
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ตลุาคม 2564
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบไมก่ ำหนดสดัสว่นกำรลงทุนในตรำสำรแหง่ทุนและตรำสำรหนี้
อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลำ้นบำท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลำ้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 12 พฤษภำคม 2559
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ควำมเสีย่งปำนกลำงค่อนขำ้งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ เป็นกองทุนทีม่นีโยบำยทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุน

ไปลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำรแห่งหนี้ และ/หรอืเงนิฝำก ของบรษิทั
ทีม่แีนวโน้มหรอืปัจจยัพืน้ฐำนดแีละด ำเนินธุรกจิภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำลทีด่ ีซึ่งผ่ำนเกณ  
กำรพจิำรณำหรอืดชันีชีว้ดัในดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่จีำกองค กรหรอืสถำบนัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรก ำกบัดแูลกจิกำร กำรต่อตำ้นกำรทุจรติในระดบั 4 ขึน้ไป โดยกองทุนจะลงทุนใน
ตรำสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยบนตลำดหลกัทรพัย แหง่ประเทศไทยหรอื
มอีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืของตรำสำรหรอืของผูอ้อกตรำสำรอยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้
(Investment Grade) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัย สนิสทุธิ
ของกองทุน อย่ำงไรกด็ ีกองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื
ต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) และตรำสำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย  (Unlisted Securities) ตำมหลกัเกณ  ทีส่ ำนกังำนก ำหนด ฯลฯ

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนำคำร ไทยพำณิชย  จ ำกดั (มหำชน)
นโยบายจา่ยเงินปันผล : ไม่เกนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิำรณำจำ่ยในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก ำไรสะสม 

หรอืก ำไรสทุธนิัน้ๆ ตำมทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็สมควร
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 10,000 บำท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก ำหนด
วนัท าการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 9.00 - 15.00 น.
วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 9.00 - 15.00 น.
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตำมค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/05/2021 - 31/10/2021) :   0.38
หมายเหต ุ: ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่     
NAV หมำยถงึ มลูค่ำทรพัย สนิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ำกดั ชัน้ 9, 24 อำคำรสยำมพวิรรธน ทำวเวอร  โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ำยลกูคำ้สมัพนัธ และสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบลจ.วรรณ



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตลุาคม 2564)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ำกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ำกดั (http://www.one-asset.com) 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นำยมณ ล จุนชยะ 2. นำยชยัพฤกษ  กุลกำญจนำธร      3. นำยสนัธำน เฮงสกุล 4. นำยบญัชำ จงึวฒันกจิ 
5. นำยเกรยีงไกร ท ำนุทศัน 6. น.ส.จำรุภทัร  ศรจี ำเรญิ 7. น.ส.จนัทร เพญ็ ชวูงษ 8. น.ส.พรอุมำ เทวำหุดี
9. น.ส.ประภำภรณ  ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิำ เหมเวช 11. นำยสุทธโิรจน   สทิธวิฒันำนนท 12. นำยสทิธิ ์จ่ำงตระกลู
13. นำยธชัธรรม วจิำรณกรณ  
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลำ่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรบนัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลำ่วเป็นศนูย ในกรณทีีผู่อ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช ำระหนี้

หรอืมพีฤตกิำรณ ว่ำจะไมสำมำรถช ำระหนี้ได ้(ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัย สนิอืน่ (ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• รำยงำนขอ้มลูกำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนำมกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่ำสุด : -ไมม่-ี

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ำงเวบ็ไซต ของบรษิทัจดักำรที ่http://www.one-asset.com



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT) ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
18 บล.อำร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
ทัง้หมด

1 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 16,258.66            15.76
2 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 12,788.17            12.39
3 บล.กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 12,577.71            12.19
4 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 9,258.35              8.97
5 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 7,540.21              7.31
6 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 7,283.23              7.06
7 บล.บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 6,799.12              6.59
8 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 6,741.80              6.53
9 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 6,695.77              6.49
10 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 4,766.65              4.62
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 12,463.70            12.08

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 103,173.37             100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 1,551.83             1.35

ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 12.41                 0.01

ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 620.73               0.54

ค่ำไปรษณยีำกร - -

ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 15.12                 0.01

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 2.31                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 2,202.40                1.91

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 115,054,020.54     บาท



กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 8.4520 บาท

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ 4,127,555.00 3.67%
ธนำคำร 9,737,000.00 8.67%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 3,297,470.00 2.94%
บรรจุภณัฑ์ - -
แฟชัน่ - -
ของใชใ้นครวัเรอืนและส ำนกังำน - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 1,777,450.00 1.58%
ยำนยนต์ 918,400.00 0.82%
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง 4,032,730.00 3.59%
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง - -
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 7,881,182.00 7.02%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 20,378,255.00 18.14%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 7,902,970.00 7.03%
กำรแพทย์ 298,320.00 0.27%
สือ่และสิง่พมิพ์ 482,790.00 0.43%
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 934,335.00 0.83%
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ - -
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 5,280,750.00 4.70%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 5,852,700.00 5.21%
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 72,901,907.00 64.89%
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 15,986,007.35 14.23%
หุน้กู้ 22,387,182.13 19.93%
เงนิฝำกบมจ.ธ.ไทยพำณชิย์ 190,841.04 0.17%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 2,257,713.18 2.01%
หนีส้นิอืน่ ๆ (1,380,323.02) -1.23%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 112,343,327.68 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่(ONE-ACT)

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตำมมูลคำ่ยตุิธรรม  (รำคำทนุ 112,091,652.28 บำท) 111,119,449.65       

เงนิฝำกธนำคำร 190,341.96              

ลูกหนี้

จำกดอกเบีย้ 172,845.91              

รวมสนิทรพัย์ 113,723,650.70       

หนี้สนิ

เจำ้หนี้

จำกกำรซื้อเงนิลงทนุ 975,924.55              

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 375,264.56              

ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 18,438.43               

หนี้สนิอื่น 10,695.48               

รวมหนี้สนิ 1,380,323.02           

สนิทรพัยส์ุทธิ 112,343,327.68       

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 132,919,314.18       

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล (13,876,866.99)        

ขำดทนุสะสมจำกกำรด ำเนินงำน (6,699,119.51)          

สนิทรพัยส์ุทธิ 112,343,327.68       

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 8.4520                    

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 13,291,931.3960      

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่(ONE-ACT)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 ตุลาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ 

รำยไดเ้งนิปันผล 1,030,224.40           

รำยไดด้อกเบีย้ 313,151.03              

รวมรำยได้ 1,343,375.43           

คำ่ใชจ่้ำย

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 1,551,826.24           

คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 12,414.66               

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 620,730.53              

คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 15,122.96               

คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 2,306.96                 

ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 103,173.37              

รวมคำ่ใชจ่้ำย 2,305,574.72           

ขำดทนุจำกกำรลงทนุสุทธิ (962,199.29)             

รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุ

รำยกำรก ำไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 1,272,857.42           

รำยกำรก ำไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกเงนิลงทนุ 233,860.04              

รวมรำยกำรก ำไรจำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 1,506,717.46           

กำรเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นหกัภำษีเงนิได้ 544,518.17              

หกั: ภำษีเงนิได้ 31,937.49               

กำรเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ 512,580.68              

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่(ONE-ACT)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

อตัรา วนัครบ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ดอกเบีย้ ก าหนด จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

พนัธบตัร 15,986,007.35    14.39                    

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 15,986,007.35    14.39                    

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB21D16A 16/12/2564 7,000,000      6,995,928.94     6.30                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22120A 20/01/2565 4,000,000      3,995,839.96     3.60                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22127A 27/01/2565 5,000,000      4,994,238.45     4.49                 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 72,901,907.00    65.61                    

หุ้นสามญั 72,901,907.00    65.61                    

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การแพทย์ 298,320.00          0.27                       

          บรษิทั โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 26,400          298,320.00       0.27                 

ยานยนต์ 918,400.00          0.83                       

          บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 44,800          918,400.00       0.83                 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 1,777,450.00      1.60                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 13,400          840,850.00       0.75                 

          บรษิทั อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) 22,300          936,600.00       0.84                 

พาณิชย์ 7,902,970.00      7.11                       

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 22,400          1,607,200.00     1.45                 

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 55,400          3,545,600.00     3.19                 

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 26,400          917,400.00       0.83                 

          บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 22,500          537,750.00       0.48                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 88,700          1,295,020.00     1.17                 

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 482,790.00          0.43                       

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 72,600          482,790.00       0.43                 

พลงังานและสาธารณูปโภค 20,378,255.00    18.34                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 51,700          2,236,025.00     2.01                 

          บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 33,455          2,609,490.00     2.35                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 14,000          780,500.00       0.70                 

          บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 31,100          855,250.00       0.77                 

          บรษิทั บ้ำนปู จ ำกดั (มหำชน) 88,700          1,011,180.00     0.91                 

          บรษิทั บี. กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 27,100          1,151,750.00     1.04                 

          บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 193,000         7,334,000.00     6.60                 

          บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 30,700          2,010,850.00     1.81                 

          บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 49,400          770,640.00       0.69                 

          บรษิทั สตำร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ำกดั (มหำชน) 42,800          449,400.00       0.40                 

          บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) 271,900         1,169,170.00     1.05                 

ธนาคาร 9,737,000.00      8.76                       

          ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 10,800          1,323,000.00     1.19                 

          ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 102,200         1,175,300.00     1.06                 

          ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 20,000          2,820,000.00     2.54                 

          ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 9,700            582,000.00       0.52                 

          ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ ำกดั (มหำชน) 24,300          3,061,800.00     2.76                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 8,400            774,900.00       0.70                 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

กองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่(ONE-ACT)

ณ  วนัท่ี  31 ตลุาคม 2564



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

อตัรา วนัครบ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ดอกเบีย้ ก าหนด จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5,280,750.00      4.75                       

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 33,800          1,292,850.00     1.16                 

          บรษิทั แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 21,100          3,987,900.00     3.59                 

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 5,852,700.00      5.27                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 15,700          1,365,900.00     1.23                 

          บรษิทั เอสวไีอ จ ำกดั (มหำชน) 109,500         613,200.00       0.56                 

          บรษิทั ฮำนำ ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ำกดั (มหำชน) 16,700          1,336,000.00     1.20                 

          บรษิทัเดลตำ้ อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 6,100            2,537,600.00     2.29                 

เงินทนุและหลกัทรพัย์ 3,297,470.00      2.97                       

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 34,600          2,093,300.00     1.88                 

          บรษิทั รำชธำนลีสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 293,700         1,204,170.00     1.09                 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 4,127,555.00      3.71                       

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 44,100          1,113,525.00     1.00                 

          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 52,700          1,101,430.00     0.99                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 58,400          1,912,600.00     1.72                 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 7,881,182.00      7.09                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 63,600          3,768,300.00     3.39                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 367,900         1,243,502.00     1.12                 

          บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 70,500          461,775.00       0.41                 

          บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 38,600          903,240.00       0.81                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 50,100          1,022,040.00     0.91                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 54,500          482,325.00       0.43                 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 934,335.00          0.84                       

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 64,100          612,155.00       0.55                 

          บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 17,800          322,180.00       0.29                 

วสัดกุ่อสร้าง 4,032,730.00      3.63                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) 7,700            3,041,500.00     2.74                 

          บรษิทั อีสเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 89,300          991,230.00       0.89                 

หุ้นกู้ 22,231,535.30    20.00                    

     บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 3.97     29/07/2566 2,000,000      2,091,634.68     1.88                 

     บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 2.86     16/03/2569 2,000,000      2,019,189.42     1.82                 

     บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 2.86     18/01/2565 4,000,000      4,017,276.12     3.61                 

     บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ กรงุเทพพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 2.11     9/04/2567 5,000,000      5,030,485.85     4.53                 

     บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 2.44     6/11/2566 5,000,000      5,087,534.75     4.58                 

     บรษิทั รำชธำนลีสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 2.35     15/07/2568 4,000,000      3,985,414.48     3.59                 

หลกัทรพัยไ์ม่จดทะเบียน 0.00 0.00

    ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0.00 0.00

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน)(BTS-W7) 30/09/2567 19,820          -                  -                   

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน)(BTS-W8) 30/09/2569 39,640          -                  -                   

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 112,091,652.28 บาท) 111,119,449.65  100.00                  

ณ  วนัท่ี  31 ตลุาคม 2564

กองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่(ONE-ACT)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

บรษิทัหลกัทรพัย จดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั (บลจ. วรรณ) ขอน ำส่งรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรก ตัง้แต่
วนัที ่1 พฤษภำคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตุลำคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)

ในรอบระยะเวลำผ่ำนมำกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)  สร้ำงผลตอบแทนได้ร้อยละ 0.45 
เปรยีบเทยีบกบัเกณ  มำตรฐำนอยู่ทีร่อ้ยละ 2.12 ซึง่ค ำนวณจำกดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรพัย แห่งประเทศไทย (SET 
TRI) สดัส่วน 50.00% และดชันีตรำสำรหนี้ภำครฐัระยะสัน้ (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 
สดัสว่น 50.00% (รำยละเอยีดจำกตำรำงผลตอบแทนของกองทุน)

ดชันีตลำดหลกัทรพัย แห่งประเทศไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกระดบั 1,449.35 จุด ณ วนัที ่30 ธ.ค. 63 มำอยู่ทีร่ะดบั 
1,587.79 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9.6% 

ในช่วงตน้ปีตลำดหุน้ไทยและตลำดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้มำอย่ำงคกึคกั รบัประเดน็เรื่องกำรเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนำธบิดคีนที ่46 ของนำยโจ ไบเดน พรอ้มกบันโยบำยบำยกระตุ้นเศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ลำ้นลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ นักลงทุน
ทัว่โลกมคีวำมหวงัต่อกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิมำกขึน้ ท ำให้รำคำสนิคำ้โภคภณั  และหุ้นที่เกี่ยวขอ้งปรบัตวัขึน้ สนับสนุนกำร
ปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องของดชันี

ดชันีลดควำมรอ้นแรงโดยแกว่งตวัออกขำ้งในชว่งเริม่ไตรมำส 2 ประเดน็หลกัทีก่ดดนัตลำดมำจำกกำรระบำดของ
โรค COVID-19 ในประเทศ ซึง่จ ำนวนผูต้ดิเชือ้ในรอบน้ีเพิม่ขึน้เรว็และมำกกว่ำกำรระบำดในรอบก่อนๆ ท ำใหร้ัฐบำลต้องกลบัมำ
ใชม้ำตรกำรควบคุมกำรระบำดอย่ำงเขม้งวดอกีครัง้ อย่ำงไรกด็รีำยงำนผลประกอบกำร 1Q64 ของกลุ่มธนำคำรและหุน้ขนำดใหญ่
โดยรวมทีอ่อกมำดกีว่ำทีค่ำด ควำมกงัวลต่อภำวะเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้กระตุน้ใหน้กัลงทุนลดขนำดกำรลงทุน แต่อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรระยะยำวทีป่รบัตวัลงมำ ช่วยหนุนใหด้ชันีฟ้ืนกลบัขึน้มำ ช่วงครึง่เดอืนแรกของเดอืนมิ .ย. ดชันีปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง ได้
ปัจจยัหนุนจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ของรฐับำล และยงัตอบรบัข่ำวดเีรื่องกำรเร่งฉีดวคัซนีในวงกว้ ำงตัง้แต่เดอืน 
สง่ผลใหหุ้น้ในธมีเปิดเมอืง (Reopening theme) ปรบัตวัขึน้มำอย่ำงรอ้นแรงในช่วงครึง่เดอืนแรก ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนม.ิย. 
ดชันีตลำดหุ้นไทยปรบัตวัลงแรง หลงัถูกกดดนัจำกสถำนกำรณ กำรระบำดของโรค COVID-19 ที่กลบัมำระบำดรุนแรงขึ้น มี
รำยงำนกำรพบกลุ่มคลสัเตอร ใหม่อย่ำงต่อเนื่องในหลำยพืน้ทีโ่ดยเฉพำะคลสัเตอร โรงงำนและคนงำนก่อสรำ้ง

ส ำหรบัมุมมองกำรลงทุนครึง่ปีหลงั ตลำดหุน้ไทยยงัคงม ีUpside จ ำกดั โดยมปัีจจยักดดนัส ำคญัจำกจ ำนวนผูต้ดิ
เชือ้ COVID-19 ในประเทศอำจกลบัมำเพิม่สงูขึน้หลงักำรคลำย Lockdown และควำมเสีย่งที ่Fed อำจเริม่ส่งสญัญำณลดกำรอดั
ฉีดสภำพคล่อง (QE tapering) ในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี หลงัตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯ ทีเ่ริม่ปรบัตวัสงูขึน้ ท่ำมกลำงกำรผ่อน
คลำยนโยบำยกำรเงนิ และกำรคลำยมำตรกำร Lockdown ทีผ่ลกัดนัรำคำสนิค้ำโภคภณั  ใหพุ้่งขึน้ท ำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง 
รวมถึงปัญหำกำรกระจำยวคัซีนในประเทศไทยที่ท ำได้ล่ำช้ำ ส่งผลต่อกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในระยะขำ้งหน้ำ อย่ ำงไรก็ด ี
ปัจจุบนักำรถอืครองหุน้ไทยของต่ำงชำตอิยู่ในระดบัค่อนขำ้งต ่ำ ช่วยใหต้ลำดยงัคงม ีDownside จ ำกดั

บริษัทหลกัทรพัย จดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่ำนที่ ได้มอบหมำย
ควำมไว้วำงใจให้บรษิัทดูแลเงนิลงทุนของท่ำน  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิำรเงนิลงทุนของผู้ลงทุนด้วยควำมรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิำพ เพื่อประโยชน สงูสดุของท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ (ONE-ACT)


