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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 
6 เดอืนหลงั  ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563 ถงึ 30 เมษายน 2564 และวนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึ 30 เมษายน 2564 ของกองทุน
เปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1)
มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง อยู่ที่ -0.33 ซึ่งดัชนีชี้ว ัด คือ ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการดําเนินงานได้เพราะอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  ซึง่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงที่
สรา้งขึน้สาํหรบักองทุนนี้โดยเฉพาะ (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2564 ทีผ่่านมา ดชันี Franklin US Index ปรบัตวัสงูขึน้
ต่อเนื่อง โดยตัง้แต่ช่วงเดอืนพฤษภาคม ถงึสงิหาคม 2563 ดชันีฯ ปรบัตวัสงูขึน้ หลงัไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกจิในหลาย
ประเทศทีส่่งสญัญาณฟ้ืนตวัต่อเนื่อง หลงัการผ่อนคลาย Lock down และสถานการณ์การแพร่ระบาดทีดู่ดขี ึน้ หลงัจํานวนผูต้ดิเชือ้เริม่
ชะลอตวัลง ประกอบกบัความคบืหน้าของการพฒันาวคัซนี COVID-19 และมาตรการสนับสนุนจากภาครฐั และธนาคารกลางทัว่โลกที่
ยงัคงผ่อนคลายทางการเงนิต่อเนื่อง แต่อย่างไรกต็าม ดชันีฯ ปรบัตวัผนัผวนในช่วงเดอืนกนัยายน ถงึตุลาคม 2563 หลงัไดร้บัแรงกดดนั
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กลบัมาอกีครัง้ โดยเฉพาะในสหรฐัฯ และยุโรปหลงัการผ่อนคลาย Lock down ทาํใหน้กัลงทุน
เกดิความกงัวลถงึความล่าชา้ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัความเสีย่งทางการเมอืงของสหรฐัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ก่อนการเลอืกตัง้
ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2563

ตัง้แต่ช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2563 ถงึมกราคม 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง โดยได้รบัแรงสนับสนุนจากความ
เสีย่งทางการเมอืงสหรฐัฯ ที่ลดลง หลงันายโจ ไบเดนชนะการเลอืกตัง้ประธานาธบิดีสหรฐัฯ และความคาดหวงัต่อมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรฐัฯ ประกอบกบัความสาํเรจ็ในการพฒันาวคัซนี COVID-19 และนกัลงทุนเริม่มมีุมมองบวกกบัการเริม่กระจาย
วคัซนี หลงัหลายประเทศไดอ้นุมตัวิคัซนี COVID-19 เช่น FDA ของสหรฐัฯ ไดอ้นุมตัวิคัซนี Pfizer ทีร่่วมมอืกบั BioNTech เป็นตน้ ซึง่จะ
ส่งผลดต่ีอการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิต่อไปในอนาคต ประกอบกบังบประมาณกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรฐัฯ มูลค่า 1.9 ลา้นล้าน
เหรียญสหรฐัฯ และผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรฐัฯ ที่มกีารประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาด
คาดการณ์ไว ้สง่ผลใหด้ชันีฯ ปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง แต่อย่างไรกต็าม ดชันีฯ ปรบัตวัผนัผวนอกีครัง้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึมนีาคม 2564 
หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้นี้ อตัราผลตอบแทนธนบตัรสหรฐัฯ พุ่งแตะระดบัสงูสุดในรอบ 1 
ปีที่ระดบัเหนือ 1.77% ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 จากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น กดดนัให้นักลงทุนขายทํากําไรในตลาดหุ้น 
โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth) นําโดยกลุ่มเทคโนโลย ีซึง่มมีูลค่าทีสู่งอยู่ก่อนแล้ว และกลบัเขา้มาซือ้หุ้นกลุ่มวจัจกัร (Cyclical) 
โดยเฉพาะกลุ่มการเงนิและพลงังาน จากความคาดหวงัต่อการกลบัมาเปิดประเทศอกีครัง้ ทัง้นี้ ดชันีฯ กลบัมาปรบัตวัเพิม่ขึน้อกีครัง้ใน
เดอืนเมษายน 2564 หลงัเศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเนื่อง จากการกระจายวคัซนีทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ IMF ไดป้รบั
เพิม่คาดการณ์การเตบิโตเศรษฐกจิโลกขึน้ ประกอบกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิขนาดใหญ่ของนายโจ ไบเดน ทีม่แีผนการลงทุนระยะ
ยาวในโครงสรา้งพืน้ฐาน และค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษาอกีกว่า 4 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ อกีทัง้ ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนใน
สหรฐัฯ ในไตรมาสที ่1 ปี 2564 ยงัคงประกาศออกมาดกีว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไว ้เป็นอกีปัจจยัทีส่นับสนุนใหด้ชันีฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยดชันีฯ ไดป้รบัตวัขึน้สงูสดุทีร่ะดบั 391.90 จุด ณ วนัที ่29 เมษายน 2564

บลจ. วรรณ มองว่า ดชันี Franklin US Index มโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนได้ในระยะสัน้ จากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐัฯ ทีย่งัมโีอกาสปรบัตวัเพิม่ขึน้ จากการขยายตวัของเศรษฐกจิ และการกระจายวคัซนีที่คลอบคลุมมากขึ้น ประกอบกบั
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรฐับาลสหรฐัฯ นอกจากนี้ ประธานาธบิดโีจ ไบเดน กําลงัพยายามผลกัดนัการปรบัขึน้ภาษีของบ รษิทัจด
ทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะกดดนัใหต้ลาดเกดิความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิ
บวกต่อตลาดหุน้ทัว่โลกในระยะยาว จากตวัเลขเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวคัซนีในหลายๆ ประเทศ ซึง่จะเป็น
ปัจจยัหนุนให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาดําเนินได้ตามปกติอกีครัง้ รวมถึงการที่ธนาคารกลางทัว่โลกยงัคงผ่อนคลายทางการเงนิ
ต่อเนื่องจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหด้ชันีฯ มโีอกาสปรบัตวัสงูขึน้ไดใ้นอนาคต

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจ
ให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมัน่บริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3Y1 ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย



สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2564 ทีผ่่านมา ดชันี Franklin US Index ปรบัตวัสูงขึน้ต่อเนื่อง โดย

ตัง้แต่ช่วงเดอืนพฤษภาคม ถงึสงิหาคม 2563 ดชันีฯ ปรบัตวัสงูขึน้ หลงัไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนจากตวัเลขเศรษฐกจิในหลายประเทศทีส่่งสญัญาณฟ้ืนตวั

ต่อเนื่อง หลงัการผ่อนคลาย Lock down และสถานการณ์การแพรร่ะบาดทีด่ดูขี ึน้ หลงัจาํนวนผูต้ดิเชือ้เริม่ชะลอตวัลง ประกอบกบัความคบืหน้าของการ

พฒันาวคัซนี COVID-19 และมาตรการสนบัสนุนจากภาครฐั และธนาคารกลางทัว่โลกทีย่งัคงผ่อนคลายทางการเงนิต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ดชันีฯ 

ปรบัตวัผนัผวนในช่วงเดอืนกนัยายน ถงึตุลาคม 2563 หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กลบัมาอกีครัง้ โดยเฉพาะใน

สหรฐัฯ และยุโรปหลงัการผ่อนคลาย Lock down ทําใหน้ักลงทุนเกดิความกงัวลถงึความล่าชา้ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัความเสีย่ง

ทางการเมอืงของสหรฐัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ก่อนการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2563

ตัง้แต่ช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2563 ถึงมกราคม 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัเพิม่ขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รบัแรงสนับสนุนจากความเสี่ยงทาง

การเมอืงสหรฐัฯ ทีล่ดลง หลงันายโจ ไบเดนชนะการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ และความคาดหวงัต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรฐัฯ 

ประกอบกบัความสําเรจ็ในการพฒันาวคัซีน COVID-19 และนักลงทุนเริม่มมีุมมองบวกกบัการเริม่กระจายวคัซนี หลงัหลายประเทศไดอ้นุมตัวิคัซีน 

COVID-19 เช่น FDA ของสหรฐัฯ ไดอ้นุมตัวิคัซนี Pfizer ทีร่่วมมอืกบั BioNTech เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดต่ีอการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 

ประกอบกบังบประมาณกระตุน้เศรษฐกจิรอบใหมข่องสหรฐัฯ มลูค่า 1.9 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และผลประกอบการในไตรมาสที ่4 ปี 2563 ของบรษิทั

จดทะเบยีนในสหรฐัฯ ทีม่กีารประกาศออกมาดกีว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไว ้ส่งผลใหด้ชันีฯ ปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง แต่อย่างไรกต็าม ดัชนีฯ ปรบัตวัผนัผวนอกี

ครัง้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ ถึงมนีาคม 2564 หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ ทัง้นี้ อัตราผลตอบแทนธนบตัร

สหรฐัฯ พุ่งแตะระดบัสงูสุดในรอบ 1 ปีทีร่ะดบัเหนือ 1.77% ในช่วงเดอืนมนีาคม 2564 จากการคาดการณ์เงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ กดดันใหน้ักลงทุนขายทํา

กาํไรในตลาดหุน้ โดยเฉพาะหุน้กลุ่มเตบิโต (Growth) นําโดยกลุ่มเทคโนโลย ีซึ่งมมีลูค่าทีสู่งอยู่ก่อนแลว้ และกลบัเขา้มาซื้อหุน้กลุ่มวจัจกัร (Cyclical) 

โดยเฉพาะกลุ่มการเงนิและพลงังาน จากความคาดหวงัต่อการกลบัมาเปิดประเทศอกีครัง้ ทัง้นี้ ดชันีฯ กลบัมาปรบัตวัเพิม่ขึน้อีกครัง้ในเดอืนเมษายน 

2564 หลงัเศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเนื่อง จากการกระจายวคัซนีทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ IMF ได้ปรบัเพิม่คาดการณ์การเติบโต

เศรษฐกจิโลกขึน้ ประกอบกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาดใหญ่ของนายโจ ไบเดน ทีม่แีผนการลงทุนระยะยาวในโครงสรา้งพื้นฐาน และค่า ใชจ้่าย

ดา้นการศกึษาอกีกว่า 4 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ อกีทัง้ ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ในไตรมาสที ่1 ปี 2564 ยงัคงประกาศออกมา

ดกีว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไว ้เป็นอกีปัจจยัทีส่นบัสนุนใหด้ชันีฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยดชันีฯ ไดป้รบัตวัขึน้สูงสุดทีร่ะดบั 391.90 จุด ณ วนัที ่

29 เมษายน 2564

บลจ. วรรณ มองว่า ดชันี Franklin US Index มโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ที่

ยงัมโีอกาสปรบัตวัเพิม่ขึน้ จากการขยายตวัของเศรษฐกจิ และการกระจายวคัซนีทีค่ลอบคลุมมากขึน้ ประกอบกบัโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรฐับาล

สหรฐัฯ นอกจากนี้ ประธานาธบิดโีจ ไบเดน กาํลงัพยายามผลกัดนัการปรบัขึน้ภาษขีองบรษิทัจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะกดดนัให้

ตลาดเกดิความผนัผวนได้ในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุ้นทัว่โลกในระยะยาว จากตวัเลขเศรษฐกิจที่ฟ้ืน

ตวัอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวคัซนีในหลายๆ ประเทศ ซึง่จะเป็นปัจจยัหนุนใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาดําเนินไดต้ามปกตอิกีครัง้ รวมถงึ

การทีธ่นาคารกลางทัว่โลกยงัคงผ่อนคลายทางการเงนิต่อเนื่องจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหด้ชันีฯ มโีอกาสปรบัตวัสงูขึน้ไดใ้นอนาคต
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ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม
อายโุครงการ : ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ํ่ากว่า 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน 

นบัจากวนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม

ทุนจดทะเบียน : 10,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 1,000 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 16 พฤษภาคม 2562
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู)
นโยบายการลงทุน : (1) กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ เช่น ตัว๋แลกเงนิธนาคารพาณชิย ์เงนิฝากใน
ธนาคารพาณชิย ์และตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) และอาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non Investment Grade) รวมทัง้ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ด้
รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ไมเ่กนิรอ้ยละ 59 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน รวมกนัทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 93 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุน โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหเ้งนิลงทุนในส่วนนี้เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
(2) กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 7 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เพือ่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัระดบัของดชันีอา้งองิ (Index level) คอื ดชันี Franklin US Index ที่
ออกโดยธนาคารพาณชิยไ์ทย หรอืสถาบนัการเงนิไทย หรอืธนาคารซึง่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรอืสถาบนัการเงนิต่างประเทศ โดยผูอ้อกสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอาจไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรอืในระดบัทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) 
หรอื อาจไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ตามเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทน เพือ่เปิดโอกาสใหก้บักองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิม่จาก
การปรบัตวัขึน้ ของดชันี Franklin US Index ทัง้นี้ Notional amount ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีก่องทุนลงทุนจะมมีลูค่าประมาณหรอืเท่ากบัมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(ณ 
วนัจดทะเบยีน) และจะอยู่ในรปูสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) หรอือาจอยู่ในรปูสกุลเงนิต่างประเทศอื่นๆ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ประเภทของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
,ผูอ้อกสญัญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถงึสกุลเงนิทีก่องทุนจะลงทุนและไดร้บัผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัก่อนการเสนอ
ขายครัง้แรก 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสาํหรบัการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากต่างประเทศ 
กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จาํนวน ทัง้นี้ หากมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบัการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าว กองทุน
อาจจะเขา้ลงทุนในตราสารทีม่อีายุยาวกว่าอายุโครงการ อย่างไรกด็ ีกองทุนจะเขา้ทาํสญัญาขายตราสารดงักล่าวล่วงหน้าเพือ่ใหอ้ายุของสญัญาสอดคลอ้งกบัอายุ
โครงการ เป็นตน้ ฯลฯ
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 เมษายนของทุกปี
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ(IPO) : 2 - 15 พฤษภาคม 2562
วนัท าการซ้ือ : บรษิทัจดัการไมเ่ปิดเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
วนัท าการขายคืน : บรษิทัจดัการจะไมเ่ปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกตภิายหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก :   500,000 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) (01/05/2020 - 30/04/2021) :   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

กองทุนรวมส าหรบั
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเท่านัน้

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3Y1 ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX3Y1) กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรอืซบัซ้อน

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในผู้ออก และตราสารท่ีมีความเส่ียง
ด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก
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กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3Y1 ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX3Y1) 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564

มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 10.2469 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 26,929,284.23 2.39%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA - -
Rate AA- - -
Rate A+ - -
Rate A 20,563,449.60 1.82%
Rate A- 204,463,434.00 18.12%
Rate BBB+ 404,824,383.00 35.87%
Rate BBB - -
Rate BBB- - -
Rate T1+ - -
Non-rated 99,260,000.00 8.79%
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - -
เงนิฝาก โดย COMMERCIAL BANK  OF QATAR 216,491,715.68 19.18%
เงนิฝาก โดย  JPMORGAN CHASE & CO 2,375,543.96 0.21%
เงนิฝากบมจ.ธ.ไทยพาณชิย์ 1,085,683.27 0.10%
สนิทรพัย์อืน่ๆ* 153,826,464.82 13.63%
หนีส้นิอืน่ๆ (1,123,482.76) -0.10%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,128,696,475.80 100.00%
*สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ท่ีอ้างอิงกบัผลตอบแทนของ Franklin US Index

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1)

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย

กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1) 

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 6,638.22             0.62
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 229.31               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 1,146.55             0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 30.00                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 2,571.71             0.24

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 10,615.80              0.99
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,073,436,552.46  บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1)



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3Y1 ห้ามขายผูล้งทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1) 

ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี  (1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) 
-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. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
- - - -

รายงานประจาํปี     8
วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2563 (1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)
ของกองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3Y1)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้ (arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย
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วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย



รายงานประจาํปี     28
วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย


