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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี้

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี้ (ONE-EUROEQ)

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 และวนัที่ 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน 
อคิวติี้ (ONE-EUROEQ)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน อคิวติี้ (ONE-EUROEQ) สรา้งผลตอบแทนไดร้้อยละ 11.92 เปรยีบเทยีบกบั
เกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 12.48  ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ STOXX Europe 600 EUR (net return) ซึ่งเป็นดชันีชี้วดัของกองทุนหลกั ปรบั
ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทาํ hedging ประมาณรอ้ยละ 90 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ STOXX Europe 600 EUR (net return) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิ
บาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

• กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี้ (ONE-EUROEQ) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Eleva European Selection Fund Class I (EUR) 
acc (กองทุนหลกั)  เพยีงกองทุนเดยีวเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

• กองทุน Eleva European Selection Fund (กองทุนหลกั) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงนิลงทุนในระยะยาว
โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสารทีอ่า้งองิกบัตราสารทุนของบรษิทัทีม่แีนวโน้มเตบิโตในประเทศในทวปียุโรปเป็นหลกั

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ ฯลฯ

ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา ดชันี STOXX 600 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 11.88% จาก 413.23 จุด ไปปิดที ่453.11 จุด ณ สิน้เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 
ทัง้นี้ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา ดชันี STOXX 600 ปรบัตวัผนัผวน โดยปัจจยัสาํคญัทีส่่งผลกระทบต่อดชันี คอืการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในช่วงปี 
ตน้ปี 2564 มกีารระบาดของไวรสั โควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ทีม่คีวามรุนแรงค่อนขา้งสงู และในช่วงสิน้ปี มกีารคน้พบการกลายพนัธุ์ของโควดิสายพนัธุใ์หมโ่อ
ไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระะบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ ทีท่าํใหต้ลาดปรบัตวัลดลงอย่างหนักในช่วงแรกเพราะยงัไม่มคีวามแน่ชดัว่าวคัซนีทีม่อียู่จะ
สามารถรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโควดิสายพนัธุ์นี้ได้หรอืไม่ และจํานวนผู้ตดิเชื้อรายวนัเพิม่ขึน้ทําจุดสูงสุดใหม่ในหลายป ระเทศของยุโรป ส่งผลให้
กลบัมาใชม้าตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเยอรมนัตรวจพบผูต้ดิเชือ้รายวนัทะลุ 5 หมืน่รายซึง่เป็นตวัเลขสงูสุดเท่าทีเ่ยอรมนัเคยตรวจพบมา

ทาํให ้การประชุมของ ECB ในวนัที ่16 ธ.ค. 2565 ยงัคงมมีตคิงดอกเบีย้นโยบาย Deposit Facility Rate ที ่-0.5% และประกาศจะลดการ
ทาํ QE ตามโปรแกรม PEPP มลูค่ารวม EUR 1.85 Trillion ใน 1Q2565 โดยจะจบโปรแกรมในเดอืนม.ีค. 2565 เนื่องจาก ไดร้บัแรงกดดนัจากเรือ่งเงนิเฟ้อที่
เพิม่สงูขึน้ โดย อตัราเงนิเฟ้อ CPI ของยุโรปเดอืน ธ.ค. ที ่ระดบั 5.0%YoY ซึง่เป็นระดบัสงูสุดเป็นประวตักิารณ์ และอตัราเงนิเฟ้อองักฤษพุ่งขึน้สูงสุด อยู่ที่
ระดบั 5.4% ซึง่เป็นระคบัสงูสุดในรอบในรอบเกอืบ 30 ปี 

ในช่วงสิน้เดอืนก.พ. 2565 ตลาดยุโรปปรบัดว้ยลดลงหนกั จากสงครามระหว่างยูเครน-รสัเซยีทีม่ทีที่ายดืเยื้อกว่าทีค่าด และอาจจะขยาย
วงกวา้งออกไป รวมถงึความเป็นไปไดข้องมาตรการควํ่าบาตรต่อรสัเซยีของยุโรปอาจจะทาํใหป้ระเทศโซนยุโรปไดร้บัผลกระทบหนัก เพราะพวกเขายงัต้อง
พึง่พาพลงังานจากรสัเซยี

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ยุโรปจะต้องเผชญิกบัความเสีย่งระยะสัน้จากความไม่สงบระหว่างยูเครน-รสัเซยีทีท่ําใหร้าคา
น้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิสนิคา้โภคภณัฑ ์และอาหารปรบัตวัสงูขึน้จาก ส่งผลกดดนัต่อระดบัเงนิเฟ้อ และกําลงัซื้อของผูบ้รโิภคในระยะขา้งหน้า อย่างไรกต็าม
หากสงครามจบเรว็กว่าทีต่ลาดคาด ปํญหาต่างๆ เริม่คลีค่ลายเศรษฐกจิยุโรป กน่็าจะฟ้ืนตวัไดอ้กีครัง้จากสถานะการณืโรคระบาดทีเ่ริ่มทีก่ารท่องเทีย่ว การ
ใชจ้่ยน่าจะกลบัสู่ระดบัปรกติ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



สรปุภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา ดชันี STOXX 600 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 11.88% จาก 413.23 จุด ไปปิดที ่453.11 จุด ณ สิน้

เดอืนกุมภาพนัธ ์2565 ทัง้นี้ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา ดชันี STOXX 600 ปรบัตวัผนัผวน โดยปัจจยัสาํคญัที่ส่งผลกระทบต่อดชันี คอื

การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในช่วงปี ต้นปี 2564 มกีารระบาดของไวรสั โควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลต้าทีม่คีวามรุนแรงค่อนขา้งสงู 

และในช่วงสิน้ปี มกีารคน้พบการกลายพนัธุข์องโควดิสายพนัธุใ์หม่โอไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระะบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ ที่

ทาํใหต้ลาดปรบัตวัลดลงอย่างหนกัในชว่งแรกเพราะยงัไม่มคีวามแน่ชดัว่าวคัซนีทีม่อียู่จะสามารถรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโควดิสาย

พนัธุน์ี้ไดห้รอืไม่ และจาํนวนผูต้ดิเชือ้รายวนัเพิม่ขึน้ทาํจุดสงูสดุใหม่ในหลายประเทศของยุโรป ส่งผลใหก้ลบัมาใชม้าตรการควบคุมการ

แพร่ระบาด โดยเยอรมนัตรวจพบผูต้ดิเชือ้รายวนัทะลุ 5 หมื่นรายซึง่เป็นตวัเลขสงูสดุเท่าทีเ่ยอรมนัเคยตรวจพบมา

ทาํให ้การประชุมของ ECB ในวนัที ่16 ธ.ค. 2565 ยงัคงมมีตคิงดอกเบีย้นโยบาย Deposit Facility Rate ที ่-0.5% 

และประกาศจะลดการทาํ QE ตามโปรแกรม PEPP มูลค่ารวม EUR 1.85 Trillion ใน 1Q2565 โดยจะจบโปรแกรมในเดอืนมี.ค. 2565 

เน่ืองจาก ไดร้บัแรงกดดนัจากเรื่องเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สงูขึน้ โดย อตัราเงนิเฟ้อ CPI ของยุโรปเดอืน ธ.ค. ที ่ระดบั 5.0%YoY ซึง่เป็นระดบั

สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ และอตัราเงนิเฟ้อองักฤษพุ่งขึน้สงูสดุ อยู่ทีร่ะดบั 5.4% ซึง่เป็นระคบัสงูสดุในรอบในรอบเกอืบ 30 ปี 

ในช่วงสิน้เดอืนก.พ. 2565 ตลาดยุโรปปรบัดว้ยลดลงหนัก จากสงครามระหว่างยูเครน-รสัเซยีทีม่ทีที่ายดืเยือ้กว่าที่

คาด และอาจจะขยายวงกวา้งออกไป รวมถงึความเป็นไปไดข้องมาตรการควํ่าบาตรต่อรสัเซยีของยุโรปอาจจะทําใหป้ระเทศโซนยุ โรป

ไดร้บัผลกระทบหนกั เพราะพวกเขายงัตอ้งพึง่พาพลงังานจากรสัเซยี

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ยุโรปจะตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งระยะสัน้จากความไม่สงบระหว่างยูเครน-

รสัเซยีทีท่าํใหร้าคาน้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิสนิคา้โภคภณัฑ ์และอาหารปรบัตวัสงูขึน้จาก ส่งผลกดดนัต่อระดบัเงนิเฟ้อ และกําลงัซือ้ของ

ผูบ้รโิภคในระยะขา้งหน้า อย่างไรกต็ามหากสงครามจบเรว็กว่าทีต่ลาดคาด ปํญหาต่างๆ เริม่คลีค่ลายเศรษฐกจิยุโรป ก็น่าจะฟ้ืนตวัได้

อกีครัง้จากสถานะการณืโรคระบาดทีเ่ริม่ทีก่ารท่องเทีย่ว การใชจ้่ยน่าจะกลบัสูร่ะดบัปรกติ

รายงานประจาํปี     3
วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี้



รายงานประจาํปี     4
วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี้

กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund)

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 27 มนีาคม 2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 สงิหาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : • กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Eleva European Selection Fund Class I 
(EUR) acc (กองทุนหลกั)  เพยีงกองทุนเดยีวเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

• กองทุน Eleva European Selection Fund (กองทุนหลกั) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทน
ใหแ้ก่เงนิลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสารทีอ่า้งองิกบัตราสารทุนของบรษิทัทีม่แีนวโน้มเตบิโตในประเทศในทวปียุโรปเป็นหลกั

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ
คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทุนหลกัไดจ้าก www.elevacapital.com ฯลฯ
การซ้ือหน่วยลงทุน
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก 1 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป 1 บาท
Fund Gift Card ขัน้ตํ่า1,000 บาท
เวลาท าการซ้ือ 09:00 - 16:00 น. ทุกวนัทาํการ
การขายหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ต า่ ไมก่าํหนด
การขายคืน ไมก่าํหนด
มลูค่าเงินคงเหลือขัน้ต า่ ไมก่าํหนด
เวลาท าการขาย 09:00 - 16:00 น.ทุกวนัทาํการ
วนัรบัเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนื (T+5)
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน (% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.107)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.07)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321)
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามทีจ่่ายจรงิ
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี
ค่าธรรมเนียม (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.50)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2021 - 28/02/2022) :   1.56

หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิพรอ้มรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ี ่:
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 13.6226 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc 3,347.70 213,477,668.92 95.50%
ผูบ้รหิาร - Lemanik Asset Management S.A.
รวมหน่วยลงทนุ 213,477,668.92 95.50%
เงินฝากธนาคาร
Deutsche Bank AG, Singapore Branch  2,810,333.28 1.26%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  6,026,884.72 2.70%
รวมเงินฝากธนาคาร 8,837,218.00 3.95%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  5,592,352.46 2.50%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (4,363,561.05) -1.95%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 223,543,678.33 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
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กองทนุเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 4,085.34             1.07
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 122.56               0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 408.53               0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 38.00                 0.01
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 140.45               0.04

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 4,794.89                1.26
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 381,781,871.34     บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มีนาคม 2564 - 28 กมุภาพนัธ ์2565)
-ไม่ม-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรง
หรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ ์กุลกาญจนาธร       3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 Lemanik Asset Management S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห ์ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



แบบ 126 (1) - 4
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มีนาคม 2564 - 28 กมุภาพนัธ ์2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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