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รายงานประจาํปี     1
วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั ตัง้แต่วนัที ่
1 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 และวนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 ของกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล ชนิดไมจ่า่ยเงนิปันผลสําหรบับุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล (ONE-GLOBFIN-IA)
มผีลการดําเนินงานย้อนหลงั อยู่ที ่16.68% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัของ
กองทนุหลกั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทนุ ตามสดัส่วนการทาํ hedging ประมาณรอ้ยละ 
90 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ และอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณ
ผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอยู่ที ่30.43% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล ชนิดจ่ายเงนิปันผลสําหรบับุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล (ONE-GLOBFIN-ID) มี
ผลการดําเนินงานย้อนหลงั อยู่ที ่16.51% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัของ
กองทนุหลกั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทนุ ตามสดัส่วนการทาํ hedging ประมาณรอ้ยละ 
90 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ และอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณ
ผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอยู่ที ่30.43% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผลสําหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (ONE-GLOBFIN-RA) มผีลการ
ดําเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่18.72% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทนุหลกั 
ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 90 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วันทีค่ํานวณ
ผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอยู่ที ่30.43% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล ชนิดจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป (ONE-GLOBFIN-RD) มผีลการ
ดําเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่16.11% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทนุหลกั 
ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 90 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วันทีค่ํานวณ
ผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอยู่ที ่30.43% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock Global Funds – World Financials Fund 
(กองทนุหลกั) Class D2 ในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) เพยีงกองทนุเดยีวเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทุน
หลกัเป็นกองทุนภายใต้ BlackRock Global Funds บรหิารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ Undertaking for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ่งจดทะเบยีนทีป่ระเทศลกัเซมเบริก์ โดยอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของ Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) ซึง่เป็นหน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมไิดเ้ป็น Hedge Fund

กองทนุหลกัมนีโยบายลงทนุไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 70 ของทรพัยส์นิทัง้หมดของกองทนุหลกัในตราสารทนุทัว่โลกทีอ่อกโดยบรษิทัที่ดําเนินธรุกจิทางดา้น
บรกิารทางการเงนิเป็นหลกั  

นอกจากนี้ กองทนุหลกัอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุหลกั ฯลฯ

ดชันี MSCI ACWI ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 31 มกราคม 2565 ปรบัตวัขึน้ 11.65% โดยดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่างหนักในช่วงครึง่
หลงัของเดอืนกุมภาพนัธ ์หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ กดดนัใหน้กัลงทุนขายทํากําไรในตลาดหุน้ โดยเฉพาะหุน้ในกลุ่มเตบิโตสูง  
(Growth) ก่อนดชันีฯจะปรบัตวัขึน้อกีครัง้ในชว่งตน้เดอืนมนีาคม โดยมปัีจจยัสนบัสนุนจากคํากล่าวของคุณพาวเวลล์ว่าเงนิเฟ้อนัน้เพิม่ขึ้นเพยีงชัว่คราวในช่วงเศรษฐกจิ
ฟ้ืนตวัเทา่นัน้ และธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ยงัคงไมม่นีโยบายขึน้อตัราดอกเบีย้  ประกอบกบัสภาสูงสหรฐัฯ มกีารผา่นกฏหมายงบประมาณจาํนวน 1.9 พนัลา้นดอลลา่ร์
สหรฐัฯเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิไดส้ําเรจ็ อกีทัง้ในเดอืนเมษายน มกีารประกาศแผนการลงทุนครัง้ใหญ่ของประธานนาธบิดโีจ ไบเดน มูลค่า 2 พนัล้านดอลล่ารส์หรฐัฯ ทัง้นี้ 
ประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศ มอีตัราการฉีดวคัซนีทีค่รอบคลุมมากขึน้ ทาํใหเ้ศรษฐกจิมแีนวโน้มเตบิโตทีด่ขี ึน้ ส่งผลใหด้ชันีฯ ปรบัตวัขึ้นตามมา การประกาศเงนิเฟ้อ 
(CPI) เดอืนเมษายนทีพุ่่งขึน้ 4.21% สูงกว่าทีต่ลาดคาดการณ์ กดดนัใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงอกีครัง้ในชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม

ในเดอืนกนัยายน ตลาดหุน้ทัว่โลกโดยรวมโลกปรบัตวัลดลงแรง จากความกงัวลประเดน็การหยุดการเขา้ซื้อสนิทรพัย์ (QE Tapering) ของธนาคาร
กลางสหรฐัฯ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ พุ่งขึน้ในปลายเดอืน อกีทัง้ Dot Plot ชีว้่าของธนาคารกลาสหรฐัฯ อาจขึน้ดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึน้ คอืเริม่ในปี 
2565 จากเดมิทีเ่ริม่ปี 2566 ส่งผลใหเ้กคิวามกงัวลในกลุ่มนกัลงทนุ

ช่วงเดอืนตุลาคมตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตวัขึน้จากการที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของบรษิัทจดทะเบยีนในประเทศหลกัออกมาดีกว่าคาด 
สะทอ้นถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัขึน้ GDP growth อยู่ที ่2.0% QoQ และ รายงานจํานวนคนทีย่ื่นขอรบัสวสัดกิารว่างงาน (Initial Jobless Claim) สปัดาหส์ิ้นสุด 
23 ต.ค. ที ่281k ตํ่าสุดในรอบ 19 เดอืน ทาํใหเ้หน็ว่าตลาดแรงงานสหรฐัยงัคงอยู่ในทศิทางการฟ้ืนตวั ส่งผลใหร้าคาน้ํามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ หลงัจากทีค่วามตอ้งการใชน้ํ้ามนั
เพิม่ ทางด้าน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบาย 28 ต.ค. 2564 ตดัสนิใจคงดอกเบี้ยนโยบาย deposit facility rateที ่ตดิลบ 0.5%       ต้นเดอืนพฤศจกิายน
ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงจากความกงัวลเกี่ยวกบัการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ ์Omicron รวมถงึ Fed ประกาศทํา QE Tapering โดยลดการทํา QE เดอืนละ 
USD 15bn และยงัประกาศตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯพุ่งสูงถงึ 6.2% สูงสุดในรอบ 30 ปี ดชันี CPI พุ่งขึน้ถงึ 6.8% YoY ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับแต่เดือนม.ิย. 2525 อกีทัง้ดชันี 
PPI กด็ดีขึน้ 0.8% สูงกว่าตลาดคาด 

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อ ซึง่จะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทาง
การเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ ซึง่ถา้เงนิเฟ้อสหรฐัฯ ยงัคงอยู่ในระดบัสงูอยู่ Fed กม็โีอกาสในการใชน้โยบายการเงนิทีต่งึตวั
มากขึน้ เชน่การนําการลดขนาดงบดุลมาใช ้(Quantitative Tightening) หรอืการเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายเรว็กว่าทีต่ลาดคาดการณ์ ประกอบกบัประธานาธบิดโีจ ไบเดน 
พยายามผลกัดนัการปรบัขึน้ภาษขีองบรษิทัจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะกดดนัใหต้ลาดเกดิความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคง
มมีมุมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ทัว่โลกในระยะยาว โดยเฉพาะหลงันโยบายการเงนิมกีารประกาศออกมาชดัเจนและมคีวามแน่นอนแล้ว เนื่องจากตวัเลขเศรษฐกจิยงัคงฟ้ืน
ตวัอย่างต่อเนื่อง จากการเรง่แจกจา่ยวคัซนีในหลายๆ ประเทศ  ซึง่จะเป็นปัจจยัหนุนใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาดําเนินได้ตามปกตอิกีครัง้ และส่งผลบวกต่อหุน้ทัว่
โลก โดยเฉพาะหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานทีด่แีละมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่นทีไ่ดม้อบหมายความไว้วางใจใหบ้รษิัทดูแลเงนิลงทุนของ
ทา่น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทนุของผูล้งทนุดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุ

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



สรปุภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ดชันี MSCI ACWI ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 31 มกราคม 2565 ปรบัตวัขึน้ 11.65% โดยดชันีฯ 

ปรบัตวัลงอย่างหนกัในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกุมภาพนัธ ์หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ กดดนัให้

นกัลงทุนขายทาํกาํไรในตลาดหุน้ โดยเฉพาะหุน้ในกลุ่มเตบิโตสงู  (Growth) ก่อนดชันีฯจะปรบัตวัขึน้อกีครัง้ในช่วงตน้เดอืนมนีาคม โดย

มปัีจจยัสนับสนุนจากคํากล่าวของคุณพาวเวลล์ว่าเงนิเฟ้อนัน้เพิม่ขึน้เพยีงชัว่คราวในช่วงเศรษฐกจิฟ้ืนตวัเท่านัน้ และธนาคารกลาง

สหรฐัฯ (Fed) ยงัคงไม่มนีโยบายขึน้อตัราดอกเบีย้  ประกอบกบัสภาสงูสหรฐัฯ มกีารผ่านกฏหมายงบประมาณจํานวน 1.9 พนัลา้น

ดอลล่าร์สหรฐัฯเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิได้สําเรจ็ อกีทัง้ในเดอืนเมษายน มีการประกาศแผนการลงทุนครัง้ใหญ่ของประธ านนาธบิดโีจ 

ไบเดน มูลค่า 2 พนัล้านดอลล่าร์สหรฐัฯ ทัง้นี้ ประเทศพฒันาแล้วหลายประเทศ มีอัตราการฉีดวคัซีนที่ครอบคลุมม ากขึ้น ทําให้

เศรษฐกจิมแีนวโน้มเตบิโตทีด่ขี ึน้ สง่ผลใหด้ชันีฯ ปรบัตวัขึน้ตามมา การประกาศเงนิเฟ้อ (CPI) เดอืนเมษายนทีพุ่่งขึน้ 4.21% สงูกว่าที่

ตลาดคาดการณ์ กดดนัใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงอกีครัง้ในช่วงกลางเดอืนพฤษภาคม

ในเดอืนกนัยายน ตลาดหุน้ทัว่โลกโดยรวมโลกปรบัตวัลดลงแรง จากความกงัวลประเดน็การหยุดการเขา้ซือ้สนิทรพัย ์

(QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรฐัฯ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ พุ่งขึน้ในปลายเดอืน อกีทัง้ Dot Plot ชีว้่าของ

ธนาคารกลาสหรฐัฯ อาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายเรว็ขึน้ คอืเริม่ในปี 2565 จากเดมิทีเ่ริม่ปี 2566 สง่ผลใหเ้กคิวามกงัวลในกลุ่มนกัลงทุน

ช่วงเดอืนตุลาคมตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตวัขึน้จากการที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของบรษิัทจดทะเบียนใน

ประเทศหลกัออกมาดกีว่าคาด สะทอ้นถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัขึน้ GDP growth อยู่ที ่2.0% QoQ และ รายงานจํานวนคนที่

ยื่นขอรบัสวสัดกิารว่างงาน (Initial Jobless Claim) สปัดาหส์ิน้สุด 23 ต.ค. ที ่281k ตํ่าสุดในรอบ 19 เดอืน ทําใหเ้หน็ว่าตลาดแรงงาน

สหรฐัยงัคงอยู่ในทศิทางการฟ้ืนตวั ส่งผลให้ราคาน้ํามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ หลงัจากที่ความต้องการใชน้ํ้ามนั เพิม่ ทางดา้น ธนาคารกลาง

ยุโรป (ECB) ประชุมนโยบาย 28 ต.ค. 2564 ตดัสนิใจคงดอกเบี้ยนโยบาย deposit facility rateที่ ติดลบ 0.5%       ต้นเดอืน

พฤศจกิายน ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงจากความกงัวลเกีย่วกบัการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ ์Omicron รวมถงึ Fed ประกาศทํา 

QE Tapering โดยลดการทํา QE เดอืนละ USD 15bn และยงัประกาศตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯพุ่งสงูถงึ 6.2% สงูสุดในรอบ 30 ปี ดชันี 

CPI พุ่งขึน้ถงึ 6.8% YoY ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัแต่เดอืนม.ิย. 2525 อกีทัง้ดชันี PPI กด็ดีขึน้ 0.8% สงูกว่าตลาดคาด 

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงินเฟ้อ ซึง่จะ

ส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ ซึง่ถ้าเงนิเฟ้อสหรฐัฯ

ยงัคงอยู่ในระดบัสูงอยู่ Fed กม็โีอกาสในการใช้นโยบายการเงนิที่ตึงตวัมากขึน้ เช่นการนําการลดขนาดงบดุลมาใช้ (Quantitative 

Tightening) หรอืการเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายเรว็กว่าทีต่ลาดคาดการณ์ ประกอบกบัประธานาธบิดโีจ ไบเดน พยายามผลกัดนัการ

ปรบัขึน้ภาษีของบรษิัทจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะกดดนัให้ตลาดเกดิความผนัผวนได้ในระยะสั ้น อย่างไรกต็าม 

บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ทัว่โลกในระยะยาว โดยเฉพาะหลงันโยบายการเงนิมกีารประกาศออกมาชดัเจนแล ะมี

ความแน่นอนแลว้ เนื่องจากตวัเลขเศรษฐกจิยงัคงฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวคัซนีในหลายๆ ประเทศ  ซึ่ งจะเป็นปัจจยั

หนุนใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาดําเนินไดต้ามปกตอิกีครัง้ และส่งผลบวกต่อหุน้ทัว่โลก โดยเฉพาะหุน้ทีม่ปัี จจยัพืน้ฐานทีด่แีละมี

แนวโน้มทีจ่ะสามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต
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กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund)
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิด RA : ชือ่ย่อ ONE-GLOBFIN-RA
2. หน่วยลงทุนชนิด IA : ชือ่ย่อ ONE-GLOBFIN-IA
3. หน่วยลงทุนชนิด RD : ชือ่ย่อ ONE-GLOBFIN-RD
4. หน่วยลงทุนชนิด ID : ชือ่ย่อ ONE-GLOBFIN-ID
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ชนิดหน่วยลงทุนทีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัให้

ทราบก่อนการเสนอขาย และในภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก กรณเีปิดใหบ้รกิารชนิดหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบ โดย
ตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 14 กุมภาพนัธ ์2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 มกราคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 7 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock Global Funds 
– World Financials Fund (กองทุนหลกั) Class D2 ในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) เพยีงกองทุนเดยีวเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน ทัง้นี้ กองทุนหลกัเป็นกองทุนภายใต ้ BlackRock Global Funds บรหิารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ 
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึง่จดทะเบยีนทีป่ระเทศลกัเซมเบริก์ โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่เป็นหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลกัมไิดเ้ป็น Hedge Fund

กองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 ของทรพัยส์นิทัง้หมดของกองทุนหลกัในตราสารทุนทัว่โลกทีอ่อก
โดยบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิทางดา้นบรกิารทางการเงนิเป็นหลกั  ฯลฯ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ONE-GLOBFIN-RA และ ONE-GLOBFIN-RD
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 5,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 1,000.00 บาท
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไมก่าํหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่าํหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุนส าหรบับคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ONE-GLOBFIN-IA และ ONE-GLOBFIN-ID
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 5,000,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 1,000,000.00 บาท
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน  : ไมก่าํหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่าํหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2021 - 31/01/2022) : 1.66
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ช่ือย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1. หน่วยลงทุนชนดิ RA ONE-GLOBFIN-RA

คอื หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วน

ต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะนําผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้

ตํ่าตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 1,000 บาทขึน้ไป สาํหรบั

การสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

2. หน่วยลงทุนชนดิ IA ONE-GLOBFIN-IA

คอื หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ที่ตอ้งการรบั

รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะนําผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดย

สามารถลงทุนขัน้ตํ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 

1,000,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

3. หน่วยลงทุนชนดิ RD ONE-GLOBFIN-RD

คอื หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ที่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิ

ปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ตํ่าตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า

 1,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

4. หน่วยลงทุนชนดิ ID ONE-GLOBFIN-ID

คอื หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล เหมาะสาํหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ที่ตอ้งการรบั

ผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ตํ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการ

สัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ตํ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

ค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-GLOBFIN-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-GLOBFIN-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-GLOBFIN-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-GLOBFIN-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-GLOBFIN-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-GLOBFIN-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-GLOBFIN-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-GLOBFIN-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-GLOBFIN-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-GLOBFIN-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)
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กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 11.7859 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
BlackRock Global Funds – World Financials Fund class D2 609,099.82 879,321,899.71    99.70%
ผูบ้รหิาร - BlackRock (Luxembourg) SA
รวมหน่วยลงทนุ 879,321,899.71 99.70%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  17,531,462.59 1.99%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  54,489,009.93 6.18%
รวมเงินฝากธนาคาร 72,020,472.52 8.17%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (1,261,541.34) -0.14%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (68,078,924.02) -7.72%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 882,001,906.87     100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565
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กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565

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

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ IA 853.56               0.12
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ID 45.45                 0.01
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 9,815.72             1.38
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RD 253.90               0.04
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 228.36               0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 761.21               0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 40.00                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 149.86               0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 12,148.06              1.71
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 711,341,436.44     บาท
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ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 กมุภาพนัธ ์2564 - 31 มกราคม 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. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. น.ส.กวศิา เหมเวช 10. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 11. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 12. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 BlackRock (Luxembourg) S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 กมุภาพนัธ ์2564 - 31 มกราคม 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

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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