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รายงานประจาํปี     1
วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM) 

รายงานประจาํปี     2
วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์ (ONE-GECOM)

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 และวนัที่ 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล 
อคีอมเมริซ์ (ONE-GECOM)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริ์ซ (ONE-GECOM) สร้างผลตอบแทนได้รอ้ยละ -41.93 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่
รอ้ยละ -44.21 ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี EQM Online Retail ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทน
ของดชันี EQM Online Retail ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ได้ทําสญัญาป้องกนั
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM) กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยทีผู่อ้อกตรา
สารประกอบธุรกจิ หรอืมรีายได ้หรอืไดร้บัประโยชน์จากธุรกจิอคีอมเมริซ์ (e-commerce) ไมว่่าทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น บรษิทัทีท่ําการซื้อขายสนิคา้หรอื
ใหบ้รกิารทางออนไลน์ บรษิทัทีเ่ป็นช่องทางใหผู้อ้ื่นมาซื้อหรอืขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทางออนไลน์ บรษิทัโลจสิตกิ บรษิทัขนส่ง และ/หรอืบรษิทัคลงัสนิคา้ที่
ให้บรกิารขนส่งหรอืจดัเกบ็สนิคา้ที่มกีารสัง่ซื้อหรอืขายผ่านทางออนไลน์เป็นหลกั บรษิัทเทคโนโลยทีี่ใหบ้รกิารเกีย่วเนื่อ งกบัการซื้อหรอืขายสนิคา้หรอื
ผลติภณัฑผ์่านทางออนไลน์ และ/หรอืออกแบบและพฒันาเทคโนโลยทีีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบัระบบชาํระค่าบรกิาร/สนิคา้ผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น รวมถงึบรษิทั
ทีท่ําธุรกจิเกี่ยวกบัอีคอมเมริ์ซ (e-commerce) ซึ่งในอนาคตอาจมคีุณสมบตัิทีแ่ตกต่างจากที่กําหนดขา้งต้น ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนอทีเีอฟ (ETF) ต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีม่คีุณสมบตัติามทีก่าํหนดโดยกองทุนจะม ีnet exposure ในตราสารทุนต่างประเทศ
ตามลกัษณะขา้งตน้ รวมกนัโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 มนีาคม 2564 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2565 ดชันี S&P 500 ของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ประมาณ 13.83% โดยดชันีฯ 
ปรบัตวัขึน้ในช่วงเดอืนเมษายน จากการประกาศแผนการลงทุนครัง้ใหญ่ของ ประธานาธบิดไีบเดน มลูค่า 2 พนัลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ ทัง้นี้ ประเทศพฒันาแลว้
หลายประเทศ โดยเฉพาะสหรฐัฯ มอีตัราการฉดีวคัซนีทีค่รอบคลุมมากขึน้ ทาํใหเ้ศรษฐกจิมแีนวโน้มเตบิโตทีด่ขี ึน้ ส่งผลใหด้ชันีฯ ปรบัตวัขึน้ตามมา อย่างไร
กต็าม การประกาศเงนิเฟ้อสหรฐัฯ(CPI) เดอืนเมษายนที่พุ่งขึน้ 4.21% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ กดดนัใหต้ลาดหุน้สหรฐัฯปรบัตวัลงในช่วงกลางเดอืน
พฤษภาคม  และปรบัตวัลดลงอกีครัง้ในเดอืนกนัยายน จากความกงัวลประเดน็การหยุดการเขา้ซื้อสนิทรพัย ์(QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรฐัฯ ส่งผล
ใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ พุ่งขึน้  ทัง้นี้ Dot Plot ชีว้่าของธนาคารกลางสหรฐัฯ อาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายเรว็ขึน้ คอืเริม่ในปี 2565 จากเดมิทีจ่ะเริม่
ปี 2566 ส่งผลใหเ้กดิความกงัวลในกลุ่มนกัลงทุน

ในเดอืนตุลาคม ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ จากการทีผ่ลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของบรษิทัจดทะเบยีนออกมาดกีว่าทีต่ลาด
คาดการณ์ สะทอ้นถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัขึน้ โดย GDP growth อยู่ที ่2.0% QoQ และ รายงานจํานวนคนทีย่ื่นขอรบัสวสัดิการว่างงาน (Initial 
Jobless Claim) สปัดาหส์ิน้สุด 23 ต.ค. ที ่281,000 ตําแหน่ง ตํ่าสุดในรอบ 19 เดอืน ทาํใหเ้หน็ว่าตลาดแรงงานสหรฐัยงัคงอยู่ในทศิทางการฟ้ืนตวั ส่งผลให้
ราคาน้ํามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ หลงัจากทีค่วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัเพิม่ 

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้สหรฐัฯ ยงัคงมโีอกาสทีจ่ะเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การดาํเนินนโยบายทางการเงนิของ Fed ซึง่ถา้เงนิเฟ้อสหรฐัฯยงัคงอยู่ในระดบัสงูอยู่ Fed กม็โีอกาสในการใชน้โยบายการเงนิทีต่งึตวัมากขึน้ เช่นการนําการ
ลดขนาดงบดุลมาใช ้(Quantitative Tightening) หรอืการเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายเรว็กว่าทีต่ลาดคาดการณ์  ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะกดดนัใหต้ลาดเกดิ
ความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้สหรฐัฯ ในระยะยาว โดยเฉพาะหลงันโยบายการเงนิมกีารประกาศ
ออกมาชดัเจนและมคีวามแน่นอนแลว้ โดยในช่วงทีต่ลาดหุน้ฯ ปรบัตวัลดลงถอืเป็นจงัหวะทีด่ใีนการเขา้ลงทุนในหุน้ทีย่งัคงมปัีจจัยพืน้ฐานทีด่ ีและมแีนวโน้ม
ทีจ่ะสามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต รวมถงึหุน้ทีม่โีอกาสไดร้บัผลประโยชน์จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัการเกดิ Covid-19  โดยเฉพาะการ
ลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์ (ONE-GECOM) ซึง่เน้นการลงทุนในธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากธุรกจิอคีอมเมริ์ซ (e-commerce) ซึ่งไดร้บั
ประโยชน์จากการทีผู่บ้รโิภคมกีารบรโิภคผ่านทาง e-commerce มากขึน้ในช่วงการระบาดและในอนาคต

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



สรปุภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 มนีาคม 2564 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2565 ดชันี S&P 500 ของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่

สูงขึ้นประมาณ 13.83% โดยดชันีฯ ปรบัตวัขึ้นในช่วงเดือนเมษายน จากการประกาศแผนการลงทุนครัง้ใหญ่ของ 

ประธานาธบิดไีบเดน มูลค่า 2 พนัล้านดอลล่ารส์หรฐัฯ ทัง้นี้ ประเทศพฒันาแล้วหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรฐัฯ มี

อตัราการฉีดวคัซนีที่ครอบคลุมมากขึ้น ทําให้เศรษฐกิจมแีนวโน้มเติบโตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ดชันี ฯ ปรบัตัวขึ้นตามมา 

อย่างไรก็ตาม การประกาศเงนิเฟ้อสหรฐัฯ(CPI) เดอืนเมษายนที่พุ่งขึน้ 4.21% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ กดดนัให้

ตลาดหุ้นสหรฐัฯปรบัตวัลงในช่วงกลางเดอืนพฤษภาคม  และปรบัตวัลดลงอกีครัง้ในเดอืนกนัยายน จากความกงัวล

ประเดน็การหยุดการเขา้ซือ้สนิทรพัย ์(QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรฐัฯ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

สหรฐัฯ พุ่งขึน้  ทัง้นี้ Dot Plot ชีว้่าของธนาคารกลางสหรฐัฯ อาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายเรว็ขึน้ คอืเริม่ในปี 2565 จากเดมิ

ทีจ่ะเริม่ปี 2566 ส่งผลใหเ้กดิความกงัวลในกลุ่มนกัลงทุน

ในเดอืนตุลาคม ตลาดหุ้นสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ จากการที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของ

บรษิทัจดทะเบยีนออกมาดกีว่าทีต่ลาดคาดการณ์ สะทอ้นถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัขึน้ โดย GDP growth อยู่ที ่

2.0% QoQ และ รายงานจาํนวนคนทีย่ ื่นขอรบัสวสัดกิารว่างงาน (Initial Jobless Claim) สปัดาหส์ิน้สุด 23 ต.ค. ที ่

281,000 ตําแหน่ง ตํ่าสุดในรอบ 19 เดอืน ทาํใหเ้หน็ว่าตลาดแรงงานสหรฐัยงัคงอยู่ในทศิทางการฟ้ืนตัว ส่งผลใหร้าคา

น้ํามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ หลงัจากทีค่วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัเพิม่ 

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุ้นสหรฐัฯ ยงัคงมโีอกาสที่จะเผชญิกบัความผนัผวนได้ในระยะสัน้ ทั ้งจาก

ความกงัวลต่อเงนิเฟ้อ ซึง่จะส่งผลต่อการดาํเนินนโยบายทางการเงนิของ Fed ซึง่ถ้าเงนิเฟ้อสหรฐัฯยงัคงอยู่ในระดบัสูง

อยู่ Fed ก็มโีอกาสในการใช้นโยบายการเงนิที่ตึงตวัมากขึ้น เช่นการนําการลดขนาดงบดุลมาใช้ (Quantitative 

Tightening) หรอืการเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายเรว็กว่าที่ตลาดคาดการณ์  ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะกดดนัใหต้ลาด

เกดิความผนัผวนได้ในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุ้นสหรฐัฯ ในระยะยาว 

โดยเฉพาะหลงันโยบายการเงนิมกีารประกาศออกมาชดัเจนและมคีวามแน่นอนแลว้ โดยในช่วงที่ตลาดหุ้นฯ ปรับตวั

ลดลงถอืเป็นจงัหวะทีด่ใีนการเขา้ลงทุนในหุน้ทีย่งัคงมปัีจจยัพืน้ฐานทีด่ ีและมแีนวโน้มที่จะสามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต 

รวมถึงหุ้นที่มีโอกาสได้ร ับผลประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการเกิด Covid-19  

โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์ (ONE-GECOM) ซึ่งเน้นการลงทุนในธุรกจิที่ได้รบั

ประโยชน์จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ซึ่งได้รบัประโยชน์จากการที่ผู้บริโภคมีการบริโภคผ่านทาง 

e-commerce มากขึน้ในช่วงการระบาดและในอนาคต
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กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ : ONE-GECOM

ประเภทโครงการ : กองทุนตราสารทุน
อายโุครงการ : ไมก่าํหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 27 มนีาคม 2562
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยทีผู่อ้อกตราสารประกอบธุรกจิ 

หรือมรีายได ้หรอืไดร้บัประโยชน์จากธุรกจิอคีอมเมริซ์ (e-commerce) ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
เช่น บรษิทัทีท่าํการซื้อขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทางออนไลน์ บรษิทัทีเ่ป็นช่องทางใหผู้อ้ื่นมาซื้อหรอื
ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทางออนไลน์ บรษิทัโลจสิตกิ บรษิทัขนส่ง และ/หรอืบรษิทัคลงัสนิคา้ที่
ให้บริการขนส่งหรอืจดัเกบ็สนิคา้ทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืขายผา่นทางออนไลน์เป็นหลกั บรษิทัเทคโนโลยี
ท่ีใหบ้รกิารเกีย่วเนื่องกบัการซื้อหรอืขายสนิคา้หรอืผลติภณัฑผ์่านทางออนไลน์ และ/หรอืออกแบบ
และพฒันาเทคโนโลยทีีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบัระบบชาํระค่าบรกิาร/สนิคา้ผ่านทางออนไลน์ เป็นตน้ รวมถงึ
บริษทัทีท่าํธุรกจิเกีย่วกบัอคีอมเมริซ์ (e-commerce) ซึง่ในอนาคตอาจมคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างจาก
ท่ีกาํหนดขา้งตน้ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอทีเีอฟ (ETF) ต่างประเทศ 
ท่ีมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีม่คีุณสมบตัติามทีก่าํหนดโดยกองทุนจะม ีnet exposure 
ในตราสารทุนต่างประเทศตามลกัษณะขา้งตน้ รวมกนัโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ฯลฯ

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 28 กุมภาพนัธ ์ของทุกปี
การซ้ือหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก   1,000 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป     1,000 บาท
การขายหน่วยลงทุน
วนัท าการขายคืน ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไมก่าํหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ 100 หน่วย
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2021 - 28/02/2022) :  0.41

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 14.0423 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หน่วยลงทนุ
     AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF 490,710.00 1,111,628,539.23 65.12%
รวมหน่วยลงทนุ 1,111,628,539.23 65.12%
หลกัทรพัย์
          EXPEDIA GROUP INC 14,150.00 90,488,556.51 5.30%
          BOOKING HOLDINGS INC 1,105.00 78,272,564.78 4.59%
          AMAZON.COM INC 705.00 70,606,255.72 4.14%
          SHOPIFY INC - CLASS A 1,790.00 40,524,032.57 2.37%
          NETFLIX INC 3,050.00 39,237,953.17 2.30%
          TRIP.COM GROUP LTD 45,610.00 38,401,995.37 2.25%
          PAYPAL HOLDING PLC 10,250.00 37,411,735.04 2.19%
          ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 7,700.00 26,412,083.47 1.55%
          CHEGG INC 25,852.00 26,360,856.03 1.54%
          WAYFAIR INC- CLASS A 5,700.00 26,183,690.03 1.53%
          PINDUODUO INC-ADR 14,700.00 24,859,210.28 1.46%
          DELIVER HERO SE 13,430.00 23,016,574.05 1.35%
รวมหลกัทรพัย์ 521,775,507.02 30.57%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  63,358,500.76 3.71%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 5,615,393.95 0.33%
รวมเงินฝากธนาคาร 68,973,894.71 4.04%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  11,491,247.34 0.67%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (6,852,196.03) -0.40%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,707,016,992.27 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
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กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



แบบ 117-5
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ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 41,906.79           1.41
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1,111.59             0.04
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 5,383.13             0.18
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 421.81               0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 48,858.32              1.65
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 2,967,925,357.16  บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มีนาคม 2564 - 28 กมุภาพนัธ ์2565)
-ไม่ม-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรง
หรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ ์กุลกาญจนาธร       3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ :

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Amplify ETFs. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มีนาคม 2564 - 28 กมุภาพนัธ ์2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)

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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