
ซื�อ ขาย บาท สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ�นเดือน

ไม่มีการทาํธุรกรรมดงักล่าว

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. อื"น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทาํหนา้ที"ของบุคคลที"เกี"ยวขอ้ง)

ลกัษณะธุรกรรม

การซื�อตราสารแห่งหนี�หรือตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุนซึ�งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ�าประกนั

การซื�อขายหน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที"จะซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"บุคคลที"เกี"ยวขอ้งเป็นผูบ้ริหารจดัการ

การซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินระหวา่งกองทุนรวม

การซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินระหวา่งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

การซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินระหวา่งกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

อนัดบัความ

น่าเชื"อถือ

1) ขอ้มูลธุรกรรมไดแ้ก่

ธุรกรรมที�ทาํโดยตรงกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้ง โดยใหร้วมถึงการซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื�นผ่านบริษทันายหนา้ซึ�งอยู่ในวสิัยที�บริษทัจดัการสามารถทราบไดว้า่คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง และกรณีซื�อ
การซื�อหลกัทรัพยท์ี�ออกใหม่ซึ�งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยด์งักลา่ว
การซื�อหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื�นซึ�งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูจ้ดัการโครงการประมูลหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื�น (arranger)

แบบรายงานภายนอก
รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมตราสารหนี�กับบุคคลที�เกี�ยวข้อง

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ชื"อกองทุน
อายคุงเหลือ 

(ปี)

มูลค่าธุรกรรม
ชื"อผูอ้อก

ผูร้ับรอง/อาวลั/

คํ�าประกนั

ประเภท

ธุรกรรม1) ชื"อทรัพยส์ิน

รายชื"อ

บุคคลที"

เกี"ยวขอ้ง**

วนั/เดือน/ปี 

ที"ทาํธุรกรรม

ประเภท

ทรัพยส์ิน

กองทนุอสงัหาตราสารหนี �-ภายนอก Page 1



แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ซื�อ ขาย ราคาปิด4/ ราคาอา้งอิง5/ ราคาที�ซื�อขาย

ไม่มีการทาํธุรกรรมดงักล่าว

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง (1) การซื�อ/ขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินตรงขา้มกนัระหวา่งกองทุนรวม และกองทุนอื�นภายใตก้ารจดัการในรอบ 5 วนัที�ผา่นมา ทั�งที�ผา่นและไม่ผา่นตวักลาง 

(2) กรณีที�ใชต้วักลาง (dealer) จะตอ้งเป็นตวักลาง (dealer) รายเดียวกนั  

(3) ตวักลางที� crossing จะเป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งหรือไม่กไ็ด ้
2/ ระบุการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือขึ�นทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี�  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (Thai BMA)
     หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ�นทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี�

4/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วนัที�ทาํธุรกรรม

5/ ราคาอา้งอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอา้งอิงอาจหมายถึง คา่เฉลี�ยระหวา่งราคาสูงสุดและราคาตํ�าสุดในวนัที�มีการซื�อขาย กรณีตราสารหนี� ; ราคาอา้งอิงอาจหมายถึง ราคาที� dealer quote เพื�อใชใ้นการซื�อขาย ณ วนัที�มีรายการเกิดขึ�น

      และใหร้ะบุที�มาของราคาอา้งอิงดว้ย

6/ เหตุผลในการทาํธุรกรรม กรณีราคาที�ซื�อขายไม่เท่ากบัราคาอา้งอิง หรือราคาที�ซื�อขายไม่เท่ากบัราคาปิด ทั�งนี�  กรณีเป็นตราสารหนี�  โปรดระบุ yield ที�ใชใ้นการซื�อขายดว้ย

ชื�อทรัพยส์ิน
การเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน/ขึ�นทะเบียน2/

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมตราสารหนี�ระหว่างกองทุน (crossing )1/

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563
บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

วนั/เดือน/ปี ที�ทาํ

ธุรกรรม
ชื�อกองทุน

ชื�อตวักลาง (broker 

หรือ dealer)

ลกัษณะธุรกรรม มูลคา่ธุรกรรม ที�คาํนวณโดยใช้ สดัส่วนมูลคา่ (ราคาซื�อขาย) 

ต่อ NAV ณ สิ�นเดือน
เหตุผลในการทาํธุรกรรม6/ประเภท

ทรัพยส์ิน
ชื�อผูอ้อก

อนัดบัความ

น่าเชื�อถือ
  อายคุงเหลือ3/

 (ปี)
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ซื�อ ขาย

 -ไมม่ีการทาํธุรกรรมดงักลา่ว -

หมายเหต ุ:

1/ ขอ้มูลธุรกรรม ไดแ้ก่

1. ธุรกรรมที�ทาํโดยตรงกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้ง โดยให้รวมถึงการซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื�นผา่นบริษทันายหนา้ซึ�งอยูใ่นวสิยัที�บริษทัจดัการสามารถทราบไดว้า่คู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง และกรณีซื�อ

    แบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เวน้แต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�บุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งเป็นสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อกหรือคู่สญัญาเพื�อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองท

2. การซื�อหลกัทรัพยท์ี�ออกใหมซ่ึ�งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยด์งักลา่ว

3. การซื�อหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื�นซึ�งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูจ้ดัการโครงการประมูลหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื�น (arranger)

4. การซื�อตราสารแห่งหนี�หรือตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุนซึ�งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั

5. การซื�อขายหน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�บุคคลที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูบ้ริหารจดัการ

6. การซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินระหวา่งกองทุนรวม

7. การซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินระหวา่งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินระหวา่งกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

9. อื�น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทาํหนา้ที�ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง)

ชื�อกองทุน
รายชื�อบุคคลที�

เกี�ยวขอ้ง

วนั/เดือน/ปี

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้อง

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงไทย

ประเภทธุรกรรม1/ที�ทาํธุรกรรม สดัส่วนต่อ NAV ณ 

สิ�นเดือน

  อายุ

คงเหลือ (ปี)

มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื�อหรือขาย)

บาท
ชื�อทรัพยส์ิน

ประเภท

ทรัพยส์ิน
ชื�อผูอ้อก

อนัดบั

ความ

น่าเชื�อถือ

กองทนุอสงัหาตราสารทนุ-ภายนอก



รายชื�อนายหนา้ มูลค่าการซื�อขาย ค่านายหนา้ซื�อขาย ความถี�ในการซื�อขาย*

ที�เป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง หลกัทรัพย ์(บ.) หลกัทรัพย ์(บ.) (ครั� ง)

 -ไม่มีการทาํธุรกรรมดงักล่าว -

หมายเหตุ : ความถี�ในการซื�อขายหมายถึง จาํนวนครั� งที� บลจ. ส่งคาํสั�งซื�อขายหลกัทรัพยใ์หน้ายหนา้แต่ละราย ดงันั�น กรณีที�เป็นการส่งคาํสั�งซื�อขายจาํนวนมาก
ในแต่ละครั� ง (warehousing) จะนบัเป็น 1 ครั� งเท่านั�น แมว้า่บริษทัหลกัทรัพยจ์ะใชเ้วลาในการซื�อขายหลกัทรัพยต์ามคาํสั�งมากกวา่ 1 วนัทาํการ

ชื�อกองทุน เหตุผล

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานการทําธุรกรรมในตลาดรอง (organized market ) ผ่านบุคคลที%เกี%ยวข้องที%เป็นบริษทันายหน้า

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

Broker-ภายนอก
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