
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ โดยลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund)
กองทนุรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนดิ
1. หน่วยลงทนุชนดิ RA : ชือ่ยอ่ ONE-GLOBFIN-RA
2. หน่วยลงทนุชนดิ IA : ชือ่ยอ่ ONE-GLOBFIN-IA
3. หน่วยลงทนุชนดิ RD : ชือ่ยอ่ ONE-GLOBFIN-RD
4. หน่วยลงทนุชนดิ ID : ชือ่ยอ่ ONE-GLOBFIN-ID
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ชนดิหน่วยลงทุนทีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั
ใหท้ราบกอ่นการเสนอขาย และในภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก กรณเีปิดใหบ้รกิารชนดิหน่วยลงทนุ
เพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และ
ส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 14 กมุภาพนัธ ์2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 มกราคม ของทกุปี
ระดบัความเส่ียงของกองทนุ : ระดบั 7 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN) เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของ BlackRock Global 

Funds – World Financials Fund (กองทนุหลกั) Class D2 ในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรฐั (USD) เพยีงกองทุนเดยีว
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทนุหลกัเป็นกองทนุภายใต ้
BlackRock Global Funds บรหิารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตาม
ระเบยีบของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึง่จดทะเบยีนที่
ประเทศลกัเซมเบริก์ โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) ซึง่เป็นหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมไิดเ้ป็น Hedge Fund
กองทนุหลกัมนีโยบายลงทุนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 70 ของทรพัยส์นิทัง้หมดของกองทุนหลกัในตราสารทุนทัว่โลกที่
ออกโดยบรษิทัทีด่ าเนนิธุรกจิทางดา้นบรกิารทางการเงนิเป็นหลกั  
นอกจากนี้ กองทนุหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และ
เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการ
กองทนุหลกั ฯลฯ

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทนุส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ONE-GLOBFIN-RA และ ONE-GLOBFIN-RD
วนัท าการซ้ือ : ทกุวนัท าการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 5,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 1,000.00 บาท
วนัท าการซ้ือ : ทกุวนัท าการ เวลา 09.00 – 16.00
วนัท าการขายคืน : ทกุวนัท าการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไมก่ าหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทนุส าหรบับคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ONE-GLOBFIN-IA และ ONE-GLOBFIN-ID
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 5,000,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 1,000,000.00 บาท
วนัท าการซือ้ : ทกุวนัท าการ เวลา 09.00 – 16.00
วนัท าการขายคืน : ทกุวนัท าการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน  : ไมก่ าหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2022 - 31/07/2022) :   0.26
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ช่ือย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1. หน่วยลงทุนชนดิ RA ONE-GLOBFIN-RA

คอื หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วน

ต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะน าผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้

ต ่าตัง้แต่ 5,000 บาทขึ้นไป ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1,000 บาทขึ้นไป ส าหรบั

การสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

2. หน่วยลงทุนชนดิ IA ONE-GLOBFIN-IA

คอื หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ที่ตอ้งการรบั

รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะน าผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดย

สามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 

1,000,000 บาทขึ้นไป ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

3. หน่วยลงทุนชนดิ RD ONE-GLOBFIN-RD

คอื หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ที่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิ

ปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000 บาทขึ้นไป ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า

 1,000 บาทขึ้นไป ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

4. หน่วยลงทุนชนดิ ID ONE-GLOBFIN-ID

คอื หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ที่ตอ้งการรบั

ผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ส าหรบัการ

สัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

ค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

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

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

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

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-GLOBFIN-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

4. ONE-GLOBFIN-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี : 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

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

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

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

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-GLOBFIN-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-GLOBFIN-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา

1. ONE-GLOBFIN-RA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

2. ONE-GLOBFIN-IA ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

3. ONE-GLOBFIN-RD ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน

4. ONE-GLOBFIN-ID ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ของมลูค่าหน่วยลงทุน



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กมุภาพนัธ ์2565 - 31 กรกฎาคม 2565)
-ไมม่-ี
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท 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 กลุกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกลุ 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารภุทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหดุี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซือ่เจรญิกจิ
9. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทนุฯ ลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แหง่สทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์วา่จะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏทินิลา่สดุ : -ไมม่-ี

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 BlackRock (Luxembourg) S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)
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 IA 619.86               0.08
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ID -                    0.00
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 4,890.72             0.65
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RD 129.46               0.02
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 119.00               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 396.66               0.05
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 19.84                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 51.78                 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 6,227.31                0.83                          
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 747,499,531.81     บาท



กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 8.7252 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
BlackRock Global Funds – World Financials Fund 465,199.82 552,216,353.42 98.74%
ผูบ้รหิาร - BlackRock (Luxembourg) SA
รวมหน่วยลงทนุ 552,216,353.42 98.74%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  23,380,665.92   4.18%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  18,834,009.27   3.37%
รวมเงินฝากธนาคาร 42,214,675.19 7.55%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (33,285,160.59) -5.95%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (1,875,215.32) -0.34%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 559,270,652.70 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 552,216,353.42
     เงนิฝากธนาคาร 42,213,229.69
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,445.50
                    รวมสนิทรพัย์ 594,431,028.61
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 1,006,808.36
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 33,285,160.59
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 843,615.31
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 216.83
     หนี้สนิอื่น 24,574.82
                    รวมหนี้สนิ 35,160,375.91
สนิทรพัยส์ุทธิ 559,270,652.70

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 640,979,149.70
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 96,769,392.81     
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (178,477,889.81)  
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 559,270,652.70

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 64,097,914.9859
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 8.7252

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด IA 8.7545                
หน่วยลงทนุชนิด ID 8.7252                
หน่วยลงทนุชนิด RA 8.7452                
หน่วยลงทนุชนิด RD 7.7020                

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด IA 2,130,398.9466   
หน่วยลงทนุชนิด ID -                     
หน่วยลงทนุชนิด RA 60,722,774.6340 
หน่วยลงทนุชนิด RD 1,244,741.4053   

รวม 64,097,914.9859 

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล(ONE-GLOBFIN)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 8,601.76            
              รวมรายได้ 8,601.76            
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5,640,030.92      
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 118,999.13         
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 396,663.86         
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 19,835.79          
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 51,777.91          
              รวมคา่ใชจ่้าย 6,227,307.61      
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (6,218,705.85)     

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (61,287,128.33)   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (185,359,809.53) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (32,023,563.45)   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 54,192,459.69    
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (224,478,041.62) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (230,696,747.47) 
หกั ภาษีเงนิได้ (1,290.27)           
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (230,698,037.74) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด IA (36,511,366.81)   
หน่วยลงทนุชนิด ID -                    
หน่วยลงทนุชนิด RA (189,182,565.01) 
หน่วยลงทนุชนิด RD (5,004,105.92)     

รวม (230,698,037.74) 
-                    

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล(ONE-GLOBFIN)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุในต่างประเทศ 552,216,353.42  100.00                  

     BGF-WORLD FINANCIAL-D2-USD 465,199.8200 552,216,353.42 100.00              
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 734,355,820.92 บาท) 552,216,353.42  100.00                  

-                  

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล(ONE-GLOBFIN)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั)  ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์
2565 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 ของกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล หน่วยลงทุนชนิด IA : ONE-GLOBFIN-IA สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 
-25.82 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ -14.35 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทุน
หลกั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณ
รอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิ
บาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในสว่นทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล หน่วยลงทุนชนิด ID : ONE-GLOBFIN-ID สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 
-25.95 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ -14.35 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทุน
หลกั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณ
รอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิ
บาท ณ วนัทคี านวณผลตอบแทนในสว่นทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล หน่วยลงทุนชนิด RA : ONE-GLOBFIN-RA สรา้งผลตอบแทนได้
รอ้ยละ -26.01 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ -14.35 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของ
กองทุนหลกั ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่ วนการท า hedging 
ประมาณรอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่า
สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในสว่นทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล หน่วยลงทุนชนิด RD : ONE-GLOBFIN-RD สรา้งผลตอบแทนได้
รอ้ยละ -26.01 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ -14.35 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของ
กองทุนหลกั ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่ วนการท า hedging 
ประมาณรอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Financials Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่า
สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในสว่นทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock Global Funds – World 
Financials Fund (กองทุนหลกั) Class D2 ในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) เพยีงกองทุนเดยีวเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ กองทุนหลกัเป็นกองทุนภายใต ้BlackRock Global Funds บรหิารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้
ตามระเบยีบของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึง่จดทะเบยีนทีป่ระเทศลกัเซมเบริก์ โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบั
ดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่เป็นหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชกิ
สามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมไิดเ้ป็น Hedge Fund

กองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของทรพัย์สนิทัง้หมดของกองทุนหลกัในตราสารทุนทัว่โลกทีอ่อกโดยบริษทัทีด่ าเนิน
ธุรกจิทางดา้นบรกิารทางการเงนิเป็นหลกั  

นอกจากนี้ กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนหลกั ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 ดชันี MSCI ACWI Financials Index ปรบัตวัลดลง 15.08% โดย
ดชันฯี ปรบัตวัลงอยา่งต่อเนื่องในชว่งเดอืนกมุภาพนัธถ์งึเดอืนมถุินายน 2565 ซึง่เป็นการปรบัตวัลดลงตามตลาดหุน้ทัว่โลก จากความกงัวลเรือ่งเงนิเฟ้อเร่งตวั
ทีม่มีากขึน้ ทัง้เงนิเฟ้อจากฝัง่อุปทาน หลงัจากความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี-ยเูครนมมีากขึน้อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การใช้ก าลงัทางทหารต่อกนั จนเป็นผลให้
ราคาพลงังานทัว่โลกปรบัตวัเพิม่ขึน้ในเวลาต่อมา ประกอบกบัปัญหาห่วงโซ่อุปทานในจนีเริม่ส่งผลต่อการผลติสนิคา้ทัว่โลกอกีครั ้ง หลงัจากการกลบัมา
ปิดเมอืงในหลายๆ เมอืงของจีน ในขณะที่เงนิเฟ้อจากฝัง่อุปสงค์เริม่เร่งตวัเช่นกนั จากราคาสนิค้าหลายประเภท เช่น รถยนตร์มอืสองแล ะค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วกบัอสงัหรมิทรพัยใ์นสหรฐัฯ เริม่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ จนท าใหธ้นาคารในประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) เริม่ส่งสญัญาณในการ
ใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดต่อไป ทัง้นี้Fed ไดป้รบัดอกเบี้ยนโยบายขึน้ 0.25% ในเดอืนมนีาคม 2565 , 0.50% ในเดอืนพฤษภาคม 2565 และขึน้ 0.75% 
อีก 2 ครัง้ในการประชุมเดือนมถุินายน และเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมทัง้ดึงเงนิออกจากระบบเศรษฐกจิเพื่อลดสภาพคล่องในตลาด (Quantitative
Tightening) สรา้งความกงัวลต่อการเกดิเศรษฐกจิถดถอยในระยะเวลาอนัใกล ้และท าใหเ้กดิแรงเทขายหุน้ในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรม ซึง่รวมไปถึงหุน้ในกลุ่ม
การเงนิ

ทัง้นี้การประกาศตวัเลข CPI ของสหรฐัฯ ในเดอืนมถุินายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9.1% สงูสุดในรอบเกอืบ 41 ปี และสงูกว่าทีต่ลาดประเมนิไวท้ี ่
8.8% ขณะทีต่วัเลข CPI เดอืนพฤษภาคมเพิม่ขึน้ 8.6%  อย่างไรกต็าม ตลาดหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิปรบัตวัขึน้เลก็น้อยในช่วงเดอืนกรกฎาคม 
เนื่องจาก ตลาดในขณะนัน้มองวา่เงนิเฟ้อนัน้ไดผ้่านจุดสงูสุดแลว้ ความกงัวลเรือ่งเศรษฐกจิถดถอยเริม่ลดลง ในขณะที ่ตวัเลข Dot Plot ชีว้่า Fed จะปรบัเพิม่
ดอกเบีย้ไปอยูท่ี ่3.4%-3.5% ในสิน้ปี 2565 สง่ผลใหต้ลาดฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยในเดอืนดงักล่าว

ในระยะถดัไปบลจ.วรรณ มมีุมมองเชงิบวกต่อธุรกจิการเงนิจากการพื้นตวัของเศรษฐกจิโลกทีม่อีย่างต่อเนื่องจากการแพร่ร ะบาดของ 
COVID-19 เริม่อยู่ภายใต้การควบคุม กจิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่ด าเนินกลบัมาเป็นปกติอีกครัง้ ท าให้ความเสี่ยงในระบบการเงนิมลีดลง ประกอบกบั
ทศิทางการด าเนินนโยบายการเงนิของ Fed ทีแ่มว้่าจะเร่งการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้ แต่กส็ามารถส่งสญัญาณใหต้ลาดทราบถึงทศิทางในการ
ด าเนินนโยบายได้ดใีนระดบัหนึ่ง ซึ่งจะเป็นปัจจยับวกต่อหุน้ในกลุ่มสถาบนัการเงนิไดใ้นระยะถดัไป อย่างไรกต็าม หุน้ในกลุ่มสถาบนัการเงนิอาจเผชญิกบั
ความผนัผวนได้ในระยะสัน้จากปัจจยัเสีย่งด้านเครดติในบางประเทศที่มปัีญหาอยู่ เช่น ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาทีม่คีวามเสีย่ง จากค่าเงนิอ่อนค่า จาก
แนวโน้มทีเ่งนิดอลลา่รส์หรฐัฯ จะแขง็คา่ขึน้ในอนาคตเช่น อนิโดนเิซยีหรอืตุรก ีหรอืประเทศทีม่ปัีญหาดา้นปรมิาณหนี้อยา่งจนี เป็นตน้

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทนุ

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN)

• ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลงั ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565


