
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี 
เพื่อการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ทีล่งทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารทนุในต่างประเทศ (Fund of Fund)

ชนิดหน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพือ่การเลีย้งชพี  ม ี2 ชนิดคอื
1. หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไป (A) ชือ่ย่อ ONEUGERMF-A
2. หน่วยลงทุนชนิดส าหรบัรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี (P) ชือ่ย่อ ONEUGERMF-P
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 21 ธนัวาคม 2559
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 พฤศจกิายน ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทัว่โลก ซึง่จดัตัง้หรอืมผีูอ้อกหลกัทรพัย 
อยู่ในต่างประเทศ เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเฉลีย่ ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย สนิสุทธขิองกองทุน ส าหรบัการลงทุนส่วนที่
เหลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ ตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารหนี้ หรอืเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัย หรอืทรพัย สนิอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอยา่งน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัย สนิสุทธขิองกองทุน ซึง่สดัส่วน
การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจขอผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ 

การขายหน่วยลงทุนโดยหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากนัในแต่ละเดอืนเป็นจากบญัชเีงนิฝาก จ านวนไมต่ ่ากว่า 2,000 บาท 
ส าหรบัการสัง่ซื้อในแต่ละครัง้ หรอืน้อยกว่าตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร
ระยะเวลาการรบัเงนิค่าขายคนื : ภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
หมายเหต ุ * ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี คดิเป็นรอ้ยละของมลูคา่ทรพัย สนิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด  ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน  และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
**ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) คดิเป็นรอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทุน 
*** บรษิทัจดัการจะก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดยระบุไวใ้นขอ้ 14 การจ่ายเงนิปันผล
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/12/2021 - 31/05/2022) :  0.03
หมายเหต ุ  *NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัย สนิสุทธขิองกองทุน 

ซึง่ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน ทาวเวอร  โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ และสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

ชนิดหน่วยลงทนุ ชนิดหน่วยลงทนุ A ชนิดหน่วยลงทนุ P

หน่วยลงทนุชนิดทัว่ไป หน่วยลงทนุชนิดส าหรบัรบัโอนจากกองทนุส ารองเล้ียงชีพ

สทิธทิี่จะไดร้บัปันผล*** ไมจ่่าย ไมจ่่าย

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 2,000 บาท ไมก่ าหนด

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000 บาท ไมก่ าหนด

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (%ต่อปีของ NAV)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน  (%ต่อปีของ NAV)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) ** ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ซือ้และขายคนืหน่วยลงทุน

มลูค่าข ัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก 1.00 บาท ไมก่ าหนด 

มลูค่าข ัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป 1.00 บาท ไมก่ าหนด 

มลูค่าข ัน้ต ่าของการขายคนื ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืข ัน้ต ่า 100 หน่วย ไมก่ าหนด 

วนัท าการซือ้ : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 16.00 น.

วนัท าการขายคนื  : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น.



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ธนัวาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
-ไมม่-ี
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. นายชยัพฤกษ  กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร  ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทร เพญ็ ชวูงษ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ  ซื่อเจรญิกจิ
9. นายสุทธโิรจน   สทิธวิฒันานนท 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ  
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูย ในกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย สนิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF)
ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)

    -   หน่วยลงทุนชนดิ A 15,825.07           1.02

    -   หน่วยลงทุนชนดิ P 235.25               0.02

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 289.82               0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 828.06               0.05

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 17.45                 0.00

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 30.12                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 17,225.78              1.11

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,551,825,202.34  บาท

กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 13.9061 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 1,077,465.27 870,412,182.16    70.08%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 985,468.27    353,234,070.25    28.44%
รวมหน่วยลงทนุ 1,223,646,252.41 98.52%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  0.00 0.00%
บมจ.ธ.กสกิรไทย  42,490,089.35 3.42%
รวมเงินฝากธนาคาร 42,490,089.35 3.42%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  144,842.04 0.01%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (24,196,453.79) -1.95%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,242,084,730.01  100.00%

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

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 1,223,646,252.41
     เงนิฝากธนาคาร 42,482,053.46
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 8,035.89
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ 144,842.04         
                    รวมสนิทรพัย 1,266,281,183.80
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการซื้อเงนิลงทุน 21,351,271.10
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 401,761.50
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,366,069.15
     หนี้สนิอื่น 77,352.04
                    รวมหนี้สนิ 24,196,453.79
สนิทรพัย สุทธิ 1,242,084,730.01

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทุนทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทุน 893,190,240.61
     ก าไร(ขาดทุน)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 942,427,965.45   
          ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (593,533,476.05)  
                    สนิทรพัย สุทธิ 1,242,084,730.01

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 89,319,024.0086
สนิทรพัย สุทธต่ิอหน่วย 13.9061

สนิทรพัย สุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทุนชนิด A 13.9061              
หน่วยลงทุนชนิด P 13.9062              

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทุนชนิด A 87,835,277.9022 
หน่วยลงทุนชนิด P 1,483,746.1064   

รวม 89,319,024.0086 

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 10,155.73          
        รายไดค้า่ตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั -                    
              รวมรายได้ 10,155.73          
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 16,060,317.38    
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน 289,821.24         
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 828,060.49         
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 17,451.98          
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 30,123.96          
              รวมคา่ใชจ่้าย 17,225,775.05    
รายได(้ขาดทุน)สุทธิ (17,215,619.32)   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (21,536,453.98)   
        รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (956,255,078.73) 
        รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ 11,701,478.17    
        รายการก าไร(ขาดทุน)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 536,046.87         
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (965,554,007.67) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัย สุทธจิากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ (982,769,626.99) 
หกั ภาษีเงนิได้ -                    
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัย สุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (982,769,626.99) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย สุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิด A (969,038,743.14) 
หน่วยลงทุนชนิด P (13,730,883.85)   

รวม (982,769,626.99) 
-                    

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 1,223,646,252.41  100.00                  

     BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC 1,077,465.2710 870,412,182.16    71.13               

     Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 985,468.2700    353,234,070.25    28.87               
รวมเงนิลงทนุ  (ราคาทนุ 1,932,041,513.61 บาท) 1,223,646,252.41  100.00                  

ณ  วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2565

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF)

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)

บรษิทัหลกัทรพัย จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั)  ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่
31 พฤษภาคม 2565 ของกองทนุเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทนุเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี หน่วยลงทนุชนิดทัว่ไป (ONE-UGERMF-A) สรา้งผลตอบแทน
ไดร้อ้ยละ -45.48 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -9.21  ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงนิดอลลาร 
สหรฐัปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วนัทีล่งทนุ ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อ
เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพื่อการเลี้ยงชพี หน่วยลงทุนชนิดส าหรบัรบัโอนจากกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
(ONE-UGERMF-P) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -45.48 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -9.21  ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี MSCI ACWI Net 
Total Return USD ในสกุลเงนิดอลลาร สหรฐัปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ประมาณรอ้ย
ละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชพี (ONE-UGERMF) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน
ต่างประเทศทัว่โลก ซึ่งจดัตัง้หรอืมผีูอ้อกหลกัทรพัย อยู่ในต่างประเทศ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดใีนระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย สนิสุทธขิองกองทุน ส าหรบัการลงทุนส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรื อเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัย หรอื
ทรพัย สนิอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทนุ ในสดัส่วนกองทนุละไม่เกนิรอ้ยละ 
79 ของมลูค่าทรพัย สนิสุทธขิองกองทนุ ซึง่สดัส่วนการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจขอผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการล งทุนหรอืการคาดการณ 
สภาวะการลงทนุในแต่ละขณะ ฯลฯ

ในชว่งระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 ดชันี MSCI ACWI ปรบัตวัลดลง 11.48% โดยในช่วงปลายปี 2564 ตลาดปรบัตวั
ผนัผวน จากความกงัวลเกี่ยวกบัการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) โดยเฉพาะการหยุดการเขา้ซื้อสนิทรพัย  (QE Tapering) ซึ่งจะ
น าไปสู่การลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ต่อไป อกีทัง้ Fed เองเริม่ส่งสญัญาณการขึน้อตัราดอกเบีย้ทีร่วดเรว็มากขึน้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการ
ของบรษิัทจดทะเบยีนไตรมาส 3 ปี 2564 โดยเฉพาะในสหรฐัฯ ออกมาดีอย่างต่อเนื่อง สะทอ้นให้เหน็ถึงเศรษฐกจิสหรฐัฯโดยรวมยงัคงดีอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่ งปัจจยัทีค่อย
สนบัสนุนหุน้ทัว่โลกในชว่งปลายปี 2564

ในปี 2565 ตลาดหุน้ทัว่โลกไดร้บัผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกั คอื ความกงัวลเรื่องการขึน้ดอกเบีย้ของ Fed ทีม่มีากขึน้อย่างต่อเนื่อง และ สถานการณ 
ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยูเครน  โดย Fed ไดป้รบัดอกเบี้ยนโยบายขึน้ 0.25% ในเดอืน มนีาคม 2565  และ 0.50% ในเดอืน พฤษภาคม 2565 เพื่อความคุมเงนิเฟ้อ 
(CPI) ทีย่งัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องมากกว่ารอ้ยละ 8  พรอ้มทัง้ส่งสญัญาณในการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ในชว่งเวลาอนัใกล ้โดยจะลดขนาดงบดุลในอตัราสูงสุด
ที ่9.5 หมื่นล้านดอลลาร  สหรฐั ต่อเดอืน อกีทัง้ยงัพจิารณาถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพื่อปรบัลดเงนิเฟ้อ ใหเ้ขา้สู่เป้าหมายทีร่ะดบั 2% 
อย่างมเีสถยีรภาพ โดยอาจจะขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ละ 0.5%หรอืมากกว่า ไดใ้นอนาคต ในขณะทีส่ถานการณ ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยูเครนยงัคงไม่จบลงจนถงึปัจจบุนั
ท าใหก้ดดนัราคาพลงังานทรงตวัในระดบัสูง

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลก มโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนได้ในระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัเพิม่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ด าเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆประเทศโดยเฉพาะ Fed ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกจิโลกใหช้ะลอตวัลงได้ อย่างไรกต็าม บลจ. วรรณ คาดว่าการ
ชะลอตวัดงักล่าวน่าจะเป็นผลกระทบระยะสัน้และไมก่ระทบรนุแรงในลกัษณะทีเ่ป็นวกิฤตทิางเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ โดยในระยะยาวเศรษฐกจิทัว่โลกน่าจะยงัเตบิโตไดห้ลงัจาก
กลบัมาใชช้วีติปกตหิลงัผา่นพน้โรคระบาด อกีทัง้ผลประกอบการบรษิทัสหรฐัฯ และบรษิทัทัว่โลกยงัออกมาไดด้อีย่างต่อเนื่อง บลจ.วรรณ จงึยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อตลาด
หลกัทรพัย ทัว่โลกในระยะยาว โดยเฉพาะหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานทีด่แีละมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ บลจ.วรรณมมีุมมองเชงิบวกต่อการลงทุนในกองทุน 
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund  ซึง่เป็นหนึ่งในกองทนุทีก่องทนุ ONE-UGERMF ไดล้งทนุ โดยกองทนุเป็นกองทนุทีเ่น้นการลงทนุในหุน้ทีม่กีารเตบิโตสูง 
และมนีวตักรรมทีส่ามารถปฏริปูอตุสาหกรรมและเขา้ไปมบีทบาทต่อวถิชีวีติของคนในอนาคตได ้ ซึง่จะเป็นผลดตี่อกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ด้มอบหมายความไว้วางใจใหบ้รษิัทดูแลเงนิลงทุนของ
ทา่น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทนุของผูล้งทนุดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน สูงสุดของทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุ

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF)


