
ซ้ือ ขาย
ASP-AAA ASPS - 10-Jul-19 1 TUC218A หุ้นกู้ TUC BBB+/TRIS 2.01 10.08                     0.60%

หมายเหตุ :

1/ ขอ้มูลธุรกรรม ไดแ้ก่

2. การซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าว

3. การซ้ือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูจ้ดัการโครงการประมูลหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน (arranger)

4. การซ้ือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั

5. การซ้ือขายหน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูบ้ริหารจดัการ

6. การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหว่างกองทุนรวม

7. การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

9. อ่ืนๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การท าหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) 

        1. ธุรกรรมท่ีท าโดยตรงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหร้วมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนผา่นบคุคลอ่ืนท่ีเป็นตัวกลางซ่ึงอยู่ในวิสยัท่ีบริษทัจดัการสามารถทราบไดว้่าคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกรณีซ้ือขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ต
ลท. เวน้แต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อกหรือคู่สญัญาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

ประเภท
ทรัพยสิ์น

ช่ือผูอ้อก อนัดบัความน่าเช่ือถือ   อายคุงเหลือ (ปี)

มูลค่าธุรกรรม (ราคาซ้ือหรือขาย)

ท่ีท  าธุรกรรม
ลา้นบาท สดัส่วนต่อ NAV ณ ส้ินเดือน

ช่ือกองทุน ช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

วนั/เดือน/ปี

ประเภทธุรกรรม1/ ช่ือทรัพยสิ์น

แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจ าเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 



ซ้ือ ขาย

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง (1) การซ้ือ/ขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นตรงขา้มกนัระหวา่งกองทนุรวม และกองทนุอ่ืนภายใตก้ารจดัการในรอบ 5 วนัท ำกำรทีผ่่านมา ทั้งท่ีผ่านและไม่ผ่านตวักลาง

                                  (2) กรณีท่ีใชต้วักลาง (dealer) จะตอ้งเป็นตวักลาง (dealer) รายเดียวกนั  

                                  (3) ตวักลางท่ี crossing จะเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ได ้

2/ ระบกุารเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ข้ึนทะเบียน (non-register)

3/ ระบ ุกรณีเป็นตราสารหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุหรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วนัท่ีท  าธุรกรรม

5/ ราคาอา้งอิงในกรณีตราสารทนุ; ราคาอา้งอิงอาจหมายถึง ค่าเฉล่ียระหวา่งราคาสูงสุดและราคาต ่าสุดในวนัท่ีมีการซ้ือขาย กรณีตราสารหน้ี ; ราคาอา้งอิงอาจหมายถึง ราคาท่ี dealer quote เพ่ือใชใ้นการซ้ือขาย ณ วนัท่ีมีรายการเกิดข้ึน และใหร้ะบท่ีุมาของราคาอา้งอิงดว้ย

6/ เหตุผลในการท าธุรกรรม กรณีราคาท่ีซ้ือขายไม่เทา่กบัราคาอา้งอิง หรือราคาท่ีซ้ือขายไม่เทา่กบัราคาปิด ทั้งน้ี กรณีเป็นตราสารหน้ี โปรดระบ ุ yield ท่ีใชใ้นการซ้ือขายดว้ย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ไม่มีรายการ  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภท
ทรัพยสิ์น

ช่ือผูอ้อก
อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ

  อายคุงเหลือ
3/ (ปี)

ช่ือตวักลาง 
(broker หรือ

 dealer)

ช่ือ
ทรัพยสิ์น

การเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน/ข้ึน

ทะเบียน2/

วนั/เดือน/ปี

เหตุผลในการท าธุรกรรม6/ช่ือกองทนุ
ราคาอา้งอิง5/ ราคาท่ีซ้ือขาย

ท่ีท าธุรกรรม
ราคาปิด4/

มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ท่ีค  านวณโดยใช้
สดัส่วนมูลค่า (ราคาซ้ือ

ขาย) ต่อ NAV ณ ส้ินเดือน

แบบรายงานภายใน/ ภายนอก

รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)1/

ประจ าเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั



ช่ือนายหนา้ มูลค่าการซ้ือขาย ค่านายหนา้ซ้ือขาย ความถ่ีในการซ้ือขาย*

ท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัทรัพย ์(ลบ.) หลกัทรัพย ์(ลบ.) (คร้ัง)
ASP-ERF บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 49.34 0.11 12
ASP-GDF บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 3.85 0.01 8
ASP-GLTF บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 16.41 0.04 5
ASP-LTF บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 32.34 0.07 8
ASP-MRF บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 27.71 0.06 8

ASP-PRIME4 บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 4.50 0.01 9

ASP-SME บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 113.66 0.24 7
ASP-SMELTF บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 13.57 0.03 7

ASP-THEQ บล. เอเซีย พลสั จ  ากดั 24.41 0.05 12

หมายเหตุ : *ความถ่ีในการซ้ือขายหมายถึง จ  านวนคร้ังท่ี บลจ. ส่งค  าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้นายหนา้แต่ละราย ดงันั้น กรณีท่ีเป็นการส่งค าสั่งซ้ือขายจ านวนมาก

ในแต่ละคร้ัง (warehousing) จะนบัเป็น 1 คร้ังเท่านั้น แมว้า่บริษทัหลกัทรัพยจ์ะใชเ้วลาในการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามค าสั่งมากกวา่ 1 วนัท าการ

 - การเลือกใชน้ายหนา้เป็นไปตามแนวทางการ
คดัเลือกและจดัอนัดบัและสดัส่วนส าหรับ บล. 
เอเซีย พลสั จ  ากดั

แบบรายงานภายใน/ ภายนอก

รายงานการท าธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษทันายหน้า

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด

ช่ือกองทุน เหตุผล


