
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล

ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

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 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน   
กองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ทัว่โลกทีใ่หผ้ลตอบแทนในระดบัสงู (High Yield Bond)
ทีม่อีายุหรอืกาํหนดครบอายุ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี  ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนหลกั โดยไมจ่าํกดัการลงทุนในภมูภิาคหรอืกลุม่อุตสาหกรรม  ทัง้นี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ฯลฯ

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ ชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ONE-GLOBHY-R
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
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 าการขายคืน : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 16.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน  : ไมก่าํหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่าํหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณราคารบัซื้อคนื 
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2021 - 30/04/2022) :   0.00

หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้      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

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้

ชนิดหน่วยลงทนุส ำหรบัผู้ลงทนุทัว่ไป ONE-GLOBHY-R ชนิดหน่วยลงทนุส ำหรบับคุคลธรรมดำและนิติบคุคล ONE-GLOBHY-I

ค่ำธรรมเนียม (% ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ)

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกกองทนุ (% ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ รวม VAT)

ค่ำธรรมเนียม (% ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ)

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกกองทนุ (% ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ รวม VAT)

ONE-GLOBHY-R ONE-GLOBHY-I



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)
-ไมม่-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) 
และสาํนกังานคณะกรรมการ 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 ์ศรจีาํเรญิ 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 ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

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



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในกำรรบัผลประโยชน์
1 BNY Mellon Global Management Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

รำยช่ือบริษัทนำยหน้ำท่ีได้รบัค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษำยน 2565

อนัดบั รำยช่ือบริษัทนำยหน้ำ ค่ำนำยหน้ำจำกกำร ร้อยละของ

ซ้ือขำยหลกัทรพัย์ ค่ำนำยหน้ำ

(หน่วย : บำท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่ำนำยหน้ำทัง้หมด - -

แบบแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ของรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษำยน 2565
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทนุรวม จ ำนวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับำท มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ
(รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ I 102.74               0.22
    -   หน่วยลงทุนชนดิ R 8.93                  0.02
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 8.14                  0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 46.20                 0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 19.84                 0.05
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 4.52                  0.01

รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด* 190.37                   0.43
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่ำเฉล่ียของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 43,834,920.72       บำท



กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.6675 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

หลกัทรพัย์ มลูค่ำตำม
หรือทรพัยสิ์นต่ำงประเทศ จ ำนวน รำคำตลำด % NAV

(บำท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND 1,016,455.92   42,336,544.53   100.30%
ผูบ้รหิาร - BNY Mellon Global Management Ltd
รวมหน่วยลงทนุ 42,336,544.53 100.30%
เงินฝำกธนำคำร
บมจ.ธ.กสกิรไทย  837,925.84 1.99%
รวมเงินฝำกธนำคำร 837,925.84 1.99%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (914,795.74) -2.17%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (50,329.68) -0.12%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 42,209,344.95   100.00%

รำยละเอียดกำรลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 42,336,544.53
     เงนิฝากธนาคาร 837,772.22
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 153.62
                    รวมสนิทรพัย์ 43,174,470.37
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 914,795.74
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 49,531.38
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 10.26
     หนี้สนิอื่น 788.04
                    รวมหนี้สนิ 965,125.42
สนิทรพัยส์ุทธิ 42,209,344.95

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 39,568,185.02
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (6,022,963.50)    
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 8,664,123.43     
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 42,209,344.95

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 3,956,818.5078
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.6675

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด I 10.6740            
หน่วยลงทนุชนิด R 10.5556            

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด I 3,737,260.1097 
หน่วยลงทนุชนิด R 219,558.3981    

รวม 3,956,818.5078 

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ  วนัท่ี  30 เมษำยน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

2565
รำยได้
        รายไดด้อกเบีย้ 202.84        
              รวมรายได้ 202.84        
ค่ำใช้จำ่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 111,666.54  
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 8,140.98      
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 46,204.65    
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 19,835.79    
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 4,518.00      
              รวมคา่ใชจ่้าย 190,365.96  
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (190,163.12) 

รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 128,550.36  
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (587,853.98) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (728,825.30) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 647,694.58  
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (540,434.34) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (730,597.46) 
หกั ภาษีเงนิได้ (33.60)         
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (730,631.06) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด I (687,283.68) 
หน่วยลงทนุชนิด R (43,347.38)   

รวม (730,631.06) 
-              

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบัระยะเวลำ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทนุใช้กำรจดักลุม่ตำมประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ำยติุธรรม ร้อยละของ

จ ำนวนหน่วย (บำท) มลูค่ำเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 42,336,544.53  100.00                  

     BNY MEL G SH DUR HYB-U W ACC 1,016,455.9220 42,336,544.53  100.00              
รวมเงินลงทุน  (รำคำทุน 38,372,180.91 บำท) 42,336,544.53  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 เมษำยน 2565



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

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั  (บลจ.วรรณ จํากดั)  ขอนําส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 
2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสัน้ -ชนิดหน่วยลงทุนสําหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
(ONE-GLOBHY-I) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -1.67 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 0.23 ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ LIBOR USD 3 
เดอืน สดัส่วน 100 % ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั และปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท 
ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิด์บอนด์ ระยะสัน้ -ชนิดหน่วยลงทุนสําหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (ONE-GLOBHY-R) 
สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -1.80 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 0.23 ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ LIBOR USD 3 เดอืน สดัส่วน 100 
% ซึ่งเป็นดชันีชี้วดัของกองทุนหลกั และปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุ ลบาท ณ วนัทีค่ํานวณ
ผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิด์บอนด์ ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY) จะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดยีว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน 
(Share class) W (Acc.) ในสกุลดอลล่าร์สหรฐั (USD) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  กองทุนหลกัมี
นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ทัว่โลกทีใ่หผ้ลตอบแทนในระดบัสูง (High Yield Bond) ทีม่อีายุหรอืกําหนดครบอายุ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี  ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหลกั โดยไมจ่าํกดัการลงทุนในภมูภิาคหรอืกลุ่มอุตสาหกรรม  ทัง้นี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมี
ไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ 30 เมษายน 2565 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Government 
Bond Yield) ปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย Bond Yield 10 ปี ของสหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้จาก 1.57% ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 มาสู่ระดบั 2.93% ในวนัที ่29 
เมษายน 2565 โดย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ปรบัตวัขึน้อย่างมากในช่วงปลายเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 จากความกงัวลใน
เรื่องเงนิเฟ้อทีจ่ะปรบัสูงขึ้นจากปัญหาความขดัแย้งระหว่างรสัเซียและยูเครน ซึ่งจะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายการเงนิของธนาคารกลาง ในประเทศต่างๆ
ทัว่โลกใหม้กีารใชน้โยบายการเงนิทีต่งึตวัมากขึน้ เพือ่ลดความรอ้นแรงของเงนิเฟ้อ

ในการประชุมของคณะกรรมการกาํหนดนโยบายการเงนิสหรฐัฯ (FOMC) เมือ่ วนัที ่15-16 มนีาคม 2565 ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ไดม้ี
การปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 0.00-0.25% มาอยู่ที่ 0.25%-0.50% พร้อมทัง้ส่งสญัญาณในการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) 
ในช่วงเวลาอนัใกล้ โดยจะลดขนาดงบดุลในอตัราสูงสุดที ่9.5 หมืน่ลา้นดอลลาร์สหรฐัต่อเดอืน อีกทัง้ยงัพจิารณาถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะใชน้โยบายการเงนิที่
เขม้งวดมากขึน้เพือ่ปรบัลดเงนิเฟ้อใหเ้ขา้สู่เป้าหมายทีร่ะดบั 2% อย่างมเีสถยีรภาพ โดยอาจจะขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ละ 0.5%หรอืมากกว่า ไดใ้นอนาคต

ธนาคารกลางองักฤษ (BOE) มมีติขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาสู่ระดบั 0.75% ในการประชุม ณ วนัที่ 17 มนีาคม 2565 ทัง้นี้
เงนิเฟ้อในองักฤษปรบัตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย CPI ในเดอืนมนีาคม 2565  ทีป่ระกาศ ณ วนัที ่13 เมษายน 2565 เร่งตวั 7.0% สูงกว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไวท้ี ่
6.7% ในขณะที ่Core CPI ในเดอืนมนีาคม 2565 ประกาศออกมา 5.7% สงูกว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไวท้ี ่5.4%

การเคล่ือนไหวของ Government Bond Yield 10 ปี ของสหรฐัฯ เยอรมนั สหราชอาณาจกัร และญ่ีปุ่ น ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วนัท่ี 29 เมษายน 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)



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

ในขณะที ่ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ย (Credit spread) ของพนัธบตัรภาคเอกชนในสหรฐัฯ ทีม่คีวามเสีย่งสูง (High Yield) ปรบัตวัเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงทีค่วามขดัแย้งระหว่างรสัเซยีและยูเครนมคีวามรุนแรงมากขึน้และนําไปสู่การควํ่าบาตรภาคธุรกจิหลายๆ ธุรกจิของรสัเซีย 
โดยเฉพาะการตดัธนาคารในประเทศรสัเซยีออกจากระบบ SWIFT ซึ่งสรา้งความกงัวลต่อการผดินัดชําระหนี้ในรสัเซยี และอาจขยายความเสยีหายไปยังภาค
ธนาคารในยุโรปและสหรฐัฯ ต่อไปไดใ้นอนาคต

การเคล่ือนไหวของดชันี ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้ (Credit spread) ของพนัธบตัรเอกชนฯสหรฐัฯ จนถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2565

ในระยะถดัไปบลจ.วรรณ มองว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Government Bond Yield)  ยงัคงมโีอกาสอยู่ใน
ระดบัสูงต่อไปในอนาคต จากการทีธ่นาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะ Fed ส่งสญัญาณทีจ่ะใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหา
เงนิเฟ้อและนําเงนิเฟ้อใหก้ลบัมาสู่เป้าหมายของ Fed ในขณะเดยีวกนั บลจ.วรรณ มองว่า Credit spread ยงัคงมโีอกาสปรบัตวัผนัผวนไดอ้กีในอนาคต จาก
ความกงัวลว่าการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดของ Fed และธนาคารในประเทศต่างๆ ทัว่โลก จะกดดนัใหเ้ศรษฐกจิโลก และรายไดข้องบรษิทัจดทะเบียนใน
ประเทศต่างๆ ทัว่โลกใหช้ะลอตวัลงได ้หรอืถ้าเลวรา้ยอาจนําไปสู่สภาวะเศรษฐกจิถดถอย (Recession) ซึ่งจะกดดนัให ้Credit spread ปรบัตวัขึน้ไดอ้กีใน
อนาคต อย่างไรกต็าม จากตวัเลขเศรษฐกจิหลายๆ ตวัทีย่งัคงรายงานออกมาดอีย่างต่อเนื่อง เช่นตวัเลขการจา้งงานในสหรฐัฯ ทาํใหผ้ลกระทบดงักล่าวมจีาํกดั

ทัง้นี้  แมว้่าตลาดพนัธบตัรมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยและ Credit spread แต่กองทุนหลกัมนีโยบายการลงทุนใน
ตราสารหนี้ระยะสัน้  และมกีารคดัเลอืกตราสารที่เขา้ไปลงทุนอย่างด ี ทําให้ผลกระทบที่ได้รบัมจีํากดัและเป็นเพยีงผลกระทบระยะสัน้ ทัง้นี้ ในระยะยาว 
บลจ.วรรณ ยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อกองทุนดงักล่าว

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประ โยชน์สูงสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY)


