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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
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เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 
 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละ 
รอบระยะเวลา 6 เดือนหลงั  ตัง้แต่วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และวนัที่ 1 เมษายน 2562 ถึง  
วนัที ่30 กนัยายน 2562 ของกองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 
 ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) มี
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัอยู่ที ่2.20% โดยดชันีชีว้ดั คอื กองทุนไม่สามารถเปิดเผยดชันีเทยีบวดัผลตอบแทนกองทุนได้
เนื่องจากไม่มดีชันีเทยีบวดัทีเ่หมาะสมส าหรบัพนัธบตัรของประเทศทีล่งทุน ซึง่การไม่เปิดเผยดชันีเทยีบวดัดงักล่าวไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากกองทุนถอืครองตราสารจนครบก าหนดอายุโครงการ (Buy 
and Hold)  
 กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) กองทุนมนีโยบายลงทุนใน
พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีม่คีุณภาพและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมทีเ่สนอขายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศกองทุน
จะลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้(Non‟Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้
รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมายก.ล.ต.และกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในพนัธบตัร
หรอืตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุน
มกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อลดหรอื
ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมด (Fully Hedge)  
 กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้น
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) แต่อาจพจิารณาลงทุนในตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสาร
จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade)โดยในกรณีทีต่ราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธิ(Subordinated Debt) ตวัตราสารนัน้จะต้องไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เท่านัน้ ฯลฯ 
 โดยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยมกีารประชุมจ านวน 8 ครัง้ โดย กนง. มีมติปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ตลาดซือ้คนืพนัธบตัรระยะ 1 วนัจากรอ้ยละ 1.50 เป็นรอ้ยละ 1.75 ในเดอืนธนัวาคม 2561 และมมีตปิรบัลดอตัรา
ดอกเบีย้ตลาดซือ้คนืพนัธบตัรระยะ 1 วนัจากรอ้ยละ 1.75 เป็นรอ้ยละ 1.50 ในเดอืนสงิหาคม 2562  ส าหรบัอตัราดอกเบีย้
เงนิฝากปรบัตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารพาณิชยอ์ยู่ในระดบัทรงตวั โดย ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2562 
อตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย์ อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.500-0.625 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 
0.900-1.150 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 6 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 1.150-1.400 อตัราดอกเบีย้ เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ที่
ระดบัรอ้ยละ 1.300-1.650 และอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยู่ทีร่ะดบั 6.025-6.275%  
 ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2561 จนถึงสิน้เดอืนกนัยายน 2562 อตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลช่วงอายุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัตวัเปลีย่นแปลงโดยเฉลีย่ (-14)-(+19) Bps (Basis Point)  ช่วง
อายุ  2 - 10 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 59-134 bps ช่วงอายุ 10-20 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 134 - 174 bps ช่วงอายุ 20 
ปีขึน้ไป ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 157-167 bps 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมาย
ความไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
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ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหน้ีในไตรมาสท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน) ปี 2562 
ภาวะตลาดเงิน  
 ไตรมาส 3 ปี 2562 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงนิของไทย (กนง.) ในวนัที ่7ส.ค. กนง. มมีต ิ5 ต่อ 2 เสยีงใหล้ดดอกเบีย้นโยบายมาอยู่
ทีร่ะดบั 1.50% จากระดบั 1.75% โดยกนง. ประเมนิว่าเศรษฐกจิของไทยโดยรวมมแีนวโน้มอ่อนแอมากกว่าทีค่าด ปัจจยัส าคญั คอื ผลกระทบของนโยบายกดีกนั
ทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยหดตวัต่อเนื่อง และเริม่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ และคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ีร่ะดบั 
1.50% ในวนัที ่25 ก.ย. 
 ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) คงอตัราดอกเบีย้ Fed Funds Rate ไวท้ีร่ะดบั 2.00% - 2.25% ในวนัที ่30-31 ก.ค. และในวนัที ่17-18 ก.ย. FED 
ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย 25bps ลงมา อยู่ที ่1.75-2.00% ขณะที ่แนวโน้มการลดอตัราดอกเบีย้ต่อไป (Dot Plot) ยงัไม่ชดัเจน นอกจากนี้ Fed ปรบัลดอตัรา
ดอกเบีย้ส าหรบัเงนิส ารองส่วนเกนิ (IOER) อยู่ที ่1.80% เพือ่รกัษาอตัราดอกเบีย้ใหเ้คลือ่นไหวในกรอบเป้าหมาย 
 
 
 
 
                    
                * อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าวงเงนิต ่าสุด และอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MLR ของ 5 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ 
 
ภาวะตลาดตราสารหน้ี                                        
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ความเคลือ่นไหวของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร (Bond Yield) ในไตรมาส 3 THB Bond Yield ปรบัตวัลดลงอย่างมาก ตามการเคลือ่นไหว
ของ UST yield จากความวติกกงัวลเรื่อง Trade tension ระหว่างสหรฐัฯและจนี และสหภาพยุโรป เป็นปัจจยัท าใหก้ารคา้โลกถดถอย และน าไปสู่การปรบัลด
ประมาณเศรษฐกจิในแต่ละประเทศ ประกอบกบัม ีFund Flow จากนกัลงทุนต่างชาตเิขา้มาลงทุนในไทยท าใหค้่าเงนิบาทแขง็ค่าสุดในเอเชยีหลงัไทยไดร้ฐับาลจาก
การเลอืกตัง้ และจากคาดการณ์ไทยมโีอกาสไดป้รบัเพิม่ credit rating ในอนาคตอนัใกล ้(ปัจจุบนั BBB+) นอกจากนี้ ในประเทศหลกัของโลก อย่างสหรฐัฯ ยุโรป 
ญี่ปุ่ น และจนีได้ด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย รวมไปถงึหลายประเทศในภูมภิาคเอเชยีที่ทยอยปรบัลดดอกเบี้ยนโยบายลง เช่น  อินเดยี มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ นิวซแีลนด์  และออสเตรเลยี เป็นต้น เช่นเดยีวกบัไทยที ่BOT ปรบัลดดอกเบี้ย RP ลงในวนัที ่7 สงิหาคม  ทีผ่่านมา ท าให ้Bond Yield  ปรบัลดลง
อย่างมากตลอดทัง้ Curve   
 ส าหรบัแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในไตรมาส 4 ปี 2562 Bond yield จากภาพรวมเศรษฐกจิโลก และของไทย ที่เตบิโตค่อนขา้งเปราะบาง 
แนวโน้มทศิทางอตัราดอกเบีย้นโยบายทัว่โลกยงัเป็นขาลง และสภาพคล่องในระบบการเงนิโลกยงัอยู่ในระดบัสงู ท าให ้Bond yield มโีอกาสปรบัตวัลดลงไดใ้นไตร
มาส 4 อย่างไรกต็ามโอกาสที ่ Bond Yield ของไทยจะมคีวามผนัผวนสูงและปรบัตวัสูงขึน้จาก  Government Bond และ Corporate Debenture Supply ทีท่ยอย
ออกมาเป็นจ านวนมาก 
 
                     Yield Curve ของพนัธบตัรรฐับาล ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 กบั ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

Q3/2019 Q2/2019 Chg.

Fixed 3 Mth 0.9200   0.9200   0.0000

Fixed 6 Mth 1.1800   1.1700   0.0100

Fixed 12 Mth 1.3800   1.3700   0.0100

MLR 6.2800   6.2800   0.0000

FX Q3/2019 Q2/2019

USD/THB 30.59       30.68       

GBP/THB 37.62       38.91       

JPY/THB 28.31       28.49       

EUR/THB 33.35       34.91       

ThaiBMA Market Q3/2019 Q2/2019 %Change

(Mln Baht.)

Total Trading Value 5,982,850.89 5,676,996.29 5.39%

Daily Average 94,965.89      97,879.25      -2.98%

Total Return Index (Gov. Bond) 323.36           292.78           10.44%

Foreign Trading Q3/2019 Q2/2019 Change

(Mln Baht.)

Outright Trading - Total 67,651.00-      73,599.41      141,250.41- 

Outright Trading - TTM>1 Yrs. 3,122.73-        34,620.84      37,743.56-   

Net Holding 922,997.00    991,749.00    68,752.00-   



กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสม 
อายุโครงการ : ไมก่ าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเริม่ตน้โครงการ : 31 ตุลาคม 2561 
ระดบัความเสีย่งของกองทุน :  ระดบั 6 : ความเสีย่งสงู 
นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีม่คีณุภาพและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมทีเ่สนอขายในประเทศและ/
หรอืต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้(Non‟Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอยา่งทีไ่มข่ดัต่อ
กฎหมายก.ล.ต.และกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ ในกรณี
ทีก่องทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ลดหรอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น
ทัง้หมด (Fully Hedge) กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ แต่
กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) แต่อาจพจิารณาลงทุนในตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตรา
สารหรอืของผูอ้อกตราสารจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade)
โดยในกรณทีีต่ราสารดงักลา่วเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธ(ิSubordinated Debt) ตวัตราสารนัน้จะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เท่านัน้ ฯลฯ 
มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซื้อ : 500,000 บาท 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมม่นีโยบายในการจ่ายเงนิปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ชือ่บรษิทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC 
วนัท าการซื้อ / ขายคนื / สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน ถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนครัง้ล่าสุด โดยบรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนรอบถดัไปใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั หลงัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ภายใน 
15 วนัหลงัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนครัง้ล่าสุด โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ  สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ฯลฯ 
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ:  บรษิทัจดัการอาจด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัหิรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิทัง้นี้ ในกรณทีีม่กีารรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิณ สิน้รอบการลงทุนแต่ละรอบจากจ านวนเงนิทีจ่ดัสรรจากเงนิสดรบัทีไ่ดจ้าก
ดอกเบีย้ ของพนัธบตัรหรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามหวัขอ้ “ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน” ของโครงการ หรอืจาก
ส่วนเกนิมลูค่าเงนิลงทุน (Capital Gain) ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 หลงักนัเงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่ปรากฏอยู่ในทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิโดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ฯลฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน : ไมเ่กนิ 1.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการขาย : ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื : ไมม่ ี  
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้       
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิพรอ้มรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ี ่: 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 

กองทุนรวมน้ีเน้นลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิต และสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซ่ึงตราสารดงักล่าว 
อาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ดงันัน้ จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ีสามารถ 

รบัความเส่ียงจากผลขาดทุนได้  กองทุนผสม  กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 
ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในผูอ้อก และตราสารท่ีมีความเส่ียง 
ด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

กองทุนรวมส าหรบั 
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเท่านัน้ 

รายงานประจ าปี     4 
วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M 
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

ชอ้มูล ณ วนัที ่30/09/2019
Year to 

Date
3 เดอืน 6 เดอืน

Since 

Inception 

Return1

ONE-UY6M 1.82% 0.64% 1.24% 2.20%

N/A - - - -

Information Ratio - - - -

ความผันผวนของผลการด าเนนิงาน 0.68% 0.73% 0.70% 0.68%

ความผันผวนของ N/A - - - -

หมายเหต ุ1หน่วย: % ตอ่ปี

*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจั้ดการกองทนุในการสรา้งผลตอบแทนเมือ่เทยีบกับความเสีย่ง

หมายเหต ุ *การวดัผลการด าเนนิงานนี ้ ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio 0.00(31/10/2018 - 30/09/2019)



รายงานประจ าปี     5 
วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M 
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 21,937,493.86 9.37%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA - -
Rate AA- - -
Rate A+ - -
Rate A - -
Rate A- - -
Rate BBB+ - -
Rate BBB - -
Rate BBB- - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 209,425,456.50 89.50%
เงนิฝากบมจ.ธ.กรุงเทพ 2,766,916.35 1.18%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (125,739.60) -0.05%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 234,004,127.11 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-UY6M)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562



กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-UY6M) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 10.2199 บาท 

รายงานประจ าปี     6 
วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M 
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย
กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-UY6M) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้/ผู้รบัรอง วนัครบ อนัดบั จ านวนหน่วย / มลูค่าตาม % NAV
ผู้สลกัหลงั ก าหนด ความน่าเช่ือถอื มลูค่าหน้าตัว๋ ราคาตลาด

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19D12B 12/12/2019 8,000.00        7,978,281.60      3.41%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19D19A 19/12/2019 14,000.00      13,959,212.26     5.97%

2. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 06/11/2019 BBB 30,000.00      29,936,225.10     12.79%

บรษิทั ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 06/11/2019 BBB- 30,000.00 29,882,698.50     12.77%

บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 06/11/2019 BB+ 30,000.00 29,883,844.50     12.77%

บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 06/11/2019 A- 30,000.00 29,943,287.10     12.80%

บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 06/11/2019 BBB+ 30,000.00 29,939,160.30     12.79%

บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 06/11/2019 BBB- 30,000.00 29,905,484.70     12.78%

บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั 06/11/2019 BBB- 30,000.00 29,934,756.30     12.79%

3. เงนิฝาก บมจ.ธ.กรงุเทพ AA+(tha) 2,766,916.35      1.18%

4. สนิทรพัย์อื่นๆ -                    0.00%
5. หนี้สนิอื่นๆ (125,739.60) -0.05%

รวมมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 234,004,127.11   100.00%



ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร 
ตราสารหน้ีระยะยาว 
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มคีวามเสีย่งต ่าทีส่ดุ บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูสดุ 
 และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก 
 แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบ 
 จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
  แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี 
 ความสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมือ่เทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 
BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง  
 และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจสง่ผลให้ 
 ความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 
B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมด 
 ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ 
C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีส่ดุ บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตามก าหนดอย่างชดัเจน 
 โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้ 
D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติ 
ภายในระดบัเดยีวกนั 
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายุต า่กว่า 1 ปี 
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุน 
 จะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบั 
 ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 
T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ 
 ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 
T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

รายงานประจ าปี     7 
วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M 
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

ONE ULTIMATE YIELD FUND 6M NOT FOR RETAIL INVESTORS : ONE-UY6M

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ 21,937,493.86        9.37%

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั
2,766,916.35          1.18%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 179,541,612.00      76.73%

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
29,883,844.50        12.77%

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 234,004,127.11        BAHT

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย



แบบ 117-5 

รายงานประจ าปี     8 
วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M 
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2562

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 943.02               0.34

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 81.19                 0.03

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 343.76               0.13

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 30.00                 0.01

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 52.78                 0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,450.75                0.53

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 275,565,418.73     บาท

กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-UY6M)



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี  (31 ตลุาคม 2561 - 30 กนัยายน 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 : -ไม่ม-ี  
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 
 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี 
กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บล.ภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2561 (31 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562)
ของกองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-UY6M)

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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