI RIAL เรยีล กาตาร์

MTL MALTESE LIRA ลรี ์มอลตา RON NEW ROMANIAN LEU ลวิ โรมาเนยี

MUR MAURITIUS RUPEE รปีู มอรเิชยีส RUB RUSSIAN RUBLE รเูบลิ รัสเซยี

MVR RUFIYAA รฟีูยา RWF RWANDA FRANC ฟรังก ์รวนัดา

MWK KWACHA ควาซา มาลาวี SAR SAUDI RIYAL รยิัล ซาอดุอีาระเบยี

MXN MEXICAN PESO เปโซ เม็กซโิก SBD SOLOMON ISLANDS DOLLAR ดอลลาร ์หมูเ่กาะโซโลมอน

MXV MEXICAN UNIDAD DE INVERSION (UDI) ยนูแิดด ด ีอนิเวอรช์ัน่ เม็กซโิก SCR SEYCHELLES RUPEE รปีู เซเชลส์

MYR MALAYSIAN RIGGIT รงิกติ มาเลเซยี SDD SUDANESE DINAR ดนีาร ์ซดูาน

MZM MOZAMBIQUE METICAL (OLD) เมททคิลั โมซมับกิ SEK SWEDISH KRONA โครนา สวเีดน
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SGD SINGAPORE DOLLAR ดอลลาร ์สงิคโปร์ TZS TANZANIAN SHILLING ชลิลงิ แทนซาเนยี

SHP ST. HELENA POUND ปอนด ์เซนตเ์ฮเลนา UAH HRYVNIA รฟีเนยี

SIT TOLAR โทลาร์ UGX UGANDA SHILLING ชลิลงิ ยกูันดา

SKK SLOVAK KORUNA คราวน ์สโลวาเกยี USD US DOLLAR ดอลลาร ์สหรัฐอเมรกิา

SLL LEONE ลโีอน USN US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS ดอลลาร ์สหรัฐอเมรกิา เน็กซเ์ดยฟั์น

SOS SOMALI SHILLING ชลิลงิ โซมาเลยี UYU PESO URUGUAYO เปโซ อรุกุวยั

SRD SURINAM DOLLAR ดอลลาร ์ซรูนิาเม XDR SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F) สทิธพิเิศษถอนเงนิ (กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ)

STD DOBRA โดบรา XEU EUROPEAN CURRENCY UNIT (E.C.U.) อ ีซ ียู

SVC EL SALVADOR COLON โคโลน เอลซลัวาดอร์ XFO GOLD-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY) ทองค า-ฟรังก์

SYP SYRIAN POUND ปอนด ์ซเีรยี XFU UIC-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT CURRENCY) ยไูอซ ีฟรังก์

SZL LILANGENI ลลิอนเกนี XOF CFA FRANC BCEAO ฟรังก ์ซเีอฟเอ บซีอีเีอโอ

THB BAHT บาท XPD PALLADIUM พัลเลเดยีม

TJS SOMONI โซโมนิ XPF CFP FRANC ฟรังก ์ซเีอฟพี

TMM MANAT มานาท XPT PLATINUM แพลตตนัิม

TND TUNISIAN DINAR ดนีาร ์ตนูเิซยี XXX TRANSACTIONS WITHOUT CURRENCY ธรุกรรมทีไ่มม่เีงนิสกลุใดเกีย่วขอ้ง

TOP PA'ANGA พาอานกา YER YEMENI RIAL เรยีล เยเมน

TRY TURKISH LIRA (NEW) ลรี ์ตรุกี ZAR RAND แรนด์

TTD TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR ดอลลาร ์ตรนิแิดดและโตเบโก ZMK KWACHA ควาซา แซมเบยี

TWD NEW TAIWAN DOLLAR ดอลลาร ์ไตห้วนั ZWD ZIMBABWE DOLLAR ดอลลาร ์ซมิบบัเว

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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ชุด Code ทีก่ าหนด Meaning ชุด Code ทีก่ าหนด Meaning

6. Bond Type 11. กองทนุอยูใ่นฐานะผูจ้า่ยกระแสเงนิสด (ตอ่)

1 Amortizing 46 อา้งองิกับ Inflation Index

2 Straight 47 อา้งองิกับ Gold

3 Amortizing & Straight 48 อา้งองิกับ Gold Price Index

7. Claim Type 49 อา้งองิกับ Oil

1 Senior 50 อา้งองิกับ Oil Price Index

2 Subordinated 12. กองทนุอยูใ่นฐานะผูร้บักระแสเงนิสด

3 Hybrid 51 อา้งองิกับ Fixed Local Interest Rate

9 None 52 อา้งองิกับ Float Local Interest Rate

8. Collateral 53 อา้งองิกับ Fixed Foreign Interest Rate

1 Guarantor 54 อา้งองิกับ Float Foreign Interest Rate

2 Asset 55 อา้งองิกับ Local Interest Index

3 Guarantor, Asset 56 อา้งองิกับ Foreign Interest Index

9 None 57 อา้งองิกับ Local Equity

9. Distribution 58 อา้งองิกับ Local Equity Index

PO PUBLIC OFFERING 59 อา้งองิกับ Foreign Equity

PP PRIVATE PLACEMENT 60 อา้งองิกับ Foreign Equity Index

10. Secured/Unsecured 61 อา้งองิกับ Foreign Exchange Rate

01 หุน้กูม้หีลกัประกัน (Secured Issue) 62 อา้งองิกับ Foreign Exchange Index

02 หุน้กูไ้มม่หีลกัประกัน (Unsecured Issue) 63 อา้งองิกับ Commodity

03 หุน้กูม้หีลกัประกันบางสว่น (Partly Secured Issue) 64 อา้งองิกับ Commodity Index

11. กองทนุอยูใ่นฐานะผูจ้า่ยกระแสเงนิสด 65 อา้งองิกับ Fixed Index

31 อา้งองิกับ Fixed Local Interest Rate 66 อา้งองิกับ Inflation Index

32 อา้งองิกับ Float Local Interest Rate 67 อา้งองิกับ Gold

33 อา้งองิกับ Fixed Foreign Interest Rate 68 อา้งองิกับ Gold Price Index

34 อา้งองิกับ Float Foreign Interest Rate 69 อา้งองิกับ Oil

35 อา้งองิกับ Local Interest Index 70 อา้งองิกับ Oil Price Index

36 อา้งองิกับ Foreign Interest Index 13. การใชส้ทิธิ

37 อา้งองิกับ Local Equity 01 American Option

38 อา้งองิกับ Local Equity Index 02 European Option

39 อา้งองิกับ Foreign Equity 14. ฐานะ

40 อา้งองิกับ Foreign Equity Index 10 ซือ้ (Long)

41 อา้งองิกับ Foreign Exchange Rate 20 ขาย (Short)

42 อา้งองิกับ Foreign Exchange Index 30 ซือ้ (Long) & ขาย (Short)

43 อา้งองิกับ Commodity 15. ฐานะของกองทนุ

44 อา้งองิกับ Commodity Index 0 ผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติ (protection buyer)

45 อา้งองิกับ Fixed Index 1 ผูข้ายประกันความเสีย่งดา้นเครดติ (protection seller)
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ชุด Code ทีก่ าหนด Meaning ชุด Code ทีก่ าหนด Meaning

16. ประเภทการ Hedge 20. รหสัตลาด

01 Cross Hedge 000 นอกตลาดในประเทศ (Local Over the Counter Market)

02 Same Underlying Hedge 001 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET)

03 Portfolio (Macro) Hedge 003 สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (THAIBMA)

04 Anticipatory Hedge 005 ตลาดตราสารหนี ้(BEX)

17. ประเภทของ Reference Underlying ทีส่ญัญาใชอ้า้งองิ (อาจระบไุดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 006 บรษัิท ตลาดอนุพันธ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (TFEX)

111 Local Interest 007 ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

112 Local Interest Index 008 ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหนา้แหง่ประเทศไทย (AFET)

113 Foreign Interest 100 นอกตลาดตา่งประเทศ (International Over the Counter Market)

114 Foreign Interest Index 101 ตลาดตา่งประเทศ (International Market)

115 Foreign Exchange Rate 21. รหสันโยบายการลงทนุของกองทนุส ารองเลีย้งชพี

116 Foreign Exchange Index 01 กองทนุความเสีย่งต า่

117 Local Equity 02 กองทนุตราสารหนี้

118 Local Equity Index 03 กองทนุตราสารหนีร้ะยะยาว

119 Foreign Equity 04 กองทนุตราสารหนีร้ะยะสัน้

120 Foreign Equity Index 05 กองทนุตลาดเงนิ

121 Commodity 06 กองทนุผสมแบบก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ

122 Commodity Index 07 กองทนุผสมแบบไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ

123 Fixed Income 08 กองทนุตราสารทนุ

124 Other Financial Index 09 กองทนุหน่วยลงทนุ

125 Inflation Index 10 กองทนุใบส าคญัแสดงสทิธิ

126 Gold 11 กองทนุตราสารทนุทีม่ธีรุกจิหลกัประเภทเดยีวกัน

127 Gold Price Index 22. รหสัประเภทการท า Swap

128 Oil 11 Interest Rate Swap

129 Oil Price Index 12 Currency Swap

130 Credit 13 Currency & Interest Rate Swap/Asset Swap

131 Hedge Fund Index 14 Total Return Swap 

132 Fixed Income Index 15 Equity Swap

18. ประเภทของ Option 16 Commodity Swap

01 PUT 19 Others

02 CALL 23. รหสัประเภท Structured Notes

03 PUT and CALL 21 Inverse Floaters

19. ประเภทอตัราดอกเบีย้หนา้ต ัว๋ (Coupon Type) 22 Range Accrual Notes

1 fixed 23 Step-up Notes

2 float 24 Quanto Notes

3 zero 25 Callable Bonds

4 fixed float 26 Putable Bonds
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ชุด Code ทีก่ าหนด Meaning ชุด Code ทีก่ าหนด Meaning

23. รหสัประเภท Structured Notes (ตอ่) 26. รหสัสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื

27 Convertible Bonds 00 NONE

28 Dual Index notes 01 TRIS

29 De-leverage floaters 02 FITCH

30 Leverage floaters 03 S&P

31 Index-Amortizing notes 04 MOODY'S

32 Ratchet floaters 05 R&I

33 Index floaters 27. ระยะเวลาการจา่ยดอกเบีย้ (Coupon Payment), ความถีใ่นการแลกเปลีย่นกระแสเงนิ (Cash Flow Frequency)

34 Equity-Linked Notes 1 Annually

35 Currency-Linked Notes 2 Semi-annually

36 Commodity-Linked Notes 3 Quarterly

24. รหสัประเภทการท า Credit Derivatives & Structured Finance 4 Monthly

01 Single Name CDS 5 At Maturity 

02 Total Return Swap (เฉพาะกรณีทีม่กีารเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติ) 6 N/A

03 First-to-Default Swap 28. ลกัษณะการ hedge

04 Proportionate Default Swap 01 Full Hedge

07 Credit Linked Notes 02 Partial Hedge

09

Collateralize Debt Obligation เป็น generic term โดยรวมถงึ Collateralized bond obligation (CBO), 

Collateralized loan obligation (CLO), Structured finance CDO (SFCDO), Collateralized mortgage 

obligation (CMO), Commercial Real Estate CDO (CRE CDO), CDO^n เชน่ CDO-Square, CDO-cube 

และ Constant Proportion Debt Obligation (CPDO)

29. ลกัษณะธุรกรรม

51 Asset-backed Securities (ABS) 01 Plain

52 Mortgage-backed Securities (MBS) 02 Exotic

99 Others 30. วตัถปุระสงคก์ารท าธุรกรรม

25. รหสัผูเ้ก ีย่วขอ้ง 01 HEDGING

00 NONE 02 Non-Hedge

01 ผูรั้บรอง 31. วธิกีารสง่มอบ

02 ผูรั้บอาวลั 0 Physical

03 ผูส้ลกัหลงั 1 Cash

04 ผูค้ ้าประกัน

05 ผูส้ัง่จา่ย
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ชุด Code ทีก่ าหนด Meaning ชุด Code ทีก่ าหนด Meaning

รหสัทีใ่ชเ้ฉพาะ PVD3000 เทา่น ัน้

32. รหสับรษิทัจดัการ 35. ประเภทธุรกจิของนายจา้ง

bt ธพ.ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 00 กจิการไมอ่าจระบปุระเภทได ้

aia บจ.เอไอเอ จ ากัด 01 การเกษตร การเลีย้งสตัว์

ajf บล.กรงุศร ีจ ากัด (มหาชน) 02 การเหมอืงแร่

bualuang บล.บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 03 การผลติ

ktam บลจ.กรงุไทย จ ากัด (มหาชน) 04 การไฟฟ้า กา๊ซ ประปา

KAsset บลจ.กสกิรไทย จ ากัด   05 การกอ่สรา้ง

btam บลจ.ซไีอเอ็มบ-ีพรนิซเิพลิ จ ากัด   06 การขายสง่ ขายปลกี ภัตตาคาร และโรงแรม

sam บลจ.โซลารสิ จ ากัด   07 การขนสง่ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ และการคมนาคม

tmbam บลจ.ทหารไทย จ ากัด 08 บรกิารการเงนิ การประกันชวีติ การประกันภัย อสงัหารมิทรัพย์

tisco บลจ.ทสิโก ้จ ากัด   09 บรกิารชมุชน บรกิารสงัคม และบรกิารสว่นบคุคล สถานศกึษา

scbam บลจ.ไทยพาณชิย ์จ ากัด   10 รัฐวสิาหกจิและองคก์ารของรัฐ

nasset บลจ.ธนชาต จ ากัด   11 บรษัิทหลกัทรัพย์

bblam บลจ.บวัหลวง จ ากัด 36. ประเภทกองทนุ

bfitam บลจ.ฟินันซา่ จ ากัด   S Single Fund

ing บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด  P Pooled Fund

lhfund บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด G Group Fund

oneam บลจ.วรรณ จ ากัด   MS Master Single Fund

nsam บลจ.อเบอรด์นี จ ากัด   MP Master Pooled Fund

mfc บลจ.เอ็มเอฟซ ีจ ากัด (มหาชน)  MG Master Group Fund

33. ประเภทรายงาน 37. สถานะกองทนุ

D ขอ้มลูประจ าวนั A Active

M ขอ้มลูประจ าเดอืน NA Non Active

Y ขอ้มลูประจ าปี

34. ประเภทนายจา้ง

P บคุคล

C นติบิคุคล
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Validate Message รายงานรายละเอยีดของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีท่กุกองทนุรวมลงทนุหรอืมไีว ้(Master File)

Validate Message รายงานรายละเอยีดของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีท่กุกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์งทนุหรอืมไีว ้(Master File)

Validate Message รายงานรายละเอยีดของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีท่กุกองทนุส ารองเลีย้งชพีลงทนุหรอืมไีว ้(Master File)

Validate Message รายงานรายละเอยีดของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีท่กุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานลงทนุหรอืมไีว ้(Master File)

Simple Validation

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. Message

ล าดับที ่1 1 Encode ของไฟล ์ตา่งจากทีก่ าหนด ขอใหป้รับเป็น UTF-8 แลว้น าสง่ใหม่

2.1 ชือ่ไฟลท์ีส่ง่ไมถ่กูตอ้ง a ตอ้งใชช้ือ่ b

(หมายเหต ุa คอื ชือ่ไฟลท์ีบ่รษัิทจัดการสง่

b คอื ชือ่ไฟลท์ีส่ านักงานก าหนด)

2.2 ไฟลน์ีไ้มม่ขีอ้มลู ไมต่อ้งสง่ File ใหส้ านักงาน

2.3 บรรทัดที ่x :ไมพ่บขอ้มลู Header

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ)

2.4 บรรทัดที ่x : ไฟลน์ีม้เีฉพาะขอ้มลู header ไมต่อ้งสง่ File ใหส้ านักงาน

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ)

2.5 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

2.6 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

3.1 บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ไมส่อดคลอ้งกับ Report Period (c) ทีไ่ด ้

สรา้งแบบรายงานไว ้

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ 

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y 

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

c คอื ขอ้มลู report period ทีบ่รษัิทจัดการสรา้งแบบรายงาน)

3.2 บรรทัดที ่x : Column y a ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู ตอ้งระบใุหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

3.3 บรรทัดที ่x :  Column y a ความยาวเกนิกวา่ b ตัวอักษร (c)

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

b คอื ความยาวของขอ้มลูทีก่ าหนดใน column y

c คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

3.4 บรรทัดที ่x : Column y Report Period ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (a) มรีปูแบบเป็น yyyymmdd โดย

ปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ 

a คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

ล าดับที ่3

ค าอธบิายการตรวจสอบ

ตรวจสอบ Encode ของไฟลต์อ้งเป็น UTF-8

ล าดับที ่2 ตรวจสอบชือ่ไฟล์

ตรวจสอบวา่เป็น File เปลา่ (ไมม่ขีอ้มลู)

ตรวจสอบวา่มขีอ้มลูในบรรทัดแรกหรอืไม ่(Header)

ตรวจสอบวา่มขีอ้มลูในบรรทัดตอ่ไปหรอืไม่

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดแรก (Header)

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดที ่2 ถงึบรรทัดสดุทา้ย (Data)

ตรวจสอบคา่ของขอ้มลู 

- Company Code : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด

- Report Code : ตรงตามประเภทไฟลท์ีส่ง่มา

- Report Period : งวดขอ้มลูของ บรษัิทจัดการฯ ตอ้งตรงตามทีส่รา้งแบบรายงาน

ตรวจสอบ Required Field 

- Company Code : หา้มมคีา่วา่ง

- Report Code : หา้มมคีา่วา่ง

- Report Period : หา้มมคีา่วา่ง

ตรวจสอบความยาวของขอ้มลู

- Company Code : ตอ้งไมย่าวเกนิ 10 ตัวอักษร

- Report Code : ตอ้งไมย่าวเกนิแตล่ะประเภททีก่ าหนดในรายงาน เชน่ EQF จะหา้มยาวเกนิ 3 ตัวอักษร

- Report Period :  ตอ้งไมย่าวเกนิ 8 ตัวอักษร

ตรวจสอบวา่ Report Period ตอ้งรายงานมาในรปูแบบของ yyyymmdd
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ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Message

1.1 Master File ทกุ File บรรทัดที ่x : Column y a ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู ตอ้งระบใุหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

1.2 Master File ทกุ File บรรทัดที ่x :  Column y a ความยาวเกนิกวา่ z ตัวอักษร (c)

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื ความยาวของขอ้มลูทีก่ าหนดใน column y

c คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

1.3.1 ตรวจสอบชนดิของขอ้มลูทีเ่ป็น varchar วา่

ตรงตามทีก่ าหนดหรอืไม่

Master File ทกุ File บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น z

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื column ทีต่รวจสอบ 

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y  

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

z คอื type ทีก่ าหนดไวใ้น column y)

1.3.2 ตรวจสอบชนดิของขอ้มลูทีเ่ป็นเลขทศนยิม วา่

ตรงตามทีก่ าหนดหรอืไม่

Master File ทกุ File กรณี Decimal(4,2)

บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น Decimal(4,2) 

โดยความยาวของตัวเลขหนา้ทศนยิมหา้มเกนิ 2 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิามหา้ม

เกนิ 2 หลัก

กรณี Decimal(23,5)

บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น Decimal(23,5) 

โดยความยาวของตัวเลขหนา้ทศนยิมหา้มเกนิ 2 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิามหา้ม

เกนิ 2 หลัก

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื column ทีต่รวจสอบ 

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y  

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

1.4.1 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหนา้ทศนยิม กรณี

เป็นตัวเลขทศนยิม

Master File ทกุ File กรณี Decimal(4,2) 

บรรทัดที ่x : Column y a ความยาวของตัวเลขหนา้ทศนยิมเกนิ 2 หลัก

กรณี Decimal(23,5)

บรรทัดที ่x : Column y a ความยาวของตัวเลขหนา้ทศนยิมเกนิ 18 หลัก

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื ความยาวของขอ้มลูทีก่ าหนดใน column y

c คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

1.4.2 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหลังทศนยิมกรณี

เป็นตัวเลขทศนยิม

Master File ทกุ File กรณี Decimal(4,2) 

บรรทัดที ่x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนยิมเกนิ 2 หลัก

กรณี Decimal(23,5)

บรรทัดที ่x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนยิมเกนิ 5 หลัก

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื ความยาวของขอ้มลูทีก่ าหนดใน column y

c คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

ล าดับที ่1

Complex Validation

ค าอธบิายการตรวจสอบ

ตรวจสอบ Required Field ตรงตามทีก่ าหนดหรอืไม่

ตรวจสอบความยาวของขอ้มลูอยูใ่นชว่งทีก่ าหนดหรอืไม ่กรณีเป็น varchar

1.3 ตรวจสอบชนดิของ

ขอ้มลูตรงตามทีก่ าหนด

หรอืไม่

1.4 ตรวจสอบความยาวของ

ขอ้มลูกรณีเป็นตัวเลข

ทศนยิมวา่ตรงตามที่

ก าหนดหรอืไม่
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ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

1.5 Master File ทกุ File บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ 

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

1.6 FI Feature บรรทัดที ่x : Column y Asset/Liab Code (z) แต ่Column a รายงาน Expiry Date (b) (กรณี

เป็นเงนิฝากออมทรัพย ์เงนิฝากกระแสรายวนั NCD/CD Call P/N Call และ BE Call ไมต่อ้งรายงาน

 วนัทีค่รบก าหนด)

(หมายเหต ุz คอื คา่ของ asset/liab code ทีร่ายงานใน column y

b คอื คา่ของ Expiry Date ทีร่ายงานใน column a)

1.7 ตรวจสอบการรายงาน 

Issue/Contract Code 

ซ ้าภายใน Text File 

เดยีวกัน

1.7.1 สนิทรัพย/์หนีส้นิทกุประเภททีไ่มใ่ชเ่งนิฝาก

ออมทรัพย ์, เงนิฝากกระแสรายวนั, NCD/CD Call, 

P/N Call และ B/E Call

Master File ทกุ File บรรทัดที ่x : Column y Issue Code (a) ซ ้ากับบรรทัดที ่b ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ 

a คอื คา่ของ issue Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

b คอื เลขทีบ่รรทัดแรกสดุทีม่ ีissue Code b รายงานอยูใ่น textfile นี)้

1.7 

(ตอ่)

ตรวจสอบการรายงาน 

Issue/Contract Code 

ซ ้าภายใน Text File 

เดยีวกัน

1.7.2 สนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิฝากออมทรัพย์, เงนิฝาก

กระแสรายวนั, NCD/CD Call, P/N Call และ B/E Call

FI Feature บรรทัดที ่x : Column y Asset/Liab Code (a) และ Column z Issue Code (b) ซ ้ากับบรรทัดที ่c

 ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ Asset/Liab. Code 

a คอื คา่ของ Asset/Liab. Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

z คอื Column ทีต่รวจสอบ Issue Code

b คอื คา่ของ Issue Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

c คอื เลขทีบ่รรทัดแรกสดุทีม่ ีAsset/Liab. Code และ issue Code รายงานอยูใ่น textfile นี)้

1.8 Master File ทกุ File บรรทัดที ่x : Column y Issue Code (a) ซ ้ากับหลักทรัพยท์ีบ่รษัิทจัดการรายงานใน file z 

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื column ทีต่รวจสอบ

a คา่ของ issue code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

z คอื ชือ่ file ทีม่ ีissue code (a) รายงานซ ้า)

1.9 1. Master File ทกุ File

2. SETSMART (SET, MAI, BEX, 

TFEX)

3. ThaiBMA

บรรทัดที ่x : Column y Issue Code (a) จด/ขึน้ทะเบยีนใน SET MAI BEX ThaiBMA หรอื TFEX

 ใหต้ัดบรรทัดนีอ้อกไมต่อ้งสง่ส านักงาน

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื column ทีต่รวจสอบ

a คา่ของ issue code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x)

1.10 Master File ทกุ File บรรทัดที ่x : Column y Market Code (c) รายงาน Issue Code (a) เป็นหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีน

ใน b

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ issue code ทีร่ายงานในบรรทัดที ่x

b คอื ค าแปลรหัสตลาดภาษาไทย

c คอื คา่ของ market code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

1.11 Master File ทกุ File บรรทัดที ่x : Column y Issue/Register Date (a) > Column z Delisted/Expiry Date (b) 

(Issue/Register Date ตอ้งนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ Delisted/Expiry Date)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Issue/Register Date

a คอื คา่ของ Issue/Register Date ทีบ่รษัิทจัดการสง่ใน Column y

z คอื column ทีร่ายงาน Delisted/Expiry Date

b คอื คา่ของ Delisted/Expiry Date ทีบ่รษัิทจัดการสง่ใน Column z)

ล าดับที ่1 

(ตอ่)

ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ซ ้าระหวา่ง File

ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code ทีบ่รษัิทจัดการสง่ หา้มซ ้ากับ 

Issue/Contract code ของ SET, MAI, BEX, TFEX และThaiBMA

ตรวจสอบการรายงาน Market Code ไมถ่กูตอ้ง

(รายงาน Market Code เป็น 001,003,005,006,007,008 โดยทีห่ลักทรัพยนั์น้

ไมไ่ด ้listed/ขึน้ทะเบยีนกับ SET, MAI, BEX, TFEX และThaiBMA)

ตรวจสอบการรายงานหลักทรัพยห์รอืสญัญาทีม่วีนัออกจ าหน่าย/

วนัจดทะเบยีน/วนัทีส่ญัญามผีล หลังจาก วนัทีเ่พกิถอน/วนัครบก าหนด

ตรวจสอบคา่ของขอ้มลูตรงตามทีก่ าหนดหรอืไม่

(รหัสทกุประเภททีบ่รษัิทจัดการสง่ตอ้งตรงกับทีส่ านักงานก าหนด)

ตรวจสอบกรณีเป็นเงนิฝากออมทรัพย ์, เงนิฝากกระแสรายวนั, NCD/CD Call, 

P/N Call และ B/E Call ไมต่อ้งรายงาน Expiry Date
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ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

1.12.1 ตรวจสอบรหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิของ

หน่วยลงทนุทกุประเภททีร่หัสตลาดเป็น '000' (จด

ทะเบยีนกับส านักงาน) วา่ รายงานตรงกับนโยบายการ

ลงทนุของกองทนุทีจ่ดทะเบยีนในระบบ OFAM

Equity Feature บรรทัดที ่x : กองทนุรวมนี ้(Issue Code) จดทะเบยีนกับส านักงาน แตร่ายงาน Asset/Liab. Code

 ใน Column y ไมถ่กูตอ้ง (a)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Asset/Liab. Code

a คอื คา่ของ Asset/Liab. Code ทีบ่รษัิทจัดการสง่ใน Column y)

1.12.2 ตรวจสอบชือ่ยอ่หลักทรัพยข์องหน่วยลงทนุ

ทกุประเภททีร่หัสตลาดเป็น '000' วา่ ตรงกับชือ่ยอ่

กองทนุทีจ่ดทะเบยีนในระบบ OFAM

Equity Feature บรรทัดที ่x : กองทนุรวมนีช้ ือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีส่ง่ (Issue Code) ไมต่รงกับชือ่ยอ่กองทนุลา่สดุที่

จดทะเบยีนกับส านักงาน (a) ใหแ้กไ้ขชือ่ยอ่หลักทรัพยใ์หต้รงกับชือ่ยอ่กองทนุ

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

a คอื ชือ่ยอ่กองทนุลา่สดุในระบบ OFAM)

2.1.1 Rating Agency Code (Issue) 1. Fixed Income Feature

2. Structured Notes Feature

บรรทัดที ่x : Column y Rating Agency Code (Issue) รายงานเป็น '00' แต ่Column z Issue 

Rating/Issue Credit Rating ไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none' (a)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Issue)

z คอื column ทีร่ายงาน Issue Rating)

a คอื คา่ของ Issue Rating ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

2.1.2 Rating Agency Code (Issuer) 1. Fixed Income Feature

2. Structured Notes Feature

บรรทัดที ่x : Column y Rating Agency Code (Issuer) รายงานเป็น '00' แต ่Column z Issuer 

Rating/Issue Credit Rating ไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none' (a)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Issuer)

z คอื column ทีร่ายงาน Issuer Rating)

a คอื คา่ของ Issuer Rating ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

2.1.3 Rating Agency Code (Certifier/ 

Avaler/Endorser/Guarantor)

Fixed Income Feature บรรทัดที ่x : Column y Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) รายงาน

เป็น '00' แต ่Column z Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating ไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none'

 (a)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code

z คอื column ทีร่ายงาน Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating

a คอื คา่ของ Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column 

z)

2.1.4 Rating Agency Code (Counterparty) Futures & Forward Feature, 

Swap Feature, 

Option Feature

บรรทัดที ่ x : Column y Rating Agency Code (Counterparty) รายงานเป็น '00' แต ่Column z

 Counterparty Credit Rating ไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none' (a)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Counterparty)

z คอื Counterparty Credit Rating

a คอื คา่ของ Counterparty Credit Rating ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

2.1.5 Rating Agency Code (Reference 

Underlying Issuer)

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer) รายงานเป็น 

'00' แต ่Column z Reference Underlying Issuer Credit Ratingไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none' (a)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Reference Underlying Issuer)

z คอื column ทีร่ายงาน Reference Underlying Issuer Credit Rating

a คอื คา่ของ Reference Underlying Issuer Credit Rating ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

ตรวจสอบการรายงาน

เกีย่วกับ Rating ตา่งๆ 

ใหส้มัพันธก์ัน

ล าดับที ่1 

(ตอ่)

ตรวจสอบรหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ ชือ่ยอ่

หลักทรัพย ์และรหัส

ตลาด ส าหรับการลงทนุ

ในหน่วยลงทนุรวมของ

กองทนุรวมทีจ่ดทะเบยีน

กับส านักงาน

1.12

ล าดับที ่2 2.1
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ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

2.1.6 Rating Agency Code (Reference 

Underlying/Structured Finance)

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Rating Agency Code (Reference Underlying/ Structured Finance) 

รายงานเป็น '00' แต ่Column z Reference Underlying/ Structured Finance Credit Rating 

ไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none' (a)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Reference Underlying/ Structured Finance)

z คอื column ทีร่ายงาน Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating

a คอื คา่ของ Reference Underlying/Structured Finance Credit Rating ทีบ่รษัิทจัดการ

รายงานใน column z)

2.1.7 Rating Agency Code (Counterparty/ Issuer) Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Rating Agency Code (Counterparty/Issuer) รายงานเป็น '00' แต ่

Column z Counterparty/Issuer Credit Rating ไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none' (a)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Counterparty/Issuer)

z คอื column ทีร่ายงาน Counterparty/Issuer Credit Rating

a คอื คา่ของ Counterparty/Issuer Credit Rating ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

2.2.1 ตรวจสอบไมไ่ดร้ายงาน Rating Agency Code 

(Certifier/Avaler/Endorser/ Guarantor) เป็น '00' 

กรณีรายงาน Participant ID รายงานเป็น '00'

Fixed Income Feature บรรทัดที ่x : Column y Participant ID รายงานเป็น '00' แต ่Column z Rating Agency Code 

(Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) ไมไ่ดร้ายงานเป็น '00' (a) (ถา้ Rating Agency Code 

(Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) เป็น '00' ตอ้งรายงานคา่ 

Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor Rating เป็น 'none' ดว้ย)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Participant ID

z คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor)

a คอื คา่ของ Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor) ทีบ่รษัิทจัดการ

รายงานใน column z

2.2.2 ตรวจสอบไมไ่ดร้ายงาน Certifier/ 

Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name เป็น 

'none' กรณีรายงาน Participant ID เป็น '00'

Fixed Income Feature บรรทัดที ่x : Column y Participant ID รายงานเป็น '00' แต ่Column b 

Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name ไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none' (c)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Participant ID

z คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor)

b คอื column ทีร่ายงาน Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name

c คอื คา่ของ Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน 

column b

2.2 

(ตอ่)

ตรวจสอบการรายงาน ที่

สมัพันธก์ับParticipant ID

2.2.3 ตรวจสอบตอ้งไมร่ายงาน Certifier/ 

Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name เป็น 

'None' ถา้รายงาน Participant ID เป็น '01' หรอื '02'

 หรอื '03' หรอื '04' หรอื '05'

Fixed Income Feature บรรทัดที ่x : Column y Participant ID รายงานเป็น '01' หรอื '02' หรอื '03' หรอื '04' หรอื '05' 

แต ่Column z Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name รายงานเป็น 'none' ให ้

รายงานใหถ้กูตอ้ง

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Participant ID

z คอื column ทีร่ายงาน Certifier/Avaler/Endorser/Guarantor/Drawer Name)

2.1 

(ตอ่)

ตรวจสอบการรายงาน

เกีย่วกับ Rating ตา่งๆ 

ใหส้มัพันธก์ัน

2.2 ตรวจสอบการรายงาน ที่

สมัพันธก์ับParticipant ID

ล าดับที ่2 

(ตอ่)
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ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Asset/Liab Code รายงานเป็น Credit Derivatives (406) แต ่Column z

 Issue/Contract Type ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (a)

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ เป็น 406 ประเภทธรุกรรมฯ เป็นไดเ้ฉพาะ  01 - 09 และ 99)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Asset/Liab Code

z คอื column ทีร่ายงาน Issue/Contract Type

a คอื คา่ของ Issue/Contract Type ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Asset/Liab Code เป็น Structured Finance (407) แต ่Column z 

Issue/Contract Type ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (a)

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ เป็น 407 ประเภทธรุกรรมฯ เป็นไดเ้ฉพาะ  09, 51, 52 และ 99)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Asset/Liab Code

z คอื column ทีร่ายงาน Issue/Contract Type

a คอื คา่ของ Issue/Contract Type ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Issue/Contract Type เป็น อืน่ๆ แต ่Column z Contract Type Details ไมไ่ด ้

รายงานคา่มา

(ระบรุายละเอยีดประเภทธรุกรรม กรณีประเภทธรุกรรมเป็น อืน่ๆ)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

z คอื column ทีร่ายงาน Contract Type Details)

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Issue/Contract Type เป็น CLNs แต ่Column z Contract Name ไมไ่ด ้

รายงานคา่มา

(ตอ้งระบชุือ่ตราสาร กรณีประเภทธรุกรรม Credit Derivatives & Structured Finance เป็น CLNs)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Issue/Contract Type

z คอื column ทีร่ายงาน Contract Name)

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Issue/Contract Type เป็น CLNs แต ่Column z Fund Postion รายงาน

คา่มา (a)

(ไมต่อ้งระบฐุานะของกองทนุ กรณีประเภทธรุกรรม Credit Derivatives & Structured Finance 

เป็น CLNs)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Issue/Contract Type

z คอื column ทีร่ายงาน Fund Postion

a คอื คา่ของ Fund Postion ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Issue/Contract Type เป็น CLNs แต ่Column z Fee / Periodic fee 

(Swap) รายงานคา่มา (a)

(ไมต่อ้งระบคุา่ธรรมเนยีมรับ/จา่ย (Periodic fee กรณี swap) กรณีประเภทธรุกรรม Credit 

Derivatives & Structured Finance เป็น CLNs)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Issue/Contract Type

z คอื column ทีร่ายงาน Fee / Periodic fee (Swap)

a คอื คา่ของ Fee / Periodic fee (Swap) ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

Credit Derivatives & Structured 

Finance Feature

บรรทัดที ่x : Column y Issue/Contract Type เป็น CLNs แต ่Column z Paid / Received 

Details (Credit event) รายงานคา่มา (a)

(ไมต่อ้งระบรุายละเอยีดของมลูคา่ทีรั่บ/จา่ย กรณีเกดิ credit event ถา้ประเภทธรุกรรม Credit 

Derivatives & Structured Finance เป็น CLNs)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Issue/Contract Type

z คอื column ทีร่ายงาน Paid / Received Details (Credit event)

a คอื คา่ของ Paid / Received Details (Credit event) ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

ล าดับที ่2 

(ตอ่)

2.3

หมายเหต ุ: การตรวจสอบขอ้มลูจะท าการตรวจสอบตามล าดับการตรวจสอบ หากตรวจสอบขอ้มลูในล าดับใดไมผ่า่น ระบบจะไมต่รวจสอบขอ้มลูล าดับถัดไป จนกวา่จะแกไ้ขขอ้มลูที ่ error ใหถ้กูตอ้ง

2.3.5 ตรวจสอบวา่ไมต่อ้งรายงานขอ้มลู Fund Position ถา้รายงาน 

Issue/Contract Type เป็น '07'

2.3.6 ตรวจสอบวา่ไมต่อ้งรายงาน Fee/Periodic fee (Swap) ถา้รายงาน 

Issue/Contract Type เป็น '07'

2.3.7 ตรวจสอบวา่ไมต่อ้งรายงาน Paid/Received Details (Credit event) ถา้

รายงาน Issue/Contract Type เป็น '07'

2.3.1 ตรวจสอบ Asset/Liab Code รายงานเป็น '406' แต ่Issue/Contract Type

 ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (ตอ้งเป็น 01-09 และ 99 เทา่นัน้)

2.3.2 ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Type ไมถ่กูตอ้ง ถา้รายงาน 

Asset/Liab Code เป็น '407' 

(Issue/Contract Type ตอ้งเป็น 09, 51, 52 และ 99 เทา่นัน้)

2.3.3 ตรวจสอบวา่ตอ้งรายงาน Contract Type Details ถา้รายงาน

Issue/Contract Type เป็น '99'

2.3.4 ตรวจสอบวา่ตอ้งรายงาน Contract Name
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

Validate Message รายงานสถานะและการลงทนุของแตล่ะกองทนุรวม (Outstanding File)

Validate Message รายงานสถานะและการลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Outstanding File)

Validate Message รายงานสถานะและการลงทนุของแตล่ะกองทนุส ารองเลีย้งชพี (Outstanding File)

Simple Validation

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. Message

ล าดับที ่1 1 Encode ของไฟล ์ตา่งจากทีก่ าหนด ขอใหป้รับเป็น UTF-8 แลว้น าสง่ใหม่

2.1 ชือ่ไฟลท์ีส่ง่ไมถ่กูตอ้ง a ตอ้งใชช้ือ่ b

(หมายเหต ุa คอื ชือ่ไฟลท์ีบ่รษัิทจัดการสง่

b คอื ชือ่ไฟลท์ีส่ านักงานก าหนด)

2.2 ไฟลน์ีไ้มม่ขีอ้มลู ไมต่อ้งสง่ File ใหส้ านักงาน

2.3 บรรทัดที ่x :ไมพ่บขอ้มลู Header

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ)

2.4 บรรทัดที ่x : ไฟลน์ีม้เีฉพาะขอ้มลู header ไมต่อ้งสง่ File ใหส้ านักงาน

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ)

2.5 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

3.1 


บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ไมส่อดคลอ้งกับ Report Period (c) ทีไ่ดส้รา้งแบบรายงานไว ้

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ 

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y 

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

c คอื ขอ้มลู report period ทีบ่รษัิทจัดการสรา้งแบบรายงาน)

3.2 บรรทัดที ่x : Column y a ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู ตอ้งระบใุหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

3.3 บรรทัดที ่x :  Column y a ความยาวเกนิกวา่ b ตัวอักษร (c)

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

b คอื ความยาวของขอ้มลูทีก่ าหนดใน column y

c คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

3.4 บรรทัดที ่x : Column y Report Period ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (a) มรีปูแบบเป็น yyyymmdd โดยปีใหเ้ป็นปี ค.ศ.

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ 

a คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

ค าอธบิายการตรวจสอบ

ตรวจสอบ Encode ของไฟลต์อ้งเป็น UTF-8

ล าดับที ่2 ตรวจสอบชือ่ไฟล์

ตรวจสอบวา่เป็น File เปลา่ (ไมม่ขีอ้มลู)

ตรวจสอบวา่มขีอ้มลูในบรรทัดแรกหรอืไม ่(Header)

ตรวจสอบวา่มขีอ้มลูในบรรทัดตอ่ไปหรอืไม่

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดแรก (Header)

ล าดับที ่3 ตรวจสอบคา่ของขอ้มลู 

- Company Code : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด

- Report Code : ตรงตามประเภทไฟลท์ีส่ง่มา

- Report Period : งวดขอ้มลูของ บรษัิทจัดการฯ ตอ้งตรงตามทีส่รา้งแบบรายงาน

ตรวจสอบ Required Field 

- Company Code : หา้มมคีา่วา่ง

- Report Code : หา้มมคีา่วา่ง

- Report Period : หา้มมคีา่วา่ง

ตรวจสอบความยาวของตัวขอ้มลู

- Company Code : ตอ้งไมย่าวเกนิ 10 ตัวอักษร

- Report Code : ตอ้งไมย่าวเกนิแตล่ะประเภททีก่ าหนดในรายงาน เชน่ EQF จะหา้มยาวเกนิ 3 ตัวอักษร

- Report Period :  ตอ้งไมย่าวเกนิ 8 ตัวอักษร

ตรวจสอบวา่ Report Period ตอ้งรายงานมาในรปูแบบของ yyyymmdd
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Message

ล าดับที ่1 1 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x จ านวนขอ้มลูไมค่รบถว้น ใหต้รวจสอบจ านวนขอ้มลู และรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ ใหส้อดคลอ้งตาม

 format ทีก่ าหนด

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ)

2.1 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Column y z ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู ตอ้งระบใุหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

z คอื field name ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

2.2 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x :  Column y z ความยาวเกนิกวา่ a ตัวอักษร (b)

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

z คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

a คอื ความยาวของขอ้มลูทีก่ าหนดใน column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

2.3.1 ตรวจสอบชนดิของขอ้มลูทีเ่ป็น varchar ตรง

ตามทีก่ าหนดหรอืไม่

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Column y z ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (a) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น b

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื column ทีต่รวจสอบ 

z คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y 

a คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื type ทีก่ าหนดไวใ้น column y)

2.3.2 ตรวจสอบชนดิของขอ้มลูทีเ่ป็นเลขทศนยิม ไดแ้ก ่

Decimal(4,2) และ Decimal(23,5)

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

กรณี Decimal(4,2) 

บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น Decimal(4,2) โดยความยาวของ

ตัวเลขหนา้ทศนยิมหา้มเกนิ 2 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิมหา้มเกนิ 2 หลัก

กรณี Decimal(23,5)

บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น Decimal(23,5) โดยความยาว

ของตัวเลขหนา้ทศนยิมหา้มเกนิ 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิมหา้มเกนิ 5 หลัก

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื column ทีต่รวจสอบ 

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2.4 ตรวจสอบความยาวของ

ขอ้มลูทีเ่ป็นเลขทศนยิม

วา่ตรงตามทีก่ าหนด

หรอืไม่

2.4.1 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหนา้ทศนยิมกรณีเป็น

ตัวเลขทศนยิม

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

กรณี Decimal(4,2) 

บรรทัดที ่x : Column y a ความยาวของตัวเลขหนา้ทศนยิมเกนิ 2 หลัก

กรณี Decimal(23,5)

บรรทัดที ่x : Column y a ความยาวของตัวเลขหนา้ทศนยิมเกนิ 18 หลัก

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

Complex Validation

ค าอธบิายการตรวจสอบ

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูแตล่ะบรรทัดจาก Asset/Liab. Code

ล าดับที ่2 ตรวจสอบ Required Field ตรงตามทีก่ าหนดหรอืไม่

ตรวจสอบความยาวของขอ้มลูอยูใ่นชว่งทีก่ าหนดหรอืไม ่กรณีเป็น varchar

2.3 ตรวจสอบชนดิของขอ้มลู

ตรงตามทีก่ าหนดหรอืไม่
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

2.4 

(ตอ่)

ตรวจสอบชนดิและความ

ยาวของขอ้มลูตรงตามที่

ก าหนดหรอืไม่

2.4.2 ตรวจสอบความยาวตัวเลขหลังทศนยิม กรณีเป็น

ตัวเลขทศนยิม

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

กรณี Decimal(4,2) 

บรรทัดที ่x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนยิมเกนิ 2 หลัก

กรณี Decimal(23,5)

บรรทัดที ่x : Column y a ความยาวของตัวเลขหลังทศนยิมเกนิ 18 หลัก

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

2.5 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Column y z ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (a) 

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื column ทีต่รวจสอบ 

z คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y 

a คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

ไมไ่ดร้ายงานขอ้มลูของเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (a/b) ใหร้ายงานใหค้รบถว้น

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดร้ายงาน

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดร้ายงาน)

OS_PVD01.TXT ไมไ่ดร้ายงานขอ้มลูของเลขทะเบยีนกองทนุ (a/b) ใหร้ายงานใหค้รบถว้น

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดร้ายงาน

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดร้ายงาน)

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

บรรทัดที ่x : Column y PVD Policy Code (a) มรีายงานเขา้มา 

(กรณีเป็นกองทนุรวม/กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์ไมต่อ้งระบนุโยบายกองทนุส ารองเลีย้งชพี)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน PVD Policy Code

a คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

OS_PVD01.TXT บรรทัดที ่x : Column y PVD Policy Code ไมไ่ดร้ายงาน

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน PVD Policy Code)

2.8 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Column y Currency Code (a) ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง ควรก าหนดเป็น THB (รหัสประเภทสนิทรัพย/์

หนีส้นิ 901-917 ตอ้งรายงานสกลุเงนิ บาท (THB) เทา่นัน้)

(หมายเหต ุx คอื  เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ  

a คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2.9 ตรวจสอบการรายงาน 

Issue/Contract Code 

ซ ้าภายใน Text File 

เดยีวกัน

2.9.1 ตรวจสอบสนิทรัพย/์หนีส้นิทกุประเภททีไ่มใ่ชเ่งนิ

ฝากออมทรัพย ์เงนิฝากกระแสรายวนั NCD/CD Call P/N

 Call และ B/E Call ส าหรับกองทนุรวม/กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย์

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (a/b) รายงาน Issue/Contract Code (c) ซ ้ากับบรรทัดที ่y ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

c คอื คา่ของ issue/contract code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

y คอื เลขทีบ่รรทัดแรกสดุของกองทนุเดยีวกันทีม่กีารรายงาน Issue/Contract Code ใน textfile นี)้

ล าดับที ่2 (ตอ่)

ตรวจสอบคา่ของขอ้มลูตรงตามทีก่ าหนดหรอืไม่

(รหัสทกุประเภททีบ่รษัิทจัดการสง่ตอ้งตรงกับทีส่ านักงานก าหนด)

2.6 2.6.1 ตรวจสอบวา่สง่ขอ้มลูกองทนุรวม/กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์ทีจ่ดทะเบยีน 

และยังไมข่อเลกิกองทนุครบทกุกองทนุหรอืไม่

2.6.2 ตรวจสอบวา่สง่ขอ้มลูกองทนุส ารองเลีย้งชพีทีจั่ดตัง้และยังไมข่อเลกิกองทนุ

ครบทกุกองทนุหรอืไม่

2.7 2.7.1 ตรวจสอบวา่กองทนุรวมหรอืกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยไ์มต่อ้งรายงาน PVD 

Policy Code

2.7.2 ตรวจสอบวา่กองทนุส ารองเลีย้งชพีตอ้งรายงาน PVD Policy Code ใหค้รบถว้น

ตรวจสอบการรายงาน Currency Code ตอ้งเป็น THB เทา่นัน้ ถา้รายงาน Asset/Liab.

 Code เป็น 901, 902, 903, 904, 905, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

2.9.2 ตรวจสอบสนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิฝากออมทรัพย ์เงนิ

ฝากกระแสรายวนั NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call 

ส าหรับกองทนุรวม/กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (a/b) รายงาน Issue/Contract Code (c) และ Asset/Liab Code (d) ซ ้า

กับบรรทัดที ่y ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

c คอื คา่ของ issue/contract code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

d คอื คา่ของ Asset/Liab Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

y คอื เลขทีบ่รรทัดแรกสดุของกองทนุเดยีวกันทีม่กีารรายงาน Issue/Contract Code และ Asset/Liab. Code ใน 

textfile นี)้

2.9.3 ตรวจสอบการรายงาน Asset/ Liab. Code และ 

Currency Code เฉพาะรหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 399, 500,

 501, 502, 503, 511, 512, 599, 601, 602, 603, 604,

 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 618,

 697, 698, 699 วา่สามารถรายงานแตล่ะสนิทรัพย/์

หนีส้นิทีม่สีกลุเงนิเดยีวกันไดเ้พยีงบรรทัดเดยีว ส าหรับ

กองทนุรวม/กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (a/b) รายงาน Asset/Liab Code (d) และ Currency Code (e) ซ ้ากับ

บรรทัดที ่y ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

d คอื คา่ของ Asset/Liab Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

e คอื คา่ของ Currency Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x 

y คอื เลขทีบ่รรทัดแรกสดุของกองทนุเดยีวกันทีม่กีารรายงาน Asset/Liab Code และ Currency Code ใน textfile

 นี)้
2.9.4 ตรวจสอบสนิทรัพย/์หนีส้นิทกุประเภททีไ่มใ่ชเ่งนิ

ฝากออมทรัพย ์เงนิฝากกระแสรายวนั NCD/CD Call P/N

 Call และ B/E Call ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี

OS_PVD01.TXT บรรทัดที ่x : เลขทะเบยีนกองทนุ (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Issue/Contract Code (d) ซ ้ากับบรรทัดที่

 y ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

d คอื คา่ของ issue/contract code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

y คอื เลขทีบ่รรทัดแรกสดุของกองทนุเดยีวกัน และ PVD Policy Code เดยีวกัน ทีม่กีารรายงาน Issue/Contract 

Code ใน textfile นี)้

2.9.5 ตรวจสอบสนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิฝากออมทรัพย ์เงนิ

ฝากกระแสรายวนั NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call 

ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี

OS_PVD01.TXT บรรทัดที ่x : เลขทะเบยีนกองทนุ (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Issue/Contract Code (d) และ 

Asset/Liab Code (e) ซ ้ากับบรรทัดที ่y ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

d คอื คา่ของ issue/contract code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

e คอื คา่ของ Asset/Liab Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

y คอื เลขทีบ่รรทัดแรกสดุของกองทนุเดยีวกัน และ PVD Policy Code เดยีวกัน ทีม่กีารรายงาน Issue/Contract 

Code และ Asset/Liab. Code ใน textfile นี)้

ล าดับที ่2 (ตอ่) 2.9 

(ตอ่)

ตรวจสอบการรายงาน 

Issue/Contract Code 

ซ ้าภายใน Text File 

เดยีวกัน
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ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

2.9 

(ตอ่)

ตรวจสอบการรายงาน 

Issue/Contract Code 

ซ ้าภายใน Text File 

เดยีวกัน

2.9.6 ตรวจสอบการรายงาน Asset/ Liab. Code และ 

Currency Code เฉพาะรหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 399, 500,

 501, 502, 503, 511, 512, 599, 601, 602, 603, 604,

 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 618,

 697, 698, 699 วา่สามารถรายงานแตล่ะสนิทรัพย/์

หนีส้นิทีม่สีกลุเงนิเดยีวกันไดเ้พยีงบรรทัดเดยีว ส าหรับ

กองทนุส ารองเลีย้งชพี

OS_PVD01.TXT บรรทัดที ่x : เลขทะเบยีนกองทนุ (a/b) PVD Policy Code (c) รายงาน Asset/Liab Code (e) และ Currency 

Code (f) ซ ้ากับบรรทัดที ่y ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

e คอื คา่ของ Asset/Liab Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x

f คอื คา่ของ Currency Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x 

y คอื เลขทีบ่รรทัดแรกสดุของกองทนุเดยีวกันทีม่กีารรายงาน Issue/Contract Code และ Asset/Liab. Code ใน 

textfile นี)้

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. Master File ทกุ File ทีบ่รษัิท

จัดการสง่ และทีจ่ด/ขึน้ทะเบยีนใน 

SET MAI BEX ThaiBMA

บรรทัดที ่x : Column y Issue Code (a) จด/ขึน้ทะเบยีนใน SET MAI BEX ThaiBMA หรอื TFEX แลว้ ใหแ้กไ้ข 

Master File ทีบ่รษัิทจัดการสง่ โดยตัดบรรทัดทีม่ ีIssue Code (a) ออก แลว้สง่ใหม ่กอ่นสง่ Outstanding File

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ issue/contract code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x)

1. OS_PVD01.TXT

2. Master File ทกุ File ทีบ่รษัิท

จัดการสง่ และทีจ่ด/ขึน้ทะเบยีนใน 

SET MAI BEX ThaiBMA

บรรทัดที ่x : Column y Issue Code (a) จด/ขึน้ทะเบยีนใน SET MAI BEX ThaiBMA หรอื TFEX แลว้ ใหแ้กไ้ข 

Master File ทีบ่รษัิทจัดการสง่ โดยตัดบรรทัดทีม่ ีIssue Code (a) ออก แลว้สง่ใหม ่กอ่นสง่ Outstanding File

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ issue/contract code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานในบรรทัดที ่x)

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (a/b) ไมไ่ดร้ายงาน Asset/Liab Code (d) เขา้มา

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

d คอื Asset/Liab. Code ทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดร้ายงาน)

OS_PVD01.TXT เลขทะเบยีนกองทนุ (a/b) PVD Policy Code (c) ไมไ่ดร้ายงาน Asset/Liab Code (d) เขา้มา

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

d คอื Asset/Liab. Code ทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดร้ายงาน)

2.12 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (a/b) ไมไ่ดร้ายงาน Asset/Liab Code (d) เขา้มา

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ fund code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ registered year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

d คอื Asset/Liab. Code ทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดร้ายงาน)

2.13 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

บรรทัดที ่x : Column y Asset/Liab Code (a) ใหร้ายงานเฉพาะกองทนุส ารองเลีย้งชพีเทา่นัน้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Asset/liab Code

a คอื คา่ของ Asset/liab Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

2.14 OS_PVD01.TXT บรรทัดที ่x : Column y Asset/Liab Code (a) ใหร้ายงานเฉพาะกองทนุรวมเทา่นัน้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Asset/liab Code

a คอื คา่ของ Asset/liab Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y)

ตรวจสอบวา่แตล่ะกองทนุรวม/กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยต์อ้งสง่รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนิส้นิ 910-912 เขา้มาครบถว้น

ตรวจสอบวา่แตล่ะกองทนุรวม/กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยไ์มต่อ้งสง่รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนิส้นิ 697 และ 698 เขา้มา

2.10 ตรวจสอบ Issue/Contract Code ทีร่ายงานใน Outstanding File วา่ Issue/Contract

 Code ดังกลา่วบรษัิทจัดการสง่ใน Master File และซ ้ากับฐานขอ้มลูของหลักทรัพย์

ทีจ่ด /ขึน้ทะเบยีนใน SET MAI BEX TFEX ThaiBMA หรอืไมอ่กีครัง้

(กรณีนีม้ักเกดิขึน้จากการรายงาน Outstanding File ภายหลังจาก Issue/Contract 

Code นัน้มใีนฐานขอ้มลูของ SET MAI BEX TFEX ThaiBMA แลว้)

ตรวจสอบวา่แตล่ะกองทนุส ารองเลีย้งชพีไมต่อ้งสง่รหัสประเภทสนิทรัพย์/หนิส้นิ 

910-912 เขา้มา

ล าดับที ่2 (ตอ่)

2.11 2.11.1 ตรวจสอบวา่แตล่ะกองทนุรวม/กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยต์อ้งสง่รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนิส้นิ 901-905 เขา้มาครบถว้น

2.11.2 ตรวจสอบวา่แตล่ะกองทนุส ารองเลีย้งชพี และแตล่ะนโยบายการลงทนุ ตอ้ง

สง่รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนิส้นิ 901-905 เขา้มาครบถว้น
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

3.1 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Column y Rating Agency Code (Counterparty) รายงานเป็น '00' แต ่Column z Counterparty 

Credit Rating ไมไ่ดร้ายงานเป็น 'none'

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Rating Agency Code (Counterparty)

z คอื column ทีร่ายงาน Counterparty Credit Rating)

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

บรรทัดที ่x : Column y Fund Code (a) และ Column z Registered Year (b) รายงานไมต่รงกับเลขทีจ่ด

ทะเบยีนกองทนุ และ ปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุรวมในระบบ

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Fund Code

a คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื column ทีร่ายงาน Registered Year

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

OS_PVD01.TXT บรรทัดที ่x : Column y Fund Code (a) และ Column z Registered Year (b) 

รายงานไมต่รงกับเลขทะเบยีนกองทนุ และปีทีจั่ดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีในระบบ

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Fund Code

a คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื column ทีร่ายงาน Registered Year

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

บรรทัดที ่x : รายงานขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (a/b) ซึง่เป็นกองทนุรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งช าระบัญชหีรอืจด

ทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ ใหต้ัดขอ้มลูออก

OS_PVD01.TXT บรรทัดที ่x : รายงานขอ้มลูเลขทะเบยีนกองทนุ (a/b) ซึง่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชพีทีอ่ยูร่ะหวา่งช าระบัญชหีรอื

จดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ ใหต้ัดขอ้มลูออก

3.3 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Futures (a) ไมไ่ดร้ายงาน Column z Contracts หรอื รายงานคา่ Contracts เป็น 0

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

a คอื คา่ของ Issue code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

z คอื column ทีร่ายงาน Contracts)

3.4 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Objectives เป็น Hedging แตไ่มไ่ดร้ายงาน Column z Hedged Item Value

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

z คอื column ทีร่ายงาน Hedged Item Value)

3.5 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Objectives เป็น Hedging แตไ่มไ่ดร้ายงาน Column a Hedging

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

a คอื column ทีร่ายงาน Hedging)

3.6 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Objectives เป็น Hedging แตไ่มไ่ดร้ายงาน Column a Hedging Type

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

a คอื column ทีร่ายงาน Hedging Type)

ล าดับที ่3 ตรวจสอบวา่ถา้เป็น Security Lending หากรายงาน Rating Agency Code 

(Counterparty) เป็น '00' ใหร้ายงาน Counterparty Credit Rating เป็น 'None'

3.2 3.2.1 ตรวจสอบเลขทีจ่ดทะเบยีนและปีทีจ่ดทะเบยีนของกองทนุรวม/กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพยท์ีร่ายงานตรงกับเลขทีจ่ดทะเบยีนและปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุรวม/

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนและยังด าเนนิการอยูใ่นระบบของส านักงาน

3.2.2 ตรวจสอบเลขจดทะเบยีนและปีทีจั่ดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีร่ายงานตรงกับ

เลขทะเบยีนและปีทีจั่ดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีจั่ดตัง้และยังด าเนนิการอยูใ่นระบบ

ของส านักงาน

3.2.3 ตรวจสอบการสง่กองทนุรวม/กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีข่อเลกิกองทนุแลว้

เขา้มา

3.2.4 ตรวจสอบการสง่กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีข่อเลกิกองทนุแลว้เขา้มา

ตรวจสอบวา่ตอ้งรายงาน Contracts และไมใ่หร้ายงาน Contracts เป็น '0' กรณีเป็น 

Futures

ตรวจสอบวา่ตอ้งรายงาน Hedged Item Value กรณีเป็น Futures& Forward, Swap

 หรอื Option และรายงาน Objectives เป็น '01'

ตรวจสอบวา่ตอ้งรายงาน Hedging กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรอื 

Option และระบ ุObjectives เป็น '01'

ตรวจสอบวา่ตอ้งรายงาน Hedging Type กรณีเป็น Futures & Forward, Swap หรอื

 Option และระบ ุObjectives เป็น '01'
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

3.7 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Hedging Type เป็น Portfolio (Macro) Hedge แตร่ายงาน Column a Hedged Item Name มา

(ไมต่อ้งระบคุา่ Hedged Item Name กรณีประเภทการ Hedge เป็น 'Portfolio (Macro) Hedge')

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

a คอื column ทีร่ายงาน Hedged Item Name)

3.8 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Hedging Type เป็น อืน่ๆ แต ่ไมไ่ดร้ายงาน Column z Hedging Details

(ตอ้งระบคุา่ Hedging Details (รายละเอยีดประเภทการท า Hedging) กรณีประเภทการ Hedge ระบเุป็น 'อืน่ ๆ')

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

z คอื column ทีร่ายงาน Hedging Details)

3.9 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Column y Beginning Unit (a) บวก Column z Purchased Unit (b) ลบ Column c Sale Unit (d) 

ไมเ่ทา่กับ Column e Ending Unit (f)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Beginning Unit

a คอื คา่ของ Beginning Unit ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื column ทีร่ายงาน Purchased Unit

b คอื คา่ของ Purchased Unit ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z

c คอื column ทีร่ายงาน Sale Unit

d คอื คา่ของ Sale Unitทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column c

e คอื column ทีร่ายงาน Ending Unit

f คอื คา่ของ Ending Unit ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column e)

3.10 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Column y Asset/Liab Code (a) และ Column z Issue Code (b) ไมพ่บใน Master File ของ

หลักทรัพยท์ีจ่ด/ขึน้ทะเบยีนกับ SET MAI BEX ThaiBMA TFEX และทีบ่รษัิทจัดการสง่ส านักงาน

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Asset/Liab. Code

a คอื คา่ของ Asset/Liab Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื column ทีร่ายงาน Issue Code

b คอื คา่ของ Issue Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

3.11 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x :  รายงาน Column z Issue Code (b) จัดประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ (Column y Asset/Liab Code) 

เป็น a ไมต่รงกับฐานขอ้มลู ใหต้ดิตอ่ส านักงาน

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Asset/Liab. Code

a คอื คา่ของ Asset/Liab Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื column ทีร่ายงาน Issue Code

b คอื คา่ของ Issue Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

3.12 1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

3. OS_PVD01.TXT

บรรทัดที ่x : Column y Issue/Register Date (a) > Column z Delisted/Expiry Date (b) (Issue/Register 

Date ตอ้งนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ Delisted/Expiry Date)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Issue/Register Date

a คอื คา่ของ Issue/Register Date  

z คอื column ทีร่ายงาน Delisted/Expiry Date

b คอื คา่ของ Delisted/Expiry Date)

ล าดับที ่3 (ตอ่) ตรวจสอบวา่ไมต่อ้งรายงาน Hedged Item Name กรณีเป็น Futures & Forward, 

Swap หรอื Option และรายงาน Hedging Type เป็น '03'

ตรวจสอบวา่ตอ้งรายงาน Hedging Details กรณีเป็น Futures & Forward, Swap 

หรอื Option และรายงาน Hedging Type เป็น '09'

ตรวจสอบการค านวณจ านวนหน่วยยกมา บวก จ านวนหน่วยซือ้หรอืเพิม่ หัก จ านวน

หน่วยขายหรอืลด ตอ้งเทา่กับ จ านวนหน่วยยกไปของแตล่ะหลักทรัพย ์กรณีเป็น 

Equity & Others หรอื Fixed Income

ตรวจสอบ Asset/Liab. Code และ Issue/Contract Code ทีส่ง่ใน Outstanding File

 ตอ้งมอียูใ่น Master File ทีบ่รษัิทจัดการสง่และในฐานขอ้มลูของส านักงาน กรณีเป็น

 Equity & Others, Fixed Income, Futures, Forward, Swap, Option, Structured 

Notes, Credit Derivatives & Structured Finance

ตรวจสอบวา่ Issue/Contract Code ทีส่ง่ใน Outstanding File มกีารรายงาน 

Asset/Liab. Code ตรงกับใน Master File และในฐานขอ้มลูของส านักงาน กรณีเป็น 

Equity & Others, Fixed Income, Futures, Forward, Swap, Option, Structured 

Notes, Credit Derivatives & Structured Finance

ตรวจสอบ Issue Date ตอ้งนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ  Expiry Date กรณีเป็น Reverse 

Repo, Repo, Direct Borrowing, Security Lending หรอื Short sale
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

4.1.1 ตรวจสอบ Market Value ของ มลูคา่สนิทรัพยร์วม 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 901) ของแตล่ะกองทนุ 

ตอ้งเทา่กับ ผลรวมของมลูคา่ทีน่ ามาใชค้ านวณเป็น NAV 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 101 ถงึ 599) ของกองทนุ

นัน้

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b) รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 901 ของแตล่ะ

กองทนุ ตอ้งเทา่กับ ผลรวมของ มลูคา่ทีน่ ามาใชค้ านวณเป็น NAV (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 101 ถงึ 599) 

ของกองทนุนัน้ 

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

4.1.2 ตรวจสอบ Market Value ของมลูคา่หนีส้นิรวม 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 902) ของแตล่ะกองทนุ 

ตอ้งเทา่กับ ผลรวมของมลูคา่ทีน่ ามาใชค้ านวณเป็น NAV 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 601 ถงึ 699) ของกองทนุ

นัน้

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b) รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 902 ของแตล่ะ

กองทนุ ตอ้งเทา่กับ ผลรวมของ มลูคา่ทีน่ ามาใชค้ านวณเป็น NAV (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 601 ถงึ 699) 

ของกองทนุนัน้ 

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

4.1.3 ตรวจสอบ Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ของแตล่ะกองทนุ 

ตอ้งเทา่กับ มลูคา่สนิทรัพยร์วม (รหัสประเภทสนิทรัพย/์

หนีส้นิ 901) ของกองทนุนัน้ หัก มลูคา่หนีส้นิรวม (รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 902) ของกองทนุนัน้

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะกองทนุ (รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ตอ้งเทา่กับ รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 901 ของกองทนุนัน้ หัก รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 902 ของกองทนุนัน้ 

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

4.1.4 ตรวจสอบ Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ตอ่หน่วยลงทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 905) ของ

แตล่ะกองทนุ ตอ้งเทา่กับ Market Value ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ของ

กองทนุนัน้ หารดว้ย จ านวนหน่วยลงทนุ (รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 904) ของกองทนุนัน้ คา่แตกตา่งกันได ้

ไมเ่กนิ 0.0001

มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยของแตล่ะกองทนุ 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 905) ตอ้งเทา่กับ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้ รหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 

903 หารดว้ย จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ รหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 904

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

4.1.5 ตรวจสอบการรายงาน Market Value ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยลงทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนิ้

สนิ 905) เป็น 0 ไดต้อ่เมือ่รายงาน

1. Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ของกองทนุนัน้เป็นศนูย ์และ 

Market Value ของจ านวนหน่วยลงทนุ (รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 904) ของกองทนุนัน้มคีา่ หรอื

2. Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) มคีา่ และ Market Value ของ

จ านวนหน่วยลงทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 904) 

ของกองทนุนัน้เป็นศนูย ์หรอื

3. Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ของกองทนุนัน้ และ Market 

Value ของจ านวนหน่วยลงทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์

หนีส้นิ 904) ของกองทนุนัน้เป็นศนูย์

มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยลงทนุของแตล่ะ

กองทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 905) ตอ้งเทา่กับ ศนูย ์ถา้รายงาน มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้ รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903 หรอื จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ รหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 904 เป็น ศนูย์

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน b คอื คา่ของ Registerd Year ทีบ่รษัิทจัดการ

รายงาน c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

ล าดับที ่4 4.1 ส าหรับกองทนุรวม/

กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย์

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

4.1 

(ตอ่)

ส าหรับกองทนุรวม/

กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย์

4.1.6 ตรวจสอบ Market Value ของก าไร(ขาดทนุ)

สะสมจากการด าเนนิงานของแตล่ะกองทนุ (รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 912) ตอ้งเทา่กับ Market Value ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้ (รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) - Market Value ของทนุทีไ่ดรั้บ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ (รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 910) - Market Valueของบัญชปีรับ

สมดลุของกองทนุนัน้ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 911)

1. OS_MF01.TXT

2. OS_MF02.TXT

มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b) ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงานของแต่

ละกองทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 912) ตอ้งเทา่กับ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 903

 หัก ทนุทีไ่ดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 910 และหัก บัญชปีรับสมดลุของกองทนุนัน้รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 911 

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

4.2.1 ตรวจสอบ Market Value ของ มลูคา่สนิทรัพยร์วม 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 901) ของแตล่ะกองทนุ 

ตอ้งเทา่กับ ผลรวมของมลูคา่ทีน่ ามาใชค้ านวณเป็น NAV 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 101 ถงึ 599) ของกองทนุ

นัน้

OS_PVD01.TXT มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) รหัสประเภทสนิทรัพย/์

หนีส้นิ 901 ของแตล่ะนโยบายของกองทนุ ตอ้งเทา่กับ ผลรวมของ มลูคา่ทีน่ ามาใชค้ านวณเป็น NAV (รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 101 ถงึ 599) ของแตล่ะนโยบายของกองทนุนัน้

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

4.2.2 ตรวจสอบ Market Value ของมลูคา่หนีส้นิรวม 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 902) ของแตล่ะกองทนุ 

ตอ้งเทา่กับ ผลรวมของมลูคา่ทีน่ ามาใชค้ านวณเป็น NAV 

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 601 ถงึ 699) ของกองทนุ

นัน้

OS_PVD01.TXT มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) รหัสประเภทสนิทรัพย/์

หนีส้นิ 902 ของแตล่ะนโยบายของกองทนุ ตอ้งเทา่กับ ผลรวมของ มลูคา่ทีน่ ามาใชค้ านวณเป็น NAV (รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 601 ถงึ 699) ของกองทนุนัน้และนโยบายนัน้

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

4.2.3 ตรวจสอบ Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ของแตล่ะกองทนุ 

ตอ้งเทา่กับ มลูคา่สนิทรัพยร์วม (รหัสประเภทสนิทรัพย/์

หนีส้นิ 901) ของกองทนุนัน้ หัก มลูคา่หนีส้นิรวม (รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 902) ของกองทนุนัน้

OS_PVD01.TXT มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

แตล่ะนโยบายของกองทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ตอ้งเทา่กับ รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 901 

ของนโยบายของกองทนุ หัก รหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 902 ของนโยบายของกองทนุนัน้

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

4.2.4 ตรวจสอบ Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ตอ่หน่วยลงทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 905) ของ

แตล่ะกองทนุ ตอ้งเทา่กับ Market Value ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ของ

กองทนุนัน้ หารดว้ย จ านวนหน่วยลงทนุ (รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 904) ของกองทนุนัน้ คา่แตกตา่งกันได ้

ไมเ่กนิ 0.0001

OS_PVD01.TXT มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code: c) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่

หน่วยของแตล่ะนโยบายของกองทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 905) ตอ้งเทา่กับ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

นโยบายของกองทนุนัน้ รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903 หารดว้ย จ านวนหน่วยลงทนุของนโยบายของกองทนุนัน้

 รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 904

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน

c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

ล าดับที ่4 (ตอ่)

4.2 ส าหรับกองทนุส ารอง

เลีย้งชพี
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Sheet "ValidateOutstandingFile"

ล าดบัการ

ตรวจสอบ

No. File ทีม่กีารตรวจสอบ Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

ล าดับที ่4 (ตอ่) 4.2 

(ตอ่)

ส าหรับกองทนุส ารอง

เลีย้งชพี

4.2.5 ตรวจสอบการรายงาน Market Value ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยลงทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนิ้

สนิ 905) เป็น 0 ไดต้อ่เมือ่รายงาน

1. Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ของกองทนุนัน้เป็นศนูย ์และ 

Market Value ของจ านวนหน่วยลงทนุ (รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 904) ของกองทนุนัน้มคีา่ หรอื

2. Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) มคีา่ และ Market Value ของ

จ านวนหน่วยลงทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 904) 

ของกองทนุนัน้เป็นศนูย ์หรอื

3. Market Value ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) ของกองทนุนัน้ และ Market 

Value ของจ านวนหน่วยลงทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์

หนีส้นิ 904) ของกองทนุนัน้เป็นศนูย์

OS_PVD01.TXT มลูคา่ผลรวมไมถ่กูตอ้ง (Fund Code: a & Registered Year: b & PVD Policy Code:c) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่

หน่วยลงทนุของแตล่ะนโยบายของกองทนุ (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 905) ตอ้งเทา่กับ ศนูย ์ถา้รายงาน 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองนโยบายของกองทนุนัน้  รหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 903 หรอื จ านวนหน่วยลงทนุของ

นโยบายของกองทนุนัน้ รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 904 เป็น ศนูย์

(หมายเหต ุa คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน b คอื คา่ของ Registerd Year ทีบ่รษัิทจัดการ

รายงาน c คอื คา่ของ PVD Policy Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงาน)

หมายเหต ุ: การตรวจสอบขอ้มลูจะท าการตรวจสอบตามล าดับการตรวจสอบ หากตรวจสอบขอ้มลูในล าดับใดไมผ่า่น ระบบจะไมต่รวจสอบขอ้มลูล าดับถัดไป จนกวา่จะแกไ้ขขอ้มลูที ่ error ใหถ้กูตอ้ง
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Sheet "ValidateNSR-LQ"

Validate Message รายงานการขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมเปิด

Simple Validation

No. Message

1 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

2 


บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ไมส่อดคลอ้งกับ Report Period (c) ทีส่รา้งแบบรายงาน

ไวแ้ละ format ตอ้งเป็น YYYYMMDD

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

c คอื ขอ้มลู report period ทีบ่รษัิทจัดการสรา้งแบบรายงาน)

3 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

Complex Validation

No. Message

1.1 เลขทีจ่ดทะเบยีน

1.2 ปีทีจ่ดทะเบยีน

บรรทัดที ่x : Column y a ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู ตอ้งระบใุหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

1.3 มลูคา่ขายหน่วยลงทนุไมร่วม IPO (บาท)

1.4 มลูคา่ Switch-in ไมร่วม IPO (บาท)

1.5 มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (บาท)

1.6 มลูคา่ Switch-out (บาท)

บรรทัดที ่x : Column y a ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู ตอ้งระบใุหค้รบถว้น กรณีไมม่ตีัวเลขใหร้ายงานเป็น 0

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2 บรรทัดที ่x : Column y เลขทจีดทะเบยีนกองทนุ (a) และ Column z ปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (b) ไมต่รงกับ

เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (กอ่นปี 2554 ตัวเลขครบ 3 หลัก, ตัง้แตปี่ 2554 MF ตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลัก) 

และ ปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (ปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Fund Code

a คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื column ทีร่ายงาน Registered Year

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

3 ตรวจสอบกองทนุรวมทีส่ง่ขาด (เป็น

กองทนุเปิดทีจ่ดทะเบยีนและยัง

ด าเนนิการอยู่)

เป็นกองทนุเปิด และวนัทีร่ายงานมากกวา่หรอืเทา่กับ วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ และ

ถา้เลกิกองทนุแลว้ เป็นกองทีข่อเลกิกองทนุในเดอืนปีเดยีวกับงวดรายงาน

ไมไ่ดร้ายงานขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เขา้มา (ใหร้ายงานขอ้มลูกองทนุเปิดทกุกองทนุ 

รวมถงึกองทนุเปิดทีข่อเลกิกองภายในเดอืนทีร่ายงาน)

4.1 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุปิด บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุปิดเขา้มา ใหต้ัดทิง้

4.2 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุเปิดทีง่วดของรายงาน < วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ) บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่ยังไมจ่ดทะเบยีนกับส านักงาน ณ วนัที่

รายงาน ใหต้ัดทิง้

4.3 ไมต่อ้งสง่กองทนุทีข่อเลกิกองทนุกอ่นงวดรายงาน (ถา้เลกิกองภายในเดอืน

และปีเดยีวกับงวดรายงานยังตอ้งสง่ เชค็จากเดอืนปีทีข่อเลกิกองทนุ นอ้ยกวา่ 

เดอืนปีของงวดรายงาน)

บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุทีอ่ยูร่ะหวา่งช าระบัญชหีรอืจด

ทะเบยีนเลกิแลว้ในเดอืนกอ่นหนา้นี ้ใหต้ัดทิง้

ค าอธบิายการตรวจสอบ

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดแรก (Header)

ตรวจสอบคา่ของขอ้มลู (เฉพาะบรรทัด header)

- รหัสบรษัิทจัดการ : ตรงกับทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด

- ชือ่รายงาน : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด = NSR-LQ

- งวดของรายงาน : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด (YYYYMMDD)

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูของบรรทัดที ่2 ถงึบรรทัดสดุทา้ย

ค าอธบิายการตรวจสอบ

1 Check Required Field

ตรวจสอบเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ และปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุใหต้รงกับทีจั่ดเก็บในระบบ OFAM

     - กองทนุรวมเปิดทีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 2554 บันทกึเลขครบ 3 หลัก และปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุใหเ้ป็นปี พ.ศ. ครบ 4 

หลัก

     - กองทนุรวมเปิดทีจ่ดทะเบยีนตัง้แตปี่ 2554 เป็นตน้ไป บันทกึ MF ตามดว้ยตัวเลขครบ 4 หลัก และปีทีจ่ดทะเบยีน

กองทนุใหเ้ป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลัก

4 ตรวจสอบกองทนุรวมทีส่ง่เกนิ

(หากเป็นกองทนุดังตอ่ไปนีไ้มต่อ้ง

สง่ขอ้มลูใดๆ ในรายงานนี้)
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Sheet "ValidateNSR-LQ"

No. Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

5 บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(23,5) โดยความยาว

ของตัวเลขหนา้ทศนยิม หา้มเกนิ 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิม หา้มเกนิ 5 หลัก และไมเ่ป็น

ตัวเลขตดิลบ

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

6 บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ไมไ่ดร้ายงาน duration ใหร้ายงานใหค้รบถว้น

(หมายเหต ุ: ระบบไมม่กีารตรวจสอบขอ้มลู หากเป็นกองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายผสมไมก่ าหนด

สดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ (เฉพาะที ่port จรงิ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน มกีารลงทนุในตราสารทนุ 

< 50 %) ใหส้ง่ขอ้มลูใหส้ านักงานดว้ย)

7.1 เป็น non-retail fund บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็น non-retail fund ไมต่อ้งสง่ขอ้มลู duration เขา้มา 

ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่วทิง้

7.2 เป็นกองทนุรวมทีม่นีโยบายตราสารทนุ บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมทีม่นีโยบายตราสารทนุ ไมต่อ้งสง่ขอ้มลู

 duration เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่วทิง้

8 บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ไมไ่ดร้ายงานมลูคา่การลงทนุใน Tier I หรอื มลูคา่การ

ลงทนุใน Tier II ใหร้ายงานใหค้รบถว้น

(หมายเหต ุ: ระบบไมม่กีารตรวจสอบขอ้มลู หากเป็นกองดังตอ่ไปนี ้ใหส้ง่ขอ้มลูใหส้ านักงานดว้ย

     1. กองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายผสมไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ (เฉพาะที ่port

 จรงิ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน มกีารลงทนุในตราสารทนุ < 50 %) และมวีธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

แบบปกต ิและระยะเวลาการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ 

     2. กองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายผสมไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ (เฉพาะที ่port

 จรงิ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน มกีารลงทนุในตราสารทนุ < 50 %) และมวีธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

แบบปกตแิละอัตโนมัต ิและระยะเวลาการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ)

9.1 เป็นกองทนุรวมเปิด non-retail fund บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมเปิด non-retail fund ไมต่อ้งสง่ขอ้มลู

มลูคา่การลงทนุใน Tier I หรอืมลูคา่การลงทนุใน Tier II เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่วทิง้เหลอืแตข่อ้มลูขาย

และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

9.2 เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายตราสารแหง่ทนุ บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายตราสารแหง่ทนุ ไมต่อ้ง

สง่ขอ้มลูมลูคา่การลงทนุใน Tier I หรอืมลูคา่การลงทนุใน Tier II เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่วทิง้เหลอืแต่

ขอ้มลูขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

9.3 เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายผสมก าหนดสดัสว่นในตราสารทนุมากกวา่หรอื

เทา่กับ 50 %

บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายผสมก าหนดสดัสว่นใน

ตราสารทนุมากกวา่หรอืเทา่กับ 50 % ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูมลูคา่การลงทนุใน Tier I หรอืมลูคา่การลงทนุใน Tier 

II เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่วทิง้เหลอืแตข่อ้มลูขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

(หมายเหต ุ: ระบบไมม่กีารตรวจสอบขอ้มลู หากเป็นกองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายผสมไมก่ าหนด

สดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ (เฉพาะที ่port จรงิ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน มกีารลงทนุในตราสารทนุ

 > 50 %) ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูใหส้ านักงาน)

9.4 เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูมลูคา่

การลงทนุใน Tier I หรอืมลูคา่การลงทนุใน Tier II เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่วทิง้เหลอืแตข่อ้มลูขายและรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ

9.5 เป็นกองทนุรวมวายภัุกษ์ บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมวายภัุกษ์ ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูมลูคา่การ

ลงทนุใน Tier I หรอืมลูคา่การลงทนุใน Tier II เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่วทิง้เหลอืแตข่อ้มลูขายและรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ

9.6 เป็นกองทนุรวมเปิดส าหรับผูล้งทนุตา่งประเทศ บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมเปิดส าหรับผูล้งทนุตา่งประเทศ ไมต่อ้ง

สง่ขอ้มลูมลูคา่การลงทนุใน Tier I หรอืมลูคา่การลงทนุใน Tier II เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่วทิง้เหลอืแต่

ขอ้มลูขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

9.7 เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่วีธิกีารรับซือ้คนืแบบอัตโนมัตอิยา่งเดยีว บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่วีธิกีารรับซือ้คนืแบบอัตโนมัติ

เทา่นัน้ ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูมลูคา่การลงทนุใน Tier I หรอืมลูคา่การงทนุใน Tier II เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลูดังกลา่ว

ทิง้เหลอืแตข่อ้มลูขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

ตรวจสอบชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(23,5)

     5.1 มลูคา่ขายหน่วยลงทนุไมร่วม IPO (บาท)

     5.2 มลูคา่ Switch-in ไมร่วม IPO (บาท)

     5.3 มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (บาท)

     5.4 มลูคา่ Switch-Out (บาท)

ตรวจสอบขอ้มลูกองทนุรวมทีต่อ้งสง่ duration

     6.1 เป็นกองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายตราสารหนี ้หรอื

     6.2 เป็นกองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายผสมก าหนดสดัสว่นการลงทนุใน EQ < 50 %

7 ตรวจสอบขอ้มลูกองทนุรวมทีไ่ม่

ตอ้งสง่ duration

ตรวจสอบขอ้มลูกองทนุรวมที่ตอ้งสง่ มลูคา่การลงทนุใน Tier I, Tier II

     8.1 เป็นกองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายตราสารหนี ้และมวีธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิและ

ระยะเวลาการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ

     8.2 เป็นกองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายตราสารหนี ้และมวีธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกตแิละอัตโนมัต ิ

และระยะเวลาการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ

     8.3 เป็นกองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายผสมก าหนดสดัสว่นการลงทนุใน EQ < 50 % และมวีธิกีารรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุแบบปกต ิและระยะเวลาการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ

     8.4 เป็นกองทนุรวมเปิด retail fund ทีม่นีโยบายผสมก าหนดสดัสว่นการลงทนุใน EQ < 50 % และมวีธิกีารรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุแบบปกตแิละอัตโนมัต ิและระยะเวลาการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ 15 ท าการ

9 ตรวจสอบขอ้มลูกองทนุรวมที่ไม่

ตอ้งสง่ การลงทนุใน Tier I, Tier II
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Sheet "ValidateNSR-LQ"

No. Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

9 (ตอ่) ตรวจสอบขอ้มลูกองทนุรวมที่ไม่

ตอ้งสง่ การลงทนุใน Tier I, Tier II 

 (ตอ่)

9.8 เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่รีะยะเวลาการรับซือ้คนืมากกวา่ 15 วนั บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่รีะยะเวลาการรับซือ้คนืมากกวา่ 

15 วนั ไมต่อ้งสง่ขอ้มลู มลูคา่การลงทนุใน Tier I หรอืมลูคา่การลงทนุใน Tier II เขา้มา ใหต้ัดขอ้มลู

ดังกลา่วทิง้เหลอืแตข่อ้มลูขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

10.1 Duration (ปี) บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(5,2) โดยความยาว

ของตัวเลขหนา้ทศนยิม หา้มเกนิ 3 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิม หา้มเกนิ 2 หลัก

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

10.2 มลูคา่การลงทนุในสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งระดับที ่1 (Tier I) (บาท)

10.3 มลูคา่การลงทนุในสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งระดับที ่2 (Tier II) (บาท)

10 ตรวจสอบชนดิของขอ้มลู

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(23,5) โดยความยาว

ของตัวเลขหนา้ทศนยิม หา้มเกนิ 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิม หา้มเกนิ 5 หลัก

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)
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Sheet "ValidateA-1"

Validate Message รายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยข์องทกุกองทนุรวม

Simple Validation

No. ค าอธบิายการตรวจสอบ Message

1 ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดแรก (Header) บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

2 ตรวจสอบคา่ของขอ้มลู (เฉพาะบรรทัด header)

- รหัสบรษัิทจัดการ : ตรงกับทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด

- ชือ่รายงาน : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด = A-1

- งวดของรายงาน : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด (YYYYMMDD และเป็นวัน

สดุทา้ยของขอ้มลูทีส่ านักงานใหส้ง่)

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ไมส่อดคลอ้งกับ Report Period (c) ทีส่รา้งแบบรายงานไวแ้ละ 

format ตอ้งเป็น YYYYMMDD

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

c คอื ขอ้มลู report period ทีบ่รษัิทจัดการสรา้งแบบรายงาน)

3 ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดที ่2 ถงึบรรทัดสดุทา้ย (Data) บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

Complex Validation

No. ค าอธบิายการตรวจสอบ Message

1 Check Required Field

     1.1 วันทีซ่ ือ้/ขายหลักทรัพย์

     1.2 ชือ่ยอ่หลักทรัพย์

บรรทัดที ่x : Column y a ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู ตอ้งระบใุหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2 ตรวจสอบวันทีซ่ ือ้/ขายหลักทรัพยต์อ้งรายงานเป็น YYYYMMDD เทา่นัน้ บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) format ตอ้งเป็น YYYYMMDD โดยปีตอ้งเป็นปี ค.ศ. เทา่นัน้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

3 ตรวจสอบวา่ชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีม่กีารซือ้/ขายในวันนัน้วา่ตรงกับชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีม่กีาร

ซือ้ขาย Quotation ใน SETSMART

บรรทัดที ่x : Column y ชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีร่ายงาน (a) ไมต่รงกับชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้/ขายใน SET ในวันที ่

dd/mm/yyyy

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีร่ายงานใน Column y)

4 ตรวจสอบขอ้มลูทีช่นดิของขอ้มลูเป็น num(23,5)

     4.1 มลูคา่การซือ้หลักทรัพย์

     4.2 มลูคา่การขายหลักทรัพย์

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(23,5) โดยความยาวของ

ตัวเลขหนา้ทศนยิม หา้มเกนิ 18 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิม หา้มเกนิ 5 หลัก และไมเ่ป็นตัวเลขตดิลบ

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

5 ตรวจสอบการรายงานมลูคา่การซือ้หลักทรัพยต์อ้งไมเ่ป็นคา่ตดิลบ บรรทัดที ่x : Column y มลูคา่การซือ้หลักทรัพยร์ายงานเป็นตัวเลขตดิลบ (a) ตอ้งรายงานเป็นตัวเลขทีม่ากกวา่หรอื

เทา่กับศนูยเ์ทา่นัน้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของมลูคา่การซือ้หลักทรัพยท์ีร่ายงานใน Column y)

6 ตรวจสอบการรายงานมลูคา่การขายหลักทรัพยต์อ้งไมเ่ป็นคา่ตดิลบ บรรทัดที ่x : Column y มลูคา่การขายหลักทรัพยร์ายงานเป็นตัวเลขตดิลบ (a) ตอ้งรายงานเป็นตัวเลขทีม่ากกวา่

หรอืเทา่กับศนูยเ์ทา่นัน้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของมลูคา่การขายหลักทรัพยท์ีร่ายงานใน Column y)
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Sheet "ValidateA-2"

Validate Message รายงานการขายและรบัซือ้คนืกองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารหนีต้ามทีส่ านกังานก าหนด

No. Message

1 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลมัน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

2 บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถู่กตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถู่กตอ้ง (b)

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถู่กตอ้ง (b) ไมส่อดคลอ้งกับ Report Period (c) ทีส่รา้งแบบรายงานไวแ้ละ format ตอ้ง

เป็น YYYYMMDD

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

c คอื ขอ้มลู report period ทีบ่รษัิทจัดการสรา้งแบบรายงาน)

3 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลมัน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

No. Message

1 บรรทัดที ่x : Column y a ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู ตอ้งระบใุหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2 บรรทัดที ่x : Column y เลขทจีดทะเบยีนกองทนุ (a) และ Column z ปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (b) ไมต่รงกับเลขทีจ่ดทะเบยีน

กองทนุ (กอ่นปี 2554 ตวัเลขครบ 3 หลกั, ตัง้แตปี่ 2554 MF ตามดว้ยตวัเลขครบ 4 หลกั) และ ปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ (ปี พ.ศ. 

ครบ 4 หลกั)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ 

y คอื column ทีร่ายงาน Fund Code

a คอื คา่ของ Fund Code ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column y

z คอื column ทีร่ายงาน Registered Year

b คอื คา่ของ Registered Year ทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน column z)

3 ไมไ่ดร้ายงานขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx

(ระบบไมม่กีารตรวจสอบ แตใ่หส้ง่ขอ้มลูกองทนุประเภทนีใ้หค้รบถว้น

1. กองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุเป็น ผสมไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุทีม่กีารลงทนุในตราสารทนุ < 50 % (ดู

จาก port จรงิ ณ วนัทีร่ายงาน)

2. กองทนุรวมทีม่รีะยะเวลาการรับซือ้คนืเป็น อืน่ๆ ในระบบ OFAM ทีม่รีะยะเวลาการรับซือ้คนื < 15 วนั

4.1 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุปิด บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุปิดเขา้มา ใหต้ดัทิง้

4.2 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกอง non-retail บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุสถาบนัเขา้มา ใหต้ดัทิง้

4.3 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีเขา้มา ใหต้ดัทิง้

4.4 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุรวมวายภัุกษ์ บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุรวมวายภัุกษ์เขา้มา ใหต้ดัทิง้

4.5 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุรวมส าหรับผูล้งทนุตา่งประเทศ บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุรวมส าหรับผูล้งทนุตา่งประเทศเขา้มา ใหต้ดัทิง้

4.6 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุรวมทีม่วีธิกีารรับซือ้คนืแบบอัตโนมัตอิยา่งเดยีว บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุรวมทีม่วีธิกีารรับซือ้คนืแบบอัตโนมัตเิขา้มา ใหต้ดัทิง้

Simple Validation

ค าอธบิายการตรวจสอบ

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดแรก (Header)

ตรวจสอบคา่ของขอ้มลู (เฉพาะบรรทัด header)

- รหสับรษัิทจัดการ : ตรงกับทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด

- ชือ่รายงาน : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด = A-2

- งวดของรายงาน : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด (YYYYMMDD)

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดที ่2 ถงึบรรทัดสดุทา้ย (Data)

Complex Validation

ค าอธบิายการตรวจสอบ

Check Required Field

     1.1 เลขทีจ่ดทะเบยีน

     1.2 ปีทีจ่ดทะเบยีน

     1.3 มลูคา่ขายหน่วยลงทนุไมร่วม IPO (บาท)

     1.4 มลูคา่ Switch-in ไมร่วม IPO (บาท)

     1.5 มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (บาท)

     1.6 มลูคา่ Switch-out (บาท)

     1.7 มลูคา่ NAV (บาท)

ตรวจสอบเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ และปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุใหต้รงกับทีจั่ดเก็บในระบบ OFAM

     - กองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารหนีต้ามทีส่ านักงานก าหนดทีจ่ดทะเบยีนกอ่นปี 2554 

บนัทกึเลขครบ 3 หลกั และปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุใหเ้ป็นปี พ .ศ. ครบ 4 หลกั

     - กองทนุรวมเปิดทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารหนีต้ามทีส่ านักงานก าหนดทีจ่ดทะเบยีนตัง้แตปี่ 2554 เป็น

ตน้ไป บนัทกึ MF ตามดว้ยตวัเลขครบ 4 หลกั และปีทีจ่ดทะเบยีนกองทนุใหเ้ป็นปี พ.ศ. ครบ 4 หลกั

ตรวจสอบกองทนุรวมทีส่ง่ขาด (เป็นกองทนุเปิดดงัตอ่ไปนีท้ีจ่ดทะเบยีนและยังด าเนนิการอยู่)

     3.1 retail fund

     3.2 นโยบายการลงทนุตราสารหนี ้หรอื ผสมก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ < 50%

     3.3 มรีะยะเวลาการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ 15 วนั

4 ตรวจสอบกองทนุรวมทีส่ง่เกนิ
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No. Messageค าอธบิายการตรวจสอบ

4.7 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุรวมทีม่รีะยะเวลาในการรับซือ้คนืมากกวา่ 15 วนั บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุรวมทีม่รีะยะเวลาการรับซือ้คนืมากกวา่ 15 วนัเขา้มา 

ใหต้ดัทิง้

หมายเหต ุ: ระบบไมม่กีารตรวจสอบขอ้มลู ส าหรับกองทนุรวมทีร่ะบรุะยะเวลาการรับซือ้คนืเป็น อืน่ๆ ในระบบ OFAM ใหบ้รษัิท

จัดการพจิารณาเอง หากระยะเวลาการรับซือ้คนืมากกวา่ 15 วนั ไมต่อ้งสง่

4.8 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุเป็น

ตราสารทนุ

บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุรวมทีม่นีโยบายอืน่ ๆ นอกเหนอืจากกองทนุรวมทีเ่นน้

ลงทนุในตราสารหนีเ้ขา้มา ใหต้ดัทิง้

4.9 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุเป็นผสมก าหนด

สดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ > 50% 

บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุรวมทีม่นีโยบายอืน่ ๆ นอกเหนอืจากกองทนุรวมทีเ่นน้

ลงทนุในตราสารหนีเ้ขา้มา ใหต้ดัทิง้

หมายเหต ุ: ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุเป็น ผสมไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ ทีม่กีารลงทนุใน

ตราสารทนุ > 50 % (ใหด้จูาก port จรงิ ณ วนัทีร่ายงาน ระบบไมม่กีารตรวจสอบ)

4.10 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูในชว่ง IPO 

(วนัทีร่ายงาน < วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ)

บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx เขา้มา ใหต้ดัทิง้ ไมต่อ้งรายงานยอด IPO ใหส้ านักงาน

4.11 ไมต่อ้งสง่ขอ้มลูกองทีอ่ยูร่ะหวา่งช าระบญัช/ีจดทะเบยีนเลกิ เชค็จาก

วนัทีร่ายงาน > วนัทีข่อเลกิกองทนุ

บรรทัดที ่x : สง่ขอ้มลูเลขทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ xxxxxx/xxxx ซึง่เป็นกองทนุทีช่ าระบญัชหีรอืจดทะเบยีนเลกิแลว้ ใหต้ดัทิง้

5 บรรทัดที ่x : column y a ความยาวเกนิกวา่ b ตวัอักษร

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ความยาวของขอ้มลูทีก่ าหนดใน column y)

6 บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถู่กตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(23,5) โดยความยาวของตวัเลขหนา้ทศนยิม

 หา้มเกนิ 18 หลกั และความยาวของตวัเลขหลงัทศนยิม หา้มเกนิ 5 หลกั และไมเ่ป็นตวัเลขตดิลบ

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

7 บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถู่กตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(5,2) โดยความยาวของตวัเลขหนา้ทศนยิม 

หา้มเกนิ 3 หลกั และความยาวของตวัเลขหลงัทศนยิม หา้มเกนิ 2 หลกั และมคีา่ตัง้แต ่0.00 ถงึ 100.00

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

8 บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีน xxxxxx/xxxx มสีดัสว่น net redemption ตอ่ NAV มากกวา่ 5% หรอื เลขทีจ่ดทะเบยีน xxx/xxxx 

มสีดัสว่น redemption ตอ่ NAV สะสม 5 วนัท าการ มากกวา่ 10% column y ใหร้ะบ ุa ใหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

9 บรรทัดที ่x : เลขทีจ่ดทะเบยีน xxxxxx/xxxx ใหร้ายงาน column y a ใหค้รบถว้น โดยใชข้อ้มลู ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืน

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

10 บลจ. x ใหน้ าสง่ขอ้มลูของวนัท าการกอ่นหนา้ใหค้รบถว้นกอ่นการน าสง่ขอ้มลูในวนัท าการลา่สดุ

ตรวจสอบความยาวของสาเหตทุีผู่ถ้อืหน่วยไถ่ถอน

4 (ตอ่) ตรวจสอบกองทนุรวมทีส่ง่เกนิ (ตอ่)

ตรวจสอบขอ้มลูทีช่นดิของขอ้มลูเป็น num(23,5)

     6.1 มลูคา่ขายหน่วยลงทนุไมร่วม IPO (บาท)

     6.2 มลูคา่ Switch in ไมร่วม IPO (บาท)

     6.3 มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (บาท)

     6.4 มลูคา่ Switch Out (บาท)

     6.5 มลูคา่ NAV (บาท)

     6.6 มลูคา่การลงทนุใน EQ (บาท)

ตรวจสอบขอ้มลูทีช่นดิของขอ้มลูเป็น num(5,2)

     7.1 การด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งใน Tier I

     7.2 การด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งใน Tier II

ตรวจสอบตอ้งสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี้

     8.1 การด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งใน Tier I (%)

     8.2 การด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งใน Tier II (%)

     8.3 สาเหตทุีผู่ถ้อืหน่วยไถ่ถอน

ตอ่เมือ่

     1. ((มลูคา่รับซือ้คนื+Switch-out-มลูคา่ขาย-มลูคา่ Switch-in) ของกองใดๆ/มลูคา่ NAV ของกองนัน้)*100

 > 5 หรอื

     2. ((มลูคา่รับซือ้คนื+Switch-out-มลูคา่ขาย-มลูคา่ Switch-in) ของกองใดๆ สะสม 5 วนัท าการ /มลูคา่ NAV

 ของกองนัน้ ณ วนัตัง้ตน้ของการสะสม)*100 > 10

ตรวจสอบตอ้งรายงาน "มลูคา่การลงทนุใน EQ (บาท)" ตอ่เมือ่งวดของรายงานเป็นวนัท าการสดุทา้ยของเดอืน

ตรวจสอบวา่บลจ.จะตอ้งน าสง่ขอ้มลูในวนัท าการกอ่นหนา้ จงึจะสง่ขอ้มลูในวนัท าการปัจจบุนัได ้เพือ่ใหข้อ้มลู

รายวนัมคีวามตอ่เนือ่ง
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Validate Message ของรายงานสถานะและการลงทนุของทกุกองทนุสว่นบคุคล

Simple Validation

No. Message

1 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

2.1 รหัสบรษัิทจัดการ : ตรงกับทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2.2 ชือ่รายงาน : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด = PF1000 บรรทัดที ่x : column y a ไมถ่กูตอ้งตามทีส่ านักงานก าหนด คอื PF1000

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2.3 งวดของรายงาน : ตรงตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด (YYYYMMDD 

และเป็นวนัสดุทา้ยของเดอืน)

บรรทัดที ่x : column y a (b) ไมส่อดคลอ้งกับ Report Period (c) ทีส่รา้งแบบรายงานไว ้และ format ตอ้ง

เป็น YYYYMMDD 

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

c คอื ขอ้มลู report period ทีบ่รษัิทจัดการสรา้งแบบรายงาน)

2.4 จ านวนกองทนุ บรรทัดที ่x : column y a (b) ไมถ่กูตอ้ง ตอ้งเป็นตัวเลขไมเ่กนิ 5 หลักเทา่นัน้

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2.5 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล (บาท)

2.6 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุ

ประกันสงัคม และอืน่ๆ (บาท)

3 บรรทัดที ่x : จ านวนขอ้มลูขาดหรอืเกนิ จ านวนขอ้มลูไมเ่ทา่กับ y คอลัมน์

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื จ านวน column ทีต่อ้งมใีนบรรทัดที ่x)

No. Message

1 บรรทัดที ่x : Column y a ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลู กรณุาระบใุหค้รบถว้น

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

2 บรรทัดที ่x : Column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

ค าอธบิายการตรวจสอบ

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดแรก (Header)

2 ตรวจสอบคา่ของขอ้มลู (เฉพาะบรรทัด 

header)

บรรทัดที ่x : column y a ไมถ่กูตอ้ง (b) โดยความยาวของตัวเลขหนา้ทศนยิม หา้มเกนิ 17 หลัก และความ

ยาวของตัวเลขหลังทศนยิม หา้มเกนิ 2 หลัก

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

ตรวจสอบจ านวนขอ้มลูบรรทัดที ่2 ถงึบรรทัดสดุทา้ย (Data)

Complex Validation

ค าอธบิายการตรวจสอบ

Check Required Field

     1.1 รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ

     1.2 มลูคา่ยตุธิรรม (บาท)

Check รหัสตา่งๆ ใหต้รงกับทีส่ านักงานก าหนด

     2.1 รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ

     2.2 รหัสตลาด
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รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ ทีต่อ้งระบชุือ่ผูอ้อกหลักทรัพย/์คูส่ญัญา ชือ่ยอ่

หลักทรัพย/์สญัญา และรหัสตลาด (101-224, 401-407)

รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ ทีไ่มต่อ้งระบชุือ่ผูอ้อกหลักทรัพย/์คูส่ญัญา ชือ่

ยอ่หลักทรัพย/์สญัญา และรหัสตลาด (301-399, 500-599, 601-699, 

901-903)

4 บรรทัดที ่x : Column y a มคีวามยาวเกนิกวา่ทีส่ านักงานก าหนด

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

กรณีเป็น num(19,2) บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(19,2) โดยความยาว

ของตัวเลขหนา้ทศนยิม หา้มเกนิ 17 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิม หา้มเกนิ 2 หลัก

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

กรณีเป็น num(12,2) บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง (b) ชนดิของขอ้มลูทีก่ าหนดเป็น num(12,2) โดยความยาว

ของตัวเลขหนา้ทศนยิม หา้มเกนิ 10 หลัก และความยาวของตัวเลขหลังทศนยิม หา้มเกนิ 2 หลัก

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y

b คอื ขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

6.1 ตรวจสอบสนิทรัพย/์หนีส้นิทกุประเภททีไ่มใ่ชเ่งนิฝากออมทรัพย ์เงนิฝาก

กระแสรายวนั NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call

Issue Code (a) ซ ้ากัน ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุa คอื ชือ่ยอ่หลักทรัพย/์สญัญา)

6.2 ตรวจสอบสนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิฝากออมทรัพย ์เงนิฝากกระแสรายวนั 

NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call

Asset/Liab. Code (a) และ Issue Code (b) ซ ้ากัน ในไฟลน์ี้

(หมายเหต ุa คอื รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 

b คอื ชือ่ยอ่หลักทรัพย/์สญัญา)

7.1 ตรวจสอบสนิทรัพย/์หนีส้นิทกุประเภททีไ่มใ่ชเ่งนิฝากออมทรัพย ์เงนิฝาก

กระแสรายวนั NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call ส าหรับกองทนุรวม/

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

บรรทัดที ่x : ชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีร่ายงาน a ไมส่อดคลอ้งกับตลาดทีร่ายงาน ใหแ้กไ้ขชือ่ยอ่หลักทรัพย ์หรอื

รหัสตลาดใหถ้กูตอ้ง

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื ชือ่ยอ่หลักทรัพยท์ีร่ายงานในบรรทัดที ่x)

7.2 ตรวจสอบสนิทรัพยท์ีเ่ป็นเงนิฝากออมทรัพย ์เงนิฝากกระแสรายวนั 

NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call และรายงานรหัสตลาดเป็น 001 หรอื 

003 หรอื 005 หรอื 006 หรอื 007 หรอื 008

บรรทัดที ่x : column y รายงาน Asset/Liab. Code เป็นเงนิฝากออมทรัพย ์หรอืเงนิฝากกระแสรายวนั 

NCD/CD Call P/N Call และ B/E Call แตร่ายงาน Market Code ใน column z เป็นหลักทรัพยท์ี ่listed ใน 

SET MAI BEX TFEX ThaiBMA ใหแ้กไ้ข Market Code ใหถ้กูตอ้ง

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีร่ายงาน Asset/Liab. Code

z คอื Column ทีร่ายงาน Market Code)

8 บรรทัดที ่x : จ านวนหน่วยยกมา (a) บวก จ านวนหน่วยซือ้หรอืเพิม่ (b) หักจ านวนหน่วยขายหรอืลด (c) ไม่

เทา่กับ จ านวนหน่วยคงเหลอื (d)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของจ านวนหน่วยยกมาทีร่ายงาน

b คอื คา่ของจ านวนหน่วยซือ้หรอืเพิม่ทีร่ายงาน

c คอื คา่ของจ านวนหน่วยขายหรอืลดทีร่ายงาน

d คอื คา่ของจ านวนหน่วยคงเหลอืทีร่ายงาน)

3 Check Required Field with Condition

     3.1 ชือ่ผูอ้อกหลักทรัพย/์คูส่ญัญา

     3.2 ชือ่ยอ่หลักทรัพย/์สญัญา

     3.3 รหัสตลาด

บรรทัดที ่x : column y a ทีร่ายงานไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิวา่ตอ้งรายงาน a 

หรอืไม ่หรอืรายงาน a ไมต่รงกับทีส่ านักงานก าหนด

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

y คอื Column ทีต่รวจสอบ

a คอื field name ของขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการรายงานใน Column y)

5 ความยาวของขอ้มลูทีเ่ป็นตัวเลขทศนยิมหา้ม

มากกวา่ทีร่ะบุ

6 ตรวจสอบการรายงาน Issue/Contract Code

 ซ ้าภายใน Text File เดยีวกัน

7 ชือ่ยอ่หลักทรัพย ์(ISSUE NAME) ทีร่ายงาน

ไมส่มัพันธก์ับรหัสตลาด

จ านวนหน่วยยกมา + จ านวนหน่วยซือ้หรอืเพิม่ - จ านวนหน่วยขายหรอืลด ตอ้งเทา่กับ จ านวนหน่วยคงเหลอื ใน Text File 

เดยีวกัน

ความยาวของขอ้มลูทีเ่ป็นตัวอักษร หา้มยาวเกนิกวา่ทีก่ าหนด
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9 ผลรวมของมลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ ตัง้แต ่101-599 (a) ไมเ่ทา่กับ มลูคา่ยตุธิรรมของ

รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 901 (b)

(หมายเหต ุx คอื เลขทีบ่รรทัดทีต่รวจสอบ

a คอื คา่ของผลรวมของมลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ ตัง้แต ่101-599 ทีไ่ดจ้ากการค านวณ

b คอื คา่ของมลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 901)

10 ผลรวมของมลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ ตัง้แต ่601-699 (a) ไมเ่ทา่กับ มลูคา่ยตุธิรรมของ

รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 902 (b)

(หมายเหต ุa คอื คา่ของผลรวมของมลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ ตัง้แต ่601-599 ทีไ่ดจ้าก

การค านวณ

b คอื คา่ของมลูคา่ยตุธิรรมของมฺลคา่หนีส้นิรวมทีร่ายงาน)

11 มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่สนิทรัพยร์วม (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 901) (a) ลบ มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่

หนีส้นิรวม (รหัสประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 902) (b)ไมเ่ทา่กับ มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัส

ประเภทสนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) (c)

(หมายเหต ุa คอื คา่ของมลูคา่ยตุธิรรมของมฺลคา่สนิทรัพยร์วมทีร่ายงาน

b คอื คา่ของมลูคา่ยตุธิรรมของมฺลคา่หนีส้นิรวมทีร่ายงาน

c คอื คา่ของมลูคา่ยตุธิรรมของมฺลคา่สนิทรัพยส์ทุธทิีร่ายงาน)

12 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล (a) บวก มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการ กองทนุประกันสงัคม และอืน่ๆ (b) ไมเ่ทา่กับ มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(รหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903) (c)

(หมายเหต ุa คอื คา่ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองบคุคลธรรมดา/นติบิคุคลทีร่ายงาน

b คอื คา่ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุประกันสงัคม และอืน่ๆ ที่

รายงาน

c คอื คา่ของมลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีร่ายงาน)

sum มลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ ตัง้แต ่101-599 ตอ้งเทา่กับ มลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/

หนีส้นิ 901

sum มลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ ตัง้แต ่601-699 ตอ้งเทา่กับ มลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/

หนีส้นิ 902

มลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 901 ลบ มลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 902 ตอ้งเทา่กับ 

มลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภทสนิทรัพย์/หนีส้นิ 903

ผลรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล (บาท) และมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการ กองทนุประกันสงัคม และอืน่ๆ (บาท) ทีร่ายงานในบรรทัดแรก ตอ้งเทา่กับมลูคา่ยตุธิรรมของรหัสประเภท

สนิทรัพย/์หนีส้นิ 903
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