
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2565
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

ประเภทกองทุนและอายขุองโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ก าหนดอายุของโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,500 ลา้นบาท
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน  : ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุน ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อลดความเสีย่ง(Hedging) หรอืเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทน
อา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note)

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

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ. วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.04798% 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) :   0.36
หมายเหต ุ:     ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

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



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

แบบ 117-5

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด ธนาวรรณ (THANA1)
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) 1,291.69             1.01
ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 20.25                 0.01
ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 85.03                 0.07
ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 24.80                 0.02
ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 20.47                 0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,442.24                1.13
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 127,172,175.80     บาท

กองทนุเปิด ธนาวรรณ (THANA1)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

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

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 24,003.87            14.60
2 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 23,217.64            14.12
3 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 20,987.49            12.76
4 บล.ทสิโก ้จ ำกดั 15,424.29            9.38
5 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 12,674.74            7.71
6 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 11,607.95            7.06
7 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 10,791.63            6.56
8 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 8,965.11              5.45
9 บล.ดบีีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 8,480.11              5.16
10 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 8,377.61              5.09
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 19,900.14            12.10

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 164,430.58             100.00



กองทุนเปิด ธนาวรรณ
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 11.3904 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ 6,054,445.00 4.99%
ของใชใ้นครวัเรอืนและส ำนกังำน - -
ธนำคำร 15,398,814.00 12.70%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 4,297,529.00 3.54%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 2,070,125.00 1.71%
บรรจุภณัฑ์ 2,026,638.00 1.67%
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
ยำนยนต์ 545,330.00 0.45%
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 4,832,650.00 3.98%
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง 2,879,800.00 2.37%
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 849,780.00 0.70%
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 8,487,142.00 7.00%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 28,192,034.50 23.25%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 6,395,336.80 5.27%
กำรแพทย์ 6,587,790.00 5.43%
สือ่และสิง่พมิพ์ 1,217,284.80 1.00%
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร 1,007,600.00 0.83%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 11,558,210.00 9.53%
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 12,717,820.00 10.49%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 2,291,075.00 1.89%
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 117,409,404.10 96.81%
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ส่ือและส่ิงพิมพ์
บมจ.มเีดยีพลสั 0.00 0.00%
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์
บมจ.เมอืงไทย เรยีล เอสเตท 0.00 0.00%
รวมท่ียงัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 0.00 0.00%
เงนิฝำกบมจ.ธ.กสกิรไทย 4,921,825.07 4.06%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (1,050,610.28) -0.87%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 121,280,618.89 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด ธนาวรรณ

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 117,409,404.10
     เงนิฝำกธนำคำร 4,921,713.94
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 111.13
                    รวมสนิทรพัย์ 122,331,229.17
หน้ีสิน
     เจำ้หนี้
          จำกกำรซื้อเงนิลงทนุ 377,650.84
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 250,000.57
     เจำ้หนี้จำกกำรแบ่งปันส่วนทนุ 415,929.66
     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 16.67
     หนี้สนิอื่น 7,012.54
                    รวมหนี้สนิ 1,050,610.28
สนิทรพัยส์ุทธิ 121,280,618.89

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 106,475,403.18
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 596,078,482.61  
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน (581,273,266.90) 
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 121,280,618.89

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 10,647,540.3081
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 11.3904

กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)
งบแสดงฐานะการเงิน
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 1,936,518.76  
        รำยไดด้อกเบีย้ 1,057.16         
              รวมรำยได้ 1,937,575.92  
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 1,291,693.84  
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 20,246.06       
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 85,033.19       
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 24,795.19       
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 20,471.00       
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 164,430.58     
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 1,606,669.86  
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ 330,906.06     

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (1,162,404.84) 
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (4,862,793.05) 
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (6,025,197.89) 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ (5,694,291.83) 
หกั ภำษีเงนิได้ (158.57)          
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ (5,694,450.40) 

กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 117,409,404.10  100.00                  

หุ้นสามญั 117,409,404.10  100.00                  

     การแพทย์ 6,587,790.00      5.61                       

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 209,000         5,225,000.00     4.45                 

          บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 34,100          637,670.00       0.54                 

          บรษิทั โรงพยำบำลจุฬำรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 94,600          350,020.00       0.30                 

          บรษิทั เอกชยักำรแพทย์ จ ำกดั (มหำขน) 48,400          375,100.00       0.32                 

     ประกนัภยัและประกนัชีวิต 2,070,125.00      1.76                       

          บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 42,700          1,718,675.00     1.46                 

          บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 7,100            351,450.00       0.30                 

     บรรจุภณัฑ์ 2,026,638.00      1.73                       

          บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 36,516          2,026,638.00     1.73                 

     ยานยนต์ 545,330.00          0.46                       

          บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 14,200          258,440.00       0.22                 

          บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน) 13,100          286,890.00       0.24                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 4,832,650.00      4.12                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 46,300          2,106,650.00     1.79                 

          บรษิทั อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) 58,000          2,726,000.00     2.33                 

     พาณิชย์ 6,395,336.80      5.45                       

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 33,800          1,014,000.00     0.86                 

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 63,000          2,205,000.00     1.88                 

          บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 15,100          259,720.00       0.22                 

          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 31,900          1,036,750.00     0.88                 

          บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 30,352          558,476.80       0.48                 

          บรษิทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 37,754          1,321,390.00     1.13                 

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 1,217,284.80      1.04                       

          บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ำกดั (มหำชน) 40,600          265,930.00       0.23                 

          บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 16,700          367,400.00       0.31                 

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 117,260         583,954.80       0.50                 

     พลงังานและสาธารณูปโภค 28,192,034.50    24.01                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 119,890         5,574,885.00     4.75                 

          บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 19,001          1,225,564.50     1.04                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 18,000          927,000.00       0.79                 

          บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 10,200          318,750.00       0.27                 

          บรษิทั บ้ำนปู จ ำกดั (มหำชน) 54,600          687,960.00       0.59                 

          บรษิทั บี. กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 19,600          686,000.00       0.58                 

          บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 30,100          242,305.00       0.21                 

          บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 195,600         6,650,400.00     5.66                 

          บรษิทั ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลกี จ ำกดั (มหำชน) 91,900          2,343,450.00     2.00                 

          บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 40,800          6,507,600.00     5.54                 

          บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 32,300          2,632,450.00     2.24                 

          บรษิทั สตำร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ำกดั (มหำชน) 32,700          395,670.00       0.34                 

กองทนุเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     ธนาคาร 15,398,814.00    13.10                    

          ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 21,300          2,832,900.00     2.41                 

          ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 154,000         2,387,000.00     2.03                 

          ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 26,300          3,958,150.00     3.37                 

          ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 8,400            520,800.00       0.44                 

          ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 466,800         574,164.00       0.49                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 6,800            601,800.00       0.51                 

          บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) 43,500          4,524,000.00     3.85                 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 12,717,820.00    10.84                    

          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 327,000         1,504,200.00     1.28                 

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 27,100          1,205,950.00     1.03                 

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 210,200         945,900.00       0.81                 

          บรษิทั แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 37,200          7,235,400.00     6.16                 

          บรษิทั ฮวิแมนกิำ้ จ ำกดั (มหำชน) 156,100         1,826,370.00     1.56                 

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 2,291,075.00      1.95                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 19,900          1,198,975.00     1.02                 

          บรษิทั ฮำนำ ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ำกดั (มหำชน) 26,800          1,092,100.00     0.93                 

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 4,297,529.00      3.67                       

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ำกดั (มหำชน) 20,052          1,468,809.00     1.25                 

          บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 3,300            36,960.00         0.03                 

          บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ กรงุเทพพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 44,900          781,260.00       0.67                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 30,500          1,303,875.00     1.11                 

          บรษิทั ศกัดิส์ยำมลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 66,700          500,250.00       0.43                 

          บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 6,500            206,375.00       0.18                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 6,054,445.00      5.15                       

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 49,900          1,297,400.00     1.11                 

          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 33,200          567,720.00       0.48                 

          บรษิทั น ้ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 10,200          321,300.00       0.27                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 62,300          2,118,200.00     1.80                 

          บรษิทั อำร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 37,100          575,050.00       0.49                 

          บรษิทั โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 34,300          1,174,775.00     1.00                 

     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 1,007,600.00      0.86                       

          บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 22,900          1,007,600.00     0.86                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 8,487,142.00      7.23                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 57,900          3,531,900.00     3.01                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 299,200         915,552.00       0.78                 

          บรษิทั บรทิำเนยี จ ำกดั (มหำชน) 26,900          271,690.00       0.23                 

          บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 99,700          832,495.00       0.71                 

          บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 13,100          243,660.00       0.21                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 63,600          1,163,880.00     0.99                 

          บรษิทั ออรจิิ้น พรอ๊พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 28,900          291,890.00       0.25                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 76,900          769,000.00       0.65                 

          บรษิทั แอสเซทไวส์ จ ำกดั (มหำชน) 59,500          467,075.00       0.40                 

กองทนุเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 11,558,210.00    9.85                       

          บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีอินโฟโลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 37,100          511,980.00       0.44                 

          บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จ ำกดั(มหำชน) 29,400          399,840.00       0.34                 

          บรษิทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 113,900         996,625.00       0.85                 

          บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 127,880         9,079,480.00     7.73                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 66,700          570,285.00       0.49                 

     วสัดกุ่อสร้าง 2,879,800.00      2.45                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) 7,700            2,879,800.00     2.45                 

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 849,780.00          0.72                       

          บรษิทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) 16,400          331,280.00       0.28                 

          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 42,500          518,500.00       0.44                 

หลกัทรพัยไ์ม่จดทะเบียน -                  -                   

หุ้นสามญั -                  -                   

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ -                        -                         

          บรษิทั มเีดยีพลสั จ ำกดั (มหำชน) 60,000          -                  -                   

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ -                  -                   

          บรษิทั เมอืงไทย เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 115,500         -                  -                   

ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                  -                   

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร -                  -                   

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 42,040          -                  -                   

หุ้นกู้ -                  -                   

          บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ คำเธ่ย์ไฟแนนซ ์จ ำกดั (มหำชน) 4,000            -                  -                   

     ครัง้ที่ 1 อตัรำดอกเบี้ย 11.375 % ครบก ำหนดเมือ่ทวงถำม

          บรษิทัเงนิทุน ยูไนเตด็ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 4,000            -                  -                   

     อตัรำดอกเบี้ย 11.25% ครบก ำหนด 21 ธ.ค. 2544

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

     ครบก ำหนด 30 ก.ย. 2542
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 124,481,368.69 บาท) 117,409,404.10  100.00                  

กองทนุเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

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

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 ของกองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -4.45

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -3.83 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัย์

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


