
One Ultimate Global Equity 
Retirement Mutual Fund : ONE-UGERMF 

รายงานประจ าปี 2562
กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

ONE-UGERMF

(1 ธนัวาคม 2562 
ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)



สารบญั

รายงานประจ าปี     1
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี

หน้า

รายงานความเหน็ของบรษิทัจดัการ 2

สรปุภาวะการลงทุน 3

กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

และผลตอบแทนจากการลงทุนยอ้นหลงั (%) 4

รายละเอยีดหลกัทรพัยท์ีถ่อืโดย

กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 5

รายชื่อบรษิทันายหน้าทีไ่ดร้บัค่านายหน้า

จากการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องรอบปีบญัชี 6

แบบแสดงค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็ฯ ของรอบปีบญัช ีแบบ 117-5 7

ขอ้มลูอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบ 8

รายงานบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมประจ าปี พ.ศ. 2562 (1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจกิายน 2563)

กบักองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 8

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี

(ONE-UGERMF) ใชบ้รกิารบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 8

รายงานขอ้มลูการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุนรวมภายใต้

การจดัตัง้และจดัการของบลจ.วรรณ จ ากดั ประจ าปี พ.ศ. 2562

(1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจกิายน 2563) แบบ 126 (1) - 4 9

รายงานของผูด้แูลผลประโยชน์ 10

งบการเงนิและรายงานผูส้อบบญัชี 11



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

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

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 
6 เดอืนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563 และตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563 
ของกองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF) สร้าง
ผลตอบแทนได้รอ้ยละ 60.72 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ที่รอ้ยละ 15.23 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี MSCI AC 
World Net TR USD Index (NDUEACWF)  ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควติี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทัว่โลก ซึ่งจดัตัง้หรอืมผีู้ออกหลกัทรพัย์อยู่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดใีนระยะยาว โดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ส าหรบัการลงทุนส่วนที่เหลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่ง 
ตราสารทุน ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสารหน้ี หรอืเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจขอผู้จดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุ นหรือการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ฯลฯ

ในช่วงระหวา่งวนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2563 ดชันี MSCI ACWI ปรบัตวัสูงขึน้ 13.11% โดยตัง้แต่ช่วง
สิน้ปี 2562 ดชันีฯ มแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ หลงัการเจรจาทางการคา้ระหวา่งสหรฐักบัจนีเป็นไปไดด้ว้ยด ีและประสบความส าเรจ็ในขอ้ตกลง
ระยะที่ 1 (Phase 1) แต่อย่างไรกต็าม ดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่างหนักในช่วงกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์จนถงึช่วงปลายเดอืนมนีาคม 2563 หลงั
ไดร้บัแรงกดดนัจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ซึง่เริม่เกดิการระบาดในเมอืงอู่ฮ ัน่ประเทศจนี ก่อนที่จะลุกลามไปทัว่โลก ส่งผลใหห้ลาย
ประเทศทัว่โลกต้องใช้มาตรการปิดประเทศ หรอื ปิดเมอืง (Lock Down) เพื่อหยุดการระบาดของเชื้อไวรสัดงักล่าว ส่งผลใหก้ิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหยุดชะงกั และนักลงทุนมกีารเทขายสนิทรพัย์เสีย่ง เช่น หุน้ และเขา้ถือสนิทรพัย์ปลอดภยั เช่น ดอลลารส์ห รฐัฯ หรอืพนัธบตัร
รฐับาลประเทศต่างๆ โดย ดชันีฯ ปรบัตวัลงต ่าสุดที่ระดบั 379.00 จุด ณ วนัที่ 23 มนีาคม 2563 หลงัจ านวนผูต้ดิ COVID-19 ทัว่โลกพุ่ง
สงูขึน้ อยา่งไรกต็าม ดชันีฯ เริม่กลบัมาปรบัตวัเพิม่ขึน้อกีครัง้หน่ึง หลงัจากธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ไดป้รบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลง 
100 bps มาอยู่ที่ 0-0.25% ในการประชุมฉุกเฉินในเดอืนมนีาคม 2563 พร้อมใช้มาตรการเขา้ซื้อสนิทรพัย ์(QE) รวมถงึการอดัฉีดเงนิ
ช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาด ในขณะที่ธนาคารกลางในประเทศอื่นๆ ทัว่โลก ก็ผ่อนคลายนโยบายก ารเงิน
เพิม่เตมิเช่นกนั ประกอบกบัตลาด คาดหวงัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ หลงัการผ่อนคลายมาตรการ Lock down ในหลายประเทศ ส่งผลให้
ตวัเลขเศรษฐกจิมโีอกาสพลกิกลบัมาฟ้ืนตวั

ทัง้น้ี ดชันีฯ กเ็ริม่ปรบัตวัผนัผวนอกีครัง้ในช่วงเดอืนกนัยายน ถงึตุลาคม 2563 โดยไดร้บัแรงกดดนัจากตวัเลขเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศทีเ่ริม่ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัที่แผ่วลง ประกอบกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กลบัมาเพิม่ขึน้อกีครัง้ในยุโรป และสหรฐัฯ  
รวมถงึมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัวคัซนี COVID-19 หลงัพบว่าผูเ้ขา้การทดสอบวคัซนีของหลายบรษิทัผูผ้ลติเกิดผลขา้งเคียง ท าใหเ้กิดความ
กงัวลว่าการผลติวคัซนีอาจล่าช้าออกไป และกดดนัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก อย่างไรก็ตาม ดชันีฯ พลกิกลบัมาปรบัตัวสูงขึน้อกีครัง้ใน
เดอืนพฤศจกิายน หลงัไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากความส าเรจ็ในการพฒันาวคัซนี COVID-19 ประกอบกบัความเสีย่งทางการเมืองสหรฐัฯ ที่
ลดลง หลงัคณุโจ ไบเดนชนะการเลอืกตัง้ประธานาธบิด ีโดยดชันีฯ ไดป้รบัตวัสงูสดุทีร่ะดบั 623.76 จดุ ณ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2563

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุ้นทัว่โลกมโีอกาสปรบัตวัสูงขึ้น โดยได้รบัแรงหนุนจากการจากนโยบายทาง
การเมอืงของคุณโจ ไบเดน ประธานาธบิดสีหรฐัคนใหม่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเมอืง และลดความตึงเครียดเกี่ยวกบัส งคราม
การคา้ระหว่างจนี-สหรฐัฯ อกีทัง้ปัจจยับวกจากความส าเรจ็ของการพฒันาวคัซนี  ซึ่งจะท าใหส้ถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทัว่
โลกคลีค่ลายลงและเกือ้หนุนกจิกรรมทางเศรษฐกจิใหข้ยายตวัรวดเรว็ขึน้ตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 จนถงึสิน้ปี นอกจากน้ี จากการที่ธนาคารกลาง
ทัว่โลกมแีนวโน้มที่จะด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย และคงอตัราดอกเบี้ยในระดบัต ่าในอกีระยะยาว จะเป็นปัจจยัที่สนับสนุนการ
ลงทุนในระยะถดัไป แต่อยา่งไรกต็าม การแพรร่ะบาดทีย่งัขยายวงกวา้งในหลายประเทศยงัเป็นปัจจยัที่กดดนับรรยากาศการลงทุน

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความไวว้างใจ
ใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่ม ัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ
เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะการลงทุน

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2563 ดชันี MSCI ACWI ปรบัตวัสูงขึน้ 13.11% 

โดยตัง้แต่ช่วงสิ้นปี 2562 ดชันีฯ มแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้ หลงัการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรฐักบัจนีเป็นไปได้ด้วยด ี

และประสบความส าเรจ็ในขอ้ตกลงระยะที ่1 (Phase 1) แต่อย่างไรกต็าม ดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่างหนักในช่วงกลางเดอืน

กุมภาพนัธ ์จนถงึช่วงปลายเดอืนมนีาคม 2563 หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่เริม่เกดิการ

ระบาดในเมอืงอู่ฮ ัน่ประเทศจนี ก่อนทีจ่ะลุกลามไปทัว่โลก ส่งผลใหห้ลายประเทศทัว่โลกต้องใชม้าตรการปิดประเทศ หรอื 

ปิดเมอืง (Lock Down) เพื่อหยดุการระบาดของเชือ้ไวรสัดงักล่าว ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงกั และนักลงทุน

มกีารเทขายสนิทรพัยเ์สี่ยง เช่น หุ้น และเขา้ถือสนิทรพัยป์ลอดภยั เช่น ดอลลารส์หรฐัฯ หรอืพนัธบัตรรฐับาลประเทศ

ต่างๆ โดย ดชันีฯ ปรบัตวัลงต ่าสุดทีร่ะดบั 379.00 จุด ณ วนัที ่23 มนีาคม 2563 หลงัจ านวนผูต้ดิ COVID-19 ทัว่โลกพุ่ง

สูงขึน้ อย่างไรกต็าม ดชันีฯ เริม่กลบัมาปรบัตวัเพิม่ขึน้อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ไดป้รบัลดอตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายลง 100 bps มาอยู่ที่ 0-0.25% ในการประชุมฉุกเฉินในเดอืนมนีาคม 2563 พรอ้มใช้มาตรการเข้าซื้อ

สนิทรพัย ์(QE) รวมถงึการอดัฉีดเงนิช่วยเหลอืแก่ภาคธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาด ในขณะทีธ่นาคารกลางใน

ประเทศอื่นๆ ทัว่โลก ก็ผ่อนคลายนโยบายการเงนิเพิม่เตมิเช่นกนั ประกอบกบัตลาด คาดหวงัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 

หลงัการผ่อนคลายมาตรการ Lock down ในหลายประเทศ ส่งผลใหต้วัเลขเศรษฐกจิมโีอกาสพลกิกลบัมาฟ้ืนตวั

ทัง้นี้ ดชันีฯ ก็เริม่ปรบัตวัผนัผวนอกีครัง้ในช่วงเดอืนกนัยายน ถงึตุลาคม 2563 โดยได้รบัแรงกดดนัจาก

ตวัเลขเศรษฐกจิในหลายประเทศทีเ่ริม่ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัทีแ่ผ่วลง ประกอบกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีก่ลบัมา

เพิม่ขึน้อกีครัง้ในยโุรป และสหรฐัฯ  รวมถงึมคีวามกงัวลเกีย่วกบัวคัซนี COVID-19 หลงัพบว่าผูเ้ขา้การทดสอบวคัซนีของ

หลายบรษิัทผู้ผลติเกิดผลขา้งเคยีง ท าให้เกดิความกงัวลว่าการผลติวคัซนีอาจล่าช้าออกไป และกดดนัการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิโลก อย่างไรกต็าม ดชันีฯ พลกิกลบัมาปรบัตวัสูงขึน้อกีครัง้ในเดอืนพฤศจกิายน หลงัไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจาก

ความส าเรจ็ในการพฒันาวคัซนี COVID-19 ประกอบกบัความเสีย่งทางการเมอืงสหรฐัฯ ทีล่ดลง หลงัคุณโจ ไบเดนชนะ

การเลอืกตัง้ประธานาธบิด ีโดยดชันีฯ ไดป้รบัตวัสงูสุดทีร่ะดบั 623.76 จดุ ณ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2563

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุ้นทัว่โลกมโีอกาสปรบัตวัสูงขึ้น โดยได้รบัแรงหนุนจากการจาก

นโยบายทางการเมอืงของคุณโจ ไบเดน ประธานาธบิดสีหรฐัคนใหม่ ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งทางการเมอืง และลดความ

ตงึเครยีดเกี่ยวกบัสงครามการค้าระหว่างจนี-สหรฐัฯ อกีทัง้ปัจจยับวกจากความส าเรจ็ของการพฒันาวคัซีน  ซึง่จะท าให้

สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทัว่โลกคลี่คลายลงและเกื้อหนุนกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้ขยายตวัรวดเร็วขึ้น

ตัง้แต่ไตรมาสที ่2 จนถงึสิ้นปี นอกจากนี้ จากการทีธ่นาคารกลางทัว่โลกมแีนวโน้มทีจ่ะด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อน

คลาย และคงอตัราดอกเบีย้ในระดบัต ่าในอกีระยะยาว จะเป็นปัจจยัทีส่นับสนุนการลงทุนในระยะถดัไป แต่อย่างไรกต็าม 

การแพรร่ะบาดทีย่งัขยายวงกวา้งในหลายประเทศยงัเป็นปัจจยัทีก่ดดนับรรยากาศการลงทุน
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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 9.00-15.00 น. 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00-15.00 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) (01/12/2019 - 30/11/2020) :   =  0.92
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

รายงานประจ าปี     4
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี
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ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 21.3717 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund 942,879.05 464,892,244.45 75.38%
ผูบ้รหิาร - Baillie Gifford & Co Limited
iShares MSCI ACWI ETF 28,040.00   74,162,333.70   12.02%
ผูบ้รหิาร - iShares
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 13,460.00   65,790,562.49   10.67%
ผูบ้รหิาร - State Street Global Advisors
รวมหน่วยลงทนุ 604,845,140.64 98.07%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  407,711.04 0.07%
บมจ.ธ.กสกิรไทย  19,150,417.38 3.11%
รวมเงินฝากธนาคาร 19,558,128.42 3.17%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (914,887.48) -0.15%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (6,746,568.37) -1.09%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 616,741,813.21 100.00%

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

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563
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กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF) 

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

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 2562 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 5,853.38             2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 102.43               0.04

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 292.67               0.11

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.01

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 202.50               0.07

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 6,485.98                2.37

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 273,443,868.19     บาท
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563)
-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. นายวญิญ ูศรวีริยิานนท ์      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 BlackRock Fund Advisors ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 State Street Global Advisors ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2562 (1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563)
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



รายงานประจ าปี     10
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     11
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     12
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     13
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     14
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     15
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     16
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     17
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     18
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     19
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     20
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     21
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     22
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     23
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     24
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     25
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     26
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     27
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     28
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     29
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     30
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี



รายงานประจ าปี     31
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล
อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี


