
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 3,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 31 สงิหาคม 2558
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จาํกดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 กรกฎาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางคอ่นขา้งสูง)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิารณาจ่ายในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของกําไรสะสม 

หรอืกําไรสทุธนิัน้ๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร
นโยบายการลงทุน : เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแหง่ทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน 

ตราสารแหง่หน้ี และ/หรอืเงนิฝาก ทัง้ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุน
ในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภทในสดัสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
โดยสดัสว่นการลงทุนขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของบรษิทัจดัการและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ นอกจากน้ี กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่สนอขายในต่างประเทศ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถงึ Credit Linked Note ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และกองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อถอืตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหน้ีทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted Securities)

จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 50,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมกํ่าหนด
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัทําการ ตัง้แต่เวลา 9.00-15.00 น.
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัทําการแรกของเดอืนมนีาคม มถิุนายน กนัยายน ธนัวาคม 

(หากตรงกบัวนัหยุดทําการใหเ้ลื่อนเป็นวนัทําการถดัไป) ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.107 % ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูคา่หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูคา่หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า : เป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก : เป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์: ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 (บรษิทัจดัการจะนําค่าธรรมเนียมน้ี กลบัไปสมทบเป็นทรพัยส์นิของกองทุน)
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/08/2021 - 31/01/2022) : 0.40
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้      
NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือชี้ชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธรุกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
การจ่ายเงินปันผล :
ONE-ULTRA

ครัง้ที่ วนัปิดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุน ก าหนดวนัจา่ยเงนิปันผล เงนิปันผลตอ่หน่วย

1 04/03/2016 15/03/2016 0.10

2 20/07/2016 01/08/2016 0.10

3 07/12/2016 19/12/2016 0.05

4 06/06/2017 15/06/2017 0.05

5 16/11/2017 27/11/2017 0.15

6 14/02/2018 07/03/2018 0.10



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

ผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพ ตามที่
กรมธรรมก์าํหนด ดงันี้
คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั
• เป็นบุคคลธรรมดา
• เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีอ่ยู่ในทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยถอืครองหน่วยลงทุนตัง้แต่ 4,500 หน่วยขึน้ไป หรอื จาํนวนอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงในอนาคต
• ตอ้งมอีายุระหว่าง 15 – 75 ปี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกวา่ 65 ปีบรบิรูณ์แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิรูณ์จะตอ้งกรอก
แบบฟอรม์แถลงสขุภาพ และ/หรอืดาํเนินการตามวธิกีารอื่นใดตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนักาํหนด
• เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ามสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมือ่ไดร้บัการอนุมตักิารเอาประกนัจาก
บรษิทัประกนั
การสิน้สดุความคุม้ครอง
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอาประกนัภยั ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัคุม้ครองนบัตัง้แต่วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หรอื
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารเอาประกนัจากบรษิทัประกนั และสิน้สดุความคุม้ครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
• เมื่อกรมธรรมส์ิน้สดุผลบงัคบั
• เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
• เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีชวีติ
• เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่าอายุสงูสดุทีก่าํหนดไวข้า้งตน้
• เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขาดคณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งของคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั 
ทัง้นี้ การสิน้สดุความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนักาํหนด

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธเิอาประกนัจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นประกนัชวีติและสขุภาพ โดยมรีายละเอยีดเงื่อนไข
และความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนั

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล อาทเิช่น ชื่อนามสกุล ทีอ่ยู่ ขอ้มูลดา้นสขุภาพ ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืขอ้มลูอื่นใดทีเ่ป็นไปตามทีบ่รษิทัประกนักาํหนด ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูใดๆ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติและสขุภาพดงักล่าว

สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัตามกรมธรรมด์งักล่าว บรษิทัจดัการไดจ้ดัใหเ้พื่อคุม้ครองผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชวีติและสขุภาพ โดยบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัภาระการชาํระเบีย้
ประกนัทีไ่ดร้บัความคุม้ครองทัง้หมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง
วธิกีารและเงื่อนไขของสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรม ์บรษิทัประกนั หรอืเงื่อนไขอื่นใด ตามหลกัเกณฑท์ี่
กฎหมายกาํหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุน
แลว้

วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หมายถงึ วนัที ่1 กนัยายน ของทุกปี หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์

วนัเริม่ความคุม้ครอง หมายถงึ วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั และวนัทีบ่รษิทัประกนัอนุมตัใิห้ความคุม้ครอง หรอื
เปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่ไดแ้ก่ ทุกวนัที ่1 ม.ค., 1 เม.ย., 1 ก.ค., และ 1 ต.ค. ของทุกปี และให้
หมายรวมถงึวนัที ่1 ก.ย. ของทุกปี ในกรณีทีม่กีารต่ออายุกรมธรรม์

ระยะเวลาความคุม้ครอง คอื วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หรอืวนัเริม่ความคุม้ครอง แลว้แต่กรณี ถึงวนัสิน้สดุความ
คุม้ครอง ซึง่จะไม่เกนิวนัทีก่รมธรรมย์งัใหค้วามคุม้ครองอยู่

สรปุรายละเอียดความคุ้มครองประกนัสุขภาพ



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) 
และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกลุ 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารภุทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหดุี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซือ่เจรญิกจิ
9. น.ส.กวศิา เหมเวช 10. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 11. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 12. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทนุฯ ลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แหง่สทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์วา่จะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการดาํเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏทินิลา่สดุ :

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

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

กองทนุเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -
รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 2,901.60             0.70

ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 66.63                 0.02

ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 2,220.99             0.54

ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 17.64                 0.00

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 112.51               0.03

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 5,319.37                1.29

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 411,719,007.65     บาท



กองทุนเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.3392 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ - -
แฟชัน่ - -
ธนำคำร - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ - -
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ - -
ยำนยนต์ - -
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง - -
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง - -
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ - -
พลงังำนและสำธำรณูปโภค - -
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ - -
กำรแพทย์ - -
สือ่และสิง่พมิพ์ - -
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ - -
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร - -
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ - -
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 0.00 0.00%
หน่วยลงทุนในประเทศ และต่ำงประเทศ 175,476,216.79 44.84%
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 84,946,714.51 21.70%
หุน้กู้ 46,363,849.12 11.85%
ตัว๋แลกเงนิ 29,643,259.60 7.57%
เงนิฝำกบมจ.ธ.ไทยพำณชิย์ 41,867,385.80 10.70%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 13,991,548.10 3.57%
หนีส้นิอืน่ ๆ (912,193.17) -0.23%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 391,376,780.75 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด(์ONE-ULTRA)

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 336,263,189.15
     เงนิฝำกธนำคำร 41,867,113.85
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 175,155.32
          จำกสญัญำตรำสำรอนุพนัธ์
     เงนิวำงประกนัตำมสญัญำซื้อขำยตรำสำรอนุพนัธ์ 15,010,138.35
                    รวมสนิทรพัย์ 393,315,596.67
หน้ีสิน
     เจำ้หนี้
          จำกสญัญำตรำสำรอนุพนัธ์ 1,026,622.75
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 862,459.47
     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 25,634.05
     หนี้สนิอื่น 24,099.65
                    รวมหนี้สนิ 1,938,815.92
สนิทรพัยส์ุทธิ 391,376,780.75

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 419,065,191.99
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 27,419,279.63      
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน (55,107,690.87)     
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 391,376,780.75

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 41,906,519.2186
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.3392

กองทุนเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 มกราคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 1,172,593.97    
        รำยไดด้อกเบีย้ 1,530,736.53    
        รำยไดอ้ื่น 100.00             
              รวมรำยได้ 2,703,430.50    
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 2,901,604.76    
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 66,629.66         
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 2,220,986.58    
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 17,643.76         
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 112,510.06       
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 128,345.40       
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 5,447,720.22    
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ (2,744,289.72)   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 9,211,119.25    
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (14,796,151.90) 
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกสญัญำตรำสำรอนุพนัธ์ 6,041,574.73    
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ (6,362,037.63)   
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (5,905,495.55)   

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ (8,649,785.27)   
หกั ภำษีเงนิได้ (138,593.24)      
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ (8,788,378.51)   

กองทุนเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 175,476,216.79  52.19                    

     BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC 20,399.80      21,424,044.12   6.37                 

     FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 15,810.00      20,565,270.46   6.12                 

     INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR 3,100.00        10,400,014.79   3.09                 

     iShares MSCI ACWI ETF 11,960.00      40,215,535.16   11.96               

     iSHARES MSCI COUNTRY ASIA 3,800.00        10,332,611.54   3.07                 

     NOMURA ETF - NIKKEI 225 2,280.00        18,354,121.73   5.46                 

     SPDR GOLD TRUST_GLD SP 1,600.00        8,894,564.58     2.65                 

     VANGUARD FTSE EMERGING MARKET 6,500.00        10,751,717.21   3.20                 

     กองทนุรวมโครงสรำ้งพื้นฐำนโทรคมนำคม ดจิทิลั 398,400.00    5,657,280.00     1.68                 

     ทรสัต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท 653,033.00    12,015,807.20   3.57                 

     ทรสัต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์ แกรนด์ รอยลั ออคดิ โฮสพทีำลติี้ ทีม่ขี ้อตกลงในกำรซื้อคนื 1,695,000.00  16,865,250.00   5.02                 

พนัธบตัร 84,946,714.51    25.25                    

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 84,946,714.51    25.25                    

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22303A 3/03/2565 10,000          9,996,302.70     2.97                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22210A 10/02/2565 2,000            1,999,778.10     0.59                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22310A 10/03/2565 3,000            2,998,601.76     0.89                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22217A 17/02/2565 18,000          17,996,392.98   5.35                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22317A 17/03/2565 2,000            1,998,922.88     0.59                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22418A 18/04/2565 13,000          12,989,857.27   3.86                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22421A 21/04/2565 15,000          14,985,599.10   4.46                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22224A 24/02/2565 3,000            2,999,130.66     0.89                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22324A 24/03/2565 5,000            4,997,154.70     1.49                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22428A 28/04/2565 14,000          13,984,974.36   4.16                 

หุ้นกู้ 46,196,998.25    13.74                    

     บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ำกดั (มหำชน) 3/07/2565 4.500            14,000          14,065,471.00   4.18                 

     บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ำกดั (มหำชน) 5/03/2566 4.000            10,000          10,031,091.70   2.98                 

     บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 11/11/2566 3.300            4,000            4,025,793.08     1.20                 

     บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 20/01/2568 3.200            9,000            9,004,387.95     2.68                 

     บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2565 2.430            1,000            996,437.48       0.30                 

     บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 28/01/2567 3.490            8,000            8,073,817.04     2.40                 

ตัว๋แลกเงิน 29,643,259.60    8.82                       

     บรษิทั ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 24/06/2565 20,000          19,701,831.80   5.86                 

     บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 27/05/2565 10,000          9,941,427.80     2.96                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 339,276,454.85 บาท) 336,263,189.15  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 มกราคม 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ อลัตร้า อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อลัตร้า อนิคมั ฟันด์ (ONE-ULTRA) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ  
-2.26 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 1.02 ซึง่คํานวณจากดชันีชีว้ดั คอื อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก
ระหว่างอตัราผลตอบแทนของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ดชันี
ผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสดัส่วนรอ้ยละ 35 
ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 
85 และปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15 และดชันี 
Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ปรบัดว้ย
ตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และ
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 (รายละเอยีดจากตาราง
ผลตอบแทนของกองทุน) 

ในช่วงต้นปี ตลาดได้รบัข่าวดีจากต่างประเทศเรื่องการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน -สหรัฐ แต่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทีท่วคีวามรุนแรงขึน้ในตัง้แต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลใหภ้าคการผลิตและภาค
บรกิารทัว่โลกหยุดชะงกั จากมาตรการ Lockdown ดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงต่อเนื่อง และปรบัตวัลงรุนแรงที่สุดเมื่อวนัที ่12
ม.ีค. ดชันีฯ แตะระดบัเซอรก์ติ เบรคเกอร ์ถงึ 2 ครัง้ และทาํจุดตํ่าสดุของปีทีบ่รเิวณ 969 จุด 

ในช่วงครึง่ปีหลงั ประเดน็ความขดัแยง้ทางการเมอืงในประเทศเกดิขึน้ สรา้งแรงกดดนัต่อตลาด แต่ตลาดตอบรบั
ระยะสัน้ก่อนจะฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ หลงัมขี่าวดเีรื่องวคัซนี COVID-19 ทีป่ระสบความสาํเรจ็ และผลการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี
สหรฐัฯ ที่ผู้ชนะเป็นตามทีต่ลาดคาด คอื นายโจ ไบเดน อย่างไรกด็กีารระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในประเทศในช่วง
กลางเดอืน ธ.ค. กลบัมาสรา้งความกงัวลใหก้บัตลาดอกีครัง้ในช่วงสิน้ปี ตลาดหุน้ไทยปี 2563 ปิดทีร่ะดบั 1,449.35 จุด ปรบัตวั
ลดลง 130.83 จุด หรอื -8.3% จากปีก่อน

สาํหรบัตลาดหุน้ไทยปี 2564 คาดว่าไดร้บัปัจจยัหนุนเชงิบวกจาก การเริม่ต้นใชว้คัซนีในประเทศตัง้แต่ช่วงครึง่
แรกของปี ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้รบัอานิสงค์เชิงบวก , กําไรของบริษัทจด
ทะเบยีนมแีนวโน้มฟ้ืนตวัตามเศรษฐกจิ และเมด็เงนิลงทุนจากต่างประเทศที่เริม่กลบัมามสีถานะซือ้สุทธโิดย เฉพาะหุน้ในกลุ่ม 
Cyclical Stocks ทัง้ในตลาดหุน้ไทย และตลาดหุน้ในประเทศตลาดเกดิใหม่ หลงัค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ อ่อนค่าลง จากการที ่Fed 
มแีนวโน้มในการใชน้โยบายการเงนิเชงิผ่อนคลายต่อเนื่อง

สาํหรบัปัจจยัสาํคญัทีต่อ้งตดิตาม คอื นโยบายการคา้ของนายโจไบเดน ประธานาธบิดสีหรฐัฯ คนใหม่
การระบาดของ COVID-19 ทัง้ในและต่างประเทศซึง่ตอ้งประเมนิสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ และประเดน็ความขดัแยง้ทางการเมอืง
ในประเทศทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้กีในระยะถดัไป

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ ได้มอบหมาย
ความไว้วางใจให้บรษิัทดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA)


