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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีหุน้ระยะยาว (1S-LTF)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจาํปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั

ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 และวนัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 ของกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มซเีลค็ทฟี

หุน้ระยะยาว (1S-LTF)

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทฟีหุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดได้รบัสทิธิประโยชน์ทางภาษี

(1S-LTF-T) สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ 27.47 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ที่รอ้ยละ 33.56 ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี

ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทฟีหุน้ระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

(1S-LTF-NT) สรา้งผลตอบแทนไดร้้อยละ 27.47 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ทีร่ ้อยละ 33.56 ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี

ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระดบั 1,449.35 จุด ณ วนัที ่30 ธ.ค. 63 มาอยู่ทีร่ะดบั 1,587.79 จุด ณ 

วนัที ่30 ม.ิย. 64 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9.6% 

ในช่วงตน้ปีตลาดหุน้ไทยและตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้มาอย่างคกึคกั รบัประเดน็เรือ่งการเขา้มาดํารงตําแหน่งประธานาธบิดคีนที ่

46 ของนายโจ ไบเดน พร้อมกบันโยบายบายกระตุ้นเศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ นักลงทุนทัว่โลกมคีวามหวงัต่อการฟ้ืนตวัทาง

เศรษฐกจิมากขึน้ ทาํใหร้าคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งปรบัตวัขึน้ สนบัสนุนการปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องของดชันี

ดชันีลดความรอ้นแรงโดยแกวง่ตวัออกขา้งในช่วงเริม่ไตรมาส 2 ประเดน็หลกัทีก่ดดนัตลาดมาจากการระบาดของโรค COVID-19 ใน

ประเทศ ซึ่งจํานวนผูต้ิดเชื้อในรอบนี้เพิม่ขึน้เร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทําให้รฐับาลต้องกลบัมาใชม้าตรการควบคุ มการระบาดอย่าง

เขม้งวดอกีครัง้ อย่างไรกด็รีายงานผลประกอบการ 1Q64 ของกลุ่มธนาคารและหุน้ขนาดใหญ่โดยรวมทีอ่อกมาดกีว่าทีค่าด ความกงัวลต่อภาวะเงนิเฟ้อ

ทีเ่ร่งตวัขึน้กระตุน้ใหน้กัลงทุนลดขนาดการลงทุน แต่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวทีป่รบัตวัลงมา ช่วยหนุนใหด้ชันีฟ้ืนกลบัขึน้มา ช่วงครึง่เดอืน

แรกของเดอืนม.ิย. ดชันีปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง ไดปั้จจยัหนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิรอบใหมข่องรฐับาล และยงัตอบรบัข่าวดีเรื่องการเร่งฉีดวคัซนี

ในวงกวา้งตัง้แต่เดอืน ส่งผลใหหุ้น้ในธมีเปิดเมอืง (Reopening theme) ปรบัตวัขึน้มาอย่างรอ้นแรงในช่วงครึง่เดอืนแรก ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนม.ิย. 

ดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงแรง หลงัถูกกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทีก่ลบัมาระบาดรุนแรงขึน้ มรีายงานการพบกลุ่มคลสั

เตอรใ์หมอ่ย่างต่อเนื่องในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะคลสัเตอรโ์รงงานและคนงานก่อสรา้ง

สาํหรบัมมุมองการลงทุนครึง่ปีหลงั ตลาดหุน้ไทยยงัคงม ีUpside จาํกดั โดยมปัีจจยักดดนัสาํคญัจากจํานวนผู้ตดิเชื้อ COVID-19 ใน

ประเทศอาจกลบัมาเพิม่สงูขึน้หลงัการคลาย Lockdown และความเสีย่งที ่Fed อาจเริม่ส่งสญัญาณลดการอดัฉีดสภาพคล่อง (QE tapering) ในช่วงไตร

มาสสุดท้ายของปี หลงัตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯ ทีเ่ริม่ปรบัตวัสูงขึ้น ท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายการเงนิ และการคลายมาตรการ Lockdown ที่

ผลกัดนัราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ใหพุ้่งขึน้ทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง รวมถงึปัญหาการกระจายวคัซีนในประเทศไทยทีท่ําไดล้่ าชา้ ส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิในระยะขา้งหน้า อย่างไรกด็ ีปัจจุบนัการถอืครองหุน้ไทยของต่างชาตอิยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ช่วยใหต้ลาดยงัคงม ีDownside จาํกดั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทั

ดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานประจาํปี     2
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     3
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
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สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระดบั 1,449.35 จุด ณ วนัที่ 30 ธ.ค. 63 มา

อยูท่ีร่ะดบั 1,587.79 จดุ ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9.6% 

ในช่วงต้นปีตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตวัขึ้นมาอย่างคกึคกั รบัประเด็นเรื่ องการเข้ามา

ดาํรงตําแหน่งประธานาธบิดคีนที ่46 ของนายโจ ไบเดน พรอ้มกบันโยบายบายกระตุน้เศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ลา้นลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ นกัลงทุนทัว่โลกมคีวามหวงัต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิมากขึน้ ทําใหร้าคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละหุน้ที่

เกีย่วขอ้งปรบัตวัขึน้ สนบัสนุนการปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องของดชันี

ดชันีลดความรอ้นแรงโดยแกว่งตวัออกขา้งในช่วงเริม่ไตรมาส 2 ประเดน็หลกัทีก่ดดนัตลาดมาจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ ซึง่จาํนวนผูต้ดิเชือ้ในรอบนี้เพิม่ขึน้เรว็และมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ 

ทําให้รฐับาลต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเขม้งวดอีกครัง้ อย่างไรก็ดรีายงานผลประกอบการ 

1Q64 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดกีว่าที่คาด ความกงัวลต่อภาวะเงนิเฟ้อที่ เร่งตวัขึ้น

กระตุ้นใหน้ักลงทุนลดขนาดการลงทุน แต่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวทีป่รบัตวัลงมา ช่วยหนุนใหด้ชันีฟ้ืน

กลบัขึน้มา ช่วงครึง่เดอืนแรกของเดอืนมิ.ย. ดชันีปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง ได้ปัจจยัหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ

รอบใหม่ของรฐับาล และยงัตอบรบัข่าวดเีรื่องการเร่งฉีดวคัซนีในวงกว้างตัง้แต่เดอืน ส่งผลให้หุ้นในธมีเปิดเมอืง 

(Reopening theme) ปรบัตวัขึน้มาอย่างรอ้นแรงในช่วงครึง่เดอืนแรก ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนมิ.ย. ดชันีตลาดหุน้

ไทยปรบัตวัลงแรง หลงัถูกกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่กลบัมาระบาดรุนแรงขึ้น มี

รายงานการพบกลุ่มคลสัเตอรใ์หมอ่ย่างต่อเนื่องในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะคลสัเตอรโ์รงงานและคนงานก่อสรา้ง

สําหรบัมุมมองการลงทุนครึง่ปีหลงั ตลาดหุน้ไทยยงัคงม ีUpside จาํกดั โดยมปัีจจยักดดนัสําคญัจาก

จาํนวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศอาจกลบัมาเพิม่สูงขึน้หลงัการคลาย Lockdown และความเสีย่งที่ Fed อาจ

เริม่ส่งสญัญาณลดการอดัฉีดสภาพคล่อง (QE tapering) ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี หลงัตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯ ที่

เริม่ปรบัตวัสงูขึน้ ท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายการเงนิ และการคลายมาตรการ Lockdown ทีผ่ลกัดนัราคาสนิคา้

โภคภณัฑใ์ห้พุ่งขึน้ทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง รวมถงึปัญหาการกระจายวคัซนีในประเทศไทยที่ทําได้ล่าชา้ ส่งผลต่อ

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในระยะขา้งหน้า อยา่งไรกด็ ีปัจจบุนัการถอืครองหุน้ไทยของต่างชาตอิยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

ช่วยใหต้ลาดยงัคงม ีDownside จาํกดั



กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว
อายุโครงการ : ไม่กาํหนด
ทุนจดทะเบียน : 5,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 500 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 8 ตุลาคม 2547
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีหุน้ระยะยาวจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หุน้สามญัของบรษิัทจดทะเบยีน

หรอืตราสารแห่งทุนซึง่ผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุน โดยทีก่องทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้
ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note) 

ลกัษณะพิเศษของกองทุน : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว  ทีม่กีารกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน (Specific Fund)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่เกนิปีละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนมกีาํไรสะสม และไม่ทาํใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมขึน้

ในงวดปีบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  โดยจะพจิารณาจ่ายตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้
(1)  จ่ายจากเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รบัทีไ่ดร้บัจากทรพัยส์นิของกองทุน
(2)  จ่ายในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของกาํไรสะสมดงักล่าวหรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชี

ทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 กนัยายนของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 5,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่กาํหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ก าหนดเวลาในการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  ทุกวนัทาํการของธนาคารพาณิชย ์ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.04798% ต่อปีของ NAV* 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.0535% ต่อปีของ NAV*
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.12305% ต่อปีของ NAV*
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน :
(1)  กรณีกองทุนเป็นกองทุนตน้ทาง

- โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอืน่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น :  1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน แต่ไม่ตํ่ากว่า 200 บาท 
- โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอืน่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ :       ยกเวน้ค่าธรรมเนียม

(2)  กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง       - ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/10/2020 - 30/09/2021) : 1.47
หมายเหต ุ *NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

ซึง่ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่
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กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุ้นระยะยาว 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 21.3266 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ 24,835,012.00 6.61%
ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน - -
ธนาคาร 36,882,261.75 9.81%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 26,844,910.50 7.14%
บรรจุภณัฑ์ 8,379,250.00 2.23%
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 10,761,175.25 2.86%
ยานยนต์ - -
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 16,787,736.00 4.47%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 1,983,640.00 0.53%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 20,259,231.00 5.39%
พลงังานและสาธารณูปโภค 87,261,255.00 23.21%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 47,467,864.80 12.63%
การแพทย์ 15,766,311.40 4.19%
สือ่และสิง่พมิพ์ 3,028,320.00 0.81%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 22,714,467.00 6.04%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 30,762,651.00 8.18%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 18,011,700.00 4.79%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 371,745,785.70 98.90%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 2,167,460.16 0.58%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 14,050,648.92 3.74%
หนีส้นิอืน่ ๆ (12,066,712.80) -3.21%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 375,897,181.98 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุ้นระยะยาว

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564
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กองทนุเปิดวรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

ทัง้หมด

1 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 202,917.58           9.88

2 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 195,126.33           9.50

3 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 187,738.75           9.14

4 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 182,767.83           8.90

5 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 173,556.90           8.45

6 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 167,900.51           8.18

7 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 163,976.29           7.98

8 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 160,704.94           7.83

9 บล.ทสิโก ้จ ากดั 142,408.35           6.93

10 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 128,521.75           6.26

11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 347,989.33           16.95

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 2,053,608.56          100.00
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)

    -   หน่วยลงทุนชนดิ NT 0.94                  0.00

    -   หน่วยลงทุนชนดิ T 3,702.51             1.02

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 58.05                 0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 203.17               0.05

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 24.93                 0.01

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 17.43                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 4,006.08                1.10

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 363,092,107.67     บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิดวรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่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.เกยีรตนิาคนิภทัร 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.เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 9.14
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย



รายงานประจาํปี     10
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     11
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     12
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     13
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว 



รายงานประจาํปี     14
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     15
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว 



รายงานประจาํปี     16
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     17
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว 



รายงานประจาํปี     18
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     19
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว 



รายงานประจาํปี     20
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     21
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว 



รายงานประจาํปี     22
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     23
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว 



รายงานประจาํปี     24
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     25
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว 



รายงานประจาํปี     26
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว



รายงานประจาํปี     27
วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี
หุน้ระยะยาว 


