
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2565
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

ประเภทกองทุนและอายขุองโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ก าหนดอายุของโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน  : การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง

กองทุน ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง 
(Hedging) หรอืเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
และกองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note) 

นโยบายจา่ยเงินปันผล : ไม่เกนิปีละ 2 ครัง้ โดยจะพจิารณาจา่ยในอตัราไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 85 ของก าไรสะสม
หรอืก าไรสทุธนิัน้ๆ ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ. วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.27482% ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ :   ไม่เกนิ 0.1177% ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.14766% ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (รวม VAT)
การซ้ือขายหน่วยลงทุน
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่  : 10,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่  : ไม่ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
วนัและเวลาส าหรบัขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์  ระหว่างเวลา 9.00 - 15.30 น.
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2022 - 30/06/2022) : 0.59
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2565 - 30 มิถนุายน 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
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. นายชยัพฤกษ์ กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

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 วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 48,335.19            13.92
2 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 41,745.46            12.02
3 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 39,894.83            11.49
4 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 37,072.83            10.67
5 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 30,821.06            8.87
6 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 30,467.18            8.77
7 บล.ทสิโก ้จ ำกดั 29,267.55            8.43
8 บล.ดบีีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 23,025.94            6.63
9 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 21,444.73            6.17
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 17,986.09            5.18
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 27,226.97            7.84

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 347,287.83             100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 1,662.75             1.13
ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 23.46                 0.02
ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 98.54                 0.07
ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 27.27                 0.01
ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 27.10                 0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,839.12                1.25
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 147,377,607.94     บาท



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 11.0669 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร 1,266,265.00 0.90%
อำหำรและเครื่องดืม่ - -
ของใชใ้นครวัเรอืนและส ำนกังำน - -
ธนำคำร 4,364,800.00 3.12%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 7,774,350.00 5.55%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 28,412,433.00 20.30%
บรรจุภณัฑ์ - -
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
ยำนยนต์ 8,249,410.00 5.89%
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ - -
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง - -
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง - -
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 14,504,900.00 10.36%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 5,987,745.00 4.28%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 1,004,500.00 0.72%
กำรแพทย์ 6,267,625.00 4.48%
สือ่และสิง่พมิพ์ 4,120,795.00 2.94%
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร 12,452,793.08 8.90%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 7,019,600.00 5.01%
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 15,489,460.00 11.07%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ - -
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 39,606.60 0.03%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 116,954,282.68 83.56%
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ส่ือและส่ิงพิมพ์
บมจ.มเีดยีพลสั 0.00 0.00%
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์
บมจ.เมอืงไทย เรยีล เอสเตท 0.00 0.00%
รวมท่ียงัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 0.00 0.00%
ตลำด MAI : บรษิทั ชริ้งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 8,961,232.00 6.40%
เงนิฝำกบมจ.ธ.กสกิรไทย 14,908,312.97 10.65%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 76,850.00 0.05%
หนีส้นิอืน่ ๆ (928,566.98) -0.66%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 139,972,110.67 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณพลสัวรรณ
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 125,915,514.68
     เงนิฝำกธนำคำร 14,907,971.30
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 77,191.67
                    รวมสนิทรพัย์ 140,900,677.65
หน้ีสิน
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 314,437.61
     เจำ้หนี้จำกกำรแบ่งปันส่วนทนุ 604,976.88
     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 51.25
     หนี้สนิอื่น 9,101.24
                    รวมหนี้สนิ 928,566.98
สนิทรพัยส์ุทธิ 139,972,110.67

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 126,477,115.72
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 791,504,237.38  
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน (778,009,242.43) 
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 139,972,110.67

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 12,647,711.5673
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 11.0669

กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 2,767,619.05    
        รำยไดด้อกเบีย้ 5,087.87          
              รวมรำยได้ 2,772,706.92    
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 1,662,746.39    
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 23,462.99         
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 98,544.74         
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 27,273.08         
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 27,095.00         
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 347,287.83       
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 2,186,410.03    
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ 586,296.89       

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 4,150,812.15    
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (15,167,419.05) 
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (11,016,606.90) 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ (10,430,310.01) 
หกั ภำษีเงนิได้ (763.18)            
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ (10,431,073.19) 

กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 125,915,514.68  100.00             

หุ้นสามญั 125,875,908.08  99.97                

     การแพทย์ 6,267,625.00      4.98                  

          บรษิทัโรงพยำบำลรำชธำน ีจ ำกดั (มหำชน) 172,900         6,267,625.00     4.98              

     ประกนัภยัและประกนัชีวิต 7,774,350.00      6.17                  

          บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 71,400          2,873,850.00     2.28              

          บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 99,000          4,900,500.00     3.89              

     ยานยนต์ 8,249,410.00      6.55                  

          บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 188,900         3,437,980.00     2.73              

          บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน) 219,700         4,811,430.00     3.82              

     ธรุกิจขนาดกลาง 8,961,232.00      7.11                  

          บรษิทั ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 1,806,700      8,961,232.00     7.11              

     พาณิชย์ 1,004,500.00      0.80                  

          บรษิทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 28,700          1,004,500.00     0.80              

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 4,120,795.00      3.28                  

          บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ำกดั (มหำชน) 35,992          235,747.60       0.19              

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 780,130         3,885,047.40     3.09              

     พลงังานและสาธารณูปโภค 5,987,745.00      4.76                  

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 122,900         5,714,850.00     4.54              

          บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 33,900          272,895.00       0.22              

     ธรุกิจการเกษตร 1,266,265.00      1.01                  

          บรษิทั นอรท์อีส รบัเบอร ์จ ำกดั (มหำชน) 209,300         1,266,265.00     1.01              

     ธนาคาร 4,364,800.00      3.47                  

          ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 70,400          4,364,800.00     3.47              

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 15,489,460.00    12.30                

          บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 40,000          728,000.00       0.58              

          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 1,016,100      4,674,060.00     3.71              

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 81,700          3,635,650.00     2.89              

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 569,100         2,560,950.00     2.03              

          บรษิทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 56,800          3,890,800.00     3.09              

กองทนุเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 28,412,433.00    22.56                

          บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 140,200         7,991,400.00     6.35              

          บรษิทั รำชธำนลีสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 1,355,400      5,448,708.00     4.33              

          บรษิทั ศกัดิส์ยำมลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 500,000         3,750,000.00     2.98              

          บรษิทั อิออน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 29,000          5,002,500.00     3.97              

          บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 195,900         6,219,825.00     4.93              

     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 12,452,793.08    9.89                  

          บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 2,817,374      12,452,793.08   9.89              

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 14,504,900.00    11.52                

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 118,400         7,222,400.00     5.74              

          บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 475,000         2,232,500.00     1.77              

          บรษิทั ออรจิิ้น พรอ๊พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 500,000         5,050,000.00     4.01              

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 7,019,600.00      5.57                  

          บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 381,500         7,019,600.00     5.57              

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 39,606.60            0.03                  

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 39,606.60            0.03                  

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 180,030         39,606.60         0.03              

หลกัทรพัยไ์ม่จดทะเบียน -                        -                    

หุ้นสามญั -                        -                    

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ -                        -                    

          บรษิทั มเีดยีพลสั จ ำกดั (มหำชน) 100,000         -                  -               

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ -                        -                    

          บรษิทั เมอืงไทย เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 154,500         -                  -               

ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                        -                    

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร -                        -                    

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 53,800          -                  -               

หุ้นกู้ -                        -                    

          บรษิทั มเีดยีพลสั จ ำกดั (มหำชน)บรษิทั ไทยโมเดริน์ พลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 1,000            -                  -               

     ครบก ำหนด 30 ก.ย. 2542

          บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย์ คำเธ่ย์ไฟแนนซ ์จ ำกดั (มหำชน)บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย์ คำเธ่ย์ไฟแนนซ ์จ ำกดั (มหำชน) 6,000            -                  -               

     ครัง้ที่ 1 อตัรำดอกเบี้ย 11.375% ครบก ำหนด 2 ก.พ. 2545

          บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย์ คำเธ่ย์ไฟแนนซ ์จ ำกดั (มหำชน)บรษิทั เงนิทุน ยูไนเตด็ จ ำกดั (มหำชน) 5,000            -                  -               

     ครัง้ที่ 1 อตัรำดอกเบี้ย 11.25% ครบก ำหนด 21 ธ.ค. 2544
รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 147,100,925.01 บาท) 125,915,514.68  100.00             

กองทนุเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -6.79

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -3.83 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดงักล่าว ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยปรบัตวัลดลง จาก

ระดบั 1,657.62 จุด ณ วนัที ่30 ธ.ค. 64 มาอยู่ทีร่ะดบั 1,568.33 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 65 หรอืปรบัตวัลดลง 5.4%

ในช่วงต้นปีดชันีฯ ยงัคงปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องจากปลายเดอืนธ.ค. สอดคลอ้งกบัทศิทางตลาดหุน้ทัว่โลก ประกอบ

กับราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มน ้ ามัน รวมถึงได้รับปัจจัยหนุ นจากการการรายงานผล

ประกอบการ 4Q64 ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัทีร่ายงานก าไรดกีว่าคาดมสีดัสว่นราว 40% แต่ความกงัวลต่อการใชน้โยบาย

ทางการเงนิทีต่งึตวัขึน้ของเฟดท าใหต้ลาดปรบัตวัลง อกีทัง้ความขดัแยง้ระหว่างยเูครนและรสัเซยีทีรุ่นแรงขึน้ การเดนิหน้าเจรจา

สนัตภิาพระหว่างรสัเซยีและยูเครนท าใหบ้รรยากาศการลงทุนกลบัมาดขีึน้เพยีงระยะสัน้ เนื่องจากการเจรจาไม่ ไดข้อ้สรุปและมี

แนวโน้มยดืเยือ้

ในช่วงไตรมาส 2 ดชันีแกว่งตวั sideways down หลงัรายงานประชุมเฟดบ่งชีว้่าคณะกรรมการมคีวามเหน็ใหใ้ช้

นโยบายการเงนิทีต่งึตวัขึน้อย่างชดัเจน ตลาดหุน้ไทยยงัถูกกดดนัจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้ในหวัเมอืง

ใหญ่ของจนี โดยเฉพาะในเมอืงเซี่ยงไฮ้ส่งผลใหร้ฐับาลประกาศลอ็กดาวน์และใช้มาตรการควบคุมอย่างเขม้งวด นักลงทุนเริม่

กงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยจากการเร่งขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางทัว่โลกเพือ่สกดัเงนิเฟ้อทีย่งัคงท าสถติสิงูสดุใหม่

ในรอบหลายปี โดยในเดอืนม.ิย. เฟดไดม้มีตขิึน้ดอกเบีย้นโยบาย 75 bps มาอยู่ทีร่ะดบั 1.50-1.75% ดา้นธปท.เริม่สง่สญัญาณว่า

อาจขึน้ดอกเบีย้นโยบายในปีนี้

ส าหรบัตลาดหุน้ไทยในครึง่ปีหลงั มองว่าตลาดจะยงัคงมคีวามผนัผวน คาดว่าปัจจยักดดนัตลาดหลักจะมาจาก

การปรบัขึน้ดอกเบีย้มากกว่าคาดของเฟด โดยตลาดคาดว่าเฟดมโีอกาสปรบัขึน้ดอกเบีย้ขึน้มากถงึ 1.0% ในการประชุมเดอืนก.ค. 

และความกงัวลการเกดิ Recession นอกจากนี้ ยงัคงมปัีจจยัเสีย่งจากสถานการณ์รสัเซยี-ยูเครน ทีย่งัคงยดืเยื้อ ท่าทขีองจนีหลงั

การคลายลอ็กดาวน์ และค่าเงนิบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบให้เงนิทุนไหลออก อย่างไรกด็ปัีจจยัหนุนจากการเปิด

ประเทศรบันกัท่องเทีย่ว กจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ริม่กลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิช่วยใหต้ลาดม ีDownside จ ากดั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความ

ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1)


