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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบัญชีและ

รอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง ตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง

วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 

8.50 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 8.98 ซึ่งค านวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วนร้อยละ 50 และอตัราผลตอบแทนดชันีตราสารหนี้พนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ 

(TBMA Short Term Government Bond Index) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ดชันีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,339.03 จุด ณ วนัที่ 30 ม.ิย.63 มาอยู่ที่ระดับ 

1,587.79 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย.64 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้ 18.6%

ในช่วงต้นปีตลาดหุน้ไทยและตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้มาอย่างคกึคกั รบัประเดน็เรื่องการเข้ามาด ารงต าแหน่ง

ประธานาธบิดคีนที ่46 ของนายโจ ไบเดน พรอ้มกบันโยบายบายกระตุน้เศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ นักลงทุนทัว่

โลกมคีวามหวงัต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิมากขึน้ ท าใหร้าคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งปรบัตวัขึน้ สนับสนุนการปรบัตวั

ขึน้ต่อเนื่องของดชันี

ดชันีลดความรอ้นแรงโดยแกว่งตวัออกขา้งในช่วงเริม่ไตรมาส 2 ประเดน็หลกัทีก่ดดนัตลาดมาจากการระบาดของ

โรค COVID-19 ในประเทศ ซึง่จ านวนผูต้ดิเชือ้ในรอบน้ีเพิม่ขึน้เรว็และมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ท าใหร้ฐับาลตอ้งกลบัมาใช้

มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเขม้งวดอกีครัง้ อย่างไรกด็รีายงานผลประกอบการ 1Q64 ของกลุ่มธนาคารและหุน้ขนาดใหญ่

โดยรวมทีอ่อกมาดกีว่าทีค่าด ความกงัวลต่อภาวะเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้กระตุ้นใหน้ักลงทุนลดขนาดการลงทุน แ ต่อตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรระยะยาวที่ปรบัตวัลงมา ช่วยหนุนให้ดชันีฟ้ืนกลบัขึน้มา ช่วงครึ่งเดอืนแรกของเดอืนมิ .ย. ดชันีปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง ได้

ปัจจยัหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ของรฐับาล และยงัตอบรบัข่าวดเีรื่องการเร่งฉีดวคัซนีในวงกว้า งตัง้แต่เดอืน 

ส่งผลใหหุ้น้ในธมีเปิดเมอืง (Reopening theme) ปรบัตวัขึน้มาอย่างรอ้นแรงในช่วงครึง่เดอืนแรก ในช่วงครึง่หลังของเดอืนม.ิย. 

ดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงแรง หลงัถูกกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทีก่ลบัมาระบาดรุนแรงขึน้ มรีายงาน

การพบกลุ่มคลสัเตอรใ์หม่อย่างต่อเนื่องในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะคลสัเตอรโ์รงงานและคนงานก่อสรา้ง

ส าหรบัมุมมองการลงทุนครึง่ปีหลงั ตลาดหุน้ไทยยงัคงม ีUpside จ ากดั โดยมปัีจจยักดดนัส าคญัจากสถานการณ์

การระบาดของโรค COVID-19 สายพนัธุ์เดลต้าในหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย และความเสีย่งที่ Fed อาจเริม่ส่ง

สญัญาณลดการอดัฉีดสภาพคล่อง (QE tapering) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หลงัตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯ ที่เริม่ปรับตวัสูงขึน้ 

ท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายการเงนิ และการคลายมาตรการ Lockdown ทีผ่ลกัดนัราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์หพุ้่งขึน้ท าจุดสงูสุด

ใหม่ต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาการกระจายวคัซีนในประเทศไทยที่ท าได้ล่าช้า ส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในร ะยะข้างหน้า 

อย่างไรกด็ ีปัจจุบนัการถอืครองหุน้ไทยของต่างชาตอิยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ช่วยใหต้ลาดยงัคงม ีDownside จ ากดั

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบหมาย

ความไว้วางใจให้บรษิัทดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บริหารเงนิลงทุนของผู้ลงทุ นด้วยความรอบคอบ

ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 1,339.03 จุด ณ วนัที่ 30 ม.ิย.63 มาอยู่ที่

ระดบั 1,587.79 จดุ ณ วนัที ่30 ม.ิย.64 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้ 18.6%

ในช่วงต้นปีตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตวัขึ้นมาอย่างคกึคกั รบัประเด็นเรื่ องการเข้ามา

ด ารงต าแหน่งประธานาธบิดคีนที ่46 ของนายโจ ไบเดน พรอ้มกบันโยบายบายกระตุน้เศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ลา้นลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ นกัลงทุนทัว่โลกมคีวามหวงัต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิมากขึน้ ท าใหร้าคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละหุน้ที่

เกีย่วขอ้งปรบัตวัขึน้ สนบัสนุนการปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องของดชันี

ดชันีลดความรอ้นแรงโดยแกว่งตวัออกขา้งในช่วงเริม่ไตรมาส 2 ประเดน็หลกัทีก่ดดนัตลาดมาจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ ซึง่จ านวนผูต้ดิเชือ้ในรอบนี้เพิม่ขึน้เรว็และมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ 

ท าให้รฐับาลต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเขม้งวดอีกครัง้ อย่างไรก็ดรีายงานผลประกอบการ 

1Q64 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดกีว่าที่คาด ความกงัวลต่อภาวะเงนิเฟ้อที่ เร่งตวัขึ้น

กระตุ้นใหน้ักลงทุนลดขนาดการลงทุน แต่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวทีป่รบัตวัลงมา ช่วยหนุนใหด้ชันีฟ้ืน

กลบัขึน้มา ช่วงครึง่เดอืนแรกของเดอืนมิ.ย. ดชันีปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง ได้ปัจจยัหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ

รอบใหม่ของรฐับาล และยงัตอบรบัข่าวดเีรื่องการเร่งฉีดวคัซนีในวงกว้างตัง้แต่เดอืน ส่งผลให้หุ้นในธมีเปิดเมอืง 

(Reopening theme) ปรบัตวัขึน้มาอย่างรอ้นแรงในช่วงครึง่เดอืนแรก ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนมิ.ย. ดชันีตลาดหุน้

ไทยปรบัตวัลงแรง หลงัถูกกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่กลบัมาระบาดรุนแรงขึ้น มี

รายงานการพบกลุ่มคลสัเตอรใ์หมอ่ย่างต่อเนื่องในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะคลสัเตอรโ์รงงานและคนงานก่อสรา้ง

ส าหรบัมุมมองการลงทุนครึง่ปีหลงั ตลาดหุน้ไทยยงัคงม ีUpside จ ากดั โดยมปัีจจยักดดนัส าคญัจาก

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สายพนัธุเ์ดลต้าในหลายประเทศทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย และความ

เสีย่งที ่Fed อาจเริม่ส่งสญัญาณลดการอดัฉีดสภาพคล่อง (QE tapering) ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี หลงัตวัเลข

เงนิเฟ้อสหรฐัฯ ทีเ่ริม่ปรบัตวัสูงขึน้ ท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายการเงนิ และการคลายมาตรการ Lockdown ที่

ผลกัดนัราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์หพุ้่งขึน้ท าจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง รวมถงึปัญหาการกระจายวัคซนีในประเทศไทยทีท่ า

ไดล้่าชา้ ส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในระยะขา้งหน้า อย่างไรกด็ ีปัจจุบนัการถอืครองหุน้ไทยของต่างชาตอิยู่

ในระดบัค่อนขา้งต ่า ช่วยใหต้ลาดยงัคงม ีDownside จ ากดั
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กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม
อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ หรอืเมื่อเกดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน คอื 

1. เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.53 บาท และ 
2. มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตอ้งไม่ต ่ากว่า 10.50 บาท และ
3. บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอ เพื่อรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ

จ านวนทุนจดทะเบียนโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 28 สงิหาคม 2562
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 กรกฎาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมหรอืก าไรสทุธขิองโครงการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั

ผลตอบแทนในรปูของมลูค่าเพิม่ของหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA เป็นกองทุนรวมทีม่นีโยบายทีจ่ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดม
ทุนไปลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้ตราสารแห่งทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/
หรอืเงนิฝาก ฯลฯ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนไดแ้ละตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุน โดยสดัสว่นการลงทุนขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของบรษิทัจดัการและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ฯลฯ
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ก าหนดเวลาในการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-15.00 น.
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/08/2020 - 31/07/2021) : 0.74
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้      
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



กองทนุเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 9.7664 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ 2,132,825.00 4.22%
ธนาคาร 4,858,850.00 9.62%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 3,407,127.00 6.75%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ 1,626,405.50 3.22%
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 2,418,475.00 4.79%
ยานยนต์ 233,100.00 0.46%
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 2,359,800.00 4.67%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 425,780.00 0.84%
เหลก็ - -
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 2,095,216.00 4.15%
พลงังานและสาธารณูปโภค 10,679,996.75 21.15%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 5,270,920.00 10.44%
การแพทย์ 3,060,177.00 6.06%
สือ่และสิง่พมิพ์ - -
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 205,200.00 0.41%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 3,048,250.00 6.04%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 2,931,175.00 5.80%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 3,533,225.00 7.00%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 48,286,522.25 95.61%
เงนิฝากบมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต 1,648,655.83 3.26%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 1,620,316.33 3.21%
หนีส้นิอืน่ ๆ (1,052,694.99) -2.08%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 50,502,799.42 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564
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กองทนุเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.อาร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 148,639.36           23.00
2 บล.ทสิโก ้จ ากดั 51,277.12            7.93
3 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 45,443.49            7.03
4 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 43,589.25            6.74
5 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 42,193.08            6.53
6 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 42,028.26            6.50
7 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 36,967.90            5.72
8 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 32,944.68            5.10
9 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 32,633.91            5.05
10 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 31,019.76            4.80
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 139,637.50           21.60

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 646,374.31             100.00



แบบ 117-5
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 1,513.48             1.07

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 30.27                 0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 227.02               0.16

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 30.00                 0.02

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 3.83                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,804.60                1.27

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 141,649,203.03     บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA) ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรง
หรอืที ่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. นายชยัพฤกษ ์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. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี

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

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



แบบ 126 (1) - 4

รายงานประจ าปี     9
วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2563 (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 6.74
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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