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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิดวรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อนิคมั (ONE-FIXED)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6

เดอืนหลงั  ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 และวนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปิด

วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อนิคมั (ONE-FIXED) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคมั หน่วยลงทุนชนิด A (ONE-FIXED-A) มผีลการ

ด าเนินงานยอ้นหลงัอยู่ที่ 0.69% ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งดชันีชี้วดั คอื อตัราผลตอบแทนดชันีตราสารหนี้ภาครฐัระยะสัน้ 

(Short-term Government Bond Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper 

Index) ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 และอตัรา

ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย 

และธนาคารไทยพาณชิย ์หลงัหกัภาษ ีในสดัส่วนรอ้ยละ 20 อยู่ที ่0.59% ต่อปี (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคมั หน่วยลงทุนชนิด P (ONE-FIXED-P) มผีลการ

ด าเนินงานยอ้นหลงัอยู่ที ่0.77% ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งดชันีชี้วดั คอื อตัราผลตอบแทนดชันีตราสารหนี้ภาครฐัระยะสัน้ 

(Short-term Government Bond Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper 

Index) ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 และอตัรา

ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย 

และธนาคารไทยพาณชิย ์หลงัหกัภาษ ีในสดัส่วนรอ้ยละ 20 อยู่ที ่0.59% ต่อปี (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิดวรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อนิคมั (ONE-FIXED) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่

เกีย่วขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้และ/หรอืตราสารทางการเงนิต่าง ๆ ของทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ทีเ่สนอขายทัง้ในและต่างประ เทศ ซึ่งมอีนัดบั

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) รวมกนัทุกขณะไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน อาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบั

ความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated) ตราสารกึง่

หนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III สญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ที่ม ี

underlying เป็น ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืตราสาร Basel III รวมถงึหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในต่างประเทศ โดยมสีดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิร้อยละ 79 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ฯลฯ

โดยในรอบระยะเวลา 12 เดอืนทีผ่่านมาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 ถึงเดอืนมกราคม 2565 คณะกรรมการนโยบาย

การเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย มกีารประชุมจ านวน 9 ครัง้  โดย กนง. มมีตคิงอตัราดอกเบีย้ตลาดซื้อคนืพนัธบตัรระยะ 1 วนั ไวท้ีร่อ้ย

ละ 0.50 ส าหรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากและอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์ทรงตัวตามอตัราดอกเบี้ยนโยบาย โดย ณ สิ้ นเดอืน

มกราคม 2565 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์ อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.2500 ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัร้อยละ 0.320-0.375 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 6 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 อตัราดอกเบีย้ เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ทีร่ะดบัร้อยละ 0.400-0.500 และ

อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 5.250-5.470

ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 ถงึเดอืนมกราคม 2565 พบว่าอตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัรปรบัตวัเพิม่ขึน้ทุกช่วงอายุ โดยอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลช่วงอายุไมเ่กนิ 1 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 10-15 Bps 

(Basis Point)  ช่วงอายุ  1 - 3 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 10-40 bps ช่วงอายุ  3 - 7 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 54-84 bps ช่วงอายุ 

7 - 10 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 81-84 bps ช่วงอายุมากกว่า  10 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 81-111 bps

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจ

ใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมัดระวงัและมปีระสทิธภิาพ

เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหน้ีในไตรมาสท่ี 1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2565

ภาวะตลาดเงิน 
ไตรมาส 1 ปี 2565 กนง. มมีตเิอกฉนัท์คงดอกเบี้ยนโยบายที ่0.50% เพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย อย่างไรกต็าม ความขดัแยง้

ระหว่างรสัเซยี-ยเูครน และเงนิเฟ้อทีพุ่่งสงูเป็นปัจจยัทีต่้องจบัตามอง โดยรวม กนง. ยงัใหน้ ้าหนักกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิเป็นส าคญั และพรอ้มใชน้โยบายที่
เหมาะสมเพิม่เตมิหากจ าเป็น

ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) มมีต ิ8-1 เสยีงใหข้ึน้อตัราดอกเบี้ย 25 bps จากระดบั 0.00%-0.25% เป็นระดบั 0.25%-0.50% ในเดอืนมนีาคม 
และเตรยีมเริม่ปรบัลดงบดุลตัง้แต่รอบการประชุมหน้า (เดอืน พ.ค.) และผลของ Dot plot ชีว้่า Fed มองดอกเบีย้สิน้ปีนี้อยู่ทีร่ะดบั 1.9%

* อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าวงเงนิต ่าสุด และอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MLR ของ 5 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่

ภาวะตลาดตราสารหน้ี

ความเคลือ่นไหวของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร (Bond Yield) ไตรมาสที ่1 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยเคลื่อนไหวผนัผวน
ตามทศิทางของ UST Yield และปรบัตวัเพิม่ขึน้ทุกช่วงอายุเมือ่เทยีบกบั สิ้นปี 2564  โดยมปัีจจยัหลกั คอืการปรบัขึน้ของอตัราดอกเบี้ยนโยบายพรอ้มการส่ง
สญัญาณทศิทางดอกเบีย้ขาขึน้ต่อเนื่องของธนาคารหลกัของโลกเช่น FED และ BOE และอตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง จากสงครามระหว่างรสัเซยีและ
ยเูครนท าใหร้าคาน ้ามนัในตลาดโลกแตะระดบัเหนือ $100 ต่อบารเ์รล ราคาสนิคา้หมวดอาหารและอาหารสตัวร์วมถงึราคาสนิคา้โภคภณัฑ์อื่นๆ ปรบัตวัสูงขึน้มาก 
ประกอบกบัจนีประกาศ lockdown เมอืงเซี่ยงไฮแ้ละเสิน่เจิ้นจากการระบาดของ COVID ระลอกใหม่อาจท าใหเ้กดิ supply-chain disruption  ประกอบกบัปัจจยั
ภายในประเทศอย่างปรมิาณการประมลูพนัธบตัรรฐับาลไทยทีม่คี่อนขา้งมากในปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะพนัธบตัรระยะยาวที ่ท าใหน้ักลงทุนในประเทศ
ยงัคงระมดัระวงัการลงทุน และนกัลงทุนต่างชาตทิยอยลดการลงทุน

Yield Curve ของพนัธบตัรรฐับาล ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 กบั ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 ปี 2564

 Q1/2022 Q4/2021 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 Q1/2022 Q4/2021

USD/THB 33.14       33.25       

GBP/THB 43.30       44.65       

JPY/THB 26.93       28.69       

EUR/THB 36.82       37.51       

 ThaiBMA Market Q1/2022 Q4/2021 %Change

(Mln Baht.)

Total Trading Value 4,271,552.62    3,783,332.02    12.90%

Daily Average 68,896.01        62,021.84        11.08%

Total Return Index (Gov. Bond) 304.35             315.70             -3.60%

 Foreign Trading Q1/2022 Q4/2021 Change

(Mln Baht.)

Outright Trading - Total 85,558.65        110,523.44      24,964.79-     

Outright Trading - TTM>1 Yrs. 52,293.76        57,390.07        5,096.31-       

Net Holding 1,046,017.00    1,022,337.00    23,680.00     



กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED)

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
อายโุครงการ ไมก่ าหนดอายุโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 10,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 1 กุมภาพนัธ ์2560
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 4 : ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งต ่า
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อนิคมั เป็นกองทุนทีม่นีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสาร
แห่งหนี้และ/หรอืตราสารทางการเงนิต่าง ๆ ของทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ทีเ่สนอขายทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบั
ทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) รวมกนัทุกขณะไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน อาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื 
(unrated) ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III สญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (structured note) ทีม่ ีunderlying เป็น ตรา
สารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืตราสาร Basel III รวมถงึหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่ ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และกองทุนอาจพจิารณาลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยมสีดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นและ
หรอือตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่จะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปันผล
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 มกราคม ของทุกปี
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2021 - 31/01/2022) : 1.65
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

รายงานประจ าปี     4
วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั

ชนิดหน่วยลงทนุ ONE-FIXED-A ONE-FIXED-I ONE-FIXED-P

(ยงัไม่เปิดให้บริการ)

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไมจ่่าย  ไมจ่่าย  ไมจ่่าย

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 บาท 500,000 บาท 1 บาท

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (%ของมลูค่าหน่วยลงทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (%ของมลูค่าหน่วยลงทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) (%ของมลูค่าหน่วยลงทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) (%ของมลูค่าหน่วยลงทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07



รายงานประจ าปี     5
วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั 300,995,888.34 5.57%
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 2,740,794,830.20 50.70%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA 239,673,526.40 4.43%
Rate AA+ - -
Rate AA - -
Rate AA- - -
Rate A+ 5,034,841.55 0.09%
Rate A 132,181,709.29 2.45%
Rate A- 200,677,989.23 3.71%
Rate BBB+ 367,472,950.80 6.80%
Rate BBB 55,520,593.15 1.03%
Rate BBB- - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1,502,512,719.95 27.79%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 50,007,123.22 0.93%
เงนิฝากบมจ.ธ.ไทยพาณชิย์ 8,531,365.48 0.16%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 5,011,955.72 0.09%
หนีส้นิอืน่ ๆ (202,259,176.25) -3.74%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 5,406,156,317.08 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อินคมั (ONE-FIXED)

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565



รายงานประจ าปี     6
วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั

กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อินคมั (ONE-FIXED)
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565
มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.6681 บาท

กองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อินคมั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565
รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย

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

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203A 03/02/2022 344,000.00    343,993,405.52    6.36%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203B 03/02/2022 128,000.00    127,996,846.08    2.37%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22303B 03/03/2022 26,000.00     25,989,853.24      0.48%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22303A 03/03/2022 215,000.00    214,918,977.25    3.98%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22407B 07/04/2022 218,000.00    217,859,849.98    4.03%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22407A 07/04/2022 129,000.00    128,900,146.26    2.38%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22210A 10/02/2022 76,000.00     75,991,881.68      1.41%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22310A 10/03/2022 363,000.00    362,831,978.19    6.71%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22217A 17/02/2022 200,000.00    199,961,432.00    3.70%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22317A 17/03/2022 54,000.00     53,975,925.18      1.00%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22421A 21/04/2022 10,000.00     9,990,399.40       0.18%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22224A 24/02/2022 276,000.00    275,935,992.84    5.10%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22324A 24/03/2022 75,000.00     74,958,304.50      1.39%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22428A 28/04/2022 280,000.00    279,699,487.20    5.17%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22331A 31/03/2022 348,000.00    347,790,350.88    6.43%

2. ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั TB22202A 02/02/2022 301,000.00    300,995,888.34    5.57%
3. หุ้นกู้ บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 03/07/2022 BBB+ 40,000.00     40,330,073.60      0.75%

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 08/05/2022 A- 20,000.00     20,235,995.80      0.37%
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 01/04/2022 A 100,000.00    99,846,683.34      1.85%
บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 05/03/2023 BBB 55,000.00     55,520,593.15      1.03%
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 22/01/2023 A+ 5,000.00       5,034,841.55       0.09%
บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 28/06/2022 A- 40,000.00     40,309,590.80      0.75%
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 24/04/2022 A- 17,000.00     17,094,294.92      0.32%
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 30/06/2022 A- 3,000.00       3,024,320.91       0.06%
บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยูนเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 30/06/2022 BBB+ 206,000.00    210,957,101.60    3.90%
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 04/08/2022 A- 120,000.00    120,013,786.80    2.22%
บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 18/06/2022 A 17,000.00     17,168,492.95      0.32%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 24/05/2022 A 10,000.00     10,103,728.60      0.19%
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 24/03/2022 A 5,000.00       5,062,804.40       0.09%
บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 28/11/2022 AAA(tha) 40,000.00     39,768,604.40      0.74%
บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 13/06/2023 BBB+ 5,000.00       5,059,191.70       0.09%
บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั 01/03/2022 AAA(tha) 200,000.00    199,904,922.00    3.70%
บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 17/05/2022 BBB+ 100,000.00    101,013,765.00    1.87%
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 28/01/2024 BBB+ 10,000.00     10,112,818.90      0.19%

4. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 06/07/2022 A+ 220,000.00    219,389,115.00    4.06%
บรษิทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 10/03/2022 A+ 240,000.00    239,725,948.80    4.43%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 03/02/2022 A 35,000.00     34,998,063.10      0.65%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 18/02/2022 A 60,000.00     59,971,827.00      1.11%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 21/03/2022 A 65,000.00     64,912,049.80      1.20%
บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จ ากดั 15/03/2022 BBB+ 50,000.00     49,913,847.50      0.92%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 09/02/2022 A- 120,000.00    119,974,485.60    2.22%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 09/02/2022 A- 120,000.00    119,974,434.00    2.22%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 18/04/2022 A- 80,000.00     79,837,918.40      1.48%
บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 05/04/2022 AA(tha) 150,000.00    149,847,402.00    2.77%
บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 18/04/2022 A(tha) 200,000.00    199,554,908.00    3.69%
บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 22/07/2022 A(tha) 45,000.00     44,768,832.75      0.83%
บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 11/02/2022 BBB+ 40,000.00     39,983,784.80      0.74%
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 28/04/2022 BBB+ 80,000.00     79,660,103.20      1.47%

5. เงนิฝาก บมจ.ธ.กสกิรไทย AA+(tha) 50,007,123.22      0.93%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์ AA+(tha) 8,531,365.48       0.16%

6. สนิทรพัย์อื่นๆ 5,011,955.72 0.09%
7. หนี้สนิอื่นๆ (202,259,176.25) -3.74%

รวมมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 5,406,156,317.08 100.00%
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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 3,041,790,718.54    56.27%

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็น

ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั
58,538,488.70        1.08%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 2,503,074,330.37    46.30%

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
-                       -

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE      5,406,156,317.08 BAHT

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ONE SHORT-TERM FIXED INCOME FUND (ONE-FIXED) : ONE-FIXED

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อินคมั (ONE-FIXED)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565

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

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ A 7,351.78             0.17
    -   หน่วยลงทุนชนดิ P 29.16                 0.00
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 925.91               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 6,018.39             0.14
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 45.00                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 19.78                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 14,390.02              0.33
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 4,326,583,874.15  บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 กมุภาพนัธ ์2564 - 31 มกราคม 2565)
-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 กมุภาพนัธ ์2564 - 31 มกราคม 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED)

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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