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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบัญชีและ
รอบระยะเวลา 6 เดือนหลงั ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และวนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที ่
30 มถุินายน 2565 ของกองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

ในรอบระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดได้รบัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี(1SG-LTF-T) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 0.50 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 1.52 ซึง่ค านวณ
จากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอียดจากตาราง
ผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี (1SG-LTF-NT) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 0.50 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.52 ซึ่ง
ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตาราง
ผลตอบแทนของกองทุน)

ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ปรบัตัวลดลงจาก 1,587.79 จุด ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 64 มาอยู่ที่ระดับ 

1,568.33 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 65 หรอืปรบัตวัลดลง 1.2%

ในช่วงต้นปีดชันีฯ ยงัคงปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องจากปลายเดอืนธ.ค. สอดคลอ้งกบัทศิทางตลาดหุน้ทัว่โลก ประกอบ

กับราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มน ้ามัน รวมถึงได้รับปัจจัยหนุ นจากการการรายงานผล

ประกอบการ 4Q64 ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัทีร่ายงานก าไรดกีว่าคาดมสีดัสว่นราว 40% แต่ความกงัวลต่อการใชน้โยบาย

ทางการเงนิทีต่งึตวัขึน้ของเฟดท าใหต้ลาดปรบัตวัลง อกีทัง้ความขดัแยง้ระหว่างยเูครนและรสัเซยีทีรุ่นแรงขึน้ การเดนิหน้าเจรจา

สนัตภิาพระหว่างรสัเซยีและยูเครนท าใหบ้รรยากาศการลงทุนกลบัมาดขีึน้เพยีงระยะสัน้ เนื่องจาก การเจรจาไม่ ไดข้อ้สรุปและมี

แนวโน้มยดืเยือ้

ในช่วงไตรมาส 2 ดชันีแกว่งตวั sideways down หลงัรายงานประชุมเฟดบ่งชีว้่าคณะกรรมการมคีวามเหน็ใหใ้ช้

นโยบายการเงนิทีต่งึตวัขึน้อย่างชดัเจน ตลาดหุน้ไทยยงัถูกกดดนัจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้ในหวัเมอืง

ใหญ่ของจนี โดยเฉพาะในเมอืงเซีย่งไฮส้ง่ผลใหร้ฐับาลประกาศลอ็กดาวน์และใชม้าตรการควบคุมอย่างเขม้งวด นกัลงทุนเริม่กงัวล

ต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยจากการเร่งขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางทัว่โลกเพื่อสกดัเงนิเฟ้อทีย่งัคงท าสถิตสิงูสุดใหม่ใน

รอบหลายปี โดยในเดอืนม.ิย. เฟดไดม้มีตขิึน้ดอกเบีย้นโยบาย 75bps มาอยู่ทีร่ะดบั 1.50-1.75% ดา้นธปท.เริม่สง่สญัญาณว่าอาจ

ขึน้ดอกเบีย้นโยบายในปีนี้

ส าหรบัตลาดหุน้ไทยในครึง่ปีหลงั มองว่าตลาดจะยงัคงมคีวามผนัผวน คาดว่าปัจจยักดดนัตลาดหลักจะมาจาก

การปรบัขึน้ดอกเบีย้มากกว่าคาดของเฟด โดยตลาดคาดว่าเฟดมโีอกาสปรบัขึน้ดอกเบีย้ขึน้มากถงึ 1.0% ในการประชุมเดอืนก.ค. 

และความกงัวลการเกดิ Recession นอกจากนี้ ยงัคงมปัีจจยัเสีย่งจากสถานการณ์รสัเซยี-ยูเครน ทีย่งัคงยดืเยื้อ ท่าทขีองจนีหลงั

การคลายลอ็กดาวน์ และค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบให้เงนิทุนไหลออก อย่างไรกด็ ีปัจจยัห นุนจากการเปิด

ประเทศรบันกัท่องเทีย่ว กจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ริม่กลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิช่วยใหต้ลาดม ีDownside จ ากดั
บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ ได้มอบหมาย

ความไว้วางใจให้บรษิัทดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผู้ลงทุ นด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรบัตวัลดลงจาก 1,587.79 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 มาอยู่ที่

ระดบั 1,568.33 จดุ ณ วนัที ่30 ม.ิย. 65 หรอืปรบัตวัลดลง 1.2%

ในช่วงต้นปีดชันีฯ ยงัคงปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องจากปลายเดอืนธ.ค. สอดคลอ้งกบัทศิทางตลาดหุ้นทัว่โลก 

ประกอบกบัราคาเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัขึน้ต่อเนื่องยงัช่วยหนุนราคาหุน้กลุ่มน ้ามนั รวมถงึไดร้บัปัจจยัหนุนจากการการ

รายงานผลประกอบการ 4Q64 ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึ่งบรษิทัที่รายงานก าไรดกีว่าคาดมสีดัส่วนราว 40% แต่

ความกงัวลต่อการใชน้โยบายทางการเงนิทีต่งึตวัขึน้ของเฟดท าใหต้ลาดปรบัตวัลง อกีทัง้ความขดัแยง้ระหว่างยเูครน

และรสัเซยีทีร่นุแรงขึน้ การเดนิหน้าเจรจาสนัตภิาพระหว่างรสัเซยีและยเูครนท าใหบ้รรยากาศการลงทุนกลบัมาดขีึน้

เพยีงระยะสัน้ เนื่องจาก การเจรจาไมไ่ดข้อ้สรปุและมแีนวโน้มยดืเยือ้

ในช่วงไตรมาส 2 ดชันีแกว่งตวั sideways down หลงัรายงานประชุมเฟดบ่งชี้ว่าคณะกรรมการมี

ความเหน็ใหใ้ชน้โยบายการเงนิทีต่งึตวัขึน้อย่างชดัเจน ตลาดหุน้ไทยยงัถูกกดดนัจากการระบาดของไวรสั COVID-

19 ทีร่นุแรงขึน้ในหวัเมอืงใหญ่ของจนี โดยเฉพาะในเมอืงเซีย่งไฮส้่งผลใหร้ฐับาลประกาศลอ็กดาวน์และใชม้าตรการ

ควบคุมอยา่งเขม้งวด นกัลงทุนเริม่กงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยจากการเรง่ขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลาง

ทัว่โลกเพื่อสกดัเงนิเฟ้อทีย่งัคงท าสถติสิูงสุดใหม่ในรอบหลายปี โดยในเดอืนมิ.ย. เฟดได้มมีตขิึน้ดอกเบี้ยนโยบาย 

75bps มาอยูท่ีร่ะดบั 1.50-1.75% ดา้นธปท.เริม่ส่งสญัญาณว่าอาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายในปีน้ี

ส าหรบัตลาดหุน้ไทยในครึง่ปีหลงั มองว่าตลาดจะยงัคงมคีวามผนัผวน คาดว่าปัจจยักดดันตลาดหลกั

จะมาจากการปรบัขึน้ดอกเบีย้มากกว่าคาดของเฟด โดยตลาดคาดว่าเฟดมโีอกาสปรบัขึน้ดอกเบีย้ขึน้มากถงึ 1.0% 

ในการประชุมเดอืนก.ค. และความกงัวลการเกดิ Recession นอกจากนี้ ยงัคงมปัีจจยัเสีย่งจากสถานการณ์รสัเซยี-

ยูเครน ที่ยงัคงยดืเยือ้ ท่าทขีองจนีหลงัการคลายล็อกดาวน์ และค่าเงนิบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบให้

เงนิทุนไหลออก อย่างไรกด็ ีปัจจยัหนุนจากการเปิดประเทศรบันักท่องเทีย่ว กจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ริม่

กลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิช่วยใหต้ลาดม ีDownside จ ากดั



กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

ประเภทโครงการ  : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 2 มถิุนายน 2548
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : • กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาวจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนหรอื

ตราสารแหง่ทุนซึง่ผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยทีก่องทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีว้
ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหน้ีทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมม่นีโยบายจา่ยเงนิปันผล
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 มถิุนายนของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ของมลูคา่หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 0.2675% ของมลูคา่หน่วยลงทุน
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์ระหวา่งเวลา 09.00 - 15.30 น.
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์ระหวา่งเวลา 09.00 - 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.04795% ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.0535% ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 0.11235% ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน :
(1)  กรณีกองทุนเป็นกองทุนตน้ทาง - โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น :

1.07% ของมลูคา่หน่วยลงทุน แต่ไมต่ ่ากวา่ 200 บาท 
- โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ :
ยกเวน้คา่ธรรมเนียม

(2)  กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง - คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2021 - 30/06/2022) : 0.72
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้      NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือชี้ชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธรุกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
- คา่ซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) : ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นปีนัน้ แต่ไมเ่กนิ 500,000 บาท และตอ้งถอืหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมระยะยาวต่อเน่ืองกนัไมน้่อยกวา่ 7 ปีปฏทินิ แต่ไมร่วมถงึกรณีผูม้เีงนิไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุน้ระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรอืตาย 
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กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 34.8570 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ 37,654,020.00 4.23%
แฟชัน่ - -
ธนาคาร 109,134,538.00 12.26%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 30,058,160.00 3.38%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 6,540,900.00 0.73%
บรรจุภณัฑ์ 14,357,850.00 1.61%
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 35,138,650.00 3.95%
ยานยนต์ 4,013,400.00 0.45%
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 21,318,000.00 2.40%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 6,251,220.00 0.70%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 56,073,082.00 6.30%
พลงังานและสาธารณูปโภค 211,491,060.00 23.76%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 93,565,110.00 10.51%
การแพทย์ 45,406,500.00 5.10%
สือ่และสิง่พมิพ์ 8,578,481.00 0.96%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 7,466,800.00 0.84%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 81,465,385.00 9.15%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 75,145,440.00 8.44%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 15,899,525.00 1.79%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 859,558,121.00 96.58%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 32,310,967.73 3.63%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (1,828,091.40) -0.21%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 890,040,997.33 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
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กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 316,183.52           12.29
2 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 309,261.01           12.02
3 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 228,604.27           8.89
4 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 216,344.78           8.41
5 บล.ทสิโก ้จ ากดั 206,034.27           8.01
6 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 203,706.66           7.92
7 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 187,985.16           7.31
8 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 187,777.57           7.30
9 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 155,328.86           6.04
10 บล.ดบีีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 139,568.23           5.42
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 422,018.17           16.40

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 2,572,812.50          100.00
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)

    -   หน่วยลงทุนชนดิ NT 2.33                  0.00

    -   หน่วยลงทุนชนดิ T 19,406.95           2.05

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 304.22               0.03

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 1,064.77             0.11

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.00

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 19.89                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 20,830.83              2.19

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 947,610,364.03     บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถนุายน 2565)
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. 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. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช 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.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.ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถนุายน 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 12.02
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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