
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่งทุนในกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (feeder fund)
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) : ชือ่ย่อ ONE-DISC-RA 
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) : ชือ่ย่อ ONE-DISC-RD 
3. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (IA) : ชือ่ย่อ ONE-DISC-IA 
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (ID) : ชือ่ย่อ ONE-DISC-ID 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป RA 
(ONE-DISC-RA) ในการเสนอขายครัง้แรก โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดอืน่ บรษิทัจดัการ
จะประกาศใหท้ราบก่อนการเสนอขายอกีครัง้ โดยตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ 
และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 7,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 20 พฤศจกิายน 2562
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ตุลาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Master Fund) คอื กองทุน Baillie 
Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงนิ USD ประเภทสะสมมลูค่า) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่กองทุนหลกัเป็นกองทุนทีอ่ยู่ภายใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบรหิารจดัการโดย Baillie 
Gifford Investment Management (Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทุนหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนุมตัขิองธนาคารกลางแห่งไอรแ์ลนด ์(Central 
Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS

กองทุนหลกัมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทัว่โลก เพือ่
สรา้งผลตอบแทนในระยะยาว ซึง่ตราสารทุนทีก่องทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สามญั และหลกัทรพัยท์ีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้(transferable securities) อื่น ๆ 
เช่น หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิ ์หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิแ์ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรอืใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ง  ทัง้นี้ กองทุนหลกัจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกจิขนาดเลก็หรอืในกจิการทีเ่ริม่ด าเนินการทีม่แีนวโน้มการเติบโตทีด่ใีนระยะยาว โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกจากทมีผูจ้ดัการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) 
และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน

ส่วนทีเ่หลอืจากการลงทุนในกองทุนหลกั กองทุนอาจพจิารณาลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตรา
สารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน และ/หรอืเงนิฝากในสถาบนัการเงนิ รวมทัง้อาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใดตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาขอ้มลูกองทุนหลกัไดจ้าก www.bailliegifford.com ฯลฯ
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 5,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-16.00 น. 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :   ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ :  ไมเ่กนิ 0.535% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2021 - 30/04/2022) :   0.04
หมายเหต ุ:     ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้      NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)
-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. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. 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



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC) ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ASSF 423.22               0.01
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 22,992.45           0.79
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 468.31               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 2,341.57             0.08
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 18.84                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 106.58               0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 26,350.97              0.90
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 2,941,721,376.21  บาท



กองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC)
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.7830 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund 3,987,893.43   2,059,095,129.65 97.88%
รวมหน่วยลงทนุ 2,059,095,129.65 97.88%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  78,033,362.37 3.71%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  5,079,226.15 0.24%
รวมเงินฝากธนาคาร 83,112,588.52 3.95%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (27,837,754.89) 1.32%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (10,771,094.33) -0.51%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 2,103,598,868.95  100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 2,059,095,129.65
     เงนิฝากธนาคาร 83,108,128.70
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 4,459.82
          จากการขายเงนิลงทนุ 61,960,385.76
                    รวมสนิทรพัย์ 2,204,168,103.93
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 7,112,624.61
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 89,798,140.65
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,548,205.04
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 668.97
     หนี้สนิอื่น 109,595.71
                    รวมหนี้สนิ 100,569,234.98
สนิทรพัยส์ุทธิ 2,103,598,868.95

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 2,150,259,351.55
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 2,186,309,131.42   
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (2,232,969,614.02)  
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 2,103,598,868.95

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 215,025,935.1546
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.7830

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ASSF 9.7813                  
หน่วยลงทนุชนิด RA 9.7830                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ASSF 4,859,938.0602     
หน่วยลงทนุชนิด RA 210,165,997.0944  

รวม 215,025,935.1546  

กองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 เมษายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 12,071.40             
              รวมรายได้ 12,071.40             
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 23,415,671.95       
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 468,313.48            
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,341,567.17         
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 18,843.91             
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 106,576.60            
              รวมคา่ใชจ่้าย 26,350,973.11       
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (26,338,901.71)      

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (281,868,241.41)    
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (1,323,657,290.58)  
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (88,984,036.87)      
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 143,534,802.79     
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (1,550,974,766.07)  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (1,577,313,667.78)  
หกั ภาษีเงนิได้ (1,810.71)              
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (1,577,315,478.49)  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด ASSF (27,946,123.24)      
หน่วยลงทนุชนิด RA (1,549,369,355.25)  

รวม (1,577,315,478.49)  
-                       

กองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 2,059,095,129.65  100.00                  

     BG WORLDWIDE DISCOVERY-BUSDA 3,987,893.4340 2,059,095,129.65 100.00              
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 3,944,207,694.80 บาท) 2,059,095,129.65  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 เมษายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั)  ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 
2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (ONE-DISC-RA) สรา้ง
ผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -40.75 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -13.77 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country World Small 
Cap Index ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
เงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country 
World Small Cap Index ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ในสัดส่วนประมาณ
รอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงนิปันผล (ONE-DISC-ASSF) 
ผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -40.75 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -13.77 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country World Small 
Cap Index ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
เงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country 
World Small Cap Index ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ในสัดส่วนประมาณ
รอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC) กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Master 
Fund) คอื กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงนิ USD 
ประเภทสะสมมลูค่า) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่กองทุนหลกัเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต ้Baillie Gifford 
Worldwide Funds PLC และบรหิารจดัการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทุนหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ทีป่ระเทศ
ไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนุมตัขิองธนาคารกลางแห่งไอรแ์ลนด ์(Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS

กองทุนหลกัมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทัว่โลก เพื่อสรา้งผลตอบแทนใน
ระยะยาว ซึ่งตราสารทุนทีก่องทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สามญั และหลกัทรพัย์ทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น 
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิ ์หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิแ์ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 
หรอืในประเทศใดประเทศหนึ่ง  ทัง้นี้ กองทุนหลกัจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกจิขนาดเลก็หรอืในกจิการทีเ่ริม่ด าเนินการทีม่แี นวโน้มการเตบิโตทีด่ใีน
ระยะยาว โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกจากทมีผูจ้ดัการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน

ส่วนทีเ่หลอืจากการลงทุนในกองทุนหลกั กองทุนอาจพจิารณาลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่
หนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝากในสถาบันการเงนิ รวมทัง้อาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาขอ้มลูกองทุนหลกัไดจ้าก www.bailliegifford.com ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ 30 เมษายน 2565 ดชันี MSCI ACWI ปรบัตวัลดลง 12.25% โดยในช่วงปลายปี 2564 ตลาด
ปรบัตวัผนัผวน จากความกงัวลเกีย่วกบัการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) โดยเฉพาะการหยุดการเขา้ซื้อสนิทรพัย์ (QE 
Tapering) ซึง่จะน าไปสู่การลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ต่อไป อกีทัง้ Fed เองเริม่ส่งสญัญาณการขึน้อตัราดอกเบี้ยทีร่วดเรว็มากขึน้ในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนไตรมาส 3 ปี 2564 โดยเฉพาะในสหรฐัฯ ออกมาดอีย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เหน็ถึงเศรษฐกจิสหรฐัฯ
โดยรวมยงัคงดอียู่ ซึง่เป็นหนึ่งปัจจยัทีค่อยสนบัสนุนหุน้ทัว่โลกในช่วงปลายปี 2564

ในปี 2565 ตลาดหุน้ทัว่โลกไดร้บัผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกั คอื ความกงัวลเรื่องการขึน้ดอกเบี้ยของ Fed ทีม่มีากขึน้อย่างต่อเนื่อง และ 
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยเูครน  โดย Fed ไดป้รบัดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.25% ในเดอืนมนีาคม 2565  และ 0.50% ในเดอืนพฤษภาคม 2565 
เพือ่ควบคุมเงนิเฟ้อ (CPI) ทีย่งัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องมากกว่ารอ้ยละ 8  พรอ้มทัง้ส่งสญัญาณในการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ในช่วงเวลาอนัใกล ้
โดยจะลดขนาดงบดุลในอตัราสงูสุดที ่9.5 หมืน่ลา้นดอลลาร์สหรฐัต่อเดอืน อกีทัง้ยงัพจิารณาถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพื่อ
ปรบัลดเงนิเฟ้อใหเ้ขา้สู่เป้าหมายทีร่ะดบั 2% อย่างมเีสถยีรภาพ โดยอาจจะขึน้อตัราดอกเบี้ยครัง้ละ 0.5%หรอืมากกว่าได้ในอนาคต ในขณะทีส่ถานการณ์
ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยเูครนยงัคงไมจ่บลงจนถงึปัจจุบนัท าใหก้ดดนัราคาพลงังานทรงตวัในระดบัสงู

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลก มโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อทีป่รบัตัวเพิม่ขึน้ ซึง่จะส่งผล
ต่อการด าเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ Fed ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกจิโลกให้ชะลอตวัลงได้ อย่างไรก็ตาม 
บลจ.วรรณ คาดว่าการชะลอตวัดงักล่าวน่าจะเป็นผลกระทบระยะสัน้และไม่กระทบรุนแรงในลกัษณะที่เป็นวกิฤติทางเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ โดยใน ระยะยาว
เศรษฐกจิทัว่โลกน่าจะยงัเตบิโตไดห้ลงัจากกลบัมาใชช้วีติปกตหิลงัผ่านพน้โรคระบาด อกีทัง้ผลประกอบการบรษิทัสหรฐัฯ และบรษิทัทั ว่โลกยงัออกมาได้ดี
อย่างต่อเนื่อง บลจ.วรรณ จงึยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหลกัทรพัย์ทัว่โลกในระยะยาว โดยเฉพาะหุน้ที่มปัีจจยัพื้นฐานทีด่แีล ะมแีนวโน้มที่จะสามารถ
เติบโตได้ในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี่ (ONE-DISC) ที่เน้นลงทุนในธุรกจิที่อยู่ในช่วงการเติบโตระยะเริ่มต้น และมี
แนวโน้มทีจ่ะเตบิโตและมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นผูน้ าในแต่ละกลุ่มอุตสหกรรมนัน้ๆ ไดใ้นระยะถดัไป

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)


