
 

 

 
การจัดท าและจัดส่งรายงานของกองทุนรวม 

  ในการจดัท า จดัส่ง และเปิดเผยขอ้มูลของกองทนุ ให้ บลจ. ด าเนินการดงัน้ี และในกรณีเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งส่งผา่น 
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังานจดัไว ้ให้ด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลู/รายงานท่ีต้องจัดท าและส่ง/เปิดเผย ให้ บลจ. ด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ข้อมูล/รายงานท่ีต้องจัดท าและส่ง/เปิดเผยเป็นรายวัน 

ขอ้มูล/รายงาน ช่องทาง 
ส่ง/เปิดเผย 

ระยะเวลา 
ส่ง/เปิดเผย 

รายงานการขายและรับซ้ือคืนหน่วยรายวันของแต่ละกองทุน  
(เฉพาะกองทนุเปิด) 

 

ส่งผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ส านกังานจดัไว ้

ส่งภายใน 
วนัท าการถดัไป 

2.  ข้อมูล/รายงานที่ต้องจัดท าและส่ง/เปิดเผยเป็นรายเดือน 
ขอ้มูล/รายงาน ช่องทาง 

ส่ง/เปิดเผย 
ระยะเวลา 
ส่ง/เปิดเผย 

2.1  ผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุนทีจั่ดท าขึน้ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคม
ก าหนด 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีสมาคมมีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการวดัผล 
การด าเนินงานของกองทุน โดยเปรียบเทียบกบั benchmark  benchmark นั้น
ตอ้งค านวณโดยใช ้total return index เท่านั้น และไม่ใช ้price index (เวน้แต่
เป็นกองทุนฟีดเดอร์) 

เปิดเผยทางเวบ็ไซต์
ของ บลจ. 

เปิดเผยภายใน  
15 วนันบัแต ่

วนัท าการสุดทา้ยของ
แต่ละเดือน 

2.2  ข้อมลูการลงทุนของแต่ละกองทุน  
2.2.1  กรณีกองทุนตราสารทุน ให้เปิดเผยช่ือหลกัทรัพยแ์ละกลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทนุสูงสุด 5 อนัดบัแรก ตลอดจนน ้าหนกั 
การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น 

2.2.2  กรณีกองทุนตราสารหน้ี ให้เปิดเผยช่ือตราสารหน้ีท่ีมีมูลค่า 
การลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก ตลอดจนอนัดบัความน่าเช่ือถือและน ้าหนกั 
การลงทุนในตราสารหน้ีนั้น 

2.2.3  กรณีกองทุนผสม ให้เปิดเผยช่ือหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการลงทนุ
สูงสุด 5 อนัดบัแรก และน ้าหนกัการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ี ในกรณี 
ท่ีหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นตราสารหน้ี ใหเ้ปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือดว้ย 

เปิดเผยทางเวบ็ไซต์
ของ บลจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปิดเผยภายใน  
15 วนันบัแต ่

วนัท าการสุดทา้ยของ
แต่ละเดือน 

2.2.4 กรณีกองทุนท่ีมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหน่ึง เกินกว่า 20% ของ NAV ของกองทุน  
ให้เปิดเผยขอ้มูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศนั้น เท่าท่ีกองทนุ
ต่างประเทศนั้นไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นการทัว่ไปหรือเท่าท่ี บลจ. สามารถเขา้ถึงได ้

เปิดเผยภายใน  
15 วนันบัแต ่
วนัท่ีกองทุน

ต่างประเทศเปิดเผย
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ขอ้มูล/รายงาน ช่องทาง 
ส่ง/เปิดเผย 

ระยะเวลา 
ส่ง/เปิดเผย 

ขอ้มูลการลงทุน 
เป็นวนัแรก 

2.3  รายงานรายละเอียดของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินที่แต่ละกองทุน 
ไปลงทุน 

ส่งผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ส านกังานจดัไว ้

ส่งภายใน 
วนัท่ี 20  

ของเดือนถดัไป 2.4  รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุน  

2.5  รายงานการท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีมีการท า
ธุรกรรมดงักล่าว) โดยระบุขอ้มูลดงัน้ี  

2.5.1  รายช่ือคู่สัญญา และวนั เดือน ปีท่ีท าธุรกรรม  
2.5.2  ช่ือ ประเภท และมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม ณ วนัท าธุรกรรม   
2.5.3  อตัราผลตอบแทนต่อปี และอายขุองสัญญา 
2.5.4  ช่ือและประเภทของหลกัประกนั 

จดัเกบ็ที่ บลจ.  
เพื่อให้ส านกังานตรวจสอบได ้

2.6  ข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือเงินฝาก (ถา้มี)  
ให้จดัท าดงัน้ี  
       2.6.1  รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
หรือเงินฝาก และสัดส่วนเงินลงทนุดงักล่าวต่อ NAV ของกองทนุ โดยแบ่ง
ขอ้มูลตามกลุ่มดงัน้ี 

(ก)  กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
(ข)  กลุ่มตราสารของธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทนุ เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูรั้บรอง ผูอ้าวลั  
ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 

(ค)  กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได ้

(ง)  กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากว่า
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

เปิดเผยทางเวบ็ไซต์
ของ บลจ. 

เปิดเผยภายใน  
15 วนันบัแต ่
วนัสุดทา้ย 

ของแต่ละเดือน 

       2.6.2 รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
หรือเงินฝาก ท่ีลงทนุหรือมีไวเ้ป็นรายตวั ทั้งน้ี ในการเปิดเผยขอ้มูลอาจใช้
วิธีการเปิดเผยเป็นรายกลุ่มตาม 2.6.1 (ก)-(ง) แทนการเปิดเผยเป็นรายตวัได ้

  
  

       2.6.3 สัดส่วนเงินลงทนุขั้นสูงต่อ NAV ของกองทุนท่ี บลจ. ตั้งไวใ้น
แผนการลงทุนส าหรับกลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบั 
ต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  

หมายเหตุ : บลจ. จะไม่จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตาม 2.1 และ 2.2 ก็ได ้หากเป็นกรณีท่ีเป็นไปตามลกัษณะโดยครบถว้นดงัน้ี 
     1. เป็นกองทุน buy & hold 
     2. บลจ. ไดแ้สดงขอ้มูลการลงทนุตาม 2.2 ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนและไดเ้ปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยทราบถึงแหล่งขอ้มูล
ท่ีสามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มูลการลงทุนไดเ้องแลว้ 



3 

 

 

3.  ข้อมูล/รายงานที่ต้องจัดท าและส่ง/เปิดเผยเป็นรายไตรมาส 
ขอ้มูล/รายงาน ช่องทาง 

ส่ง/เปิดเผย 
ระยะเวลา 
ส่ง/เปิดเผย 

3.1  ข้อมลูรายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพนัของ 
แต่ละกองทุน1 ตาม 2.ของส่วนท่ี 2  

ทั้งน้ี กรณีกองทุนตลาดเงิน ให้ บลจ. จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลอายเุฉล่ีย
ของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุซ่ึงไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล  
และสัดส่วนของการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงต่อ NAV ของ 
แต่ละกองทุน 

เปิดเผยทางเวบ็ไซต์
ของ บลจ. 

เปิดเผยขอ้มูลภายใน 
60 วนันบัแต ่
วนัส้ินไตรมาส 

1 ไม่ใชก้บักองทุน buy & hold ซ่ึงมีอายกุองทุนไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุน 

4.  ข้อมูล/รายงานที่ต้องจัดท าและส่ง/เปิดเผยเป็นราย 6 เดือน 
ขอ้มูล/รายงาน ช่องทาง 

ส่ง/เปิดเผย 
ระยะเวลา 
ส่ง/เปิดเผย 

4.1  ข้อมลูของกองทุนต่างประเทศ (เฉพาะกรณีกองทุนมีฐานะการลงทุน
สุทธิในหน่วยของแต่ละกองทุนตา่งประเทศเกินกว่า 20% ของ NAV ของ
กองทุน) โดยมีสาระส าคญัครบถว้นดงัน้ี  

4.1.1  การลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศ  
4.1.2  ความผนัผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศ 

หมายเหตุ : ใหจ้ดัท าทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบญัชีหรือ
ของปีปฏิทิน โดยใหจ้ดัท าและเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีกองทนุต่างประเทศนั้นได้
เปิดเผยไวเ้ป็นการทัว่ไป/สามารถเขา้ถึงได ้

(1) ส่งให้ส านกังาน
ผา่นระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ส านกังานจดัไว ้ 

 
(2) ส่งให้ผูถื้อหน่วย 
ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน 

ผูถื้อหน่วย2 

ส่งภายใน 2 เดือน 
นบัแต่วนัส้ินรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนของ
รอบระยะเวลาบญัชี

หรือปีปฏิทิน1 
 

4.2  รายงานช่องทางการขายหน่วยของกองทุนท้ังหมด ภายใตก้ารจดัการ
ของ บลจ. ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีปฏิทินตามแบบท่ีส านกังาน
ก าหนดไวใ้นระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน  

ส่งผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ส านกังานจดัไว ้

ภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัส้ินรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนของ
ปีปฏิทิน 

4.3  รายงานแสดงข้อมลูกองทุนทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน 
ของรอบระยะเวลาบญัชีหรือของปีปฏิทิน (เฉพาะกรณีกองทุนเปิด3) 

(รายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดใน 1.-11. ของ
ส่วนท่ี 2 โดยอนุโลม เวน้แตง่บการเงินตาม 1. ของส่วนท่ี 2 ไม่จ าเป็นตอ้ง
ผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี) 

เหมือน 4.1 เหมือน 4.1 

1 ในกรณีท่ี บลจ. เลือกจดัท าและส่งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ให้ บลจ. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
2 การส่งรายงานให้แก่ผูถื้อหน่วย ให้ บลจ. ด าเนินการอยา่งนอ้ยดว้ยวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
   1)  จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพห์รือส่ือบนัทึกขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
   2)  เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์อง บลจ.  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยแจง้ความประสงคใ์ห้จดัส่งรายงานดงักล่าว
โดยวิธีการตาม 1) ให้ บลจ. ด าเนินการตามวิธีการดงักล่าวดว้ย 
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3 ไม่ใชก้บักองทุนดงัน้ี 
   1)  กองทุนท่ีตอ้งเลิกเน่ืองจากมีเหตุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 29 ของประกาศท่ี ทน. 11/2564 โดยเหตุดงักล่าวไดเ้กิดขึ้น 
ก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่งรายงานดงักล่าว  
   2)  กองทุน buy & hold ซ่ึงมีอายกุองทุนไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุน 

5.  ข้อมูล/รายงานท่ีต้องจัดท าและส่ง/เปิดเผยเป็นรายปี/รอบระยะเวลาบัญชี 
ขอ้มูล/รายงาน ช่องทาง 

ส่ง/เปิดเผย 
ระยะเวลา 
ส่ง/เปิดเผย 

5.1  รายงานแสดงข้อมลูกองทุนทุกรอบระยะเวลาบัญชี1 
(รายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงตามส่วนท่ี 2)  

เหมือน 4.1 ส่งภายใน 3 เดือน 
นบัแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี2 

5.2  รายงานตาม 4.1 
หมายเหตุ : ใหจ้ดัท าทุกรอบระยะเวลาบญัชี โดยใหจ้ดัท าและเปิดเผยขอ้มูล
เท่าท่ีกองทุนต่างประเทศนั้นไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นการทัว่ไป/สามารถเขา้ถึงได ้

เหมือน 5.1 เหมือน 5.1 

1 ไม่ใชก้บักองทุนดงัน้ี 
   1)  กองทุนท่ีตอ้งเลิกเน่ืองจากมีเหตุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 29 ของประกาศท่ี ทน. 11/2564 โดยเหตุดงักล่าวเกิดขึ้น 
ก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่งรายงานดงักล่าว  
   2)  กองทุน buy & hold ซ่ึงมีอายกุองทุนไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุน 
2 ในกรณีของกองทุนเปิด หาก บลจ. เลือกจดัท าและส่งรายงานตาม 4.3 ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มูลเก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลาบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

6.  ข้อมูล/รายงานอ่ืน ๆ 
ขอ้มูล/รายงาน ช่องทาง 

ส่ง/เปิดเผย 
ระยะเวลา 
ส่ง/เปิดเผย 

6.1  การใช้สิทธิขอเพกิถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใชสิ้ทธิ
ขอเพิกถอนมติ) ให้ด าเนินการดงัน้ี   

6.1.1  จดัท าและส่งรายงานการใชสิ้ทธิดงักล่าว 
 
 

6.1.2  จดัท าและส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหนา้ของ 
การด าเนินการดงักล่าว  

 
 

 

เปิดเผยในลกัษณะท่ี 
ผูล้งทุนทัว่ไปสามารถ

เขา้ถึงได ้

 
 
ส่งให้ส านกังานโดย 
ไม่ชกัชา้ 
 
ส่งให้ส านกังานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนบั
แต่วนัท่ีผูถื้อหน่วย 
ใชสิ้ทธิขอเพิกถอนมติ 
หรือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมี
นยัส าคญั 
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ขอ้มูล/รายงาน ช่องทาง 
ส่ง/เปิดเผย 

ระยะเวลา 
ส่ง/เปิดเผย 

6.2  ข้อมลู/รายงานเพิม่เติมตามทีส่ านักงานร้องขอเพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานก ากบัดูแลธุรกิจของกองทุน 

6.2.1  ขอ้มูลตามรายการท่ีส านกังานก าหนด  
 
 
        6.2.2  รายงานอื่นใดที่เก่ียวกบัการด าเนินงานจดัการกองทุน 

 
 

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ท่ี
ส านกังานจดัไว ้

 
ตามท่ีไดรั้บแจง้ 
จากส านกังาน 

 
 

ตามท่ีไดรั้บแจง้ 
จากส านกังาน 

 
ตามท่ีไดรั้บแจง้ 
จากส านกังาน 

ส่วนที่ 2   รายการขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงตามส่วนท่ี 1 โดยอยา่งนอ้ย ใหแ้สดงขอ้มูลดงัน้ี 
รายการขอ้มูลท่ีตอ้งแสดง รายงาน 

ตาม 3.1 
รายงาน 
ตาม 4.3 

รายงาน 
ตาม 5.1 

1.  งบดุล งบก าไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ท่ีผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 

 ✓ ✓ 

2.  รายละเอียดเงินลงทุน การกูยื้มเงิน และการก่อภาระผกูพนัของกองทุนท่ี
ตอ้งแสดงการจดักลุ่มให้สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนตาม
ค าอธิบายท่ีจดัไวใ้นระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 

✓ ✓ ✓ 

3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าเงินลงทนุและอตัราส่วนการลงทุนในกองทนุอื่นท่ี 
บลจ. เดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ (ถา้มี) 

 ✓ ✓ 

4.  ผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดใน 2.1 ของส่วนท่ี 1    ✓ ✓ 
5.  ค่านายหนา้ทั้งหมดจากการท่ี บลจ. ส่ังซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุน รายช่ือบริษทันายหนา้ท่ีไดรั้บค่านายหนา้ 
ในจ านวนสูงสุด 10 อนัดบัแรก อตัราส่วนของจ านวนค่านายหนา้ท่ี 
บริษทันายหนา้แต่ละรายดงักล่าวไดรั้บต่อจ านวนค่านายหนา้ทั้งหมด และ
อตัราส่วนของจ านวนค่านายหนา้ส่วนท่ีเหลือต่อจ านวนค่านายหนา้ทั้งหมด 

 ✓ ✓ 

6.  ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุซ่ึงตอ้งมีรายละเอียดตามตารางท่ีจดัไว้
ในระบบงานอเิลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 

 ✓ ✓ 

7.  รายละเอียดเก่ียวกบัการรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีมิใช่ 
ดอกผลหรือผลประโยชนท์ัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน (ถา้มี) 

 ✓ ✓ 

8.  ขอ้มูล portfolio turnover ratio ซ่ึงค านวณจากมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยสิ์น ท่ี
กองทุนลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
เฉล่ียของกองทุนในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 

 ✓ ✓ 

9.  ความเห็นของ บลจ. เก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนใน
รอบระยะเวลาบญัชีนั้น ๆ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีผา่นมาเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีก่อนหนา้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

 ✓ ✓ 
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รายการขอ้มูลท่ีตอ้งแสดง รายงาน 
ตาม 3.1 

รายงาน 
ตาม 4.3 

รายงาน 
ตาม 5.1 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน derivatives ท่ีมี complex strategic 
investment หรือ exotic derivatives ให้ บลจ. อธิบายสาเหตท่ีุ average 
actual leverage เกินกว่าท่ี บลจ. ประมาณการไว ้(expected gross leverage) 
ตามหนงัสือช้ีชวน 
10.  ความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์เก่ียวกบัการจดัการกองทุนของ บลจ.  ✓ ✓ 
11.  ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้แสดงขอ้มูลดงักล่าวพร้อมทั้งเหตุผล 

 ✓ ✓ 

12.  ขอ้มูลการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี)   ✓ 
13.  ขอ้มูลการบนัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็น 0 ใน
กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องผดินดัช าระหน้ีหรือมี
พฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้(ถา้มี) 

  ✓ 

14.  ขอ้มูลการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน (ถา้มี)   ✓ 
15.  ขอ้มูลการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพยใ์น
นามกองทุนของรอบปีปฏิทินล่าสุด 

  ✓ 

16.  ขอ้มูลการถือหน่วยเกินขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง (ถา้มี) โดยให้
ระบุจ านวนบคุคลท่ีถือหน่วยเกินขอ้จ ากดัดงักล่าว  พร้อมทั้งช่องทางการ
ตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยของบคุคลนั้นดว้ย 

  ✓ 

17.  รายช่ือผูจ้ดัการกองทนุของกองทุน   ✓ 
 
 


