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 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าสง่รายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 
6 เดือนหลงั  ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  
ของกองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชพี (V-RMF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 1.95 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่รอ้ยละ 4.29  ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 ตลาดหุน้ปรบัตวัดขีึน้ต่อเนื่องในช่วงครึง่ปีแรก ภายหลงัอตัราดอกเบีย้ทัว่โลกปรบัลดลง เนื่องจากแนวโน้มการเตบิโต
ของเศรษฐกจิโลกมทีศิทางอ่อนแอลง ท าให้ธนาคารกลางหลกัของโลกกลบัมามที่าทดี าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย (Dovish) 
มากขึน้ และสง่สญัญาณด าเนินมาตรการกระตุน้การเตบิโตของเศรษฐกจิต่อเนื่อง  
 ในช่วงครึง่ปีหลงัตลาดกลบัมาถูกกดดนัจากประเดน็สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีย่งัคงมคีวามไม่แน่นอน 
และจ านวนการขึน้ภาษรีะหว่างกนัในค่อนขา้งมาก สง่ผลใหภ้าคการผลติ และการคา้ทัว่โลกมทีศิทางชะลอตวัลง ท าใหภ้าพเศรษฐกจิทัง้
ต่างประเทศและในประเทศมแีนวโน้มอ่อนแอ สะทอ้นมายงัผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่อกมาต ่ากว่าคาด แมว้่ารฐับาลจะมี
การออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิต่อเนื่อง แต่ความกงัวลต่อเศรษฐกจิไทยทีม่แีนวโน้มชะลอตวั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง รวมไป
ถงึประมาณการ EPS ของตลาดทีล่ดลงต่อเนื่อง  เป็นปัจจยัภายในทีส่รา้งแรงกดดนัต่อตลาดในช่วงครึง่ปีหลงั 
 ส าหรบัปี 2563 ปัจจยัระดบัมหภาคยงัคงเป็นปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหต้ลาดมคีวามผนัผวนต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา แมจ้ะมี
ปัจจยัหนุนจากการทีธ่นาคารกลางหลกัของโลกยงัคงมแีนวโน้มด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายในปี 2563 อกีทัง้ความตงึเครยีด
ประเดน็สงครามการคา้คลีค่ลายในทางทีด่ ีหลงัสหรฐัฯ-จนีมกีารลงนามขอ้ตกลงการคา้เฟส 1 แต่การแพร่ระบาดของ Coronavirus ทีม่ี
จ านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เมื่อเทยีบกบัโรค SARS ในปี 2546 ส่งผลใหน้ักลงทุนทัว่โลกเริม่กลบัสู่โหมด risk-off โดยภาคการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากตวัเลขนักท่องเที่ยวจนีที่ลดลง นอกจากนี้ ร่างพรบ .งบประมาณปี 2563 ที่มี
ความล่าชา้ และภาคสง่ออกทีช่ะลอตวั อาจสง่ผลต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2563 
 ตลาดหุน้ไทยในปี 2563 จงึมโีอกาสถูกกดดนัจากปัจจยัดงัทีก่ล่าวมา นอกจากนี้ การปรบัประมาณการ EPS ของตลาด
ทีอ่าจลดลงต่อเนื่องระหว่างปี ท าใหก้ารลงทุนตอ้งอยู่บนความระมดัระวงั เน้นการลงทุนในหุน้ทีม่แีนวโน้มผลประกอบการเตบิโตชดัเจน 
และหุน้กลุ่ม Defensive เพื่อช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาด 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเลีย้งชีพ (V-RMF) 

รายงานประจ าปี     2 
หุน้คุณคา่ 
เพือ่การเลีย้งชพี  



รายงานประจ าปี     3 
หุน้คุณคา่ 
เพือ่การเลีย้งชพี 

สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

 ตลาดหุ้นปรบัตวัดขีึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก ภายหลงัอตัราดอกเบี้ยทัว่โลกปรบัลดลง เนื่องจาก

แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมทีศิทางอ่อนแอลง ท าให้ธนาคารกลางหลกัของโลกกลบัมามที่าทดี าเนิน

นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย (Dovish) มากขึน้ และส่งสญัญาณด าเนินมาตรการกระตุ้นการเตบิโตของเศรษฐกจิ

ต่อเนื่อง  

 ในช่วงครึง่ปีหลงัตลาดกลบัมาถูกกดดนัจากประเดน็สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนีที่ยงัคงมี

ความไม่แน่นอน และจ านวนการขึ้นภาษีระหว่างกนัในค่อนข้างมาก ส่งผลให้ภาคการผลติ และการค้าทัว่โลกมี

ทิศทางชะลอตัวลง ท าให้ภาพเศรษฐกิจทัง้ต่างประเทศและในประเทศมีแนวโน้มอ่อนแอ สะท้อนมายังผล

ประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่อกมาต ่ากว่าคาด แมว้่ารฐับาลจะมกีารออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิต่อเนื่อง 

แต่ความกงัวลต่อเศรษฐกจิไทยที่มแีนวโน้มชะลอตวั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง รวมไปถงึประมาณการ EPS 

ของตลาดทีล่ดลงต่อเนื่อง  เป็นปัจจยัภายในทีส่รา้งแรงกดดนัต่อตลาดในช่วงครึง่ปีหลงั 

 ส าหรบัปี 2563 ปัจจยัระดบัมหภาคยงัคงเป็นปัจจยัหลกัทีส่่งผลใหต้ลาดมคีวามผนัผวนต่อเนื่องจากปีที่

ผ่านมา แมจ้ะมปัีจจยัหนุนจากการที่ธนาคารกลางหลกัของโลกยงัคงมแีนวโน้มด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อน

คลายในปี 2563 อีกทัง้ความตึงเครยีดประเด็นสงครามการค้าคลี่คลายในทางที่ดี หลงัสหรฐัฯ -จนีมกีารลงนาม

ขอ้ตกลงการคา้เฟส 1 แต่การแพรร่ะบาดของ Coronavirus ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เมื่อเทยีบกบัโรค 

SARS ในปี 2546 ส่งผลใหน้ักลงทุนทัว่โลกเริม่กลบัสู่โหมด risk-off โดยภาคการท่องเทีย่วของประเทศไทย ไดร้บั

ผลกระทบโดยตรงจากตวัเลขนักท่องเทีย่วจนีทีล่ดลง นอกจากนี้ ร่างพรบ.งบประมาณปี 2563 ทีม่คีวามล่าช้า และ

ภาคส่งออกทีช่ะลอตวั อาจส่งผลต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2563 

 ตลาดหุน้ไทยในปี 2563 จงึมโีอกาสถูกกดดนัจากปัจจยัดงัทีก่ล่าวมา นอกจากนี้ การปรบัประมาณการ 

EPS ของตลาดที่อาจลดลงต่อเนื่องระหว่างปี ท าให้การลงทุนต้องอยู่บนความระมดัระวงั เน้นการลงทุนในหุ้นที่มี

แนวโน้มผลประกอบการเตบิโตชดัเจน และหุน้กลุ่ม Defensive เพื่อช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาด 



กองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ 
 
ประเภทกองทุน :    กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
อายุโครงการ :    ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท 
ผูด้แูลผลประโยชน์ :   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC 
บริษทัจดัการ :    บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 
นโยบายการลงทุน :   ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นการลงทุนในหุน้ทีม่มีลูค่า ปัจจยัพืน้ฐานด ี 
      และมรีาคาทีเ่หมาะสม โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80  
      ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ 
      ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging)  
      หรอืเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio  
      Management) และกองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทน 
      อา้งองิกบัตวัแปร(Structured Note)  
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 2,000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ 
ส าหรบัการสัง่ขายคืนแต่ละครัง้ :   ไม่ก าหนด 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :    ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 15.00 น. 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายหน่วยลงทนุ :  ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 15.00 น. 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :   25 ธนัวาคม 2544 
รอบระยะเวลาบญัชี :   31 ธนัวาคม ของทุกปี 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.04798% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.06955 % ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกนิ 0.12305% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2019 - 31/12/2019) :  0.83 
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 
   NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

รายงานประจ าปี     4 
หุน้คุณคา่ 
เพือ่การเลีย้งชพี  



กองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 83.2607 บาท 

รายงานประจ าปี     5 
หุน้คุณคา่ 
เพือ่การเลีย้งชพี 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร 3,782,000.00 0.49%
อาหารและเครื่องดืม่ 9,813,339.00 1.28%
แฟชัน่ - -
ธนาคาร 89,804,367.40 11.74%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 41,447,032.60 5.42%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 53,411,300.00 6.98%
ยานยนต์ - -
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 33,990,818.25 4.44%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 4,342,246.40 0.57%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 36,482,734.40 4.77%
พลงังานและสาธารณูปโภค 185,656,333.32 24.27%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 62,467,394.00 8.17%
การแพทย์ 36,742,707.97 4.80%
สือ่และสิง่พมิพ์ 19,114,325.00 2.50%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 5,547,676.44 0.73%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 78,208,536.50 10.22%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 62,167,148.20 8.13%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 3,030,650.00 0.40%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 726,008,609.48 94.91%
ตลาด MAI : บรษิทั โรงพยาบาล อนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แลบ็ จ ากดั(มหาชน) 1,194,636.80 0.16%
ตลาด MAI : บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) 260,489.25 0.03%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 42,193,968.29 5.52%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 964,215.00 0.13%
หนีส้นิอืน่ ๆ (5,692,089.36) -0.74%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 764,929,829.46 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



รายงานประจ าปี     6 
หุน้คุณคา่ 
เพือ่การเลีย้งชพี  

กองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ
ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด
1 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 297,994.77           11.49
2 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 275,026.21           10.60
3 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 270,727.20           10.44
4 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 199,739.99           7.70
5 บล.ทสิโก ้จ ากดั 196,356.48           7.57
6 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 191,075.19           7.37
7 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 191,029.11           7.37
8 บล.ภทัร จ ากดั (มหาชน) 160,491.95           6.19
9 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 156,359.25           6.03
10 บล.เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 135,177.18           5.21
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 519,614.07           20.03

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 2,593,591.40          100.00
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แบบ 117-5 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

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

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 14,559.52           1.86
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 251.55               0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 880.41               0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 52.00                 0.01
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 53.96                 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 15,797.44              2.02
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 783,548,367.72     บาท



รายงานประจ าปี     8 
หุน้คุณคา่ 
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ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี 
กองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเลีย้งชีพ (V-RMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี  (1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562) 
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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 

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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แบบ 126 (1) - 4 

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2562 (1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562)
ของกองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 7.70
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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