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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบัญชีและรอบระยะเวลา 
6 เดอืนหลงัตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 และตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 ของกองทุน
เปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพือ่การเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้  เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไป
(ONE-UGERMF-A) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 19.35 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 24.30 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี 
MSCI AC World Net TR USD Index (NDUEACWF)  ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพือ่การเลีย้งชพี หน่วยลงทุนชนิดส าหรบัรบัโอนจากกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี (ONE-UGERMF-P) สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ 7.43 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 14.42 ซึ่งค านวณจากอตัรา
ผลตอบแทนของดชันี MSCI AC World Net TR USD Index (NDUEACWF)  ซึ่งเป็นตวัชี้วดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัปรบัด้วยอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพื่อการเลี้ยงชพี (ONE-UGERMF) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนต่างประเทศทัว่โลก ซึง่จดัตัง้หรอืมผีูอ้อกหลกัทรพัยอ์ยู่ในต่างประเทศ เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส าหรบัการลงทุนส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ ตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตรา
สารหนี้ หรอืเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก .ล.ต ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจขอผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 ดชันี MSCI ACWI ปรบัตวัสูงขึน้ 17.59% จาก 617.87 จุดใน
วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 มาอยู่ที ่726.53 จุด ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  โดยตัง้แต่ช่วงสิ้นปี 2563 ถงึต้นปี 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัสูงขึน้ เนื่องจาก 
การเตบิโตเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ จากการกระจายวคัซนีทีค่ลอบคลุมมากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาแลว้ คอืสหรฐัฯ และยุโรป ท าใหค้วามเสีย่งทีม่ต่ีอ
เศรษฐกจิโลกลดลงและจากการประชุม FED เดอืนธนัวาคม 2563 ที่ยงัคงมมีติคงดอกเบี้ยที ่0%-0.25% และยงัคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย
ต่อเนื่องจนกว่าเศรษฐกจิจะมกีารจา้งเต็มที ่โดยคงการท านโยบายการซื้อสนิทรพัย์ (QE) ต่อไปจนกว่าเศรษฐกจิจะฟ้ืนตวั นอกจากนี้ ยงัมมีาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรฐัฯ ในเดอืนก.พ. และผลประกอบการรายไตรมาส ของบรษิทัจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ทีม่กีารประกาศออกมาดกีว่ าที่
ตลาดคาดไว้หลายครัง้ เป็นปัจจยัที่สนับสนุนตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรกต็าม  ดชันีฯ ยงัต้องเจอกบัความผนัผวน โดยเมื่ ออตัราผลตอบแทน
พนัธบตัร 10 ปี สหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว โดยพุ่งขึ้นเหนือระดบั 1.77% ในวนัที ่30 มนีาคม 2563 จากการคาดการณ์เงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึ้น 
กดดนัใหน้ักลงทุนขายท าก าไรในตลาดหุน้ โดยเฉพาะหุน้เตมิโตสูง (Growth) ซึ่งน าโดยกลุ่มเทคโนโลย ีนอกจากนี้ ยงัมแีรงกดดนัจากความกงัวล
เกีย่วกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้อกีดว้ย

ดชันีฯ ในช่วงสิ้นปี 2564 ยงัคงเผชญิกบัความผนัผวนในระดบัสูงอยู่ หลงัจากการที ่Fed ส่งสญัญาณในการลดขนาดงบดุล (QE 
Tapering) และขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย เช่น ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงนิสหรฐัฯ (FOMC) ในวนัที ่22 ก.ย. ไดม้กีารปรบัเพิม่คาดการณ์เงนิ
เฟ้อทัง้ในปี 2564 และ 2565  อกีทัง้ Dot Plot ชีว้่า Fed อาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายเรว็ขึน้ คอื เริม่ในปี 2565 จากเดมิทีเ่ริม่ปี 2566 และคาดว่ากรรมการ
จะส่งสญัญาณเริม่มาตรการ QE Tapering ในระยะเวลาอนัใกล ้สรา้งความกงัวลแก่นกัลงทุน ท าใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกในช่วงเดอืนกนัยายนปรบัตวัลดลง

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ด าเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ ซึง่ถา้เงนิเฟ้อสหรฐัฯ ยงัคงอยู่ในระดบัสูงอยู่ Fed กม็ี
โอกาสในการใชน้โยบายการเงนิทีต่งึตวัมากขึน้ เช่นการน าการลดขนาดงบดุลมาใช ้(Quantitative Tightening) หรอืการลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายเรว็
กว่าทีต่ลาดคาดการณ์ ประกอบกบัประธานาธบิดโีจ ไบเดน พยายามผลกัดนัการปรบัขึน้ภาษขีองบรษิทัจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึง่ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะ
กดดนัใหต้ลาดเกดิความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ทัว่โลกในระยะยาว จากตวัเลขเศรษฐกจิที่
ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวคัซนีในหลายๆ ประเทศ ซึง่จะเป็นปัจจยัหนุนใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาด าเนินไดต้ามปกตอิกีครัง้ และ
ส่งผลบวกต่อหุน้ทัว่โลก โดยเฉพาะหุน้ทีม่ปัีจจยัพื้นฐานทีด่แีละมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ บลจ .วรรณ มมีุมมองเชงิบวกต่อการ
ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund  โดยกองทุนเป็นกองทุนทีเ่น้นการลงทุนในหุน้ทีม่กีารเตบิโตสูง และมนีวัตกรรมที่
สามารถปฏริปูอุตสาหกรรมและเขา้ไปมบีทบาทต่อวถิชีวีติของคนในอนาคตได ้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอกองทุนฯ ในระยะยาว

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทั
ดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานประจ าปี     2
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     3
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี

สรปุภาวะการลงทุน

ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2564 ดชันี MSCI ACWI ปรบัตวัสูงขึน้ 

17.59% จาก 617.87 จดุในวนัที ่1 ธนัวาคม 2563 มาอยูท่ี ่726.53 จุด ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  โดยตัง้แต่ช่วงสิน้

ปี 2563 ถงึตน้ปี 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจาก การเตบิโตเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ จากการกระจายวคัซนีทีค่ลอบคลุมมาก

ขึน้ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาแลว้ คอืสหรฐัฯ และยุโรป ท าใหค้วามเสีย่งทีม่ต่ีอเศรษฐกจิโลกลดลงและจากการประชุม 

FED เดอืนธนัวาคม 2563 ทีย่งัคงมมีตคิงดอกเบีย้ที ่0%-0.25% และยงัคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายต่อเนื่องจนกว่า

เศรษฐกจิจะมกีารจา้งเตม็ที ่โดยคงการท านโยบายการซือ้สนิทรพัย ์(QE) ต่อไปจนกว่าเศรษฐกจิจะฟ้ืนตัว นอกจากนี้ ยงั

มมีาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรฐัฯ ในเดอืนก.พ. และผลประกอบการรายไตรมาส ของบรษิทัจดทะเบยีนใน

สหรฐัฯ ทีม่กีารประกาศออกมาดกีว่าทีต่ลาดคาดไวห้ลายครัง้ เป็นปัจจยัทีส่นับสนุนตลาดอย่างต่อเนื่ อง แต่อย่างไรกต็าม 

ดชันีฯ ยงัตอ้งเจอกบัความผนัผวน โดยเมือ่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร 10 ปี สหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยพุ่ง

ขึน้เหนือระดบั 1.77% ในวนัที ่30 มนีาคม 2563 จากการคาดการณ์เงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ กดดนัให้นักลงทุนขายท าก าไรใน

ตลาดหุน้ โดยเฉพาะหุน้เตมิโตสูง (Growth) ซึง่น าโดยกลุ่มเทคโนโลย ีนอกจากนี้ ยงัมแีรงกดดนัจากความกงัวลเกี่ยวกบั

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้อกีดว้ย

ดชันีฯ ในช่วงสิน้ปี 2564 ยงัคงเผชญิกบัความผนัผวนในระดบัสูงอยู่ หลงัจากการที ่Fed ส่งสญัญาณในการ

ลดขนาดงบดุล (QE Tapering) และขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบาย เช่น ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงนิสหรฐัฯ 

(FOMC) ในวนัที ่22 ก.ย. ไดม้กีารปรบัเพิม่คาดการณ์เงนิเฟ้อทัง้ในปี 2564 และ 2565  อกีทัง้ Dot Plot ชีว้่า Fed อาจขึน้

ดอกเบีย้นโยบายเรว็ขึน้ คอื เริม่ในปี 2565 จากเดมิทีเ่ริม่ปี 2566 และคาดว่ากรรมการจะส่งสญัญาณเริ่มมาตรการ QE 

Tapering ในระยะเวลาอนัใกล ้สรา้งความกงัวลแก่นกัลงทุน ท าใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกในช่วงเดอืนกนัยายนปรบัตวัลดลง

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกังวลต่อเงนิ

เฟ้อ ซึง่จะส่งผลต่อการด าเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ 

ซึง่ถ้าเงนิเฟ้อสหรฐัฯยงัคงอยู่ในระดบัสูงอยู่ Fed กม็โีอกาสในการใชน้โยบายการเงนิที่ตงึตวัมากขึ้น เช่นการน าการลด

ขนาดงบดุลมาใช้ (Quantitative Tightening) หรอืการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเรว็กว่าที่ตลาดคาดการณ์ ประกอบกับ

ประธานาธบิดโีจ ไบเดน พยายามผลกัดนัการปรบัขึ้นภาษีของบรษิัทจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะ

กดดนัให้ตลาดเกดิความผนัผวนได้ในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุ้นทัว่โลกใน

ระยะยาว จากตวัเลขเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวคัซนีในหลายๆ ประเทศ ซึง่จะเ ป็นปัจจยัหนุน

ใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาด าเนินไดต้ามปกตอิกีครัง้ และส่งผลบวกต่อหุน้ทัว่โลก โดยเฉพาะหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานที่

ดแีละมแีนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้ในอนาคต ทัง้นี้ บลจ.วรรณ มมีุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุน Baillie 

Gifford Long Term Global Growth Fund  โดยกองทุนเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุน้ที่มกีารเตบิโตสูง และมี

นวตักรรมทีส่ามารถปฏริปูอุตสาหกรรมและเขา้ไปมบีทบาทต่อวถิชีวีติของคนในอนาคตได ้ ซึง่จะเป็นผลดีต่อกองทุนฯ ใน

ระยะยาว



กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ทีล่งทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารทุนในต่างประเทศ (Fund of Fund)

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 21 ธนัวาคม 2559
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 พฤศจกิายน ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทัว่โลก ซึง่จดัตัง้

หรอืมผีูอ้อกหลกัทรพัยอ์ยู่ในต่างประเทศ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ส าหรบัการลงทุน
สว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ ตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารหนี้ 
หรอืเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัสว่นกองทุนละ
ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ซึง่สดัสว่นการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจขอผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์
สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ 

จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-16.00 น. 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.107 % ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/12/2020 - 30/11/2021) :   =  0.61
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

รายงานประจ าปี     4
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กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 25.5070 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 961,465.27 1,422,285,821.16 74.04%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 736,468.27 484,535,840.22    25.22%
รวมหน่วยลงทนุ 1,906,821,661.38 99.26%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  0.00 0.00%
บมจ.ธ.กสกิรไทย  30,352,890.73 1.58%
รวมเงินฝากธนาคาร 30,352,890.73 1.58%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (11,556,636.13) -0.60%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (4,541,915.97) -0.24%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,921,076,000.01  100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564
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กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF) 

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)

    -   หน่วยลงทุนชนดิ A 30,651.18           2.07

    -   หน่วยลงทุนชนดิ P 187.40               0.01

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 554.45               0.04

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 1,584.14             0.11

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.00

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 489.35               0.03

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 33,501.52              2.26

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,480,500,872.34  บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 ธนัวาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2564)
-ไม่ม-ี
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 :

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Baillie Gifford & Co Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2563 (1 ธนัวาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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