
ซือ ขาย บาท สดัส่วนต่อ NAV ณ สินเดือน

ไม่มีการทาํธุรกรรมดงักล่าว

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. อืน ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทาํหนา้ทีของบุคคลทีเกียวขอ้ง)

ลกัษณะธุรกรรม

การซือตราสารแห่งหนีหรือตราสารกึงหนีกึงทุนซึงบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

การซือขายหน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูบ้ริหารจดัการ

การซือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหวา่งกองทุนรวม

การซือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหวา่งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

การซือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหวา่งกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ

อนัดบัความ

น่าเชือถือ

1) ขอ้มูลธุรกรรมไดแ้ก่

ธุรกรรมทีทาํโ ดยตรงกบับุคคลทีเกียวขอ้ง โ ดยใหร้วมถึงการซือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืนผา่นบริษทันายหนา้ซึงอยู่ในวิสยัทีบริษทัจดัการสามารถทราบไดว้า่คู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลทีเกียวขอ้ง และกรณีซือขาย

การซือหลกัทรัพยที์ออกใหมซึ่งบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าว

การซือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืนซึงบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูจ้ดัการโ ครงการประมูลหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืน (arranger)

แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมตราสารหนีกับบุคคลทเีกยีวข้อง

ประจําเดือน ธันวาคม 2563

บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ชือกองทุน
อายคุงเหลือ 

(ปี)

มูลค่าธุรกรรม

ชือผูอ้อก
ผูรั้บรอง/อาวลั/

คาํประกนั

ประเภท

ธุรกรรม
1)

ชือทรัพยสิ์น

รายชือ

บุคคลที

เกียวขอ้ง**

วนั/เดือน/ปี 

ทีทาํธุรกรรม

ประเภท

ทรัพยสิ์น

กองทนุอสงัหาตราสารหน-ีภายนอก Page 1



แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ซือ ขาย ราคาปิด4/ ราคาอา้งอิง5/ ราคาทีซือขาย

ไม่มีการทาํธุรกรรมดงักล่าว

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง (1) การซือ/ขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นตรงขา้มกนัระหวา่งกองทุนรวม และกองทุนอืนภายใตก้ารจดัการในรอบ 5 วนัทีผา่นมา ทงัทีผา่นและไม่ผา่นตวักลาง 

(2) กรณีทีใชต้วักลาง (dealer) จะตอ้งเป็นตวักลาง (dealer) รายเดียวกนั  

(3) ตวักลางที crossing จะเป็นบุคคลทีเกียวขอ้งหรือไม่กไ็ด ้

2/ ระบุการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือขึนทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai BMA)

     หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึนทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี

4/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วนัทีทาํธุรกรรม

5/ ราคาอา้งอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอา้งอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลยีระหวา่งราคาสูงสุดและราคาตาํสุดในวนัทีมีการซือขาย กรณีตราสารหนี; ราคาอา้งอิงอาจหมายถึง ราคาที dealer quote เพือใชใ้นการซือขาย ณ วนัทีมีรายการเกิดขึน

      และใหร้ะบุทีมาของราคาอา้งอิงดว้ย

6/ เหตุผลในการทาํธุรกรรม กรณีราคาทีซือขายไม่เท่ากบัราคาอา้งอิง หรือราคาทีซือขายไม่เท่ากบัราคาปิด ทงันี กรณีเป็นตราสารหนี โปรดระบุ yield ทีใชใ้นการซือขายดว้ย

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมตราสารหนรีะหว่างกองทุน (crossing)
1/

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

วนั/เดือน/ปี ทีทาํ

ธุรกรรม
ชือกองทุน

ชือตวักลาง (broker หรือ

 dealer)

ลกัษณะธุรกรรม มูลค่าธุรกรรม ทีคาํนวณโดยใช้ สัดส่วนมูลค่า (ราคาซือขาย) 

ต่อ NAV ณ สินเดือน
เหตุผลในการทาํธุรกรรม

6/
ประเภท

ทรัพยสิ์น
ชือผูอ้อก

อนัดบัความ

น่าเชือถือ

  อายคุงเหลือ
3/

 (ปี)
ชือทรัพยสิ์น

การเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน/ขึนทะเบียน
2/
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ซือ ขาย

 -ไม่มีการทาํธุรกรรมดงักล่าว -

หมายเหตุ :

1/ ขอ้มูลธุรกรรม ไดแ้ก่

1. ธุรกรรมทีทาํโดยตรงกบับุคคลทีเกียวขอ้ง โดยใหร้วมถึงการซือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอนืผา่นบริษทันายหนา้ซึงอยูใ่นวิสัยทีบริษทัจดัการสามารถทราบไดว้า่คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลทีเกียวขอ้ง และกรณีซือขายหุน้

    แบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เวน้แต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีบุคคลทีเกียวขอ้งซึงเป็นสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญาเพอืประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนนั

2. การซือหลกัทรัพยที์ออกใหม่ซึงบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าว

3. การซือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืนซึงบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูจ้ดัการโครงการประมูลหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอนื (arranger)

4. การซือตราสารแห่งหนีหรือตราสารกึงหนีกึงทุนซึงบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

5. การซือขายหน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูบ้ริหารจดัการ

6. การซือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหวา่งกองทุนรวม

7. การซือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหวา่งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหวา่งกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ

9. อืน ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทาํหนา้ทีของบุคคลทีเกียวขอ้ง)

วนั/เดือน/ปี

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทเีกียวข้อง

ประจําเดือน ธันวาคม 2563

บมจ.หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ประเภทธุรกรรม
1/ทีทาํธุรกรรม สัดส่วนต่อ NAV ณ 

สินเดือน

  อายคุงเหลือ

 (ปี)

มูลค่าธุรกรรม (ราคาซือหรือขาย)

บาท
ชือทรัพยสิ์น

ประเภท

ทรัพยสิ์น
ชือผูอ้อก

อนัดบั

ความ

น่าเชือถือ

ชือกองทุน
รายชือบุคคลที

เกียวขอ้ง

กองทนุอสงัหาตราสารทนุ-ภายนอก



รายชือนายหนา้ มูลค่าการซือขาย ค่านายหนา้ซือขาย ความถีในการซือขาย
*

ทีเป็นบุคคลทีเกียวขอ้ง หลกัทรัพย ์(บ.) หลกัทรัพย ์(บ.) (ครัง)

 -ไม่มีการทาํธุรกรรมดงักล่าว -

หมายเหตุ : ความถีในการซือขายหมายถึง จาํนวนครังที บลจ. ส่งคาํสงัซือขายหลกัทรัพยใ์หน้ายหนา้แต่ละราย ดงันนั กรณีทีเป็นการส่งคาํสงัซือขายจาํนวนมาก

ในแต่ละครัง (warehousing) จะนบัเป็น 1 ครังเท่านนั แมว้า่บริษทัหลกัทรัพยจ์ะใชเ้วลาในการซือขายหลกัทรัพยต์ามคาํสงัมากกวา่ 1 วนัทาํการ

ชือกองทุน เหตุผล

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานการทําธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลทีเกียวข้องทีเป็นบริษทันายหน้า

ประจาํเดือน ธันวาคม 2563

บลจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย

Broker-ภายนอก
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