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เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบัญชีและ 
รอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั  ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562 และวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 
2562 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์(ONE-GLOBALEQ) 
 ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (ONE-GLOBALEQ) สร้างผลตอบแทนได ้
รอ้ยละ -3.14 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 11.70  ซึง่ค านวณจากค่าเฉลีย่ของ MSCI All Country World Index โดย
อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ขา้งตน้จะปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท 
ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี้ ฟันด์ (Feeder Fund) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีง
กองทุนเดยีว (กองทุนหลกั) คอื กองทุน Templeton Global Fund จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ และลงทุนในสกุลเงนิดอลล่า
สหรฐั เป็นสกุลเงนิหลกั โดยกองทุนมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุนของบรษิทัทัว่โลก  และกองทุน
หลกัจะลงทุนในสกุลเงนิดอลล่าสหรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใด  โดยเฉลี่ยในรอบบญัชไีม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน ฯลฯ 
 ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ดชันี MSCI ALL Country World Index ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  โดย เปิดตลาด ณ 
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ทีร่ะดบั 484.41 จุด และสรา้งผลตอบแทนกว่า 10.32% ตลอดระยะเวลา 1 ปี ต่อจากนัน้ โดยตลาดตรา
สารทุนฟ้ืนตวัขึน้จากปลายไตรมาส 4 ในปี 2561 ทีป่รบัตวัลงอย่างมากจากประเดน็สงครามการคา้ระหว่างจนี-สหรฐัฯ ก่อนจะปรบัตวั
ขึน้อกีครัง้ ในช่วงปลายปี 2561  โดยตลาดหุน้ฟ้ืนตวัจากความคาดหวงัต่อการปรบัเปลีย่นนโยบายการเงนิของธนาคารกลางหลายๆ 
แห่งทัว่โลกทีเ่ป็นไปในเชงิผ่อนคลายอกีครัง้  โดยเฉพาะการทีต่ลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) มโีอกาสจะปรบัลดอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายลง  จากความกงัวลว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯ จะชะลอตวั  อย่างไรกต็าม ในช่วงกลางปี 2562 ตลาดมคีวามผนัผวนอย่าง
มาก จากประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรฐัฯ ที่ยงัหาขอ้ตกลงไม่ได้ และเริ่มมีการขึน้ภาษีสนิค้าน าเข้าตอบโต้กนัรวมถึง
ประเดน็ Brexit ทีต่ลาดเริม่คาดการณ์โอกาสทีจ่ะเกดิ No-Deal Brexit มากขึน้ 
 ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ จากมูลค่าทีป่รบัตวั
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหม้โีอกาสทีน่กัลงทุนทัว่โลกจะเทขายท าก าไรออกมา ประกอบกบัยงัคงมคีวามไม่แน่นอนจากหลายปัจจยั ทัง้
ประเดน็สงครามการคา้ระหว่างจนี-สหรฐัฯ ทีแ่มจ้ะเริม่มกีารกลบัมาเจรจากนัอกีครัง้ แต่กย็งัไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้รวมถงึประเดน็
การเจรจาในเรื่อง Brexit ระหว่างสหราชอาณาจกัรกบัทางอยีทูีย่งัไม่ไดข้อ้ยุตทิีแ่น่นอน อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิ
บวกต่อตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลกในระยะยาว  โดยเฉพาะสหรฐัฯ เนื่องจาก ตวัเลขก าไรของบรษิัทจดทะเบยีนทีย่งัคงออกมาดกีว่าที่
ตลาดคาดการณ์ไว ้อกีทัง้ ตลาดยงัคาดการณ์ว่า FED มแีนวโน้มทีจ่ะด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย และมโีอกาสทีจ่ะปรบัลด
อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึง่จะสง่ผลดต่ีอตลาดหลกัทรพัยใ์นอนาคต 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและ
มปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 



สรปุภาวะการลงทนุ 

 

 ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ดชันี MSCI ALL Country World Index ปรบัตวัเพิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ือง  โดย เปิดตลาด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ระดับ 484.41 จุด และสร้าง

ผลตอบแทนกว่า 10.32% ตลอดระยะเวลา 1 ปี ต่อจากนัน้ โดยตลาดตราสารทุนฟ้ืนตวัขึ้นจาก

ปลายไตรมาส 4 ในปี 2561 ที่ปรบัตวัลงอย่างมากจากประเดน็สงครามการคา้ระหว่างจนี-สหรฐัฯ 

ก่อนจะปรบัตัวขึ้นอีกครัง้ ในช่วงปลายปี 2561  โดยตลาดหุ้นฟ้ืนตวัจากความคาดหวงัต่อการ

ปรบัเปลีย่นนโยบายการเงนิของธนาคารกลางหลายๆ แห่งทัว่โลกที่เป็นไปในเชงิผ่อนคลายอกีครัง้  

โดยเฉพาะการทีต่ลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) มโีอกาสจะปรบัลดอตัราดอกเบี้ย

นโยบายลง  จากความกงัวลว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯ จะชะลอตวั  อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางปี 2562 

ตลาดมคีวามผนัผวนอย่างมาก จากประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีน -สหรฐัฯ ที่ยงัหาขอ้ตกลง

ไม่ได ้และเริม่มกีารขึน้ภาษีสนิคา้น าเขา้ตอบโต้กนัรวมถงึประเดน็ Brexit ที่ตลาดเริม่คาดการณ์

โอกาสทีจ่ะเกดิ No-Deal Brexit มากขึน้ 

 ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนได้

ในระยะสัน้ จากมูลค่าที่ปรบัตวัสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าใหม้โีอกาสที่นักลงทุนทัว่โลกจะเทขายท า

ก าไรออกมา ประกอบกบัยงัคงมคีวามไมแ่น่นอนจากหลายปัจจยั ทัง้ประเดน็สงครามการคา้ระหว่าง

จนี-สหรฐัฯ ทีแ่มจ้ะเริม่มกีารกลบัมาเจรจากนัอกีครัง้ แต่กย็งัไม่สามารถหาขอ้ยุตไิด ้รวมถงึประเดน็

การเจรจาในเรื่อง Brexit ระหว่างสหราชอาณาจกัรกบัทางอยีทูี่ยงัไม่ไดข้อ้ยุตทิี่แน่นอน อยา่งไรก็

ตาม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลกในระยะยาว  โดยเฉพาะสหรฐัฯ 

เน่ืองจาก ตวัเลขก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนทีย่งัคงออกมาดกีว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไว ้อกีทัง้ ตลาด

ยงัคาดการณ์ว่า FED มแีนวโน้มทีจ่ะด าเนินนโยบายการเงนิแบบผอ่นคลาย และมโีอกาสทีจ่ะปรบั

ลดอตัราดอกเบีย้อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ซึง่จะสง่ผลดตี่อตลาดหลกัทรพัยใ์นอนาคต 
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กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิต้ี ฟันด ์(ONE-GLOBALEQ) 
 
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ทีล่งทุนในหน่วยลงทุน  
 กองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund) 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :  3 พฤศจกิายน 2557 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั 
รอบระยะเวลาบญัชี :  31 ตุลาคม ของทุกปี 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์(Feeder Fund) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
 ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (กองทุนหลกั) คอื กองทุน Templeton Global Fund จดทะเบยีน
 ในประเทศลกัเซมเบริก์ และจะลงทุนในสกุลเงนิดอลล่าสหรฐั เป็นสกุลเงนิหลกั โดยกองทุน
 ดงักล่าวมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนของบรษิทัทัว่โลก และ
 กองทุนหลกัจะลงทุนในสกุลเงนิดอลล่าสหรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใด เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
 การลงทุน โดยเฉลีย่ในรอบบญัชไีมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  
 กองทุนหลกัขา้งตน้มกีารเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ภายใต้
 กองทุนหลกัเดยีวกนัซึง่แต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของสกุลเงนิ 
 ค่าธรรมเนียม หลกัเกณฑข์องจ านวนขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้, คุณสมบตัขิองผูล้งทุน และนโยบาย 
 การจดัสรรก าไรหรอืผลตอบแทน เป็นตน้ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกนิปีละ 2 ครัง้ โดยจะพจิารณาจา่ยในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม  
 หรอืก าไรสทุธนิัน้ๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ :  5,000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ :  ไม่ก าหนด 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-15.00 น.  
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ :  ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-15.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ :  ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ :  ไม่เกนิ 0.107 % ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :  ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2018 - 31/10/2019) :   0.10 
 
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า้ยดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 
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มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.1150 บาท 
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม

หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)

หลกัทรพัย์

หน่วยลงทนุในต่างประเทศ
Templeton Global Fund - I (acc) USD 50,492.67    36,254,038.02   98.35%
ผูบ้รหิาร - Templeton Global Advisors Limited

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 36,254,038.02 98.35%

เงินฝากธนาคาร

เงนิฝากบมจ.ธนาคารทหารไทย  319,822.69 0.87%

รวมเงินฝากธนาคาร 319,822.69 0.87%

สนิทรพัย์อืน่ ๆ  391,934.56 1.06%

หนีส้นิอืน่ ๆ  (103,785.28) -0.28%

รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 36,862,009.99   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อิควิต้ี ฟันด ์(ONE-GLOBALEQ)

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562
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กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อิควิต้ี ฟันด ์(ONE-GLOBALEQ)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อิควิต้ี ฟันด ์(ONE-GLOBALEQ)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 403.10               1.07
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 12.09                 0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 403.10               1.07

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.09

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 27.50                 0.07
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 880.79                   2.33

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 37,668,052.05       บาท



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี 
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิต้ี ฟันด ์(ONE-GLOBALEQ)ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตลุาคม 2562) 
-ไม่ม-ี 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรง 
หรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ากดั (http://www.one-asset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
ผูจ้ดัการกองทุน 
1. นายมณฑล จุนชยะ   2. นายวญิญ ูศรวีริยิานนท ์       3. นายสนัธาน เฮงสกุล   4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ   
5. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์  6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์   8. น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี   
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ  10. น.ส.กวศิา เหมเวช  11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท ์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์  
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไม่ม-ี 
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :       -ไม่ม-ี  
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี :       -ไม่ม-ี  
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :    -ไม่ม-ี  
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : 
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Templeton Global Advisors Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2561 (1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562)
ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิต้ี ฟันด ์(ONE-GLOBALEQ)

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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