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ประวตัิการปรับปรุง 

15 สิงหาคม 2551 เพ่ิมคู่มือการจดัท าเท็กไฟลแ์บบรายงาน บ.ล.2, บ.ล.2/1, บ.ล.4/1 และ บ.ล.8 
23 ธนัวาคม 2551 ปรับปรุงคู่มือเพ่ือรองรับการจดัท าเท็กซ์ไฟลแ์บบรายงาน บ.ล.9/1 และ บ.ล.9/2 
19 มกราคม 2552 ปรับปรุงคู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลแ์บบรายงาน บ.ล.4/1 เพ่ือรองรับตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ท่ี สธ. 2/2552 เร่ือง 
การค านวณและรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ โดยมีการปรับปรุง
ช่ือรายการใหร้องรับการลงทุนในทองค า/อนุพนัธ์ในทองค า สินคา้โภคภณัฑ ์
(commodity) และตวัแปรอ่ืน และการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศผา่นบริษทั
หลกัทรัพยต์่างประเทศ นอกจากนั้นยงัปรับปรุงรหสัรายการท่ีใชอ้า้งอิงดงัในการ
จดัท าเท็กซ์ไฟลด์งัต่อไปน้ี 

(อา้งอิงตามรูปแบบของแบบรายงานภายหลงัการปรับปรุงแลว้) 
- ส่วนท่ี 1 เงินทุนสภาพคล่อง : เพ่ิมรหสัรายการส าหรับ  9/1 ลูกหนีร้ะหว่าง

บริษทัหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
- ส่วนท่ี 2 หน้ีสิน : เพ่ิมรหสัรายการส าหรับ 7/1 เจ้าหนีร้ะหว่างบริษทั

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
- ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดท่ี 1 สินทรัพยส์ภาพคล่อง : เพ่ิมรหสั

รายการส าหรับ 
- 3.1 ทองค า 
- 4. อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน และรายการยอ่ย

ภายใตข้อ้ 4 ทั้งหมด 
- ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดท่ี 2 ค่าความเส่ียงขอ้ 1. Position Risk : 

เพ่ิมรหสัรายการส าหรับ 1.4 อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน 
- ส่วนท่ี 5 ความเส่ียงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ และทองค า  

- เพ่ิมรายการส าหรับ 2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า : ค.
ยอดรวมสุทธิทองค า (มลูค่า หน่วย : บาท) 

- ใหอ้า้งอิง รหัสสกลุเงินตราต่างประเทศ (Data Type : Currency ID) 
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด (ดูรายละเอียดใน  Appendix A 
: Data Type) 

11 มกราคม 2554 ปรับปรุงคู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลแ์บบรายงาน บ.ล.2 และ บ.ล.2/1 เพื่อรองรับตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สธ./ข/น. 
53/2553 เร่ืองแบบงบการเงินส าหรับบริษทัหลกัทรัพยแ์ละประกาศ สธ. 54/2553 เร่ือง
แบบรายงานของบริษทัหลกัทรัพย ์

22 เมษายน 2559 ปรับปรุงคู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลแ์บบรายงาน บ.ล.4/1 เพ่ือรองรับประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 1/2559 เร่ือง การค านวณ
และรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2559 
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โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป ดงัน้ี (อา้งอิงตามรูปแบบ
ของแบบรายงานภายหลงัการปรับปรุงแลว้) 

- ส่วนท่ี 1 เงินกองทุนสภาพคล่อง 
- แยกการรายงาน 5.1.1 ลกูหนีย้งัไม่พ้นก าหนดช าระ เป็น cash 

account และ cash balance 
- เปล่ียนช่ือหวัขอ้ และหวัขอ้ยอ่ยภายใตข้อ้ 8. ลกูหนีส้ านักหัก

บัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์ (TCH) และขอ้ยอ่ย 
- เปล่ียนช่ือหวัขอ้ 10. ลกูหนีร้ะหว่างบริษทัหลกัทรัพย์ 

- ส่วนท่ี 2 หน้ีสิน 

- เปล่ียนช่ือหวัขอ้ 6. เจ้าหนีส้ านักหักบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
(TCH) 

- เปล่ียนช่ือหวัขอ้ 8. เจ้าหนีร้ะหว่างบริษทัหลกัทรัพย์ 
- ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดท่ี 1 สินทรัพยส์ภาพคล่อง ขอ้ 1 

ตราสารทุนและตราสารท่ีอา้งอิงกบัตราสารทุน    (equity and equity-
linked instruments) 

- ยกเลิกรหสัรายการเดิม และเพ่ิมรหสัรายการใหม่ ภายใต ้1.1 
หุ้นสามญั / หุ้นบุริมสิทธิ 

- ยกเลิกรหสัรายการเดิม และเพ่ิมรหสัรายการใหม่ ภายใต ้1.2 
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น โดยมสิีนทรัพย์อ้างอิงเป็น 

- ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดท่ี 1 สินทรัพยส์ภาพคล่อง ขอ้ 2 
ตราสารหน้ีและตราสารท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย    (debt and interest 
rate-linked instruments) 

- ปรับปรุงรหสัรายการ ภายใต ้2.1 ตราสารหนีท่ั้วไป 

- เพ่ิมรหสัรายการ 2.2  ตราสารหนีท่ี้มกีารผิดนัดช าระเงินต้น
หรือดอกเบีย้ และยกเลิกรหสัรายการภายใต ้2.2 

- ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดท่ี 1 สินทรัพยส์ภาพคล่อง ขอ้ 5 
หน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต ์

- ยกเลิกรหสัรายการเดิม และเพ่ิมรหสัรายการใหม่ภายใต ้5. 
หน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต ์

- ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเงินลงทุน หมวดท่ี 2 ค่าความเส่ียง ขอ้ 2 
Counterparty Risk on Derivatives 

- ยกเลิกรายการเดิม และเพ่ิมรหสัรายการใหม่ภายใต ้2. 
Counterparty Risk on Derivatives 

- ส่วนท่ี 5 ความเส่ียงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า ขอ้ 
1 ฐานะเงินตราต่างประเทศแยกรายสกลุและทองค า แยกเป็นขอ้ยอ่ย 2 
ส่วนคือ 
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- 1.1 ฐานะเงินตราต่างประเทศท่ีไม่น ามาค านวณค่าความเส่ียง 
แยกรายสกลุ 

- 1.2 ฐานะเงินตราต่างประเทศท่ีน ามาค านวณค่าความเส่ียง 
แยกรายสกลุ และทองค า 

5 กนัยายน 2559 ปรับปรุงคู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟล ์โดยเพ่ิมคู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ืออ านวยความ
สะดวกในการป้อนช่ือหลกัทรัพยใ์นการจดัท า “แบบรายงานรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์
บริษทัก าหนดใหลู้กคา้ตอ้งวางเงินสดล่วงหนา้ก่อนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพย ์(Cash 
Balance)” 

19 กนัยายน 2559 เพ่ิมคู่มือการจดัท าเท็กไฟลแ์บบรายงาน บ.ล.4/1 รายวนั 
1 ธนัวาคม 2559 ปรับปรุงคู่มือการจดัทาเท็กซ์ไฟลแ์บบรายงาน บ.ล.2 และแบบรายงาน บ.ล. 2/1 เพื่อ

รองรับประกาศสานกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สธ. 50/2559 เร่ือง แบบรายงานของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยมีผลใชบ้งัคบักบัการจดัทาและยืน่รายงาน
สาหรับขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

29 ธนัวาคม 2560 ปรับปรุงคู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลแ์บบรายงาน บ.ล.4/1 เพ่ือรองรับประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 50/2560 เร่ือง การค านวณ
และรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ดงัน้ี  

- เพ่ิม “ส่วนสรุป” 
- เพ่ิม “ความเส่ียง : จากการจดัการลงทุน” 
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บุคคลทีรั่บการติดต่อ 
 
เจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์0-2695-9999 หรือ 0-2263-6499 ต่อ 2527 โทรสาร 0-2263-6250 
 
Service Helpdesk 
Information and Communication Technology Department 
The Office of the Securities and Exchange Commission 
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon , Chatuchak Bangkok 10900 
Tel. 1207, 0-2033-9999 Fax. 0-2033-9660 
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สารบัญ 
หนา้ 

บทน า  8 
มาตรฐานรูปแบบของเทก็ซ์ไฟล์                                                                      9 

คุณสมบติัของเทก็ซ์ไฟล์        9 
ตวัคัน่ระหวา่งฟิลดข์อ้มูล        9 
องคป์ระกอบของเทก็ซ์ไฟล ์        9 
การแยกเทก็ซ์ไฟลเ์พ่ือส่งแบบรายงาน (Multiple Text Files)     10 
ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้Multiple Text Files       10 

ค าอธิบายเอกสารโครงสร้างเทก็ซ์ไฟล์ของแบบรายงาน                 15 
แบบรายงาน บ.ล.2 : รายงานฐานะทางการเงิน                  15 

Header Record         17 
Detail Record : สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้น      18 

แบบรายงาน บ.ล.2/1 : รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย                  23 
Header Record         23 
Detail Record : รายได ้และค่าใชจ่้าย       24 

แบบรายงาน บ.ล.4/1 :  แบบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ                28 
Header Record         28 
Detail Record : ส่วนสรุป                          29 
Detail Record : ส่วนท่ี 1 เงินกองทุนสภาพคล่อง                       29 
Detail Record : ส่วนท่ี 1 การปรับค่าความเส่ียง       32 
Detail Record : ส่วนท่ี 2 หน้ีสิน        33 
Detail Record : ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเงินลงทุน  

หมวดท่ี 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง       35 
หมวดท่ี 2 : ค่าความเส่ียง ขอ้ 1. Position Risk      40 
หมวดท่ี 2 : ค่าความเส่ียง ขอ้ 2. Counterparty Risk on Derivatives    41 
หมวดท่ี 2 : ค่าความเส่ียง ขอ้ 3.1 Large Exposure Risk ตามวิธีท่ี 1    43 
หมวดท่ี 2 : ค่าความเส่ียง ขอ้ 3.2 Large Exposure Risk ตามวิธีท่ี 2    44 

Detail Record : ส่วนท่ี 4 ความเส่ียงจากการรับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์    45 
Detail Record : ส่วนท่ี 5 ความเส่ียงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ     47 
Detail Record : ส่วนท่ี 6 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย      49 
Detail Record : ส่วนท่ี 7 การค านวณสินทรัพยส์ภาพคล่องสุทธิหกัดว้ยหน้ีสินระยะสั้น   50 

แบบรายงาน บ.ล.8 : รายงานทรัพย์สินของลูกค้า                  52 
Header Record         52 
Detail Record : ทรัพยสิ์นของลูกคา้       53 

แบบรายงาน บ.ล.9 : รายงานการท าธุรกรรม                  54 
Header Record         54 
Detail Record : ขอ้ 1 รายละเอียดลูกคา้ 

(1) รายละเอียดการให้กูย้มืเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์     55 
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(2) การด ารงหลกัประกนัของบญัชีมาร์จ้ิน และบญัชีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้   56 
(3) รายละเอียดลูกคา้มาร์จ้ิน       57 
(4) รายละเอียดหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นหลกัประกนับญัชีมาร์จ้ิน    58 

Detail Record : ขอ้ 2 ขอ้มูลการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาด 
(1) ขอ้มูลการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาด (นบัตามจ านวนสญัญา)   59 
(2) ขอ้มูลการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกคา้ในประเทศ    61 

Detail Record : ขอ้ 3 ขอ้มูลการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด 
(1) มูลค่าการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตวัแปรอา้งอิง           62  
และประเภทสญัญา 
(2) มูลค่าการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามประเภทคู่สญัญา      63 

Detail Record : ขอ้ 4 มูลค่าการท าธุรกรรม SBL      64 
Detail Record : ขอ้ 5 รายละเอียดลูกหน้ีท่ีมีปัญหา      65 
Detail Record : ขอ้ 6 ขอ้มูลเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) ท่ีมีมูลค่า                   66 
ตามราคาทุนตั้งแต่ 10 ลา้นบาท หรือมีสดัส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นหรือจ านวนหน่วย
ทั้งหมด 
Detail Record : ขอ้ 7 มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เฉพาะบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย)์ 67 

แบบรายงาน บ.ล.9/1 : รายงานการท าธุรกรรมของผู้จดทะเบียนผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า         68 
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Detail Record :  (2) มูลค่าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามประเภทคู่สญัญา  70 
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แบบรายงาน บ.ล.9/2 : รายงานการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (SBL)                                                71 
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แบบรายงานรายช่ือหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทก าหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้า 
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Detail Record         73 
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บทน า 
 

ระบบ One For All Reporting System (OFAR) เป็นระบบรวมศูนยใ์นการรับ-ส่งแบบ
รายงานต่างๆ ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ดัท าข้ึนเพื่อให้
บริษทัสามารถส่งขอ้มูลแบบรายงานแบบออนไลน์มายงัส านกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจดัเตรียมขอ้มูลท่ีจะน าเขา้สู่ระบบโดยบริษทัสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลภายใน
บริษทั (ระบบ Back-office ต่างๆ) มาใชส้ร้างเทก็ซ์ไฟลใ์นรูปแบบท่ีสามารถน าส่งผา่นระบบได ้
ส านกังาน ก.ล.ต. จึงก าหนดมาตรฐานการน าเขา้ขอ้มูลในรูปแบบเทก็ซ์ไฟล ์แบบ ใช ้“|” (Pipe) 
เป็นตวัคัน่ (Pipe-delimeted Text File) ข้ึนมาตามรูปแบบท่ีคู่มือฉบบัน้ีก าหนดไวใ้นรายละเอียด 
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มาตรฐานรูปแบบของเทก็ซ์ไฟล์ 
 

1. คุณสมบัติของเทก็ซ์ไฟล์ 
- เป็นไฟลบ์นัทึกขอ้มูลอกัขระ (ASCII) 
- ไม่มีขอ้ก าหนดในการตั้งช่ือแฟ้มขอ้มูล แต่ตอ้งใชส้กุล *.txt เท่านั้น 

2. ตัวคั่นระหว่างฟิลด์ข้อมูล 
- ใช ้“|” (Pipe) คัน่ระหวา่งสองฟิลดข์อ้มูลใดๆ 
- ไม่ตอ้งปะ “|” น าหนา้ฟิลดข์อ้มูลฟิลดแ์รก 
- ไม่ตอ้งปะ “|” ดา้นหลงัฟิลด์ขอ้มูลสุดทา้ยของบรรทดั  
- กรณีฟิลดข์อ้มูลท่ีตอ้งการส่งค่าวา่ง (Null) ใหป้ะ “|” ตามหลงั “|” ก่อนหนา้ไดเ้ลย โดย

ไม่ตอ้งส่งค่าเป็นอกัขระเวน้วรรค  (“ ” หรือ White space)  
ตวัอยา่ง  

20|99|25510731  -> รูปแบบการใช ้“|” คัน่แบบปกติ 
050000|020000||3000   ->  รูปแบบบรรทดัท่ีมีการส่งฟิลดข์อ้มูลท่ีเป็นค่าวา่ง 

3. องค์ประกอบของเทก็ซ์ไฟล์  
ก าหนดใหเ้ทก็ซ์ไฟลท่ี์จะน าส่งผา่นระบบ OFAR ตอ้งประกอบดว้ย 

3.1. บรรทดัท่ีเป็น Header Record 
- ทุกคร้ังท่ีมีการน าเขา้ขอ้มูลโดยใชเ้ทก็ซ์ไฟล ์ ไม่วา่จะเป็นการน าเขา้คร้ังแรก หรือ

เพื่อปรับปรุงขอ้มูลเดิม ก าหนดใหต้ าแหน่ง Header Record อยูท่ี่บรรทดัแรกเสมอ 
- ระบบจะใช ้ Header Record ในการแยกประเภทแบบรายงาน บริษทัผูส่้งขอ้มูล 

และระบุงวดการรายงาน 
- ใชต้วัคัน่ระหวา่งฟิลดข์อ้มูลตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ขอ้ 2) 
- ล าดบัของฟิลดข์อ้มูลท่ีเป็นองคป์ระกอบของ Header Record ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานของแต่ละประเภทแบบรายงาน 
3.2. บรรทดัท่ีเป็น Detail Record 

โครงสร้างทัว่ไปของแบบรายงาน จะแยกหวัขอ้ภายในเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนยงั
สามารถประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยไดอี้กหลายขอ้ ซ่ึงการรายงานส่วนยอ่ย หรือขอ้ยอ่ยก็คือการ
สร้างบรรทดั Detail Record ท่ีประกอบดว้ยฟิลดข์อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีรายงานนั้นๆ 
ตามรูปแบบและล าดบัท่ีก าหนดนัน่เอง 

ขอ้ควรทราบเก่ียวกบั Detail Record มีดงัต่อไปน้ี 
- ต าแหน่งของ Detail Record ในเทก็ซ์ไฟลจ์ะอยูต่ ั้งแต่บรรทดัท่ี 2 เป็นตน้ไป 
- ใชต้วัคัน่ระหวา่งฟิลดข์อ้มูลตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ขอ้ 2) 
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- ล าดบัของฟิลดข์อ้มูลท่ีเป็นองคป์ระกอบของ Detail Record ใดๆ ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานของแต่ละประเภทแบบรายงาน 

- ต าแหน่งของ Detail Record ท่ีเป็นตวัแทนขอ้ยอ่ยท่ีรายงานใดๆ ในเทก็ซ์ไฟล์
หน่ึงๆ จะไม่มีความสัมพนัธ์กบั Detail Record ท่ีเป็นตวัแทนขอ้ยอ่ยอ่ืนๆ ท่ีถูก
ส่งมากบัเทก็ซ์ไฟลเ์ดียวกนั ถึงแมว้า่จะเป็นขอ้มูลในส่วนเดียวกนัหรือภายใต้
หวัขอ้เดียวกนัก็ตาม 

4. การแยกเทก็ซ์ไฟล์เพ่ือส่งแบบรายงาน (Multiple Text Files) 
- การส่งขอ้มูลแบบรายงานแต่ละงวด สามารถจดัท าเทก็ซ์ไฟลย์อ่ยหลายๆ ไฟลไ์ด ้และ

น าเขา้ระบบ OFAR พร้อมกนัในคราวเดียว หรือแยกกนัน าเขา้ระบบคนละคร้ังก็ได ้
- ระบบจะตรวจสอบการน าเขา้รายการขอ้มูล (Detail Record) ขอ้เดียวกนัมากกวา่ 1 

คร้ัง (การน าเขา้ซ ้ า) โดยใชฟิ้ลดอ์า้งอิงรายการตามท่ีระบุในมาตรฐานโครงสร้าง 
Detail Record แต่ละประเภท (ฟิลดท่ี์มีเคร่ืองหมาย (Ref) และเป็นอกัษรตัวหนา) เพื่อ
ด าเนินการลบขอ้มูลเดิมและแทนท่ีขอ้มูลในฐานขอ้มูลดว้ยขอ้มูลจากเทก็ซ์ไฟลท่ี์
น าเขา้ผา่นระบบคร้ังล่าสุด 

- เทก็ซ์ไฟลย์อ่ยของแบบรายงานงวดใดๆ ตอ้งคดัลอกและปะ Header Record  ให้
เหมือนกนั และวางท่ีบรรทดัแรกของไฟลย์อ่ยทุกไฟล ์ ระบบจึงจะสามารถจบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีส่งผา่นมาระหวา่งกลุ่มเทก็ซ์ไฟลไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- การจดัท าเทก็ซ์ไฟลส์ าหรับน าเขา้ขอ้มูลแต่ละงวดนั้น ส่วนยอ่ยของรายงาน 1 ส่วน ยงั
สามารถแยกน าเขา้โดยแบ่งเป็นหลายเทก็ซ์ไฟลไ์ด ้ หรือกรณีมีการน าขอ้มูลเขา้ระบบ 
OFAR ไปแลว้ ยงัสามารถจดัท าเทก็ซ์ไฟลเ์ฉพาะส่วน/ขอ้ยอ่ยเพื่อน าเขา้ขอ้มูล
เฉพาะท่ีตอ้งการปรับปรุงก็ได ้

- ต าแหน่งของ Detail Record ท่ีปรากฏในเทก็ซ์ไฟล ์มิไดมี้ขอ้จ ากดั หรือมีนยัส าคญัต่อ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน าเขา้สู่ระบบ ดงันั้น เพียงแค่สร้าง Detail Record โดยระบุ 
ฟิลดอ์า้งอิงรายการใหถู้กตอ้ง ระบบก็สามารถระบุไดว้า่ส่วนใด หรือขอ้ยอ่ยใดของ
แบบรายงาน ท่ีจะแทนท่ีโดย Detail Record นั้นๆ และสามารถน าขอ้มูลเขา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Multiple Text Files 
กรณีท่ีบริษทัตอ้งใชฐ้านขอ้มูลประกอบจากหลายระบบ (Back-office Systems) เพื่อ

สร้างแบบรายงานหน่ึงๆ สามารถประยกุตใ์ชก้ารแยกเทก็ซ์ไฟลไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
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ตัวอย่าง แสดงการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์ระบบแบบรายงาน บ.ล.9 งวดเดือนกรกฎาคม 2551  
 
แฟ้มข้อมลู#1 : ขอ้1_รายละเอียดลูกคา้_(1).txt 
วตัถปุระสงค์ : สร้างเทก็ซ์ไฟลข์อ้ 1 รายละเอียดลูกคา้ (1) รายละเอียดการใหกู้ย้มืเงินเพื่อ
ซ้ือหลกัทรัพย ์
 

 
รูปท่ี 1: โครงสร้างแบบรายงาน 

 
20|99|25510731            -> Header Record 
010100|0200|2500|250 -> 1. ยอดรวมมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนั  
010100|0300|3500|50   -> 2. ยอดรวมมูลค่าหลกัประกนัอ่ืน 
010100|0700|5000|600 -> 4. ยอดรวม credit line ทั้งหมด 
010100|0800|900|300   -> 5. ยอดรวมทรัพยสิ์นส่วนเกิน (excess equity) 
010100|0400|1000|65   -> 3. ยอดเงินใหกู้ย้มืคงคา้ง (margin loan) 

รูปท่ี 2 : ไฟล์ “ข้อ1_รายละเอียดลูกค้า_(1).txt” 
 
ข้อสังเกต 

- บรรทดัแรกตอ้งเป็น Header Record เท่านั้น 
- ตั้งแต่บรรทดัท่ี 2 เป็นตน้ไป เป็น Detail Record 
- Detail Record  ท่ีอยูภ่ายใตแ้บบรายงานส่วนเดียวกนัไม่จ  าเป็นตอ้ง

เรียงล าดบัตามโครงสร้างแบบรายงานก็ได ้
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แฟ้มข้อมลู#2 : ขอ้1_การด ารงหลกัประกนัฯ_(2)_1.txt 
วตัถปุระสงค์ : สร้างเทก็ซ์ไฟลข์อ้ 1 รายละเอียดลูกคา้ (2) การด ารงหลกัประกนัของบญัชี
มาร์จ้ิน และบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เฉพาะบัญชีมาร์จิน้ 

 
รูปท่ี 3 : โครงสร้างแบบรายงาน 

 

20|99|25510731 
010200|0100|200|2500|            -> บญัชีมาร์จ้ิน -> Call Margin 
010200|0200|150|2000|2000    -> บญัชีมาร์จ้ิน -> Force Sell/ Buy 

รูปท่ี 4: ไฟล์ “ข้อ1_การด ารงหลักประกันฯ_(2)_1.txt” 
 

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
- บรรทดัแรกยงัคงตอ้งเป็น Header Record ท่ีคดัลอกมาจากเทก็ซ์ไฟลแ์รก 
- ตั้งแต่บรรทดัท่ี 2 เป็นตน้ไป สามารถระบุเพียง Detail Record บางขอ้จาก

ทั้งหมดของส่วนท่ีตอ้งรายงานก็ได ้
 

แฟ้มข้อมลู#3 : ขอ้1_การด ารงหลกัประกนัฯ_(2)_2.txt 
วตัถปุระสงค์ : สร้างเทก็ซ์ไฟลข์อ้ 1 รายละเอียดลูกคา้ (2) การด ารงหลกัประกนัของบญัชี
มาร์จ้ิน และบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เฉพาะบัญชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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รูปท่ี 5 : โครงสร้างแบบรายงาน 
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20|99|25510731 
010200|0500|7|350|350 -> บญัชีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ -> Force Sell/Buy 

010200|0400|10|500|     -> บญัชีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ -> Call Margin 
รูปท่ี 6 :ไฟล์ “ข้อ1_การด ารงหลักประกันฯ_(2)_2.txt” 

 
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

- บรรทดัแรกยงัคงตอ้งเป็น Header Record ท่ีคดัลอกมาจากเทก็ซ์ไฟลแ์รก 
- Detail Record  ท่ีอยูภ่ายใตแ้บบรายงานส่วนเดียวกนัไม่จ  าเป็นตอ้ง

เรียงล าดบัตามโครงสร้างแบบรายงานก็ได ้
 
จากตวัอยา่งการสร้างเทก็ซ์ไฟลท์ั้ง 3 ตวัอยา่งขา้งตน้ บริษทัสามารถจดัท าเทก็ซ์

ไฟลส่์วนอ่ืนๆ เพื่อน าส่งผา่นระบบ OFAR ได ้ ในลกัษณะเดียวกนัตามรายละเอียดการ
จดัท า Header Record และ Detail Record ท่ีโครงสร้างเทก็ซ์ไฟลข์องแบบรายงานแตละ
ประเภทก าหนด 

 หลงัจากน าเขา้ขอ้มูลแบบรายงานในงวดใดๆ ผา่นระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ กรณี
ท่ีตอ้งการแกไ้ขบางส่วนหรือบางขอ้ยอ่ยของแบบรายงาน สามารถด าเนินการได ้2 วธีิ คือ 

(1) แกไ้ขขอ้มูลผา่นหนา้จอแกไ้ขแบบรายงานท่ีระบบ OFAR จดัไวใ้ห้ โดย
ช่องทางน้ีเหมาะส าหรับ 

- การป้อนขอ้มูลปริมาณไม่มากนกั  
- การแกไ้ขขอ้มูลหลายๆ ส่วน/ขอ้ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

การแกไ้ขขอ้มูลผา่นช่องทางน้ีจดัวา่ท าให้เกิดความสะดวกแก่ผูน้ าเขา้ขอ้มูล 
เน่ืองจากระบบจะแสดงขอ้มูลแบบรายงานท่ีจดัเก็บไวแ้ลว้ในฐานขอ้มูลของ
ระบบ OFAR ผูน้ าเขา้ขอ้มูลเพียงแต่แกไ้ขเฉพาะส่วน/ขอ้ท่ีตอ้งการ และจดัเก็บ
ขอ้มูลเพียงเท่านั้น 

(2) จดัท าเทก็ซ์ไฟลอี์กชุดท่ีจะน าส่งขอ้มูลไปแทนท่ีขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นระบบ 
วธีิน้ีเหมาะส าหรับ 

- การแกไ้ขขอ้มูลปริมาณมากๆ 
- การแกไ้ขเน้ือหา Detail Record ท่ีกระทบคร้ังละหลายรายการท่ีมี

โครงสร้างเหมือนกนั  



คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 15 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

- การแกไ้ขขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงมาจากระบบภายในบริษทั (Back-office 
System) ซ่ึงมีการจดัท าโปรแกรม/โมดูลเฉพาะในการสร้างเทก็ซ์ไฟล์
อยูแ่ลว้ 

เทก็ซ์ไฟลด์งักล่าวตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
- บรรทดัแรกยงัคงตอ้งเป็น Header Record ท่ีคดัลอกมาจากเทก็ซ์ไฟล์

ตน้ฉบบั 
- Detail Record  เฉพาะของขอ้ยอ่ยท่ีตอ้งการแกไ้ขเท่านั้น โดยไม่มี

ความจ าเป็นตอ้งคดัลอก Detail Record ทุกขอ้ยอ่ยท่ีอยูใ่นส่วน
เดียวกนัมาดว้ยทั้งหมด และไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบั Detail Record 
ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างของแบบรายงานอีกดว้ย 

 
แฟ้มข้อมลู#4 : ขอ้1_การด ารงหลกัประกนัฯ_update.txt 
วตัถปุระสงค์ : หลงัจากบริษทัน าส่งขอ้มูลแบบรายงาน บ.ล.9 โดยใชเ้ทก็ซ์ไฟล ์ 3 ไฟล์
ขา้งตน้ไปแลว้ เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลจึงสร้างเทก็ซ์ไฟลข้ึ์นมา 1 ไฟล ์ ท่ีมีเน้ือความตรง
กบัขอ้มูลท่ีตอ้งการน าไปแทนท่ีขอ้มูลท่ีน าเขา้ผา่นระบบไปแลว้ ดงัต่อไปน้ี 
 

20|99|25510731 
010200|0400|15|550|     -> บญัชีสญัญาซ้ือชายล่วงหนา้ -> Call Margin 
010200|0500|7|353|355 -> บญัชีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ -> Force Sell/Buy 

010100|0800|910|310    -> 5. ยอดรวมทรัพยสิ์นส่วนเกิน (excess equity) 
010100|0200|2550|260  -> 1. ยอดรวมมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนั 

รูปท่ี 7 :ไฟล์ “ข้อ1_การด ารงหลักประกันฯ_update.txt” 
 
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

- บรรทดัแรกยงัคงตอ้งเป็น Header Record ท่ีคดัลอกมาจากเทก็ซ์ไฟลแ์รก 
- ไม่ตอ้งคดัลอก Detail Record ทุกขอ้ยอ่ยท่ีอยูใ่นส่วนเดียวกนัมาดว้ย

ทั้งหมด  
- ไม่ตอ้งเรียงล าดบัของ Detail Record ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างของแบบ

รายงาน 
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ค าอธิบายเอกสารโครงสร้างเทก็ซ์ไฟล์ของแบบรายงาน 
 

ขอ้ควรทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการท าความเขา้ใจโครงสร้างเทก็ซ์ไฟลข์องแต่ละแบบ
รายงานท่ีจะกล่าวถึงในบทต่อไปมีดงัต่อไปน้ี 
1. คู่มือฉบบัน้ีบรรจุค าอธิบายโครงสร้างเทก็ซ์ไฟลโ์ดยแบ่งเป็นบทเฉพาะของแต่ละประเภทแบบ
รายงาน ท่านสามารถตรวจหารายละเอียดโครงสร้างเท็กซ์ไฟลข์องแบบรายงานท่ีตอ้งการไดจ้าก
สารบญัของคู่มือ 
2. แต่ละบทของการอธิบายโครงสร้างเทก็ซ์ไฟล ์จะแบ่งเป็น 

2.1. ค าอธิบายส่วน Header Record 
2.2. ค าอธิบายส่วน Detail Record 

3. โครงสร้างของ Header/Detail Record สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
รูปท่ี 8 : อธิบาย Header Record 

 

 
รูปท่ี 9 : อธิบาย Detail Record 

ช่ือฟิลด์ข้อมูล 

Data Type 

Data Type 

ฟิลด์อ้างองิ 
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- Field ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
o ฟิลด์อ้างองิ : ฟิลดท่ี์ระบบใชอ้า้งอิงขอ้ยอ่ยในแบบรายงาน ขอ้ควรทราบ

เก่ียวกบัฟิลดอ์า้งอิงมีดงัน้ี 
(1) จะมีเคร่ืองหมาย “(Ref)” ขา้งหนา้ฟิลดอ์า้งอิง และช่ือฟิลด์จะเป็นตวัอกัษร

หนา 
(2) ฟิลดอ์า้งอิงใชป้ระโยชน์ในการน าส่งเทก็ซ์ไฟลเ์พื่อปรับปรุงขอ้มูลท่ีได้

น าเขา้ระบบไปแลว้ โดยระบบจะใชค้่าของฟิลดอ์า้งอิงประกอบกนัในการ
คน้หารายการท่ีจดัเก็บในฐานขอ้มูลเพื่อด าเนินการลบออก และแทนท่ี
ดว้ย Detail Record ใหม่ท่ีมากบัเทก็ซ์ไฟลน์ั้นๆ 

o ฟิลด์ข้อมูล : ฟิลดท่ี์ระบุในแบบรายงาน 
- Data Type เป็นไปได ้3 กรณี 

(1) ค่าคงท่ี ระบุในเคร่ืองหมาย ‘’  
(2) การอา้งอิงไปยงัชุดของค่าท่ีก าหนด สังเกตจาก “ดู ประเภทรายการ” 
(3) ช่ือประเภทขอ้มูล (Data Type Name) ตามท่ีก าหนดใน Appendix A : Data 

Type เช่น Amount = ตัวเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
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แบบรายงาน บ.ล.2 : รายงานฐานะการเงิน 
(ช่ือฟิลดข์อ้มูล ดู ค าอธิบายประกอบการจัดท ารายงานฐานะการเงิน (แบบ บ.ล.2) ท่ี 
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a0.pdf ประกอบการสร้างเทก็ซ์ไฟล์) 
รหัสรายงาน : 8  
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฏเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘8’ 

(Ref) รหัสบริษัท Broker ID 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 
จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a0.pdf


คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 19 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 

หน่วย : บาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘010000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน / จ  านวนหุน้ Amount* 
รายละเอียด Description** 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 4  
ประเภทรายการ  

สินทรัพย์ 
01000000 = 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
01010000 =  1.1 เงินสด  
01020000 =  1.2 รายการเทียบเท่าเงินสด  
[ยกเลิก] 02000000 = 2. เงินฝากในสถาบนัการเงิน  
[ยกเลิก] 36000000 = 3. เงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงินสุทธิ  
03000000 =  2. หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน  
06000000 = 3. ลูกหน้ีสานกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 
06010000 =  3.1 ลูกหน้ีสานกัหกับญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
06020000 =  3.2 ลูกหน้ีสานกัหกับญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
06030000 =  3.3 ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
06040000 =  3.4 ลูกหน้ีบริษทัหลักทรัพย์ในประเทศ  
07000000 = 4. ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
07050000 =  4.1 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
07050100 =   4.1.1 ซ้ือหลกัทรัพยต์ามคาสั่ง  
07050200 =  4.1.2 เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 
07050800 =   4.1.3 ลูกหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 
07050300 =   4.1.4 ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั  
07050400 =   4.1.5 อ่ืน ๆ  
07050500 =   4.1.6 ดอกเบ้ียคา้งรับ  
07050600 =   4.1.7 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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07050700 =   4.1.8 หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
07060000 =  4.2 ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
07060100 =   4.2.1 ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
07060200 =   4.2.2 ดอกเบ้ียคา้งรับ  
07060300 =   4.2.3 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
07060400 =   4.2.4 หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
08000000 = 5. สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  
08010000 =  5.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้  
08020000 =  5.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง  
04000000 = 6. เงินลงทุนสุทธิ  
04010800 =  6.1 เงินฝากในสถาบันการเงิน  
04010100 =  6.2 หลกัทรัพยเ์พื่อคา้  
04010101 =   6.2.1 ตราสารหน้ี  
04010102 =   6.2.2 ตราสารทุน  
04010500 =  6.3 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
04010501 =   6.3.1 ตราสารหน้ี  
04010502 =   6.3.2 ตราสารทุน  
04010600 =  6.4 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาหนด  
04010601 =   6.4.1 ภายใน 1 ปี  
04010602 =   6.4.2 เกินกวา่ 1 ปี  
04010700 =  6.5 เงินลงทุนทัว่ไป  
43000000 = 7. เงินให้กู้ยมื  
05000000 = 8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้  
09000000 = 9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  
10000000 = 10. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
37000000 = 11. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
11000000 = 12. สินทรัพยอ่ื์น  
11010000 =  12.1 รายไดค้า้งรับ  
11020000 =  12.2 ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  
11030000 =  12.3 ทรัพยสิ์นรอการขาย  
11040000 =  12.4 อ่ืน ๆ  
11040100 =   12.4.1 ...  
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11040200 =  12.4.2 ...  
11040300 =  12.4.3 ...  
11040400 =  12.4.4 ...  
11040500 =  12.4.5 ...  
[ยกเลิก] 11099999 = รวมสินทรัพย์  

รวมสินทรัพย์  
 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
12000000 = 13. เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  
12010000 =  13.1 เงินกูย้มืในรูปเงินบาท  
12010100 =   13.1.1 ธนาคารพาณิชย ์ 
12010200 =   13.1.2 สถาบนัการเงินอ่ืน  
12020000 =  14.2 เงินกูย้มืในรูปเงินตราต่างประเทศ  
13000000 = 14. หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
14000000 = 15. เจา้หน้ีสานกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 
14010000 =  15.1 เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
14020000 =  15.2 เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
14030000 =  15.3 เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
14040000 =  15.4 เจ้าหน้ีบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ  
15000000 = 16. เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
15050000 =  16.1 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
15050100 =   16.1.1 ขายหลกัทรัพยต์ามค าสั่ง  
15050200 =   16.1.2 บญัชีลูกคา้  
15050300 =   16.1.3 เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 
15050400 =   16.1.4 เจา้หน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั  
15060000 =  16.2 เจา้หน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
15070000 =  16.3 ดอกเบี้ยค้างจ่าย  
38000000 = 17. หน้ีสินทางการเงินท่ีกาหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
17000000 = 18. หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  
17010000 =  18.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้  
17020000 =  18.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง  
44000000 = 19. ภาษเีงินได้ค้างจ่าย 
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16000000 = 20. ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มือ่ืน  
16010000 =  20.1 หุน้กู ้ 
16020000 =  20.2 หุน้กู ้/ ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ  
16020100 =   20.2.1 อายไุม่เกิน 1 ปี  
16020200 =   20.2.2 อายเุกิน1 ปี  
16040000 =  20.3 ตราสารหน้ีและเงินกูย้มือ่ืน ๆ  
18000000 = 21. ประมาณการหน้ีสิน  
39000000 = 22. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
19000000 = 23. หน้ีสินอ่ืน  
19010000 =  23.1 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
19020000 =  23.2 ภาษีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
19030000 =  23.3 อ่ืน ๆ (ระบุ)  
19030100 =   23.3.1 ...  
19030200 =   23.3.2 ...  
19030300 =   23.3.3 ...  
19030400 =   23.3.4 ...  
19030500 =   23.3.5 ...  

รวมหนีสิ้น  
20000000 = 24. ทุนท่ีออกและช าระแลว้  
20020000 =  24.1 หุน้บุริมสิทธ์ิ  
[ยกเลิก] 20020001 = จดทะเบียน (หุน้)  
[ยกเลิก] 20020002 = มูลค่าหุน้ละ (บาท)  
20010000 =  24.2 หุน้สามญั  
[ยกเลิก] 20010001 = จดทะเบียน (หุน้)  
[ยกเลิก] 20010002 = มูลค่าหุน้ละ (บาท)  
45000000 = 25. ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้นและหุ้นทุนซ้ือคืน  
21000000 = 26. ใบสาคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
[ยกเลิก] 22000000 = 26. ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้  
[ยกเลิก] 40000000 = 27. ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน  
[ยกเลิก] 41000000 = 28. องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ  
42000000 = 27. ก าไร (ขาดทุน) สะสม  
42010000 =  27.1 จดัสรรแลว้ 
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42010100 =   27.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย  
42010200 =   27.1.2 อ่ืน ๆ  
42020000 =  27.2 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
30000000 = 28. หกั หุน้ทุนซ้ือคืน  
41000000 = 29. องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ  

รวมส่วนของเจ้าของ  
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  
 

1  
รายการนอกงบการเงิน หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ สินทรัพย์ทีม่ีภาระผูกพนั และภาระผูกพนัอ่ืน 

31000000 = 1. การคา้ประกนั  
32000000 = 2. การขายตัว๋เงินหรือตราสารหน้ีท่ีผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ีย  
33000000 = 3. สินทรัพยท่ี์มีภาระผกูพนั  
33010000 =  3.1 อสังหาริมทรัพย ์ 
33020000 =  3.2 อ่ืน ๆ  
34000000 = 4. อ่ืน ๆ (ระบุ)  
34010000 =  4.1 ...  
34020000 =  4.2 ...  
34030000 =  4.3 ...  
34040000 =  4.4 ...  
34050000 =  4.5 ...  

รวม  
 
* [ยกเลิก] เฉพาะประเภทรายการ  

‘20010001’ (24.1 หุ้นสามญั จดทะเบียน (หุ้น)) และ  
‘20020001’ (24.2 หุ้นบุริมสิทธ์ิ จดทะเบียน (หุน้))  
ใหร้ะบุ จานวนหุ้น (หน่วย : หุน้)  

  [ยกเลิก] และเฉพาะประเภทรายการ  
‘20010002’ (24.1 หุ้นสามญั มูลค่าหุน้ละ (บาท)) และ  
‘20020002’ (24.2 หุ้นบุริมสิทธ์ิ มูลค่าหุน้ละ (บาท))  
ใหร้ะบุ มลูค่า (หน่วย : บาท) / หุน้  
** เฉพาะประเภทรายการ 
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‘11040100’ – ‘11040500’ (ขอ้ 12.4.1 – 12.4.5)  
‘19030100’ – ‘19030500’ (ขอ้ 23.3.1-23.3.5)  
‘34010000’ – ‘34050000’ (รายการนอกงบการเงินฯ ขอ้ 4.1 – 4.5)  
ตอ้งระบุฟิลด์ รายละเอียด ส่วนประเภทรายการท่ีเหลือให้ป้อนค่าวา่ง  
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แบบรายงาน บ.ล.2/1 : รายงานก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(ช่ือฟิลดข์อ้มูล ดู ค าอธิบายประกอบการจัดท ารายงานก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (แบบ บ.ล.2/1) ท่ี 
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a1.pdf  ประกอบการสร้างเทก็ซ์ไฟล์) 
รหัสรายงาน : 9  
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฏเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘9’ 

(Ref) รหัสบริษัท Broker ID 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 
จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a1.pdf
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Detail Record : รายได้ และค่าใช้จ่าย 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 

หน่วย : บาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘010000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
เดือนน้ี (A) Amount 
ยอดสะสม (B) Amount 
รายละเอียด Description* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 5  
ประเภทรายการ  
01000000 = 1. รายได ้ 
01010000 =  1.1 ค่านายหนา้  
01010400 =   1.1.1 ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
01010401 =    1.1.1.1 จากลูกคา้สถาบนัในประเทศ  
01010402 =    1.1.1.2 จากลูกคา้ต่างประเทศ  
01010403 =    1.1.1.3 จากลูกคา้ทัว่ไป  
01010500 =   1.1.2 ค่านายหนา้จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
01010501 =    1.1.2.1 จากลูกคา้สถาบนัในประเทศ  
01010502 =    1.1.2.2 จากลูกคา้ต่างประเทศ  
01010503 =    1.1.2.3 จากลูกคา้ทัว่ไป  
01010600 =   1.1.3 รายไดค้่านายหนา้อ่ืน ๆ  
01010700 =   1.1.4 ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจินายหน้า  
01020000 =  1.2 ค่าธรรมเนียมและบริการ  
01020100 =   1.2.1 การจดัจาหน่ายหลกัทรัพย ์ 
01020200 =   1.2.2 ท่ีปรึกษาการลงทุน  
01020300 =   1.2.3 การจดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้  
01020400 =   1.2.4 ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
01020500 =   1.2.5 การใหย้มื / ยมืหลกัทรัพย ์ 
01020600 =   1.2.6 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
01020800 =   1.2.7 การเป็นตัวแทนซ้ือขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 
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01020700 =   1.2.8 อ่ืน ๆ  
01050000 =  1.3 ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 
01030000 =  1.4 กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  
01030100 =   1.4.1 จากการซ้ือขาย  
01030101 =    1.4.1.1 หลกัทรัพยต์ราสารทุน  
01030102 =    1.4.1.2 หลกัทรัพยต์ราสารหน้ี  
01030200 =   1.4.2 จากการตีราคา  
01030201 =    1.4.2.1 หลกัทรัพยต์ราสารทุน  
01030202 =    1.4.2.2 หลกัทรัพยต์ราสารหน้ี  
01080000 =  1.5 กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์  
01080100 =   1.5.1 ในตลาดอนุพนัธ์  
01080200 =   1.5.2 นอกตลาดอนุพนัธ์ (OTC)  
01090000 =  1.6 กาไร (ขาดทุน) จากหน้ีสินทางการเงินท่ีกาหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
01040000 =  1.7 ดอกเบ้ียและเงินปันผล  
01040100 =   1.7.1 จากเงินฝาก  
01040200 =   1.7.2 จากเงินใหกู้ย้มื  
01040300 =   1.7.3 จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
[ยกเลิก] 01050000 = 1.7 ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 
01060000 =  1.8 กาไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต  
01070000 =  1.9 รายไดอ่ื้น  
01070100 =   1.9.1 ...  
01070200 =   1.9.2 ...  
01070300 =   1.9.3 ...  
01070400 =   1.9.4 ...  
01070500 =   1.9.5 ...  
01070600 =   1.9.6 ...  
01070700 =   1.9.7 ...  
01070800 =   1.9.8 ...  
01070900 =   1.9.9 ...  
01071000 =   1.9.10 ...  
02000000 = 2. ค่าใชจ่้าย  
02060000 =  2.1 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
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02060100 (จานวน.......คน) **  
02060200 = 2.1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และค่าล่วงเวลา  
02060300 = 2.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ  
02060400 = 2.1.3 อ่ืน ๆ  
02020000 =  2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย  
02020100 =   2.2.1 ค่าธรรมเนียมจากการทาสัญญากบัต่างประเทศ  
02020200 =   2.2.2 อ่ืน ๆ  
02010000 =  2.3 ตน้ทุนทางการเงิน  
02010100 =   2.3.1 ดอกเบ้ียและส่วนลดจ่าย  
02010200 =   2.3.2 อ่ืน ๆ  
[ยกเลิก] 02040000 = 2.3 ค่าใชจ่้ายในการดาเนินงาน  
[ยกเลิก] 02040100 =  2.3.1 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน**  
[ยกเลิก] 02040109 = พนกังานจานวน (คน)  
[ยกเลิก] 02040101 =   2.3.1.1 เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และค่าล่วงเวลา  
[ยกเลิก] 02040102 =   2.3.1.2 อ่ืนๆ  
[ยกเลิก] 02040200 =  2.3.2 ค่ารับรอง  
[ยกเลิก] 02040300 =  2.3.3 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์  
[ยกเลิก] 02040301 =   2.3.3.1 ค่าเช่า  
[ยกเลิก] 02040302 =   2.3.3.2 ค่าเส่ือมราคา  
[ยกเลิก] 02040303 =   2.3.3.3 อ่ืนๆ  
[ยกเลิก] 02040400 = 2.3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ  
[ยกเลิก] 02040600 =  2.3.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
[ยกเลิก] 02040601 =   2.3.5.1 ...  
[ยกเลิก] 02040602 =   2.3.5.2 ...  
[ยกเลิก] 02040603 =   2.3.5.3 ...  
[ยกเลิก] 02040604 =   2.3.5.4 ...  
[ยกเลิก] 02040605 =   2.3.5.5 ...  
[ยกเลิก] 02040606 =   2.3.5.6 ...  
[ยกเลิก] 02040607 =   2.3.5.7 ...  
[ยกเลิก] 02040608 =   2.3.5.8 ...  
[ยกเลิก] 02040609 =   2.3.5.9 ...  
[ยกเลิก] 02040610 =   2.3.5.10 ...  
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[ยกเลิก] 02040611 = 2.3.5.11...  
02030000 = 2.4 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  
02050000 = 2.5 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  
[ยกเลิก] 02050100 = 2.5.1 หลกัทรัพยต์ราสารทุน  
[ยกเลิก] 02050200 = 2.5.2 หลกัทรัพยต์ราสารหน้ี  
[ยกเลิก] 02050300 = 2.5.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  
02070000 =  2.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน  
02070100 =   2.6.1 ค่าเช่า  
02070200 =   2.6.2 ค่าเส่ือมราคา  
02070300 =   2.6.3 ค่ารับรอง  
02070400 =   2.6.4 .........................................  
02070500 =   2.6.5 .........................................  
02070600 =  2.6.6 .........................................  
02070700 =   2.6.7 .........................................  
02070800 =   2.6.8 .........................................  
02070900 =   2.6.9 .........................................  
02071000 =   2.6.10 .........................................  

3. กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 
04000000 =   4. ภาษีเงินได ้ 

        5. กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด  
08000000 =  6. กาไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  
08080000 =  6.1 รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน  
ในภายหลัง  
08090000 =  6.2 รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน  
ในภายหลัง  
[ยกเลิก] 08010000 = 6.1 จากการเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 
[ยกเลิก] 08020000 = 6.2 การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย  
[ยกเลิก] 08030000 = 6.3 การแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ  
[ยกเลิก] 08040000 = 6.4 โครงการผลประโยชน์พนกังาน  
[ยกเลิก] 08050000 = 6.5 อนุพนัธ์ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
[ยกเลิก] 08060000 = 6.6 อนุพนัธ์ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
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[ยกเลิก] 08070000 = 6.7 ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  
7. กาไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาหรับงวด  
* เฉพาะประเภทรายการ  

‘01070100’ – ‘01071000’ (ขอ้ 1.9.1-1.9.10) และ  
‘02070400’ – ‘02071000’ (ข้อ 2.6.4 – 2.6.10)  
[ยกเลิก] ‘02040601’ – ‘02040611’ (ขอ้ 2.3.5.1 – 2.3.5.11)  
ตอ้งระบุฟิลด์ รายละเอียด ส่วนประเภทรายการท่ีเหลือให้ป้อนค่าวา่ง  

** ระบุฟิลด ์ รหสัหมวด รหสัรายการ และป้อนจานวนพนกังานในฟิลด์ เดือนน้ี (A) ส่วนฟิลด์ท่ี
เหลือให้ป้อนค่าว่าง 
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แบบรายงาน บ.ล. 4/1 : แบบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
(ช่ือฟิลดข์อ้มูล ดู ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล.4/1 ท่ี 
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4218a0.zip ประกอบการสร้างเทก็ซ์ไฟล์) 
รหัสรายงาน : 10  
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฏเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘10’ 

(Ref) รหัสบริษัท Broker ID 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 
จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4218a0.zip
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Detail Record : ส่วนสรุป  
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท, % 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘000000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
รายละเอียด/จ านวนเงิน Description/Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
ประเภทรายการ  
00100000 = 1. การประกอบธุรกิจ 

 รายละเอียด 00100001 = หลกัทรัพย ์
   00100002 = สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
   00100003 = หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

00200000 = 2. เก็บรักษาทรัพยสิ์นลูกคา้ 
 รายละเอียด  Y = เก็บทรัพยสิ์นลูกคา้ 
   N = ไม่เก็บทรัพยสิ์น 

00300000 = 3. มีการลงทุนเพื่อบริษทั 
รายละเอียด  Y = มีการลงทุน 
   N = ไม่มีการลงทุน 

00400000 = 4. มีภาระความรับผดิชอบต่อระบบช าระราคา 
 รายละเอียด  Y = มีภาระ 

  N = ไม่มีภาระ 
00500000 = 5. วธีิการค านวณค่าความเส่ียง 

รายละเอียด 00500001 = Fixed haircut 
   00500002 = standardized approach 

00600000 = 6. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ(บาท) 
00700000 = 7. อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิืนท่ีตอ้งวางเป็น
ประกนั(%) 
00800000 = 8. มูลค่าหน้ีสินดอ้ยสิทธิท่ีไม่นบัเป็นหน้ีสินรวม(บาท) 
00900000 = 9. สัญญาเช่าทางการเงินท่ีไม่นบัเป็นหน้ีสินรวม(บาท) 
01000000 = 10. ส่วนของผูถื้อหุน้(บาท) 
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01100000 = 11. อตัราส่วนมูลค่าหน้ีสินดอ้ยสิทธิท่ีไม่นบัเป็นหน้ีสินรวม ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ขอ้ 
8/ขอ้ 10) (%) 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘00100000’ – ‘00500000’ (ขอ้ 1-5) ตอ้งระบุฟิลด ์ รายละเอียด ตามท่ี
ก าหนดไวข้า้งตน้ 
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Detail Record : ส่วนที ่1 เงินกองทุนสภาพคล่อง  
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘010100’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
ประเภทรายการ  
10100000 = 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
10200000 = 2. ตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน 
       3. หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาจะขายคืน 
  3.1 หลกัประกนัหลงัหกัค่าความเส่ียงคุม้หน้ี 
10300901 =   ก. ราคาขายคืน ณ ปัจจุบนั 
10300902 =   ข. หลกัประกนั 
10300903 =   ค. ค่าความเส่ียง 
  3.2 หลกัประกนัหลงัหกัค่าความเส่ียงไม่คุม้หน้ี 
10300904 =   ก. ราคาขายคืน ณ ปัจจุบนั 
10300905 =   ข. หลกัประกนั 
10300906 =   ค. ค่าความเส่ียง 
 4. เงินลงทุน (จากส่วนท่ี 3) 
ก. มูลหน้ี 
ค. ค่าความเส่ียง 
       5. ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยต์ามค าสั่ง 
5.1 ลูกหน้ีบญัชีเงินสด 
5.1.1 ลูกหน้ียงัไม่พน้ก าหนดช าระ 
[ยกเลิก] 12900901 =   ก. มูลหน้ี 
12900921    ก. มูลหน้ี : Cash Account 
12900922    ก. มูลหน้ี : Cash Balance 
12900902 =    ค. ค่าความเส่ียง 
5.1.2 ลูกหน้ีพน้ก าหนดช าระภายใน 30 วนั 
5.1.2.1 หลกัประกนัหลงัหกัค่าความเส่ียงคุม้หน้ี 
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12900903 =     ก. มูลหน้ี 
12900904 =     ข. หลกัประกนั 
12900905 =     ค. ค่าความเส่ียง 
5.1.2.2 หลกัประกนัหลงัหกัค่าความเส่ียงไม่คุม้หน้ี 
12900906 =     ก. มูลหน้ี 
12900907 =     ข. หลกัประกนั 
12900908 =     ค. ค่าความเส่ียง 
5.1.3 ลูกหน้ีพน้ก าหนดมากกวา่ 30 วนั 
12900909 =     ก. มูลหน้ี 
12900910 =     ข. หลกัประกนั 
5.2 ลูกหน้ีบญัชีมาร์จ้ิน 
   5.2.1 หลกัประกนัหลงัหกัค่าความเส่ียงคุม้หน้ี 
12900911 =   ก1. มูลหน้ี : เงินกูย้มื 
12900912 =   ก2. มูลหน้ี : หลกัทรัพยท่ี์ให้ยมื 
12900913 =   ข. หลกัประกนั 
12900914 =   ค1. ค่าความเส่ียง : หลกัประกนั 
12900915 =   ค2. ค่าความเส่ียง : หลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื 
   5.2.2 หลกัประกนัหลงัหกัค่าความเส่ียงไม่คุม้หน้ี 
12900916 =   ก1. มูลหน้ี : เงินกูย้มื 
12900917 =   ก2. มูลหน้ี : หลกัทรัพยท่ี์ให้ยมื 
12900918 =   ข. หลกัประกนั 
12900919 =   ค1. ค่าความเส่ียง : หลกัประกนั 
12900920 =   ค2. ค่าความเส่ียง : หลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื 
 6. ลูกหน้ีธุรกิจยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
6.1 ลูกหนียื้มหลักทรัพย์ 
    6.1.1 หลกัประกนัหลงัหกัค่าความเส่ียงคุม้หน้ี 
13000901 =   ก. มูลหน้ี 
13000902 =   ข. หลกัประกนั 
13000903 =   ค1. ค่าความเส่ียง : หลกัประกนั 
13000904 =   ค2. ค่าความเส่ียง : หลกัทรัพยท่ี์ยมื 
6.1.2 หลกัประกนัหลงัหกัค่าความเส่ียงไม่คุม้หน้ี 
13000905 =   ก. มูลหน้ี 
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13000906 =   ข. หลกัประกนั 
13000907 =   ค1. ค่าความเส่ียง : หลกัประกนั 
13000908 =   ค2. ค่าความเส่ียง : หลกัทรัพยท่ี์ยมื 
6.2 ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 
6.2.1 กรณีปกติ 
13000909 =   ก. หลกัทรัพยท่ี์ยมื 
13000910 =   ข. หลกัประกนั 
13000911 =   ค. ค่าความเส่ียง 
6.2.2 กรณีวางหลกัประกนัไวเ้กิน 
13000912 =   ก. หลกัทรัพยท่ี์ยมื 
13000913 =   ข. หลกัประกนั 
13000914 =   ค. ค่าความเส่ียง 
 7. ลูกหน้ีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
13100901 = ก. มูลหน้ี 
13100902 = ค. ค่าความเส่ียง 
13200000 = 8. ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TCH) 
13201000 = 8.1 ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
13202000 =  8.2 ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั/เพื่อความมัน่คง 
13300000 = 9. ลูกหนีส้ านักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
13301000 =  9.1 ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
13302000 =  9.2 ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั/เพื่อความมัน่คง 
13303000  = 10. ลูกหน้ีระหวา่งบริษทัหลกัทรัพย ์
 11. ลูกหน้ีอ่ืน 
10504901 = ก. มูลหน้ี 
10504902 = ข. ส่วนท่ีนบัเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
10504903 = ค. ค่าความเส่ียง 
10610000 = 12. สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย 
10610901 = ก. มูลค่าสินทรัพย ์
10610902 = ค. ส่วนท่ีนบัเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
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Detail Record : ส่วนที ่1 การปรับค่าความเส่ียง 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘010200’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
ประเภทรายการ 
10700000 = 13. ความเส่ียง : จากการกระจุกตวัของลูกหน้ีมาร์จ้ิน 
10700901 = ก. มูลหน้ี 
10700902 = ข. 15% เงินกองทุน / 15 ลา้นบาท 
 14. ความเส่ียง : จากการมีธุรกรรมขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาจะซ้ือคืน 
14.1 กรณีปกติ 10800901 =  ก. หลกัทรัพย ์

10800902 =  ข. ราคาซ้ือคืนปัจจุบนั 
14.2 กรณีหลกัทรัพยท่ี์ขาย  > 150% ราคาซ้ือคืน 
10800903 =  ก. หลกัทรัพย ์
10800904 =  ข. ราคาซ้ือคืนปัจจุบนั 
 15. ความเส่ียง : จากการรับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
 16. ความเส่ียง : จากการมฐีานะเงินตราต่างประเทศและทองค า 
 17. ความเส่ียง : จากส่วนขาดของบริษทัยอ่ย 
11020000 = 18. ความเส่ียง : จากการเป็นผูป้ระกนัของกองทุนรวมมีประกนั 
13400000 = 19. ความเส่ียง : จากการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
13700000 = 20. ความเส่ียง : จากการจดัการลงทุน 
13700001 =  ก. มูลค่าความเส่ียง 
13700002 =  ข. PII 
 21. สินทรัพยส์ภาพคล่องสุทธิ 
 22. หกั หน้ีสินรวม 
 23. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
 24. หน้ีสินทัว่ไป 
13500000 = 25. ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
 26. อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไป 
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13600000 = 27. อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็น 
                          ประกนั 
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Detail Record : ส่วนที ่2 หนีสิ้น 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘020000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน Amount 
รายละเอียด Description* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 4  
ประเภทรายการ 
20100000 = 1. เงินกูย้มื  (ไม่รวมเงินกูย้มืดอ้ยสิทธิ) 
20101000 = 1.1 จากสถาบนัการเงินในประเทศ 
20101010 =   1.1.1 ธนาคารพาณิชย ์
20101020 =   1.1.2 สถาบนัการเงินอ่ืน 
20102000 = 1.2 จากต่างประเทศ 
20200000 = 2. หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาจะซ้ือคืน 
21500000 = 3. เจา้หน้ีขายหลกัทรัพยต์ามค าสั่ง (บญัชีเงินสด) 
21600000 = 4. เจา้หน้ีธุรกิจยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
21601000 =  4.1 เจา้หน้ีหลกัทรัพยย์มื 
21602000 =  4.2 เจ้าหนีท้รัพย์สินวางประกัน  
21700000 = 5. บญัชีลูกคา้ 
21701000 = 5.1 ธุรกิจหลกัทรัพย ์
21702000 =  5.2 เจา้หน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
20300000 = 6. เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TCH) 
21800000 = 7. เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
21801000 = 8. เจา้หน้ีระหวา่งบริษทัหลกัทรัพย ์
20500000 = 9. หุน้กูแ้ละตราสารหน้ีอ่ืน (ไม่รวมหุน้กู/้ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ) 
20600000 = 10. หน้ีสินอ่ืน 
20601000 =  10.1 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
20602000 =  10.2 ภาษีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
20604000 =  10.3 ผลต่างบญัชีระหวา่งส านกังานใหญ่และสาขา 
20605000 =  10.4 เงินกูย้มืจากกรรมการหรือบริษทัในเครือ 
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20606000 =  10.5 อ่ืนๆ 
20606001 =   10.5.1… 
20606002 =   10.5.2… 
20606003 =   10.5.3… 
20606004 =   10.5.4… 
20606005 =   10.5.5… 
20700000 = 11. ภาระผกูพนั 
22000000 = 12. หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 13. หน้ีสินรวม 
20902000 = 14. เงินกูย้มื / หุ้นกู ้ ส่วนท่ีไดมี้การวางหลกัประกนัไวก้บัเจา้หน้ีแลว้ 
22100000 = 15. หน้ีสินพิเศษตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
21900000 = 16. ภาระผกูพนั ส่วนท่ีไดมี้การวางหลกัประกนัไวก้บัเจา้หน้ีแลว้ 
21200000 = 17. หน้ีสินพิเศษอ่ืน 
18. รวมหน้ีสินพิเศษ 
19. หน้ีสินทัว่ไป 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘20606001’ – ‘20606005’ (ขอ้ 10.5.1 - 10.5.5) ตอ้งระบุฟิลด ์รายละเอียด 
ส่วนประเภทรายการท่ีเหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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Detail Record : ส่วนที ่3 รายละเอยีดเงินลงทุน 
หมวดท่ี 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง  
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘030100’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
มูลค่าสินทรัพย ์ Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
ประเภทรายการ 
 1. ตราสารทุนและตราสารท่ีอา้งอิงกบัตราสารทุน (equity and equity-linked  
           instruments) 
1. 1 หุน้สามญั / หุน้บุริมสิทธิ 
[ยกเลิก] 30101010 =   1.1.1 หุน้ใน SET 50 และหุน้ต่างประเทศท่ีก าหนด 
[ยกเลิก] 30101020 =   1.1.2 หุน้นอก SET 50 และหุน้ต่างประเทศท่ีก าหนด 
[ยกเลิก] 30101030 =   1.1.3 หุน้อ่ืนๆ 
30101040 =   1.1.1 หุน้ใน SET 50 และหุน้ต่างประเทศในกลุ่ม I 
30101050 =   1.1.2 หุน้ใน SET 100 แต่อยูน่อก SET 50 และหุน้ต่างประเทศในกลุ่ม II 
30101060 =   1.1.3 หุน้นอก SET 100 และหุน้ต่างประเทศในกลุ่ม III 
30101070 =   1.1.4 หุน้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศนอกกลุ่ม I 
30101080 =   1.1.5 หุน้อ่ืนๆ 
1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ โดยมีสินทรัพยอ์า้งอิงเป็น 
[ยกเลิก] 30102010 =   1.2.1 หุน้ใน SET 50 และหุน้ต่างประเทศท่ีก าหนด 
[ยกเลิก] 30102020 =   1.2.2 หุน้นอก SET 50 และหุน้ต่างประเทศท่ีก าหนด 
[ยกเลิก] 30102030 =   1.2.3 หุน้อ่ืนๆ ตาม 1.1.3 
30102040 =   1.2.1 หุน้ใน SET 50 และหุน้ต่างประเทศในกลุ่ม I 
30102050 =   1.2.2 หุน้นอก SET 50 และหุน้ต่างประเทศนอกกลุ่ม I ท่ีจดทะเบียนใน 
    ตลาดหลกัทรัพย ์
30102060 =   1.2.3 หุน้อ่ืนๆ 
1.3 อนุพนัธ์ในตราสารทุน 
1.3.1 ออปชนัในตราสารทุน / ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
1.3.1.1 stock options / derivative warrants on individual stock 
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30100901 =     ก. มูลค่าบวก 
30100902 =     ข. มูลค่าลบ 
1.3.1.2 basket options / basket warrants 
30100903 =     ก. มูลค่าบวก 
30100904 =     ข. มูลค่าลบ 
1.3.1.3 index options / index warrants 
30100905 =     ก. มูลค่าบวก 
30100906 =     ข. มูลค่าลบ 
1.3.2 สัญญาฟอร์เวร์ิดในตราสารทุน 
30100907 =    ก. มูลค่าบวก 
30100908 =    ข. มูลค่าลบ 
1.3.3 สัญญาสวอปในตราสารทุน 
30100909 =    ก. มูลค่าบวก 
30100910 =    ข. มูลค่าลบ 
1.3.4 อ่ืนๆ 
30100911 =    ก. มูลค่าบวก 
30100912 =    ข. มูลค่าลบ 
 รวม ตราสารทุนและตราสารท่ีอา้งอิงกบัตราสารทุน  
 2. ตราสารหน้ีและตราสารท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย (debt and interest rate-linked  
           instruments) 
2.1 ตราสารหน้ีทัว่ไป 
[ยกเลิก] 30201010 =   2.1.1 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและท่ีรัฐบาลค ้าประกนั 
[ยกเลิก] 30201020 =   2.1.2 credit rating AAA / A-1 หรือเทียบเท่า 
[ยกเลิก] 30201030 =   2.1.3 credit rating AA A BBB / A-2 A-3 หรือเทียบเท่า 
[ยกเลิก] 30201040 =   2.1.4 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น)  
หรือเทียบเท่า 
[ยกเลิก] 30201050 =   2.1.5 issuer อยูใ่น SET 50 หรือ issuer ท่ีมี risk premium ตามท่ี 
ส านกังานก าหนด 
[ยกเลิก] 30201060 =   2.1.6 อ่ืนๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายตามขา้งตน้ 
30201070 =   2.1.1 หลกัทรัพยรั์ฐบาลไทย และท่ีรัฐบาลไทยค ้าประกนั 
30201080 =   2.1.2 credit rating AAA / A-1 หรือเทียบเท่า 
30201090 =   2.1.3 credit rating AA A  / A-2  หรือเทียบเท่า 
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30201100 =   2.1.4 credit rating BBB /  A-3 หรือเทียบเท่า 
30201110 =   2.1.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า 
30201120 =   2.1.6 issue ท่ีมี risk premium ตามท่ีส านกังานก าหนด 
30201130 =   2.1.7 อ่ืน ๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายตามขา้งตน้ 
30202000 = 2.2 ตราสารหน้ีท่ีมีการผดินดัช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
[ยกเลิก] 30202010 =   2.2.1 อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของกองทุนฟ้ืนฟู 
[ยกเลิก] 30202020 =   2.2.2 ไม่อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของกองทุนฟ้ืนฟู 
30203000 =  2.3 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
2.4 อนุพนัธ์ในตราสารหน้ี / อตัราดอกเบ้ีย 
2.4.1 ออปชนัในตราสารหน้ี / อตัราดอกเบ้ีย 
2.4.1.1 bond options 
30200901 =     ก. มูลค่าบวก 
30200902 =     ข. มูลค่าลบ 
2.4.1.2 bond basket options 
30200903 =     ก. มูลค่าบวก 
30200904 =     ข. มูลค่าลบ 
2.4.1.3 bond index options 
30200905 =     ก. มูลค่าบวก 
30200906 =     ข. มูลค่าลบ 
2.4.1.4 interest rate options 
30200907 =     ก. มูลค่าบวก 
30200908 =     ข. มูลค่าลบ 
2.4.2 สัญญาฟอร์เวร์ิดในตราสารหน้ี / อตัราดอกเบ้ีย 
30200909 =    ก. มูลค่าบวก 
30200910 =    ข. มูลค่าลบ 
2.4.3 สัญญาสวอปในตราสารหน้ี / อตัราดอกเบ้ีย 
30200911 =    ก. มูลค่าบวก 
30200912 =    ข. มูลค่าลบ 
2.4.4 อ่ืนๆ 
30200913 =    ก. มูลค่าบวก 
30200914 =    ข. มูลค่าลบ 
 รวม ตราสารหน้ีและตราสารท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย 
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 3. ทองค า/อนุพนัธ์ในเงินตราต่างประเทศและทองค า 
30305000 =  3.1 ทองค า 
3.2 ออปชนัในเงินตราต่างประเทศและทองค า 
30300901 =   ก. มูลค่าบวก 
30300902 =   ข. มูลค่าลบ 
3.3 สัญญาฟอร์เวร์ิดในเงินตราต่างประเทศและทองค า 
30300903 =   ก. มูลค่าบวก 
30300904 =   ข. มูลค่าลบ 
3.4 สัญญาสวอปในเงินตราต่างประเทศและทองค า 
30300905 =   ก. มูลค่าบวก 
30300906 =   ข. มูลค่าลบ 
3.5 อ่ืนๆ 
30300907 =   ก. มูลค่าบวก 
30300908 =   ข. มูลค่าลบ 
 รวม ทองค า/อนุพนัธ์ในเงินตราต่างประเทศและทองค า 
 4. อนุพนัธ์ในสินคา้โภคภณัฑแ์ละตวัแปรอ่ืน 
4.1 ออปชนัในสินคา้โภคภณัฑแ์ละตวัแปรอ่ืน 
30500901 =   ก. มูลค่าบวก 
30500902 =   ข. มูลค่าลบ 
4.2 สัญญาฟอร์เวร์ิดในสินคา้โภคภณัฑแ์ละตวัแปรอ่ืน 
30500903 =   ก. มูลค่าบวก 
30500904 =   ข. มูลค่าลบ 
4.3 สัญญาสวอปในสินคา้โภคภณัฑแ์ละตวัแปรอ่ืน 
30500905 =   ก. มูลค่าบวก 
30500906 =   ข. มูลค่าลบ 
4.4 อ่ืนๆ 
30500907 =   ก. มูลค่าบวก 
30500908 =   ข. มูลค่าลบ 
รวม สินคา้โภคภณัฑ/์อนุพนัธ์ในสินคา้และตวัแปรอ่ืน   
[ยกเลิก]  5. หน่วยลงทุน 
[ยกเลิก]   5.1 กองทุน P.O. ประเภท general fund  
[ยกเลิก] 30401010 =   5.1.1 กองทุนเปิด 
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[ยกเลิก] 30401020 =   5.1.2 กองทุนปิด 
[ยกเลิก] 30401030 =   5.1.3 กองทุนอีทีเอฟ 
[ยกเลิก]   5.2 กองทุน P.O. ประเภท specific fund 
[ยกเลิก] 30402010 =   5.2.1 กองทุนเปิด 
[ยกเลิก] 30402020 =   5.2.2 กองทุนปิด 
[ยกเลิก] 30402030 =   5.2.3 กองทุน Thai trust fund 
[ยกเลิก]   5.3 กองทุน P.P. 
[ยกเลิก] 30403010 =   5.3.1 กองทุน SLIP/CAPS 
[ยกเลิก] 30403020 =   5.3.2 กองทุน P.P. อ่ืน 
[ยกเลิก] รวม หน่วยลงทุน 
 5. หน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต ์
5.1 กองทุน / กองทรัสต ์P.O. ท่ีจดทะเบียนในตลาดหรือไถ่ถอนไดทุ้กวนัท าการ 
30404010 =   5.1.1 กองทุนรวมตลาดเงิน 
30404020 =   5.1.2 กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี / กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีอา้งอิงตราสาร 
    หน้ี 
30404030 =   5.1.3 กองทุน Thai trust fund 
30404040 =   5.1.4 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน / กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีมิไดอ้า้งอิงกบั 
  ตราสารหน้ี กองทุนรวมอ่ืนๆ และกองทรัสต ์
5.2 กองทุน P.O. ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดและไม่สามารถไถ่ถอนไดทุ้กวนั 
ท าการ 
30405010 =   5.2.1 กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี 
30405020 =   5.2.2 กองทุนรวมอ่ืนๆ 
30406000 =  5.3 กองทุน / กองทรัสต ์P.P. 
 รวม หน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต ์
 รวม สินทรัพยส์ภาพคล่องสุทธิ 
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Detail Record : ส่วนที ่3 รายละเอยีดเงินลงทุน 
หมวดท่ี 2 : ค่าความเส่ียง ขอ้ 1. Position Risk 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘030201’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
ประเภทรายการ 
 1. Position Risk  
1.1 ตราสารทุนและตราสารท่ีอา้งอิงกบัตราสารทุน 
60101010 =   1.1.1 ตราสารตามขอ้ 1 ของหมวดท่ี 1 ยกเวน้ขอ้ 1.1.3 และ 1.2.3 
60101020 =   1.1.2 ตราสารตามขอ้ 1.1.3 และ 1.2.3 ของหมวดท่ี 1 (ตราสารท่ีมีอตัรา 
         ความเส่ียง 100%) 
1.2 ตราสารหน้ีและตราสารท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย 
60102010 =   1.2.1 ตราสารตามขอ้ 2.1 2.3 และ 2.4 ของหมวดท่ี 1 
60102020 =   1.2.2 ตราสารตามขอ้ 2.2 ของหมวดท่ี 1 (ตราสารหน้ีท่ีมีการผดินดัช าระ 
          เงินตน้ หรือดอกเบ้ีย) 
60103000 =  1.3 อนุพนัธ์ในเงินตราต่างประเทศและทองค า 
60105000= 1.4 อนุพนัธ์ในสินคา้โภคภณัฑแ์ละตวัแปรอ่ืน 
60104000 =  1.5 หน่วยลงทุน 
 Total Position Risk 
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Detail Record : ส่วนที ่3 รายละเอยีดเงินลงทุน 
หมวดท่ี 2 : ค่าความเส่ียง ขอ้ 2. Counterparty Risk on Derivatives 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘030202’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
คู่สัญญา Description 
(ก) counterparty exposure รวม Amount 
(ข) nettable amount  Amount 
(ค) acceptable collateral Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 6  
ประเภทรายการ 
 2. Counterparty Risk on Derivatives 
[ยกเลิก] 60201000 =  2.1 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและท่ีรัฐบาลค ้าประกนั (h/c = 0%) 
[ยกเลิก] 60202000 =  2.2 Credit rating AAA / A-1 หรือเทียบเท่า (h/c = 2%) 
[ยกเลิก] 60203000 =  2.3 Credit AA A BBB / A-2 A-3 หรือเทียบเท่า (h/c = 5%) 
[ยกเลิก] 60204000 =  2.4 Credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า  
(h/c = 8%) 
[ยกเลิก] 60205000 =  2.5 Issuer อยูใ่น SET 50 หรือท่ีมี risk premium ตามท่ีส านกังานก าหนด  
        (h/c = 10%) 
[ยกเลิก] 60206000 =  2.6 อ่ืนๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายตามขา้งตน้ (h/c = 100%) 
60207000 =  2.1 หลกัทรัพยรั์ฐบาลไทย และท่ีรัฐบาลไทยค ้าประกนั h/c = 0%  
2.2 credit rating AAA / A-1 หรือเทียบเท่า  
60208100 =   - กรณี รัฐบาล h/c = 0%   
60208200 =    - กรณี เอกชน h/c = 0.5% 
2.3 credit rating AA A / A-2 หรือเทียบเท่า  
60209101 =   - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายคุงเหลือ, อาย ุ< 6 เดือน h/c = 0.25% 
60209102 =   - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายคุงเหลือ, 6 เดือน <= อาย ุ< 24 เดือน  
h/c = 1% 
60209103 =   - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายคุงเหลือ, อาย ุ>= 24 เดือน h/c = 1.6% 
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60209200 =   - กรณีเอกชน h/c = 1.5% 
2.4 credit rating  BBB / A-3 หรือเทียบเท่า  
60210101 =   - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายคุงเหลือ, อาย ุ< 6 เดือน h/c = 0.25% 
60210102 =   - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายคุงเหลือ, 6 เดือน <= อาย ุ< 24 เดือน  
h/c = 1% 
60210103 =   - กรณี รัฐบาล h/c ตามอายคุงเหลือ, อาย ุ>= 24 เดือน h/c = 1.6% 
60210200 =   - กรณีเอกชน h/c = 8% 
2.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า  
60211100 =   - กรณี รัฐบาล h/c = 8%   
60211200 =    - กรณี เอกชน h/c = 12% 
60212000 =  2.6 issue ท่ีมี risk premium ตามท่ีส านกังานก าหนด (h/c = 15%) 
2.7 อ่ืนๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายตามขา้งตน้  
60213100 =   - กรณี รัฐบาล h/c = 12%   
60213200 =    - กรณี เอกชน h/c = 75% 
60213300 =    - กรณี default h/c = 100% 
 Total Counterparty Risk  
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Detail Record : ส่วนที ่3 รายละเอยีดเงินลงทุน 
หมวดท่ี 2 : ค่าความเส่ียง ขอ้ 3.1 Large Exposure Risk ตามวธีิท่ี 1 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘030203’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
(ก) รายช่ือหลกัทรัพย ์ Description 
(ข) long Amount 
(ค) short Amount 
(ง) net Amount 
(จ) ฐานในการค านวณ Amount 
(ช) ค่าความเส่ียง Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 8  
ประเภทรายการ 
70301999 = Large Exposure Risk ตามวธีิท่ี 1* 
70301000 = รายงาน (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ช) รายหลกัทรัพย ์ 
 
* ระบุฟิลด ์รหัสหมวด รหัสรายการ และ (ช) ค่าความเส่ียง เท่านั้น ฟิลดท่ี์เหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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Detail Record : ส่วนที ่3 รายละเอยีดเงินลงทุน 
หมวดท่ี 2 : ค่าความเส่ียง ขอ้ 3.2 Large Exposure Risk ตามวธีิท่ี 2 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘030203’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
(ข) รายช่ือบุคคล Description 
(ค) issuer exposures Amount 
(ง) counterparty exposures Amount 
(จ) exposure รวม Amount 
(ฉ) (จ)/(ก) (%) Percent 
(ช) ค่าความเส่ียง Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 8  
ประเภทรายการ 
70302999 = Large Exposure Risk ตามวธีิท่ี 2* 
70302010 = รายงาน (ข)-(ช) รายบุคคล 
70302099 = (ก) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทั* 
70302199 = Total Large Exposure Risk*  
70302299 = Net Large Exposure Risk (3 ก หกัดว้ย excess large exposure risk)* 
 
* ระบุฟิลด ์รหัสหมวด รหัสรายการ และ (ช) ค่าความเส่ียง เท่านั้น ฟิลดท่ี์เหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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Detail Record : ส่วนที ่4 ความเส่ียงจากการรับประกนัการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘040000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
ช่ือหลกัทรัพย ์ Description 
ก. มูลค่าท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณ Amount 
ข. ค่าความเส่ียงจากการรับประกนัการจดัจ าหน่าย Amount 
มูลค่าตามราคาเสนอขาย Amount 
มูลค่าตามราคาตลาด Amount 
ค่าความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ Amount 
ค่าความเส่ียง Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 9  
ประเภทรายการ 
  1. ตราสารหน้ี/ตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
40101000 =  1.1 หลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือองคก์ารของรัฐ/ตราสารหน้ีท่ีมีสถาบนัการเงินรับรอง 
                                 ค  ้าประกนั อาวลั/มีประกนัเตม็* 
40102000 =  1.2 ตราสารหน้ีท่ีไม่มีสถาบนัการเงินรับรอง ค ้าประกนั อาวลั/มีประกนัไม่เตม็* 
 2. ตราสารทุน/หลกัทรัพยอ่ื์น 
40201000 =  2.1 หลกัทรัพยท่ี์ไม่มีราคาตลาด* 
  2.2 หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาด 
40202010 =   2.2.1 มูลค่าตามราคาเสนอขาย <= มูลค่าตามราคาตลาดหลงัหกัค่าความ 
          เส่ียง** 
40202020 =   2.2.2 มูลค่าตามราคาเสนอขาย > มูลค่าตามราคาตลาดหลงัหกัค่าความ 
          เส่ียง** 
40399999 = 3. รวม*** 
 
* ระบุฟิลด ์รหัสหมวด รหัสรายการ ก. มลูค่าท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณ และ ข. ค่าความเส่ียงจาก
การรับประกันการจัดจ าหน่าย เท่านั้น ฟิลดท่ี์เหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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** ระบุฟิลด ์รหัสหมวด รหัสรายการ มลูค่าตามราคาเสนอขาย มลูค่าตามราคาตลาด ค่าความเส่ียง
ของหลักทรัพย์ และ ค่าความเส่ียง เท่านั้น ฟิลดท่ี์เหลือให้ป้อนค่าวา่ง 
*** ระบุฟิลด ์รหัสหมวด รหัสรายการ และ ค่าความเส่ียง เท่านั้น ฟิลดท่ี์เหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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Detail Record : ส่วนที ่5 ความเส่ียงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘050000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 

 (Ref) กรณ ี ประเภทรายการ ‘0103’ ‘0104’ ‘0105’ ระบุรหัส
สกลุเงินตราต่างประเทศ 

Currency ID 

ก. สินทรัพย ์/ long หรือ ข. หน้ีสิน / short Description 
มูลค่า Amount 
Spot Rate Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 6  
ประเภทรายการ 
  1. ฐานะเงินตราต่างประเทศแยกรายสกุลและทองค า 
0103 =   1.1 ฐานะเงินตราต่างประเทศท่ีไม่น ามาค านวณค่าความเส่ียง แยกรายสกุล : ก. 
สินทรัพย/์long (มูลค่า หน่วย : สกุลเงิน) 
1.2 ฐานะเงินตราต่างประเทศท่ีน ามาค านวณค่าความเส่ียง แยกรายสกุล และทองค า 
0104 =    ก. สินทรัพย/์long (มูลค่า หน่วย : สกุลเงิน) 
0105 =    ข. หน้ีสิน/short (มูลค่า หน่วย : สกุลเงิน) 
0202 = 2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า : ก. ยอดรวมสุทธิท่ีเป็นสินทรัพย์ (มลูค่า 
หน่วย : บาท)* 
0203 = 2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า : ข. ยอดรวมสุทธิท่ีเป็นหนีสิ้น(มูลค่า หน่วย : 
บาท)* 
0205 = 2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า : ค.ยอดรวมสุทธิทองค า (มลูค่า หน่วย : 
บาท)* 
0204 = 2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า : ง. ค่าความเส่ียง (มลูค่า หน่วย : บาท)* 
 
* ระบุฟิลด ์รหัสหมวด รหัสรายการ และ มลูค่า เท่านั้น ฟิลดท่ี์เหลือใหป้้อนค่าวา่ง



คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 54 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ส่วนที ่6 รายการที่เกีย่วข้องกบับริษัทย่อย 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘060000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
บริษทั Description 
รายการ Description 
(ก) มูลค่าสินทรัพย ์หรือ (ก) มูลหน้ี Amount 
(ข) มูลค่าหลกัประกนัหลงัหกัความเส่ียง Amount 
(ก) หรือ (ข) ท่ีต ่ากวา่ Amount 
ส่วนขาดของบริษทัยอ่ย Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 8  
ประเภทรายการ 
8010 =1. เงินลงทุน* 
8020 = 2. สินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย** 
8030 = 3. เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย*** 
8040 = 4. ค่าความเส่ียงจากส่วนขาดของบริษทัยอ่ย**** 
 
* ระบุฟิลด ์รหัสหมวด, รหัสรายการ, บริษัท, รายการ, และ (ก) มลูค่าสินทรัพย์ ส่วนฟิลดท่ี์เหลือให้
ป้อนค่าวา่ง 
** ระบุฟิลด ์รหัสหมวด, รหัสรายการ, บริษัท, รายการ, (ก) มลูค่าสินทรัพย์, (ข) มลูค่าหลักประกัน
หลังหักความเส่ียง, และ (ก) หรือ (ข) ท่ีต า่กว่า ส่วนฟิลดท่ี์เหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
*** ระบุฟิลด ์รหัสหมวด, รหัสรายการ, บริษัท, รายการ, (ก) มลูหนี,้ (ข) มลูค่าหลักประกันหลังหัก
ความเส่ียง, และ (ก) หรือ (ข) ท่ีต า่กว่า ส่วนฟิลดท่ี์เหลือให้ป้อนค่าวา่ง 
**** ระบุฟิลด ์รหัสหมวด, รหัสรายการ, บริษัท และ ส่วนขาดของบริษัทย่อย ส่วนฟิลดท่ี์เหลือให้
ป้อนค่าวา่ง 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ส่วนที ่7 การค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนีสิ้นระยะส้ัน 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 
หน่วย : บาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘070000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน Amount 
ระบุรายละเอียด Description* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 4  
ประเภทรายการ 
 1. สินทรัพยส์ภาพคล่องสุทธิ 
 2. หน้ีสินระยะสั้น 
90201000 =  2.1 เงินเบิกเกินบญัชี 
90202000 =  2.2 เงินกูย้มืประเภททวงถาม 
90203000 = 2.3 เงินกูย้มืท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 เดือน 
90203010 =  2.3.1 ... 
90203020 =  2.3.2 ... 
90203030 =  2.3.3 ... 
90203040 =  2.3.4 ... 
90203050 =  2.3.5 ... 
90204000 =  2.4 หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาจะซ้ือคืนท่ีจะครบก าหนดสัญญาภายใน 1 เดือน 
2.5 เจา้หน้ีขายหลกัทรัพยต์ามค าสั่ง 
2.6 เจา้หน้ีธุรกิจยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
2.7 บญัชีลูกคา้ 
2.8 เจา้หน้ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
2.9 เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
90207000 =  2.10 หน้ีสินระยะสั้นอ่ืนๆ 
 3. สินทรัพยส์ภาพคล่องสุทธิหกัดว้ยหน้ีสินระยะสั้น 
90400000 = 4. วงเงินกูย้มืคงเหลือ 
90401000 = 4.1 ….. 
90402000 = 4.2 ….. 
90403000 = 4.3 ….. 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

90404000 = 4.4 ….. 
90405000 = 4.5 ….. 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘90203010’ – ‘90203050’ (2.3.1 – 2.3.5) และ ‘90401000’ – ‘90405000’ 
(4.1 – 4.5) ตอ้งระบุฟิลด ์รายละเอียด ส่วนประเภทรายการท่ีเหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

แบบรายงาน บ.ล. 8 : รายงานทรัพย์สินของลูกค้า 
(ช่ือฟิลดข์อ้มูล ดู ค าอธิบายประกอบการจัดท ารายงานทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล.8) ท่ี 
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a3.pdf  ประกอบการสร้างเทก็ซ์ไฟล์) 
รหัสรายงาน : 12  
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฏเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘12’ 

(Ref) รหัสบริษัท Broker ID 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 
จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a3.pdf
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ทรัพย์สินของลูกค้า 
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 

หน่วย : บาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘010000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
มูลค่า Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
ประเภทรายการ  
 1. ทรัพยสิ์นลูกคา้บญัชีเงินสด 
010100 =  1.1 เงินสด 

1.2 หลกัทรัพย ์
010201 =   1.2.1 หลกัทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งช าระ 
010202 =   1.2.2 หลกัทรัพยท่ี์ช าระแลว้ 
010300 =  1.3 ทรัพยสิ์นอ่ืน 
 2. ทรัพยสิ์นลูกคา้ระบบบญัชีมาร์จ้ิน 
020100 =  2.1 เงินสด 

2.2 ทรัพยสิ์นอ่ืน 
020201 =   2.2.1 ทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นประกนั 
020202 =   2.2.2 ทรัพยสิ์นท่ีปลอดภาระ 
 3. ทรัพยสิ์นลูกคา้บญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
030100 =  3.1 เงินสด 
030200 =  3.2 ทรัพยสิ์นอ่ืน 
040000 = 4. ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบริษทัรับฝากไว ้
 5. ยอดรวมทรัพยสิ์นส่วนเกินของลูกคา้ 
 6. ยอดรวมทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

แบบรายงาน บ.ล.9 : รายงานการท าธุรกรรม 
(ช่ือฟิลดข์อ้มูล ดู ค าอธิบายประกอบการจัดท ารายงานการท าธุรกรรม ท่ี 
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/2857a4.pdf  ประกอบการสร้างเทก็ซ์ไฟล์) 
รหัสรายงาน : 20 (รายงานการท าธุรกรรม หรือ Activities Report) 
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฎเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘20’ 

(Ref) รหัสบริษัท Broker ID 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 
จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอยีดลูกค้า  
(1) รายละเอียดการใหกู้ย้มืเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

หน่วย : พนับาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘010100’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน   Amount 
จ านวนราย Quantity 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 4 
ประเภทรายการ 
0200 = ยอดรวมมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนั 
0300 = ยอดรวมมูลค่าหลกัประกนัอ่ืน 
0400 = ยอดเงินใหกู้ย้มืคงคา้ง (margin loan) 
0700 = ยอดรวม credit line ทั้งหมด 
0800 = ยอดรวมทรัพยสิ์นส่วนเกิน (excess equity) 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอยีดลูกค้า 
(2) การด ารงหลกัประกนัของบญัชีมาร์จ้ิน และบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

หน่วย : พนับาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘010200’ 

(Ref) รหัสรายการ  ดู ประเภทรายการ 
จ านวนราย Quantity 
จ านวนเงินท่ีตอ้งเรียกเพิ่มหรือบงัคบัช าระหน้ี   Amount 
มูลค่าส่วนท่ีไม่คุม้หน้ีจากการบงัคบัช าระหน้ี Amount * 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 5  
ประเภทรายการ 
0100 = บญัชีมาร์จ้ิน : Call Margin      
0200 = บญัชีมาร์จ้ิน : Force Sell/Buy 
0400 = บญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : Call Margin    
0500 = บญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : Force Sell/Buy 
 

* เฉพาะประเภทรายการ ‘0100’ และ ‘0400’  ใหป้้อนค่าวา่ง 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอยีดลูกค้า 
(3) รายละเอียดลูกคา้มาร์จ้ิน 

หน่วย : พนับาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘010300’ 

(Ref) ล าดับที ่ Order Number 
เลขประจ าตวั Identification Number 
ค าน าหนา้ Description 
ช่ือ-สกุล Description 
Credit line Amount 
ยอดเงินใหกู้ย้มืคงคา้ง (Margin Loan) Amount 

หล
กัท

รัพ
ยใ์
ห้ย

มื ช่ือหลกัทรัพย ์ Description 
จ านวนหน่วย Quantity 
จ านวนเงิน Amount 

หล
กัป

ระ
กนั

 

หล
กัท

รัพ
ย ์ ช่ือหลกัทรัพย ์ Description 

จ านวนหน่วย Quantity 
จ านวนเงิน Amount 

อ่ืนๆ Amount 
Cash Balance Amount 
Equity Amount 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 16 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 1 รายละเอยีดลูกค้า 
(4) รายละเอียดหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นหลกัประกนับญัชีมาร์จ้ิน 

หน่วย : พนับาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘010400’ 

(Ref) ล าดับที ่ Order 
รายช่ือหลกัทรัพย ์ Description 
มูลค่าตามราคาตลาด Amount 
%มูลค่าหลกัประกนัรวม Percentage 
%มูลค่าหุน้เรียกช าระแลว้ของหลกัประกนันั้น Percentage 
มูลค่าหลกัทรัพยใ์นพอร์ตลงทุนของบริษทั Amount 
%มูลค่าในพอร์ตเทียบกบัมูลค่าทั้งหมดของพอร์ต Percentage 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 8 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 2 ข้อมูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาด 
(1) ขอ้มูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาด (นบัตามจ านวนสัญญา) 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘020100’ 

(Ref) รหัสรายการ  ดู ประเภทรายการ 

Fu
tur

e C
on

tra
ct 
ใน

 TF
EX

 

Equity : ปริมาณซ้ือ Quantity 
Equity : ปริมาณขาย Quantity 
Interest Rate : ปริมาณซ้ือ Quantity 
Interest Rate : ปริมาณขาย Quantity 
Foreign Exchange Rate : ปริมาณซ้ือ Quantity 
Foreign Exchange Rate : ปริมาณขาย Quantity 
อ่ืนๆ : ปริมาณซ้ือ Quantity 
อ่ืนๆ : ปริมาณขาย Quantity 

Op
tio

n C
on

tra
ct 
ใน

 TF
EX

 

Equity : ปริมาณซ้ือ Quantity 
Equity : ปริมาณขาย Quantity 
Interest Rate : ปริมาณซ้ือ Quantity 
Interest Rate : ปริมาณขาย Quantity 
Foreign Exchange Rate : ปริมาณซ้ือ Quantity 
Foreign Exchange Rate : ปริมาณขาย Quantity 
อ่ืนๆ : ปริมาณซ้ือ Quantity 
อ่ืนๆ : ปริมาณขาย Quantity 

จ านวนลูกคา้ Quantity 
การซ้ือขายอนุพนัธ์ในตลาดอ่ืน : ปริมาณซ้ือขายรวม Quantity 
การซ้ือขายอนุพนัธ์ในตลาดอ่ืน : จ านวนลูกคา้ Quantity 
(Ref) รหัสบริษัทที่เป็น Sub-Broker  Broker ID* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 22 
ประเภทรายการ 
010100 = บญัชีบริษทั : การลงทุน         
010200 = บญัชีบริษทั : การเป็น Market Maker      
020000 = บญัชีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม     
030000 = บญัชีตวัแทนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อ่ืน (Sub-Broker)   
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

040100 = บญัชีลูกคา้ต่างประเทศ : บุคคลธรรมดา      
040200 = บญัชีลูกคา้ต่างประเทศ : นิติบุคคล       
040300 = บญัชีลูกคา้ต่างประเทศ : กองทุนต่างประเทศ      
050100 = บญัชีลูกคา้ในประเทศ : บุคคลธรรมดา 
050201 = บญัชีลูกคา้ในประเทศ : นิติบุคคล : สถาบนัการเงิน 
050202 = บญัชีลูกคา้ในประเทศ : นิติบุคคล : บริษทัประกนั 
050203 = บญัชีลูกคา้ในประเทศ : นิติบุคคล : อ่ืนๆ 
050300 = บญัชีลูกคา้ในประเทศ : กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘030000’  ตอ้งระบุฟิลด ์รหัสบริษัทท่ีเป็น Sub-Broker ส่วนประเภท
รายการท่ีเหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 2 ข้อมูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาด 
(2) ขอ้มูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ในประเทศ 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘020200’ 

(Ref) รหัสรายการ  ดู ประเภทรายการ 
การซ้ือขาย Future Contract ใน TFEX : ปริมาณซ้ือ 
(สัญญา) 

Quantity 

การซ้ือขาย Future Contract ใน TFEX : ปริมาณขาย 
(สัญญา) 

Quantity 

การซ้ือขาย Option Contract ใน TFEX : ปริมาณซ้ือ Quantity 
การซ้ือขาย Option Contract ใน TFEX : ปริมาณขาย Quantity 
(Ref) รหัสทีต่ั้งสาขาบริษัทหลกัทรัพย์ Branch ID* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 7 
ประเภทรายการ 
010000 = สั่งซ้ือขายผา่นส านกังานใหญ่        
020000 = สั่งซ้ือขายผา่นสาขา หรือส านกังานตวัแทนหลกัทรัพย ์ 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘020000’  ตอ้งระบุฟิลด ์ รหัสท่ีตั้งสาขาบริษัทหลักทรัพย์ ส่วน
ประเภทรายการท่ีเหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 3 ข้อมูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด 
(1) มูลค่าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตวัแปรอา้งอิง

และประเภทสัญญา 
หน่วย : พนับาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘030100’ 

(Ref) รหัสรายการ  ดู ประเภทรายการ 
Equity Amount 
Interest Rate Amount 
Currency Amount 
อ่ืนๆ Amount 
รายละเอียดประเภทสัญญาฯ ท่ีซ้ือขายนอกตลาด Description* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 7 
ประเภทรายการ 
010000 = Forward        
020000 = Swaps 
030000 = Long Options 
040000 = Written Options 
050000 = อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘050000’  ตอ้งระบุฟิลด ์ รายละเอียดประเภทสัญญาฯ ท่ีซ้ือขายนอก
ตลาด ส่วนประเภทรายการท่ีเหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 3 ข้อมูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด 
(2) มูลค่าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามประเภท

คู่สัญญา 
หน่วย : พนับาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘030200’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
นิติบุคคลในประเทศ Amount 
นิติบุคคลต่างประเทศ Amount 
รายละเอียดประเภทคู่สัญญาอ่ืนๆ Description* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 5 
ประเภทรายการ 
010000 = ธนาคารพาณิชย ์      
020000 = บริษทัหลกัทรัพย ์
030000 = สถาบนัการเงินอ่ืน 
040000 = บริษทัจ ากดั 
050000 = อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘050000’  ตอ้งระบุฟิลด ์ รายละเอียดประเภทคู่สัญญาอ่ืนๆ ส่วน
ประเภทรายการท่ีเหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
 

 



คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 69 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 4 มูลค่าการท าธุรกรรม SBL 
หน่วย : พนับาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘040000’ 

(Ref) รหัสรายการ  ดู ประเภทรายการ 

มูล
ค่ า
กา
รย
มื ธุรกรรมระหวา่งเดือน Amount 

มูลค่าคงคา้งส้ินเดือน Amount 
หลกัประกนั Amount* 

มูล
ค่ า
กา
รใ
ห้ย

มื ธุรกรรมระหวา่งเดือน Amount 
มูลค่าคงคา้งส้ินเดือน Amount 
หลกัประกนั Amount** 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 8 
ประเภทรายการ 
010100 = ฐานะ Agent : ลูกคา้รายยอ่ย 
010200 = ฐานะ Agent : ลูกคา้สถาบนั 
020100 = ฐานะ Principal : ลูกคา้รายยอ่ย 
020200 = ฐานะ Principal : ลูกคา้สถาบนั 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘020200’ ใหป้้อนค่าวา่ง 
** เฉพาะประเภทรายการ ‘010100’ และ ‘010200’  ใหป้้อนค่าวา่ง 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 5 รายละเอยีดลูกหนีท้ีม่ีปัญหา 
หน่วย : ลา้นบาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘050000’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน Amount* 
จ านวนราย Quantity** 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 4 
ประเภทรายการ 
010000 = มูลหน้ีรวม (ลา้นบาท)     
020000 = จ านวนราย  
030000 = ลูกหน้ีมีปัญหา รายใหม่ (เฉพาะท่ีเพิ่มจากเดือนก่อน) 
040000 = หลกัประกนัรวม (ลา้นบาท) 
050000 = ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ลา้นบาท) 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘020000’  และ ‘030000’ ใหป้้อนค่าวา่ง 
** เฉพาะประเภทรายการ ‘010000’ ‘040000’ และ ‘050000’ ใหป้้อนค่าวา่ง 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 6 ข้อมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) 
ทีม่ีมูลค่าตามราคาทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น 
หรือจ านวนหน่วยทั้งหมด 

หน่วย : พนับาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘060000’ 

(Ref)  รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 

(Ref) ล าดับที ่ Order Number 
รายช่ือหลกัทรัพย ์ Description 
ช่ือยอ่ Description 
มูลค่า Amount 
%ของจ านวนหุ้นหรือจ านวนหน่วยทั้งหมด Percentage 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 7 
ประเภทรายการ 
010000 = ตัว๋เงินท่ีไม่เป็นหลกัทรัพย ์หรือมิไดอ้อกหรือค ้าประกนัโดยสถาบนัการเงิน 
020000 = ตราสารหน้ีท่ีมิไดจ้ดทะเบียนกบัสมาคมตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) 
030000 = หุน้ทุนนอกตลาดหลกัทรัพย ์
040000 = อ่ืนๆ 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : ข้อ 7 มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (เฉพาะบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์) 
หน่วย : พนับาท 

Field Data Type 

รหัสหมวด (Ref) ‘070000’ 

รหัสรายการ (Ref) ดู ประเภทรายการ 
มูลค่า Amount 
%มูลค่าเงินลงทุน Percentage 
- (Ref) กรณี ประเภทรายการ ‘030100’  

ระบุเลขทีจ่ดทะเบียนกองทุน  
- กรณี ประเภทรายการ ‘030200’ หรือ 

‘050000’ ระบุรายละเอียด 
- ประเภทรายการท่ีเหลือ 

- Fund Register ID  
 
- Description 
 
- ป้อนค่าว่าง 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 5 
ประเภทรายการ 
010100 = หุน้ทุน : หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
010200 = หุน้ทุน : หลกัทรัพยน์อกตลาด 
020100 = ตราสารหน้ี : พนัธบตัรรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ ธปท. 
020200 = ตราสารหน้ี : ตราสารหน้ีภาครัฐ (อ่ืนๆ) 
020300 = ตราสารหน้ี : ตราสารหน้ีจดทะเบียนใน BEX 
020400 = ตราสารหน้ี : ตราสารหน้ีอ่ืนๆ 
030100 = หน่วยลงทุน : กองทุนรวม 
030200 = หน่วยลงทุน : อ่ืนๆ 
040000 = อนุพนัธ์ 
050000 = อ่ืนๆ 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

แบบรายงาน บ.ล.9/1 : รายงานการท าธุรกรรมของผู้จดทะเบียนผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ช่ือฟิลดข์อ้มูล ดู ค าอธิบายประกอบการจัดท ารายงานการท าธุรกรรมของผู้จดทะเบียนผู้ค้าสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ท่ี http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4552s.pdf  ประกอบการสร้างเทก็ซ์
ไฟล)์ 
รหัสรายงาน : 21 (รายงานการท าธุรกรรมของผูจ้ดทะเบียนผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือ 
Transaction reporting for registered derivative dealers) 
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฎเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘21’ 

(Ref) รหัสบริษัท Null* 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 
จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3 

* ไม่ตอ้งระบุค่าใดๆ 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : (1) มูลค่าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Notional Amount) แบ่งตามตวัแปร
อา้งอิงและประเภทสัญญา ( The amount of derivatives transactions (notional amount) according 
to variable and type ) 

หน่วย : พนับาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘030100’ 

(Ref) รหัสรายการ  ดู ประเภทรายการ 

Eq
uit

y 

Single Stock Amount 
Basket of Stocks Amount 
Stock Index Amount 

Gold Amount 
Crude Oil Amount 
รายละเอียดประเภทสัญญาฯ ท่ีซ้ือขายนอกตลาด Description* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 8 
ประเภทรายการ 
010000 = Forward        
020000 = Swaps 
030000 = Long Options 
040000 = Written Options 
050000 = อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘050000’  ตอ้งระบุฟิลด ์ รายละเอียดประเภทสัญญาฯ ท่ีซ้ือขายนอก
ตลาด ส่วนประเภทรายการท่ีเหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
 

 



คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 75 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Detail Record : (2) มูลค่าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้(Notional Amount) แบ่งตามประเภท
คู่สัญญา (The amount of derivatives transactions (notional amount) according to counterparty 
type) 

หน่วย : พนับาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘030200’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
นิติบุคคลในประเทศ Amount 
นิติบุคคลต่างประเทศ Amount 
รายละเอียดประเภทคู่สัญญาอ่ืนๆ Description* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 5 
ประเภทรายการ 
010000 = ธนาคารพาณิชย ์(Banks)      
020000 = บริษทัหลกัทรัพย ์(Securities Companies) 
030000 = สถาบนัการเงินอ่ืน (Other Financial Institutions) 
050000 = อ่ืนๆ (ระบุ) (Others) 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘050000’  ตอ้งระบุฟิลด ์ รายละเอียดประเภทคู่สัญญาอ่ืนๆ ส่วน
ประเภทรายการท่ีเหลือใหป้้อนค่าวา่ง 
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แบบรายงาน บ.ล.9/2 : รายงานการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (SBL) 
(ช่ือฟิลดข์อ้มูล ดู ค าอธิบายประกอบการจัดท ารายงานการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ท่ี 
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4485s.pdf ประกอบการสร้างเทก็ซ์ไฟล์) 
รหัสรายงาน : 22 (รายงานการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์(SBL)) 
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฎเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘22’ 

(Ref) รหัสบริษัท Null* 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 
จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3 

* ไม่ตอ้งระบุค่าใดๆ 
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Detail Record : รายงานการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์(SBL) 
หน่วย : พนับาท 

Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด  ‘040000’ 

(Ref) รหัสรายการ  ดู ประเภทรายการ 

มูล
ค่ า
กา
รย
มื ธุรกรรมระหวา่งเดือน Amount 

มูลค่าคงคา้งส้ินเดือน Amount 
หลกัประกนั Amount* 

มูล
ค่ า
กา
รใ
ห้ย

มื ธุรกรรมระหวา่งเดือน Amount 
มูลค่าคงคา้งส้ินเดือน Amount 
หลกัประกนั Amount** 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 8 
ประเภทรายการ 
010100 = ฐานะ Agent : ลูกคา้รายยอ่ย 
010200 = ฐานะ Agent : ลูกคา้สถาบนั 
020100 = ฐานะ Principal : ลูกคา้รายยอ่ย 
020200 = ฐานะ Principal : ลูกคา้สถาบนั 
 
* เฉพาะประเภทรายการ ‘020200’ ใหป้้อนค่าวา่ง 
** เฉพาะประเภทรายการ ‘010100’ และ ‘010200’  ใหป้้อนค่าวา่ง 
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แบบรายงานรายช่ือหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทก าหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้า 
ก่อนทีจ่ะซ้ือหลกัทรัพย์ (Cash Balance) 

รหัสรายงาน : 7 (แบบรายงานรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์บริษทัก าหนดใหลู้กคา้ตอ้งวางเงินสดล่วงหนา้ 
ก่อนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพย)์ 
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฏเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘7’ 

(Ref) รหัสบริษัท Broker ID 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
 

Detail Record : รายช่ือหลกัทรัพย ์

Field Data Type 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ Description* 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 1  
* ระบุช่ือยอ่หลกัทรัพย ์อา้งอิงตามตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ  
- กรณีระบบตรวจพบช่ือยอ่บางหลกัทรัพยท่ี์ระบุในเทก็ซ์ไฟลไ์ม่ถูกตอ้ง ระบบจะยกเลิกการ

จดัเก็บขอ้มูลหลกัทรัพยท์ั้งหมดในเทก็ซ์ไฟลน์ั้นๆ 
- การน าเขา้เทก็ซ์ไฟลข์องงวดการรายงานท่ีเคยสร้างแบบรายงาน Cash Balance ในระบบ OFAR 

ไวแ้ลว้ ระบบจะลบรายช่ือหลักทรัพย์เดิมออกท้ังหมด และแทนท่ีด้วยรายช่ือหลักทรัพย์ท่ีระบุ
ในเทก็ซ์ไฟล์คร้ังล่าสุด 

 
ตัวอย่าง แสดงการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์แบบรายงาน Cash Balance งวดเดือนกนัยายน 2559  

แฟ้มข้อมลู    : CashBalance.txt 
วตัถปุระสงค์ : สร้างเทก็ซ์ไฟลร์ายช่ือหลกัทรัพยท่ี์บริษทัก าหนดใหลู้กคา้ตอ้งวางเงินสด 

         ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะซ้ือหลกัทรัพย ์
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รูปท่ี 1: โครงสร้างแบบรายงาน 

 
7|99|25590901            -> Header Record 
BBL 
TRUE 
SCB 
LEE-W 

รูปท่ี 2 : ไฟล์ “CashBalance.txt” 
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แบบรายงาน บ.ล. 4/1 : แบบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ รายวนั 
(ช่ือฟิลดข์อ้มูล ดู ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล.4/1 ท่ี 
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4218a0.zip ประกอบการสร้างเทก็ซ์ไฟล)์ 
รหัสรายงาน : 5 
Header Record (Mandatory) : รายการน้ีตอ้งปรากฏเป็นบรรทดัแรกของแฟ้มขอ้มูล 

Field Data Type 

(Ref) รหัสรายงาน ‘5’ 

(Ref) รหัสบริษัท Broker ID 

(Ref) วนัทีร่ายงาน Report Date 
จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4218a0.zip
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Detail Record :  
(สร้าง Detail Record เฉพาะรายการท่ีมี “รหัสรายการ” ก ากบัเท่านั้น) 

หน่วย : ลา้นบาท 
Field Data Type 

(Ref) รหัสหมวด ‘010100’ 

(Ref) รหัสรายการ ดู ประเภทรายการ 
ขอ้มูล Value 

จ านวนขอ้มูล/บรรทดั : 3  
ประเภทรายการ  
1. ฐานะการเงินของบริษัท 
11010000 = เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
11020000 = อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
2. ข้อมูลจากการประกอบธุรกจิ 
12010000 = 2.1 ยอดเงินกูย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์
 2.2 ขอ้มูลลูกหน้ีท่ีพน้ก าหนดช าระราคา 
12021101 = บญัชีเงินสด : จ  านวนลูกหน้ีท่ีมีปัญหาการช าระราคา 
12021102 = บญัชีเงินสด : มูลค่าคา้งช าระลูกหน้ีท่ีมีปัญหาการช าระราคา 
12021201 = บญัชีเงินสด : จ  านวนลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัไม่คุม้หน้ี 
12021202 = บญัชีเงินสด : มูลค่าหน้ีหกัหลกัประกนั ของลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัไม่คุม้หน้ี 
12022101 = บญัชีมาร์จ้ิน : จ  านวนลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัไม่คุม้หน้ี 
12022102 = บญัชีมาร์จ้ิน : มูลค่าหน้ีหกัดว้ยหลกัประกนั ของลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัไม่คุม้หน้ี 
12022201 = บญัชีมาร์จ้ิน : จ  านวนลูกคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งเรียกหลกัประกนัเพิ่ม 
12022202 = บญัชีมาร์จ้ิน : มูลหน้ี ของลูกคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งเรียกหลกัประกนัเพิ่ม 
12022301 = บญัชีมาร์จ้ิน : จ  านวนลูกคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งบงัคบัขาย 
12022302 = บญัชีมาร์จ้ิน : มูลหน้ี ของลูกคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งบงัคบัขาย 
12023101 = บญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : จ  านวนลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัไม่คุม้หน้ี 
12023102 = บญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : มูลค่าหน้ีหกัดว้ยหลกัประกนั ของลูหน้ีท่ีมี
หลกัประกนัไม่คุม้หน้ี 
12023201 = บญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : จ  านวนลูกคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งเรียกหลกัประกนัเพิ่ม 
12023202 = บญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : หลกัประกนัท่ีเรียกเพิ่ม ของลูกคา้ท่ีอยูร่ะหวา่ง
เรียกหลกัประกนัเพิ่ม 
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12023301 = บญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : จ  านวนลูกคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งบงัคบัปิดสถานะ 
12023302 = บญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : มูลค่าท่ีตอ้งบงัคบั ของลูกคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งบงัคบั
ปิดสถานะ 
 2.3 มูลค่าเงินลงทุน 
  2.3.1 มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
12031101 = มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(หุน้) 
12031102 = ค่าความเส่ียงของมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(หุน้) 
12031201 = มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ตราสารหน้ี) 
12031202 = ค่าความเส่ียงของมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ตราสารหน้ี) 
12031301 = มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(หน่วยลงทุน) 
12031302 = ค่าความเส่ียงของมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(หน่วยลงทุน) 
12031401 = มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ทองค าแท่ง) 
12031402 = ค่าความเส่ียงของมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ทองค าแท่ง) 
  2.3.2 มูลค่าเงินลงทุนในอนุพนัธ์ 
12032100 = มูลค่าเงินลงทุนในอนุพนัธ์ (National Amount) 
12032200 = ค่าความเส่ียงของมูลค่าเงินลงทุนในอนุพนัธ์ 
 2.4 รายละเอียดลูกหน้ีท่ีมีปัญหา 
  1. สถานะของลูกหน้ี อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ  โดยเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจาก: 
12041101 = บญัชีเงินสด : จ  านวนลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
12041102 = บญัชีเงินสด : มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
12041103 = บญัชีเงินสด : มูลค่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
12041201 = บญัชีมาร์จ้ิน : จ  านวนลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
12041202 = บญัชีมาร์จ้ิน : มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
12041203 = บญัชีมาร์จ้ิน : มูลค่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
12041301 = บญัชีซ้ือขายสัญญาฯ : จ  านวนลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
12041302 = บญัชีซ้ือขายสัญญาฯ : มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
12041303 = บญัชีซ้ือขายสัญญาฯ : มูลค่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 
  2. สถานะของลูกหน้ี อยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี  โดยเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจาก: 
12042101 = บญัชีเงินสด : จ  านวนลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
12042102 = บญัชีเงินสด : มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
12042103 = บญัชีเงินสด : มูลค่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
12042201 = บญัชีมาร์จ้ิน : จ  านวนลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
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12042202 = บญัชีมาร์จ้ิน : มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
12042203 = บญัชีมาร์จ้ิน : มูลค่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
12042301 = บญัชีซ้ือขายสัญญาฯ : จ  านวนลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
12042302 = บญัชีซ้ือขายสัญญาฯ : มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
12042303 = บญัชีซ้ือขายสัญญาฯ : มูลค่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดี 
ขอ้มูลอ่ืน ท่ีบริษทัเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อส านกังาน 
13010000 = ขอ้มูลอ่ืน 
 



คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 84 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

Appendix A : Data Type 
 
* Data Type Name เรียงล าดบัตามตวัอกัษร 

Data Type 
Name* 

Data Type Format Remark Sample 

Amount Number(20,2) NNNNNNNNNN.NN  ‘15203333.22’ 
Branch ID Varchar(9) AAAAAAAAA สามารถ Download ตาราง Lookup 

ขอ้มูลสาขาของบริษทัไดจ้าก 
https://www.setportal.set.or.th 
 (รายละเอียดตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
จะแจง้ใหท้ราบ) 

‘002B05001’, 
‘002B06001’ 

Broker ID Number(3) NNN  1, 2, 3 
Currency ID Char(3) AAA สามารถ Download ตาราง Lookup 

ขอ้มูลรหสัสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ ตามท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ก าหนดจาก 
http://www.bot.or.th/Thai/ 
DataManagementSystem/FI_FM1
/dataset/Pages/dataset.aspx  
(ดูท่ี  เอกสาร Classification 
Document)  

‘USD’ = ดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา 
‘JPY’ = เยน   
‘XAU’ = ทองค า 

Date Char(8) yyyymmdd พ.ศ. ‘25510731’ 
Description Text AAAA  ‘สมหมาย ใจดี’ 
Fund Register 
ID  

Varchar(8) AAAAAAAA สามารถ Download ตาราง Lookup 
กองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ไดจ้าก Web Site 
ส านกังาน ก.ล.ต.  

001/2549, 003/2551 

Identification 
Number 

Varchar(30) AAA  ‘310050081995555’ 

Null -  ไม่ตอ้งระบุค่าใดๆ  
Order Number Number(5) NNNNN Ascending Order 1,2,3,.... 
Percentage Number(5,2) NNN.NN มีค่าระหวา่ง 0.00-100.00 58.23 
Quantity Number(10) NNNNNNNNNN  ‘123456789’ 
Report Date Char(8) yyyymmdd - พ.ศ. ‘25510731’, 
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- วนัท่ีสุดทา้ยของงวดเดือนท่ี
รายงาน 

’25510630’, 
‘25510531’ 

 
 


