
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลฟ็โกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลฟ็โกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 2 มถุินายน 2548
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาวจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หุน้สามญัของบรษิัทจดทะเบยีน

หรอืตราสารแห่งทุนซึง่ผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
โดยทีก่องทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้
ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note)

ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ. วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 มถุินายนของทุกปี
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาว 
ชนิดหน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาว ม ี2 ชนิด คอื
1. หน่วยลงทุนชนิดไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(T) : ชื่อย่อ 1SG-LTF-T
2. หน่วยลงทุนชนิดไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(NT) : ชื่อย่อ 1SG-LTF-NT
1SG-LTF-T
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ : ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 กองทุนไม่เปิดเสนอขายเพิม่เตมิ เวน้แต่การรบัสบัเปลีย่นเขา้

จากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี เท่านัน้
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 09.00 - 15.30 น.   
มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี ่ www.one-asset.com
1SG-LTF-NT
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 09.00 - 15.30 น.
มูลค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 5,000.00 บาท
มูลค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 09.00 - 15.30 น.   
มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี ่ www.one-asset.com
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2021 - 31/12/2021) :   =  0.50
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ
ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่หบ้รกิารเพิม่เตมิไดท้ี ่www.one-asset.com 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9,24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท ์0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ) หรอืเวบ็ไซต ์www.one-asset.com



รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลฟ็โกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลฟ็โกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป :

1. 1SG-LTF-T มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 5,000.00 บาท

2. 1SG-LTF-NT มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 5,000.00 บาท

มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน :

1. 1SG-LTF-T มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด

2. 1SG-LTF-NT มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด

จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน :

1. 1SG-LTF-T จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด

2. 1SG-LTF-NT จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด

มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :

1. 1SG-LTF-T มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด

2. 1SG-LTF-NT มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :

1. 1SG-LTF-T จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด

2. 1SG-LTF-NT จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด

รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :

1. หน่วยลงทนุชนิดได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1SG-LTF-T

ส าหรบัเงนิลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

เมือ่ผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ตามที่กรมสรรพากร และ/หรอื กฎหมายอื่นใดที่เกีย่วขอ้งก าหนด

2. หน่วยลงทนุชนิดไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1SG-LTF-NT

ส าหรบัเงนิลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

1. 1SG-LTF-T ไมจ่่าย 

2. 1SG-LTF-NT ไมจ่่าย 

ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวมทัง้หมด ) : 

1. 1SG-LTF-T ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. 1SG-LTF-NT ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :

1. 1SG-LTF-T ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.04798 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. 1SG-LTF-NT ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.04798 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :

1. 1SG-LTF-T ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. 1SG-LTF-NT ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :

1. 1SG-LTF-T ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.123050 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. 1SG-LTF-NT ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.123050 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 

1. 1SG-LTF-T ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. 1SG-LTF-NT ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี

1. 1SG-LTF-T ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. 1SG-LTF-NT ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In) :มี

1. 1SG-LTF-T ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. 1SG-LTF-NT ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี

1. 1SG-LTF-T ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. 1SG-LTF-NT ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรงหรอืที ่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. นายชยัพฤกษ์ กุลกาญจนาธร      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 เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด :

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลฟ็โกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF) 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.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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)

    -   หน่วยลงทุนชนดิ NT 1.23                  0.00

    -   หน่วยลงทุนชนดิ T 9,863.79             1.03

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 154.62               0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 541.18               0.06

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 17.64                 0.00

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 19.89                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 10,598.36              1.11

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 955,421,577.60     บาท

กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 245,100.30           13.84
2 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 223,419.52           12.62
3 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 216,256.63           12.21
4 บล.ทสิโก ้จ ากดั 180,506.70           10.19
5 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 165,089.90           9.32
6 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 142,708.59           8.06
7 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 136,074.92           7.68
8 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 137,975.98           7.79
9 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 79,383.45            4.48
10 บล.กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 79,302.56            4.48
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 164,882.02           9.31

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 1,770,700.57          100.00



กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลฟ็โกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 36.1860 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ 41,187,275.00 4.21%
แฟชัน่ - -
ธนาคาร 102,975,000.00 10.53%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 53,298,530.00 5.45%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ 25,989,525.00 2.66%
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 31,607,700.00 3.23%
ยานยนต์ - -
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 35,012,440.00 3.58%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 14,769,580.00 1.51%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 60,845,513.00 6.22%
พลงังานและสาธารณูปโภค 225,759,699.00 23.08%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 135,930,055.00 13.90%
การแพทย์ 49,070,628.00 5.02%
สือ่และสิง่พมิพ์ 6,998,420.00 0.72%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 68,071,610.00 6.96%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 92,706,577.00 9.48%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 22,070,450.00 2.26%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 966,293,002.00 98.80%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 16,835,484.67 1.72%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 56,797,906.25 5.81%
หนีส้นิอืน่ ๆ (61,865,615.92) -6.33%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 978,060,777.00 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

2564
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 966,293,002.00
     เงนิฝากธนาคาร 16,835,074.65
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 410.02
          จากการขายเงนิลงทนุ 56,797,906.25
                    รวมสนิทรพัย์ 1,039,926,392.92
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการซื้อเงนิลงทนุ 58,954,126.44
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 1,050,872.82
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,806,705.83
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 61.50
     หนี้สนิอื่น 53,849.33
                    รวมหนี้สนิ 61,865,615.92
สนิทรพัยส์ุทธิ 978,060,777.00

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 270,286,510.31
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 380,600,651.70   
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 327,173,614.99   
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 978,060,777.00

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 27,028,650.9726
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 36.1860

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด NT 36.1894              
หน่วยลงทนุชนิด T 36.1860              

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด NT 2,993.8954         
หน่วยลงทนุชนิด T 27,025,657.0772 

รวม 27,028,650.9726 

กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

2564
รายได้
        รายไดเ้งนิปันผล 8,520,269.81   
        รายไดด้อกเบีย้ 5,897.82         
              รวมรายได้ 8,526,167.63   
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9,865,017.83   
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 154,623.97      
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 541,184.41      
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 17,643.76        
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 19,892.15        
        ต้นทนุการท ารายการ 1,770,700.57   
              รวมคา่ใชจ่้าย 12,369,062.69 
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (3,842,895.06)  

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 9,309,559.50   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ 35,313,002.82 
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 44,622,562.32 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ 40,779,667.26 
หกั ภาษีเงนิได้ (884.67)           
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ 40,778,782.59 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด NT 5,277.91         
หน่วยลงทนุชนิด T 40,773,504.68 

รวม 40,778,782.59 
-                 

กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหตุ : *งบการเงนินี้ยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หุ้นสามญั 966,293,002.00  100.00                  

     การแพทย์ 49,070,628.00    5.08                       

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 1,421,100      32,685,300.00   3.38                 

          บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 473,900         9,525,390.00     0.99                 

          บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1,874,300      6,859,938.00     0.71                 

     บรรจุภณัฑ์ 25,989,525.00    2.69                       

          บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 375,300         25,989,525.00   2.69                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 31,607,700.00    3.27                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 236,100         13,870,875.00   1.43                 

          บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 410,100         17,736,825.00   1.84                 

     พาณิชย์ 135,930,055.00  14.06                    

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 236,700         19,350,225.00   2.00                 

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 580,000         34,220,000.00   3.54                 

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 296,700         9,494,400.00     0.98                 

          บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 197,100         4,592,430.00     0.48                 

          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 244,100         7,567,100.00     0.78                 

          บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1,294,300      25,886,000.00   2.68                 

          บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 428,500         17,997,000.00   1.86                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,160,200      16,822,900.00   1.74                 

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 6,998,420.00      0.72                       

          บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 121,000         2,420,000.00     0.25                 

          บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 693,700         4,578,420.00     0.47                 

     พลงังานและสาธารณูปโภค 225,759,699.00  23.36                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั(มหาชน) 958,800         43,865,100.00   4.54                 

          บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 258,500         22,941,875.00   2.37                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 166,800         8,256,600.00     0.85                 

          บรษิทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 795,700         8,434,420.00     0.87                 

          บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,805,500      68,609,000.00   7.10                 

          บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 606,800         16,383,600.00   1.70                 

          บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 255,100         30,101,800.00   3.12                 

          บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 188,300         18,076,800.00   1.87                 

          บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 253,800         2,487,240.00     0.26                 

          บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 1,719,600      6,603,264.00     0.68                 

     ธนาคาร 102,975,000.00  10.67                    

          ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 131,800         16,013,700.00   1.66                 

          ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 621,500         8,203,800.00     0.85                 

          ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 274,000         38,908,000.00   4.03                 

          ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 275,300         34,963,100.00   3.62                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 50,900          4,886,400.00     0.51                 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 92,706,577.00    9.60                       

          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,058,400      9,839,152.00     1.02                 

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 263,900         12,073,425.00   1.25                 

          บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 307,800         70,794,000.00   7.33                 

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)



หมายเหตุ : *งบการเงนินี้ยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 22,070,450.00    2.29                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ากดั (มหาชน) 144,500         12,716,000.00   1.32                 

          บรษิทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 105,700         9,354,450.00     0.97                 

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 53,298,530.00    5.51                       

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 215,000         14,727,500.00   1.52                 

          บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 714,000         9,710,400.00     1.00                 

          บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน) 340,800         7,361,280.00     0.76                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 206,500         12,131,875.00   1.26                 

          บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 151,700         9,367,475.00     0.97                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 41,187,275.00    4.26                       

          บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 40,700          4,863,650.00     0.50                 

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 376,000         9,588,000.00     0.99                 

          บรษิทั ซนัสวที จ ากดั (มหาชน) 260,000         1,677,000.00     0.17                 

          บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั(มหาชน) 89,200          2,341,500.00     0.24                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 596,700         17,155,125.00   1.78                 

          บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 247,200         5,562,000.00     0.58                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 60,845,513.00    6.30                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 573,834         32,421,621.00   3.36                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,461,600      5,144,832.00     0.53                 

          บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 220,700         5,009,890.00     0.52                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 486,100         10,208,100.00   1.06                 

          บรษิทั ออรจิิ้น พรอ๊พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) 216,600         2,447,580.00     0.25                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 587,800         5,613,490.00     0.58                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 68,071,610.00    7.04                       

          บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,371,800      11,591,710.00   1.20                 

          บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 925,900         56,479,900.00   5.84                 

     วสัดกุ่อสร้าง 35,012,440.00    3.62                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 79,500          30,687,000.00   3.18                 

          บรษิทั อีสเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 386,200         4,325,440.00     0.44                 

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 14,769,580.00    1.53                       

          บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 431,200         9,874,480.00     1.02                 

          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 333,000         4,895,100.00     0.51                 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                        -                         

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ -                  -                   

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน)BTS-W7 15,537          -                  -                   
รวมเงนิลงทนุ  (ราคาทนุ 914,970,983.81 บาท) 966,293,002.00  100.00                  

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มซีเลค็ทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซีเลฟ็โกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดได้รบั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษี (1SG-LTF-T) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 4.34 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 5.56 ซึง่
ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตาราง
ผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีหุน้ระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี(1S-LTF-NT) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 4.34 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 5.56 ซึง่ค านวณ
จากอัตราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอียดจากตาราง
ผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงต้นปี ตลาดได้รบัข่าวดีจากต่างประเทศเรื่องการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน -สหรัฐ แต่ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทีท่วคีวามรุนแรงขึน้ในตัง้แต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลใหภ้าคการผลิตและภาค
บรกิารทัว่โลกหยุดชะงกั จากมาตรการ Lockdown ดชันีตลาดหุ้นไทยปรบัตวัลงต่อเนื่อง และปรบัตวัลงรุนแรงที่สุดเมื่อวนัที ่
12 ม.ีค. ดชันีฯ แตะระดบัเซอรก์ติ เบรคเกอร ์ถงึ 2 ครัง้ และท าจุดต ่าสดุของปีทีบ่รเิวณ 969 จุด 

ในช่วงครึง่ปีหลงั ประเดน็ความขดัแยง้ทางการเมอืงในประเทศเกดิขึน้ สรา้งแรงกดดนัต่อตลาด แต่ตลาดตอบรบั
ระยะสัน้ก่อนจะฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ หลงัมขี่าวดเีรื่องวคัซนี COVID-19 ทีป่ระสบความส าเรจ็ และผลการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี
สหรฐัฯ ทีผู่ช้นะเป็นตามทีต่ลาดคาด คอื นายโจ ไบเดน อย่างไรกด็กีารระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในประเทศในช่วงกลาง
เดอืนธ.ค. กลบัมาสรา้งความกงัวลใหก้บัตลาดอกีครัง้ในช่วงสิน้ปี ตลาดหุน้ไทยปี 2563 ปิดทีร่ะดบั 1,449.35 จุด ปรบัตวัลดลง 
130.83 จุด หรอื -8.3% จากปีก่อน

ส าหรบัตลาดหุน้ไทยปี 2564 คาดว่าไดร้บัปัจจยัหนุนเชงิบวกจาก การเริม่ต้นใชว้คัซนีในประเทศตัง้แต่ช่วงครึง่
แรกของปี ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้รบัอานิสงค์เชิงบวก , ก าไรของบริษัทจด
ทะเบยีนมแีนวโน้มฟ้ืนตวัตามเศรษฐกจิ และเมด็เงนิลงทุนจากต่างประเทศที่เริม่กลบัมามสีถานะซือ้สุทธโิดย เฉพาะหุน้ในกลุ่ม 
Cyclical Stocks ทัง้ในตลาดหุน้ไทย และตลาดหุน้ในประเทศตลาดเกดิใหม่ หลงัค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ อ่อนค่าลง จากการที ่Fed 
มแีนวโน้มในการใชน้โยบายการเงนิเชงิผ่อนคลายต่อเนื่อง

ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม คือ นโยบายการค้าของนายโจไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่
การระบาดของ COVID-19 ทัง้ในและต่างประเทศซึง่ตอ้งประเมนิสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ และประเดน็ความขดัแยง้ทางการเมอืง
ในประเทศทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้กีในระยะถดัไป

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ ได้มอบหมาย
ความไว้วางใจให้บรษิัทดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ซเีลฟ็โกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF)


