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เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด  (บลจ.วรรณ จํากัด) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบัญชี
และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2564 และวนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่
31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้-ชนิดหน่วยลงทุนสาํหรบับุคคลธรรมดา
และนิตบิุคคล (ONE-GLOBHY-I) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 6.94 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 0.24 ซึง่คํานวณจาก
อตัราผลตอบแทนของ LIBOR USD 3 เดอืน สดัส่วน 100 % ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั และปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของ
กองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้-ชนิดหน่วยลงทุนสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป
(ONE-GLOBHY-R) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 6.67 เปรยีบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.24 ซึ่งคํานวณจากอตัรา
ผลตอบแทนของ LIBOR USD 3 เดอืน สดัส่วน 100 % ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั และปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกันความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของ
กองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิด์บอนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY) จะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD 
BOND FUND (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share class) W (Acc.) ในสกุลดอลล่ารส์หรฐั (USD) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  กองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ทัว่โลกที่ ให้ผลตอบแทนใน
ระดบัสงู (High Yield Bond) ทีม่อีายุหรอืกาํหนดครบอายุ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนหลกั โดยไม่จาํกดัการลงทุนในภูมภิาคหรอืกลุ่มอุตสาหกรรม  ทัง้นี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2564 ในภาพรวม อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของ
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Bond Yield) ปรบัตวัสงูขึน้ โดย Bond Yield 10 ปีของสหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้จาก 0.85% ในวนัที ่2 พฤศจกิายน 
2563 สูร่ะดบั 1.55% ในวนัที ่29 ตุลาคม 2564 โดยสภาพคล่องในตลาดการเงนิยงัอยู่ในระดบัสงู ถงึแมร้ฐับาลสหรฐัฯ จะออกพนัธบตัร
น้อยลงแลว้กต็าม เป็นปัจจยัถ่วงใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ยงัอยู่ในระดบัทีต่ํ่า โดยจะเหน็ไดว้่า Fed Overnight Reverse 
Repo ณ วนัที ่29 ตุลาคม 2564 อยู่ที ่1,502 ลา้นลา้นดอลลาร ์สะทอ้นสภาพคล่องในตลาดการเงนิสหรฐัฯ ทีย่งัคงสงู 
ในการประชุมของคณะกรรมการกาํหนดนโยบายการเงนิสหรฐัฯ (FOMC) เมื่อ วนัที ่22 กนัยายน 2564 คณะกรรมการมองว่าเศรษฐกจิ
สหรฐัฯไดฟ้ื้นตวัอย่างต่อเนื่อง และเงนิเฟ้อเริม่มกีารเร่งตวั จงึไดป้ระกาศเริม่ลดปรมิาณการเขา้ซือ้สนิทรพัยล์ง (QE Tapering) สง่ผลให ้
Bond Yield เริม่ปรบัตวัสงูขึน้ อกีทัง้มมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่0-0.25% พรอ้มไดป้รบัลดคาดการณ์ GDP Growth ปี 2564 ลง
เป็น 5.9% จาก 7.0% และเพิม่คาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2564 - 2566 เป็น 3.7%, 2.3% และ 2.2% ตามลาํดบั

ธนาคารกลางองักฤษ (BOE) มมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่0.1% และวงเงนิการเขา้ซือ้สนิทรพัยท์ี ่8.75 แสนลา้น
ปอนด ์และไดป้รบัลดคาดการณ์ GDP Growth ไตรมาส 3 ขององักฤษลงเหลอื 2.1% จาก 2.9%และคาดว่าเงนิเฟ้อจะเพิม่ขึน้มากกว่า 
4% ในปีนี้ ซึง่สงูกว่า 2% เป้าหมายของ BOE อย่างไรกต็าม BOE ยงัคงคาดว่าเงนิเฟ้อจะลดลงสู่เป้าหมาย 2% ไดใ้นระยะกลาง ใน
สว่นของธนาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) นัน้ ไดต้ดัสนิใจคงนโยบาย yield curve control โดยใหด้อกเบีย้ระยะสัน้อยู่ที ่-0.1% และระยะยาว 
10 ปีทีใ่กล ้0% และปรบัลดคาดการณ์ 2564 GDP มาที ่3.4% เพราะการบรโิภค และการสง่ออกทีอ่่อนแอ รวมถงึปัญหา supply chain 
disruption และเพิม่คาดการณ์ 2022 GDP มาที ่+2.9% เพราะการกระจายของวคัซนีทีส่งูขึน้ นอกจากนี้ BOJ ยงัปรบัลดคาดการณ์ 
2021 inflation มาที ่0.0% จากเดมิ +0.6%

การเคลื่อนไหวของ Bond Yield 10 ปี ของ สหรฐัฯ เยอรมนั องักฤษ และญ่ีปุ่ น ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ในขณะทีส่ว่นต่างของอตัราดอกเบีย้ (Credit spread) ของพนัธบตัรเอกชน High Yield Spread ในสหรฐัฯ และ ยุโรป 
ปรบัตวัลง สอดคลอ้งไปกบัทศิทางของเศรษฐกจิของทัง้ 2 ประเทศทีก่ําลงัฟ้ืนตวั แต่ High Yield Spread ของฝัง่เอเชยี กลบัปรบัตวั
เพิม่ขึน้สวนทาง จากวกิฤตสิภาพคล่องของ China Evergrande บรษิทัอสงัหารมิทรพัยข์นาดใหญ่ของจนี ทีส่รา้งความกังวลใหก้บันัก
ลงทุน

การเคลื่อนไหวของดชันี ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ย (Credit spread) ของพนัธบตัรเอกชน จนถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Bond Yield)  ยงัมโีอกาสผนั
ผวนต่อไปในอนาคต จากความไม่แน่นอนทัง้จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ Omicron ทีก่ําลงัระบาดอยู่ในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะในแอฟฟรกิา และยุโรป  อย่างไรกต็าม การที่อตัราดอกเบี้ยทัว่โลกกําลงัอยู่ในขาขึน้ และธนาคารกลาง ทัว่โลก 
โดยเฉพาะ FED เริม่มที่าทจีะลดการผ่อนคลายนโยบายการเงนิลง เป็นแรงผลกัดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรับตวัสงูขึน้ 
นอกจากนี้ บลจ.วรรณ มองว่า Credit spread ในระยะถดัไปมโีอกาสอยู่ในระดบัตํ่า จากการที่เศรษฐกจิไดเ้ริม่ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง 
แมว้่าจะมคีวามเสีย่งจากความไม่แน่นอนของผลกระทบของ COVID-19 สายพนัธุ ์Omicron และ ผลกระทบของการกลายพนัธุข์อง 
COVID-19 ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต

ทัง้นี้  แมว้่าตลาดพนัธบตัรมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และ Credit spread แต่กองทุนหลกัมี
นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้  และมกีารคดัเลอืกตราสารที่เขา้ไปลงทุนอย่างด ี ทําใหผ้ลกระทบที่ได้รบัมีจํากดัและเป็น
เพยีงผลกระทบระยะสัน้  ทัง้นี้ ในระยะยาว บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อกองทุนดงักล่าว

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ม อบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะการลงทุน

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในภาพรวม อัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Bond Yield) ปรบัตวัสูงขึน้ โดย Bond Yield 10 ปีของสหรฐัฯ 

ปรบัตวัขึน้จาก 0.85% ในวนัที ่2 พฤศจกิายน 2563 สู่ระดบั 1.55% ในวนัที ่29 ตุลาคม 2564 โดยสภาพคล่อง

ในตลาดการเงนิยงัอยูใ่นระดบัสูง ถงึแมร้ฐับาลสหรฐัฯ จะออกพนัธบตัรน้อยลงแลว้กต็าม เป็นปัจจยัถ่วงใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ยงัอยู่ในระดบัทีต่ํ่า โดยจะเหน็ไดว้่า Fed Overnight Reverse Repo ณ วนัที ่29

ตุลาคม 2564 อยูท่ี ่1,502 ลา้นลา้นดอลลาร ์สะทอ้นสภาพคล่องในตลาดการเงนิสหรฐัฯ ทีย่งัคงสงู

ในการประชุมของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงนิสหรฐัฯ (FOMC) เมื่อ วนัที่ 22 กันยายน 2564 

คณะกรรมการมองว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯไดฟ้ื้นตวัอย่างต่อเนื่อง และเงนิเฟ้อเริม่มกีารเร่งตวั จงึ ไดป้ระกาศเริม่ลด

ปรมิาณการเขา้ซือ้สนิทรพัยล์ง (QE Tapering) ส่งผลให ้Bond Yield เริม่ปรบัตวัสูงขึน้ อกีทัง้มมีตคิงอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายที ่0-0.25% พรอ้มไดป้รบัลดคาดการณ์ GDP Growth ปี 2564 ลงเป็น 5.9% จาก 7.0% และ

เพิม่คาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2564 - 2566 เป็น 3.7%, 2.3% และ 2.2% ตามลาํดบั

ธนาคารกลางองักฤษ (BOE) มมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่0.1% และวงเงนิการเขา้ซือ้สนิทรพัย์ที ่8.75 แสน

ลา้นปอนด ์และไดป้รบัลดคาดการณ์ GDP Growth ไตรมาส 3 ขององักฤษลงเหลอื 2.1% จาก 2.9%และคาดว่า

เงนิเฟ้อจะเพิม่ขึน้มากกว่า 4% ในปีนี้ ซึง่สูงกว่า 2% เป้าหมายของ BOE อย่างไรกต็าม BOE ยงัคงคาดว่าเงนิ

เฟ้อจะลดลงสู่เป้าหมาย 2% ไดใ้นระยะกลาง ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่ น (BOJ) นัน้ ไดต้ดัสนิใจคงนโยบาย 

yield curve control โดยใหด้อกเบีย้ระยะสัน้อยู่ที ่-0.1% และระยะยาว 10 ปีทีใ่กล ้0% และปรบัลดคาดการณ์ 

2564 GDP มาที ่3.4% เพราะการบรโิภค และการส่งออกทีอ่่อนแอ รวมถงึปัญหา supply chain disruption และ

เพิม่คาดการณ์ 2022 GDP มาที่ +2.9% เพราะการกระจายของวคัซนีที่สูงขึน้ นอกจากนี้ BOJ ยงัปรบัลด

คาดการณ์ 2021 inflation มาที ่0.0% จากเดมิ +0.6%

การเคล่ือนไหวของ Bond Yield 10 ปี ของ สหรฐัฯ เยอรมนั องักฤษ และญ่ีปุ่ น ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564
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ในขณะทีส่่วนต่างของอตัราดอกเบีย้ (Credit spread) ของพนัธบตัรเอกชน High Yield Spread ในสหรฐัฯ และ 
ยุโรป ปรบัตวัลง สอดคลอ้งไปกบัทศิทางของเศรษฐกจิของทัง้ 2 ประเทศทีก่ําลงัฟ้ืนตวั แต่ High Yield Spread 
ของฝัง่เอเชยี กลบัปรบัตวัเพิม่ขึน้สวนทาง จากวกิฤตสิภาพคล่องของ China Evergrande บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์
ขนาดใหญ่ของจนี ทีส่รา้งความกงัวลใหก้บันกัลงทุน

การเคล่ือนไหวของดชันี ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ย (Credit spread) ของพนัธบตัรเอกชน จนถึงวนัท่ี 31
ตลุาคม 2564

ในระยะถัดไป บลจ.วรรณ มองว่า อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Bond 
Yield)  ยงัมโีอกาสผนัผวนต่อไปในอนาคต จากความไม่แน่นอนทัง้จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์
ใหม่ Omicron ที่กําลงัระบาดอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะในแอฟฟรกิา และยุโรป  อย่างไรก็ตาม การที่อัตรา
ดอกเบีย้ทัว่โลกกําลงัอยูใ่นขาขึน้ และธนาคารกลางทัว่โลก โดยเฉพาะ FED เริม่มที่าทจีะลดการผ่อนคลายนโยบาย
การเงนิลง เป็นแรงผลกัดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัสูงขึน้ นอกจากนี้ บลจ.วรรณ มองว่า Credit 
spread ในระยะถดัไปมโีอกาสอยู่ในระดบัตํ่า จากการที่เศรษฐกจิไดเ้ริม่ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง แมว้่าจะมคีวามเสีย่ง
จากความไม่แน่นอนของผลกระทบของ COVID-19 สายพนัธุ ์Omicron และ ผลกระทบของการกลายพนัธุ์ของ 
COVID-19 ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต

ทัง้นี้  แมว้่าตลาดพนัธบตัรมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และ Credit spread แต่
กองทุนหลกัมนีโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้  และมกีารคดัเลอืกตราสารทีเ่ขา้ไปลงทุนอย่างด ี ทําใหผ้ล
กระทบที่ได้รบัมจีํากดัและเป็นเพยีงผลกระทบระยะสัน้  ทัง้นี้ ในระยะยาว บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อ
กองทุนดงักล่าว
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กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 3,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 15 พฤศจกิายน 2560
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ตุลาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY) จะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND 
(กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share class) W (Acc.) ในสกุลดอลล่ารส์หรฐั (USD) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน   
กองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ทัว่โลกทีใ่หผ้ลตอบแทนในระดบัสงู (High Yield Bond) ทีม่อีายุหรอืกาํหนดครบอายุ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี  
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหลกั โดยไมจ่าํกดัการลงทุนในภมูภิาคหรอืกลุม่อุตสาหกรรม  ทัง้นี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ฯลฯ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ ชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ONE-GLOBHY-R
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 5,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 1,000.00 บาท
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไมก่าํหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่าํหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณราคารบัซื้อคนื 
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ ชนิดหน่วยลงทุนส าหรบับคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ONE-GLOBHY-I
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 1,000,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 1,000,000.00 บาท
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน  : ไมก่าํหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่าํหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณราคารบัซื้อคนื
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2020 - 31/10/2021) : 0.26

หมายเหต ุ:ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า้ยดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

ค่าธรรมเนยีมการขาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 (ปัจจุบนั : รอ้ยละ 0.50) ค่าธรรมเนยีมการขาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 (ปัจจุบนั : รอ้ยละ 0.25)

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 (ปัจจุบนั : ยกเวน้การเรยีกเกบ็) ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 (ปัจจุบนั : ยกเวน้การเรยีกเกบ็)

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ เป็นไปตามค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ เป็นไปตามค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นออก เป็นไปตามค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นออก เป็นไปตามค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ต่อปี (ปัจจุบนั : รอ้ยละ 0.75) ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ต่อปี (ปัจจุบนั : รอ้ยละ 0.50)

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ปัจจุบนั : รอ้ยละ 0.03745) ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ปัจจุบนั : รอ้ยละ 0.03745)

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.10 ต่อปี (ปัจจุบนั : รอ้ยละ 0.21255) ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.10 ต่อปี (ปัจจุบนั : รอ้ยละ 0.21255)

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ

รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปี รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสัน้ ชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ONE-GLOBHY-R  กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสัน้ ชนิดหน่วยลงทุนส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ONE-GLOBHY-I 

ค่าธรรมเนียม (% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ (% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม (% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุ (% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ รวม VAT)

ONE-GLOBHY-R ONE-GLOBHY-I
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ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.8497 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund 1,047,455.92 42,925,138.40 97.79%
ผูบ้รหิาร - BNY Mellon Global Management Limited
รวมหน่วยลงทนุ 42,925,138.40 97.79%
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสกิรไทย  1,265,408.39 2.88%
รวมเงินฝากธนาคาร 1,265,408.39 2.88%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (185,970.44) -0.42%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (110,158.04) -0.25%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 43,894,418.31   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564
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กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ I 204.12               0.46
    -   หน่วยลงทุนชนดิ R 28.63                 0.06
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 16.72                 0.04
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 94.89                 0.21
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 40.00                 0.09
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 22.27                 0.05

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 406.62                   0.91
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 44,659,860.18       บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตลุาคม 2564)
-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-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 BNY Mellon Global Management Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2563 (1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

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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