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วรรณ แอคทฟี6/2 ฟันด์



เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ แอคทฟี6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั  
ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึ 30 เมษายน 2565 และวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ 30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ แอคทฟี6/2 ฟันด ์
(ONE-ACTIVE6/2) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ (ONE-ACTIVE6/2)  มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง อยู่ที ่
54.94% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน  ซึ่งคํานวณจากดชันีชี้วดั คอื (1) อตัราผลตอบแทนของราคา WTI Crude Oil (CLA Comdty) สดัส่วนรอ้ยละ 
50 โดย (ก) ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging และ (ข) ในส่วนทีเ่หลอื (ทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น) ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน (2) อตัราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอนระยะเวลา 3 เดอืน (3M-
LIBOR) บวกดว้ยส่วนต่างอตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 0.50 ต่อปี สดัส่วนรอ้ยละ 50 โดย (ก) ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ปรบั
ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทาํ hedging และ (ข) ในส่วน
ทีเ่หลอื (ที่ไม่ได้ทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วันทีค่ํานวณผลตอบแทน 
ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่33.98% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ แอคทฟี6 /2 ฟันด ์จะใชก้ลยุทธก์ารบรหิารกองทุนเชงิรุก (Active management strategy) มนีโยบาย ทีจ่ะนําเงนิที่
ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น โดยจะลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ตราสารแห่งหนี้ 
เงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ และ/หรอืสญัญาซื้อขายน้ํามนัล่วงหน้า (OIL Futures) ในตลาด NYMEX (New York Mercantile Exchange) 
ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสัญญาน้ํามนัล่วงหน้าในนิวยอร์ค ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ และ
ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั โดยสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัการ
ตดัสนิใจของบรษิทัจดัการและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศรวมกนัไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แนวโ น้มและ
ทศิทางราคาของน้ํามนั การออกสญัญาซื้อขายน้ํามนัล่วงหน้า (Oil Futures) ทีอ่า้งองิกบัราคาน้ํามนั การคาดการณ์เหตุการณ์ทีอ่าจจะส่งผลกระทบเชงิลบ
อย่างมนียัสาํคญัของกองทุน และค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตน้

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 ราคาน้ํามนั WTI Crude Oil ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย
ในช่วงเดอืนสงิหาคมถงึกลางเดอืนพฤศจกิารยน 2564 ราคาน้ํามนัโลกปรบัตวัเพิม่ขึน้ ตามการกลบัมาเปิดเมอืงเปิดประเทศในหลายๆ ประเทศทัว่โลก 
หลงัคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัอนุมตักิารใชว้คัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ของบรษิทัไฟเซอร์-ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ อีกทัง้จาก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวของยุโรป และการที่ที่ประชุมของ OPEC+ ในวนัที่ 4 ตุลาคม มมีติเพิม่กําลงัการผลติน้ํามนัเพยีง 400,000 
บารเ์รล/วนัในเดอืนพฤศจกิายน แมว้่าหลายประเทศ เช่น สหรฐัฯ และอนิเดยี ต่างกดดนัให ้OPEC+ เพิม่กําลงัการผลติมากขึน้เพื่อชะลอการพุ่งขึน้ของ
ราคาน้ํามนั ส่งผลให้ราคาน้ํามนัดบิพุ่งขึน้เหนือระดบั 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน 2565 ตลาดมคีวามกงัวล
เกีย่วกบัการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุโ์อไมครอน ว่าจะแพร่เชือ้ไดเ้รว็มากขึน้ และจะกดดนัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและส่งผลต่อความต้องการ
ใชน้ํ้ามนัใหล้ดลง

ราคาน้ํามนัดบิปรบัตวัขึน้อกีครัง้ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2564 เป็นต้นไป หลงัจากการแพร่ระบาดของCOVID-19 สายพนัธุ์โอไมครอน 
ไมไ่ดก้ระทบความตอ้งการใชน้ํ้ามนัทีม่มีากขึน้ได ้ประกอบกบัความตงึเครยีดระหว่างรสัเซยีและยูเครนมมีากขึน้และนําไปสู่การใชก้ําลงัทางทหารต่อกนั 
ทัง้นี้ชาตต่ิางๆ ในยุโรปและอเมรกิาไดใ้ชม้าตรการควํ่าบาตรต่อสนิคา้รสัเซยี รวมถงึสนิคา้ดา้นพลงังานของรสัเซยี ซึง่กดดนัอุปทานน้ํามนัและพลงังานใน
รปูแบบอื่นๆ จากรสัเซยีในตลาดโลกใหล้ดลง และทาํใหร้าคาน้ํามนัปรบัตวัสงูขึน้ โดยราคาน้ํามนั WTI Active Contract ซึง่เป็นราคาซื้อขายสญัญาน้ํามนั 
WTI ระยะสัน้ ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ และไปทาํจุดสงูสุดเหนือระดบั 130 ดอลลารต่์อบารเ์รลในช่วงตน้เดอืนมนีาคม 2565

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าราคาน้ํามนัดบิยงัคงมโีอกาสปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ โดยมปัีจจยัสนบัสนุนจากความตอ้งการใชน้ํ้ามนัโลกที่
มแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ตามการเปิดเมอืงเปิดประเทศ ซึง่จะทาํใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาดําเนินการไดต้ามปกตอิกีครัง้ ประกอบกบัความขดัแยง้
ระหว่างรสัเซยีและยเูครนมแีนวโน้มยดืเยือ้ ซึง่จะเป็นแรงสนบัสนุนใหร้าคาน้ํามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อไดใ้นอนาคต อย่างไรก็ตาม ความเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิทัว่
โลกจะถดถอยจากเงนิเฟ้อที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้น ประกอบกบัค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ตามการใช้นโยบายก ารเงนิที่เขม้งวดของ
ธนาคารกลางสหรฐัฯ จะเป็นปัจจยัทีก่ดดนัราคาน้ํามนัได ้ต่อไป

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไว้วางใจใหบ้รษิทัดแูล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ แอคทฟี6/2 ฟันด์



สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 ราคาน้ํามนั WTI Crude Oil ปรบัตวัเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดอืนสงิหาคม ถงึกลางเดอืนพฤศจกิารยน 2564 ราคาน้ํามนัโลกปรบัตวัเพิม่ขึน้ ตามการกลบัมาเปิด
เมอืงเปิดประเทศในหลายๆ ประเทศทัว่โลก หลงัคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัอนุมตักิารใชว้คัซนีป้องกนัโรค
โควดิ-19 ของบรษิทัไฟเซอร-์ไบออนเทคอย่างเตม็รปูแบบ อกีทัง้จากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงฤดูหนาวของยุโรป และการที่
ทีป่ระชุมของ OPEC+ ในวนัที ่4 ตุลาคม มมีติเพิม่กําลงัการผลติน้ํามนัเพยีง 400,000 บารเ์รล/วนัในเดอืนพฤศจกิายน แมว้่า
หลายประเทศ เช่น สหรฐัฯ และอนิเดยี ต่างกดดนัให ้OPEC+ เพิม่กําลงัการผลติมากขึน้เพื่อชะลอการพุ่งขึน้ของราคาน้ํามนั 
สง่ผลใหร้าคาน้ํามนัดบิพุง่ขึน้เหนือระดบั 80 ดอลลารต่์อบารเ์รล อย่างไรกต็าม ในช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน 2565 ตลาดมคีวาม
กงัวลเกี่ยวกบัการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ว่าจะแพร่เชื้อได้เร็วมากขึน้ และจะกดดนัต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิและสง่ผลต่อความตอ้งการใชน้ํ้ามนัใหล้ดลง

ราคาน้ํามนัดบิปรบัตวัขึน้อกีครัง้ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2564 เป็นต้นไป หลงัจากการแพร่ระบาดของCOVID-19 
สายพนัธุโ์อไมครอน ไม่ไดก้ระทบความตอ้งการใชน้ํ้ามนัทีม่มีากขึน้ได ้ประกอบกบัความตงึเครยีดระหว่างรสัเซยีและยเูครนมมีาก
ขึน้และนําไปสูก่ารใชก้าํลงัทางทหารต่อกนั ทัง้นี้ชาตต่ิางๆ ในยุโรปและอเมรกิาไดใ้ชม้าตรการควํ่าบาตรต่อสนิคา้รสัเซยี รวมถงึ
สนิคา้ดา้นพลงังานของรสัเซยี ซึง่กดดนัอุปทานน้ํามนัและพลงังานในรปูแบบอื่นๆ จากรสัเซยีในตลาดโลกใหล้ดลง และทาํใหร้าคา
น้ํามนัปรบัตวัสงูขึน้ โดยราคาน้ํามนั WTI Active Contract ซึง่เป็นราคาซือ้ขายสญัญาน้ํามนั WTI ระยะสัน้ ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ และ
ไปทาํจุดสงูสดุเหนือระดบั 130 ดอลลารต่์อบารเ์รลในช่วงตน้เดอืนมนีาคม 2565

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าราคาน้ํามนัดบิยงัคงมโีอกาสปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากความ
ตอ้งการใชน้ํ้ามนัโลกทีม่แีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ตามการเปิดเมอืงเปิดประเทศ ซึง่จะทาํใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาดําเนินการ
ไดต้ามปกติอกีครัง้ ประกอบกบัความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยีและยูเครนมแีนวโน้มยดืเยื้อ ซึง่จะเป็นแรงสนับส นุนให้ราคาน้ํามนั
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อไดใ้นอนาคต อย่างไรกต็าม ความเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิทัว่โลกจะถดถอยจากเงนิเฟ้อทีป่รบัตัวเพิม่ขึน้ ประกอบกบั
ค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ตามการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดของธนาคารกลางสหรฐัฯ จะเป็นปัจจยัที่
กดดนัราคาน้ํามนัได ้ต่อไป
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กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีม่กีารกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
และกองทุนรวมลงทุนในทรพัยส์นิทางเลอืก น้ํามนัดบิ

อายโุครงการ : ไมก่าํหนดอายุโครงการ หรอืเมือ่เกดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน คอื 
1. เมือ่กองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกวา่หรอืเท่ากบั 10.63 บาท และ
2. มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตอ้งไมต่ํ่ากว่า 10.60 บาท และ
3. บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอ เพือ่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 8 (ความเสีย่งสงูมาก)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ แอคทฟี6 /2 ฟันด ์จะใชก้ลยุทธก์ารบรหิารกองทุนเชงิรุก (Active management strategy) 

นโยบาย ทีจ่ะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวธิอีื่น โดยจะลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล ตราสารแห่งหนี้ เงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ และ/หรอื
สญัญาซื้อขายน้ํามนัล่วงหน้า (OIL Futures) ในตลาด NYMEX (New York Mercantile Exchange) ซึง่เป็นตลาด
ซื้อขายสญัญาน้ํามนัล่วงหน้าในนิวยอรค์ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ
ใหล้งทุนได ้และทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศ
เพิม่เตมิในภายหลงั โดยสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของบรษิทัจดัการและตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศรวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎ ระเบยีบ 
หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แนวโน้มและทศิทางราคาของน้ํามนั การออกสญัญาซื้อขายน้ํามนั
ล่วงหน้า (Oil Futures) ทีอ่า้งองิกบัราคาน้ํามนั การคาดการณ์เหตุการณ์ทีอ่าจจะส่งผลกระทบเชงิลบอยา่งมี
นยัสาํคญัของกองทุน และค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซื้อขายลว่งหน้า เป็นตน้ 

นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปันผล
วนัท าการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ภายในเวลา 15.00 น. (กรณทีีไ่มเ่กดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน คอื มมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกวา่
หรอืเท่ากบั 10.63 บาท และมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัติอ้งไมต่ํ่ากว่า 10.60 บาท และทรพัยส์นิของกองทุนเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเท่าเงนิสดหรอืเงนิ
ฝากธนาคารทัง้หมด ภายใน 6 เดอืนนบัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเปิดขายหน่วยลงทุนอกีครัง้
ในวนัทาํการแรกถดัจากวนัครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืนนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม)
วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ภายในเวลา 15.00 น. (กรณทีีไ่มเ่กดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน คอื มมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกวา่
หรอืเท่ากบั 10.63 บาท และมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัติอ้งไมต่ํ่ากว่า 10.60 บาท และทรพัยส์นิของกองทุนเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเท่าเงนิสดหรอืเงนิ
ฝากธนาคารทัง้หมด ภายใน 6 เดอืนนบัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเปิดขายหน่วยลงทุนอกีครัง้
ในวนัทาํการแรกถดัจากวนัครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืนนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม)
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 15 พฤษภาคม 2558
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 เมษายน ของทุกปี
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00 น.
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 1,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : ไมก่าํหนด
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00 น.
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไมก่าํหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ :  100 หน่วย
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี ่ www.one-asset.com
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.107% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/05/2021 - 30/04/2022) :   0.00
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทรีวมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2)
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 8.5271 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธ.ทหารไทย  1,340,991.36 5.24%
รวมเงินฝากธนาคาร 1,340,991.36 5.24%
เงนิวางประกนัตามสญัญาซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์*  24,938,571.11 97.51%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (387,672.52) -1.52%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (316,516.25) -1.24%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 25,575,373.70   100.00%
*สญัญาซ้ือขายน ้ ามนัล่วงหน้า (OIL Futures) ในตลาด NYMEX (New York Mercantile Exchange)

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2)

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565
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กองทนุเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



แบบ 117-5
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 118.01               0.53

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 6.49                  0.03

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 236.01               1.07

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.16

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 10.96                 0.05

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 406.47                   1.84

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 22,055,165.05       บาท



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2)ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี  (1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565) 
-ไม่ม-ี
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. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 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 ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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วรรณ แอคทฟี6/2 ฟันด์

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
- - - -



แบบ 126 (1) - 4
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2)

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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