
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-UY6M) 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M  
ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-UY6M) 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมผสม 
อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 31 ตุลาคม 2561 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 6 : ความเสีย่งสงู 
นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีม่คีุณภาพและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมทีเ่สนอ
ขายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้(Non‟Investment Grade) 
และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอย่างทีไ่มข่ดัต่อกฎหมายก.ล.ต.และกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแหง่หนี้ที่
เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ที่
เสนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อลดหรอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมด (Fully Hedge)  
 กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้น
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่อาจ
พจิารณาลงทุนในตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดร้ับการ
ยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade)โดยในกรณีทีต่ราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธิ
(Subordinated Debt) ตวัตราสารนัน้จะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) เท่านัน้ ฯลฯ 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ : 500,000 บาท 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC 
วนัท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ล่าสดุ โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนรอบถดัไปใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั หลงัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม
ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ล่าสดุ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของ
บรษิทัจดัการ  สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ฯลฯ 
การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั :  บรษิทัจดัการอาจด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัหิรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิณ สิน้รอบการลงทุน
แต่ละรอบจากจ านวนเงนิทีจ่ดัสรรจากเงนิสดรบัทีไ่ดจ้ากดอกเบีย้ ของพนัธบตัรหรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามหวัขอ้ “ประเภทของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน” ของโครงการ หรอืจากสว่นเกนิมลูค่าเงนิลงทุน (Capital Gain) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
100 หลงักนัเงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่ปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิโดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ฯลฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกนิ 1.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการขาย :  ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน :  ไม่ม ี  
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/10/2019 - 31/03/2020) :  0.18 
 
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้       
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 

กองทุนรวมน้ีเน้นลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิต และสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซ่ึงตราสารดงักล่าว 
อาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ดงันัน้ จึงเหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ีสามารถ 

รบัความเส่ียงจากผลขาดทุนได้  กองทุนผสม  กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในผู้ออก และตราสารท่ีมีความเส่ียง 
ด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

กองทุนรวมส าหรบั 
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเท่านัน้ 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
-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. 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 เทวาหุด ี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ  10. น.ส.กวศิา เหมเวช  11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์  12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์  
„ กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไมม่-ี 
„ ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :      -ไมม่-ี  
„ ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี :       -ไมม่-ี  
„ รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :    -ไมม่-ี  
„ ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : 
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-UY6M) 
ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

แบบ 117-5 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บล.ภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 569.62               0.29

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 31.31                 0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 136.25               0.07

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 15.00                 0.01

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 0.75                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 752.93                   0.39

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 194,774,889.44     บาท

กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-UY6M)



กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M)  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.3331 บาท 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 999,031.90 0.54%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA - -
Rate AA- - -
Rate A+ - -
Rate A - -
Rate A- - -
Rate BBB+ - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 184,506,960.00 99.25%
เงนิฝากบมจ.ธ.กรุงเทพ 529,330.30 0.28%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (131,708.85) -0.07%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 185,903,613.35 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-UY6M)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563



กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร 
ตราสารหน้ีระยะยาว 
AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 
 เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
อื่นๆ  มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
อื่นๆ 
 มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
 และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 
BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ 
เศรษฐกจิ  และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ี่ไม่เพยีงพอ 
B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ได ้
 ตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ 
 เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้ 
D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นได้ตามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายตุ า่กว่า 1 ปี 
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุนจะไดร้บัความคุ้มครองจากการผดินัดช าระหนี้ที่ดกีวา่ 
 อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 
T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ 
T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ 999,031.90            0.54%

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน

เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั
529,330.30            0.28%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 184,506,960.00      99.25%

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment

 grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
-                       0.00%

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 185,903,613.35        BAHT

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ONE ULTIMATE YIELD FUND 6M NOT FOR RETAIL INVESTORS : ONE-UY6M

รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย
กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-UY6M) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563
ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้/ผู้รบัรอง วนัครบ อนัดบั จ านวนหน่วย / มลูค่าตาม % NAV

ผู้สลกัหลงั ก าหนด ความน่าเช่ือถอื มลูค่าหน้าตัว๋ ราคาตลาด

1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20507A 07/05/2020 1,000.00 999,031.90       0.54%
2. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 07/05/2020 BBB 35,000.00      34,876,621.50   18.76%

บรษิทั ไทยฟูดส์ กรุป๊ จ ากดั(มหาชน) 07/05/2020 BBB- 30,000.00      29,887,613.70   16.08%
บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 07/05/2020 BBB+ 30,000.00      29,937,069.90   16.10%
บรษิทั เอส 11 กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 07/05/2020 BBB- 30,000.00      29,914,450.50   16.09%
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 07/05/2020 BBB+ 35,000.00      34,940,102.40   18.79%
บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั 07/05/2020 BBB 25,000.00      24,951,102.00   13.42%

3. เงนิฝาก บมจ.ธ.กรงุเทพ AA+(tha) 529,330.30       0.28%

4. สนิทรพัย์อื่นๆ -                  0.00%
5. หนีส้นิอื่นๆ (131,708.85) -0.07%

รวมมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 185,903,613.35 100.00%



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 

1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

สนิทรพัย์

เงนิลงทุนตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทุน 185,447,411.42 บาท) 185,505,991.90       

เงนิฝากธนาคาร 528,771.97             

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 558.33                    

รวมสนิทรพัย์ 186,035,322.20       

หนี้สนิ

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 128,649.09             

หนี้สนิอื่น 3,059.76                 

รวมหนี้สนิ 131,708.85             

สนิทรพัยส์ุทธิ 185,903,613.35       

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทุนทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทุน 179,910,083.79       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล (2,089,501.66)          

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 8,083,031.22           

สนิทรพัยส์ุทธิ 185,903,613.35       

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.3331                  

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 17,991,008.3805     

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 

1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

รายไดจ้ากการลงทุน 

รายไดด้อกเบีย้ 2,871,783.58           

รวมรายได้ 2,871,783.58           

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 569,616.95             

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 31,307.67               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 136,251.76             

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 15,000.51               

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 754.84                    

รวมคา่ใชจ่้าย 752,931.73             

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,118,851.85           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 17,654.11               

รายการขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทุน (14,002.74)              

รวมรายการก าไรจากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 3,651.37                 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 2,122,503.22           

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในประเทศ 185,505,991.90  100.00                  

พนัธบตัร 999,031.90          0.54                       

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 999,031.90          0.54                       

          ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20507A 7/05/2563 1,000,000.00   999,031.90       0.54                 

ตัว๋แลกเงิน 184,506,960.00  99.46                    

     บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 7/05/2563 35,000,000.00 34,876,621.50   18.80               

     บรษิทั ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 7/05/2563 30,000,000.00 29,887,613.70   16.11               

     บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 7/05/2563 30,000,000.00 29,937,069.90   16.14               

     บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7/05/2563 30,000,000.00 29,914,450.50   16.13               

     บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 7/05/2563 35,000,000.00 34,940,102.40   18.83               

     บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั 7/05/2563 25,000,000.00 24,951,102.00   13.45               

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 185,447,411.42 บาท) 185,505,991.90  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-UY6M)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2563



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท ยิลด ์6M ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-UY6M)  

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-UY6M)  
 
 บริษัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตัง้แต่ 
วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 ของกองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-UY6M) 
 ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) มผีลการด าเนินงาน
ยอ้นหลงัอยู่ที่ 1.11% โดยดชันีชี้วดั คอื กองทุนไม่สามารถเปิดเผยดชันีเทียบวดัผลตอบแทนกองทุนได้เน่ืองจากไม่มดีชันีเทียบวดัที่เหมาะสม
ส าหรบัพนัธบตัรของประเทศทีล่งทุน ซึง่การไมเ่ปิดเผยดชันีเทยีบวดัดงักล่าวไมไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน เน่ืองจาก
กองทุนถอืครองตราสารจนครบก าหนดอายโุครงการ (Buy and Hold)  
 กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) กองทุนมนีโยบายลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสาร
แห่งหน้ีที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอขายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้(Non‟Investment Grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างที่ไม่ขดัต่อกฎหมา ย
ก.ล.ต.และกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหน้ีที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน ทัง้น้ี ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหน้ีที่เสนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้ า
เพื่อลดหรอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมด (Fully Hedge)  
 กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ แต่กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหน้ีที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่อาจพจิารณาลงทุนใน
ตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อยู่ในอันดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)โดยในกรณีที่ตราสารดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
(Subordinated Debt) ตวัตราสารนัน้จะต้องได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) เท่านัน้ ฯลฯ 
 โดยในรอบระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมาตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงนิของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มกีารประชุมตามตารางจ านวน 4 ครัง้ และการประชุมแบบฉุกเฉิน  1 ครัง้ในวนัที่ 20 มนีาคม 2563 โดย กนง. มมีติ
ปรบัลดอตัราดอกเบีย้ตลาดซือ้คนืพนัธบตัรระยะ 1 วนั 3 ครัง้ จากรอ้ยละ 1.25 เป็นรอ้ยละ 0.75 ส าหรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากและอตัราดอกเบี้ย
เงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562 ถงึเดอืนมนีาคม 2563 ปรบัตวัลดลงตามอตัราดอกเบี้ยนโยบาย  โดย ณ สิน้เดอืนมนีาคม 
2563 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย ์อยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.375-0.500 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.500-0.700 
อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 6 เดอืนอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 0.600-0.900 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 0.650-1.000 และอตัรา
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยูท่ีร่ะดบั 5.775-6.000%   
 ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหน้ีไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562 ถงึเดอืนมนีาคม 2563 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรปรบั
โดยรวมปรบัตวัลดลงในช่วงอายไุมเ่กนิ 10 ปี และปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงอายมุากกว่า 10 ปี ขึน้ไป โดยอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลช่วง
อายุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลี่ย 63-65 Bps (Basis Point)  ช่วงอายุ  1 - 3 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลี่ย 45 -64 bps ช่วงอายุ  3 - 7 ปี 
ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 12-45 bps ช่วงอาย ุ 7 - 10 ปี ปรบัตวัลดลงโดยเฉลีย่ 2-12 bps ช่วงอายุ 10 - 20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ย 16-45 bps 
ช่วงอายมุากกวา่  20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 32-59 bps 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้
บริษทัดูแลเงินลงทุนของท่าน  ทัง้น้ี บริษทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงัและมีประสิทธิภาพ   
เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท ยลิด ์6M หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-UY6M) 


