แบบรายงานภายนอก
รายงานข้ อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)
ชื่อกองทุน
-

ชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-

วัน/เดือน/ปี
ที่ทาธุรกรรม
ซื้อ
-

ประเภทธุรกรรม

ชื่อทรัพย์สิน

ประเภท
ทรัพย์สิน

-

-

-

ขาย
-

1/

ชื่อผูอ้ อก

อันดับความ
น่าเชื่อถือ

อายุคงเหลือ (ปี )

-

-

-

มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรื อขาย)
สัดส่ วนต่อ NAV ณ สิ้ น
ล้านบาท
เดือน
-

-

หมายเหตุ :
1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
1. ธุรกรรมที่ทาโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่ นที่เป็ นตัวกลางซึ่งอยูใ่ นวิสัยที่บริ ษทั จัดการสามารถทราบได้ว่าคูส่ ัญญาอีกฝ่ ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณี ซ้ื อขายหุ ้น
แบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็ นการลงทุนในเงินฝาก หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อกหรื อคูส่ ัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซ่ ึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นซึ่ งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นผูจ้ ดั การโครงการประมูลหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้าประกัน
5. การซื้อขายหน่ วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่ วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรื อ การทาหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานภายใน/ ภายนอก
รายงานข้ อมูลการทาธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)1/
ประจาเดือน ตุลาคม .พ.ศ.2563
บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)
ชื่อตัวกลาง
ชื่อกองทุน (broker หรื อ
dealer)
-

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ทาธุรกรรม
ซื้อ

ขาย

-

-

ชื่อ
ทรัพย์สิน

-

การเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน/ขึ้น
2/

ทะเบียน
-

ประเภท
ทรัพย์สิน

ชื่อผูอ้ อก

อันดับความ
น่าเชื่อถือ

อายุคงเหลือ

-

-

-

-

3/

(ปี )

มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คานวณโดยใช้

สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ
ราคาปิ ด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซ้ือขาย ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
4/

-

เหตุผลในการทาธุรกรรม6/

5/

-

-

-

-

หมายเหตุ :
1/ หมายความรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำกำรทีผ่ ่ านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
(2) กรณี ที่ใช้ตวั กลาง (dealer) จะต้องเป็ นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน
(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ก็ได้
2/ ระบุการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรื อ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรื อไม่ข้ ึนทะเบียน (non-register)
3/ ระบุ กรณี เป็ นตราสารหนี้หรื อตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุนหรื อตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
4/ ราคาปิ ด หมายถึงราคาปิ ด ณ วันที่ทาธุรกรรม
5/ ราคาอ้างอิงในกรณี ตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่าสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณี ตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพือ่ ใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
6/ เหตุผลในการทาธุรกรรม กรณี ราคาที่ซ้ือขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรื อราคาที่ซ้ือขายไม่เท่ากับราคาปิ ด ทั้งนี้ กรณี เป็ นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

แบบรายงานภายใน/ ภายนอก
รายงานการทาธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่ านบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นบริษทั นายหน้ า
ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)
ชื่ อนายหน้า
ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกองทุน
-

-

มูลค่าการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ (ลบ.)
-

ความถี่ในการซื้ อขาย*
(ครั้ง)

ค่านายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ (ลบ.)
-

เหตุผล

-

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้ อขายหมายถึง จานวนครั้งที่ บลจ. ส่งคาสั่งซื้ อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็ นการส่งคาสั่งซื้ อขายจานวนมาก
ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็ น 1 ครั้งเท่านั้น แม้วา่ บริ ษทั หลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้ อขายหลักทรัพย์ตามคาสั่งมากกว่า 1 วันทาการ

