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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อนิคมั พรเีมยีร ์ฟันด ์(ONE-PREMIER) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั 

ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึ 31 พฤษภาคม 2565 และวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึ 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ อนิคมั พรเีมยีร์ ฟันด ์

(ONE-PREMIER) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อนิคมั พรเีมยีร ์ฟันด ์(ONE-PREMIER)  สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -5.64 เปรยีบเทยีบ

กบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -2.46  ซึง่คาํนวณจากดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนร้อยละ 40 และดชันี

ผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 และดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสดัส่วนรอ้ยละ 35 ปรบัดว้ยต้นทุนการ

ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบ

กบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 และดชันี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE 

Unhedged USD ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน 

ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 (รายละเอยีดจากตาราง

ผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 ทีผ่่านมาสนิทรพัย์เสีย่งต่างๆ อย่างเช่น หุ้น ปรบัตวัลดลง โดย

ในช่วงเดอืนมถุินายน ถงึเดอืนกรกฎาคม 2564 ตลาดหุน้ไดร้บัแรงกดดนัจากการประกาศอตัราเงนิเฟ้อสหรฐัฯ เดอืนพฤษภาคม ซึ่งเร่งตวัขึน้จาก 4.2% 

เป็น 5.0% และคาดการณ์อตัราดอกเบีย้ (Dot plots) แสดงใหเ้หน็ว่า Fed อาจขึน้ดอกเบีย้ถงึสองครัง้ในปี 2566  แต่ตวัเลข Composite PMI ของประเทศ

หลกัส่วนใหญ่กย็งัปรบัตวัไดด้ขี ึน้ ความกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์เดลต้าลดลงหลงัมกีารกระจายวคัซีนทีค่รอบคลุมมากขึน้ 

อกีทัง้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ลดลงมาทีร่ะดบั 1.23% ตํ่าสุดในรอบ 5 เดอืน เนื่องจาก สภาพคล่องในคลาดการเงนิสหรัฐฯ ทีพุ่่งสูงกว่า

ปกตเินื่องจาก การแนวโน้มทางเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ผลกัดนัใหต้ลาดหุน้โดยรวมฟ้ืนตวัไดด้ี

อย่างไรกต็าม ในเดอืนกนัยายน ตลาดหุน้ทัว่โลกโดยรวมโลกปรบัตวัลดลงแรง จากความกงัวลประเดน็การลดขนาดงบดุลของธนาคาร

กลางสหรฐัฯ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ พุ่งขึน้ในปลายเดอืน อกีทัง้ Dot Plot ชี้ว่าของธนาคารกลางสหรฐัฯ อาจขึน้ดอกเบี้ยนโยบายเรว็

ขึน้ คอื เริม่ในปี 2565 จากเดมิทีเ่ริม่ปี 2566 ส่งผลใหเ้กดิความกงัวลในกลุ่มนักลงทุน แต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี หุน้ทัว่โลกปรบัตวัผนัผวนโดยไดร้บัปัจจยั

สนบัสนุนจากการทีผ่ลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศหลกัออกมาดกีว่าคาด สะทอ้นถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัขึน้ 

อย่างไรกต็าม เงนิเฟ้อสหรฐัฯ ในช่วงดงักล่าวพุ่งสงูถงึ 6.2% สงูสุดในรอบ 30 ปีทาํใหก้งัวลต่อการปรบันโยบายการเงนิของธนาคารต่างๆ 

ในเดอืนมกราคม 2565 ทีป่ระชุมองค์การกลุ่มประเทศผูส้่งน้ํามนัออก (OPEC+) มมีตคิงการเพิม่กําลงัการผลติ 4 แสนบาร์เรล/วนั 

ส่งผลใหร้าคาน้ํามนัลดลง รวมทัง้การประกาศผลการดาํเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ส่วนใหญ่ยงัออกมาดกีว่าคาดทัง้ในแงข่องรายไดแ้ละกาํไร

โดยบรษิทัขนาดใหญ่ทีร่ายงานผลประกอบการดกีว่าคาด เช่น Microsoft, Tesla, Visa, Mastercard และ Apple   อย่างไรกต็าม ในเดอืนกุมภาพนัธ์ ถึง

เดอืนพฤษภาคม 2565 ตลาดไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัมาจาก 2 ปัจจยัหลกั คอื ความกงัวลเรือ่งการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ และสถานการณ์

ในยเูครน  โดยธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ไดป้รบัดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.25% ในเดอืนมนีาคม 2565  และ 0.50% ในเดอืนพฤษภาคม 2565 เพื่อความ

คุมเงนิเฟ้อ (CPI) ทีย่งัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องมากกว่ารอ้ยละ 8

บลจ.วรรณ มองว่า สนิทรพัยเ์สีย่งยงัมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อทีย่ ังทรงตวัในระดบัสูง

ของสหรฐัฯ ขณะทีร่าคาพลงังานในยุโรปกไ็ดร้บัแรงกดดนัจากความขดัแยง้ รสัเซยี -ยูเครน  ซึ่งจะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคาร

กลางในหลายๆ ประเทศ จงึยงัระมดัระวงัต่อการลงทุนในหุน้ระยะสัน้ อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ทัว่โลกในระยะยาว 

จากเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัหลงัเปิดประเทศในหลายๆ ประเทศ ซึง่จะเป็นปัจจยัหนุนใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาดําเนินไดต้ามปกต ิรวมถงึการทีธ่นาคาร

กลางบางส่วนอย่างเช่น จนี ยงัคงผ่อนคลายทางการเงนิต่อเนื่องจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหส้นิทรพัยเ์สีย่งมโีอกาสปรบัฟ้ืนตวัขึ้นไดใ้นอนาคต

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไว้วางใจใหบ้รษิทัดูแล

เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 ทีผ่่านมาสนิทรพัยเ์สีย่งต่างๆ 
อย่างเช่น หุ้น ปรบัตวัลดลง โดยในช่วงเดอืนมถุินายน ถงึเดอืนกรกฎาคม 2564 ตลาดหุ้นไดร้บัแรงกดดนัจาก
การประกาศอตัราเงนิเฟ้อสหรฐัฯ เดอืนพฤษภาคม ซึ่งเร่งตวัขึ้นจาก 4.2% เป็น 5.0% และคาดการณ์อัตรา
ดอกเบีย้ (Dot plots) แสดงใหเ้หน็ว่า Fed อาจขึน้ดอกเบีย้ถงึสองครัง้ในปี 2566  แต่ตวัเลข Composite PMI 
ของประเทศหลกัส่วนใหญ่ก็ยงัปรบัตวัได้ดขีึน้ ความกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์
เดลตา้ลดลงหลงัมกีารกระจายวคัซนีทีค่รอบคลุมมากขึน้ อกีทัง้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ลดลง
มาที่ระดับ 1.23% ตํ่าสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจาก สภาพคล่องในคลาดการเงินสหรฐัฯ ที่พุ่งสูงกว่าปกติ
เนื่องจาก การแนวโน้มทางเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ผลกัดนัใหต้ลาดหุน้โดยรวมฟ้ืนตวัไดด้ี

อย่างไรก็ตาม ในเดอืนกนัยายน ตลาดหุ้นทัว่โลกโดยรวมโลกปรบัตวัลดลงแรง จากความกงัวล
ประเดน็การลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรฐัฯ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ พุ่งขึน้ ในปลาย
เดอืน อกีทัง้ Dot Plot ชีว้่าของธนาคารกลางสหรฐัฯ อาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายเรว็ขึน้ คอื เริม่ในปี 2565 จากเดมิ
ที่เริม่ปี 2566 ส่งผลให้เกดิความกงัวลในกลุ่มนักลงทุน แต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี หุ้นทัว่โลกปรบัตวัผนัผวนโดย
ได้รบัปัจจยัสนับสนุนจากการที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศหลกัออกมา
ดกีว่าคาด สะทอ้นถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ฟ้ืนตวัขึน้ อย่างไรกต็าม เงนิเฟ้อสหรฐัฯ ในช่วงดงักล่าวพุ่งสูงถงึ 
6.2% สงูสุดในรอบ 30 ปีทาํใหก้งัวลต่อการปรบันโยบายการเงนิของธนาคารต่างๆ 

ในเดอืนมกราคม 2565 ที่ประชุมองค์การกลุ่มประเทศผูส้่งน้ํามนัออก (OPEC+) มมีตคิงการเพิม่
กําลงัการผลติ 4 แสนบารเ์รล/วนั ส่งผลใหร้าคาน้ํามนัลดลง รวมทัง้การประกาศผลการดําเนินงานของบรษิทัจด
ทะเบยีนในสหรฐัฯ ส่วนใหญ่ยงัออกมาดกีว่าคาดทัง้ในแง่ของรายไดแ้ละกําไรโดยบรษิทัขนาดใหญ่ที่ รายงานผล
ประกอบการดกีว่าคาด เช่น Microsoft, Tesla, Visa, Mastercard และ Apple   อย่างไรกต็าม ในเดอืน
กุมภาพนัธ์ ถงึเดอืนพฤษภาคม 2565 ตลาดไดร้บัผลกระทบทีส่ําคญัมาจาก 2 ปัจจยัหลกั คอื ความกงัวลเรื่อง
การขึน้ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐัฯ และสถานการณ์ในยูเครน  โดยธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ไดป้รบั
ดอกเบี้ยนโยบายขึน้ 0.25% ในเดอืนมนีาคม 2565  และ 0.50% ในเดอืนพฤษภาคม 2565 เพื่อความคุมเงนิ
เฟ้อ (CPI) ทีย่งัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องมากกว่ารอ้ยละ 8

บลจ.วรรณ มองว่า สนิทรพัย์เสี่ยงยงัมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนได้ในระยะสัน้ ทัง้จากความ
กงัวลต่อเงนิเฟ้อที่ยงัทรงตวัในระดบัสูงของสหรฐัฯ ขณะที่ราคาพลงังานในยุโรปก็ได้รบัแรงกดดนัจากความ
ขดัแยง้ รสัเซยี-ยเูครน  ซึง่จะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ จงึ
ยงัระมดัระวงัต่อการลงทุนในหุน้ระยะสัน้ อยา่งไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ทัว่โลกใน
ระยะยาว จากเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวหลงัเปิดประเทศในหลายๆ ประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจยัหนุนให้กิจกร รมทาง
เศรษฐกิจกลบัมาดําเนินได้ตามปกติ รวมถึงการที่ธนาคารกลางบางส่วนอย่างเช่น จนี ยงัคงผ่อนคลายทาง
การเงนิต่อเนื่องจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหส้นิทรพัยเ์สีย่งมโีอกาสปรบัฟ้ืนตวัขึน้ไดใ้นอนาคต
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ประเภทโครงการ : กองทุนผสม กองทุนรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอืน่ภายใตบ้ลจ.เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 
กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 27 มถุินายน 2556
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ อนิคมั พรเีมยีร ์ฟันด ์เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในตราสาร
แห่งทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์
แต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของบรษิทัจดัการและตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยห์รอืทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์(REITs) ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ินอกจากนี้กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไปอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการเดยีวกนัไดไ้มจ่าํกดัอตัราสว่น ยกเวน้
กรณกีองทุนรวมปลายทางเป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย(์กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infra) ลงทุนไดส้งูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหน่วยลงทุนปลายทาง 
โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักลา่วตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
ทัง้นี้ กองทุนปลายทางไมส่ามารถลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมส่ามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต ้บลจ. เดยีวกนัอกี 
(cascade investment)

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบี้ย และ
สภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตน้
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 พฤษภาคม ของทุกปี
การขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั : บรษิทัจดัการอาจพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นรายไตรมาส หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 
โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิากเงนิปันผล และ/หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการจ่ายคนืผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์องทุนลงทุน และ/หรอืรายไดจ้ากการ
ลงทุนสุทธ ิรายการกาํไรสุทธจิากการลงทุน และ/หรอื กาํไรสะสมและ/หรอื กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนทีถ่อืต่อจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย
แลว้ทัง้หมดใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่ปรากฎอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัใินอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 หลงักนัเงนิสาํรอง
สาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้ม)ี ตามสดัสวันจาํนวนหน่วยลงทุนทีถ่อืต่อจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่ปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนของวนัทาํการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิโดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรายใดมจีาํนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยอตัโนมตัติํ่ากว่า 500 บาท หรอืน้อยกว่าตามทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาเหน็สมควร หรอืในกรณทีีก่ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนทีป่รากฎในบญัชผีูถ้อืหน่วย
ลงทุนมจีาํนวนน้อยกว่า 100 หน่วย หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ตํ่า ทัง้นี้ จาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่จะไมเ่ปลีย่นแปลง
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัทาํการ เวลา 09.00 – 15.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 1,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 1,000.00 บาท
วนัท าการขายคืน  : ทุกวนัทาํการแรกของเดอืน (หากตรงกบัวนัหยุดทาํการใหเ้ลือ่นเป็นวนัทาํการถดัไป) ภายในเวลา 15.00 น.
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไมก่าํหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน  3 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นได้ท่ี  www.one-asset.com
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.35935% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.107% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.17914% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/06/2021 - 31/05/2022) :   0.73
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้     NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

รายงานประจาํปี     4
วรรณ อนิคมั พรเีมยีร ์ฟันด์



กองทนุเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด ์(ONE-PREMIER) 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 9.3031 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ - -
ธนาคาร - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ - -
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ยานยนต์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ - -
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง - -
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง - -
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ - -
พลงังานและสาธารณูปโภค - -
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ - -
การแพทย์ - -
สือ่และสิง่พมิพ์ - -
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ - -
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร - -
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 0.00 0.00%
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 8,646,001.47 30.44%
หน่วยลงทุนในประเทศ 2,833,366.60 9.97%
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 4,997,248.64 17.59%
หุน้กู้ 6,023,889.77 21.21%
เงนิฝาก JPMORGAN CHASE & CO 3,673,965.18 12.93%
เงนิฝากบมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต 325,380.21 1.15%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 2,008,513.57 7.07%
หนีส้นิอืน่ ๆ (102,799.64) -0.36%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 28,405,565.80 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด์

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565
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กองทนุเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด ์(ONE-PREMIER)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -
รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด ์(ONE-PREMIER)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 427.58               1.40

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 9.82                  0.03

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 327.28               1.07

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.11

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 46.35                 0.15

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 846.03                   2.76

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 30,582,721.77       บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด ์(ONE-PREMIER) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี  (1 มิถนุายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหนี้

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

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 BlackRock Investments LLC ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 State Street Global Advisors ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 Nomura Asset Management Co., Ltd. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 State Street Global Advisors ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 State Street Global Advisors ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 The Vanguard Group, Inc. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 One Asset Managemnet Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 CPN REIT Management Company Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 SCB Asset Management Company Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มิถนุายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด ์(ONE-PREMIER)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 0.00
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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