
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3YA 

ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX3YA)
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกาย 2564

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม
อายโุครงการ : ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ ่ากว่า 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน 

นบัจากวนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม

ทุนจดทะเบียน : 10,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 1,000 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 20 มถุินายน 2562
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู)
นโยบายการลงทุน : (1) กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ เช่น ตัว๋แลกเงนิธนาคารพาณชิย ์เงนิฝากใน
ธนาคารพาณชิย ์และตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) และอาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(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) หรอืในระดบัทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(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 รวมถงึสกุลเงนิทีก่องทุนจะลงทุนและไดร้บัผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัก่อนการเสนอ
ขายครัง้แรก 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และส าหรบัการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากต่างประเทศ 
กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จ านวน ทัง้นี้ หากมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบัการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าว กองทุน
อาจจะเขา้ลงทุนในตราสารทีม่อีายุยาวกว่าอายุโครงการ อย่างไรกด็ ีกองทุนจะเขา้ท าสญัญาขายตราสารดงักล่าวล่วงหน้าเพือ่ใหอ้ายุของสญัญาสอดคลอ้งกบัอายุ
โครงการ เป็นตน้ ฯลฯ
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 พฤษภาคมของทุกปี
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ(IPO) : 10 - 19 มถุินายน 2562
วนัท าการซ้ือ : บรษิทัจดัการไมเ่ปิดเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
วนัท าการขายคืน : บรษิทัจดัการจะไมเ่ปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกตภิายหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก :   500,000 บาท ทัง้นี้ มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก ยงัไมร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี                            
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : -
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน :   ไมก่ าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 
บรษิทัจดัการจะช าระคา่ขายคนืดงักล่าว ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี ่ www.one-asset.com
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/06/2021 - 30/11/2021) : 0.00
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้      
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

กองทุนรวมส าหรบั
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเท่านัน้

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3YA 
ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX3YA)

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรอืซบัซ้อน

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในผู้ออก และตราสารท่ีมีความเส่ียง
ด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มิถนุายน 2564 - 30 พฤศจิกาย 2564)
-ไมม่-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ากดั (http://www.one-asset.com) 
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ์ กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX3YA)
ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

แบบ 117-5

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
- - - -

กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 3YA ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA) 

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 2,397.94             0.23
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 166.90               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 834.50               0.08
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 15.04                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 193.74               0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 3,608.11                0.35
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,036,992,161.61  บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 3YA ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)



กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3YA
ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX3YA)

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 10.5272บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 6,995,623.78 0.67%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA - -
Rate AA- - -
Rate A+ - -
Rate A - -
Rate A- 306,220,168.80 29.28%
Rate BBB+ 373,149,997.20 35.67%
Rate BBB - -
Rate BBB- - -
Rate T1+ - -
Non-rated 87,732,000.00 8.39%
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - -
เงนิฝาก โดย COMMERCIAL BANK  OF QATAR 87,588,474.35 8.37%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 35,428,939.76 3.39%
สนิทรพัย์อืน่ๆ* 149,499,381.28 14.29%
หนีส้นิอืน่ๆ (631,055.62) -0.06%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,045,983,529.55 100.00%
*สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ท่ีอ้างอิงกบัผลตอบแทนของ Franklin US Index

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 3YA ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

2564
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 1,010,714,628.91
     เงนิฝากธนาคาร 35,425,829.36
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 9,550,289.95
                    รวมสนิทรพัย์ 1,055,690,748.22
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 9,076,163.05
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 613,481.50
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 466.60
     หนี้สนิอื่น 17,107.52
                    รวมหนี้สนิ 9,707,218.67
สนิทรพัยส์ุทธิ 1,045,983,529.55

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 993,599,751.61
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 52,383,777.94    
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 1,045,983,529.55

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 99,359,975.1760
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.5272

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

2564
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 11,931,317.29 
              รวมรายได้ 11,931,317.29 
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 2,397,938.94   
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 166,899.11      
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 834,495.22      
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 15,040.77        
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 193,736.72      
              รวมคา่ใชจ่้าย 3,608,110.76   
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ 8,323,206.53   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ 30,459,679.10 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (6,399,616.91)  
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 11,544,767.33 
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 35,604,829.52 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ 43,928,036.05 
หกั ภาษีเงนิได้ (509.49)           
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ 43,927,526.56 

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในประเทศ 769,503,034.58     76.13                    

พนัธบตัร 6,995,623.78          0.69                       

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 6,995,623.78       0.69                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203A 3/02/2565 3,000            2,997,477.18       0.30                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22106A 6/01/2565 4,000            3,998,146.60       0.39                 

หุ้นกู้ 762,507,410.80     75.44                    

     บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 3/05/2565 3.0600          180,000         87,732,000.00      8.68                 

     บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 28/06/2565 2.4600          110,000         110,918,005.00    10.97               

     บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 18/07/2565 3.8000          170,000         171,297,412.80    16.95               

     บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 18/07/2565 3.1000          190,000         191,741,217.00    18.97               

     บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 17/05/2565 3.5000          100,000         100,433,532.00    9.94                 

     บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 17/05/2565 3.1500          100,000         100,385,244.00    9.93                 

เงินลงทนุในต่างประเทศ 241,211,594.33     23.87                    

เงินฝากธนาคาร 82,636,050.00       8.18                       

     COMMERCIAL BANK  OF QATAR 18/07/2565 2.5000          1                  82,636,050.00      8.18                 

ออปชัน่ 158,575,544.33     15.69                    

     FTUSLX_CALL220713FTUSLX_CALL220713 13/07/2565 1                  158,575,544.33    15.69               
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 1,006,108,990.69 บาท) 1,010,714,628.91  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ 3YA ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2564



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-COMPLEX3YA)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั)  ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก
ของรอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถึงวนัที่ 30 พฤศจกิาย 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รเีทริ์น 3YA 
หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
(ONE-COMPLEX3YA) มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่4.38% ซึง่ดชันีชีว้ดั คอื ไม่ม ีเนื่องจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการ
ด าเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง  ซึง่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงทีส่รา้งขึน้ส าหรบักองทุนนี้โดยเฉพาะ (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา ดชันี Franklin US Index ทีใ่ชใ้นการอา้งองิสญัญาอนุพนัธ ์ปรบัตวัเพิ่มขึน้ประมาณ 
2.82% จากระดบั 392.80 จุด ณ ช่วงเปิดตลาด ในวนัที ่1 มถุินายน 2564 ไปปิดทีร่ะดบั 403.88 จุด ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 
2564 โดยในช่วงเดอืนมถุินายน 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัลงช่วงกลางเดอืนสู่ระดบัต ่าสุดที ่390.30 จุด ณ วนัที่ 18 มถุินายน 2564 
จากความกงัวลก่อนการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ว่าจะมกีารปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบาย หรอืลดปรมิาณการ
เขา้ซือ้สนิทรพัย ์(QE Tapering) เรว็กว่าคาด ทัง้นี้ ทีป่ระชุมมมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบาย และปรมิาณการเขา้ซือ้สนิทรพัย ์แต่
ไดป้รบัเพิม่คาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2564 ขึน้เป็น 3.4% โดยกล่าวว่าเป็นการเพิม่ขึน้เพยีงชัว่คราว ส่งผลให้ดชันีฯ ปรบัตวัขึน้ต่อถงึ
เดอืนสงิหาคม 2564

ต่อมาในเดอืนกนัยายน 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่างหนกั โดยมแีรงกดดนัจากคาดการณ์เงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผล
ใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ พุ่งขึน้ในช่วงปลายเดอืน และ Dot Plot ชีว้่า Fed อาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายเรว็ขึน้ คอืเริม่ใน
ปี 2565 จากเดมิในปี 2566 อกีทัง้ตลาดกงัวลประเดน็การพจิารณาเรื่องการขยายเพดานหนี้ เพื่อหลกีเลีย่งภาวะ ‘Government 
Shutdown’ ต่อมาในเดอืนตุลาคม ดชันีฯ ปรบัตวัขึน้ โดยมแีรงหนุนจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และการทีวุ่ฒสิภาสหรฐัฯ บรรลุ
ขอ้ตกลงขยายเพดานหนี้สหรฐัฯ ระยะสัน้ อย่างไรกต็าม ในเดอืนพฤศจกิายน ดชันีฯ ปรบัตวัลง หลงั Fed ส่งสญัญาณว่าอาจมี
การเร่งลดการเขา้ซือ้สนิทรพัย ์(QE Tapering) เน่ืองจาก อตัราเงนิเฟ้อสหรฐัฯ พุ่งขึน้สงู อกีทัง้มกีารคน้พบ COVID-19 สายพนัธุ ์
Omicron ในแอฟรกิาใต ้เป็นความเสีย่งต่อเศรษฐกจิโลก

บลจ.วรรณ คาดว่าดชันี Franklin US Index มโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อ
เงนิเฟ้อ ซึง่จะสง่ผลต่อการด าเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ ใหใ้ชน้โยบายการเงนิทีต่งึตวัมากขึน้ ทัง้การเร่งการขึน้อตัรา
ดอกเบีย้นโยบาย และการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ประกอบกบัประธานาธบิดโีจ ไบเดน พยายามผลกัดนัการ
ปรบัขึน้ภาษขีองบรษิทัจดทะเบยีนในสหรฐัฯ อกีทัง้ไวรสัโควดิยงัมโีอกาสในการกลายพนัธไ์ดอ้กีในอนาคต ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหล่านี้
จะกดดนัใหต้ลาดเกดิความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ อย่างไรกต็าม บลจ. วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้สหรัฐฯ ในระยะ
ยาว จากตวัเลขเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัอย่างต่อเนื่อง และการทีส่หรฐัฯ เป็นหนึ่งในประเทศทีม่บีรษิทัจดทะเบียนทีม่กีารเตบิโตทีด่แีห่ง
หนึ่งของโลก ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลบวกต่อตลาดหุน้สหรฐัฯ ในระยะยาว ทัง้นี้ ดชันี Franklin US Index มกีลยุทธใ์น
การควบคุมความผนัผวนของดชันีฯ อยู่  ซึง่จะเป็นผลดต่ีอนกัลงทุนต่อไป

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ ได้มอบหมาย
ความไว้วางใจให้บรษิัทดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)


