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เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชีและรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนหลงั ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 และวนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 
2565 ของกองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER) มผีลการดําเนินงานยอ้นหลงั อยู่
ที ่9.51% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน้ําหนักระหว่างอตัราผลตอบแทนดชันีหมวดธุรกจิ
พลงังานและสาธารณูปโภค (SET Energy and Utilities Total Return Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 และอตัราผลตอบแทนดชันี  
ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 อยู่ที ่11.07% (รายละเอยีดจากตาราง
ผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงตน้ปี 2564 ตลาดปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา ตอบรบัข่าวดเีรื่องการเขา้มาดํารงตําแหน่งประธานาธบิดี
สหรฐัฯ คนที่ 46 ของนายโจ ไบเดน พร้อมกบันโยบายบายกระตุ้นเศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ นักลงทุนทัว่โลกมี
ความหวงัต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิมากขึน้ ทาํใหร้าคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งปรบัตวัขึน้ อีกทัง้แรงหนุนจากการเร่งฉีด
วคัซนีในหลายประเทศทัว่โลก สนบัสนุนการปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องของดชันีฯ ในช่วงเริม่ไตรมาส 2  ดชันีฯ ลดความรอ้นแรงโดยแกว่งตวั
ออกขา้ง ประเดน็หลกัทีก่ดดนัตลาดมาจากการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ ซึง่จํานวนผูต้ิดเชื้อในรอบนี้เพิม่ขึน้เรว็และ
มากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทาํใหร้ฐับาลตอ้งกลบัมาใชม้าตรการควบคุมการระบาดอย่างเขม้งวดอกีครัง้ ในช่วงกลางไตรมาส 3 
ตลาดหุน้ไทยไดร้บัปัจจยัหนุนเชงิบวก หลงัจาํนวนยอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศเริม่ลดลงต่อเนื่อง จาํนวนผูไ้ดร้บัวคัซนีรายวนั
ทาํไดด้ขีึน้ และการประกาศคลาย Lockdown เริม่เปิดธุรกจิไดบ้างส่วนในวนัที ่1 ก.ย. ทําใหหุ้น้กลุ่มทีไ่ดร้บัอานิสงคเ์ชงิบวกจากการ
เปิดเมอืงปรบัตวัขึน้โดดเด่น ตลาดในเดอืนธนัวาคมฟ้ืนขึน้กลบัไปยนืเหนือระดบั 1,600 จุด จากทีห่ลุดลงมาในช่วงปลายเดอืนก่อน
หน้า หลงันักลงทุนเริม่คลายความกงัวลประเดน็ COVID-19 สายพนัธุ ์Omicron ทีแ่มจ้ะระบาดรวดเรว็กว่าสายพนัธุ ์Delta แต่เมื่อ
เทยีบความรุนแรงแลว้ต้องถอืว่าน้อยกว่า อย่างไรกด็กีารเริม่ส่งสญัญาณการทํา QE Tapering และแนวโน้มการปรบัขึ้นดอกเบีย้ที่
อาจจะเรว็ขึน้ของ Fed ทําใหต้ลาดปรบัตวัขึน้ไดอ้ย่างจํากดั ตลาดหุน้ไทยปี 2564 ปิดทีร่ะดบั 1,657.62 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 208.27 
จุด หรอื +14.4% YoY

สาํหรบัมุมมองการลงทุนในปี 2565 เรามมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ไทย โดยเฉพาะในช่วงครึง่หลงัของปี คาดว่าผล
ประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มทีอ่งิกบัภาคการบรโิภคในประเทศ และการท่องเที่ยวจะสามารถฟ้ืนตวัได้ชดัเจนในช่วงครึ่ง
หลงัของปี นอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ยงัม ีUpside risk ทีอ่าจเกดิขึน้ไดแ้ก่ ความเป็นไปไดท้ีภ่าครฐัจะออกมาตรการกระตุ้นการบรโิภค/
การท่องเทีย่วเพิม่เตมิ

สาํหรบัปัจจยัทีอ่าจส่งผลต่อทศิทางของตลาดในระยะขา้งหน้า ไดแ้ก่ ตวัเลขเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้
ธนาคารกลางหลกัของโลกมแีนวโน้มปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเรว็กว่าคาดการณ์ และการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ที่
อาจสง่ผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของกลุ่มทีพ่ึง่พาการท่องเทีย่ว

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ในช่วงตน้ปี 2564 ตลาดปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา ตอบรบัข่าวดเีรื่องการเข้ามาดํารงตําแหน่ง

ประธานาธบิดสีหรฐัฯ คนที่ 46 ของนายโจ ไบเดน พรอ้มกบันโยบายบายกระตุ้นเศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ล้านล้าน

เหรยีญสหรฐัฯ นกัลงทุนทัว่โลกมคีวามหวงัต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิมากขึน้ ทําใหร้าคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละหุน้ที่

เกี่ยวขอ้งปรบัตวัขึน้ อกีทัง้แรงหนุนจากการเร่งฉีดวคัซนีในหลายประเทศทัว่โลก สนับสนุนการปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง

ของดชันีฯ ในช่วงเริม่ไตรมาส 2  ดชันีฯ ลดความรอ้นแรงโดยแกว่งตวัออกขา้ง ประเดน็หลกัที่กดดนัตลาดมาจาก

การระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ ซึ่งจํานวนผู้ตดิเชือ้ในรอบนี้เพิม่ขึน้เรว็และมากกว่าการระบาดในรอบ

ก่อนๆ ทาํใหร้ฐับาลตอ้งกลบัมาใชม้าตรการควบคุมการระบาดอยา่งเขม้งวดอกีครัง้ ในช่วงกลางไตรมาส 3 ตลาดหุน้

ไทยได้รบัปัจจยัหนุนเชงิบวก หลงัจํานวนยอดผู้ตดิเชื้อ COVID-19 ในประเทศเริม่ลดลงต่อเนื่อง จํานวนผู้ได้รบั

วคัซนีรายวนัทําไดด้ขีึน้ และการประกาศคลาย Lockdown เริม่เปิดธุรกจิไดบ้างส่วนในวนัที ่1 ก.ย. ทําใหหุ้น้กลุ่มที่

ได้รบัอานิสงค์เชงิบวกจากการเปิดเมอืงปรบัตวัขึ้นโดดเด่น ตลาดในเดอืนธนัวาคมฟ้ืนขึน้กลบัไปยนืเหนือระดบั 

1,600 จุด จากทีห่ลุดลงมาในช่วงปลายเดอืนก่อนหน้า หลงันักลงทุนเริม่คลายความกงัวลประเดน็ COVID-19 สาย

พนัธุ ์Omicron ทีแ่มจ้ะระบาดรวดเรว็กว่าสายพนัธุ ์Delta แต่เมือ่เทยีบความรนุแรงแลว้ตอ้งถอืว่าน้อยกว่า อย่างไรก็

ดกีารเริม่ส่งสญัญาณการทํา QE Tapering และแนวโน้มการปรบัขึน้ดอกเบีย้ทีอ่าจจะเรว็ขึน้ของ Fed ทําใหต้ลาด

ปรบัตวัขึน้ไดอ้ย่างจาํกดั ตลาดหุน้ไทยปี 2564 ปิดทีร่ะดบั 1,657.62 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 208.27 จุด หรอื +14.4% 

YoY

สําหรบัมุมมองการลงทุนในปี 2565 เรามมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลงั

ของปี คาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มที่อิงกบัภาคการบรโิภคในประเทศ และการท่องเที่ ยวจะ

สามารถฟ้ืนตวัได้ชดัเจนในช่วงครึง่หลงัของปี นอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ยงัม ีUpside risk ทีอ่าจเกดิขึน้ไดแ้ก่ ความ

เป็นไปไดท้ีภ่าครฐัจะออกมาตรการกระตุน้การบรโิภค/การท่องเทีย่วเพิม่เตมิ

สําหรบัปัจจยัทีอ่าจส่งผลต่อทศิทางของตลาดในระยะขา้งหน้า ไดแ้ก่ ตวัเลขเงนิเฟ้อที่ เพิม่สูงขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง ทาํใหธ้นาคารกลางหลกัของโลกมแีนวโน้มปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเรว็กว่าคาดการณ์ และการระบาด

ของ COVID-19 สายพนัธุใ์หมท่ีอ่าจส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของกลุ่มทีพ่ึง่พาการท่องเทีย่ว



กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค) 
ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล : ชือ่ย่อ ONE-POWER-ND
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล : ชือ่ย่อ ONE-POWER-D (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผลในการเสนอขายครัง้แรก โดยการเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบก่อนการเสนอขายอกีครัง้ โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 7 วนัโดยตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 7 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ีมนีโยบายลงทุนในประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารแหง่ทุน ตราสารแห่งหนี้ 
ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน และ/หรอืเงนิฝาก ทัง้นี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ และ/หรอืหน่วย Infra ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหรอืกจิการทีไ่ดป้ระโยชน์หรอืมรีายไดจ้ากพลงังาน โรงกลัน่ 
ถ่านหนิ พลงังานทดแทน และหรอืธุรกจิหรอืกจิการทีม่สีว่นในการสนบัสนุนนโยบายของภาครฐัดา้นพลงังาน ทรพัยากร สาธารณูปโภค เช่น กลุ่มพลงังานแสงอาทติย ์
ลม ชวีมวล คลืน่ เป็นตน้ รวมทัง้แหล่งพลงังานอื่นๆ ทีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต และ/หรอืทรพัยส์นิอืน่ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยสดัส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรพัยส์นิจะขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ส่วนทีเ่หลอื กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน เงนิฝาก และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ 
กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตน้
นอกจากนี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตราสารทนุของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาํหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล (ONE-POWER-ND) :  ไมจ่่ายเงนิปันผล แต่จะนําผลกาํไรไปลงทุนต่อเพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (ONE-POWER-D) :   จ่ายเงนิปันผล

ทัง้นี้ กองทุนมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมหรอืกาํไรสทุธ ิเมื่อกองทุน
มกีาํไรสะสมหรอืกาํไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมท่าํให้
กองทุนมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว
จะไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิารณาจ่ายในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของกาํไรสะสม หรอืกาํไรสุทธนิัน้ๆ ตามที่
บรษิทัจดัการพจิารณเหน็สมควร

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 มกราคมของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่าํหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ก าหนดเวลาในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
ก าหนดเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2021 - 31/01/2022) : = 1.36
หมายเหต ุ 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 พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.3812 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ - -
ธนาคาร - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ - -
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ - -
ยานยนต์ - -
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง - -
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง - -
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ - -
พลงังานและสาธารณูปโภค 10,350,186.40 94.50%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ - -
การแพทย์ - -
สือ่และสิง่พมิพ์ - -
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ - -
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร - -
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ - -
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 10,350,186.40 94.50%
เงนิฝากบมจ.ธ.ไทยพาณชิย์ 662,897.55 6.05%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (61,034.57) -0.56%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 10,952,049.38 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565
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กองทนุเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 15,615.87            16.94
2 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 11,278.53            12.23
3 บล.ทสิโก ้จ ากดั 10,961.76            11.89
4 บล.ทสิโก ้จ ากดั 8,384.37              9.09
5 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 8,246.03              8.94
6 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 8,127.12              8.81
7 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 7,886.71              8.55
8 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 5,963.06              6.47
9 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 5,368.52              5.82
10 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,562.40              2.78
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 7,810.13              8.47

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 92,204.50               100.00



แบบ 117-5
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 397.12               2.68
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 3.18                  0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 79.42                 0.54
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 30.00                 0.20
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 1.91                  0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 511.63                   3.45
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 14,842,900.68       บาท



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 กมุภาพนัธ ์2564 - 31 มกราคม 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. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. น.ส.กวศิา เหมเวช 10. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 11. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 12. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 กมุภาพนัธ ์2564 - 31 มกราคม 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 5.82
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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