
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565
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 วนัโดยตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนุน
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/หรอืทรพัยส์นิอื่นทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต โดยเลลีย่
ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยสดัส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรพัยส์นิจะขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของบรษิทัจดัการและ
ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ส่วนทีเ่หลอื กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน เงนิฝาก และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ 
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้
กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
เป็นตน้ นอกจากนี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล (ONE-POWER-ND) : ไมจ่่ายเงนิปันผล แต่จะน าผลก าไรไปลงทุนต่อเพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (ONE-POWER-D) : จ่ายเงนิปันผล

ทัง้นี้ กองทุนมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมหรอืก าไรสทุธ ิเมือ่กองทุนมกี าไรสะสม
หรอืก าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมท่ าใหก้องทุนมผีลขาดทนุ
สะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ 
โดยจะพจิารณาจ่ายในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธนิัน้ๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
เหน็สมควร

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 มกราคมของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ก าหนดเวลาในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
ก าหนดเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ 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) (01/02/2022 - 31/07/2022) :   1.79
หมายเหต ุ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กมุภาพนัธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท 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 กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 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 ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเลลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

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



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

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.ดำโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 20,380.98            25.34
2 บล.กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 17,817.41            22.15
3 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 8,038.09              9.99
4 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 6,971.91              8.67
5 บล.ดำโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 4,393.11              5.46
6 บล.ทสิโก ้จ ำกดั 4,219.67              5.25
7 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,005.38              4.98
8 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 3,128.07              3.89
9 บล.ดบีีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,443.98              3.04
10 บล.อำร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 2,303.80              2.86
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 6,733.23              8.37

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 80,435.63               100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 198.44               1.33
ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1.59                  0.01
ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 39.69                 0.26
ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 14.88                 0.10
ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 1.05                  0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 255.65                   1.71
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 14,957,070.48       บาท



กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.5082 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ - -
ธนำคำร - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ - -
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ - -
ยำนยนต์ - -
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง - -
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง - -
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ - -
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 13,398,514.00 92.20%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ - -
กำรแพทย์ - -
สือ่และสิง่พมิพ์ - -
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ - -
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร - -
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ - -
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 13,398,514.00 92.20%
เงนิฝำกบมจ.ธ.ไทยพำณชิย์ 1,114,220.85 7.67%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 75,688.32 0.52%
หนีส้นิอืน่ ๆ (55,787.61) -0.38%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 14,532,635.56 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 13,398,514.00
     เงนิฝำกธนำคำร 1,114,133.16
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 87.69
          จำกกำรขำยเงนิลงทนุ 75,688.32
                    รวมสนิทรพัย์ 14,588,423.17
หน้ีสิน
     เจำ้หนี้
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 54,558.65
     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 13.15
     หนี้สนิอื่น 1,215.81
                    รวมหนี้สนิ 55,787.61
สนิทรพัยส์ุทธิ 14,532,635.56

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 13,829,701.74
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (29,529,998.56) 
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน 30,232,932.38  
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 14,532,635.56

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 1,382,970.1927
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.5082

กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 209,037.96  
        รำยไดด้อกเบีย้ 528.15        
              รวมรำยได้ 209,566.11  
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 198,444.46  
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,587.57      
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 39,688.94    
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 14,876.39    
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 1,050.00      
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 80,435.63    
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 336,082.99  
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ (126,516.88) 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 652,530.01  
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 310,996.53  
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 963,526.54  

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ 837,009.66  
หกั ภำษีเงนิได้ (64.92)         
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ 836,944.74  

กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หุ้นสามญั 13,398,514.00  100.00                  

     พลงังานและสาธารณูปโภค 13,398,514.00  100.00                  

          บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ำกดั (มหำชน) 70,000          378,000.00      2.82                 

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 39,500          1,866,375.00    13.93               

          บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 12,400          840,100.00      6.27                 

          บรษิทั ซสัโก ้จ ำกดั (มหำชน) 80,000          278,400.00      2.08                 

          บรษิทั ซ ีเค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 79,000          422,650.00      3.15                 

          บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 9,600            283,200.00      2.11                 

          บรษิทั บ้ำนปู จ ำกดั (มหำชน) 28,000          375,200.00      2.80                 

          บรษิทั บี. กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 30,600          1,162,800.00    8.68                 

          บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 74,500          2,588,875.00    19.32               

          บรษิทั ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลกี จ ำกดั (มหำชน) 20,684          522,271.00      3.90                 

          บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 9,200            1,495,000.00    11.16               

          บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 2,600            481,000.00      3.60                 

          บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 13,700          1,113,125.00    8.31                 

          บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 34,000          486,200.00      3.63                 

          บรษิทั สตำร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ำกดั (มหำชน) 25,000          292,500.00      2.18                 

          บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 20,000          212,000.00      1.58                 

          บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) 184,300         600,818.00      4.48                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 13,168,970.89 บาท) 13,398,514.00  100.00                  

-                 

กองทนุเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอ็นเนอรจี์ (ONE-POWER)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจี์ (ONE-POWER)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกตัง้แต่

วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2565 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 

1.26 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -0.76 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนักระหว่างอัตราผลตอบแทน

ดชันีหมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค (SET Energy and Utilities Total Return Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 และอตัรา

ผลตอบแทนดชันี  ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 (รายละเอยีดจากตาราง

ผลตอบแทนของกองทุน)

ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดงักล่าว ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยปรบัตวัลดลง จ าก

ระดบั 1,657.62 จุด ณ วนัที ่30 ธ.ค. 64 มาอยู่ทีร่ะดบั 1,568.33 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 65 หรอืปรบัตวัลดลง 5.4%

ในช่วงต้นปีดชันีฯ ยงัคงปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องจากปลายเดอืนธ.ค. สอดคลอ้งกบัทศิทางตลาดหุน้ทัว่โลก ประกอบ

กับราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มน ้ ามัน รวมถึงได้รับปัจจัยหนุน จากการการรายงานผล

ประกอบการ 4Q64 ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัทีร่ายงานก าไรดกีว่าคาดมสีดัสว่นราว 40% แต่ความกงัวลต่อการใชน้โยบาย

ทางการเงนิทีต่งึตวัขึน้ของเฟดท าใหต้ลาดปรบัตวัลง อกีทัง้ความขดัแยง้ระหว่างยเูครนและรสัเซยีทีรุ่นแรงขึน้ การเดนิหน้าเจรจา

สนัตภิาพระหว่างรสัเซยีและยูเครนท าใหบ้รรยากาศการลงทุนกลบัมาดขีึน้เพยีงระยะสัน้ เนื่องจากการเจรจาไม่ไ ดข้อ้สรุปและมี

แนวโน้มยดืเยือ้

ในช่วงไตรมาส 2 ดชันีแกว่งตวั sideways down หลงัรายงานประชุมเฟดบ่งชีว้่าคณะกรรมการมคีวามเหน็ใหใ้ช้

นโยบายการเงนิทีต่งึตวัขึน้อย่างชดัเจน ตลาดหุ้นไทยยงัถูกกดดนัจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้ในหวัเมอืง

ใหญ่ของจนี โดยเลพาะในเมอืงเซีย่งไฮส้ง่ผลใหร้ฐับาลประกาศลอ็กดาวน์และใชม้าตรการควบคุมอย่างเขม้งวด นกัลงทุนเริม่กงัวล

ต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยจากการเร่งขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางทัว่โลกเพื่อสกดัเงนิเฟ้อทีย่งัคงท าสถิตสิงูสุดใหม่ใน

รอบหลายปี โดยในเดอืนม.ิย. เฟดไดม้มีตขิึน้ดอกเบีย้นโยบาย 75 bps มาอยู่ทีร่ะดบั 1.50-1.75% ดา้นธปท.เริม่ส่งสญัญาณว่า

อาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายในปีนี้

ส าหรบัตลาดหุน้ไทยในครึง่ปีหลงั มองว่าตลาดจะยงัคงมคีวามผนัผวน คาดว่าปัจจยักดดนัตลาดหลักจะมาจาก

การปรบัขึน้ดอกเบีย้มากกว่าคาดของเฟด โดยตลาดคาดว่าเฟดมโีอกาสปรบัขึน้ดอกเบีย้ขึน้มากถงึ 1.0% ในการประชุมเดอืนก.ค. 

และความกงัวลการเกดิ Recession นอกจากนี้ ยงัคงมปัีจจยัเสีย่งจากสถานการณ์รสัเซยี-ยูเครน ทีย่งัคงยดืเยื้อ ท่าทขีองจนีหลงั

การคลายลอ็กดาวน์ และค่าเงนิบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบให้เงนิทุนไหลออก อย่างไรกด็ปัีจจยัหนุนจากการเปิด

ประเทศรบันกัท่องเทีย่ว กจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ริม่กลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิช่วยใหต้ลาดม ีDownside จ ากดั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความ

ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER)


