
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1Y MIXED 

ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 
ตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 - 31 กรกฎาคม 2563 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสม 
อายโุครงการ :  ประมาณ 1 ปี โดยไมต่ํ่ากว่า 11 เดอืน และไมเ่กนิ 1 ปี 1 เดอืน 
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลา้นบาท 
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย 
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 27 กุมภาพนัธ ์2563 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู) 
นโยบายการลงทุน :   (1) กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอื เงนิฝากทัง้ในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ เช่น ตัว๋แลกเงนิธนาคารพาณชิย ์เงนิฝากใน
ธนาคารพาณชิย ์และตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป  โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) รวมกนัทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 98.6 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหเ้งนิลงทุนในส่วนนี้หลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็
จากกองทุนแลว้ เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100.25 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  (2) กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 1.4 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน เพือ่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีอ่อก รบัรอง รบั
อาวลั หรอืคํ้าประกนัโดยธนาคารพาณชิยไ์ทย หรอืสถาบนัการเงนิไทย ทีส่ญัญามกีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัระดบัของดชันอีา้งองิ (Index level) คอื ดชันี SET50 
Index ตามเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทน เพือ่เปิดโอกาสใหก้บักองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนอา้งองิกบัดชัน ีSET50 Index  กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ ี
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้าเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และสาํหรบัการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอื เงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จาํนวน ทัง้นี้ หาก
มกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบัการทาํสญัญาซื้อขายลว่งหน้าดงักลา่ว กองทุนอาจจะเขา้ลงทุนในตราสารทีม่อีายุยาวกว่าอายุโครงการ อย่างไรกด็ ีกองทุนจะเขา้ทาํ
สญัญาขายตราสารดงักล่าวล่วงหน้าเพือ่ใหอ้ายุของสญัญาสอดคลอ้งกบัอายุโครงการ  กองทุนอาจเขา้ทาํธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) หรอื 
ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ 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 ไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั 
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 กรกฎาคมของทุกปี 
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 
วนัท าการซ้ือ(IPO) :  17 - 26 กุมภาพนัธ ์2563 
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) (27/02/2020 - 31/07/2020) :   0.67 
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 1Y MIXED ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
(ONE-COMPLEX1YMIXED) 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรอืซบัซ้อน 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได้  
ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทนุจ านวนมาก 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1Y MIXED หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (27 กมุภาพนัธ์ 2563 - 31 กรกฎาคม 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 



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย  
(ONE-COMPLEX1YMIXED) ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

แบบ 117-5 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
- - - -

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1Y MIXED หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 871.19                  0.21
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 38.07                   0.01
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 380.72                  0.09
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 13.77                   0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 56.13                   0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,359.88                   0.32
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 417,375,201.71        บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED)

กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED)


รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 10.0654 บาท 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1Y MIXED หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 999,871.80 0.24%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA - -
Rate AA- - -
Rate A+ - -
Rate A - -
Rate A- - -
Rate BBB+ - -
Rate BBB 60,678,711.18 14.48%
Rate BBB- - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 99,190,731.60 23.67%
เงนิฝาก โดย DOHA BANK QPSC 83,442,209.68 19.91%
เงนิฝาก โดย QATAR NATIONAL BANK 74,039,435.97 17.67%
เงนิฝาก โดย BANK OF CHINA 74,039,435.97 17.67%
เงนิฝาก โดย COMMERCIAL BANK  OF QATAR 37,007,301.48 8.83%
เงนิฝากบมจ.ธ.ไทยพาณชิย์ 376,560.03 0.09%
สนิทรพัย์อืน่ๆ* (10,431,390.02) -2.49%
หนีส้นิอืน่ๆ (305,598.65) -0.07%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 419,037,269.04 100.00%
*สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ท่ีอ้างอิงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50 Index

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์รีเทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED)

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1Y MIXED หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 

27 ก.พ. 63 - 31 ก.ค. 63

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 433,567,809.65 บาท) 433,435,278.95         

เงนิฝากธนาคาร 376,522.21               

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 225,495.92               

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 63,695.92                 

รวมสนิทรพัย์ 434,100,993.00         

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 14,758,125.31           

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 268,324.13               

หนี้สนิอื่น 37,274.52                 

รวมหนี้สนิ 15,063,723.96           

สนิทรพัยส์ุทธิ 419,037,269.04         

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 416,312,438.09         

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 2,724,830.95             

สนิทรพัยส์ุทธิ 419,037,269.04         

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.0654                    

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 41,631,243.7760       

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซรี์เทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1Y MIXED หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 

27 ก.พ. 63 - 31 ก.ค. 63

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดด้อกเบีย้ 2,400,960.50             

รวมรายได้ 2,400,960.50             

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 871,194.52               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 38,071.69                 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 380,716.55               

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 13,765.44                 

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 56,132.91                 

รวมคา่ใชจ่้าย 1,359,881.11             

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 1,041,079.39             

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 614.34                      

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ (132,530.70)              

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (14,758,125.31)          

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 16,573,793.23           

รวมรายการก าไรจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 1,683,751.56             

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 2,724,830.95             

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซรี์เทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน)

ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1Y MIXED หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในประเทศ 160,869,314.58  37.11                    

พนัธบตัร

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 999,871.80          0.23                       

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20813B 13/08/2020 - 1,000,000.00   999,871.80       0.23                 

หุ้นกู้ 60,678,711.18    14.00                    

     บรษิทั เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 04/03/2021 - 62,000,000.00 60,678,711.18   14.00               

ตัว๋แลกเงิน 99,190,731.60    22.88                    

     บรษิทั ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 26/11/2020 - 60,000,000.00 59,252,707.20   13.67               

     บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 04/09/2020 - 40,000,000.00 39,938,024.40   9.21                 

เงินลงทนุในต่างประเทศ 268,302,925.00  61.91                    

เงินฝากธนาคาร 268,302,925.00  61.91                    

     BANK OF CHINA 04/03/2021 0.08 1,000.00         74,014,600.00   17.08               

     COMMERCIAL BANK  OF QATAR 04/03/2021 0.00 1,000.00         37,007,300.00   8.54                 

     DOHA BANK QPSC 04/03/2021 0.50 1,000.00         83,266,425.00   19.21               

     QATAR NATIONAL BANK 04/03/2021 0.08 1,000.00         74,014,600.00   17.08               

ออปชัน่ 4,263,039.37      0.98                       

SET50_CALL20210302 02/03/2021 - 1,000.00         4,263,039.37     0.98                 

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 433,567,809.65 บาท) 433,435,278.95  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์รีเทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 1Y MIXED ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1Y MIXED หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 
 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จํากดั  (บลจ.วรรณ จํากดั)  ขอนําส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
รอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2562 ถงึวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 ของกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รเีทริ์น 1Y MIXED  
หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 
 ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y MIXED ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
(ONE-COMPLEX1YMIXED) มผีลการดําเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่0.63 ซึ่งดชันีชี้วดั คอื ไม่ม ีเนื่องจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการ
ดาํเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  ซึง่มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงทีส่รา้งขึน้สาํหรบักองทุนนี้โดยเฉพาะ (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 ในช่วงระหว่างวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ดชันี SET50 ปรบัตวัผนัผวนและปรบัตวัลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากที่เปิดตลาดมา ณ วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ระดบั 922.16 จุด มาอยู่ที่ระดบั 862.98 จุด หรือปรบัตัวลดลง
ประมาณ 6.42% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทีท่วคีวามรุนแรงขึน้ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 ส่งผลใหภ้าคการผลติ
และภาคบรกิารทัว่โลกหยุดชะงกั จากมาตรการปิดประเทศหรอืปิดเมอืง (Lockdown) ทีม่ขี ึน้ทัว่โลกในเดอืน มี.ค. - เม.ย. 2563 ทําให้
หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 2 จะทําจุดตํ่าสุดของปี 2563  อย่างไรก็ตาม ล่าสุดหลายประเทศเริ่มการผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown ช่วยให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่กลบัมาดําเนินการตามปกติ ในส่วนของประเทศไทยรฐับาลเริม่ผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown ตัง้แต่ช่วงต้นเดอืน พ.ค. 2563 ทําใหป้ระมาณการกําไรบรษิทัจดทะเบยีนถูกปรบัขึน้อกีครัง้ หลงัจากก่อนหน้าที่
ถูกปรบัลงอย่างมาก อย่างไรกด็ ีธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งออกและการท่องเทีย่วยงัคงมแีนวโน้มไม่ดนีัก เนื่องจาก ตวัเลขผู้ติดเชื้อ 
ทัว่โลกยงัคงปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนื่อง 
 สาํหรบัมุมมองการลงทุนครึง่ปีหลงั มองว่าปัจจยักดดนัตลาดจะลดลง เนื่องจาก ทัว่โลกเร่งอดัฉีดมาตรการต่างๆ ผ่าน
นโยบายการคลงัและนโยบายการเงนิอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกจิ  อตัราดอกเบี้ยที่ลดลงและแรงขบัเคลื่อนด้านสภาพคล่อง 
พฒันาการด้านวคัซนี รวมถงึโมเมนตมัเศรษฐกจิและผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนที่ฟ้ืนตวัขึน้ สาํหรบัปัจจยัทีอ่าจสรา้งแรง
กดดนัต่อตลาดในช่วงครึง่ปีหลงั ไดแ้ก่ การระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ-จนี การเลอืกตัง้ประธานาธบิดี
สหรฐัฯ ภาคการท่องเทีย่ว และภาคการสง่ออกของไทยทีอ่าจฟ้ืนตวัชา้กว่าคาด 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมาย  
ความไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั
และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1Y MIXED หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX1YMIXED) 


