
แบบรายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 17 ของประกาศ COI 

ส ำนักงำนก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวอย่ำงแบบรำยงำน  
รำยละเอียด ดังนี้ 

(1)  แบบรำยงำนมี 2 ลักษณะ คือ  
(1.1) แบบรำยงำนภำยนอก  หมำยถึง รำยงำนที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะมี 

ข้อมูลส ำคัญที่ผู้ลงทุนควรทรำบ โดยกรณีที่เป็นกองทุนรวม จะต้องจัดท ำรำยงำนตำมแบบที่ส ำนักงำนก ำหนด 
ได้แก่ รำยงำนข้อมูลกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รำยงำนข้อมูลกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทุน 
(crossing) และ รำยงำนกำรท ำธุรกรรมในตลำดรองผ่ำนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนำยหน้ำ  และต้องเปิดเผย
รำยงำนดังกล่ำวต่อผู้ลงทุน ดังนี้ 

o เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรเป็นรำยเดือน 
o เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี และกรณีเป็นกองทุนรวมเปิด ให้เปิดเผย 

ในรำยงำนรอบ 6 เดือนเพิ่มเติมด้วย  ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรอำจเปิดเผยรำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีกำรท ำธุรกรรม 
กับกองทุนรวมในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ (และในช่วง 6 เดือนส ำหรับรำยงำนรอบ 6 เดือน) และระบุให้ผู้ลงทุน
สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวเพิ่มเติมกับบริษัทจัดกำรได้โดยตรง 
หรืออำจตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรก็ได้ 

(1.2) แบบรำยงำนภำยใน  หมำยถึง รำยงำนที่จัดท ำและจัดเก็บไว้ที่บริษัทจัดกำร เพื่อให้
ส ำนักงำนสำมำรถตรวจสอบหรือร้องขอได้ ซึ่งจะมีรำยละเอียดข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำ 
ท ำธุรกรรมนั้น ๆ ได้แก่ รำยงำนข้อมูลกำรท ำธุรกรรมตรำสำรทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และรำยงำนข้อมูล 
กำรท ำธุรกรรมตรำสำรหนี้หรือตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ประเภทธุรกรรมในรำยงำนข้อมูลกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดกำรจะต้อง
รำยงำนข้อมูลกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

(2.1) ธุรกรรมที่ท ำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนผ่ำนบุคคลอ่ืนที่เป็นตัวกลำงซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดกำรสำมำรถทรำบได้ว่ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขำยหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่ 
เป็นกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถำบันกำรเงินเป็นผู้ออก 
หรือคู่สัญญำเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนนั้น 

(2.2) กำรซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์
ดังกล่ำว 

(2.3) กำรซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดกำรโครงกำร
ประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน (arranger) 

(2.4) กำรซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง  
ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ ำประกัน 



 

 

2 

(2.5) กำรซื้อขำยหน่วยลงทุนหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหำรจัดกำร 

(2.6) กำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่ำงกองทุน (crossing)1 
(2.7) ส ำหรับธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกประเภทธุรกรรมที่ก ำหนดตำม  

(2.1) - (2.6) ให้ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ กำรท ำหน้ำที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมควำมเป็นจริง 
(3)  ค ำอธิบำยวิธีกำรกรอกแบบรำยงำน 

(3.1) ทุกรำยงำนยึดกำรท ำธุรกรรมของกองทุนรวมและกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเป็นหลัก  
โดยในหมำยเหตุของประเภทธุรกรรมจะระบุชัดว่ำเป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทุนประเภทใด  
เช่น รำยกำรกำรท ำธุรกรรมของกองทุนรวม ให้ระบุว่ำเป็นธุรกรรมระหว่ำงกองทุนรวมกับกองทุนรวม  
ระหว่ำงกองทุนรวมกับกองทุนส่วนบุคคล หรือระหว่ำงกองทุนรวมกับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

(3.2) วันที่รำยงำนใช้วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
(3.3) ลักษณะกำรซื้อขำยต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ ถือเป็นกำรท ำธุรกรรมที่เข้ำข่ำย 

ที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมโดยตรง และธุรกรรม crossing 
o กรณีที่กองทุนซื้อขำยหลักทรัพย์ตัวเดียวกันในช่วงระยะเวลำ 5 วันท ำกำร 

และเป็นกำรซื้อขำยแบบ big lot (put-through) บน SET  อย่ำงไรก็ดี กำรซื้อขำยตรงข้ำมกันผ่ำน organized 
market เช่น SET หรือ BEX ผ่ำนระบบกำรจับคู่อัตโนมัติ ไม่ต้องรำยงำน 

o กรณีที่กองทุนซื้อขำยตรำสำรหนี้ตัวเดียวกัน ผ่ำน dealer เจ้ำเดียวกัน และอยู่
ในช่วงระยะเวลำ 5 วันท ำกำร 

(3.4) ในกรณีที่ต้องส่งรำยงำนขึ้น Web Site โดย Link URLผ่ำน web site ของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

o ให้แสดงรำยงำนเป็น Public Information (บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุน)  
o ในกรณีที่เป็นกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล (private fund) 

หรือ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (provident fund) กำรแสดงชื่อจะเขียนเพียงว่ำ “กองทุนส่วนบุคคล” หรือ “กองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ” หรือใช้ชื่อที่เป็นรหัสของบริษัทจัดกำร เช่น PF01 หรือ PVD01 ก็ได้ เพียงใช้หมำยเหตุช่วย
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ำใจได้ว่ำคือกองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

o Format file ที่ใช้ในกำร Upload ข้อมูลขึ้น website ให้ใช้ Format File แบบใดก็
ได้ให้ผู้ลงทุนอ่ำนได้สะดวก ชัดเจน และเข้ำใจ จะเป็น .PDF, .txt หรือ .html ก็ได ้

o Link URL ที่ส ำนักงำน กลต. ต้องกำร จะต้องเข้ำถึงตัว Report ของบริษัทจัดกำร 
โดยไม่ผ่ำนหน้ำจอหลักของ website บริษัทจัดกำรก่อน 
                                                 
1 ส ำหรับธุรกรรม crossing ของกองทุนรวม ใหร้ะบุแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
(1) กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินระหว่ำงกองทุนรวม  
(2) กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินระหว่ำงกองทุนรวมกับกองทุนส่วนบคุคล 
(3) กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินระหว่ำงกองทุนรวมกับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
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(3.5) อ้างถึง  รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 
o ชื่อกองทุน   

 กองทุนรวม (Mutual Fund) : เพื่อไม่ให้แบบรำยงำนยำวมำก จะใช้ชื่อย่อ
แล้วมีชื่อเต็มที่หมำยเหตุที่ท้ำยรำยงำนก็ได้ 

 กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)  : จะเขียนเพียงว่ำ “กองทุนส่วน
บุคคล” หรือใช้ชื่อที่เป็นรหัสของ บลจ. เช่น PF01 ก็ได้ เพียงใช้หมำยเหตุช่วยเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ำใจได้ว่ำคือ
กองทุนส่วนบุคคล 

 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) : จะเขียนเพียงว่ำ “กองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ” หรือใช้ชื่อที่เป็นรหัสของ บลจ. เช่น PVDO1 ก็ได้ เพียงใช้หมำยเหตุช่วยเพื่อให้ 
ผู้ลงทุนเข้ำใจได้ว่ำคือกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

o ชื่อตัวกลำง  ในกรณีที่เป็นตัวกลำง ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ 
ตลำดหลักทรัพย์ ให้แสดงโดยใช้ชื่อเต็มภำษำไทยเป็นหลัก แต่ถ้ำยำวจะใช้ชื่อย่อแล้วให้หมำยเหตุช่วยได้  
ส่วนภำษำอังกฤษเป็น option  

o วัน/เดือน/ปี ที่ท ำธุรกรรม  ใช้ ปี  ค.ศ.   
o ชื่อทรัพย์สิน  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

หรือจดทะเบียน (Non-SET, Non-Registered) เช่น ต๋ัวแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ให้แสดงชื่อตรำสำรเป็น
ชื่อเต็ม  ภำษำไทยเป็นหลัก แต่ถ้ำยำวจะใช้ชื่อย่อแล้วให้หมำยเหตุช่วยได้ ส่วนภำษำอังกฤษเป็น option  

o กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน  ถ้ำตรำสำรหนี้  
1 ตัวแต่จดทะเบียนซื้อขำยมำกกว่ำ 1 ตลำด ทั้งในตลำด TBMA และ ตลำด BEX  ให้แสดงโดยใช้ 
ตลำด TBMA  

o ชื่อผู้ออกตรำสำร  ให้แสดงเป็นชื่อเต็มภำษำไทยเป็นหลัก  
แต่ถ้ำยำวจะใช้ชื่อย่อแล้วให้หมำยเหตุช่วยได้ ส่วนภำษำอังกฤษเป็น option  

o อันดับควำมน่ำเชื่อถือ  ให้ใส่เฉพำะ Rating  ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ำมี) และไม่ต้อง
ระบุประเภท Rating เพรำะจะมีช่องให้ใส่ชื่อต่อไปว่ำเป็นผู้ออก หรือรับรอง/อำวัล/ค้ ำประกัน ฯลฯ 

o อำยุคงเหลือ  ค ำนวณโดยใช้จ ำนวนวัน 360 หรือ 365 วัน ก็ได้แล้วแต่ที่ 
บลจ. ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

o มูลค่ำกำรท ำธุรกรรม 
 รำคำปิด/รำคำอ้ำงอิง  ในกรณีที่ตรำสำรที่ไม่มีรำคำปิด ณ วันที่ท ำ

ธุรกรรมให้ใช้รำคำตำมประกำศ AIMC ในล ำดับถัดไป 
 มูลค่ำ (ลบ.)  แสดงโดยใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง ปัดเศษ 

ตำมหลักสำกล 
o เหตุผลในกำรท ำธุรกรรม  
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 จำกหมำยเหตุประกอบท้ำยรำยงำน – ให้ระบุเหตุผลเฉพำะ 
กำรท ำธุรกรรมที่รำคำซื้อขำยไม่เท่ำกับรำคำอ้ำงอิงหรือรำคำปิด กล่ำวคือใส่เหตุผลกรณี ซื้อแพง หรือขำย 
ถูกกว่ำรำคำอ้ำงอิง 

 ในกรณีที่เป็นตรำสำรหนี้ ต้องมีให้เหตุผล และระบุ yield  
ที่ใช้ในกำรท ำธุรกรรมด้วย  

 ตรำสำรที่ลงทุนได้ เป็นไปตำมประกำศว่ำด้วยกำรลงทุนและกำรมีไว้
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ในแบบรำยงำนจะไม่มีค ำว่ำ quality asset) 

o ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงโดยใช้ชื่อเต็มภำษำไทยเป็นหลัก  
แต่ถ้ำยำวจะใช้ชื่อย่อแล้วให้หมำยเหตุช่วยได้ ส่วนภำษำอังกฤษเป็น option  

o กำรเรียงล ำดับในรำยงำน รำยงำนข้อมูลกำรท ำธุรกรรมกับ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง จะเรียงล ำดับตำมชื่อกองทุน  

o ข้อมูลประเภทธุรกรรม  มีทั้งสิ้น 7 ประเภทธุรกรรม โดยข้อ (2.7) เป็นกำร
เตรียมไว้ส ำหรับอนำคตหำกมีประเภทธุรกรรมที่ต่ำงไปจำกในปัจจุบันจะได้ไม่ต้องปรับแบบรำยงำนอีก  ดังนั้น 
หำกมีประเภทธุรกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น ให้ระบุรำยละเอียดด้วย 

o ข้อมูลธุรกรรม  ในกรณีที่มีกำรท ำธุรกรรมที่มีข้อมูลธุรกรรมมำกกว่ำ 1 
ประเภท ให้แสดงทุกประเภท โดยในช่องนี้กรอกได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร โดยใช้ comma คั่น 

o เปรียบเทียบมูลค่ำ  ไม่ต้องแสดงวิธีค ำนวณตำมตัวอย่ำง และให้ใช้หน่วยเป็น
ล้ำนบำท และปัดเศษตำมหลักสำกล 

o ลักษณะตรำสำร  ที่เป็น Risk Free และ ไม่ใช่ Risk Free จะใช้นิยำม risk free 
เป็นไปตำมประกำศว่ำด้วยกำรลงทุนและกำรมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

o % NAV ณ วันสิ้นเดือน  = มูลค่ำธุรกรรม/NAV โดยไม่ต้องใส่เคร่ืองหมำย % 
ต่อท้ำย 

(3.6) ในกรณีที่เป็นรำยกำรซื้อขำยข้ำมเดือนระหว่ำงกองทุน เช่น กองทุน A .ขำยหุ้น ABC 
สิ้นเดือน และ กองทุน B ซื้อ ABC ต้นเดือนภำยใน 5 วันท ำกำร  ต้องรำยงำนในเดือนถัดไปจะได้จับคู่รำยกำรได้ 

(3.7) ตัวอย่ำงกำรรำยงำน กรณีตรำสำรหนี้ที่ซื้อขำยผ่ำน dealer รำยเดียวกัน  
ในรอบ 5 วันท ำกำร สมมติเหตุกำรณ์ ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 49 กองทุน ก ขำยตรำสำรหนี้ AAA มูลค่ำ 100 ลบ. 
วันอังคำรที่ 2 ม.ค. 49 กองทุน ข ขำยตรำสำรหนี้ AAA มูลค่ำ 50 ลบ. 
วันพฤหัสที่ 4 ม.ค. 49 กองทุน ค ซื้อตรำสำรหนี้ AAA มูลค่ำ 500 ลบ.  
กำรกรอกข้อมูล ต้องรำยงำน crossing ส ำหรับเดือนมกรำคม 2549 ดังนี้ 
1. คู่ของกองทุน ก และ กองทุน ค 100 ลบ. 
2. คู่ของกองทุน ข และ กองทุน ค. 50 ลบ. 

(3.8) กรณีที่ตรำสำรเป็นประเภท risk free ไม่จ ำเป็นต้องแสดง rating  
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(3.9) กรณีที่กองทุนมีกำรซื้อตรำสำรหนี้ที่ออกใหม่ ซึ่งวัน trade date  
จะเป็นวันก่อน issue date ซึ่งยังไม่มีกำรเผยแพร่รำคำตลำดจำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย จนกว่ำจะถึงวัน 
issue date เป็นต้นไป  (เช่น กำรประมูลตั๋วเงินคลัง ซึ่งจะประมูลกันทุกวันจันทร์ และ issue date จะเป็นวันพุธ) 
บริษัทจัดกำรไม่ต้องระบุรำคำตลำดในวัน trade date แต่ให้ระบุในหมำยเหตุท้ำยรำยงำนให้ส ำนักงำนทรำบว่ำ 
"เป็นตรำสำรที่ออกใหม่ ซึ่งทำงสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยยังมิได้เผยแพร่รำคำตลำดของตรำสำร" หรือ 
ข้อควำมอ่ืนใดที่มีควำมหมำยในท ำนองเดียวกัน 



ซื้อ ขาย
กอง A ABC 02/09/2005 1 TOP หุ้น บมจ. ไทยออยล์ฯ ... ... 60,000 10%

กอง D PATRA
02/09/2005

1 XYZ หุ้นกู้ บมจ. XYZ AA 1.5 10 10%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน (arranger)

4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

9. อ่ืน ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การท าหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง

ประจ าเดือน........................................................พ.ศ............................

บลจ. ..............................................................................................

ที่ท าธุรกรรม

มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)
อันดับความ
น่าเชื่อถือ

ชื่อผู้ออกชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

        1. ธุรกรรมที่ท าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนผ่านบุคคลอ่ืนที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ
 big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

ชื่อกองทุน ประเภทธุรกรรม1/ ชื่อทรัพย์สิน
ประเภท
ทรัพย์สิน

  อายุคงเหลือ (ป)ี สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น
เดือน

ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี



ซื้อ ขาย SET MAI non-listed มูลค่าซื้อ/ขาย มูลค่าสูงสุด3/ มูลค่าต ่าสุด3/ มูลค่า ณ ราคาปิด3/

กอง A ABC 02/09/2005 1 / TOP บมจ.ไทยออยล์ 1 / - - 60*10000 65*10000 60*10000 65*10000 -50,000 10%
 = 60,000  = 65,000  = 60,000  = 65,000

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

2. การซื้อหลักทรัพย์ที ออกใหม่ซึ งบุคคลที เกี ยวข้องเป็นผู้จัดจ่าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นซึ งบุคคลที เกี ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น (arranger)

4. การซื้อหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื นที บุคคลที เกี ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้่าประกัน

5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบส่าคัญแสดงสิทธิที จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที บุคคลที เกี ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ

9. อื น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การท่าหน้าที ของบุคคลที เกี ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารทุน)

1. หุน้

2. หน่วยลงทุนหรือใบส่าคัญแสดงสิทธิที จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหง่ทุนหรือกองทุนรวมอื นที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหง่ทุน

3. ใบส่าคัญแสดงสิทธิที จะซื้อหุน้

4. ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน้เพิ มทุนที โอนสิทธิได้

5. ใบแสดงสิทธิที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุน้ หรือใบแสดงสิทธิที จะซื้อหุน้

6. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น (โปรดระบุ)

ส่วนมูลค่า ณ ราคาปิดใหใ้ช้ราคาตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการก่าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื อใช้ในการค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4/ กรณีซื้อตราสารทุน ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าต ่าสุด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสารทุน ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าสูงสุด (ติดลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก  ซึ งต้องแสดงเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงทุน)

5/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

6/ เหตุผลในการท่าธุรกรรมกรณีที ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด

เนื องจากเหน็ว่าราคา 60 บาท เป็นราคาที เหมาะสม จึงได้มี
การขายหุน้ดังกล่าวในช่วงเช้า โดยต่อมาราคาได้มีการ

ปรับตัวสูงขึ้นจนกระทั งช่วงบ่ายที ปิดตลาด

        1. ธุรกรรมที ท่าโดยตรงกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดยใหร้วมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นผ่านบุคคลอ่ืนที่เป็นตัวกลางซึ งอยู่ในวิสัยที บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที เกี ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุน้แบบ big lot (put-through) ใน ตลท. 
เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที บุคคลที เกี ยวข้องซึ งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

3/ มูลค่า = ราคา * จ่านวนที ซื้อ/ขาย มูลค่าสูงสุดใหใ้ช้ราคาสูงสุด มูลค่าต ่าสุดใหใ้ช้ราคาต ่าสุด

ชื อผู้ออก

ตราสารทุน ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที 
ดีที สุด และมูลค่าซื้อ/ขาย 

(บาท) 4/

% NAV ณ

 สิ้นเดือน5/

ประเภท

ธุรกรรม1/ ประเภท

ทรัพย์สิน2/

ชื อทรัพย์สิน เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท)
วัน/เดือน/
ปีที ท่า
ธุรกรรม

แบบรายงานภายใน

รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมตราสารทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้อง

ประจ าเดือน ..........……….................................... พ.ศ. .....……….......…

บลจ. ..............................................................................................

ชื อกองทุน
ชื่อ

บุคคลที 
เกี ยวข้อง

หมายเหตุ /เหตุผลในการท่าธุรกรรมดังกล่าว6/การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ลักษณะธุรกรรม



ซื้อ ขาย risk free
ไม่ใช่ 

risk free
ชื่อ rating ชื่อ rating registered non-registered มูลค่าซื้อ/ขาย มูลค่าตลาด4/

กอง D PATRA 02/09/2005 1 / HHH01A 6 1.5 / AA บ. HHH A - - / - 10 9.9 -100,000 10

กอง E ธ. XYZ 03/09/2005 1 / inflation 
linked note

14 0.5 / - ธ. XYZ AA - - / - 10 - - 10 บลจ. ได้เปรียบเทยีบราคาทีเ่สนอมากับผู้ออกรายอ่ืนแล้ว
เหน็ว่าเปน็ราคาทีเ่หมาะสม

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

2. การซื้อหลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ซึ่งบคุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนซึ่งบคุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน (arranger)

4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีบ่คุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

5. การซื้อขายหน่วยลงทนุหรือใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีบ่คุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ผู้บริหารจัดการ

6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทนุรวม

7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทนุรวมและกองทนุส่วนบคุคล

8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทนุรวมและกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ

9. อ่ืน ๆ (ระบปุระเภทธุรกรรม และ/หรือ การท าหน้าทีข่องบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบหุมายเลขตามประเภทของตราสารหนี)้

1. พันธบตัร

2. ต๋ัวเงินคลัง

3. บตัรเงินฝาก 

4. ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

5. ต๋ัวแลกเงิน 

6. หุน้กู้

7. หน่วยลงทนุหรือใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี้หรือกองทนุรวมอ่ืนทีม่ีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี้

8. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุน้กู้

9. เงินฝาก

10. ใบแสดงสิทธิทีม่ีหลักทรัพย์อ้างอิงเปน็พันธบตัรหรือหุน้กู้ ซึ่งไม่รวมหุน้กู้อนุพันธ์

11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ ได้แก่ หุน้กู้แปลงสภาพ

12. ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)

13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาช าระเงิน ทธีนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) ออกใหแ้ก่ ....

14. ตราสารทีม่ีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน (โปรดระบ)ุ

5/ กรณีซื้อตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเทา่กับ มูลค่าราคาตลาด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเทา่กับ มูลค่าขาย - มูลค่าราคาตลาด (ติดลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก  ซึ่งต้องแสดงเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงทนุ)

6/ %NAV ณ สิ้นเดือน เปน็สัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

7/ เหตุผลในการท าธุรกรรมกรณีทีซ่ื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด

การเปน็หลักทรัพย์ขึ้นทะเบยีน เปรียบเทยีบมูลค่า (ลบ.)

บลจ.ได้ shop rate จาก dealer 3 ราย ได้แก่ TISCO, KGI และ
 PATRA โดย PATRA เสนอราคาต่ าสุดที ่yield = 9%

       1. ธุรกรรมทีท่ าโดยตรงกับบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง โดยใหร้วมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนผ่านบคุคลอ่ืนทีเ่ปน็ตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยทีบ่ริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเปน็บคุคลทีเ่กี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุน้แบบ big lot (put-through) ใน ตลท. 
เว้นแต่เปน็การลงทนุในเงินฝาก หรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากทีบ่คุคลทีเ่กี่ยวข้องซึ่งเปน็สถาบนัการเงินเปน็ผู้ออกหรือคู่สัญญาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทนุนั้น

3/ ระบอุายุคงเหลือของตราสาร

4/ มูลค่าตลาดใหใ้ช้ราคาปดิตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมฯ 

ความแตกต่าง
ระหว่างมูลค่าตลาด
และมูลค่าซื้อ/ขาย 

(บาท)5/

% NAV ณ

 สิ้นเดือน6/ หมายเหตุ /เหตุผลในการท าธุรกรรมดังกล่าว7/

ชื่อทรัพย์สิน
ประเภท

ทรัพย์สิน2/

อายุคงเหลือ 

(ป)ี3/

ลักษณะตราสาร
rating 
ตราสาร

ผู้ออก ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ าประกัน

แบบรายงานภายใน

รายงานข้อมลูการท าธุรกรรมตราสารหนี้หรอืตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง

ประจ าเดือน ..........……….................................... พ.ศ. .....……….......…

บลจ. ..............................................................................................

ชื่อกองทนุ
ชื่อ

บคุคลที่
เกี่ยวข้อง

วัน/เดือน/
ปทีีท่ า
ธุรกรรม

ประเภท

ธุรกรรม1/

ลักษณะธุรกรรม
ตราสารหนี/้ตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง



Long Short

กอง A ธ. XYZ 08/01/2005 1 forward / หุน้ PTT - 08/03/2005 380 10%

/ KRW/USD KRW 1,000/USD

/ USD/THB THB 34/USD
กอง C ธ. EDF 12/01/2005 1 call option / หุน้ DTAC - 12/03/2005 premium 2,000 บ. 10%

strike price 35 บ.

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

2. การซือ้หลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ซึง่บคุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. การซือ้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนซึง่บคุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน (arranger)

4. การซือ้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิทีบ่คุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน

5. การซือ้ขายหน่วยลงทนุหรือใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีบ่คุคลทีเ่กี่ยวข้องเปน็ผู้บริหารจัดการ

6. การซือ้ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิระหว่างกองทนุรวม

7. การซือ้ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิระหว่างกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล

8. การซือ้ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิระหว่างกองทนุรวมและกองทนุส ารองเลี้ยงชพี

9. อ่ืน ๆ (ระบปุระเภทธุรกรรม และ/หรือ การท าหน้าทีข่องบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง)

2/ ประเภทสญัญา เชน่ futures, forward, swap, option เปน็ต้น

3/ ประเภท underlying คือ ประเภทสนิค้าหรือตัวแปรทีส่ านักงานประกาศก าหนด เชน่ หลักทรัพย์, อัตราดอกเบีย้, อัตราแลกเปลี่ยนเงิน, ดัชนีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ์ เปน็ต้น

4/ ราคาทีท่ าธุรกรรม คือ ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีต่กลงกันไว้ล่วงหน้า กรณี option ให้แสดงทัง้ค่า premium และ strike price

5/ %NAV ณ สิน้เดือน เปน็สดัสว่นมูลค่าธุรกรรม (ราคาซือ้หรือขาย) ต่อ NAV ณ สิน้เดือน

เนือ่งจากต้นทนุการท าธุรกรรมค่อนข้างสงู จึงมีเพียง ธ. ABC 
เทา่นัน้ทีเ่สนอราคาที ่บลจ. เห็นว่าเหมาะสม

บลจ. ได้ shop rate จากคู่สญัญา 3 รายได้ แก่ ธ. XYZ, ธ. ABC,
 และธ. EDF โดย ธ. EDF คิด premium ต่ าทีส่ดุในราคา strike

 price เดียวกัน

        1. ธุรกรรมทีท่ าโดยตรงกับบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนผ่านบคุคลอ่ืนทีเ่ปน็ตัวกลางซึง่อยู่ในวิสยัทีบ่ริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สญัญาอีกฝ่ายเปน็บคุคลทีเ่กี่ยวข้อง และกรณีซือ้ขายหุน้แบบ big lot (put-through) ใน ตลท. 
เว้นแต่เปน็การลงทนุในเงินฝาก หรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากทีบ่คุคลทีเ่กี่ยวข้องซึง่เปน็สถาบนัการเงินเปน็ผู้ออกหรือคู่สญัญาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทนุนัน้

บลจ. ได้ shop rate จากคู่สญัญา 3 รายได้ แก่ ธ. XYZ, ธ. ABC,
 และธ. EDF โดย ธ. XYZ ให้ราคาดีทีส่ดุ

กอง B ธ. ABC 11/01/200
5

1 cross currency 
swap

พันธบตัรรัฐบาล
เกาหลี

85%

ทรัพย์สนิทีเ่ปน็สนิค้า/ตัวแปรอ้างอิง
วันครบ

ก าหนดสญัญา

ราคาทีท่ า

ธุรกรรม4/

มูลค่าตามขนาด
ของสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า

% NAV ณ 

สิน้เดือน5//

วัน/
เดือน/ปทีี่
ท าธุรกรรม

ประเภท

ธุรกรรม1/ ประเภทสญัญา2/
ลักษณะธุรกรรม

1 ปี 11/01/2005

หมายเหตุ /เหตุผลในการท าธุรกรรมดังกล่าว6/ประเภท 

underlying3/

ชือ่หลักทรัพย์ อายุคงเหลือ

แบบรายงานภายใน

รายงานขอ้มลูการท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้ากับบุคคลทีเ่ก่ียวขอ้ง

ประจ าเดือน ..........……….................................... พ.ศ. .....……….......…

บลจ. ..............................................................................................

ชือ่กองทนุ
รายชือ่
บคุคลที่
เกี่ยวข้อง



ซื้อ ขาย

กอง B - 12/09/2005 AOT SET50 หุน้ บมจ.การท่าฯ ... ... 56 52 56 4%
กอง C - 12/09/2005 AOT SET50 หุน้ บมจ.การท่าฯ ... ... 56 52 56 10%

กอง E dealer 1 15/09/2005 ... AA non-registered ต๋ัวแลกเงิน บมจ. A - 0.5 - 28 30.1 2%
yield = 5.49% (ต้องการเพ่ิมผลตอบแทนใหก้ับกองทุนและ บมจ.A ก็เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพ้ืนฐานด)ี ทั้งนี้ 
บลจ.ได้ shop rate จาก dealer 3 ราย ได้แก่ TISCO, KGI และ PATRA แล้วโดย ที่ yield เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 
5.5%

กอง F dealer 1 ... 9/14/2005 AA non-registered ต๋ัวแลกเงิน บมจ. A - 0.5 - 28 20 3% yield = 5.50% (ต้องการสภาพคล่องเพ่ือรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน)

กอง G dealer 1 ... 9/14/2005 AA non-registered ต๋ัวแลกเงิน บมจ. A - 0.5 - 28 10 5% yield = 5.50% (ต้องการสภาพคล่องเพ่ือรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันท ำกำรที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

                                (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน  

                                (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ 
2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ท าธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ าสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี;้ ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพ่ือใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และใหร้ะบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการท าธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ค านวณโดยใช้
สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ

ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

แบบรายงานภายใน/ ภายนอก

รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)1/

ประจ าเดือน........................................................พ.ศ............................
บลจ. ..............................................................................................

ชื่อตัวกลาง 
(broker หรือ

 dealer)

วัน/เดือน/ปี

เหตุผลในการท าธุรกรรม6/ที่ท าธุรกรรม
ราคาปิด4/ชื่อกองทุน

ราคาอ้างอิง5/ ราคาที่ซื้อขาย
ชื่อ

ทรัพย์สิน

การเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน/ขึ้น

ทะเบียน2/

อัตราส่วนการลงทุนใน AOT ของกอง C เต็มเพดานโดยไม่ได้ลงทุนเพ่ิม ขณะที่กอง B ยังสามารถรับ AOT 
ซึ่งมีปัจจัยพ้ืนฐานดีได้ ทั้งนี้ ใช้ราคาปิด ณ วันที่ตัดสินใจซื้อขาย

ประเภท
ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ

  อายุคงเหลือ
3/ (ปี)



ชื่อนายหน้า มลูคา่การซื้อขาย คา่นายหน้าซื้อขาย ความถี่ในการซื้อขาย*

ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง หลกัทรัพย์ (ลบ.) หลกัทรัพย์ (ลบ.) (คร้ัง)
กอง G กมิฮวด 555 1.3 5

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถงึ จ านวนคร้ังที่ บลจ. ส่งค าสั่งซื้อขายหลกัทรัพย์ใหน้ายหน้าแต่ละราย ดงันั้น กรณีที่เป็นการส่งค าสั่งซื้อขายจ านวนมาก

ในแต่ละคร้ัง (warehousing) จะนับเป็น 1 คร้ังเท่านั้น แมว่้าบริษัทหลกัทรัพย์จะใชเ้วลาในการซื้อขายหลกัทรัพย์ตามค าสั่งมากกว่า 1 วันท าการ

 - การเลอืกใชน้ายหน้าเป็นไปตามแนว
ทางการคดัเลอืกและจัดอันดบั และ room ที่
เหลอืส าหรับ บล.กมิฮวด โดย บล.กมิฮวด
เป็น บล. ที่ใหบ้ทวิเคราะหท์ี่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน

แบบรายงานภายใน/ ภายนอก

รายงานการท าธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เก่ียวขอ้งที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจ าเดือน ..........……….................................... พ.ศ. .....……….......…

บลจ. ..............................................................................................

ชื่อกองทุน เหตุผล


