
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564
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/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนกองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐาน และหน่วยลงทุนกองทุนอทีเีอฟ (ETF) เป็นตน้ โดยอาจลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ซึง่การลงทุน
ในต่างประเทศจะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอื
ใหค้วามเหน็ชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในตราสารขา้งตน้ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม ซึง่สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์
อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า เป็นตน้ ฯลฯ

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนทีจ่่ายเงนิปันผล คอื 
ONE-DELIGHT-RD และ ONE-DELIGHT-ID จากก าไรสะสมหรอืก าไรสุทธ ิเมือ่กองทุนมกี าไรสะสมหรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชี
ทีจ่่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมท่ าใหก้องทุนมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่ ีการจ่ายเงนิปันผลนัน้ 
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 - 31/12/2021) : 0.16
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



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
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-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช 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 ดีไลท ์(ONE-DELIGHT) ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT)

แบบ 117-5

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.เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)

    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 100.97               0.20

    -   หน่วยลงทุนชนดิ RD 21.40                 0.04

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 8.16                  0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 27.19                 0.05

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 20.16                 0.04

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 1.81                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 179.69                   0.35

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 50,410,422.31       บาท

กองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 1,906.89              39.75
2 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,204.10              25.10
3 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 552.17                11.51
4 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 492.80                10.27
5 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 379.42                7.91
6 บล.ทสิโก ้จ ากดั 229.52                4.78
7 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 32.10                  0.67
8 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ -                     0.00

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 4,797.00                 100.00



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT)

กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.0025 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 3,997,125.66 8.71%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA+ - -
Rate AA 4,071,981.00 8.87%
Rate AA- 0.00%
Rate A+ 2,004,056.16 4.37%
Rate A 4,056,099.24 8.84%
Rate A- 7,124,804.65 15.53%
Rate BBB+ 10,085,629.76 21.98%
Rate BBB 5,030,683.40 10.96%
Rate BBB- - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 8,793,921.00 19.17%
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - -
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 783,628.25 1.71%
สนิทรพัย์อืน่ๆ* 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ๆ (64,334.77) -0.14%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 45,883,594.35 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT)

2564
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 44,915,053.20
     เงนิฝากธนาคาร 783,606.87
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 249,269.05
                    รวมสนิทรพัย์ 45,947,929.12
หน้ีสิน
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 45,434.44
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 18,156.58
     หนี้สนิอื่น 743.75
                    รวมหนี้สนิ 64,334.77
สนิทรพัยส์ุทธิ 45,883,594.35

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 45,871,873.86
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (355,534.95)       
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 367,255.44        
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 45,883,594.35

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 4,587,187.3843
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.0025

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด RA 10.0277            
หน่วยลงทนุชนิด RD 9.8331              

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด RA 3,993,396.9621 
หน่วยลงทนุชนิด RD 593,790.4222    

รวม 4,587,187.3843 

กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT)

2564
รายได้
        รายไดเ้งนิปันผล 196,918.90  
        รายไดด้อกเบีย้ 489,394.50  
              รวมรายได้ 686,313.40  
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 122,364.77  
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 8,157.70      
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 27,192.23    
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 20,164.56    
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 1,810.30      
        ต้นทนุการท ารายการ 4,797.00      
              รวมคา่ใชจ่้าย 184,486.56  
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ 501,826.84  

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (266,229.02) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ 101,646.56  
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (164,582.46) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ 337,244.38  
หกั ภาษีเงนิได้ (42,653.16)   
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ 294,591.22  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด RA 248,369.68  
หน่วยลงทนุชนิด RD 46,221.54    

รวม 294,591.22  
-              

กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 8,793,921.00     19.58                    

     กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 106,200         1,476,180.00    3.29                 

     กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐานบรอดแบนด์อนิเตอรเ์น็ต จสัมนิ 18,700          192,610.00      0.43                 

     กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 57,300          421,155.00      0.94                 

     กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท 104,400         453,096.00      1.01                 

     กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท 6,400            96,640.00        0.22                 

     ทรสัต์เพื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 63,400          798,840.00      1.78                 

     ทรสัต์เพื่อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท 55,600          1,123,120.00    2.50                 

     ทรสัต์เพื่อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เคทบีเีอสท ีมกิซ์ 7,100            69,580.00        0.15                 

     ทรสัต์เพื่อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ อลัไล 187,700         1,313,900.00    2.93                 

     ทรสัต์เพื่อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เหมราช 66,200          599,110.00      1.33                 

     ทรสัต์เพื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ แกรนด์ รอยลั ออคดิ โฮสพทีาลติี้ ทีม่ขี ้อตกลงในการซื้อคนื 39,000          390,000.00      0.87                 

     ทรสัตเพื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 61,700          783,590.00      1.74                 

     ทรสัต์เพื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดยัเทรยีล โกรท 63,100          845,540.00      1.88                 

     ทรสัต์เพื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์อมิแพค็ โกรท 13,100          230,560.00      0.51                 

พนัธบตัร 3,997,125.66     8.90                       

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 3,997,125.66     8.90                       

          ธนาคารแห่งประเทศไทย 10/03/2565 2,000            1,998,287.50    4.45                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/01/2565 1,000            999,752.80      2.23                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย 24/03/2565 1,000            999,085.36      2.22                 

หุ้นกู้ 32,124,006.54  71.52                    

     บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 3/07/2565 4.500            3,000            3,016,658.13    6.72                 

     บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 5/03/2566 4.000            5,000            5,015,888.90    11.16               

     บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 16/06/2567 1.760            2,000            2,002,513.14    4.45                 

     บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 30/06/2565 2.750            3,000            3,018,790.29    6.72                 

     บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 19/08/2565 2.430            5,000            4,979,223.60    11.09               

     บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 15/08/2567 3.110            2,000            2,041,860.54    4.55                 

     บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 14/07/2566 2.100            2,000            2,019,668.42    4.50                 

     บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 13/06/2565 2.300            2,000            1,997,659.00    4.45                 

     บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 29/03/2565 3.100            2,000            2,000,786.98    4.45                 

     บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 15/07/2568 2.350            2,000            1,998,007.78    4.45                 

     บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 22/07/2565 2.240            4,000            4,032,949.76    8.98                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 45,876,054.98 บาท) 44,915,053.20  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564



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

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ.วรรณ จ ากดั) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของรอบปีบญัช ีตัง้แต่
วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป (RA) 
(ONE-DELIGHT-RA) มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่0.61% ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งค านวณจากดชันีชี้วดั คือ ผลตอบแทนรวม
ของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1-3 ปี ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิอตัราดอกเบี้ยเงนิ
ฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงนิ 1 ลา้นบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณชิย ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT Total 
Return Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธใินช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่0.12% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป (RD) 
(ONE-DELIGHT-RD) มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่0.60% ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งค านวณจากดชันีชี้วดั คือ ผลตอบแทนรวม
ของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1-3 ปี ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิอตัราดอกเบี้ยเงนิ
ฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงนิ 1 ลา้นบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณชิย ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT Total 
Return Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธใินช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่0.12% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืตรา
สารกึง่หนี้กึง่ทุน และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนกองทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และหน่วยลงทุนกองทุนอทีเีอฟ (ETF)เป็นตน้ โดยอาจลงทุนทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ซึง่การลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกนิรอ้ยละ 79 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในตราสารขา้งตน้
ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม ซึง่สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย และ
สภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตน้ ฯลฯ

โดยในรอบระยะเวลา ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2564 ถงึเดอืนธนัวาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย มกีารประชุมจ านวน 4 ครัง้ โดย กนง. มมีตคิงอตัราดอกเบี้ยตลาดซื้อคนืพนัธบตัรระยะ 1 วนั ทีร่อ้ยละ 0.50  ส าหรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากและ
อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมถึงเดอืนธนัวาคม 2564  อยู่ในระดบัทรงตวั โดย ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2564 อตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.250 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.320-0.375 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 
6 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 อตัราดอกเบี้ย เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืแบบมรีะยะเวลา 
(MLR) อยู่ทีร่ะดบั 5.25-5.47%

ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนกรกฏาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม 2564 พบว่า อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รฐับาลปรบัตวัขึน้ทุกช่วงอายุ โดยช่วงอายุไมเ่กนิ 1 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 3-11 bps (Basis Point)  ช่วงอายุ  1 - 3 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 3-
25 bps ช่วงอายุ  3 - 7 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 25-46 bps ช่วงอายุ 7-10 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 14-37 bps ช่วงอายุ 10-20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้
โดยเฉลีย่ 14-32  bps และอายุมากกว่า 20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 16-35 bps

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไว้วางใจใหบ้รษิทั
ดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT)


