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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 
6 เดอืนหลงั  ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุน
เปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงัอยู่ที ่0.91% ต่อปี
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนกัระหว่างอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 
ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี  ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 50 และผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันตีราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผู้ออกตราสารอยู่
ในระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 และอตัราผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1-3 
ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่0.50% ต่อปี (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทน
ของกองทนุ)
หมายเหตุ การเปลีย่นเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชว้ดัผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าใหผ้ลการด าเนินงานขอกองทุนรวมดขีึน้เมือ่เปรยีบเทยีบ
ตวัชีว้ดัมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทีก่องทนุลงทนุบางสว่นไม่มภีาระภาษ ีขณะทีต่วัชีว้ดัมาตรฐานใหม่ค านวณจากสมมตฐิานตราสารหนี้
ทัง้หมดเสยีภาษี

กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูและมคีวามมัน่คง
เป็นหลกั และ/หรอื ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรอื
กองทนุรวมผสม ตลอดจนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรอืกองทุน
รวมผสม ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนใ นสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพือ่ลดหรอืป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาด
ในขณะนัน้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์
อตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น  ในกรณีทีก่ องทุนลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทนุอาจจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) และ/หรอื ตราสารหนี้ทีม่ ี
การจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Notes) นอกจากนี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) ซึง่เป็นไปตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบให้
ลงทนุได ้ ทัง้นี้ กองทนุจะลงทุนในทรพัยส์นิประเภทตราสารหนี้รวมกนัทุกขณะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

โดยในรอบระยะเวลา 12 เดอืนทีผ่่านมาตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนธนัวาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงนิของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มกีารประชุมจ านวน 8 ครัง้ โดย กนง. มมีตคิงอตัราดอกเบี้ยตลาดซื้อคนืพนัธบตัรระยะ 1 วนั ไวท้ีร่อ้ยละ 0.50  
ส าหรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2563  ปรบัตวัลดลง
เลก็น้อย โดย ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2564 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย ์อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.250 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดอืน
อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 0.320-0.375 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 6 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 อตัราดอกเบี้ย เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่
ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 และอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยูท่ีร่ะดบั 5.25-5.47%

ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนธนัวาคม 2564 พบว่า อตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัเพิม่ขึน้ตลอดทัง้ Curve ช่วงอายุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 17-20 bps (Basis Point)  ช่วงอายุ  1 - 3 ปี 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 17-40 bps ช่วงอายุ  3 - 7 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 40-76 bps ช่วงอายุ 7-10 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 65-
76 bps ชว่งอาย ุ10-20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 65-108  bps และอายมุากกวา่ 20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 72-108 bps

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจ
ใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทนุของทา่น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ
เพือ่ประโยชน์สงูสดุของทา่นผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

ONE-DI

ครัง้ที่ วนัปิดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุ ก าหนดวนัจา่ยเงนิปันผล เงนิปันผลตอ่หน่วย ครัง้ที่ วนัปิดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุ ก าหนดวนัจา่ยเงนิปันผล เงนิปันผลตอ่หน่วย

1 30/06/2015 07/07/2015 0.08 13 20/09/2018 28/09/2018 0.03

2 30/09/2015 06/10/2015 0.03 14 25/03/2019 29/03/2019 0.03

3 18/12/2015 24/12/2015 0.17 15 22/10/2019 31/10/2019 0.15

4 18/03/2016 24/03/2016 0.06 16 28/01/2020 05/02/2020 0.05

5 09/06/2016 15/06/2016 0.06 17 29/04/2020 11/05/2020 0.07

6 15/09/2016 19/09/2016 0.08 18 29/10/2020 09/11/2020 0.03

7 20/12/2016 26/12/2016 0.11 19 26/01/2021 04/02/2021 0.06

8 24/03/2017 31/03/2017 0.06 20 27/04/2021 10/05/2021 0.03

9 29/06/2017 06/07/2017 0.05 21 03/08/2021 13/08/2021 0.04

10 22/09/2017 29/09/2017 0.05 22 02/11/2021 11/11/2021 0.01

11 20/12/2017 29/12/2017 0.05 23 26/01/2022 04/02/2022 0.01

12 21/03/2018 30/03/2018 0.06
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ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหน้ีในไตรมาสท่ี 4 (ตลุาคม - ธนัวาคม) ปี 2564
ภาวะตลาดเงิน 

ไตรมาส 4 ปี 2564 กนง. มมีตเิอกฉนัทใ์หค้งดอกเบี้ยไวท้ี ่0.50% โดยเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัไดต่้อเนื่องและคาดว่าจะกลบัสู่ระดบั pre-
COVID ไดใ้นชว่งตน้ปี 2566 ขณะทีม่องว่าอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้ชัว่คราวในช่วงครึง่แรกของปี 2565 จากราคาพลงังานเป็นหลกั แต่คาดว่าจะ
คลีค่ลายลงในชว่งครึง่หลงัของปี 2565 ทัง้นี้การระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ ์Omicron เป็นความเสีย่งส าคญัต่อแนวโน้มเศรษฐกจิโดยรวมในระยะขา้งหน้า
ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบี้ยนโยบาย Federal Funds Rate ไวท้ีร่ะดบัต ่า       0.00-0.25% และระบุว่า FED จะเร่งการปรบั
ลดวงเงนิ QE จากเดมิ 1.5 หมืน่ลา้นดอลลารต่์อเดอืน เป็น 3 หมืน่ลา้นดอลลารต่์อเดอืน ซึง่จะท าใหโ้ครงการ QE นัน้ สิน้สุดลงในเดอืน ม.ีค. 2565 นอกจากนี้ผล 
Dot plot ยงัระบุว่าทางผูก้ าหนดนโยบายส่วนใหญ่มองว่าควรมกีารปรบัเพิม่อตัราดอกเบี้ยอกี 3 ครัง้ (ครัง้ละ 0.25%) ในปี 2565 และ ปรบัเพิม่อกี 3 ครัง้ ในปี 
2566

* อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าวงเงนิต ่าสดุ และอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MLR ของ 5 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่

ภาวะตลาดตราสารหน้ี

ความเคลือ่นไหวของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร (Bond Yield) ในไตรมาสที ่4 ปี 2564  โดยเฉพาะพนัธบตัรระยะกลางถงึยาว ทัง้นี้ การ
ปรบัเพิม่ขึน้ของ Bond Yield เป็นไปตาม 1) แนวโน้มการด าเนินนโยบายการเงนิของธนาคารหลกัของโลกทีเ่ขม้งวดมากขึน้ อย่าง Fed ทีจ่ะลดปรมิาณการซื้อ
สนิทรพัยล์งในปีนี้ลง และ BOE มมีตปิรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบาย 2) คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อทีย่งัคงอยู่ในระดบัสงู ท าใหน้กัลงทุนตอ้งการส่วนชดเชยเงนิเฟ้อ 
(Inflation Premium) เพิม่เตมิ 3) อตัราดอกเบี้ยนโยบายไทยทีปั่จจุบนัน่าจะอยู่ในระดบัต ่าสุดของ Rate Cycle รอบนี้แลว้ เหน็ไดจ้ากการที่ กนง.มมีตเิอกฉนัท ์ให้
คงอตัราดอกเบีย้ที ่0.50% ในการประชมุรอบล่าสดุเดอืน ธ.ค. และ 4) ปรมิาณการประมลูพนัธบตัรรฐับาลไทยของปีงบประมาณ 2565

แนวโน้มอตัราผลตอบแทบพนัธบตัรในไตรมาส 1 ปี 2565 มแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้ตาม Global Bond Yield จากการลดการผ่อนคลายมาตรการ
ทางการเงนิของ FED ทีป่ระกาศเร่งการลด QE อกีสองเท่า และส่งสญัญาณขึน้ดอกเบี้ย 3 ครัง้ในปี 2565 และจากปัจจยั Bond Supply ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้จาก
การขยายเพดานกอ่หนี้

Yield Curve ของพนัธบตัรรฐับาล ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 กบั ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ปี 2564

 Q4/2021 Q3/2021 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 Q4/2021 Q3/2021

USD/THB 33.25       31.89       

GBP/THB 44.65       43.95       

JPY/THB 28.69       28.65       

EUR/THB 37.51       37.76       

 ThaiBMA Market Q4/2021 Q3/2021 %Change

(Mln Baht.)

Total Trading Value 3,783,332.02    4,104,099.36    -7.82%

Daily Average 62,021.84        66,195.15        -6.30%

Total Return Index (Gov. Bond) 315.70             318.14             -0.77%

 Foreign Trading Q4/2021 Q3/2021 Change

(Mln Baht.)

Outright Trading - Total 110,523.44      20,082.67        90,440.77     

Outright Trading - TTM>1 Yrs. 57,390.07        7,752.04          49,638.03     

Net Holding 1,022,337.00    924,852.00      97,485.00     
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กองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารหนี้ ทีม่กีารกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

จ านวนเงินทุนของโครงการ : 5,000 ลา้นบาท
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
บริษทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั
ระดบัความเส่ียงของกองทนุ : ระดบั 4 : เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งต ่า
นโยบายการลงทุน : จะเน้นการลงทุนในตราสารแหง่หนี้ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูและมคีวามมัน่คงเป็นหลกั และ/หรอื ตราสารแหง่หนี้

ต่างประเทศ ทัง้นี้ จะไมล่งทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทุน หน่วยลงทนุของกองทุนรวมตราสารทุนหรอื
กองทนุรวมผสม ตลอดจนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตราสารทุนหรอืกองทุนรวมผสม ทัง้นี้ ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทนุในพนัธบตัรหรอืตราสารแหง่หนี้
ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ  กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ลดหรอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัรา
แลกเปลีย่น โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ 
กองทนุอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึคา่ใชจ้่าย
ในการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เป็นตน้
ในกรณทีีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทนุอาจจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) และ/หรอื ตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Notes)
นอกจากนี้ กองทนุอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ที่สามารถลงทุนได ้
(Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) ซึง่
เป็นไปตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนดหรอืใหค้วาม
เหน็ชอบใหล้งทุนได ้ ทัง้นี้ กองทนุจะลงทุนในทรพัยส์นิประเภทตราสารหนี้รวมกนัทกุขณะไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : โครงการมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมหรอืก าไรสุทธ ิเมือ่กองทนุรวมมกี าไร
สะสมหรอืมกี าไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายปันผลดงักลา่วจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีล
ขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจ่ายปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วจะไม่เกนิเดอืนละ 1 ครัง้
โดยจะพจิารณาจ่ายในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธนิัน้ๆ ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาเหน็สมควร

จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่
ส าหรบัการสัง่ขายคืนแต่ละครัง้ : ไมก่ าหนด
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทกุวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายหน่วยลงทุน : ทกุวนัที ่1 และวนัที ่16 ของเดอืน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุลว่งหน้า

เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการกอ่นหน้าวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 15 กมุภาพนัธ ์2543
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทกุปี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 0.856% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.0749 % ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไมเ่กนิ 0.107% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2021 - 31/12/2021) : 0.51
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้

NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

หมายเหต:ุ * เริม่ตัง้แต่วนัที ่บลจ. วรรณ ไดร้บัโอนกองทุน ONE-DI คอื วนัที ่25 มถุินายน 2558 (กองทนุจดัตัง้วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2543)
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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 156,875,802.63 30.28%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA 44,302,581.72 8.55%
Rate AA+ 10,145,867.80 1.96%
Rate AA 8,225,575.03 1.59%
Rate AA- 3,667,433.83 0.71%
Rate A+ 17,239,495.30 3.33%
Rate A 126,421,635.77 24.41%
Rate A- 94,251,763.90 18.20%
Rate BBB+ 16,077,318.24 3.10%
Rate BBB - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 39,943,093.70 7.71%
เงนิฝากบมจ.ธนาคารกรุงไทย 2,345.14 0.00%
เงนิฝากบมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา 1,315,485.39 0.25%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 70.56 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (467,714.48) -0.09%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 518,000,754.53 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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กองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.8748 บาท

กองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้/ผู้รบัรอง วนัครบ อนัดบั จ านวนหน่วย / มลูค่าตาม % NAV
ผู้สลกัหลงั ก าหนด ความน่าเช่ือถอื มลูค่าหน้าตัว๋ ราคาตลาด

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22210A 10/02/2022 18,000.00     17,990,674.38     3.47%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22310A 10/03/2022 5,000.00       4,995,718.75      0.96%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22317A 17/03/2022 10,000.00     9,990,823.50      1.93%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22224A 24/02/2022 56,000.00     55,961,914.96     10.80%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22324A 24/03/2022 36,000.00     35,967,072.96     6.94%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22331A 31/03/2022 32,000.00     31,969,598.08     6.17%

2. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 10/03/2022 A+ 10,000.00     9,979,034.10      1.93%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 03/02/2022 A 10,000.00     9,990,876.80      1.93%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 21/03/2022 A 10,000.00     9,977,750.10      1.93%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 18/01/2022 A- 10,000.00     9,995,432.70      1.93%

3. หุ้นกู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 27/11/2022 A- 5,000.00       5,062,560.65      0.98%
บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 16/07/2023 A 13,000.00     13,066,834.43     2.52%
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 02/04/2024 A 8,000.00       8,265,259.76      1.60%
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 19/08/2023 A 20,000.00     20,014,759.00     3.86%
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 22/01/2026 A+ 5,000.00       5,191,345.20      1.00%
บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 28/06/2022 A- 15,000.00     15,097,341.15     2.91%
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 16/06/2024 A+ 10,000.00     10,020,280.80     1.93%
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 18/01/2022 A+ 2,000.00       2,027,869.30      0.39%
บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั (มหาชน) 05/07/2024 AA 3,000.00       3,138,550.78      0.61%
บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั (มหาชน) 24/09/2023 AA 5,000.00       5,087,024.25      0.98%
บรษิทั โตโยตา้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 27/02/2023 AAA 11,000.00     11,106,856.86     2.14%
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 10/06/2024 A- 5,000.00       5,147,792.45      0.99%
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 19/08/2022 BBB+ 16,000.00     16,077,318.24     3.10%
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน) 09/04/2026 A- 15,000.00     15,394,830.30     2.97%
บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 19/10/2022 AA- 3,600.00       3,667,433.83      0.71%
บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 22/12/2022 A 8,000.00       8,134,926.40      1.57%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 24/05/2022 A 5,000.00       5,047,566.15      0.97%
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 07/09/2024 A 3,000.00       3,107,894.88      0.60%
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 08/06/2022 A 10,000.00     10,070,800.10     1.94%
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 24/03/2025 A 4,000.00       4,002,715.76      0.77%
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 02/07/2025 AAA(tha) 8,000.00       8,302,427.66      1.60%
บรษิทั ปตท.สผ. ศนูย์บรหิารเงนิ จ ากดั 19/06/2022 AAA 5,000.00       5,038,609.80      0.97%
บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 14/11/2022 A 10,000.00     10,105,633.50     1.95%
บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 10/07/2022 A- 5,000.00       5,083,927.36      0.98%
บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 15/08/2024 A- 3,000.00       3,098,321.49      0.60%
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 06/05/2024 A 21,000.00     21,329,088.48     4.12%
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 14/07/2023 A 8,000.00       8,157,380.56      1.57%
บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 17/01/2023 AAA(tha) 10,000.00     9,918,597.80      1.91%
บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 28/11/2022 AAA(tha) 10,000.00     9,936,089.60      1.92%
บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 21/04/2023 A 5,000.00       5,035,006.25      0.97%
บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 29/03/2022 A 8,000.00       8,067,016.40      1.56%
บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 29/03/2022 A 2,000.00       2,016,754.10      0.39%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 15/07/2025 A- 25,000.00     25,248,727.50     4.87%
บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 22/07/2024 A- 20,000.00     20,118,263.00     3.88%
บรษิทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี จ ากดั (มหาชน) 06/02/2023 AA+ 10,000.00     10,145,867.80     1.96%

4. เงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุไทย AA+ 2,345.14            0.00%
บมจ.ธนาคารกรงุศรอียุธยา AAA(tha) 1,315,485.39      0.25%

5. สนิทรพัย์อื่นๆ 70.56                 0.00%
6. หนี้สนิอื่นๆ (467,714.48) -0.09%

รวมมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 518,000,754.53   100.00%
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
ตราสารหน้ีระยะยาว
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มคีวามเสีย่งต ่าทีส่ดุ บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูสดุ

และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก

แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ

แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมือ่เทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง 
และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจสง่ผลให้
ความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ

C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีส่ดุ บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตามก าหนดอย่างชดัเจน
โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติ
ภายในระดบัเดยีวกนั
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายุต า่กว่า 1 ปี
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุน

จะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบั
ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้

T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้
ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ

T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ 156,875,802.63      30.28%

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ า้ประกนั
1,317,830.53          0.25%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 360,274,765.29      69.55%

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
- -

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 518,000,754.53        BAHT

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ONE FIXED INCOME DIVIDEND FUND (ONE-DI)
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 1,958.52             0.38
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 109.12               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 111.92               0.02
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 57.00                 0.01
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 12.24                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 2,248.79                0.43
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 522,958,047.68     บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
-ไม่ม-ี
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. น.ส.กวศิา เหมเวช 10. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 11. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 12. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

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

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

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
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
ของกองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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