ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ที่ สจก.ร. 1/2557
เรื่อง การนาส่ งข้ อมูลพอร์ ตการลงทุนรายกองทุนเพือ่ การจัดประเภทกองทุนรวม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามความในข้อ 42 (8) ประกอบกับข้อ 9 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.
35/2556 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุ รกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การ
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556
คณะกรรมการสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนจึงออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิ ดและกองทุนเปิ ด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“ประเภทกองทุนรวม” หมายความว่า ประเภทกองทุนรวมที่แบ่งตามพอร์ตโฟลิโอการลงทุน
จริ งของแต่ละกองทุน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะทางานพิจารณาการจัดประเภทกองทุนรวม
“คณะทางานพิจารณาการจัดประเภทกองทุนรวม” หมายความว่า คณะทางานพิจารณาการจัด
ประเภทกองทุนรวม ที่แต่งตั้งโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ข้อ 2 ขอให้สมาชิกนาส่ งข้อมูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุนให้กบั สมาคม หรื อบุคคลที่
สมาคมว่าจ้างเพื่อจัดประเภทกองทุนรวม โดยมีรูปแบบในการนาส่ งข้อมูลตามที่สมาคมกาหนดตาม
ภาคผนวก ทั้งนี้ บุคคลที่สมาคมว่าจ้างจะต้องทาสัญญาเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของสมาชิกใน
ส่ วนที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้

-2ข้อ 3 ขอให้สมาชิกนาส่ งข้อมูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุนให้กบั สมาคม หรื อบุคคลที่
สมาคมว่าจ้างเพื่อจัดประเภทกองทุนรวมเป็ นรายไตรมาส ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ้ นงวดไตร
มาส เพื่อให้สมาคมหรื อบุคคลที่สมาคมว่าจ้างดาเนินการจัดประเภทกองทุนรวมและแจ้งสมาคมเพื่อ
เผยแพร่ ทางเว็บไซต์สมาคมให้กบั สมาชิกและผูท้ ี่สนใจทราบ
ทั้งนี้ สาหรับการนาส่ งข้อมูลข้อมูลพอร์ ตการลงทุนรายกองทุนครั้งแรก ให้สมาชิก
นาส่ งข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้กบั สมาคมหรื อบุคคลที่สมาคมว่าจ้างภายในวันที่ 16
มีนาคม 2558
ข้อ 4 กรณี มีการย้ายประเภทกองทุนรวมของสมาชิก สมาคมแจ้งให้สมาชิกทราบภายใน
20 วัน นับจากวันที่สมาชิกส่ งข้อมูลพอร์ ตการลงทุนรายกองทุน หากสมาชิกมีขอ้ โต้แย้งจากการย้าย
ประเภทกองทุนรวม ให้สมาชิกแจ้งมายังสมาคมภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่ได้รับแจ้งเรื่ อง
ดังกล่าวจากสมาคม เพื่อให้สมาคมนาเสนอข้อมูลดังกล่าวเป็ นวาระการประชุมของคณะทางาน
พิจารณาการจัดประเภทกองทุนรวม
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป และให้สมาชิกถือ
ปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นางวรวรรณ ธาราภูมิ)
นายกสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน

ภาคผนวก
ตัวอย่างรู ปแบบการจัดส่ งข้ อมูลเพือ่ จัดทาข้ อมูลสถิติกองทุนรวม – กองทุนรวมตราสารหนี้

-4ภาคผนวก
ตัวอย่างรู ปแบบการจัดส่ งข้ อมูลเพือ่ จัดทาข้ อมูลสถิติกองทุนรวม – Fixed Income File Template

Morningstar Standardized Fixed Income File Template
> Morningstar requires all taxable, non-taxable, and balanced funds to report
fixed-income data monthly or quarterly, depending when you send portfolio
holdings.
> Fixed-income surveys should be reported as of the last day of the month.
Delivery Methods
1. FTP, File Transfer Protocol
2. Internet
SURVEY AS

UNIQUE

OF DATE

IDENTIFIER

Acceptable file types
1. Delimited Text
2. Excel .XLS
FUND NAME

RESERVED
FIELD

(m m /dd/yyyy)
Char(75)
Char(75)
Insert a
or (yyyy-m m -dd) This MUST be the
Must be kept
placeholder for
Must be a monthsame identifier
consistent per
this field w hen
end date. All other used for submitting fund, per fund file.
you create
dates w ill be
portfolio holdings.
Can vary from
your files.
rounded (rounded Please contact us if delivery to delivery
forw ard w here dd
you do not have
due to name
=>16). Do not
this information.
changes.
include formulas.

Example of information that should be in each field:
11/28/2014
03532550
1 A.M. Daily

CREDIT RATINGS RISK
AAA

AA

A

BBB

BB

INTEREST RATE RISK
B

BELOW B

Num eric(5.2) Num eric(5.2) Num eric(5.2) Num eric(5.2) Num eric(5.2) Num eric(5.2) Num eric(5.2)
% of assets
% of assets
% of assets
% of assets
% of assets
% of assets
% of assets
for this rating
for this rating
for this rating
for this rating
for this rating
for this rating
for this rating
assigned by a assigned by a assigned by a assigned by a assigned by a assigned by a assigned by a
Nationally
Nationally
Nationally
Nationally
Nationally
Nationally
Nationally
Recognized
Recognized
Recognized
Recognized
Recognized
Recognized
Recognized
Statistical
Statistical
Statistical
Statistical
Statistical
Statistical
Statistical
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
Organizations. Organizations. Organizations. Organizations. Organizations. Organizations. Organizations.

NOT RATED

EFFECTIVE

DURATION (REQ'D)
Num eric(5.2)
Num eric(5.3)
% of assets
This MUST be
that do not
provided for all
have a rating. funds. Exceptions
are Closed-End and
Municipal funds.

1.7

Yield To

MODIFIED

EFFECTIVE

DURATION
Num eric(5.3)

MATURITY
Num eric(5.3)

Maturity
Num eric(5.3)

RESERVED RESERVED RESERVED RESERVED
FIELD
Insert a
placeholder
for this
field w hen
you create
your files.

FIELD
Insert a
placeholder
for this
field w hen
you create
your files.

FIELD

FIELD

MUNICIPAL BOND FUNDS
ALTERNATIVE

PRE

CURRENCY EXPOSURE
ISO

MINIMUM TAX
REFUNDED
CURRENCY
Insert a
Insert a
Num eric(5.2)
Num eric(5.2)
Num eric(5.2)
placeholder placeholder Only provide for Only provide for
Must be a 3
for this
for this
municipal bond
municipal bond
character ISO
field w hen field w hen
funds.
funds.
currency code.
you create you create
List as many
your files. your files.
columns as
necessary.

CURRENCY

ISO

PERCENTAGE
CURRENCY
Num eric(5.2) Num eric(5.2)
List as many
Must be a 3
columns as
character ISO
necessary. currency code.
List as many
columns as
necessary.

CURRENCY

ISO

PERCENTAGE
CURRENCY
Num eric(5.2) Num eric(5.2)
List as many
Must be a 3
columns as
character ISO
necessary. currency code.
List as many
columns as
necessary.

CURRENCY
PERCENTAGE
Num eric(5.2)
List as many
columns as
necessary.

-5ภาคผนวก
ตัวอย่างรู ปแบบการจัดส่ งข้ อมูลเพือ่ จัดทาข้ อมูลสถิติกองทุนรวม - กองทุนรวมตราสารทุน

-6ภาคผนวก
ตัวอย่างรู ปแบบการจัดส่ งข้ อมูลเพือ่ จัดทาข้ อมูลสถิติกองทุนรวม - กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่ างประเทศ

