
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2565กองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 5,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 15 กุมภาพนัธ ์2543
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 4 : เสีย่งปานกลางค่อนขา้งต ่า
นโยบายการลงทุน : จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูและมคีวามมัน่คงเป็นหลกั และ/หรอื ตราสารแห่งหนี้

ต่างประเทศ ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรอื
กองทุนรวมผสม ตลอดจนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารทุนหรอืกองทุนรวมผสม ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสาร
แห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ลดหรอืป้องกนัความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่น โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดใน
ขณะนัน้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ 
กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัรา
แลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เป็นตน้ ในกรณีทีก่องทุนลงทุน
ในต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง
(Hedging) และ/หรอื ตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Notes) นอกจากนี้
กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
(Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) 
ซึง่เป็นไปตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนดหรอื
ใหค้วามเหน็ชอบใหล้งทุนได ้ ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในทรพัยส์นิประเภทตราสารหนี้รวมกนัทุกขณะ
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ : 1,000 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : โครงการมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมหรอืก าไรสทุธ ิเมื่อกองทุนรวม

มกี าไรสะสมหรอืมกี าไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายปันผลดงักล่าวจะตอ้งไมท่ าให้
กองทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจ่ายปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว
จะไม่เกนิเดอืนละ 1 ครัง้ โดยจะพจิารณาจา่ยในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธนิัน้ๆ
ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)
วนัท าการซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
วนัท าการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.00 น.

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 1 วนัท าการ
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 0.856% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.0749% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2022 - 30/06/2022) : 0.42
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2565 - 30 มิถนุายน 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



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI) ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
18 บล.อำร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 737.05               0.19
ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 41.06                 0.01
ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 42.12                 0.01
ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 28.26                 0.01
ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 5.12                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 853.61                   0.22
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 396,871,534.28     บาท



กองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.8047 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อำยุคงเหลอืน้อยกว่ำ 1ปี - -
อำยุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อำยุคงเหลอืมำกกว่ำ 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อำยุคงเหลอืน้อยกว่ำ 1ปี 71,956,422.07 20.44%
อำยุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อำยุคงเหลอืมำกกว่ำ 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA 38,956,169.48 11.07%
Rate AA+ 10,095,010.80 2.87%
Rate AA 8,033,068.33 2.28%
Rate AA- 3,634,463.34 1.03%
Rate A+ 14,861,014.95 4.22%
Rate A 129,601,651.75 36.82%
Rate A- 57,867,960.24 16.44%
Rate BBB+ 16,145,274.72 4.59%
Rate BBB - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ - -
เงนิฝำกบมจ.ธนำคำรกรุงไทย 2,346.36 0.00%
เงนิฝำกบมจ.ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ 1,199,869.94 0.34%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 58.23 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (359,760.51) -0.10%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 351,993,549.70 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

กองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย

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

1. พนัธบตัร ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22908A 08/09/2022 15,000.00     14,992,007.85   4.26%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22811A 11/08/2022 1,000.00       999,494.78       0.28%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22714A 14/07/2022 1,000.00       999,830.14       0.28%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22818A 18/08/2022 15,000.00     14,990,734.50   4.26%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22922A 22/09/2022 15,000.00     14,990,796.00   4.26%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22825A 25/08/2022 10,000.00     9,994,277.20     2.84%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22929A 29/09/2022 15,000.00     14,989,281.60   4.26%

2. หุ้นกู้ บรษิทั คำรำบำวกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 16/07/2023 A 13,000.00     13,013,719.42   3.70%
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) 02/04/2024 A 8,000.00       8,133,929.28     2.31%
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2023 A 20,000.00     19,903,030.80   5.65%
บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 22/12/2022 A 8,000.00       8,060,970.96     2.29%
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 07/09/2024 A 3,000.00       3,029,933.64     0.86%
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 24/03/2025 A 4,000.00       3,893,847.32     1.11%
บรษิทั พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 14/11/2022 A 10,000.00     10,070,382.00   2.86%
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 06/05/2024 A 21,000.00     20,940,760.68   5.95%
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 14/07/2023 A 8,000.00       8,092,397.75     2.30%
บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 21/04/2023 A 5,000.00       5,025,431.80     1.43%
บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 22/07/2024 A 20,000.00     19,804,890.80   5.63%
บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 11/03/2024 A(tha) 10,000.00     9,632,357.30     2.74%
บรษิทั ควอลติี้เฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 27/11/2022 A- 5,000.00       5,033,462.55     1.43%
บรษิทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 10/06/2024 A- 5,000.00       5,023,107.40     1.43%
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ กรงุเทพพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 09/04/2026 A- 15,000.00     14,915,320.50   4.24%
บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 10/07/2022 A- 5,000.00       5,064,374.55     1.44%
บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 15/08/2024 A- 3,000.00       3,055,429.86     0.87%
บรษิทั รำชธำนลีสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 15/07/2025 A- 25,000.00     24,776,265.38   7.04%
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 22/01/2026 A+ 5,000.00       5,023,297.55     1.43%
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 16/06/2024 A+ 10,000.00     9,837,717.40     2.79%
บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ำกดั (มหำชน) 05/07/2024 AA 3,000.00       3,031,195.58     0.86%
บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ำกดั (มหำชน) 24/09/2023 AA 5,000.00       5,001,872.75     1.42%
บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 19/10/2022 AA- 3,600.00       3,634,463.34     1.03%
บรษิทั อยุธยำ แคปปิตอล ออโต ้ลสี จ ำกดั (มหำชน) 06/02/2023 AA+ 10,000.00     10,095,010.80   2.87%
บรษิทั โตโยตำ้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 27/02/2023 AAA 11,000.00     11,055,762.30   3.14%
บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 02/07/2025 AAA(tha) 8,000.00       8,001,982.18     2.27%
บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 17/01/2023 AAA(tha) 10,000.00     9,938,091.20     2.82%
บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 28/11/2022 AAA(tha) 10,000.00     9,960,333.80     2.83%
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2022 BBB+ 16,000.00     16,145,274.72   4.59%

3. เงนิฝำก บมจ.ธนำคำรกรงุไทย AA+ 2,346.36           0.00%
บมจ.ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ AAA(tha) 1,199,869.94     0.34%

4. สนิทรพัย์อื่นๆ 58.23               0.00%
5. หนี้สนิอื่นๆ (359,760.51) -0.10%

รวมมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 351,993,549.70 100.00%



ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
ตราสารหน้ีระยะยาว
AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 

เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ

มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ

และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่
BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 

และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ี่ไม่เพยีงพอ
B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้

ตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ
C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ

เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้
D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นได้ตามก าหนด
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายตุ า่กว่า 1 ปี
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุนจะไดร้บัความคุ้มครองจากการผดินัดช าระหนี้ที่ดกีวา่

อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้
T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ
T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตรำสำรภำครฐัไทย  และตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ 71,956,422.07        20.44%

(ข)  ตรำสำรที่ธนำคำรที่มกีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้ำประกนั
1,202,216.30          0.34%

(ค)  ตรำสำรที่มอีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) 279,194,613.61      79.32%

(ง)  ตรำสำรที่มอีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตรำสำรที่ไมไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื
- -

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 351,993,549.70        BAHT

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ONE FIXED INCOME DIVIDEND FUND (ONE-DI)



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 349,533,407.84
     เงนิฝำกธนำคำร 1,202,166.88
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,617,677.26
     สนิทรพัยอ์ื่น 58.23
                    รวมสนิทรพัย์ 352,353,310.21
หน้ีสิน
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 149,436.06
     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 206,740.17
     หนี้สนิอื่น 3,584.28
                    รวมหนี้สนิ 359,760.51
สนิทรพัยส์ุทธิ 351,993,549.70

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 325,777,084.74
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (42,347,671.36)  
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน 68,564,136.32   
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 351,993,549.70

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 32,577,708.4640
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.8047

กองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

2565
รายได้
        รำยไดด้อกเบีย้ 3,434,954.12  
              รวมรำยได้ 3,434,954.12  
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 737,051.95     
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 41,064.34       
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 42,117.38       
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 28,264.96       
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 5,115.00         
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 853,613.63     
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ 2,581,340.49  

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 9,857.11         
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (3,689,918.90) 
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (3,680,061.79) 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ (1,098,721.30) 
หกั ภำษีเงนิได้ (356,638.63)    
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ (1,455,359.93) 

กองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

พนัธบตัร 71,956,422.07    20.60                    

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 71,956,422.07    20.60                    

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22908A 8/09/2565 15,000          14,992,007.85   4.29                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22811A 11/08/2565 1,000            999,494.78       0.29                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22714A 14/07/2565 1,000            999,830.14       0.29                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22818A 18/08/2565 15,000          14,990,734.50   4.29                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22922A 22/09/2565 15,000          14,990,796.00   4.29                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22825A 25/08/2565 10,000          9,994,277.20     2.86                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22929A 15,000          14,989,281.60   4.29                 

หุ้นกู้ 277,576,985.77  79.40                    

     บรษิทั ควอลติี้เฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 27/11/2565 2.300            5,000            5,022,435.15     1.44                 

     บรษิทั คำรำบำวกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 16/07/2566 1.270            13,000          12,938,632.85   3.70                 

     บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) 2/04/2567 3.000            8,000            8,074,751.20     2.31                 

     บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2566 1.170            20,000          19,818,406.20   5.67                 

     บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 22/01/2569 2.990            5,000            4,957,763.30     1.42                 

     บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 16/06/2567 1.760            10,000          9,830,484.50     2.81                 

     บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ำกดั (มหำชน) 5/07/2567 2.840            3,000            2,989,879.41     0.86                 

     บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ำกดั (มหำชน) 24/09/2566 2.020            5,000            4,974,478.25     1.42                 

     บรษิทั โตโยตำ้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 27/02/2566 1.340            11,000          11,005,686.67   3.15                 

     บรษิทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 10/06/2567 2.880            5,000            5,014,822.45     1.43                 

     บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2565 2.430            16,000          16,004,667.52   4.58                 

     บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ กรงุเทพพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 9/04/2569 3.050            15,000          14,811,286.20   4.24                 

     บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 19/10/2565 2.460            3,600            3,616,751.34     1.03                 

     บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 22/12/2565 2.540            8,000            8,055,960.56     2.30                 

     บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 7/09/2567 2.650            3,000            3,004,667.88     0.86                 

     บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 24/03/2568 1.630            4,000            3,876,162.92     1.11                 

     บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 2/07/2568 2.050            8,000            7,921,105.44     2.27                 

     บรษิทั พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 14/11/2565 2.300            10,000          10,040,135.40   2.87                 

     บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 10/07/2565 2.620            5,000            5,002,643.05     1.43                 

     บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 15/08/2567 3.110            3,000            3,020,666.01     0.86                 

     บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 6/05/2567 2.160            21,000          20,871,167.31   5.97                 

     บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 14/07/2566 2.100            8,000            8,015,071.76     2.29                 

     บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 17/01/2566 -               10,000          9,938,091.20     2.84                 

     บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 28/11/2565 -               10,000          9,960,333.80     2.85                 

     บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 21/04/2566 3.100            5,000            4,995,281.10     1.43                 

     บรษิทั รำชธำนลีสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 15/07/2568 2.350            25,000          24,507,464.00   7.01                 

     บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 22/07/2567 1.790            20,000          19,647,959.20   5.62                 

     บรษิทั อยุธยำ แคปปิตอล ออโต ้ลสี จ ำกดั (มหำชน) 6/02/2566 1.690            10,000          10,027,873.80   2.87                 

     บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 11/03/2567 -               10,000          9,632,357.30     2.76                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 351,324,284.57 บาท) 349,533,407.84  100.00                  

กองทนุเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตัง้แต่วนัที ่
1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ของกองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืน ที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI)  มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงั 6 เดอืน 
อยู่ที่ -0.41%  ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนักระหว่างอตัราดอกเบี้ย เงนิฝากประจ า 1 ปี 
วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์
หลงัหกัภาษ ีในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผู้
ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 และอตัราผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัร
รฐับาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนร้อยละ 30 ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที่ -0.72% (รายละเอียดจากตาราง
ผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิดวรรณตราสารหน้ีปันผล (ONE-DI) จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีที่ใหผ้ลตอบแทนสูงและมคีวามมัน่คงเป็น
หลกั และ/หรอื ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศ ทัง้น้ี จะไม่ลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตร าสารทุนหรือ
กองทุนรวมผสม ตลอดจนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรอืกองทุน
รวมผสม ทัง้น้ี ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหน้ีที่เสนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อลดหรอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดใน
ขณะนัน้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพั ย์ อตัรา
ดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ 
กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือ ตราสารหน้ีที่มกีารจ่าย
ผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Notes) นอกจากน้ี กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีที่มอีนัดับความน่าเชื่อถอื
ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ซึ่ง
เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบให้ลงทุนได ้ ทัง้น้ี 
กองทุนจะลงทุนในทรพัยส์นิประเภทตราสารหน้ีรวมกนัทุกขณะไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

โดยในรอบระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2565 ถงึเดอืนมถิุนายน 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย มกีารประชุมจ านวน 3 ครัง้  โดย กนง. มมีติคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายระยะ 1 วนั จากไว้ที่รอ้ยละ 0.50 เพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจและรกัษาขีดความสามารถของนโยบายการเงนิที่มจี ากดั ส าหรบัอตัราดอกเบี้ยเงินฝากและอตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ของ
ธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2565 ถงึ เดอืนมถิุนายน 2565  อยูใ่นระดบัทรงตวั โดย ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2565 อตัราดอกเบี้ยเงนิ
ฝากออมทรพัย ์อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 0.250 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 0.320-0.375 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 6 
เดอืนอยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 อตัราดอกเบี้ย เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.400-0.500 และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืแบบมี
ระยะเวลา (MLR) อยูท่ีร่ะดบั 5.250-5.470%

ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหน้ีไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนมกราคม ถึง เดอืนมถิุนายน 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รฐับาลช่วงอายไุมเ่กนิ 1 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 4-58 Bps (Basis Point)  ช่วงอาย ุ 2 - 7 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ย 102-117 bps ช่วง
อายุ  7 - 10 ปี  ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ย 90-102 bps ช่วงอายุ 10 - 20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ย 95-114 bps ช่วงอายุมากกว่า  20 ปี 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 104-154 bps

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความไวว้างใจให้
บรษิทัดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมดัร ะวงั และมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)


