
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม

อายโุครงการ : ไมก่ ำหนดอำยุโครงกำร หรอืเมือ่เกดิเหตุตำมเงือ่นไขกำรเลกิกองทุน คอื 

1. เมือ่กองทุนมมีลูค่ำหน่วยลงทุนมำกกวำ่ หรอืเท่ำกบั 10.53 บำท และ 

2. มลูค่ำหน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตอ้งไมต่ ่ำกว่ำ 10.50 บำท และ 

3. บรษิทัจดักำรสำมำรถรวบรวมเงนิสดหรอืตรำสำรสภำพคล่องไดเ้พยีงพอ เพือ่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบใุนโครงกำร

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลำ้นบำท

จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลำ้นหน่วย

วนัเร่ิมต้นโครงการ : 8 ตุลำคม 2561

ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ควำมเสีย่งปำนกลำงค่อนขำ้งสงู)

นโยบายการลงทุน : เป็นกองทุนรวมทีม่นีโยบำยทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุนไปลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น

หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำรแห่งหนี้ และ/หรอืเงนิฝำก ฯลฯ 

ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนไดแ้ละตำมทีค่ณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ประกำศเพิม่เตมิในภำยหลงั ตัง้แต่

รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยสดัส่วนกำรลงทุนขึน้อยูก่บักำรตดัสนิใจของ

บรษิทัจดักำรและตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ฯลฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมม่ี

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ำกดั

รอบระยะเวลาบญัชี : 30 กนัยำยนของทุกปี

จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บำท

จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่ ำหนด

ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV*

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.107 % ต่อปีของ NAV*

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV*

ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า : เป็นไปตำมค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก : เป็นไปตำมค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/10/2021 - 31/03/2022) :   0.38

หมายเหต ุ *NAV หมำยถงึ มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ซึง่ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่แลว้

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :

บลจ.วรรณ จ ำกดั ชัน้ 9, 24 อำคำรสยำมพวิรรธน์ทำวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ำยลกูคำ้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 

หรอืทีผู่ส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบลจ.วรรณ

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์ูนิต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์ูนิต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตลุาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ำกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ำกดั (http://www.one-asset.com) 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นำยมณฑล จุนชยะ 2. นำยชยัพฤกษ์ กุลกำญจนำธร      3. นำยสนัธำน เฮงสกุล 4. นำยบญัชำ จงึวฒันกจิ 
5. นำยเกรยีงไกร ท ำนุทศัน์ 6. น.ส.จำรุภทัร ์ศรจี ำเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมำ เทวำหุดี
9. น.ส.ประภำภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิำ เหมเวช 11. นำยสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันำนนท์ 12. นำยสทิธิ ์จ่ำงตระกลู
13. นำยธชัธรรม วจิำรณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลำ่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรบนัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลำ่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช ำระหนี้

หรอืมพีฤตกิำรณ์ว่ำจะไมสำมำรถช ำระหนี้ได ้(ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• รำยงำนขอ้มลูกำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนำมกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่ำสุด :

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำรที ่http://www.one-asset.com



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์ูนิต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
18 บล.อำร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ ออพพอรท์นิูต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 6,912.85              15.07

2 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 6,250.86              13.63

3 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 6,030.91              13.15

4 บล.ทสิโก ้จ ำกดั 4,873.14              10.63

5 บล.กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 3,785.20              8.25

6 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 3,356.73              7.32

7 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 3,222.29              7.03

8 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 2,670.31              5.82

9 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 2,604.91              5.68

10 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 2,526.76              5.51

11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 3,626.60              7.91

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 45,860.56               100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ออพพอรท์นิูต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 322.70               1.07

ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 3.23                  0.01

ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 161.35               0.53

ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 14.96                 0.05

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 0.42                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 502.66                   1.66

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 30,234,053.68       บาท



กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์ูนิต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 8.5857 บาท

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ 1,577,650.00 5.28%
ของใชใ้นครวัเรอืนและส ำนกังำน - -
ธนำคำร 3,628,204.00 12.14%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 483,525.00 1.62%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 1,291,428.40 4.32%
บรรจุภณัฑ์ 504,267.50 1.69%
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 1,037,575.00 3.47%
ยำนยนต์ 138,480.00 0.46%
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง 957,500.00 3.20%
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 395,260.00 1.32%
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 1,997,124.00 6.68%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 5,962,419.50 19.95%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 2,164,918.70 7.24%
กำรแพทย์ 1,433,616.00 4.80%
สือ่และสิง่พมิพ์ 284,215.00 0.95%
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร 84,016.00 0.28%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 2,582,310.00 8.64%
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 3,738,295.00 12.51%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 391,650.00 1.31%
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 28,652,454.10 95.88%
เงนิฝำกบมจ.ธ.ทหำรไทยธนชำต 1,003,354.55 3.36%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 377,779.57 1.26%
หนีส้นิอืน่ ๆ (149,225.86) -0.50%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 29,884,362.36 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ออพพอรท์นิูต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 28,652,454.10
     เงนิฝำกธนำคำร 1,003,268.59
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 265,992.15
          จำกกำรขำยเงนิลงทนุ 111,873.38
                    รวมสนิทรพัย์ 30,033,588.22
หน้ีสิน
     เจำ้หนี้
          จำกกำรซื้อเงนิลงทนุ 50,480.89
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 96,361.75
     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 12.89
     หนี้สนิอื่น 2,370.33
                    รวมหนี้สนิ 149,225.86
สนิทรพัยส์ุทธิ 29,884,362.36

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 34,806,955.41
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 9,578,248.52    
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน (14,500,841.57) 
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 29,884,362.36

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 3,480,695.5212
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 8.5857

กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์ูนิต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2565



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 285,496.44    
        รำยไดด้อกเบีย้ 192.35          
              รวมรำยได้ 285,688.79    
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 322,704.52    
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 3,227.09       
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 161,352.21    
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 14,958.58      
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 419.91          
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 45,860.56      
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 548,522.87    
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ (262,834.08)   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 73,303.94      
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 1,356,949.91 
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 1,430,253.85 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ 1,167,419.77 
หกั ภำษีเงนิได้ (28.85)           
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ 1,167,390.92 

กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์ูนิต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

หมายเหตุ : *งบกำรเงนินี้ยงัไม่ไดผ้ำ่นกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หุ้นสามญั 28,652,454.10   100.00              

     การแพทย์ 1,433,616.00     5.00                  

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 47,500             1,187,500.00    4.14              

          บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 7,900               162,740.00       0.57              

          บรษิทั โรงพยำบำลจุฬำรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 21,600             83,376.00        0.29              

     ประกนัภยัและประกนัชีวิต 483,525.00         1.68                  

          บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 9,700               419,525.00       1.46              

          บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 1,600               64,000.00        0.22              

     บรรจุภณัฑ์ 504,267.50         1.76                  

          บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 8,335               504,267.50       1.76              

     ยานยนต์ 138,480.00         0.48                  

          บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 3,200               66,560.00        0.23              

          บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน) 2,900               71,920.00        0.25              

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 1,037,575.00     3.62                  

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 8,900               451,675.00       1.58              

          บรษิทั อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) 12,600             585,900.00       2.04              

     ธรุกิจขนาดกลาง 427,050.00         1.49                  

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 73,000             427,050.00       1.49              

     พาณิชย์ 2,164,918.70     7.56                  

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 10,400             447,200.00       1.56              

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 13,900             552,525.00       1.93              

          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 7,200               259,200.00       0.90              

          บรษิทั เมกำ้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ำกดั (มหำชน) 3,000               136,500.00       0.48              

          บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 18,704             426,451.20       1.49              

          บรษิทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 8,630               343,042.50       1.20              

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 284,215.00         0.99                  

          บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ำกดั (มหำชน) 9,400               74,260.00        0.26              

          บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 3,600               72,000.00        0.25              

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 27,050             137,955.00       0.48              

     พลงังานและสาธารณูปโภค 5,962,419.50     20.81                

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 20,730             1,062,412.50    3.71              

          บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 6,300               455,175.00       1.59              

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 4,100               212,175.00       0.74              

          บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 2,300               68,425.00        0.24              

          บรษิทั บ้ำนปู จ ำกดั (มหำชน) 20,100             221,100.00       0.77              

          บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 7,900               79,000.00        0.28              

          บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 44,610             1,717,485.00    5.99              

          บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 9,600               1,382,400.00    4.82              

          บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 5,200               509,600.00       1.78              

          บรษิทั สตำร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ำกดั (มหำชน) 7,500               72,375.00        0.25              

          บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) 51,200             182,272.00       0.64              

กองทนุเปิด วรรณ ออพพอรท์นิูต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2565



การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     ธนาคาร 3,628,204.00     12.67                

          ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 4,800               657,600.00       2.30              

          ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 35,000             483,000.00       1.69              

          ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 6,100               985,150.00       3.44              

          ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 1,100               75,900.00        0.26              

          ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 107,200            141,504.00       0.49              

          ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ ำกดั (มหำชน) 9,950               1,134,300.00    3.96              

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1,500               150,750.00       0.53              

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3,311,245.00     11.56                

          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 76,900             396,035.00       1.38              

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 6,200               305,350.00       1.07              

          บรษิทั แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 8,600               2,003,800.00    6.99              

          บรษิทั ฮวิแมนกิำ้ จ ำกดั (มหำชน) 48,100             606,060.00       2.12              

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 391,650.00         1.36                  

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 3,300               216,150.00       0.75              

          บรษิทั ฮำนำ ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ำกดั (มหำชน) 3,600               175,500.00       0.61              

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 1,291,428.40     4.51                  

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ำกดั (มหำชน) 4,568               351,736.00       1.23              

          บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 23,483             300,582.40       1.05              

          บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ กรงุเทพพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 10,300             212,180.00       0.74              

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 4,200               220,500.00       0.77              

          บรษิทั ศกัดิส์ยำมลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 15,300             139,230.00       0.49              

          บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 1,400               67,200.00        0.23              

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,577,650.00     5.51                  

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 11,500             277,150.00       0.97              

          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 7,700               145,530.00       0.51              

          บรษิทั น ้ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 2,400               75,000.00        0.26              

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 18,900             633,150.00       2.21              

          บรษิทั อำร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 8,600               139,320.00       0.49              

          บรษิทั โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 8,200               307,500.00       1.07              

     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 84,016.00           0.29                  

          บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 23,600             84,016.00        0.29              

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 1,997,124.00     6.98                  

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 13,300             784,700.00       2.74              

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 46,800             158,184.00       0.55              

          บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 23,700             225,150.00       0.79              

          บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 10,900             236,530.00       0.83              

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 14,200             313,820.00       1.10              

          บรษิทั ออรจิิ้น พรอ๊พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 6,600               75,240.00        0.26              

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 18,500             203,500.00       0.71              

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 2,582,310.00     9.01                  

          บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีอินโฟโลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 8,400               152,040.00       0.53              

          บรษิทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 40,700             354,090.00       1.24              

          บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 29,200             1,934,500.00    6.75              

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 15,400             141,680.00       0.49              

     วสัดกุ่อสร้าง 957,500.00         3.34                  

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) 2,500               957,500.00       3.34              

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 395,260.00         1.38                  

          บรษิทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) 13,000             262,600.00       0.92              

          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 9,900               132,660.00       0.46              

ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                       -                    

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ -                  -               

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) VGI-W3 6,450               -                  -               
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 27,410,082.14 บาท) 28,652,454.10   100.00              

กองทนุเปิด วรรณ ออพพอรท์นิูต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2565

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

หมายเหตุ : *งบกำรเงนินี้ยงัไม่ไดผ้ำ่นกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์ูนิต้ี 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั (บลจ. วรรณ) ขอน ำส่งรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกตัง้แต่

วนัที ่1 ตุลำคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีำคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)

ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำกองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้ 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2) สร้ำง

ผลตอบแทนได้ร้อยละ 4.01 เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มำตรฐำนอยู่ที่ร้อยละ 5.11 ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำผลตอบแทนของดัชนี

ผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วนร้อยละ 75 และอตัรำผลตอบแทนดชันีตรำสำรหนี้

พนัธบตัรรฐับำลระยะสัน้ (ThaiBMA Short Term Government Bond Total Return Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 (รำยละเอยีด

จำกตำรำงผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงกลำงไตรมำส 3 ตลำดหุน้ไทยไดร้บัปัจจยัหนุนเชงิบวก หลงัจ ำนวนยอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศ

เริม่ลดลงต่อเนื่อง จ ำนวนผู้ไดร้บัวคัซนีรำยวนัท ำไดด้ขีึน้ และกำรประกำศคลำย Lockdown เริม่เปิดธุรกิจได้บำงส่วนในวนัที ่

1 ก.ย. ท ำใหหุ้น้กลุ่มทีไ่ดร้บัอำนิสงคเ์ชงิบวกจำกกำรเปิดเมอืงปรบัตวัขึน้โดดเด่น ตลำดในเดอืนธนัวำคมฟ้ืนขึน้กลบัไปยนืเหนือ

ระดบั 1,600 จุด จำกที่หลุดลงมำในช่วงปลำยเดอืนก่อนหน้ำ หลงันักลงทุนเริม่คลำยควำมกงัวลประเดน็ COVID-19 สำยพนัธุ ์

Omicron ทีแ่ม้จะระบำดรวดเรว็กว่ำสำยพนัธุ์ Delta แต่เมื่อเทยีบควำมรุนแรงแลว้ต้องถือว่ำน้อยกว่ำ อย่ำงไรก็ดกีำรเริม่ส่ง

สญัญำณกำรท ำ QE Tapering และแนวโน้มกำรปรบัขึน้ดอกเบีย้ทีอ่ำจจะเรว็ขึน้ของ Fed ท ำใหต้ลำดปรบัตวัขึน้ไดอ้ย่ำงจ ำกดั 

ตลำดหุน้ไทยปี 2564 ปิดทีร่ะดบั 1,657.62 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 208.27 จุด หรอื +14.4% YoY

ส ำหรบัมุมมองกำรลงทุนในปี 2565 เรำมมีุมมองเชงิบวกต่อตลำดหุน้ไทย โดยเฉพำะในชว่งครึง่หลงัของปี คำดว่ำ

ผลประกอบกำรของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มทีอ่งิกบัภำคกำรบรโิภคในประเทศ และกำรท่องเทีย่วจะสำมำรถฟ้ืนตวัได้ชดัเจนในช่วง

ครึง่หลงัของปี นอกจำกนี้ กลุ่มเหล่ำนี้ยงัม ีUpside risk ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดแ้ก่ ควำมเป็นไปไดท้ีภ่ำครฐัจะออกมำตรกำรกระตุ้นกำร

บรโิภค/กำรท่องเทีย่วเพิม่เตมิ

ส ำหรบัปัจจยัที่อำจส่งผลต่อทศิทำงของตลำดในระยะขำ้งหน้ำ ได้แก่ ตวัเลขเงนิเฟ้อที่เพิม่สู งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

ท ำให้ธนำคำรกลำงหลกัของโลกมีแนวโน้มปรบัขึ้นอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยเรว็กว่ำคำดกำรณ์ และกำรระบำดของ COVID-19 

สำยพนัธุใ์หม่ทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรฟ้ืนตวัของกลุ่มทีพ่ึง่พำกำรท่องเทีย่ว

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั ขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่ำนที่ไดม้อบหมำยควำม

ไวว้ำงใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่ำน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิำรเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั

และมปีระสทิธภิำพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรท์นูิตี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)


