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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนจ. 24/2562  
 

เรื่อง  การปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
 

ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบับนี้ข้ึนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 
ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามที่ติดต่อดา้นล่าง  หรือ e-mail:  arthipha@sec.or.th 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 9 กันยายน 2562 
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 
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โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999  โทรสาร 0-2033-9660  
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ตามที่ส านักงานมีแนวทางที่จะปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(“แบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุน”) โดยปรับปรุงในส่วนของข้อมูลฐานะการลงทุนและค่าความเสี่ยงของกองทุน  
เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับการติดตามความเสี่ยงต่อระบบ (“systemic risk”) ของธุรกิจจัดการลงทุนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์  
ซึ่งส านักงานได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว นั้น 

เน่ืองด้วยที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ก าหนดใหผู้้ประกอบธุรกิจน าส่งข้อมูลการลงทุน 
ในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนเพื่อใช้ติดตามเสถียรภาพ 
ของตลาดเงินผ่านแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (“แบบรายงาน PIA”) และขณะเดียวกัน 
ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องน าส่งแบบรายงานพอร์ตการลงทุนที่รวมถึงสถานะการลงทุนในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ 
ของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อส านักงานเป็นรายเดือนเช่นกัน ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่าการน าส่งข้อมูล
ดังกล่าวมีความซ้ าซ้อนและเป็นภาระ  ธปท. จึงได้หารือร่วมกับส านักงานเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงแบบรายงาน 
เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจโดยยังคงสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นชอบร่วมกัน 
ที่จะยกเลิกแบบรายงาน PIA ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ของกองทุนรวมและ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดย ธปท. จะใช้ข้อมูลดังกล่าวจากแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนของส านักงานแทน 

อย่างไรก็ดี เมื่อส านักงานและ ธปท. ได้พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างของแบบรายงานแล้วพบว่า ยังมีข้อมูล
บางประเภทในแบบรายงาน PIA ของ ธปท. ที่มีความแตกต่างจากข้อมูลในแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของส านักงาน 
ดังนั้น ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ 
และทดแทนแบบรายงาน PIA ได้ 

ทั้งนี้ ส านักงานเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดของการปรับปรุง 
แบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม ก่อนด าเนินการปรับปรุงแบบรายงานต่อไป 

 
 
 

เพื่อลดความซ้ าซ้อนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการรายงานข้อมูลสถานะการลงทุนในต่างประเทศและ 
ตราสารอนุพันธ์ของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ขณะที่ส านักงานและ ธปท. ยังคงมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ 
ต่อการก ากับดูแล 

 
 
 
 

1. ที่มา 

 

2.  เปา้หมายที่ต้องการบรรลุ 
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ส านักงานเห็นควรให้มีการปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนเพิ่มเติมเพื่อปิดข้อแตกต่าง (gap) 
ระหว่างแบบรายงาน PIA กับแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมด้วยการเพิ่มเติมข้อมูลที่ส าคัญจากแบบรายงาน
ของ ธปท. ดังนี ้ 

3.1 ข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างแบบรายงานของ ธปท. และแบบรายงานของส านักงาน ในส่วนของการลงทุน 
ในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ชุดข้อมูล แบบรายงานของ ธปท.  
(แบบรายงาน PIA) 

แบบรายงานของส านักงาน 
 (แบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุน) 

ประเทศที่กองทุนไปลงทุน ประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ ประเทศที่หลักทรัพย์เสนอขาย 
มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ 

อยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ 
ของตราสารหรืออนุพันธ์ที่ลงทุน 

อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 

  
 เพื่อปิดความแตกต่างระหว่างข้อมูลชุดดังกล่าว ส านักงานจะพิจารณาปรับปรุงแบบรายงาน MF01 และ 

PVD01 โดยการเพิ่ม field ข้อมูลเพื่อรองรับการรายงานชุดข้อมูลของ ธปท. ที่ส านักงานยังไม่มี ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เพิ่ม field “รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์” ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานประเทศของผู้ออกตราสาร 

หรือผู้รับฝากเงิน ที่กองทุนออกไปลงทุนหรือฝากเงิน โดยใช้ชุด code ที่ส านักงานก าหนด 
 (2)  เพิ่ม field ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าการลงทุนในรูปสกุลเงินต่างประเทศที่ไปลงทุน โดยให้รายงานมูลค่า 

ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุน ได้แก่  
• ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ ส าหรับหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน 

และหลักทรัพย์อ่ืน ๆ ที่มิใช่ตราสารอนุพันธ์ structured notes และ credit derivatives & structured finance  
• มูลค่าหน้าตั๋ว ส าหรับ structured notes และ credit derivatives & structured finance  
• มูลค่ายุติธรรม ส าหรับหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์อ่ืน ๆ ที่มิใช่ 

ตราสารอนุพันธ์ 
• มูลค่า notional amount ส าหรับตราสารอนุพันธ์ 
• ผลก าไรขาดทุนจากการ mark to market ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุน ส าหรับตราสารอนุพันธ์  

structured notes และ credit derivatives & structured finance 
 
 
 
 

3.  รายละเอียดการปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม 
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 ทั้งนี้ เมื่อ ธปท. ยกเลิกแบบรายงาน PIA ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ 
ของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานชุดข้อมูลที่มาจากแบบรายงาน PIA  
ในแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนของส านักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้(ข้อมูลที่ปรับปรุงแสดงด้วย 
ตัวอักษรตัวหนา (bold) สีแดง) 

 
ชุดข้อมูลท่ีมาจากแบบรายงาน PIA การรายงานในแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุน 

หลังจากที่ ธปท. ยกเลิกแบบรายงาน PIA 
ประเภทของหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ใช้ field เดิมของแบบรายงาน 

ระบุชุด code รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 
ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ / คู่สัญญา / สถาบัน 
รับฝากเงิน 

ใช้ field เดิมของแบบรายงาน 
ระบุชื่อใน field “ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์” หรือ “ชื่อของคู่สัญญา”  
ในส่วนของ feature ของหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์  

ประเทศที่ออกไปลงทุน / ฝากเงิน ก าหนด field ขึ้นใหม่  
ในกรณี equity & others และ fixed income feature :  
ใหร้ะบุรหัสประเทศเพิ่มเติมใน field “รหัสประเทศของ 
ผู้ออกหลักทรัพย์”  
ใช้ field เดิมของแบบรายงาน ส าหรับ feature ของตราสารอนุพันธ์ /  
structured notes / credit derivatives & structured finance :  
ให้ระบุรหัสประเทศใน field “รหัสประเทศของคู่สัญญา” ตามเดิม 

สกุลเงินของหลักทรัพย์และอนุพันธ์ 
ที่ไปลงทุน 

ใช้ field เดิมของแบบรายงาน 
1. กรณ ีequity & others และ fixed income feature :  
    ให้ระบุรหัสสกุลเงินใน field “รหัสสกุลเงินที่หลักทรัพย์ซื้อขาย” 
2. กรณี futures, forward feature : 
    ให้ระบุรหัสสกุลเงินใน field “รหัสสกุลเงินด้านซื้อของ  
    notional amount” และ field “รหัสสกุลเงินด้านขายของ  
    notional amount” 
3. กรณี swap feature : 
    ให้ระบุรหัสสกุลเงินใน field “รหัสสกุลเงินด้านรับของ  
    notional amount” และ field “รหัสสกุลเงินด้านจ่ายของ 
    notional amount” 
4. กรณี option feature : 
     ให้ระบุรหัสสกุลเงินใน field “รหัสสกุลเงินของ notional amount” 
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ชุดข้อมูลท่ีมาจากแบบรายงาน PIA การรายงานในแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุน 
หลังจากที่ ธปท. ยกเลิกแบบรายงาน PIA 

5. กรณี structured note feature : 
     ให้ระบุรหัสสกุลเงินใน field “รหัสสกุลเงินของ structured notes” 
6. กรณี credit derivatives & structured finance feature : 
     ให้ระบุรหัสสกุลเงินใน field “รหัสสกุลเงินของสัญญา 
      credit derivatives" 

ยอดคงค้างการลงทุน (ไม่รวมตราสาร
อนุพันธ์) 

ก าหนด field ขึ้นใหม่  
1. กรณี outstanding equity & others และ outstanding fixed income : 
   (ก) ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน 
         ให้ระบุใน field “ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน 
         ท่ีไปลงทุน” 
   (ข) มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน 
         ให้ระบุมูลค่า mark to market ในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ 
         ท่ีไปลงทุน ใน field “มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ 
         ท่ีไปลงทุน” 
2. กรณี outstanding ของ structured notes ต่างประเทศ 
    (ก) มูลค่าหน้าตั๋วในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน 
          ให้ระบุมูลค่าหน้าตั๋วในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ท่ีไปลงทุน 
          ใน field  “มูลค่าหน้าตั๋วในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ท่ีไปลงทุน” 
    (ข) มูลค่าตามราคาตลาดในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน 
           ให้ระบุมูลค่า mark to market ในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ 
           ท่ีไปลงทุน ใน field “มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลของหลักทรัพย์ 
           ท่ีไปลงทุน” 
    (ค) unrealized gain / loss ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน 
          ให้ระบุใน field “ผลก าไร / ขาดทุนจากการ mark to market  
          ในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ท่ีไปลงทุน” 
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ชุดข้อมูลท่ีมาจากแบบรายงาน PIA การรายงานในแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุน 
หลังจากที่ ธปท. ยกเลิกแบบรายงาน PIA 

3. กรณี outstanding ของ credit derivatives & structured finance 
    (ก) มูลค่า reference asset หรือ มูลค่าหน้าตั๋วของ CLN ในรูปสกุลเงิน 
          ท่ีไปลงทุน 
          ให้ระบุใน field “มูลค่า reference asset หรือ มูลค่าหน้าตั๋วของ  
          CLN  ในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ท่ีไปลงทุน” 
    (ข) มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN ในรูป 
          สกุลเงินท่ีไปลงทุน 
          ให้ระบุใน field “มูลค่าตามราคาตลาดของ reference asset  
          หรือ CLN ในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ท่ีไปลงทุน” 
    (ค) unrealized gain / loss ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน 
          ให้ระบุใน field “ผลก าไร / ขาดทุนจากการ mark to market  
          ในรูปสกุลเงินของหลักทรัพย์ท่ีไปลงทุน” 

ยอดคงค้างตราสารอนุพันธ์ ก าหนด field ขึ้นใหม่ ในกรณี outstanding ของ futures, forward, 
swap, option 
    (ก) notional amount ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน  
          ให้ระบุใน field “มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวดข้อมูลในรูปสกุลเงิน 
          ของตราสารอนุพันธ์ท่ีไปลงทุน” 
    (ข) unrealized gain / loss ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน 
          ให้ระบุใน field “ผลก าไร / ขาดทุนจากการ mark to market  
          สัญญาในรูปสกุลเงินของตราสารอนุพันธ์ที่ไปลงทุน” 

 
3.2  รายละเอียดการปรับปรุงแบบรายงานของส านักงาน 

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการรายงานข้อมูลที่มาจากแบบรายงาน PIA ภายหลังจากที่ ธปท. ยกเลิกแบบรายงาน 
PIA ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ของกองทุนรวมและกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ  
 

ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทที่จัดการกองทุนรวมและบริษัทที่จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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ขอบเขต 1. กองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

2. ประเภทหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ 

    (1) ตราสารทุน 

    (2) ตราสารหนี้ 

    (3) ตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ forward, futures, swap และ option 

    (4) structured notes 

    (5) credit derivatives และ structured finance 

    (6) หลักทรัพย์อ่ืน ๆ ที่มิใช่ตราสารอนุพันธ์ เช่น หน่วยลงทุน เป็นต้น  

แบบรายงาน พอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งประกอบด้วย  

1. feature ตราสาร ได้แก่ 

    (1) equity & others feature (แบบรายงาน EQF) 

    (2) fixed income feature (แบบรายงาน FIF) 

2. outstanding ตราสาร  

    (1) กองทุนรวม (แบบรายงาน OS_MF01) 

    (2) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (แบบรายงาน OS_PVD01)  

ระบบงาน ระบบ OFAR 

การปรับปรุง เพิ่ม field เพื่อรองรับการรายงาน 

ความถี่ รายเดือน 

 

รายละเอียด เพิ่ม field ข้อมูลในแบบรายงาน ต่อไปนี้ 

1. รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ 

    แบบรายงานท่ีปรับปรุง : แบบรายงาน EQF และ FIF 

    รูปแบบของ field ข้อมูล :     
Field name Issuer Country Code 
Description รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ 
Format varchar(2) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศ) 
Possible Value ชุด code ที่ส านักงานก าหนด (Country code สากล) 
Remark พิจารณาจากการที่ผู้ออกหลักทรพัย์จดทะเบียนประกอบธุรกิจหลักในประเทศนั้น 

หรือมี head office อยู่ที่ประเทศนัน้ 
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    รูปแบบ text file ท่ีปรับปรุง : ปรับปรุงเฉพาะส่วนของ data โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) แบบรายงาน EQF 

ชื่อหลักทรัพย์ (issue name) | เลขรหัสหลักทรัพย์สากล | รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน | 

รหัสตลาด |  ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ | วันที่ออกจ าหน่าย/จดทะเบียน | วันที่เพิกถอน/  

ครบก าหนด | รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ | รหัสประเทศที่หลักทรัพย์เสนอขาย | 

รหัสสกุลเงินที่หลักทรัพย์ซื้อขาย | เวลาที่สร้างรายการ | เวลาที่แก้ไขรายการ 

(ข) แบบรายงาน FIF  

ชื่อหลักทรัพย์ (issue name) | เลขรหัสหลักทรัพย์สากล | รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน | 

รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ | Rating ของหลักทรัพย์ |  

Bond Type | Secured/Unsecured | รหัสตลาด | ราคาหน้าตั๋วต่อหน่วย หรือราคา PAR 

(บาท) | ประเภทอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (%) | ระยะเวลาการจ่าย

ดอกเบี้ย (Coupon Payment) | เลขที่จดทะเบียนบริษัทของ Issuer | ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ | 

รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ | รหัสประเทศที่หลักทรัพย์เสนอขาย | รหัสสกุลเงิน 

ที่หลักทรัพย์ซื้อขาย | รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ |  

Rating ของผู้ออกหลักทรัพย์ | รหัสผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ 

ผู้ค้ าประกัน/ผู้สั่งจ่าย) | เลขที่จดทะเบียนบริษัทของผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ 

ผู้ค้ าประกัน/ผู้สั่งจ่าย | ชื่อผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน/ผู้สั่งจ่าย |  

รหัสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน | 

Rating ของผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน | Collateral (Type of 

Guaranteed) | Claim Type | ราคาพาร์ปัจจุบัน | ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ |  

บริษัทผู้น าในการจัดจ าหน่าย | ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ | 

วันที่ออกจ าหน่าย/จดทะเบียน | วันที่ครบก าหนด | เวลาที่สร้างรายการ | เวลาที่แก้ไข

รายการ  

 

2. ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 

    แบบรายงานท่ีปรับปรุง :  

            แบบรายงาน MF01 และ PVD01 เฉพาะส่วนของ outstanding ของหลักทรัพย์ต่อไปนี้ 

• outstanding equity & others 

• outstanding fixed income 
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    รูปแบบของ field ข้อมูล :     
Field name Average Cost Value (Original Currency) 
Description ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (ในรปูสกุลเงินที่ไปลงทนุในต่างประเทศ) 
Format Decimal(23,5) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศ) 
Remark รายงานต้นทนุเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ราคาตลาด ในรปูสกุลเงินเดียวกันกับ 

สกุลเงินที่หลักทรัพย์ซ้ือขายซ่ึงได้รายงานในแบบรายงาน EQF หรือ FIF 

 

3. มูลค่าหน้าตั๋วของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 

    แบบรายงานท่ีปรับปรุง :  

            แบบรายงาน MF01 และ PVD01 เฉพาะส่วนของ outstanding ของหลักทรัพย์ต่อไปนี้ 

• outstanding structured notes 

• outstanding credit derivatives & structured finance 

    รูปแบบของ field ข้อมูล กรณี outstanding structured notes :     
Field name Face Amount (Original Currency) 
Description มูลค่าหน้าตั๋ว (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทนุในต่างประเทศ) 
Format Decimal(23,5) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศ) 
Remark รายงานมูลค่าหน้าตั๋วของหลักทรพัย์ ในรูปสกุลเงินเดียวกันกับ 

สกุลเงินของ structured notes ซ่ึงได้รายงานในแบบรายงาน SNF 

    

 รูปแบบของ field ข้อมูล กรณี outstanding credit derivatives & structured finance :     
Field name Face Amount of Reference Asset (Original Currency) 
Description มูลค่า Reference Asset หรือ มูลคา่หน้าตั๋วของ CLN (ในรูปสกุลเงนิที่ไปลงทุน

ในต่างประเทศ) 
Format Decimal(23,5) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศ) 
Remark รายงานมูลค่า Reference Asset หรือมูลค่าหน้าตั๋วของ CLN ในรูปสกุลเงิน

เดียวกันกับสกุลเงินของสัญญา credit derivatives ซ่ึงได้รายงานในแบบรายงาน 
CDF 
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4. มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 

    แบบรายงานท่ีปรับปรุง :  

            แบบรายงาน MF01 และ PVD01 เฉพาะส่วนของ outstanding ของหลักทรัพย์ต่อไปนี้ 

• outstanding equity & others 

• outstanding fixed income 

• outstanding structured notes 

• outstanding credit derivatives & structured finance 

    รูปแบบของ field ข้อมูล กรณี outstanding equity & others และ fixed income :     
Field name Market Value (Original Currency) 
Description มูลค่ายุติธรรม (ในรปูสกุลเงินที่ไปลงทนุในต่างประเทศ) 
Format Decimal(23,5) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศ) 
Remark รายงานมูลค่าคงค้างของหลักทรพัย์ที่ราคาตลาด ในรปูสกุลเงินเดยีวกันกับ 

สกุลเงินที่หลักทรัพย์ซ้ือขายซ่ึงได้รายงานในแบบรายงาน EQF หรือ FIF 

 

    รูปแบบของ field ข้อมูล กรณี outstanding structured notes :     
Field name Market Value (Original Currency) 
Description มูลค่าตามราคาตลาด (ในรปูสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ) 
Format Decimal(23,5) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศ) 
Remark รายงานมูลค่าตามราคาตลาดของ structured notes ในรูปสกุลเงนิเดยีวกันกับ 

สกุลเงินของ structured notes ซ่ึงได้รายงานในแบบรายงาน SNF 

 

    รูปแบบของ field ข้อมูล กรณี outstanding credit derivatives & structured finance :     
Field name Market Value of Reference Asset (Original Currency) 
Description มูลค่าตามราคาตลาดของ Reference Asset หรือ CLN (ในรปูสกุลเงนิที่ไปลงทุน

ในต่างประเทศ) 
Format Decimal(23,5) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศ) 
Remark รายงานมูลค่าตามราคาตลาดของ Reference Asset หรือ CLN ในรูปสกุลเงินเดียวกัน

กับสกุลเงินของสัญญา credit derivatives ซ่ึงได้รายงานในแบบรายงาน CDF 
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5. มูลค่า Notional Amount ในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 

    แบบรายงานท่ีปรับปรุง :  

            แบบรายงาน MF01 และ PVD01 เฉพาะส่วนของ outstanding ของหลักทรัพย์ต่อไปนี้ 

• outstanding futures, forward 

• outstanding swap 

• outstanding option 

    รูปแบบของ field ข้อมูล :     
Field name Notional Amount (Original Currency) 
Description มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (ในรปูสกุลเงินที่ไปลงทุน 

ในต่างประเทศ) 
Format Decimal(23,5) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการเข้าท าสัญญาตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ) 
Remark รายงานมูลค่า notional ในรปูสกุลเงินทีน่ าไปลงทุนในต่างประเทศ 

 

6. ผลก าไรขาดทุนจากการ mark to market ในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 

    แบบรายงานท่ีปรับปรุง :  

            แบบรายงาน MF01 และ PVD01 เฉพาะส่วนของ outstanding ของหลักทรัพย์ต่อไปนี้ 

• outstanding futures, forward 

• outstanding swap 

• outstanding option 

• outstanding structured notes 

• outstanding credit derivatives & structured finance 

รูปแบบของ field ข้อมูล :     
Field name Unrealized G/L (Original Currency) 
Description ผลก าไรขาดทุนจากการ mark to market (ในรปูสกุลเงินที่ไปลงทนุ 

ในต่างประเทศ) 
Format Decimal(23,5) 
Not null Yes (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทนุในหลักทรัพยห์รือการเข้าท าสัญญา 

ตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ) 
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รูปแบบของ field ข้อมูล (ต่อ) :     
Remark กรณี futures, forward, swap, option 

รายงานผลก าไรขาดทุนจากการ mark to market สัญญาในรูปสกุลเงิน 
ที่น าไปลงทุนในต่างประเทศ 
กรณี structured notes 
รายงานผลก าไรขาดทุนจากการ mark to market ในรปูสกุลเงินเดยีวกันกับ 
สกุลเงินของ structured notes ซ่ึงได้รายงานในแบบรายงาน SNF 
กรณี credit derivatives & structured finance 
รายงานผลก าไรขาดทุนจากการ mark to market ในรปูสกุลเงินเดยีวกันกับ 
สกุลเงินของสัญญา credit derivatives ซ่ึงได้รายงานในแบบรายงาน CDF 

 

    รูปแบบ text file ท่ีปรับปรุง ส าหรับข้อมูล outstanding ตามข้อ 2 - 6 :  

    ปรับปรุงเฉพาะส่วนของ data โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) ส่วนของ outstanding equity & others 

เลขที่จดทะเบียน | ปีที่จดทะเบียน | นโยบายกองทุน PVD | ชื่อย่อหลักทรัพย์ |  

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน | รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกหลักทรัพย์ | จ านวนหน่วย 

ยกมา (หน่วย) | มูลค่ายกมา (บาท) | จ านวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม (หน่วย) | มูลค่าซื้อ 

หรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท) | จ านวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย) |  

มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท) | จ านวนหน่วยยกไป (หน่วย) | 

ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (บาท) | ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (ในรูปสกุลเงิน 

ท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | มูลค่ายุติธรรม (ในรูปสกุลเงิน 

ท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) 

(ข) ส่วนของ outstanding fixed income 

เลขที่จดทะเบียน | ปีที่จดทะเบียน | นโยบายกองทุน PVD | ชื่อย่อหลักทรัพย์ |  

รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน | รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกหลักทรัพย์ | จ านวน 

หน่วยยกมา (หน่วย) | มูลค่ายกมา (บาท) | จ านวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม (หน่วย) | มูลค่าซื้อ 

หรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท) | จ านวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย) |  

มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท) | จ านวนหน่วยยกไป (หน่วย) | 

ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท) | ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (บาท) | ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ 

(ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | มูลค่ายุติธรรม  

(ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | Yield to Maturity Per Year 
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(ค) ส่วนของ outstanding futures, forward 

เลขที่จดทะเบียน | ปีที่จดทะเบียน | นโยบายกองทุน PVD | ฐานะ | รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ 

(คู่สัญญา) | ชื่อย่อสัญญา | รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน | วัตถุประสงค์ 

การท าธุรกรรม | รายละเอียดการท าธุรกรรม | จ านวนสัญญา | ลักษณะการ hedge | 

ประเภทการ hedge | รายละเอียดประเภทการท า hedging | ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับ 

การป้องกันความเสี่ยง (hedged item) | มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (บาท) | 

มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | 

มูลค่า hedged item ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (บาท) | ผลก าไร/ขาดทุนจากการ  

mark to market สัญญา (นับจากวันเปิดสัญญา) (บาท) | ผลก าไร/ขาดทุนจากการ 

mark to market สัญญา (นับจากวันเปิดสัญญา) (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุน 

ในต่างประเทศ) 

(ง) ส่วนของ outstanding swap 

เลขที่จดทะเบียน | ปีที่จดทะเบียน | นโยบายกองทุน PVD | ชื่อย่อสัญญา | รหัสประเภท

สินทรัพย์/หนี้สิน | รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา) | วัตถุประสงค์การท าธุรกรรม | 

ลักษณะการ hedge | ประเภทการ hedge | รายละเอียดประเภทการท า hedging |  

ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (hedged item) | มูลค่า notional  

ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (บาท) | มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (ในรูป 

สกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | มูลค่า hedged item ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล 

(บาท) | ผลก าไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท) | ผลก าไร/ขาดทุน 

จากการ mark to market สัญญา (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) 

(จ) ส่วนของ outstanding option 

เลขที่จดทะเบียน | ปีที่จดทะเบียน | นโยบายกองทุน PVD | ชื่อย่อสัญญา | รหัสประเภท

สินทรัพย์/หนี้สิน | ฐานะ | รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา หรือ ตลาด) | วัตถุประสงค์ 

การท าธุรกรรม | ลักษณะการ hedge | ประเภทการ hedge | รายละเอียดประเภท 

การท า hedging | ชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (hedged item) |  

มูลค่า hedged item ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล(บาท) | มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวด 

ของข้อมูล (บาท) | มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (ในรูปสกุลเงิน 

ท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | option value ต่อสัญญา ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (MTM) 
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(บาท) | ผลก าไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท) | ผลก าไร/ขาดทุน 

จากการ mark to market สัญญา (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) 

(ฉ) ส่วนของ outstanding structured notes 

เลขที่จดทะเบียน | ปีที่จดทะเบียน | นโยบายกองทุน PVD | ชื่อตราสาร | รหัสประเภท

สินทรัพย์/หนี้สิน | รหัสกลุ่มเศรษฐกิจผู้ออกตราสาร (issuer) | มูลค่าหน้าตั๋ว (บาท) | 

มูลค่าหน้าตั๋ว (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | 

มูลค่าตามราคาตลาด (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) |  ผลก าไร/ขาดทุน 

จากการ mark to market (บาท) | ผลก าไร/ขาดทุนจากการ mark to market  

(ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) 

(ช) ส่วนของ outstanding credit derivatives & structured finance 

เลขที่จดทะเบียน | ปีที่จดทะเบียน | นโยบายกองทุน PVD | ชื่อย่อหลักทรัพย์/ชื่อย่อ

สัญญา | รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน | รหัสกลุ่มเศรษฐกิจคู่สัญญาหรือผู้ออก CLN | 

มูลค่า reference asset หรือ มูลค่าหน้าตั๋วของ CLN (บาท) | มูลค่า reference asset หรือ 

มูลค่าหน้าตั๋วของ CLN (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | มูลค่าตาม 

ราคาตลาดของ reference asset หรือ CLN (บาท) | มูลค่าตามราคาตลาดของ 

reference asset หรือ CLN (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) | ผลก าไร/ขาดทุน

จากการ mark to market สัญญา (บาท) | ผลก าไร/ขาดทุนจากการ mark to market 

สัญญา (ในรูปสกุลเงินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ) 
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สรุปการปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนโดยเพิ่ม field ข้อมูล  

ในแบบรายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภทหลักทรพัย ์
และตราสารอนุพนัธ ์

แบบรายงาน feature แบบรายงาน outstanding 

equity & others เพิ่ม field รหัสประเทศของ 
ผู้ออกหลักทรัพย ์

เพิ่ม field ต้นทุนเฉลี่ย และมูลค่า
ยุติธรรมในรูปสกุลเงนิที่ไปลงทนุ fixed income 

futures, forward - เพิ่ม field มูลค่า notional และ 
ผลก าไร/ขาดทุนจากการ 
mark to market ในรปูสกุลเงิน 
ที่ไปลงทุน 

swap - 
option - 

structured notes - เพิ่ม field มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า 
ตามราคาตลาด และผลก าไร/
ขาดทนุจากการ mark to market 
ในรูปสกุลเงนิที่ไปลงทุน 

credit derivatives &  
structured finance 

- 

 

 

ตัวอย่าง 

การรายงาน 

ในเดือน พ.ค. 62 บลจ. BCD  (รหัสบริษัทจัดการ 0123456789) ซึ่งจัดการกองทุนรวม BCD 

International Allocation Fund (เลขที่จดทะเบียน MF4321/2562) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ 

และตราสารอนุพันธ์ ดังนี้ 

1. ลงทุนในหุ้น BB ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 

• ออกโดยบริษัท BB Company ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในประเทศจีน   

• ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง  

• เลขรหัสหลักทรัพย์สากล HK001 

• วันที่จดทะเบียน 19 พ.ย. 50 

• จ านวน 1,000 หุ้น  

• มูลค่าซื้อ (รวมค่านายหน้าและ VAT) 4,000,600 บาท 

• ต้นทุนเฉลี่ย 1,000,100 ดอลลาร์ฮ่องกง (4,000,600 บาท) 

• มูลค่า ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 1,001,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (4,004,000 บาท) 

2. ลงทุนในเงินฝากประจ าธนาคาร CC ของประเทศจีน  

• ชื่อย่อหลักทรัพย์ FDCC001  

• อันดับความน่าเชื่อถือของเงินฝากระยะสั้น A-1 (จัดอันดับโดย S&P) 

• อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร A (จัดอันดับโดย S&P) 
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• วันที่ฝากเงิน 15 พ.ค. 62 

• วันที่ครบก าหนด 15 พ.ย. 62 

• จ านวนที่ฝาก 1,780,000 บาท 

• ต้นทุนเฉลี่ย 400,000 หยวน (1,780,000 บาท) 

• ดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 450 บาท 

• มูลค่า ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 400,100 หยวน (1,772,000 บาท) 

3. ท าสัญญา swap เพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินหยวน  

• ชื่อย่อสัญญา SW001 

• คู่สัญญา คือ ธนาคาร CC ของประเทศจีน 

• วันที่ท าสัญญา 15 พ.ค. 62 

• วันที่ครบก าหนดสัญญา 15 พ.ย. 62 

• notional amount ณ ท าการสุดท้ายของเดือน 400,500 หยวน (1,774,000 บาท) 

• มีผลก าไรนับแต่วันเข้าท าสัญญา 2,000 หยวน (8,900 บาท) 

วิธีการรายงาน 

1. การลงทุนในตราสารทุน ได้แก่ รายการลงทุนในหุ้น BB  

    ให้รายงานในแบบรายงาน EQF และ MF01 งวดเดือน พ.ค. 62 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

    (ก) แบบรายงาน EQF 
field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 

ช่ือหลักทรัพย์ BB 
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล HK001 
รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101 (หุ้นสามัญ) 
รหัสตลาด 101 (ตลาดต่างประเทศ) 
ช่ือผู้ออกหลักทรัพย ์ BB Company 
วันที่ออกจ าหน่าย/จดทะเบียน 20071119 
วันที่เพิกถอน/ครบก าหนด - 
รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรพัย์ CN 
รหัสประเทศทีห่ลักทรัพย์เสนอขาย HK 
รหัสสกุลเงินทีห่ลักทรัพย์ซ้ือขาย HKD 
เวลาที่สร้างรายการ 20190616:183545 
เวลาที่แก้ไขรายการ - 
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    (ข) แบบรายงาน OS_MF01 ในส่วนของ outstanding equity & others 
field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 

เลขทีจ่ดทะเบียนกองทุน MF4321 
ปีทีจ่ดทะเบียนกองทนุ 2562 
นโยบายกองทนุ PVD - 
ช่ือย่อหลักทรัพย์ BB 
รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 101 (หุ้นสามัญ) 
รหัสกลุ่มเศรษฐกิจของผู้ออกหลกัทรัพย์ 170 (บรษิัทและนิติบคุคล) 
จ านวนหน่วยยกมา (หน่วย) - 
มูลค่ายกมา (บาท) 0 
จ านวนหน่วยซ้ือหรือเพิ่ม (หน่วย) 1,000 
มูลค่าซ้ือหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท) 4,000,600 
จ านวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย) - 
มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหนา้และ VAT) (บาท) 0 
จ านวนหน่วยยกไป (หน่วย) 1,000 
ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (บาท) 4,000,600 
ต้นทุนเฉลี่ยของหลกัทรัพย์ (ในรปูสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ) 1,000,100 
มูลค่ายุติธรรม (บาท) 4,004,000 
มูลค่ายุติธรรม (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ) 1,001,000 

 

2. การลงทุนในตราสารหนี้ ได้แก่ รายการลงทุนในเงินฝากประจ าธนาคาร CC  

    ให้รายงานในแบบรายงาน FIF และ MF01 งวดเดือน พ.ค. 62 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    (ก) แบบรายงาน FIF 
field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 

ช่ือหลักทรัพย์ FDCC001 
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล - 
รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 218 (เงนิฝากประจ า) 
รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือของหลักทรัพย์ 03 (S&P) 
Rating ของหลักทรัพย ์ A-1 
Bond Type - 
Secured/Unsecured - 
รหัสตลาด 100 (นอกตลาดต่างประเทศ) 
ราคาหน้าตั๋วต่อหน่วย หรือ ราคา PAR (บาท) - 
ประเภทอตัราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว - 
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field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 
อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (%) - 
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon Payment) - 
เลขทีจ่ดทะเบียนบริษทัของ Issuer - 
ช่ือผู้ออกหลักทรัพย ์ CC Bank 
รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรพัย์ CN 
รหัสประเทศทีห่ลักทรัพย์เสนอขาย CN 
รหัสสกุลเงินทีห่ลักทรัพย์ซ้ือขาย CNY 
รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือของผู้ออกหลักทรัพย์ 03 (S&P) 
Rating ของผู้ออกหลักทรัพย ์ A 
รหัสผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน/ผู้สั่งจา่ย) 00 (None) 
เลขทีจ่ดทะเบียนบริษทัของผู้รบัรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ 
ผู้ค้ าประกัน/ผู้สั่งจ่าย 

- 

ช่ือผู้รับรอง/ผู้รบัอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกนั/ผู้ส่ังจ่าย None 
รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือของผู้รบัรอง/ผู้รบัอาวัล/ 
ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน 

00 (None) 

Rating ของผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผูส้ลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน None 
Collateral (Type of Guaranteed) - 
Claim Type - 
ราคาพาร์ปัจจุบัน - 
ช่ือนายทะเบียนหลักทรัพย์ - 
บริษทัผู้น าในการจัดจ าหน่าย - 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ - 
ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย ์ - 
วันที่ออกจ าหน่าย/จดทะเบียน 20190515 (วันที่ฝากเงิน) 
วันที่ครบก าหนด 20191115 
เวลาที่สร้างรายการ 20190616:183545 
เวลาที่แก้ไขรายการ - 

 

    (ข) แบบรายงาน OS_MF01 ในส่วนของ outstanding fixed income 
field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 

เลขทีจ่ดทะเบียนกองทุน MF4321 
ปีทีจ่ดทะเบียนกองทนุ 2562 
นโยบายกองทนุ PVD - 
ช่ือย่อหลักทรัพย์ FDCC001 



                                                      
 

19 
 

field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 
รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 218 (เงนิฝากประจ า) 
รหัสกลุ่มเศรษฐกิจของผู้ออกหลกัทรัพย์ 202 (สถาบันการเงินที่ม ี

ถี่นที่อยู่ต่างประเทศ) 
จ านวนหน่วยยกมา (หน่วย) - 
มูลค่ายกมา (บาท) - 
จ านวนหน่วยซ้ือหรือเพิ่ม (หน่วย) - 
มูลค่าซ้ือหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท) 1,780,000 
จ านวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย) - 
มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหนา้และ VAT) (บาท) 0 
จ านวนหน่วยยกไป (หน่วย) - 
ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท) 450 
ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ (บาท) 1,780,000 
ต้นทุนเฉลี่ยของหลกัทรัพย์ (ในรปูสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ) 400,000 
มูลค่ายุติธรรม (บาท) 1,772,000 
มูลค่ายุติธรรม (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศ) 400,100 
Yield to Maturity Per Year - 

 

3. การท าสัญญา swap เงินหยวน  

    ให้รายงานในแบบรายงาน SWF และ MF01 งวดเดือน พ.ค. 62 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    (ก) แบบรายงาน SWF : ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ให้รายงานตามปกติ 
field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 

ช่ือย่อสัญญา SW001 
รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 403 (สัญญาสวอป) 
รหัสประเภทการท า swap 12 (currency swap) 
รายละเอียดประเภทธุรกรรม - 
ประเภทของ Reference Underlying ที่สัญญาใช้อ้างอิง 115 (foreign exchange rate) 
รหัสสกุลเงินด้านรบัของ notional amount THB 
รหัสสกุลเงินด้านจ่ายของ notional amount CNY 
กองทุนอยู่ในฐานะผูจ้่ายกระแสเงนิสด 41 (อ้างอิงกบั foreign exchange rate) 
รายละเอียดกระแสเงนิสดจ่าย - 
กองทุนอยู่ในฐานะผู้รบักระแสเงนิสด 61 (อ้างอิงกบั foreign exchange rate) 
รายละเอียดกระแสเงนิสดรับ - 
ความถี่ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงิน - 
รหัสตลาด 100 (นอกตลาดต่างประเทศ) 
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field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 
รหัสประเทศของคู่สัญญา CN 
ช่ือของคู่สัญญา CC Bank 
Credit Rating ของคู่สัญญา (Counterparty) A 
รหัสสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือของคู่สัญญา 03 (S&P) 
วันที่สัญญามีผล 20190515  
วันที่ครบก าหนด 20191115 
เวลาที่สร้างรายการ 20190616:183545 
เวลาที่แก้ไขรายการ - 

 

    (ข) แบบรายงาน OS_MF01 ในส่วนของ outstanding swap 
field ข้อมูล รายละเอียดท่ีรายงาน 

เลขทีจ่ดทะเบียนกองทุน MF4321 
ปีทีจ่ดทะเบียนกองทนุ 2562 
นโยบายกองทนุ PVD - 
ช่ือย่อสัญญา SW001 
รหัสประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน 403 (สัญญาสวอป) 
รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ (คู่สัญญา) 202 (สถาบันการเงินที่ม ี

ถี่นที่อยู่ต่างประเทศ) 
วัตถุประสงค์การท าธุรกรรม 01 (hedging) 
ลักษณะการ hedge 01 (full hedge) 
ประเภทการ hedge 02 (same underlying hedge) 
รายละเอียดประเภทการท า hedging - 
ช่ือหลักทรัพย์ที่ได้รบัการป้องกันความเสี่ยง (hedged item) FDCC001 
มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (บาท) 1,774,000 
มูลค่า notional ณ วันสิ้นงวดของข้อมลู (ในรูปสกุลเงินที่ไปลงทุน 
ในต่างประเทศ) 

400,500 (สกุล CNY) 

มูลค่า hedged item ณ วันสิ้นงวดของข้อมูล (บาท) 1,772,000 
ผลก าไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (บาท) 8,900 
ผลก าไร/ขาดทุนจากการ mark to market สัญญา (ในรูปสกลุเงิน 
ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ) 

2,000 (สกุล CNY) 
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การรายงานในรูปแบบ text file จากข้อ 1 - 3 

1. แบบรายงาน EQF  

    0123456789|EQF|20190531 

    BB|HK001|101|101|BB Company|20071119||CN|HK|HKD|20190616:183545| 

2. แบบรายงาน FIF 

    0123456789|FIF|20190531 

    FDCC001||218|03|A-1|||100||||||CC Bank|CN|CN|CNY|03|A|00||None|00|None|||||||| 

    20190515|20191115|20190616:183545| 

3. แบบรายงาน SWF 

    0123456789|SWF|20190531 

    SW001|403|12||115|THB|CNY|41||61|||100|CN|CC Bank|A|03|20190515|20191115| 

    20190616:183545| 

4. แบบรายงาน OS_MF01  

    (เฉพาะในส่วนของ outstanding equity & others  fixed income และ swap) 

    0123456789|MF01|20190531 

    MF4321|2562||BB|101|170||0.00000|1000.00000|4000600.00000||0.00000|1000.00000| 

    4000600.00000|1000100.00000|4004000.00000|1001000.00000 

    MF4321|2562||FDCC001|218|202||||1780000.00000||0.00000||450.00000|1780000.00000| 

    400000.00000|1772000.00000|400100.00000| 

    MF4321|2562||SW001|403|202|01|01|02||FDCC001|1774000.00000|400500.00000| 

    1772000.00000|8900.00000|2000.00000 
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ส านักงานก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าและน าส่งแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามการปรับปรุงในคร้ังนี้ไปพร้อมกับ (1) ส่วนที่ปรับปรุงเพื่อรองรับข้อมูลการด ารงสินทรัพย์ 
สภาพคล่องของกองทุนรวมซึ่งจะเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในช่วงเวลาเดียวกันกับการรับฟัง 
ความคิดเห็นในคร้ังนี้ และ (2) ข้อมูลฐานะการลงทุนและค่าความเสี่ยงของกองทุนซึ่งส านักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็น
แล้วเสร็จ1 โดยทั้งหมดให้มีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1
 เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขท่ี อนจ. 42/2561 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานกองทุน เผยแพร่เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 

4.  การมีผลใช้บังคับ 
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เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ 
 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อบริษัท 
 

โทรศัพท์ 
 

โทรสาร 
 

อีเมล 
 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทจัดการ  ตัวแทนขาย 

  ผู้ถือหน่วยลงทุน  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน  

ส านักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
โทรสาร: 0-2263-6039, 0-2263-6511 หรือ e-mail: arthipha@sec.or.th  

 
*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             แบบส ารวจความคิดเห็น 

mailto:arthipha@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับที่ส านักงานปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังนี้ 
 

field ข้อมูลท่ีเพิ่มเติม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

2. ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

3. มูลค่าหน้าตั๋วของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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field ข้อมูลท่ีเพิ่มเติม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

4. มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

5. มูลค่า Notional Amount ในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

6. ผลก าไรขาดทุนจากการ mark to market ในรูปสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุน 
ในต่างประเทศ 

  

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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field ข้อมูลท่ีเพิ่มเติม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

7. การมีผลใช้บังคับ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 
 

 
 
 
 
 


