
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565
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 เป็นกองทุนทีม่นีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ตราสารแห่งหนี้และ/หรอืตราสารทางการเงนิต่าง ๆ ของทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ทีเ่สนอขายทัง้ในและต่างประเทศ 
ซึง่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) รวมกนั
ทุกขณะไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
ส่วนทีเ่หลอืไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน อาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื
ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (unrated) ตราสารกึง่หนี้
กึง่ทุน ตราสาร Basel III สญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)
ทีม่ ีunderlying เป็น ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืตราสาร Basel III รวมถงึหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่ ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในต่างประเทศ โดยมสีดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่น 
และหรอือตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (efficient portfolio management) ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของ
ผูจ้ดัการกองทุน ซึง่จะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปันผล
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย 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.
บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด A (ONE- FIXED-A) ในการเสนอขายครัง้แรก โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด I (ONE- FIXED-I) บรษิทัจดัการจะประกาศ
ใหท้ราบก่อนการเสนอขายอกีครัง้ โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 7 วนัโดยตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และส านกังานผู้สนบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2022 - 31/07/2022) :   0.65

หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

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

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



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กมุภาพนัธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 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

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

แบบ 117-5

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

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.ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อินคมั (ONE-FIXED)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ A 4,777.34             0.08
    -   หน่วยลงทุนชนดิ P 3.28                  0.00
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 590.34               0.01
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 3,886.66             0.07
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 22.32                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 3.81                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 9,283.75                0.16
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 5,634,501,443.38  บาท



กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED)
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.6094 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั 499,456,198.00 9.90%
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 1,115,516,035.70 22.10%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA 289,679,553.60 5.74%
Rate AA+ - -
Rate AA - -
Rate AA- 196,528,766.15 3.89%
Rate A+ 55,866,470.03 1.11%
Rate A 78,263,674.80 1.55%
Rate A- 421,004,418.60 8.34%
Rate BBB+ 95,792,571.80 1.90%
Rate BBB 17,017,666.40 0.34%
Rate BB+ - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2,171,609,617.90 43.03%
เงนิฝากบมจ.ธ.อาคารสงเคราะห์ 50,022,260.27 0.99%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 87,699,698.04 1.74%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 18,768.42 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (31,818,606.44) -0.63%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 5,046,657,093.27 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อินคมั (ONE-FIXED)

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

กองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อินคมั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย

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

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22801A 01/08/2022 30,000.00         30,000,000.00      0.59%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22804B 04/08/2022 22,000.00         21,999,220.98      0.44%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22O06A 06/10/2022 370,000.00        369,752,621.70    7.33%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22O06B 06/10/2022 58,000.00         57,949,702.98      1.15%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22908A 08/09/2022 135,000.00        134,960,377.50    2.67%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22811A 11/08/2022 277,000.00        276,965,834.82    5.49%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22915A 15/09/2022 10,000.00         9,993,839.40       0.20%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22818A 18/08/2022 20,000.00         19,996,507.40      0.40%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22922A 22/09/2022 64,000.00         63,965,713.92      1.27%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22922A 22/09/2022 30,000.00         29,979,072.00      0.59%
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22929A 29/09/2022 100,000.00        99,953,145.00      1.98%

2. ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั TB22O12A 12/10/2022 250,000.00        249,793,047.50    4.95%
กระทรวงการคลงั TB22N23A 23/11/2022 100,000.00        99,763,193.00      1.98%
กระทรวงการคลงั TB22928A 28/09/2022 150,000.00        149,899,957.50    2.97%

3. หุ้นกู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 28/04/2023 A 30,000.00         30,013,668.30      0.59%
บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 11/03/2024 A(tha) 50,000.00         48,250,006.50      0.96%
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 04/08/2022 A- 120,000.00        120,458,121.60    2.39%
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 04/08/2022 A- 300,000.00        300,546,297.00    5.96%
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 22/01/2023 A+ 5,000.00           5,010,603.05       0.10%
บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 25/04/2024 A+ 53,000.00         50,855,866.98      1.01%
บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 14/11/2022 AA- 197,000.00        196,528,766.15    3.89%
บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 28/11/2022 AAA(tha) 40,000.00         39,869,611.20      0.79%
บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั 14/09/2022 AAA(tha) 130,000.00        129,874,024.80    2.57%
บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั 26/08/2022 AAA(tha) 120,000.00        119,935,917.60    2.38%
บรษิทั ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 15/07/2024 BBB 17,000.00         17,017,666.40      0.34%
บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 05/03/2023 BBB+ 55,000.00         55,505,431.85      1.10%
บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 13/06/2023 BBB+ 5,000.00           5,044,389.50       0.10%
บรษิทั สตารค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 12/05/2024 BBB+ 25,000.00         25,156,967.05      0.50%
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 28/01/2024 BBB+ 10,000.00         10,085,783.40      0.20%

4. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 16/09/2022 BBB+ 170,000.00        169,604,566.40    3.36%
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 22/11/2022 A+ 100,000.00        99,690,193.00      1.98%
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 20/09/2022 A+ 100,000.00        99,905,104.00      1.98%
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 12/10/2022 BBB+ 190,000.00        189,204,760.70    3.75%
บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 16/08/2022 A 130,000.00        129,952,069.00    2.58%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 03/08/2022 A 110,000.00        109,993,912.60    2.18%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 19/08/2022 A 70,000.00         69,965,275.80      1.39%
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 29/09/2022 A 100,000.00        99,838,804.00      1.98%
บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 01/09/2022 BBB+ 80,000.00         79,884,660.00      1.58%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 09/08/2022 A- 240,000.00        239,949,112.80    4.75%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 19/10/2022 A- 80,000.00         79,828,732.80      1.58%
บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 03/08/2022 AA(tha) 100,000.00        99,996,438.00      1.98%
บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 25/08/2022 AA(tha) 60,000.00         59,970,425.40      1.19%
บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 18/10/2022 A(tha) 200,000.00        199,504,022.00    3.95%
บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 21/10/2022 A(tha) 45,000.00         44,895,387.60      0.89%
บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 02/11/2022 A(tha) 70,000.00         69,695,234.00      1.38%
บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 10/08/2022 AA- 100,000.00        99,978,373.00      1.98%
บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 01/09/2022 A- 160,000.00        159,850,745.60    3.17%
บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 15/09/2022 A- 70,000.00         69,901,801.20      1.39%

5. เงนิฝาก บมจ.ธ.อาคารสงเคราะห์ AAA(tha) 50,022,260.27      0.99%
บมจ.ธ.กสกิรไทย AA+(tha) 87,699,698.04      1.74%

6. สนิทรพัย์อื่นๆ 18,768.42            0.00%
7. หนี้สนิอื่นๆ (31,818,606.44) -0.63%

รวมมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 5,046,657,093.27 100.00%



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

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

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ 1,614,972,233.70    32.00%

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน 

เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั
137,721,958.31      2.73%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 3,325,762,739.28    65.90%

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
-                       0.00%

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE      5,046,657,093.27 BAHT

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565

ONE SHORT-TERM FIXED INCOME FUND : ONE-FIXED



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 4,988,998,115.71
     เงนิฝากธนาคาร 87,680,883.66
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,777,931.92
     สนิทรพัยอ์ื่น 18,768.42
                    รวมสนิทรพัย์ 5,078,475,699.71
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการซื้อเงนิลงทนุ 29,979,072.00
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,530,137.36
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 266,689.81
     หนี้สนิอื่น 42,707.27
                    รวมหนี้สนิ 31,818,606.44
สนิทรพัยส์ุทธิ 5,046,657,093.27

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 4,720,730,858.49
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 43,804,528.30       
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 282,121,706.48     
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 5,046,657,093.27

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 472,073,085.8069
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.6904

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด A 10.6904                
หน่วยลงทนุชนิด P 10.6904                

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด A 472,073,085.8069 
หน่วยลงทนุชนิด P -                       

รวม 472,073,085.8069 

กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 24,502,701.07 
        รายไดอ้ื่น 200.00            
              รวมรายได้ 24,502,901.07 
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,780,624.12   
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 590,343.63      
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 3,886,662.26   
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 22,315.49        
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 3,809.45         
              รวมคา่ใชจ่้าย 9,283,754.95   
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ 15,219,146.12 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 138,201.26      
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (2,717,210.50)  
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (2,579,009.24)  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ 12,640,136.88 
หกั ภาษีเงนิได้ (973,428.91)     
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ 11,666,707.97 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด A 11,648,309.71 
หน่วยลงทนุชนิด P 18,398.26        

รวม 11,666,707.97 
-                 

กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อินคมั (ONE-FIXED)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565



การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

พนัธบตัร 1,115,516,035.70  22.35                    

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,115,516,035.70  22.35                    

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22801A 1/08/2565 -               30,000          30,000,000.00      0.60                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22804B 4/08/2565 -               22,000          21,999,220.98      0.44                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22O06A 6/10/2565 -               370,000         369,752,621.70    7.41                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22O06B 6/10/2565 -               58,000          57,949,702.98      1.16                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22908A 8/09/2565 -               135,000         134,960,377.50    2.71                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22811A 11/08/2565 -               277,000         276,965,834.82    5.55                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22915A 15/09/2565 -               10,000          9,993,839.40       0.20                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22818A 18/08/2565 -               20,000          19,996,507.40      0.40                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22922A 22/09/2565 -               64,000          63,965,713.92      1.28                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22922A 22/09/2565 -               30,000          29,979,072.00      0.60                 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22929A 29/09/2565 -               100,000         99,953,145.00      2.00                 

ตัว๋เงินคลงั 499,456,198.00     10.01                    

          กระทรวงการคลงั TB22O12A 12/10/2565 -               250,000         249,793,047.50    5.01                 

          กระทรวงการคลงั TB22N23A 23/11/2565 -               100,000         99,763,193.00      2.00                 

          กระทรวงการคลงั TB22928A 28/09/2565 -               150,000         149,899,957.50    3.00                 

หุ้นกู้ 1,152,416,264.11  23.12                    

          บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 28/04/2566 1.200            30,000          29,919,969.60      0.60                 

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 5/03/2566 4.000            55,000          55,161,869.95      1.11                 

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 22/01/2566 1.750            5,000            5,008,205.80       0.11                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4/08/2565 0.750            120,000         119,999,491.20    2.41                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4/08/2565 0.700            300,000         299,999,721.00    6.01                 

          บรษิทั ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 15/07/2567 4.000            17,000          16,985,995.23      0.34                 

          บรษิทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 28/11/2565 -               40,000          39,869,611.20      0.80                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 13/06/2566 3.150            5,000            5,023,245.65       0.10                 

          บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั 14/09/2565 -               130,000         129,874,024.80    2.60                 

          บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั 26/08/2565 -               120,000         119,935,917.60    2.40                 

          บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 25/04/2567 -               53,000          50,855,866.98      1.02                 

          บรษิทั สตารค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 12/05/2567 3.800            25,000          24,946,145.25      0.50                 

          บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 11/03/2567 -               50,000          48,250,006.50      0.97                 

          บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 28/01/2567 3.450            10,000          10,057,427.20      0.21                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 14/11/2565 197,000         196,528,766.15    3.94                 

ตัว๋แลกเงิน 2,171,609,617.90  43.52                    

          บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 16/09/2565 -               170,000         169,604,566.40    3.40                 

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 22/11/2565 -               100,000         99,690,193.00      2.00                 

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 20/09/2565 -               100,000         99,905,104.00      2.01                 

          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 12/10/2565 -               190,000         189,204,760.70    3.79                 

          บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 16/08/2565 -               130,000         129,952,069.00    2.60                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 3/08/2565 -               110,000         109,993,912.60    2.20                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 19/08/2565 -               70,000          69,965,275.80      1.40                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 29/09/2565 -               100,000         99,838,804.00      2.00                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1/09/2565 -               80,000          79,884,660.00      1.60                 

          บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 9/08/2565 -               240,000         239,949,112.80    4.82                 

          บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 19/10/2565 -               80,000          79,828,732.80      1.60                 

          บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 3/08/2565 -               100,000         99,996,438.00      2.00                 

          บรษิทั อีซี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 25/08/2565 -               60,000          59,970,425.40      1.20                 

          บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 18/10/2565 -               200,000         199,504,022.00    4.00                 

          บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 21/10/2565 -               45,000          44,895,387.60      0.90                 

          บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 2/11/2565 -               70,000          69,695,234.00      1.40                 

          บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 10/08/2565 -               100,000         99,978,373.00      2.00                 

          บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1/09/2565 -               160,000         159,850,745.60    3.20                 

          บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 15/09/2565 -               70,000          69,901,801.20      1.40                 

เงินฝากธนาคารประจ า 50,000,000.00       1.00                       

          ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 7/10/2565 0.650            50,000,000    50,000,000.00      1.00                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 4,989,697,336.87 บาท) 4,988,998,115.71  100.00                  

-                     

กองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ์ อินคมั (ONE-FIXED)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไม่ไดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี



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

เรยีน ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถงึวนัที ่
31 กรกฎาคม 2565 ของกองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั หน่วยลงทนุชนิด A (ONE-FIXED-A) มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงั 6 เดอืน
อยู่ที ่0.20% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึ่งค านวณจากผลตอบแทนดชันีตราสารหนี้ภาครฐัระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 
40 และดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (Commercial Paper Index) ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 และ
อตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนกัระหว่างอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ ีในสดัส่วนรอ้ยละ 20 และอตัราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอนระยะเวลา 3 เดอืน (3M-LIBOR) 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่0.25% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั หน่วยลงทนุชนิด P (ONE-FIXED-P) มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงั 6 เดอืน
อยู่ที ่0.08% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึ่งค านวณจากผลตอบแทนดชันีตราสารหนี้ภาครฐัระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 
40 และดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (Commercial Paper Index) ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 และ
อตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนกัระหว่างอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ ีในสดัส่วนรอ้ยละ 20 และอตัราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอนระยะเวลา 3 เดอืน (3M-LIBOR) 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่0.25% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

กองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั เป็นกองทนุทีม่นีโยบายเน้นลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารแห่งหนี้และ/หรอื
ตราสารทางการเงนิต่าง ๆ ของทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ทีเ่สนอขายทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ออก ตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมกนัทุกขณะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน อาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอื (unrated) ตราสารกึง่หนี้กึง่ทนุ ตราสาร Basel III สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ที่
ม ีunderlying เป็น ตราสารกึง่หนี้กึง่ทนุ หรอืตราสาร Basel III รวมถงึหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในต่างประเทศ โดยมสีดัส่วนการลงทนุในต่างประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรอืมี
ไวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่น และหรอือตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเกดิขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่ อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
ซึง่จะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2565 ถงึเดอืนกรกฎาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มกีารประชุมจ านวน 3 ครัง้  โดย กนง. มมีตคิงอตัราดอกเบี้ยตลาดซื้อคนืพนัธบตัรระยะ 1 วนัทีร่อ้ยละ 0.50 ส าหรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากและอตัรา
ดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารพาณิชย ์ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.250 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ที่
ระดบัรอ้ยละ 0.320-0.375 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 6 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 อตัราดอกเบี้ย เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 
และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยู่ทีร่ะดบั 5.250-5.470%  ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 ถึงเดอืน
กรกฎาคม 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลชว่งอายุไมเ่กนิ 1 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 5-59 Bps (Basis Point)  ช่วงอายุ  2 - 7 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดย
เฉลีย่ 67-110 bps ชว่งอายุ  7 - 10 ปี  ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 45-67 bps ชว่งอายุ 10 - 20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 44-66 bps ชว่งอายุมากกว่า  20 ปี ปรบัตวั
เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 59-133 bps

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีไ่ด้มอบหมายความไว้วางใจใหบ้รษิทัดูแลเงนิลงทุน
ของทา่น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทนุของผูล้งทนุดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุ

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED)


