
 

 
 

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
ที ่สจก.ร. 1/2557 

เร่ือง การน าส่งข้อมูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุนเพือ่การจัดประเภทกองทุนรวม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ตามความในขอ้ 42 (8) ประกอบกบัขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 
35/2556 เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 
คณะกรรมการสมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ในประกาศน้ี 
 “สมาคม” หมายความวา่ สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 “กองทุนรวม” หมายความวา่  กองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 “สมาชิก” หมายความวา่    สมาชิกของสมาคมบริษทัจดัการลงทุนท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “ประเภทกองทุนรวม” หมายความวา่ ประเภทกองทุนรวมท่ีแบ่งตามพอร์ตโฟลิโอการลงทุน
จริงของแต่ละกองทุน ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะท างานพิจารณาการจดัประเภทกองทุนรวม 
 “คณะท างานพิจารณาการจดัประเภทกองทุนรวม” หมายความวา่ คณะท างานพิจารณาการจดั
ประเภทกองทุนรวม ท่ีแต่งตั้งโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 “ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
  
 ขอ้ 2 ขอใหส้มาชิกน าส่งขอ้มูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุนใหก้บัสมาคม หรือบุคคลท่ี
สมาคมวา่จา้งเพื่อจดัประเภทกองทุนรวม โดยมีรูปแบบในการน าส่งขอ้มูลตามท่ีสมาคมก าหนดตาม
ภาคผนวก ทั้งน้ี บุคคลท่ีสมาคมวา่จา้งจะตอ้งท าสัญญาเพื่อรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของสมาชิกใน
ส่วนท่ีไม่สามารถเปิดเผยได ้
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ขอ้ 3 ขอใหส้มาชิกน าส่งขอ้มูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุนใหก้บัสมาคม หรือบุคคลท่ี

สมาคมวา่จา้งเพื่อจดัประเภทกองทุนรวมเป็นรายไตรมาส ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัส้ินงวดไตร
มาส เพื่อใหส้มาคมหรือบุคคลท่ีสมาคมวา่จา้งด าเนินการจดัประเภทกองทุนรวมและแจง้สมาคมเพื่อ
เผยแพร่ทางเวบ็ไซตส์มาคมใหก้บัสมาชิกและผูท่ี้สนใจทราบ  

ทั้งน้ี  ส าหรับการน าส่งขอ้มูลขอ้มูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุนคร้ังแรก ใหส้มาชิก
น าส่งขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ใหก้บัสมาคมหรือบุคคลท่ีสมาคมวา่จา้งภายในวนัท่ี 16  
มีนาคม 2558 
 
 ขอ้ 4 กรณีมีการยา้ยประเภทกองทุนรวมของสมาชิก สมาคมแจง้ใหส้มาชิกทราบภายใน 
20 วนั นบัจากวนัท่ีสมาชิกส่งขอ้มูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุน หากสมาชิกมีขอ้โตแ้ยง้จากการยา้ย
ประเภทกองทุนรวม ใหส้มาชิกแจง้มายงัสมาคมภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้เร่ือง
ดงักล่าวจากสมาคม เพื่อใหส้มาคมน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวเป็นวาระการประชุมของคณะท างาน
พิจารณาการจดัประเภทกองทุนรวม 
 
 ขอ้ 5 ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558  เป็นตน้ไป และใหส้มาชิกถือ
ปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  26  ธนัวาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

 
            (นางวรวรรณ  ธาราภูมิ) 
      นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 



 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างรูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพือ่จัดท าข้อมูลสถิติกองทุนรวม – กองทุนรวมตราสารหนี้ 
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ภาคผนวก 
 ตัวอย่างรูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพือ่จัดท าข้อมูลสถิติกองทุนรวม –  Fixed Income File Template 
 

 

Morningstar Standardized Fixed Income File Template

> Fixed-income surveys should be reported as of the last day of the month.

Delivery Methods Acceptable file types

1. FTP, File Transfer Protocol 1. Delimited Text

2. Internet 2. Excel .XLS

SURVEY AS UNIQUE FUND NAME RESERVED Yield To RESERVED RESERVED RESERVED RESERVED

OF DATE IDENTIFIER FIELD AAA AA A BBB BB B BELOW B NOT RATED EFFECTIVE MODIFIED EFFECTIVE Maturity FIELD FIELD FIELD FIELD ALTERNATIVE PRE ISO CURRENCY ISO CURRENCY ISO CURRENCY

DURATION (REQ'D) DURATION MATURITY MINIMUM TAX REFUNDED CURRENCY PERCENTAGE CURRENCY PERCENTAGE CURRENCY PERCENTAGE

(mm/dd/yyyy) 

or (yyyy-mm-dd) 

Must be a month-

end date.  All other 

dates w ill be 

rounded (rounded 

forw ard w here dd 

=>16).  Do not 

include formulas.

Char(75) 

This MUST be the 

same identif ier 

used for submitting 

portfolio holdings.  

Please contact us if 

you do not have 

this information.

Char(75)

 Must be kept 

consistent per 

fund, per fund file.  

Can vary from 

delivery to delivery 

due to name 

changes.

Insert a 

placeholder for 

this f ield w hen 

you create 

your f iles.

Numeric(5.2)

% of  assets 

for this rating 

assigned by a 

Nationally 

Recognized 

Statistical 

Rating 

Organizations.

Numeric(5.2)

% of  assets 

for this rating 

assigned by a 

Nationally 

Recognized 

Statistical 

Rating 

Organizations.

Numeric(5.2)

% of  assets 

for this rating 

assigned by a 

Nationally 

Recognized 

Statistical 

Rating 

Organizations.

Numeric(5.2)

% of  assets 

for this rating 

assigned by a 

Nationally 

Recognized 

Statistical 

Rating 

Organizations.

Numeric(5.2)

% of  assets 

for this rating 

assigned by a 

Nationally 

Recognized 

Statistical 

Rating 

Organizations.

Numeric(5.2)

% of  assets 

for this rating 

assigned by a 

Nationally 

Recognized 

Statistical 

Rating 

Organizations.

Numeric(5.2)

% of  assets 

for this rating 

assigned by a 

Nationally 

Recognized 

Statistical 

Rating 

Organizations.

Numeric(5.2)

% of  assets 

that do not 

have a rating.

Numeric(5.3)

This MUST be 

provided for all 

funds.  Exceptions 

are Closed-End and 

Municipal funds.

Numeric(5.3) Numeric(5.3) Numeric(5.3) Insert a 

placeholder 

 for this 

f ield w hen 

you create 

your f iles.

Insert a 

placeholder 

 for this 

f ield w hen 

you create 

your f iles.

Insert a 

placeholder 

 for this 

f ield w hen 

you create 

your f iles.

Insert a 

placeholder 

 for this 

f ield w hen 

you create 

your f iles.

Numeric(5.2)

Only provide for 

municipal bond 

funds.

Numeric(5.2)

Only provide for 

municipal bond 

funds.

Numeric(5.2)

Must be a 3 

character ISO 

currency code. 

List as many 

columns as 

necessary.

Numeric(5.2)

List as many 

columns as 

necessary.

Numeric(5.2)

Must be a 3 

character ISO 

currency code. 

List as many 

columns as 

necessary.

Numeric(5.2)

List as many 

columns as 

necessary.

Numeric(5.2)

Must be a 3 

character ISO 

currency code. 

List as many 

columns as 

necessary.

Numeric(5.2)

List as many 

columns as 

necessary.

Example of information that should be in each field:

11/28/2014 03532550 1 A.M. Daily 1.7

INTEREST RATE RISK MUNICIPAL BOND FUNDS CURRENCY EXPOSURE

> Morningstar requires all taxable, non-taxable, and balanced funds to report 

fixed-income data monthly or quarterly, depending when you send portfolio 

holdings. 

CREDIT RATINGS RISK
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างรูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพือ่จัดท าข้อมูลสถิติกองทุนรวม - กองทุนรวมตราสารทุน 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างรูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพือ่จัดท าข้อมูลสถิติกองทุนรวม - กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ 

 

 




