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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั  ตัง้แต่
วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 และวนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ ดไีลท์ (ONE-DELIGHT) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) (ONE-DELIGHT-RA) มี
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่-0.09% ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่ค านวณจากดชันีชีว้ดั คอื ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผู้
ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1-3 ปี ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงนิ 1 ลา้นบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณชิย ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและดชันีผลตอบแทนรวม
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิ
สุทธใินช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่-0.97% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) (ONE-DELIGHT-RD) มผีล
การด าเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่-0.11% ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งค านวณจากดชันีชี้วดั คอื ผลตอบแทนรวมของดชันีพันธบตัรรฐับาลระยะสัน้
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผู้
ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1-3 ปี ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงนิ 1 ลา้นบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณชิย ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและดชันีผลตอบแทนรวม
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิ
สุทธใินช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่-0.97% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืตราสารกึง่
หนี้กึง่ทุน และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
หน่วยลงทุนกองทุนอีทเีอฟ (ETF)เป็นต้น โดยอาจลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกนิร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในตราสารขา้งต้นตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ย
ละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม ซึง่สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ ย และสภาวะ
อตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตน้ ฯลฯ

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรบัตวัลดลงจาก 1,587.79 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 มาอยู่ทีร่ะดบั 1,568.33 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 
65 หรอืปรบัตวัลดลง 1.2%

ในช่วงตน้ปีดชันีฯ ยงัคงปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องจากปลายเดอืนธ.ค. สอดคลอ้งกบัทศิทางตลาดหุน้ทัว่โลก ประกอบกบัราคาเชื้อเพลงิทีป่รบัตวั
ขึน้ต่อเนื่องยงัช่วยหนุนราคาหุน้กลุ่มน ้ามนั รวมถงึไดร้บัปัจจยัหนุนจากการการรายงานผลประกอบการ 4Q64 ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัทีร่ายงานก าไร
ดกีว่าคาดมสีดัส่วนราว 40% แต่ความกงัวลต่อการใชน้โยบายทางการเงนิทีต่งึตวัขึ้นของเฟดท าให้ตลาดปรบัตวัลง อกีทัง้ความขดัแย้งระหว่างยูเครนและ
รสัเซียที่รุนแรงขึน้ การเดนิหน้าเจรจาสนัตภิาพระหว่างรสัเซียและยูเครนท าใหบ้รรยากาศการลงทุนกลบัมาดขีึ้นเพยีงระยะสัน้ เนื่ องจาก การเจรจาไม่ได้
ขอ้สรุปและมแีนวโน้มยดืเยือ้

ในช่วงไตรมาส 2 ดชันีแกว่งตวั sideways down หลงัรายงานประชุมเฟดบ่งชีว้่าคณะกรรมการมคีวามเหน็ใหใ้ชน้โยบายการเงนิที่ตงึตวัขึน้
อย่างชดัเจน ตลาดหุน้ไทยยงัถูกกดดนัจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรงขึ้นในหวัเมอืงใหญ่ของจนี โดยเฉพาะในเมอืงเซี่ยงไฮ้ส่งผลใหร้ฐับาล
ประกาศลอ็กดาวน์และใชม้าตรการควบคุมอย่างเขม้งวด นกัลงทุนเริม่กงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยจากการเร่งขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางทัว่โลก
เพือ่สกดัเงนิเฟ้อทีย่งัคงท าสถติสิงูสุดใหมใ่นรอบหลายปี โดยในเดอืนม.ิย. เฟดไดม้มีตขิ ึน้ดอกเบีย้นโยบาย 75bps มาอยู่ทีร่ะดบั 1.50-1.75% ดา้นธปท.เริม่ส่ง
สญัญาณว่าอาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายในปีนี้

ส าหรบัตลาดหุน้ไทยในครึง่ปีหลงั มองว่าตลาดจะยงัคงมคีวามผนัผวน คาดว่าปัจจยักดดนัตลาดหลกัจะมาจากการปรบัขึน้ดอกเบีย้มากกว่า
คาดของเฟด โดยตลาดคาดว่าเฟดมโีอกาสปรบัขึน้ดอกเบีย้ขึน้มากถงึ 1.0% ในการประชุมเดอืนก.ค. และความกงัวลการเกดิ Recession นอกจากนี้ ยงัคงมี
ปัจจยัเสีย่งจากสถานการณ์รสัเซยี-ยเูครน ทีย่งัคงยดืเยือ้ ท่าทขีองจนีหลงัการคลายลอ็กดาวน์ และค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบใหเ้งนิทุนไหล
ออก อย่างไรกด็ ีปัจจยัหนุนจากการเปิดประเทศรบันกัท่องเทีย่ว กจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ริม่กลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิช่วยใหต้ลาดม ีDownside จ ากดั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานประจ าปี     2
วรรณ ดไีลท์



รายงานประจ าปี     3
วรรณ ดไีลท์

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหน้ีในไตรมาสท่ี 2 (เมษายน - มิถนุายน) ปี 2565

ภาวะตลาดเงิน 
ไตรมาส 2 ปี 2565 กนง. มมีตใิหค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวเ้ท่าเดมิที ่0.50% ตามทีต่ลาดคาด อย่างไรกต็าม  คณะกรรมการ 3 ใน 7 ท่านมี

มตใิหป้รบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 25 bps ในการประชุมเดอืน ม.ิย. ซึง่เป็นการส่งสญัญาณว่าจะมกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในอีกไมช่า้ โดยระบุว่า การ
ด าเนินนโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายมากในปัจจุบนัจะมคีวามจ าเป็นลดลงในระยะขา้งหน้า 

ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ย 50 bps ในเดอืน พ.ค. และปรบัขึน้ 75 Bp. ในเดอืน ม.ิย. เป็นระดบั 1.25%-1.75% เพื่อ
จดัการกบัเงนิเฟ้อ และปรบัลดงบดุลลงเดอืนละ 4.75 หมืน่ลา้นดอลลาร ์ในเดอืน ก.ค. และ ส.ค. นี้ ก่อนทีจ่ะขยบัเพิม่เป็น เดอืนละ 9.5 หมืน่ลา้นดอลลาร ์นบัตัง้แต่
เดอืน ก.ย. นี้ เป็นตน้ไป

* อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าวงเงนิต ่าสุด และอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MLR ของ 5 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่

ภาวะตลาดตราสารหน้ี

ความเคลือ่นไหวของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร (Bond Yield) ไตรมาสที ่2 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากกการ
ประชุม กนง. ในเดอืน ม.ิย.  และไดส้่งสญัญาณว่าจะมกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในอกีไม่ชา้ สวนทางกบัการประชุมในครัง้ก่อนทีค่ณะกรรมการมมีตเิป็น
เอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบาย และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยยงัปรบัตวัเพิม่ขึน้ตาม UST จากการทีธ่นาคารกลางต่างๆทัว้โลกด าเนินนโยบาย
การเงนิแบบเขม้งวดมากขึน้เพือ่จดัการกบัเงนิเฟ้อทีส่งูกว่าทีค่าดการณ์ไว ้น าโดย FED ทีป่รบัอตัราดอกเบี้ยนโยบายขึน้ 50 Bps. ในเดอืน พ.ค. และ 75 Bps. ใน
เดอืน ก.ค. และตลาดยงัคาดการณ์ว่าการประชุมในเดอืน ก.ค. FED กน่็าจะปรบัขึน้ดอกเบี้ยอกี 75 Bps. , ECB ส่งสญัญาณจะยุตโิครงการซื้อพนัธบตัรในวนัที ่1 
ก.ค. และจะปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ย 0.25% เป็นครัง้แรกในเดอืนก.ค., BOE ปรบัขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครัง้ที่ 5 ตดิต่อกนัอีก 25bps เป็น 1.25% และยงัให้
ความส าคญัต่อการจดัการเงนิเฟ้อเป็นอนัดบัแรก

Yield Curve ของพนัธบตัรรฐับาล ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 กบั ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ปี 2565

 Q2/2022 Q1/2022 Chg.

Fixed 3 Mth 0.3338   0.3338   0.0000

Fixed 6 Mth 0.4250   0.4250   0.0000

Fixed 12 Mth 0.4250   0.4250   0.0000

MLR 5.3050   5.3050   0.0000

 FX Q2/2022 Q1/2022

USD/THB 35.36       33.14       

GBP/THB 42.83       43.30       

JPY/THB 25.93       26.93       

EUR/THB 36.78       36.82       

 ThaiBMA Market Q2/2022 Q1/2022 %Change

(Mln Baht.)

Total Trading Value 3,290,396.19 4,271,552.62 -22.97%

Daily Average 57,726.25      68,896.01      -16.21%

Total Return Index (Gov. Bond) 289.81           304.35           -4.78%

 Foreign Trading Q2/2022 Q1/2022 Change

(Mln Baht.)

Outright Trading - Total 67,446.55      85,558.65      18,112.10-   

Outright Trading - TTM>1 Yrs. 12,092.88      52,293.76      40,200.88-   

Net Holding 1,029,625.00 1,046,017.00 16,392.00-   



กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 19 กรกฎาคม 2562
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 

และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนกองทุน
โครงสร้างพืน้ฐาน และหน่วยลงทุนกองทุนอทีเีอฟ (ETF) เป็นตน้ โดยอาจลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ซึง่การลงทุน
ในต่างประเทศจะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอื
ให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในตราสารขา้งตน้ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม ซึง่สดัส่วนการลงทุนขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์
อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตน้ ฯลฯ

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนทีจ่่ายเงนิปันผล คอื 
ONE-DELIGHT-RD และ ONE-DELIGHT-ID จากก าไรสะสมหรอืก าไรสุทธ ิเมือ่กองทุนมกี าไรสะสมหรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชี
ทีจ่่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมท่ าใหก้องทุนมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 
ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิารณาจ่ายในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธนิัน้ๆ 
ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 มถุินายน ของทุกปี
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณชิย ์ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณชิย ์ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2021 - 30/06/2022) : 0.37
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

หน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุ

ชนิด RA ชนิดIA ชนิด RD ชนิด ID

ยงัไม่เปิดให้บริการ ยงัไม่เปิดให้บริการ

มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000 บาท 30,000,000 บาท 5,000 บาท 30,000,000 บาท

มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000 บาท 1,000,000 บาท 1,000 บาท 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (% ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (trustee fee) (% ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (registrar fee) (% ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไมจ่่ายเงนิปันผล ไมจ่่ายเงนิปันผล จ่ายเงนิปันผล จ่ายเงนิปันผล

ชนิดหน่วยลงทนุ

รายงานประจ าปี     4
วรรณ ดไีลท์



กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.9291 บาท

รายงานประจ าปี     5
วรรณ ดไีลท์

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 11,992,317.43 29.84%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA+ - -
Rate AA 4,041,709.20 10.06%
Rate AA- - -
Rate A+ 1,967,543.48 4.90%
Rate A 2,023,099.44 5.03%
Rate A- 4,019,054.47 10.00%
Rate BBB+ 8,069,525.07 20.08%
Rate BBB - -
Rate BBB- - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 7,458,503.00 18.56%
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 0.00 0.00%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 503,354.60 1.25%
สนิทรพัย์อืน่ๆ* 278,753.98 0.69%
หนีส้นิอืน่ๆ (159,227.04) -0.40%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 40,194,633.63 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รายงานประจ าปี     6
วรรณ ดไีลท์

กองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 1,906.89              30.64
2 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,204.10              19.35
3 บล.อาร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 927.14                14.90
4 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 552.17                8.87
5 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 492.80                7.92
6 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 421.76                6.78
7 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 379.42                6.10
8 บล.ทสิโก ้จ ากดั 314.46                5.05
9 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 24.11                  0.39
10 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ -                     0.00

 รวมค่านายหน้า 10 อนัดบัแรก 6,222.85                 100.00



แบบ 117-5

รายงานประจ าปี     7
วรรณ ดไีลท์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)

    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 191.49               0.41

    -   หน่วยลงทุนชนดิ RD 31.44                 0.07

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 14.86                 0.03

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 49.54                 0.11

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 40.00                 0.09

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 2.82                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 330.16                   0.71

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 46,297,940.44       บาท



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถนุายน 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรง
หรอืที ่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. นายชยัพฤกษ ์กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไม่ม ี 
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



แบบ 126 (1) - 4
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564- 30 มิถนุายน 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 8.87
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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