
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย

เพื่อการออม (ONE-TCMSSF)
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กนัยายน 2564กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม : ONE-TCMSSF

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพือ่การออม กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด
1. ONE-TCMSSF-SSF - เพือ่ส่งเสรมิการออมระยะยาวของผูล้งทุนผา่นการลงทุนในตลาดทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษเีมือ่ผูล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ตามทีก่รมสรรพากร และ/หรอื กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด
2. ONE-TCMSSF-SSFX - เพือ่ส่งเสรมิการออมระยะยาวของผูล้งทุนผ่านการลงทุนในตลาดทุนและช่วยสรา้งเสถยีรภาพของระบบ

ตลาดทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีมือ่ผูล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ตามทีก่รมสรรพากร และ/หรอื 
กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด

ในเบือ้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด ONE-TCMSSF-SSFX ก่อนในช่วงแรกถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 และหากบรษิทั
จดัการประสงคท์ีจ่ะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด ONE-TCMSSF-SSF รวมถงึหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ถา้ม)ี เพิม่เตมิ และ/หรอื หน่วยลงทุนชนิด ONE-TCMSSF-SSFX 
อกีครัง้ในอนาคต บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้า โดยประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
อายโุครงการ : ไมก่ าหนดอายุโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแหง่ทุน และ/หรอื ตราสารแห่งหนี้ และ/หรอื ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน และ/หรอื 
เงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด อย่างไรกด็ ีกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  ทัง้นี้ การนบัสดัส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ไมร่วมถงึการลงทุนในหุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซื้อ
ขายในตลาดหลกัทรพัยด์งักล่าว  กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่
ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(Non-investment grade) รวมถงึกองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) หรอื ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities 
lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ฯลฯ
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 เมษายน ของทุกปี
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 2,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : ไมก่ าหนด
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.00
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไมก่ าหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ทัง้นี้ ผูล้งทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีมือ่ผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงือ่นไขทีป่ระกาศอธบิดกีรมสรรพากร และ/หรอื กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด ทัง้ในปัจจุบนัและทีจ่ะมแีกไ้ขหรอืเพิม่เตมิในอนาคต
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี ่ www.one-asset.com
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/04/2021 - 30/09/2021) :   0.42

หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

หน่วยลงทนุชนิด หน่วยลงทนุชนิด

เพ่ือการออม (SSF) เพ่ือการออมพิเศษ (SSFX)

มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 2,000 บาท 2,000 บาท

มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (% ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม) ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.175 ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.175

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (trustee fee) (% ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (registrar fee) (% ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.57 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.57

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไมจ่่ายเงนิปันผล ไมจ่่ายเงนิปันผล

ชนิดหน่วยลงทนุ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 เมษายน 2564 - 30 กนัยายน 2564)
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. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. 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 สนับสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)
ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)

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

กองทนุเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทนุไทย เพ่ือการออม (ONE-TCMSSF)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.ทสิโก ้จ ากดั 9,305.18              15.97

2 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 8,360.78              14.35

3 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 7,287.15              12.51

4 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 5,304.66              9.10

5 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 4,878.16              8.37

6 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 4,523.43              7.76

7 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 4,137.17              7.10

8 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,524.24              4.33

9 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 2,482.51              4.26

10 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 2,195.06              3.77

11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 7,262.96              12.47

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 58,261.30               100.00

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ SSF 76.80                 0.21
    -   หน่วยลงทุนชนดิ SSFX 403.51               1.13
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 3.84                  0.01
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 192.12               0.54
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 18.55                 0.05
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 2.81                  0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 697.64                   1.95
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 35,805,071.24       บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทนุไทย เพ่ือการออม (ONE-TCMSSF)



กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทยเพ่ือการออม (ONE-TCMSSF)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.8521 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ 2,237,565.00 6.11%
ธนาคาร 3,305,050.00 9.03%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 2,048,413.00 5.59%
บรรจุภณัฑ์ 777,485.50 2.12%
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
แฟชัน่ - -
ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 978,175.00 2.67%
ยานยนต์ - -
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 1,504,660.00 4.11%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 465,500.00 1.27%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 1,814,532.00 4.96%
พลงังานและสาธารณูปโภค 7,955,866.00 21.73%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 4,366,980.00 11.93%
การแพทย์ 1,376,920.00 3.76%
สือ่และสิง่พมิพ์ 272,160.00 0.74%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 2,036,630.00 5.56%
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - -
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 2,764,450.00 7.55%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 1,546,950.00 4.22%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 33,451,336.50 91.35%
หน่วยลงทุน 1,421,000.00 3.88%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 1,861,233.88 5.08%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 1,116,441.60 3.05%
หนีส้นิอืน่ ๆ (1,230,772.40) -3.36%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 36,619,239.58 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทนุไทย เพ่ือการออม (ONE-TCMSSF)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)

1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 33,392,458.34 บาท) 34,872,336.50          

เงนิฝากธนาคาร 1,860,936.79           

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 82,257.09                

จากการขายเงนิลงทนุ 1,034,481.60           

รวมสนิทรพัย์ 37,850,011.98          

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากการซื้อเงนิลงทนุ 1,093,989.67           

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 132,219.88              

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 44.56                      

หนี้สนิอื่น 4,518.29                  

รวมหนี้สนิ 1,230,772.40           

สนิทรพัยส์ุทธิ 36,619,239.58          

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 33,743,791.27          

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 842,865.34              

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 2,032,582.97           

สนิทรพัยส์ุทธิ 36,619,239.58          

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.8521                   

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 3,374,379.1194        

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด SSF 10.8525                   
หน่วยลงทนุชนิด SSFX 10.8520                   

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด SSF 589,513.2236           
หน่วยลงทนุชนิด SSFX 2,784,865.8958        

รวม 3,374,379.1194        

กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพ่ือการออม (ONE-TCMSSF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)

1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดเ้งนิปันผล 519,867.95              

รายไดด้อกเบีย้ 556.82                    

รวมรายได้ 520,424.77              

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 480,308.44              

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 3,842.42                  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 192,123.39              

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 18,550.71                

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 2,814.82                  

ต้นทนุการท ารายการ 58,261.30                

รวมคา่ใชจ่้าย 755,901.08              

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (235,476.31)             

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 600,098.76              

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (1,148,218.80)          

รวมรายการขาดทนุจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (548,120.04)             

การลดลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นหกัภาษีเงนิได้ (783,596.35)             
หกั: ภาษีเงนิได้ 83.52                      
การลดลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (783,679.87)             

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้

ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด SSF (116,504.71)             

หน่วยลงทนุชนิด SSFX (667,175.16)             

รวม (783,679.87)             

กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพ่ือการออม (ONE-TCMSSF)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 1,421,000.00     4.08                       

     ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ แกรนด ์รอยลั ออคดิ 142,100         1,421,000.00    4.08                 

     โฮสพทีาลติี้ ที่มขีอ้ตกลงในการซือ้คนื

หุ้นสามญั 33,451,336.50  95.92                    

     การแพทย์ 1,376,920.00     3.95                       

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 46,500          1,060,200.00    3.04                 

          บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 14,800          316,720.00      0.91                 

     บรรจุภณัฑ์ 777,485.50        2.23                       

          บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 12,851          777,485.50      2.23                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 978,175.00        2.81                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 8,500            537,625.00      1.54                 

          บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 9,900            440,550.00      1.27                 

     พาณิชย์ 4,366,980.00     12.52                    

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 7,600            511,100.00      1.47                 

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 26,300          1,670,050.00    4.79                 

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 27,000          904,500.00      2.59                 

          บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 45,300          946,770.00      2.71                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 24,600          334,560.00      0.96                 

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 272,160.00        0.78                       

          บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 12,600          272,160.00      0.78                 

     พลงังานและสาธารณูปโภค 7,955,866.00     22.81                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั(มหาชน) 23,550          977,325.00      2.80                 

          บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 9,500            717,250.00      2.06                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 6,100            318,725.00      0.91                 

          บรษิทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 13,900          172,360.00      0.49                 

          บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 65,000          2,535,000.00    7.27                 

          บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 24,550          675,125.00      1.94                 

          บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 9,700            1,139,750.00    3.27                 

          บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 12,300          753,375.00      2.16                 

          บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 13,700          221,940.00      0.64                 

          บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ ีจ ากดั (หมาชน) 53,000          192,920.00      0.55                 

          บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 60,600          252,096.00      0.72                 

     ธนาคาร 3,305,050.00     9.47                       

          ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 4,900            570,850.00      1.64                 

          ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 9,100            1,214,850.00    3.48                 

          ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 11,100          1,354,200.00    3.88                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,800            165,150.00      0.47                 
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2,764,450.00     7.92                       

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 13,800          569,250.00      1.63                 

          บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 11,200          2,195,200.00    6.29                 

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 1,546,950.00     4.44                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ากดั (มหาชน) 5,400            425,250.00      1.22                 

          บรษิทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 2,300            181,700.00      0.52                 

          บรษิทัเดลตา้ อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,000            940,000.00      2.70                 

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 2,048,413.00     5.88                       

          บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 7,700            257,950.00      0.74                 

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 7,800            347,100.00      1.00                 

          บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 25,700          303,260.00      0.87                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 5,300            308,725.00      0.89                 

          บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 68,900          276,978.00      0.79                 

          บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8,800            554,400.00      1.59                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 2,237,565.00     6.41                       

          บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4,600            552,000.00      1.58                 

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 18,500          476,375.00      1.37                 

          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 16,400          355,880.00      1.02                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 21,300          670,950.00      1.92                 

          บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 9,400            182,360.00      0.52                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 1,814,532.00     5.21                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 23,300          1,234,900.00    3.54                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 53,600          167,232.00      0.48                 

          บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 7,800            156,000.00      0.45                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 4,800            86,880.00        0.25                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 20,800          169,520.00      0.49                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 2,036,630.00     5.84                       

          บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 32,300          1,970,300.00    5.65                 

          บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 3,300            66,330.00        0.19                 

     วสัดกุ่อสร้าง 1,504,660.00     4.32                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 3,400            1,366,800.00    3.92                 

          บรษิทั อีสเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 12,200          137,860.00      0.40                 

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 465,500.00        1.33                       

          บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 8,300            167,660.00      0.48                 

          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 21,900          297,840.00      0.85                 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                       -                         

     ขนส่งและโลจิสติกส์ -                 -                   

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) BTS-W7 2,540            -                 -                   

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) BTS-W8 5,080            -                 -                   
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 33,392,458.34 บาท) 34,872,336.50  100.00                  
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทยเพ่ือการออม (ONE-TCMSSF)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกตัง้แต่
วนัที ่1 เมษายน 2564 ถงึ 30 กนัยายน 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
(SSF) (ONE-TCMSSF-SSF) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -2.15 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 2.54 ซึง่ค านวณ
จาก 1.ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น (%) : 80.00 2.ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันี
พนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสดัส่วน (%) : 10.00 3.ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย สดัสว่น (%) : 10.00 (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
พเิศษ (SSFX) (ONE-TCMSSF-SSFX) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -2.15 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 2.54 ซึง่
ค านวณจาก 1.ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%) : 80.00 2.ผลตอบแทนรวมสุทธิ
ของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสดัสว่น (%) : 10.00 3.ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีตรา
สารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย สดัสว่น (%) : 10.00 (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระดบั 1,449.35 จุด ณ วนัที ่30 ธ.ค. 63 มาอยู่ทีร่ะดบั 
1,587.79 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9.6% 

ในช่วงตน้ปีตลาดหุน้ไทยและตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้มาอย่างคกึคกั รบัประเดน็เรื่องการเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ประธานาธบิดคีนที ่46 ของนายโจ ไบเดน พรอ้มกบันโยบายบายกระตุ้นเศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ นักลงทุน
ทัว่โลกมคีวามหวงัต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิมากขึน้ ท าให้ราคาสนิคา้โภคภณัฑ์และหุ้นที่เกี่ยวขอ้งปรบัตวัขึน้ สนับสนุนการ
ปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องของดชันี

ดชันีลดความรอ้นแรงโดยแกว่งตวัออกขา้งในชว่งเริม่ไตรมาส 2 ประเดน็หลกัทีก่ดดนัตลาดมาจากการระบาดของ
โรค COVID-19 ในประเทศ ซึง่จ านวนผูต้ดิเชือ้ในรอบน้ีเพิม่ขึน้เรว็และมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ท าใหร้ัฐบาลต้องกลบัมา
ใชม้าตรการควบคุมการระบาดอย่างเขม้งวดอกีครัง้ อย่างไรกด็รีายงานผลประกอบการ 1Q64 ของกลุ่มธนาคารและหุน้ขนาดใหญ่
โดยรวมทีอ่อกมาดกีว่าทีค่าด ความกงัวลต่อภาวะเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้กระตุน้ใหน้กัลงทุนลดขนาดการลงทุน แต่อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรระยะยาวทีป่รบัตวัลงมา ช่วยหนุนใหด้ชันีฟ้ืนกลบัขึน้มา ช่วงครึง่เดอืนแรกของเดอืนมิ .ย. ดชันีปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง ได้
ปัจจยัหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ของรฐับาล และยงัตอบรบัข่าวดเีรื่องการเร่งฉีดวคัซนีในวงกว้ างตัง้แต่เดอืน 
สง่ผลใหหุ้น้ในธมีเปิดเมอืง (Reopening theme) ปรบัตวัขึน้มาอย่างรอ้นแรงในช่วงครึง่เดอืนแรก ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนม.ิย. 
ดชันีตลาดหุ้นไทยปรบัตวัลงแรง หลงัถูกกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่กลบัมาระบาดรุนแรงขึ้น มี
รายงานการพบกลุ่มคลสัเตอรใ์หม่อย่างต่อเนื่องในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะคลสัเตอรโ์รงงานและคนงานก่อสรา้ง

ส าหรบัมุมมองการลงทุนครึง่ปีหลงั ตลาดหุน้ไทยยงัคงม ีUpside จ ากดั โดยมปัีจจยักดดนัส าคญัจากจ านวนผูต้ดิ
เชือ้ COVID-19 ในประเทศอาจกลบัมาเพิม่สงูขึน้หลงัการคลาย Lockdown และความเสีย่งที ่Fed อาจเริม่ส่งสญัญาณลดการอดั
ฉีดสภาพคล่อง (QE tapering) ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี หลงัตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯ ทีเ่ริม่ปรบัตวัสงูขึน้ ท่ ามกลางการผ่อน
คลายนโยบายการเงนิ และการคลายมาตรการ Lockdown ทีผ่ลกัดนัราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ใหพุ้่งขึน้ท าจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง 
รวมถึงปัญหาการกระจายวคัซีนในประเทศไทยที่ท าได้ล่าช้า ส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในระยะขา้งหน้า อย่ างไรก็ด ี
ปัจจุบนัการถอืครองหุน้ไทยของต่างชาตอิยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ช่วยใหต้ลาดยงัคงม ีDownside จ ากดั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั
และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ สนบัสนุนตลาดทุนไทยเพื่อการออม (ONE-TCMSSF)
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