
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรีอะห)์

หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรีอะห)์ 
หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว
จ านวนทุนจดทะเบียนโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 21 พฤศจกิายน 2559
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ตุลาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : โครงการมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมหรอืก าไรสทุธ ิเมื่อกองทุน

มกี าไรสะสมหรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่า่ยเงนิปันผล และการจา่ยเงนิปันผลดงักล่าว
จะไมท่ าใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ ทัง้น้ี
การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจะไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิารณาจ่ายตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) จา่ยจากเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รบัที่ไดร้บัจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(2) จา่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชี
ทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะน าเงนิทีไ่ด้
จากการระดมทุนไปลงทุนในบรษิทัทีม่ผีลประกอบการและมแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตอยูใ่นเกณฑด์ ี
ทีผ่า่นเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยต์ามหลกัศาสนาอสิลาม หรอืหลกัทรพัยท์ีผ่า่นการพจิารณาของ
คณะกรรมการลงทุนตามหลกัศาสนาอสิลามทีส่ามารถลงทุนไดต้ามหลกัชะรอีะห ์หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใด
ทีไ่มข่ดักบัหลกัศาสนาอสิลาม อาทเิช่น ธรุกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั สรุา สิง่มนึเมา คาสโิน การพนนั เป็นตน้ 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยสดัสว่นดงักล่าว
ขา้งตน้จะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ (mai) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
ส าหรบัการลงทุนในสว่นทีเ่หลอืจากอตัราสว่นรอ้ยละ 65 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนตามขา้งตน้ 
กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิกีารอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื
หลายอยา่งตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอือนุญาตใหก้องทุนรวมหุน้ระยะยาวสามารถ
ลงทุนได ้และทีส่ามารถลงทุนไดต้ามหลกัชะรอีะห ์โดยตอ้งไมม่ลีกัษณะทีท่ าใหก้องทุนม ีnet exposure 
ในตราสารทุนหรอืหุน้โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกวา่รอ้ยละ 65 ของ NAV ฯลฯ

จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 5,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูคา่หน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูคา่หน่วยลงทุน (รวม VAT)
ก าหนดเวลาในการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน :
(1)  กรณีกองทุนเป็นกองทุนตน้ทาง - โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น :

1.07% ของมลูคา่หน่วยลงทุน แต่ไมต่ ่ากวา่ 200 บาท 
- โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ :
ยกเวน้คา่ธรรมเนียม

(2)  กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง - คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2021 - 30/04/2022) :   0.36
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้      NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
• ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นปีนัน้ แต่ไมเ่กนิ 500,000 บาท และตอ้งถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมระยะยาวต่อเน่ืองกนัไมน้่อยกวา่ 7 ปีปฏทินิ แต่ไมร่วมถงึกรณีผูม้เีงนิไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุน้ระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรอืตาย 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือชี้ชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธรุกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 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 ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ 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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

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 กองทนุคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 3,261.27              14.54
2 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 3,145.80              14.03
3 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,791.40              12.45
4 บล.อำร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 1,996.44              8.90
5 บล.กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 1,865.52              8.32
6 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 1,791.90              7.99
7 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 1,565.30              6.98
8 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 1,170.71              5.22
9 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 1,081.63              4.82
10 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 991.75                4.42
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 2,760.54              12.31

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 22,422.26               100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณ กองทนุคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 196.00               1.33

ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 2.35                  0.02

ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 78.40                 0.53

ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 17.36                 0.12

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 4.04                  0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 298.14                   2.02                          

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 14,772,293.22       บาท



กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565

มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 8.2344 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ 596,525.00 4.12%
ธนำคำร - -
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
แฟชัน่ - -
ของใชใ้นครวัเรอืนและส ำนกังำน - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 702,026.50 4.85%
ยำนยนต์ 98,100.00 0.68%
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง 555,000.00 3.83%
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 276,900.00 1.91%
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 750,860.00 5.18%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 4,596,180.00 31.73%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 625,205.00 4.32%
กำรแพทย์ 1,614,320.00 11.14%
สือ่และสิง่พมิพ์ 160,416.20 1.11%
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 1,284,135.00 8.86%
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 1,102,210.00 7.61%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 228,600.00 1.58%
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 12,590,477.70 86.91%
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์และกองทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ 734,238.90 5.07%
เงนิฝำกบมจ.ธ.กสกิรไทย 1,510,266.24 10.42%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 49,108.39 0.34%
หนีส้นิอืน่ ๆ (396,869.05) -2.74%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 14,487,222.18 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ กองทนุคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 13,324,716.60
     เงนิฝำกธนำคำร 1,510,266.24
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 49,042.75
     สนิทรพัยอ์ื่น 65.64
                    รวมสนิทรพัย์ 14,884,091.23
หน้ีสิน
     เจำ้หนี้
          จำกกำรซื้อเงนิลงทนุ 267,052.66
          จำกกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 65,938.40
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 62,538.03
     หนี้สนิอื่น 1,339.96
                    รวมหนี้สนิ 396,869.05
สนิทรพัยส์ุทธิ 14,487,222.18

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 17,593,432.63
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 531,447.39      
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน (3,637,657.84)  
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 14,487,222.18

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 1,759,343.2536
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 8.2344

	กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว(ONE-SHARIAHLTF)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 เมษายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 207,059.59  
              รวมรำยได้ 207,059.59  
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 195,997.67  
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 2,351.89      
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 78,399.13    
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 17,356.09    
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 4,038.00      
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 22,422.26    
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 320,565.04  
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ (113,505.45) 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 267,743.41  
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 177,471.67  
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 445,215.08  

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ 331,709.63  
หกั ภำษีเงนิได้ -              
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ 331,709.63  

	กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว(ONE-SHARIAHLTF)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 734,238.90        5.51                       

     กองทนุรวมโครงสรำ้งพื้นฐำนโทรคมนำคม ดจิทิลั 39,129          551,718.90      4.14                 

     ทรสัต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์อมิแพค็ โกรท 10,800          182,520.00      1.37                 

หุ้นสามญั 12,590,477.70  94.49                    

     การแพทย์ 1,614,320.00     12.11                    

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 25,800          664,350.00      4.98                 

          บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 25,900          556,850.00      4.18                 

          บรษิทั โรงพยำบำลจุฬำรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 100,800         393,120.00      2.95                 

     ยานยนต์ 98,100.00          0.73                       

          บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 1,600            30,240.00        0.22                 

          บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน) 2,900            67,860.00        0.51                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 702,026.50        5.26                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 3,700            185,000.00      1.38                 

          บรษิทั อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) 11,426          517,026.50      3.88                 

     พาณิชย์ 625,205.00        4.69                       

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 10,300          430,025.00      3.23                 

          บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 1,800            36,180.00        0.27                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 10,600          159,000.00      1.19                 

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 160,416.20        1.20                       

          บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ำกดั (มหำชน) 4,500            35,325.00        0.26                 

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 25,220          125,091.20      0.94                 

     พลงังานและสาธารณูปโภค 4,596,180.00     34.51                    

          บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ำกดั (มหำชน) 19,300          111,940.00      0.84                 

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 12,000          585,000.00      4.39                 

          บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 3,100            206,150.00      1.55                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 4,000            226,000.00      1.70                 

          บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 2,500            83,750.00        0.63                 

          บรษิทั บ้ำนปู จ ำกดั (มหำชน) 66,200          814,260.00      6.11                 

          บรษิทั บี. กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 2,200            71,500.00        0.54                 

          บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 20,700          776,250.00      5.83                 

          บรษิทั ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลกี จ ำกดั (มหำชน) 5,800            145,000.00      1.09                 

          บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 3,964            598,564.00      4.49                 

          บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 3,900            345,150.00      2.59                 

          บรษิทั สตำร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ำกดั (มหำชน) 39,500          426,600.00      3.20                 

          บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) 59,200          206,016.00      1.55                 

	กองทนุเปิด วรรณ กองทนุคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุ้นระยะยาว(ONE-SHARIAHLTF)

ณ  วนัท่ี  30 เมษายน 2565

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1,102,210.00     8.28                       

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 11,800          70,210.00        0.53                 

          บรษิทั แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 4,800            1,032,000.00    7.75                 

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 228,600.00        1.72                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 2,400            147,600.00      1.11                 

          บรษิทั ฮำนำ ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ำกดั (มหำชน) 1,800            81,000.00        0.61                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 596,525.00        4.48                       

          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 11,500          194,350.00      1.46                 

          บรษิทั น ้ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 10,300          332,175.00      2.49                 

          บรษิทั โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 2,000            70,000.00        0.53                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 750,860.00        5.64                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 6,500            393,250.00      2.95                 

          บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 3,500            76,650.00        0.58                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 7,800            170,040.00      1.28                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 9,400            110,920.00      0.83                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 1,284,135.00     9.63                       

          บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีอินโฟโลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 1,800            29,160.00        0.21                 

          บรษิทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 17,000          140,250.00      1.05                 

          บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 16,700          1,114,725.00    8.37                 

     วสัดกุ่อสร้าง 555,000.00        4.16                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) 1,500            555,000.00      4.16                 

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 276,900.00        2.08                       

          บรษิทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) 6,800            132,600.00      1.00                 

          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 11,100          144,300.00      1.08                 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                       -                         

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ -                 -                   

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) VGI-W3 5,820            -                 -                   
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 12,756,716.20 บาท) 13,324,716.60  100.00                  

	กองทนุเปิด วรรณ กองทนุคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุ้นระยะยาว(ONE-SHARIAHLTF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 เมษายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกตัง้แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว 
(ONE-SHARIAHLTF) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมา กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)
สรา้งผลตอบแทนไดร้้อยละ 2.21 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่รอ้ยละ 3.58 ซึ่งค านวณจาก FTSE SET SHARIAH 
INDEX (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงกลางไตรมาส 3 ตลาดหุน้ไทยไดร้บัปัจจยัหนุนเชงิบวก หลงัจ านวนยอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศ
เริม่ลดลงต่อเนื่อง จ านวนผู้ไดร้บัวคัซนีรายวนัท าไดด้ขีึน้ และการประกาศคลาย Lockdown เริม่เปิดธุรกิจได้บางส่วนในวนัที ่
1 ก.ย. ท าใหหุ้น้กลุ่มทีไ่ดร้บัอานิสงคเ์ชงิบวกจากการเปิดเมอืงปรบัตวัขึน้โดดเด่น ตลาดในเดอืนธนัวาคมฟ้ืนขึน้กลบัไปยนืเหนือ
ระดบั 1,600 จุด จากที่หลุดลงมาในช่วงปลายเดอืนก่อนหน้า หลงันักลงทุนเริม่คลายความกงัวลประเดน็ COVID-19 สายพนัธุ ์
Omicron ทีแ่ม้จะระบาดรวดเรว็กว่าสายพนัธุ์ Delta แต่เมื่อเทยีบความรุนแรงแลว้ต้องถือว่าน้อยกว่า อย่างไรก็ดกีารเริม่ส่ง
สญัญาณการท า QE Tapering และแนวโน้มการปรบัขึน้ดอกเบีย้ทีอ่าจจะเรว็ขึน้ของ Fed ท าใหต้ลาดปรบัตวัขึน้ไดอ้ย่างจ ากดั 
ตลาดหุน้ไทยปี 2564 ปิดทีร่ะดบั 1,657.62 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 208.27 จุด หรอื +14.4% YoY

ส าหรบัมุมมองการลงทุนในปี 2565 เรามมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ไทย โดยเฉพาะในชว่งครึง่หลงัของปี คาดว่า
ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มทีอ่งิกบัภาคการบรโิภคในประเทศ และการท่องเทีย่วจะสามารถฟ้ืนตวัได้ชดัเจนในช่วง
ครึง่หลงัของปี นอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ยงัม ีUpside risk ทีอ่าจเกดิขึน้ไดแ้ก่ ความเป็นไปไดท้ีภ่าครฐัจะออกมาตรการกระตุ้นการ
บรโิภค/การท่องเทีย่วเพิม่เตมิ

ส าหรบัปัจจยัที่อาจส่งผลต่อทศิทางของตลาดในระยะขา้งหน้า ได้แก่ ตวัเลขเงนิเฟ้อที่เพิม่สู งขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ธนาคารกลางหลกัของโลกมีแนวโน้มปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบายเรว็กว่าคาดการณ์ และการระบาดของ COVID-19 
สายพนัธุใ์หม่ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของกลุ่มทีพ่ึง่พาการท่องเทีย่ว

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั
และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)


