
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565
กองทุนเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน กองทุนรวมมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) : ชือ่ย่อ ONE-EC14-RA 
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) : ชือ่ย่อ ONE-EC14-RD 
3. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (IA) : ชือ่ย่อ ONE-EC14-IA 
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (ID) : ชือ่ย่อ ONE-EC14-ID
ทัง้นี้ ก่อนเปิดใหบ้รกิารชนิดหน่วยลงทุน RD, IA, ID เพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบลว่งหน้า โดยตดิ
ประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ

ลกัษณะพิเศษ : กองทุนตราสารทุน กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ อคีวติี้ฟันด ์(คอรป์อเรท 14) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิทั

ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีอ่ยู่ในระหว่างด าเนินการขอเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
ทีเ่ป็นบรษิทัทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานและผลประกอบการด ีมแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตในอตัราสงู และมเีสถยีรภาพทางการเงนิ 
โดยจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน รวมทัง้อาจพจิารณาลงทุนบางส่วนในหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยทีเ่สนอขาย
ในต่างประเทศ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ONE-EC14-RD และ ONE-EC14-ID จากก าไรสะสมหรอื
ก าไรสุทธ ิเมือ่กองทุนมกี าไรสะสมหรอืก าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมท่ าใหก้องทุนมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิารณาจ่ายในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธิ
นัน้ๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร
เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผล : ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลนัน้ กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม และ/หรอืก าไรสุทธ ิเมือ่กองทุนมี
ก าไรสะสมจนถงึงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลหรอืมกี าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ในสิน้งวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ ซึง่การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว บรษิทัจดัการจะพจิารณาจ่ายจาก
ก าไรทีเ่กดิขึน้จรงิ (realized gain) และ/หรอืก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (unrealized gain) กไ็ด ้ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ตุลาคมของทุกปี
ก าหนดเวลาในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ก่อนเวลา 15.30 น.
ก าหนดเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ก่อนเวลา 15.00 น.
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2021 - 30/04/2022) :   0.40
หมายเหต ุ *NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ซึง่ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

ชนิดหน่วยลงทนุ

ONE-EC14-RA ONE-EC14-RD ONE-EC14-IA ONE-EC14-ID

ยงัไม่เปิดให้บริการ ยงัไม่เปิดให้บริการ

สทิธทิี่จะไดร้บัปันผล*** ไมจ่่าย จ่าย ไมจ่่าย จ่าย

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 10,000 บาท 10,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ(%ต่อปีของ NAV)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.23799 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.12305 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)** ไมเ่กนิรอ้ยละ2.14 ไมม่ี ไมเ่กนิรอ้ยละ2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ2.14

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ** ไมเ่กนิรอ้ยละ2.14 ไมม่ี ไมเ่กนิรอ้ยละ2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ2.14

ONE-EC14



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-EC14-RA ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-EC14-RD ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-EC14-IA ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-EC14-ID ประมาณการค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-EC14-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-EC14-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.23799 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-EC14-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-EC14-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-EC14-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-EC14-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-EC14-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-EC14-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-EC14-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-EC14-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.12305 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-EC14-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-EC14-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-EC14-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-EC14-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-EC14-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-EC14-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-EC14-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-EC14-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-EC14-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-EC14-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-EC14-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-EC14-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-EC14-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-EC14-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-EC14-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-EC14-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-EC14-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-EC14-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)
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. 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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

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

กองทนุเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 82,318.35            24.94
2 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 35,704.73            10.82
3 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 30,562.49            9.26
4 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 29,403.62            8.91
5 บล.ทสิโก ้จ ากดั 24,645.45            7.47
6 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 23,866.62            7.23
7 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 23,403.42            7.09
8 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 15,092.20            4.57
9 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 11,901.61            3.61
10 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 11,440.10            3.47
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 41,767.95            12.65

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 330,106.54             100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิดวรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)
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 RA 71.09                 0.04
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RD 839.88               0.56
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 23.62                 0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 90.55                 0.06
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 24.80                 0.02
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 10.42                 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,060.35                0.71
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 148,377,027.86     บาท



กองทุนเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.4080 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ 5,485,220.00 3.81%
ธนาคาร 17,721,860.00 12.32%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 1,147,150.00 0.80%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 5,663,294.00 3.94%
บรรจุภณัฑ์ 2,259,725.00 1.57%
แฟชัน่ - -
ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 5,149,302.75 3.58%
ยานยนต์ 657,630.00 0.46%
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 4,704,920.00 3.27%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 1,433,900.00 1.00%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 10,446,671.00 7.26%
พลงังานและสาธารณูปโภค 33,899,229.15 23.56%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 15,581,447.50 10.83%
การแพทย์ 7,173,145.00 4.99%
สือ่และสิง่พมิพ์ 1,388,613.20 0.97%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 771,900.00 0.54%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 10,857,525.00 7.55%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 12,669,820.00 8.81%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 1,954,200.00 1.36%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1,951.60 0.00%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 138,967,504.20 96.60%
เงนิฝากบมจ.ธ.กรุงไทย 5,856,703.11 4.07%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 6,547,066.71 4.55%
หนีส้นิอืน่ ๆ (7,515,863.80) -5.22%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 143,855,410.22 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14)

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 138,967,504.20
     เงนิฝากธนาคาร 5,854,980.88
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 680,921.98
          จากการขายเงนิลงทนุ 5,867,590.30
     สนิทรพัยอ์ื่น 276.66
                    รวมสนิทรพัย์ 151,371,274.02
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการซื้อเงนิลงทนุ 7,320,401.23
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 190,084.11
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 258.33
     หนี้สนิอื่น 5,120.13
                    รวมหนี้สนิ 7,515,863.80
สนิทรพัยส์ุทธิ 143,855,410.22

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 152,907,192.22
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 51,531,155.05     
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (60,582,937.05)    
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 143,855,410.22

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 15,290,719.1752
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.4080

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด RA 10.2176              
หน่วยลงทนุชนิด RD 9.3533                

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด RA 966,691.9858      
หน่วยลงทนุชนิด RD 14,324,027.1894 

รวม 15,290,719.1752 

กองทุนเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)
งบแสดงฐานะการเงิน
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
รายได้
        รายไดเ้งนิปันผล 1,881,828.98 
        รายไดด้อกเบีย้ 3,036.37       
              รวมรายได้ 1,884,865.35 
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 910,969.45    
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 23,620.65      
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 90,545.81      
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 24,795.19      
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 10,422.00      
        ต้นทนุการท ารายการ 330,106.54    
              รวมคา่ใชจ่้าย 1,390,459.64 
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ 494,405.71    

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (74,222.38)     
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ 3,643,666.45 
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 3,569,444.07 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ 4,063,849.78 
หกั ภาษีเงนิได้ (455.45)         
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ 4,063,394.33 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด RA 356,493.08    
หน่วยลงทนุชนิด RD 3,706,901.25 

รวม 4,063,394.33 
-               

กองทุนเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

หมายเหตุ : *งบการเงนินี้ยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หุ้นสามญั 138,965,552.60  100.00                  

     การแพทย์ 7,173,145.00      5.17                       

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 228,700         5,889,025.00     4.24                 

          บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 39,900          857,850.00       0.62                 

          บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 109,300         426,270.00       0.31                 

     ประกนัภยัและประกนัชีวิต 1,147,150.00      0.82                       

          บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 16,800          739,200.00       0.53                 

          บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8,200            407,950.00       0.29                 

     บรรจุภณัฑ์ 2,259,725.00      1.63                       

          บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 40,900          2,259,725.00     1.63                 

     ยานยนต์ 657,630.00          0.47                       

          บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 16,100          304,290.00       0.22                 

          บรษิทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 15,100          353,340.00       0.25                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 5,149,302.75      3.70                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 43,409          2,170,450.00     1.56                 

          บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 65,831          2,978,852.75     2.14                 

     พาณิชย์ 15,581,447.50    11.21                    

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 50,300          2,100,025.00     1.51                 

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 83,400          5,421,000.00     3.90                 

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 71,700          2,832,150.00     2.04                 

          บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 17,100          343,710.00       0.25                 

          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 39,900          1,366,575.00     0.98                 

          บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 37,493          1,405,987.50     1.01                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 140,800         2,112,000.00     1.52                 

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 1,388,613.20      0.99                       

          บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 85,800          673,530.00       0.48                 

          บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 144,170         715,083.20       0.51                 

     พลงังานและสาธารณูปโภค 33,899,229.15    24.40                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั(มหาชน) 145,857         7,110,528.75     5.12                 

          บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 21,518          1,430,947.00     1.03                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 26,537          1,499,340.50     1.08                 

          บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 11,600          388,600.00       0.28                 

          บรษิทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 62,033          763,005.90       0.55                 

          บรษิทั บี. กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 22,400          728,000.00       0.52                 

          บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 34,400          337,120.00       0.24                 

          บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 225,530         8,457,375.00     6.09                 

          บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 59,000          1,475,000.00     1.06                 

          บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 46,400          7,006,400.00     5.04                 

          บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 28,202          2,495,877.00     1.80                 

          บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 37,700          407,160.00       0.29                 

          บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 192,500         1,799,875.00     1.30                 

     ธนาคาร 17,721,860.00    12.75                    

          ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 23,800          3,105,900.00     2.23                 

          ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 169,000         2,568,800.00     1.85                 

          ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 38,650          5,913,450.00     4.26                 

          ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 9,600            693,600.00       0.50                 

          ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 557,600         724,880.00       0.52                 

          บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 41,002          4,715,230.00     3.39                 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

กองทนุเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

หมายเหตุ : *งบการเงนินี้ยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 12,669,820.00    9.12                       

          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 238,000         1,147,160.00     0.83                 

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 30,900          1,421,400.00     1.02                 

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 60,800          361,760.00       0.26                 

          บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 45,300          9,739,500.00     7.01                 

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 1,954,200.00      1.41                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ากดั (มหาชน) 17,800          1,094,700.00     0.79                 

          บรษิทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 19,100          859,500.00       0.62                 

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 5,663,294.00      4.08                       

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 23,277          2,025,099.00     1.46                 

          บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4,500            58,950.00         0.04                 

          บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน) 49,600          952,320.00       0.69                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 21,000          971,250.00       0.70                 

          บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 19,900          1,069,625.00     0.77                 

          บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 25,000          225,000.00       0.16                 

          บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 8,300            361,050.00       0.26                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 5,485,220.00      3.95                       

          บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6,600            722,700.00       0.52                 

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 55,700          1,342,370.00     0.97                 

          บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั(มหาชน) 12,800          422,400.00       0.30                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 70,500          2,467,500.00     1.78                 

          บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 30,300          530,250.00       0.38                 

     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 771,900.00          0.56                       

          บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 16,600          771,900.00       0.56                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 10,446,671.00    7.51                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 67,206          4,065,963.00     2.93                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 216,800         728,448.00       0.52                 

          บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 113,800         1,086,790.00     0.78                 

          บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 49,300          1,079,670.00     0.78                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 72,700          1,584,860.00     1.14                 

          บรษิทั ออรจิิ้น พรอ๊พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) 38,400          422,400.00       0.30                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 125,300         1,478,540.00     1.06                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 10,857,525.00    7.82                       

          บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีอินโฟโลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 19,500          315,900.00       0.23                 

          บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,000            8,250.00           0.01                 

          บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 144,900         9,672,075.00     6.96                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 95,700          861,300.00       0.62                 

     วสัดกุ่อสร้าง 4,704,920.00      3.38                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 11,900          4,403,000.00     3.16                 

          บรษิทั อีสเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 29,600          301,920.00       0.22                 

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 1,433,900.00      1.03                       

          บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 18,200          354,900.00       0.25                 

          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 83,000          1,079,000.00     0.78                 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,951.60              -                         

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ -                  -                   

          บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) VGI-W3 33,270          -                  -                   

     ธนาคาร 1,951.60           -                   

          ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) TTB-W1 5,576            1,951.60           -                   
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 131,615,372.18 บาท) 138,967,504.20  100.00                  

ณ  วนัท่ี  30 เมษายน 2565

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

กองทนุเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ อีควิต้ีฟันด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกตัง้แต่

วนัที1่ พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ อคีวติี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล 

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) (ONE-EC14-RA) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 2.79 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ที่รอ้ยละ 4.22

ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตาราง

ผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) (ONE-EC14-RD) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 2.67 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ที่รอ้ยละ 4.22 

ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตาราง

ผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงกลางไตรมาส 3 ตลาดหุน้ไทยไดร้บัปัจจยัหนุนเชงิบวก หลงัจ านวนยอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศ

เริม่ลดลงต่อเนื่อง จ านวนผู้ไดร้บัวคัซนีรายวนัท าไดด้ขีึน้ และการประกาศคลาย Lockdown เริม่เปิดธุรกิจได้บางส่วนในวนัที ่

1 ก.ย. ท าใหหุ้น้กลุ่มทีไ่ดร้บัอานิสงคเ์ชงิบวกจากการเปิดเมอืงปรบัตวัขึน้โดดเด่น ตลาดในเดอืนธนัวาคมฟ้ืนขึน้กลบัไปยนืเหนือ

ระดบั 1,600 จุด จากที่หลุดลงมาในช่วงปลายเดอืนก่อนหน้า หลงันักลงทุนเริม่คลายความกงัวลประเดน็ COVID-19 สายพนัธุ ์

Omicron ทีแ่ม้จะระบาดรวดเรว็กว่าสายพนัธุ์ Delta แต่เมื่อเทยีบความรุนแรงแลว้ต้องถือว่าน้อยกว่า อย่างไรก็ดกีารเริม่ส่ง

สญัญาณการท า QE Tapering และแนวโน้มการปรบัขึน้ดอกเบีย้ทีอ่าจจะเรว็ขึน้ของ Fed ท าใหต้ลาดปรบัตวัขึน้ไดอ้ย่างจ ากดั 

ตลาดหุน้ไทยปี 2564 ปิดทีร่ะดบั 1,657.62 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 208.27 จุด หรอื +14.4% YoY

ส าหรบัมุมมองการลงทุนในปี 2565 เรามมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ไทย โดยเฉพาะในชว่งครึง่หลงัของปี คาดว่า

ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มทีอ่งิกบัภาคการบรโิภคในประเทศ และการท่องเทีย่วจะสามารถฟ้ืนตวัได้ชดัเจนในช่วง

ครึง่หลงัของปี นอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ยงัม ีUpside risk ทีอ่าจเกดิขึน้ไดแ้ก่ ความเป็นไปไดท้ีภ่าครฐัจะออกมาตรการกระตุ้นการ

บรโิภค/การท่องเทีย่วเพิม่เตมิ

ส าหรบัปัจจยัที่อาจส่งผลต่อทศิทางของตลาดในระยะขา้งหน้า ได้แก่ ตวัเลขเงนิเฟ้อที่เพิม่สู งขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ท าให้ธนาคารกลางหลกัของโลกมีแนวโน้มปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบายเรว็กว่าคาดการณ์ และการระบาดของ COVID-19 

สายพนัธุใ์หม่ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของกลุ่มทีพ่ึง่พาการท่องเทีย่ว

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความ

ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14)


