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วรรณ นิปปอน ฟันด ์



เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 
 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา  
6 เดอืนหลงั  ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562 และวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ของกองทุนเปิด  
วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 
 ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด์ (ONE-NIPPON) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 2.70 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ที่รอ้ยละ 0.81  ซึ่งค านวณจากดชันีชี้วดั คอื อตัราผลตอบแทนของ JPX-Nikkei 400 TR JPY Index 
(JPNK400D) ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิ
บาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ JPX-
Nikkei 400 TR JPY Index (JPNK400D)  ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทนในส่วนที่
เหลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(Feeder Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
คอื กองทุน NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึ่งกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบรหิารจดัการโดย Nomura 
Asset Management Co., Ltd. ซึง่เป็นกองทุนที่จดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศญี่ปุ่ น โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ Financial Services 
Agency ซึ่งเป็นสมาชกิของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลกัมไิดเ้ป็นกองทุนรวม
ประเภทเฮดจ์ฟันด ์ทัง้น้ี กองทุนหลกัเป็นกองทุนรวมอีทเีอฟที่จดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีว (Tokyo Stock Exchange) 
ประเทศญี่ปุ่ น มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันีอ้างองิเพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กล้เคยีงกบัผลตอบแทน
ของดชันี JPX-Nikkei Index 400 (ดชันีอ้างองิ) โดยดชันีดงักล่าวประกอบดว้ยหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบยีนซื้อขายใน Tokyo Stock Exchange 
จ านวน 400 หลกัทรพัย ์ฯลฯ 
 ตลาดหุน้ญี่ปุ่ นในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ดชันี JPX-Nikkei Index 400 ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จากระดบั 14,277.74 จุด 
ในช่วงเดอืนเดอืนพฤศจกิายน 2018 ลดลงสู่ระดบั 14,900.459 จุด ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม 2019 คดิเป็นการปรบัเพิม่ขึ้นมากว่า 4.35% 
โดยในช่วงแรก (ปลายปี 2018 ถงึ ตน้ปี 2019) มแีรงขายจากนกัลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหด้ชันีท าจุดต ่าสุด ที่ 12,592.66 จุด ค่าเงนิดอลล่าร์
สหรฐัฯ ที่อ่อนค่าอย่างมนีัยส าคญั และกดดนัให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นซึ่งส่งผลต่อหุ้นกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่ น ประกอบกบัความไม่แน่นอน  
เกีย่วกบัสงครามการคา้ระหวา่งจนี และสหรฐัฯ  
 เข้าสู่ช่วงต้นปี 2019 ตลาดยงัคงผนัผวนต่อเน่ือง  โดยนักลงทุนเริ่มมคีวามกงัวลเกี่ยวกบันโยบายขึ้นก าแพงภาษีของ
ประธานาธบิดโีดนัลด ์ทรมัป์ ที่เริม่ประกาศใช้ในช่วงกลางปี 2018 ประเทศญี่ปุ่ นเป็นหน่ึงในประเทศที่เกนิดุลยก์ารคา้กบัสหรฐัฯ ดงันัน้การ
ส่งออกของญี่ปุ่ นอาจไดร้บัผลกระทบ และธนาคารกลางสหรฐัฯ เริม่ปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา 
อยา่งไรกต็าม นกัลงทุนเริม่มคีวามมัน่ใจใน ความต่อเน่ืองในความต่อเน่ืองของนโยบายเศรษฐกจิ การลงทุนส าหรบัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิก
ในปี 2020 และการใชจ้า่ยก่อนการปรบัเพิม่ภาษ ีVAT   
 ในระยะถดัไปคาดว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่ น น่าจะยงัมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึ้นได้ต่อเน่ือง โดยมปัีจจยับวกจากการลงทุนภาครฐั  
และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากน้ี การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่ นยงัคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงนิต่อเน่ือง และธนาคารกลางสหรฐั 
(FED) คงอตัราดอกเบี้ย (Fed rate) ท าใหเ้ยนอ่อนคงลงเมื่อเทยีบกบัดอลลาหส์หรฐัฯ อย่างไรกต็าม ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนของแนวโน้มที่
องักฤษจะแยกตวัออกจากจากการเป็นสมาชกิสหภาพยุโรป (Brexit) การปรบัลงมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป  และการประกาศใช้
นโยบายของประธานาธบิดโีดนลัด ์ทรมัป์ ทีจ่ะสง่ผลต่อเศรษฐกจิญี่ปุ่ น เช่น การขึน้ก าแพงภาษยีานยนตจ์ากญี่ปุ่ น 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความไวว้างใจให้
บรษิทัดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ  
เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 
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รายงานประจ าปี     3 
วรรณ นิปปอน ฟันด ์

สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

 ตลาดหุ้นญี่ปุ่ นในช่วง 1 ปี ทีผ่่านมา ดชันี JPX-Nikkei Index 400 ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จาก

ระดบั 14,277.74 จุด ในช่วงเดอืนเดอืนพฤศจกิายน 2018 ลดลงสู่ระดบั 14,900.459 จุด ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม 

2019 คดิเป็นการปรบัเพิม่ขึน้มากว่า 4.35% โดยในช่วงแรก (ปลายปี 2018 ถงึ ต้นปี 2019) มแีรงขายจากนักลงทุน

อยา่งต่อเนื่อง ท าใหด้ชันีท าจดุต ่าสุด ที ่12,592.66 จุด ค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ ทีอ่่อนค่าอย่างมนีัยส าคญั และกดดนัให้

ค่าเงนิเยนแขง็ค่าขึน้ซึง่ส่งผลต่อหุน้กลุ่มส่งออกของญีปุ่่ น ประกอบกบัความไม่แน่นอน เกี่ยวกบัสงครามการคา้ระหว่าง

จนี และสหรฐัฯ  

 เข้าสู่ช่วงต้นปี 2019 ตลาดยงัคงผนัผวนต่อเนื่อง  โดยนักลงทุนเริม่มคีวามกงัวลเกี่ยวกบันโยบายขึ้น

ก าแพงภาษขีองประธานาธบิดโีดนัลด ์ทรมัป์ ทีเ่ริม่ประกาศใชใ้นช่วงกลางปี 2018 ประเทศญี่ปุ่ นเป็นหนึ่งในประเทศที่

เกนิดุลยก์ารคา้กบัสหรฐัฯ ดงันัน้การส่งออกของญี่ปุ่ นอาจไดร้บัผลกระทบ และธนาคารกลางสหรฐัฯ เริม่ปรบัลดอตัรา

ดอกเบีย้นโยบาย อยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงกลางปีทีผ่่านมา อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนเริม่มคีวามมัน่ใจใน ความต่อเนื่องใน

ความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกจิ การลงทุนส าหรบัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกในปี 2020 และการใชจ้่ายก่อนการปรบั

เพิม่ภาษ ีVAT   

 ในระยะถดัไปคาดว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่ น น่าจะยงัมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยมปัีจจยับวกจาก

การลงทุนภาครฐั  และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่ นยงัคงนโยบายผ่อนคลายทาง

การเงนิต่อเนื่อง และธนาคารกลางสหรฐั (FED) คงอตัราดอกเบี้ย (Fed rate) ท าให้เยนอ่อนคงลงเมื่อเทยีบ

กบัดอลลาหส์หรฐัฯ อยา่งไรกต็าม ยงัคงมคีวามไมแ่น่นอนของแนวโน้มทีอ่งักฤษจะแยกตวัออกจากจากการเป็นสมาชกิ

สหภาพยุโรป (Brexit) การปรบัลงมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป  และการประกาศใช้นโยบายของ

ประธานาธบิดโีดนลัด ์ทรมัป์ ทีจ่ะส่งผลต่อเศรษฐกจิญีปุ่่ น เช่น การขึน้ก าแพงภาษยีานยนต์จากญีปุ่่ น 



รายงานประจ าปี     4 
วรรณ นิปปอน ฟันด ์

กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 
 
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ทีล่งทุนในหน่วยลงทุน  
 กองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund) 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :  18 พฤศจกิายน 2558 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั 
รอบระยะเวลาบญัชี :  31 ตุลาคม ของทุกปี 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(Feeder Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
 ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว คอื กองทุน NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange 
 Traded Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
 ของกองทุน ซึง่กองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบรหิารจดัการ
 โดย Nomura Asset Management Co., Ltd. ซึง่เป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศญีปุ่่ น 
 โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ Financial Services Agency ซึง่เป็นสมาชกิของ International 
 Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลกัมไิดเ้ป็นกองทุนรวม 
 ประเภทเฮดจฟั์นด ์ทัง้นี้ กองทุนหลกัเป็นกองทุนรวมอทีเีอฟทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
 โตเกยีว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญีปุ่่ น มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสว่นประกอบ
 ของดชันีอา้งองิเพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี JPX-Nikkei 
 Index 400 (ดชันีอา้งองิ) โดยดชันีดงักล่าวประกอบดว้ยหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายใน Tokyo 
 Stock Exchange จ านวน 400 หลกัทรพัย ์
 ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 แต่กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้ 
 (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated 
 Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 
 ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฯลฯ 
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ :   5,000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ :   ไม่ก าหนด 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :   ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-12.00 น.  
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ :  ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-12.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ :   ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ :   ไม่เกนิ 0.107 % ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :   ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :   ไม่เกนิ 2.14% ของมลูคาาหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :   ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :   เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2018 - 31/10/2019) :   0.48 
 
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า้ยดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 



กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.7984 บาท 
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
NOMURA NEXT F JPX NIKKEI 400 5,880.00        24,414,493.82 92.84%
ผูบ้รหิาร - Nomura Asset Management Co., Ltd.
รวมหน่วยลงทนุ 24,414,493.82 92.84%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  188,125.44 0.72%
บมจ.ธ.กสกิรไทย  755,897.77 2.87%
รวมเงินฝากธนาคาร 944,023.21 3.59%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  1,038,138.14 3.95%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (98,964.02) -0.38%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 26,297,691.15   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON)

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562
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กองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบ 117-5 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562

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

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 328.11               1.07
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 11.48                 0.04
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 328.11               1.07

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.11

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 73.37                 0.24
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 776.07                   2.53

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 30,660,450.20       บาท
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ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี 
กองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

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)ี : มกีารถอืหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จ านวน 1 กลุ่ม  
           โดยกลุ่มที ่1 ถอืหน่วยลงทุน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 73.78  
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : 
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Nomura Asset Management Co., Ltd. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4 

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2561 (1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562)
ของกองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON)

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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