
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม
อายุโครงการ : ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร หรอืเมื่อเกดิเหตุตำมเงือ่นไขกำรเลกิกองทุน คอื 

1. เมื่อกองทุนมมีลูค่ำหน่วยลงทุนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 10.53 บำท และ 
2. มลูค่ำหน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 10.50 บำท และ
3. บรษิทัจดักำรสำมำรถรวบรวมเงนิสดหรอืตรำสำรสภำพคล่องไดเ้พยีงพอ เพื่อรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุในโครงกำร

จ านวนทุนจดทะเบียนโครงการ : 1,000 ลำ้นบำท
จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลำ้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 28 สงิหำคม 2562
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ำกดั ไดร้บักำรรบัรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ำกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 กรกฎำคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ควำมเสีย่งสงู)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสะสมหรอืก ำไรสทุธขิองโครงกำร โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั

ผลตอบแทนในรปูของมลูค่ำเพิม่ของหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA เป็นกองทุนรวมทีม่นีโยบำยทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดม
ทุนไปลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำรแห่งหนี้ และ/
หรอืเงนิฝำก ฯลฯ ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนไดแ้ละตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ประกำศเพิม่เตมิในภำยหลงั ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุน โดยสดัสว่นกำรลงทุนขึน้อยู่กบักำรตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรและตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ 

ทัง้นี้ กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสีย่ง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) นอกจำกนี้ กองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถ
ลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตรำสำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ฯลฯ
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บำท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก ำหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ก าหนดเวลาในการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 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 - 31/01/2021) : 0.36
หมายเหตุ ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้ เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่แลว้      
NAV หมำยถงึ มลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ำกดั ชัน้ 9, 24 อำคำรสยำมพวิรรธน์ทำวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ำยลกูคำ้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบลจ.วรรณ



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
ผูล้งทนุสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ำกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ำกดั (http://www.one-asset.com) 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นำยมณฑล จุนชยะ 2. นำยวญิญ ูศรวีริยิำนนท ์      3. นำยสนัธำน เฮงสกลุ 4. นำยบญัชำ จงึวฒันกจิ 
5. นำยเกรยีงไกร ท ำนุทศัน์ 6. น.ส.จำรภุทัร ์ศรจี ำเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมำ เทวำหดุี
9. น.ส.ประภำภรณ์ ซือ่เจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิำ เหมเวช 11. นำยสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันำนนท์ 12. นำยสทิธิ ์จ่ำงตระกลู
13. นำยธชัธรรม วจิำรณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทนุฯ ลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่ำวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่ำวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แหง่สทิธเิรยีกร้องผดินดัช ำระหนี้

หรอืมพีฤตกิำรณ์วำ่จะไมสำมำรถช ำระหนี้ได ้(ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• รำยงำนขอ้มลูกำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรด ำเนนิกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนำมกองทนุรวมของรอบปีปฏทินิลำ่สดุ :

ผูล้งทนุสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำรที ่http://www.one-asset.com



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 980.42               0.54

ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 19.61                 0.01

ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 147.06               0.08

ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 15.12                 0.01

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 2.17                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,164.38                0.64

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 182,169,362.03     บาท

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

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2564
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.อำร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 40,700.22            12.93
2 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 36,111.14            11.47
3 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 28,256.98            8.98
4 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 25,637.07            8.14
5 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 22,568.17            7.17
6 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 21,477.00            6.82
7 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 17,686.87            5.62
8 บล.กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 17,025.34            5.41
9 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 16,690.30            5.30
10 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 15,843.56            5.03
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 72,771.54            23.12

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 314,768.19             100.00



กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.4461 บาท

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร 1,167,360.00 0.72%
อำหำรและเครื่องดืม่ 13,768,209.50 8.51%
ธนำคำร 12,041,025.00 7.44%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 12,567,849.50 7.77%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ 2,353,477.50 1.46%
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 3,587,200.00 2.22%
ยำนยนต์ - -
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง 6,010,200.00 3.72%
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 2,914,780.00 1.80%
เหลก็ - -
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 9,904,216.00 6.12%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 42,920,145.00 26.54%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 10,977,054.75 6.79%
กำรแพทย์ 8,277,780.00 5.12%
สือ่และสิง่พมิพ์ 1,738,650.00 1.07%
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร 879,320.00 0.54%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 13,650,505.00 8.44%
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 10,153,500.00 6.28%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 3,702,500.00 2.29%
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 156,613,772.25 96.83%
ตลำด MAI : บรษิทั โรงพยำบำล อนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แลบ็ จ ำกดั(มหำชน) 700,137.50 0.43%
เงนิฝำกบมจ.ธ.ทหำรไทย 3,092,475.16 1.91%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 1,535,066.23 0.95%
หนีส้นิอืน่ ๆ (198,554.20) -0.12%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 161,742,896.94 100.00%

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

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

1 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตำมมูลคำ่ยตุิธรรม  (รำคำทนุ 154,955,159.06 บำท) 157,313,909.75       

เงนิฝำกธนำคำร 3,092,247.72          

ลูกหนี้

จำกดอกเบีย้ 75,131.10               

จำกกำรขำยเงนิลงทนุ 927,209.44             

จำกสญัญำตรำสำรอนุพนัธ์ -                         

เงนิวำงประกนัตำมสญัญำซื้อขำยตรำสำรอนุพนัธ์ 532,953.13             

สนิทรพัยอ์ื่น -                         

รวมสนิทรพัย์ 161,941,451.14       

หนี้สนิ

เจำ้หนี้

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 191,769.18             

หนี้สนิอื่น 6,785.02                 

รวมหนี้สนิ 198,554.20             

สนิทรพัยส์ุทธิ 161,742,896.94       

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 171,225,760.73       

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 10,965,186.53         

ขำดทนุสะสมจำกกำรด ำเนินงำน (20,448,050.32)        

สนิทรพัยส์ุทธิ 161,742,896.94       

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.4461                   

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 17,122,576.0803     

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  31 มกราคม 2564



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

1 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ 

รำยไดเ้งนิปันผล 1,352,446.50          

รำยไดด้อกเบีย้ 2,914.08                 

รวมรำยได้ 1,355,360.58          

คำ่ใชจ่้ำย

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 980,415.68             

คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 19,608.38               

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 147,062.30             

คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 15,122.96               

คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 2,168.14                 

คำ่ธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 314,768.19             

รวมคำ่ใชจ่้ำย 1,479,145.65          

ขำดทนุจำกกำรลงทนุสุทธิ (123,785.07)            

รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุ

รำยกำรก ำไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 2,055,832.65          

รำยกำรก ำไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกเงนิลงทนุ 6,669,278.64          

รวมรำยกำรก ำไรจำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 8,725,111.29          

กำรเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 8,601,326.22          

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564

งบก าไรขาดทุน

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้ำ่นกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

หุ้นสามญั 157,313,909.75  100.00                  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

     การแพทย์ 8,277,780.00      5.26                       

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 195,300.00    4,042,710.00     2.57                 

          บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 148,500.00    2,153,250.00     1.37                 

          บรษิทั โรงพยำบำลจุฬำรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 800,700.00    2,081,820.00     1.32                 

     บรรจุภณัฑ์ 2,353,477.50      1.50                       

          บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 50,886.00      2,353,477.50     1.50                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 3,587,200.00      2.28                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 60,800.00      3,587,200.00     2.28                 

     ธรุกิจขนาดกลาง 700,137.50          0.45                       

          บรษิทั โรงพยำบำล อินเตอรเ์มดคิลั แคร ์แลบ็ จ ำกดั(มหำชน) 280,055.00    700,137.50       0.45                 

     พาณิชย์ 10,977,054.75    6.98                       

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 101,900.00    5,833,775.00     3.71                 

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 96,333.00      2,962,239.75     1.88                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 159,200.00    2,181,040.00     1.39                 

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 1,738,650.00      1.11                       

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 259,500.00    1,738,650.00     1.11                 

     พลงังานและสาธารณูปโภค 42,920,145.00    27.28                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 84,320.00      2,824,720.00     1.80                 

          บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 49,600.00      3,881,200.00     2.47                 

          บรษิทั ซ ีเค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 191,000.00    840,400.00       0.53                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 34,700.00      1,891,150.00     1.20                 

          บรษิทั บ้ำนปู จ ำกดั (มหำชน) 186,400.00    1,938,560.00     1.23                 

          บรษิทั บี. กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 61,600.00      3,141,600.00     2.00                 

          บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 338,900.00    12,793,475.00   8.13                 

          บรษิทั ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลกี จ ำกดั (มหำชน) 3,525.00        63,450.00         0.04                 

          บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 48,600.00      5,030,100.00     3.20                 

          บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 8,500.00        1,517,250.00     0.96                 

          บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 67,900.00      4,413,500.00     2.81                 

          บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 138,200.00    2,377,040.00     1.51                 

          บรษิทั รำช กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 44,600.00      2,207,700.00     1.40                 

     ธรุกิจการเกษตร 1,167,360.00      0.74                       

          บรษิทั จเีอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) 91,200.00      1,167,360.00     0.74                 

     ธนาคาร 12,041,025.00    7.65                       

          ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 25,500.00      2,894,250.00     1.84                 

          ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 26,000.00      3,302,000.00     2.10                 

          ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 20,800.00      1,154,400.00     0.73                 

          ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ ำกดั (มหำชน) 25,100.00      2,365,675.00     1.50                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 25,200.00      2,324,700.00     1.48                 

ณ  วนัท่ี  31 มกราคม 2564

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

กองทนุเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้ำ่นกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 10,153,500.00    6.45                       

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 32,600.00      1,059,500.00     0.67                 

          บรษิทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 59,500.00      3,332,000.00     2.12                 

          บรษิทั แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 33,500.00      5,762,000.00     3.66                 

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 3,702,500.00      2.35                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 50,900.00      2,799,500.00     1.78                 

          บรษิทั ฮำนำ ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ำกดั (มหำชน) 16,800.00      903,000.00       0.57                 

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 12,567,849.50    7.99                       

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ำกดั (มหำชน) 77,100.00      2,852,700.00     1.81                 

          บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ กรงุเทพพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 104,139.00    2,134,849.50     1.36                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 40,800.00      2,682,600.00     1.71                 

          บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 48,800.00      3,269,600.00     2.08                 

          บรษิทั อิออน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 8,100.00        1,628,100.00     1.03                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 13,768,209.50    8.75                       

          บรษิทั คำรำบำวกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 20,700.00      3,011,850.00     1.92                 

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 187,700.00    5,114,825.00     3.25                 

          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 61,500.00      848,700.00       0.54                 

          บรษิทั น ้ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 57,600.00      1,886,400.00     1.20                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 63,100.00      1,564,880.00     0.99                 

          บรษิทั โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 37,526.00      1,341,554.50     0.85                 

     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 879,320.00          0.56                 

          บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 35,600.00      879,320.00       0.56                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 9,904,216.00      6.30                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 63,200.00      3,096,800.00     1.97                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 478,200.00    1,444,164.00     0.92                 

          บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 226,800.00    1,610,280.00     1.02                 

          บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 57,500.00      1,150,000.00     0.73                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 153,116.00    2,602,972.00     1.66                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 13,650,505.00    8.68                       

          บรษิทั เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน) 22,400.00      1,226,400.00     0.78                 

          บรษิทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 258,800.00    2,109,220.00     1.34                 

          บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 129,000.00    7,675,500.00     4.88                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 279,300.00    2,639,385.00     1.68                 

     วสัดกุ่อสร้าง 6,010,200.00      3.82                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) 15,900.00      6,010,200.00     3.82                 

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 2,914,780.00      1.85                       

          บรษิทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) 103,300.00    1,590,820.00     1.01                 

          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 112,200.00    1,323,960.00     0.84                 

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 154,955,159.06 บาท) 157,313,909.75  100.00                  

-                  

ณ  วนัท่ี  31 มกราคม 2564

กองทนุเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซีเลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

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

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั (บลจ. วรรณ) ขอน ำส่งรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกตัง้แต่
วนัที ่1 สงิหำคม 2563 ถงึวนัที ่31 มกรำคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA)

ในรอบระยะเวลำ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชัน่ 5MA (ONE-TOP5MA) สรำ้งผลตอบแทน
ไดร้้อยละ 4.29 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์ำตรฐำนอยู่ทีร่้อยละ 5.49 ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และอตัรำผลตอบแทนดชันีตรำสำรหนี้พนัธบตัรรฐับำลระยะ
สัน้ (TBMA Short Term Government Bond Total Return Index) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 (รำยละเอยีดจำกตำรำงผลตอบแทนของ
กองทุน)

ในช่วงต้นปี ตลำดได้รับข่ำวดีจำกต่ำงประเทศเรื่องกำรลงนำมข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำง จีน -สหรัฐ แต่
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 ทีท่วคีวำมรุนแรงขึน้ในตัง้แต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลใหภ้ำคกำรผลิตและภำค
บรกิำรทัว่โลกหยุดชะงกั จำกมำตรกำร Lockdown ดชันีตลำดหุน้ไทยปรบัตวัลงต่อเนื่อง และปรบัตวัลงรุนแรงที่สุดเมื่อวนัที ่12
ม.ีค. ดชันีฯ แตะระดบัเซอรก์ติ เบรคเกอร ์ถงึ 2 ครัง้ และท ำจุดต ่ำสดุของปีทีบ่รเิวณ 969 จุด 

ในช่วงครึง่ปีหลงั ประเดน็ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืงในประเทศเกดิขึน้ สรำ้งแรงกดดนัต่อตลำด แต่ตลำดตอบรบั
ระยะสัน้ก่อนจะฟ้ืนตวัอย่ำงรวดเรว็ หลงัมขี่ำวดเีรื่องวคัซนี COVID-19 ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ และผลกำรเลอืกตัง้ประธำนำธบิดี
สหรฐัฯ ที่ผูช้นะเป็นตำมที่ตลำดคำด คอื นำยโจ ไบเดน อย่ำงไรกด็กีำรระบำดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในประเทศในช่วง
กลำงเดอืน ธ.ค. กลบัมำสรำ้งควำมกงัวลใหก้บัตลำดอกีครัง้ในช่วงสิน้ปี ตลำดหุน้ไทยปี 2563 ปิดทีร่ะดบั 1,449.35 จุด ปรบัตวั
ลดลง 130.83 จุด หรอื -8.3% จำกปีก่อน

ส ำหรบัตลำดหุน้ไทยปี 2564 คำดว่ำไดร้บัปัจจยัหนุนเชงิบวกจำก กำรเริม่ต้นใชว้คัซนีในประเทศตัง้แต่ช่วงครึง่
แรกของปี ซึง่จะช่วยใหอุ้ตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว และอุตสำหกรรมเกีย่วเน่ืองไดร้บัอำนิสงคเ์ชงิบวก, ก ำไรของบรษิทัจดทะเบยีน
มแีนวโน้มฟ้ืนตวัตำมเศรษฐกจิ และเมด็เงนิลงทุนจำกต่ำงประเทศทีเ่ริม่กลบัมำมสีถำนะซือ้สุทธโิดยเฉพำะหุ้ นในกลุ่ม Cyclical 
Stocks ทัง้ในตลำดหุน้ไทย และตลำดหุน้ในประเทศตลำดเกดิใหม่ หลงัค่ำเงนิดอลล่ำร์สหรฐัฯ อ่อนค่ำลง จำกกำรที่ Fed มี
แนวโน้มในกำรใชน้โยบำยกำรเงนิเชงิผ่อนคลำยต่อเนื่อง

ส ำหรบัปัจจยัส ำคญัทีต่อ้งตดิตำม คอื นโยบำยกำรคำ้ของนำยโจไบเดน ประธำนำธบิดสีหรฐัฯ คนใหม่
กำรระบำดของ COVID-19 ทัง้ในและต่ำงประเทศซึง่ตอ้งประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิ และประเดน็ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืง
ในประเทศทีอ่ำจเกดิขึน้ไดอ้กีในระยะถดัไป

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั ขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่ำนที่ไดม้อบหมำยควำม
ไวว้ำงใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่ำน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิำรเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั
และมปีระสทิธภิำพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั


