
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1YA 

(ONE-COMPLEX1YA) 
ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสม 
อายโุครงการ :  ประมาณ 1 ปี โดยไมต่ํ่ากว่า 11 เดอืน และไมเ่กนิ 1 ปี 1 เดอืน 
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลา้นบาท 
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย 
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 14 สงิหาคม 2562 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู) 
นโยบายการลงทุน :   (1) กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอื เงนิฝากทัง้ในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ เช่น ตัว๋แลกเงนิธนาคารพาณชิย ์เงนิฝากใน
ธนาคารพาณชิย ์และตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) รวมกนัทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 98.5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหเ้งนิลงทุนหลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน
แลว้เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100.5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
(2) กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 1.5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เพือ่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญา
คอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีอ่อก รบัรอง รบัอาวลั หรอืคํ้าประกนัโดยธนาคารพาณชิยไ์ทย หรอืสถาบนัการเงนิไทย ที่
สญัญามกีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัระดบัของดชันีอา้งองิ (Index level) คอื ดชันี SET50 Index ตามเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทน เพือ่เปิดโอกาสใหก้บักองทุน
สามารถแสวงหาผลตอบแทนอา้งองิกบัดชันี SET50 Index 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้าเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสาํหรบัการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอื เงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
(Hedging) ทัง้จาํนวน ทัง้นี้ หากมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบัการทาํสญัญาซื้อขายลว่งหน้าดงักลา่ว กองทุนอาจจะเขา้ลงทุนในตราสารทีม่อีายุยาวกวา่อายุ
โครงการ อย่างไรกด็ ีกองทุนจะเขา้ทาํสญัญาขายตราสารดงักล่าวล่วงหน้าเพือ่ใหอ้ายุของสญัญาสอดคลอ้งกบัอายุโครงการ 
กองทุนอาจเขา้ทาํธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) หรอื ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
อนึ่ง กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted Securities) รวมถงึตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตํ่ากว่า
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (unrated) เวน้แต่ในกรณทีีต่ราสารนัน้ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Listed Securities) หรอืไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) แลว้แต่กรณ ีในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ ฯลฯ 
ผูด้แูลผลประโยชน์ :  ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั 
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 กรกฎาคมของทุกปี 
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 
วนัท าการซ้ือ(IPO) :  5 - 13 สงิหาคม 2562 
วนัท าการซ้ือ :  บรษิทัจดัการไมเ่ปิดเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
วนัท าการขายคืน :  บรษิทัจดัการจะไมเ่ปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกตภิายหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 
บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละวนัครบอายุโครงการ โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ สถานที่ตดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการภายใน 30 วนัทาํการนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก :    5,000 บาท ทัง้นี้ มลูค่าข ัน้ตํ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก ยงัไมร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี                            
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป :    - 
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน :    ไมก่าํหนด  
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ :    ไมก่าํหนด 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ  
บรษิทัจดัการจะชาํระคา่ขายคนืดงักล่าว ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี ่ www.one-asset.com 
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (14/08/2019 - 31/01/2020) :   0.00 
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้       
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงู
หรอืซบัซ้อน 

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 
กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรอืซบัซ้อน 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได้  
ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทนุจ านวนมาก 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (14 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563) 
-ไมม่-ี 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com)  
และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
ผูจ้ดัการกองทุน 
1. นายมณฑล จุนชยะ  2. นายวญิญ ูศรวีริยิานนท ์       3. นายสนัธาน เฮงสกุล   4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ   
5. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์  6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ  7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์   8. น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี   
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช  11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์  12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์  
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไมม่-ี 
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :      -ไมม่-ี  
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี :       -ไมม่-ี  
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :    -ไมม่-ี  
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด :  -ไมม่-ี  
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

แบบ 117-5 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
- - - -

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2563
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 442.70                  0.12
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 57.78                   0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 288.88                  0.07
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 14.53                   0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 64.05                   0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 867.94                      0.23
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 384,366,427.84        บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA)

กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2563

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.0393 บาท 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 999,858.92 0.26%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA - -
Rate AA- - -
Rate A+ 35,533,390.55 9.25%
Rate A 26,469,562.42 6.89%
Rate A- 35,584,943.70 9.26%
Rate BBB+ 35,254,521.15 9.17%
Rate BBB - -
Rate BBB- - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - -
เงนิฝาก โดย Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch . 62,975,885.80 16.39%
เงนิฝาก โดย BANK OF CHINA 62,978,755.87 16.39%
เงนิฝาก โดย China Construction Bank Corporation 60,375,392.34 15.71%
เงนิฝาก โดย COMMERCIAL BANK  OF QATAR 62,990,236.47 16.39%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 441,383.32 0.11%
สนิทรพัย์อืน่ๆ* 854,599.47 0.22%
หนีส้นิอืน่ๆ (209,006.95) -0.05%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 384,249,523.06 100.00%
*สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ท่ีอ้างอิงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50 Index

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA)

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 

14 ส.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 382,919,437.96 บาท) 381,881,301.43         

เงนิฝากธนาคาร 441,238.17               

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 3,425,111.25            

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 60,683.47                 

รวมสนิทรพัย์ 385,808,334.32         

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 1,391,544.97            

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 163,074.90               

หนี้สนิอื่น 4,191.39                  

รวมหนี้สนิ 1,558,811.26            

สนิทรพัยส์ุทธิ 384,249,523.06         

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 382,742,726.80         

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 1,506,796.26            

สนิทรพัยส์ุทธิ 384,249,523.06         

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.0393                   

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 38,274,272.6250       

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  31 มกราคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 

14 ส.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดด้อกเบีย้ 3,471,860.54            

รวมรายได้ 3,471,860.54            

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 442,700.07               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 57,776.02                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 288,880.17               

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 14,533.29                 

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 64,051.78                 

รวมคา่ใชจ่้าย 867,941.33               

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 2,603,919.21            

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ (1,038,136.53)           

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (1,391,544.97)           

รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 1,332,558.55            

รวมรายการขาดทนุจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (1,097,122.95)           

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 1,506,796.26            

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในประเทศ 134,773,909.43  35.29                    

พนัธบตัร 999,858.92          0.26                       

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 999,858.92          0.26                       

      ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20206A 06/02/2563 1,000,000.00   999,858.92       0.26                 

หุ้นกู้ 131,588,589.54  34.46                    

     บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 16/08/2563 2.4700 26,100,000.00 26,171,071.34   6.86                 

     บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 18/07/2563 3.1500 15,000,000.00 15,047,918.85   3.94                 

     บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยูนเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 16/08/2563 3.1500 20,000,000.00 20,055,574.80   5.25                 

     บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 14/08/2563 2.2000 35,000,000.00 35,176,870.05   9.21                 

     บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 04/08/2563 2.5800 35,000,000.00 35,137,154.50   9.20                 

ออปชนั 2,185,460.97      0.57                       

      SET50_CALL20200814 14/08/2563 3,425,547.41   2,185,460.97     0.57                 

เงินลงทนุในต่างประเทศ 247,107,392.00  64.71                    

เงินฝากธนาคาร 247,107,392.00  64.71                    

     AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH. 18/08/2563 2.5500 2,000,000.00   62,244,000.00   16.30               

     BANK OF CHINA 18/08/2563 2.5600 2,000,000.00   62,244,000.00   16.30               

     CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 18/08/2563 0.0000 1,760,000.00   60,375,392.00   15.81               

     COMMERCIAL BANK  OF QATAR 18/08/2563 2.6000 2,000,000.00   62,244,000.00   16.30               

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 382,919,437.96 บาท) 381,881,301.43  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 มกราคม 2563



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 
 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั  (บลจ.วรรณ จํากดั)  ขอนําส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก
ของรอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที่ 14 สงิหาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 ของกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รเีทริ์น 1YA 
(ONE-COMPLEX1YA) 
 ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รเีทริ์น 1YA (ONE-COMPLEX1YA) มีผลการ
ดําเนินงานย้อนหลัง อยู่ที่ 0.39 ซึ่งดัชนีชี้ว ัด คือ ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานได้เพราะอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงทีส่รา้งขึน้สาํหรบักองทุนนี้โดยเฉพาะ (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 ในช่วงระหว่างวนัที่14 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2563 ดชันี SET50 ปรบัตวัผนัผวนอย่างต่อเนื่อง 
โดยในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 ดชันีฯ ถูกกดดนัจากประเดน็สงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ และจนีทีย่งัคงมคีวามไม่แน่นอน ซึง่
ทัง้ 2 ประเทศมกีารเกบ็ภาษนํีาเขา้ระหว่างกนัในปรมิาณทีส่งู สง่ผลใหภ้าคการผลติ และการคา้ทัว่โลกมทีศิทางชะลอตวัลง ทําให้
ภาพเศรษฐกจิทัง้ต่างประเทศ และในประเทศมแีนวโน้มอ่อนแอ สะทอ้นมายงัผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่อกมาตํ่า
กว่าคาด แมว้่ารฐับาลจะมกีารออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิต่อเนื่อง แต่ความกงัวลต่อเศรษฐกจิไทยทีม่แีนวโน้มชะลอตวั ความ
ไม่แน่นอนทางการเมอืง รวมไปถึงประมาณการ EPS ของตลาดที่ลดลงต่อเนื่อง  เป็นปัจจยัภายในทีส่รา้งแรงกดดนัต่อตลาด
ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 
 สาํหรบัปี 2563 ปัจจยัระดบัมหภาคยงัคงเป็นปัจจยัหลกัทีส่่งผลใหต้ลาดมคีวามผนัผวนต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา 
แมจ้ะมปัีจจยัหนุนจากการทีธ่นาคารกลางหลกัของโลกยงัคงมแีนวโน้มดําเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายในปี 2563 อกีทัง้
ความตงึเครยีดประเดน็สงครามการคา้คลีค่ลายในทางทีด่ ีหลงัสหรฐัฯ-จนีมกีารลงนามขอ้ตกลงการคา้เฟส 1 แต่การแพร่ระบาด
ของ COVID 19 ทีม่จีาํนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เมื่อเทยีบกบัโรค SARS ในปี 2546 ส่งผลใหน้ักลงทุนทัว่โลกเริม่กลบัสู่
โหมด risk-off โดยภาคการท่องเทีย่วของประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากตวัเลขนกัท่องเทีย่วจนีทีล่ดลง นอกจากนี้ ร่าง
พรบ.งบประมาณปี 2563 ทีม่คีวามล่าชา้ และภาคสง่ออกทีช่ะลอตวั อาจสง่ผลต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปี 2563 
 ตลาดหุน้ไทยในปี 2563 จงึมโีอกาสถูกกดดนัจากปัจจยัดงัทีก่ล่าวมา นอกจากนี้ การปรบัประมาณการ EPS ของ
ตลาดทีอ่าจลดลงต่อเนื่องระหว่างปี ทําใหก้ารลงทุนต้องอยู่บนความระมดัระวงั เน้นการลงทุนในหุน้ทีม่แีนวโน้มผลประกอบการ
เตบิโตชดัเจน และหุน้กลุ่ม Defensive เพื่อช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาด 
 บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมาย  
ความไว้วางใจให้บรษิัทดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1YA (ONE-COMPLEX1YA) 


