
รายงานประจ าปี 2564
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรทู์นิต้ี บอนด ์ฟันด์

(1 มกราคม 2564
ถึง 31 ธนัวาคม 2564)

1 A.M. Global Opportunity Bond Fund : 1GLOBALBOND

1GLOBALBOND



สารบญั

รายงานประจ าปี        1
วรรณ โกลบอล
ออพพอรท์นิูตี ้บอนด ์ฟันด์

หน้า

รายงานความเหน็ของบรษิทัจดัการ 2

สรุปภาวะตลาดเงนิและตลาดตราสารหนี้ 3

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

และผลตอบแทนจากการลงทุนยอ้นหลงั (%ต่อปี) 4

รายละเอยีดการลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND) 5

รายชื่อบรษิทันายหน้าทีไ่ดร้บัค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องรอบปีบญัชี 5

รายงานสรุปเงนิลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND) 6

แบบแสดงค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ฯ ของรอบปีบญัช ีแบบ 117-5 7

ขอ้มลูอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบ 8

รายงานบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมประจ าปี พ.ศ. 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)

กบักองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND) 8

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

ใชบ้รกิารบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 8

รายงานขอ้มลูการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุนรวมภายใต้

การจดัตัง้และจดัการของบลจ.วรรณ จ ากดั ประจ าปี พ.ศ. 2564

(1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564) แบบ 126 (1) - 4 9

รายงานของผูด้แูลผลประโยชน์ 10

งบการเงนิและรายงานผูส้อบบญัชี 11



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

เรยีน ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูติี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ.วรรณ จ ากดั) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัช ีและรายงานรอบระยะเวลา 
6 เดอืนหลงั  ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุนเปิด 
วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (1GLOBALBOND) มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงั 
1 ปี  อยู่ที ่-4.48% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Global - Aggregate Total Return 
Index* ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging 
ประมาณรอ้ยละ 95 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Global - Aggregate Total Return Index ปรบั
ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น ในช่วง
ระยะเวลาเดยีวกนั อยูท่ี ่-4.36% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (1GLOBALBOND) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตราสารหนี้ และ/หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศในภูมภิาคต่างๆ ของโลก เช่น ภูมภิาคเอเชยี โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ทัง้นี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ฯลฯ

ในปี 2564 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลกมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึ้น (Bond Yield) โดยอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัร10ปีของสหรฐัฯ เพิม่จาก 0.91% ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 เป็น 1.51% ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 60bps ทัง้นี้ อย่างไรก็
ตามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร รฐับาลสหรฐัฯ ไดป้รบัตวัลดลงในช่วง เดอืนมถุินายน ถงึ กรกฎาคม เนื่องจาก Fed ยงัคงท่าทเีกีย่วกบัมาตราการผ่อน
คลายทางการเงนิ จากการที ่Fed มอกวา่อตัราเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้นัน้เป็นปัจจยัระยะสัน้ 

ในช่วงปลายปี 2564 ท่าทขีอง Fed เริม่เปลี่ยนไป โดยในผลการประชุม FOMC ในช่วงปลายไตรมาส 3   Fed เริม่ประกาศถึง
มาตราการทีม่คีวามเขม้งวดมากขึน้ โดยคา่กลางของ Dot Plot ชีว้า่ Fed จะขึน้ ดอกเบีย้ 3 ครัง้ในปี 2565 และขึน้ต่ออกี 3 ครัง้ในปี 2566 และอกี 2 ครัง้ใน
ปี 2567 ซึง่แตกต่างจากค่ากลางของ Dot Plot เดมิทีช่ ีว้่า Fed จะขึน้ดอกเบี้ยครัง้แรกในปี 2566 นอกจากนี้ Fed ไดป้ระกาศยุตมิาตราการผ่อนคลายทาง
การเงนิแบบพเิศษใหเ้รว็ขึน้ (Double QE Tapering) จากเดมิทีจ่ะยุตมิาตราการกล่าวในช่วงกลางปี 2565 เป็นภายในเดอืน มนีาคม 2565 เนื่องจากการ
ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีค่อ้นขา้งด ีอตัราการจา้งงานอยู่ในระดบัสงู และอตัราเงนิเฟ้อทีย่งัคงอยูใ่นระดบัสงูต่อเนื่อง 

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองวา่ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ จะยงัคงเพิม่ขึน้ต่อไป โดยบลจ.วรรณมองว่า Fed จะมี
การขึน้ดอกเบี้ยถงึ 4 ครัง้ในปี 2565 โดยครัง้แรกจะขึน้ 0.25% ในเดอืนมนีาคม 2565 เหตุเป็นเพราะเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเงนิเฟ้อทัว่ไป 
(CPI) เดอืน ธ.ค. ขยายตวั 7.0%YoY เทา่กบัทีต่ลาดคาด นบัเป็นการขยายตวั สงูสุดนบัตัง้แต่ปี 1982 ขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน (core CPI) เดอืน ธ.ค. 
ขยายตวั 5.5%YoY สงูกวา่ 5.4% ทีต่ลาดคาดเลก็น้อย
การเคล่ือนไหวของ Bond Yield 10 ปี ของ สหรฐัฯ องักฤษ และญ่ีปุ่ น (เรียงจากเส้นบนลงล่าง) ในช่วงปี 2564 ท่ีผา่นมา 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทนุของทา่น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทนุของผูล้งทนุดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหน้ี

ในปี 2564 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลกมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึ้น (Bond 
Yield) โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร10ปีของสหรฐัฯ เพิม่จาก 0.91% ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 เป็น 1.51% ใน
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 60bps ทัง้นี้ อย่างไรกต็ามอตัราผลตอบแทนพนัธบัตร รฐับาลสหรฐัฯ 
ไดป้รบัตวัลดลงในช่วง เดอืนมถุินายน ถงึ กรกฎาคม เน่ืองจาก Fed ยงัคงท่าทเีกี่ยวกบัมาตราการผ่อนคลายทาง
การเงนิ จากการที ่Fed มอกว่าอตัราเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้นัน้เป็นปัจจยัระยะสัน้ 

ในช่วงปลายปี 2564 ท่าทขีอง Fed เริม่เปลีย่นไป โดยในผลการประชุม FOMC ในช่วงปลายไตรมาส 
3   Fed เริม่ประกาศถงึมาตราการทีม่คีวามเขม้งวดมากขึน้ โดยค่ากลางของ Dot Plot ชีว้่า Fed จะขึน้ ดอกเบีย้ 3 
ครัง้ในปี 2565 และขึน้ต่ออกี 3 ครัง้ในปี 2566 และอกี 2 ครัง้ในปี 2567 ซึง่แตกต่างจากค่ากลางของ Dot Plot เดมิ
ทีช่ีว้่า Fed จะขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกในปี 2566 นอกจากนี้ Fed ไดป้ระกาศยุตมิาตราการผ่อนคลายทางการเงนิแบบ
พเิศษให้เรว็ขึน้ (Double QE Tapering) จากเดมิทีจ่ะยุตมิาตราการกล่าวในช่วงกลางปี 2565 เป็นภายในเดอืน 
มนีาคม 2565 เนื่องจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิที่ค้อนขา้งด ีอตัราการจา้งงานอยู่ในระดบัสูง และอตัราเงนิเฟ้อที่
ยงัคงอยูใ่นระดบัสงูต่อเนื่อง 

ในระยะถัดไป บลจ.วรรณ มองว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ จะยงัคงเพิม่ขึ้น
ต่อไป โดยบลจ.วรรณมองว่า Fed จะมกีารขึน้ดอกเบี้ยถงึ 4 ครัง้ในปี 2565 โดยครัง้แรกจะขึน้ 0.25% ในเดอืน
มนีาคม 2565 เหตุเป็นเพราะเงนิเฟ้อที่เพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเงนิเฟ้อทัว่ไป (CPI) เดือน ธ.ค. ขยายตัว 
7.0%YoY เท่ากบัทีต่ลาดคาด นับเป็นการขยายตวั สูงสุดนับตัง้แต่ปี 1982 ขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อพื้นฐาน (core CPI) 
เดอืน ธ.ค. ขยายตวั 5.5%YoY สงูกว่า 5.4% ทีต่ลาดคาดเลก็น้อย

การเคล่ือนไหวของ Bond Yield 10 ปี ของ สหรฐัฯ องักฤษ และญ่ีปุ่ น (เรียงจากเส้นบนลงล่าง) ในช่วงปี 
2564 ท่ีผา่นมา 



กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,700 ลา้นบาท หรอืประมาณ  50 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 4 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งต ่า)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในหน่วย
ลงทุน ของกองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศในภูมภิาคต่างๆ ของโลก เช่น

ภูมภิาคเอเชยี โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอื
กองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ทัง้นี้ การลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ฯลฯ

นโยบายจา่ยเงินปันผล  : ไม่มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2544-3935-7
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.535% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.535% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 0.842625%ต่อปีของ NAV  (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.0642%ต่อปีของ NAV  (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.107%ต่อปีของ NAV  (รวม VAT)
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2021 - 31/12/2021) : 0.69
หมายเหต ุ: NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.3735 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุในต่างประเทศ
     SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC 2,750.20 1,372,385.76   29.21%
     AMUNDI FLOAT RATE USD CORP 340.00 1,267,589.80   26.98%
     SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF 1,200.00 1,223,544.66   26.04%
     PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE TRADED 210.00 710,922.16     15.13%
รวมหน่วยลงทนุในต่างประเทศ 4,574,442.38 97.37%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO 162,548.84 3.46%
บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย์  55,338.99 1.18%
รวมเงินฝากธนาคาร 217,887.83 4.64%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (45,419.94) -0.97%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (48,872.89) -1.04%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 4,698,037.38   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นิูต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นิูต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



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 าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ
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กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ า้ประกนั
217,887.83            4.64%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) - -

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
- -

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 4,698,037.38             BAHT

1 A.M. GLOBAL OPPORTUNITY BOND FUND : 1GLOBALBOND

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย



แบบ 117-5
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นิูต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

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

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 44.58                   0.95
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1.69                     0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) - -
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 5.94                     0.13
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 45.00                   0.96
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 1.77                     0.04

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 98.99                        2.11
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 4,691,438.95            บาท



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
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รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
-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. นายชยัพฤกษ ์กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 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 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 Schroder Investment Management (Europe) S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 Amundi Luxembourg SA ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 State Street Global Advisors Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 PIMCO Investments LLC ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

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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