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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั 
ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และวนัที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2566 ของกองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท 
โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล สําหรบันิติ บุคคล
(ONE-UGG-IA) มผีลการดําเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่-25.00% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งคํานวณจากดชันีชี้วดั คอื ดชันี MSCI ACWI Net Total 
Return USD ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 
อยู่ที ่-9.57% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล สําหรบัผูล้ งทุนทัว่ไป
(ONE-UGG-RA) มผีลการดําเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่-25.11% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งคํานวณจากดชันีชี้วดั คอื ดชันี MSCI ACWI Net Total 
Return USD ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 
อยู่ที ่-9.57% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงนิปัน ผล
(ONE-UGG-ASSF) มผีลการดาํเนินงานยอ้นหลงั อยู่ที ่-25.11% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่คาํนวณจากดชันีชีว้ดั คอื ดชันี MSCI ACWI Net Total 
Return USD ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 
อยู่ที ่-9.57% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
(Master Fund) คอื กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation 
(ชนิดB ประเภทสะสมมลูค่า) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุนหลกัอยู่ภายใต้ Baillie Gifford 
Worldwide Funds PLC และบรหิารจดัการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทุนหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ทีป่ระเทศ
ไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนุมตัขิองธนาคารกลางแห่งไอรแ์ลนด ์(Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถงึ 31 มกราคม 2566 ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ โดยดชันี  MSCI ACWI ปรบัลดลง 
9.6% จากวนัที ่31 มกราคม 2565 ที ่717.38 จุด ไปอยู่ที ่648.37 จุดในวนัที ่31 มกราคม 2566 จากความกงัวลเรือ่งสงครามรสัเซยี-ยเูครน และการปิดเมอืง 
ปิดประเทศในประเทศจนี ซึ่งเป็นสาเหตุทีท่ําใหร้าคาสนิคา้บางอย่างปรบัตวัสูงขึน้ เช่น ราคาพลงังาน เป็นปัจจยัทําใหเ้งนิเฟ้อเร่ งตวั และส่งผลใหธ้นาคาร
กลางในประเทศต่างๆ ใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ทีใ่นปี 2565 ปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบายทัง้สิ้น 7 ครัง้ 
ทาํใหอ้ตัราดอกเบีย้นโยบายอยู่ที ่4.25%-4.50% ณ สิน้ปี 2565 ทัง้นี้ ในเดอืนธนัวาคมมกีารชะลอการขึน้ดอกเบีย้ โดยขึน้อยู่ที่ 50 bps เนื่องจาก ตวัเลขดชันี 
CPI ของสหรฐัฯ ในไตรมาสที ่4 ทีป่ระกาศในแต่ละเดอืน อยู่ที ่7.7% YoY, 7.1% YoY และ 6.5% YoY ตามลําดบั โดยตวัเลขทัง้ 3 เดอืนตํ่ากว่าทีต่ลาด
คาดและลดลงตดิต่อกนั รวมถงึตวัเลขค่าจา้งรายชัว่โมงของเดอืนธนัวาคม อยู่ที ่0.3% MoM ลดลงจากเดอืนก่อนหน้าที ่0.6% MoM ทําใหน้ักลงทุนมองว่า
เงนิเฟ้อมโีอกาสผ่านจุดสงูสุดไปแลว้ อย่างไรกต็าม แมอ้ตัราเงนิเฟ้อจะมแีนวโน้มลดลง แต่นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ยงัคง
ยนืยนัว่าการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดนี้ยงัคงมคีวามสาํคญั เพือ่ดงึเงนิเฟ้อสู่เป้าหมายที ่2% 

ทางฝัง่เอเชยี ประเทศมหาอํานาจอย่างประเทศจนี ในปี 2565 ในบางช่วงเวลา จนีปิดเมอืงใหญ่ๆ ตวัอย่างเช่น ปักกิง่และเซี่ยงไฮ ้รวมถงึ
ใชน้โยบาย Zero Covid ทีเ่ขม้งวด ซึง่เป็นปัจจยัทีท่าํใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวั เหน็ไดจ้ากตวัเลข GDP ปี 2565 ทีเ่ตบิโตเพยีง 3% ถอืว่าตํ่าทีสุ่ดหลงัจากปี 2563 
และตํ่ากว่าทีร่ฐับาลจนีวางเป้าหมายไวท้ี ่5.5% ส่งผลใหร้ฐับาลจนีเริม่ผ่อนคลายมาตรการ Zero covid ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2565 และประกาศเปิด
ประเทศในช่วงปลายเดอืนธนัวาคม 2565 โดยเริม่วนัที ่8 มกราคม 2566 ทําใหต้ลาดจนีปรบัตวัขึน้ทนัท ีรวมถงึรฐับาลเร่งออกนโยบายฟ้ืนเศรษฐกจิ เช่น 
การคงอตัราดอกเบี้ยไวใ้นระดบัทีต่ํ่าเพื่อช่วยเหลอืบรษิทัภาคเอกชน นอกจากนี้ IMF คาดเศรษฐกจิจนีปี 2566 เตบิโตประมาณ 5.2% แมต้วัเลขผูต้ดิเชื้อ
รายวนัจะเพิม่ขึน้เป็นจาํนวนมากหลงัการประกาศเปิดประเทศเพยีงไมน่าน

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลภาวะเศรษฐกจิถดถอยและส่ งผลให้
เศรษฐกจิชะลอตวัลง ตลาดกงัวลโดยเห็นได้จากการเกดิ Inverted Yield Curve ของพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ปี กบัอายุ 2 ปี อย่างไรก็ตาม
บลจ.วรรณ คาดว่าความกงัวลดงักล่าวน่าจะเป็นผลกระทบระยะสัน้ เนื่องจาก ตวัเลขเศรษฐกจิทีเ่ปิดเผยออกมามแีนวโน้มว่าเงนิเฟ้อไดผ้่ านจุดสูงสุดไปแลว้ 
และคาดว่า Fed จะชะลอการขึน้อตัราดอกเบีย้เหลอืเพยีงแค่ 2-3 ครัง้ ในปี 2566 รวมถงึการเปิดประเทศของจนีทีถ่อืว่าเป็นปัจจยับวกสนับสนุนเศรษฐกจิทัว่
โลก รวมถงึผลประกอบการไตรมาสที ่4 ปี 2565 ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในสหรฐัฯ ยงัออกมาไดด้กีว่าทีค่าดกาณ์ แมจ้ะตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี บลจ.วรรณ จงึ
ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหลกัทรพัย์ทัว่โลกในระยะยาว โดยเฉพาะหุ้นที่มปัีจจยัพื้นฐานที่ดแีละมแีนวโน้มที่จะสามารถเติบ โตได้ในอนาคต ทัง้นี้ 
บลจ.วรรณมมีุมมองเชงิบวกต่อการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลกัของกองทุน 
ONE-UGG โดยกองทุนเป็นกองทุนทีเ่น้นการลงทุนในหุน้ทีม่กีารเตบิโตสงู และมนีวตักรรมทีส่ามารถปฏริปูอุตสาหกรรมและเขา้ไปมบีทบาทต่อวถิชีวีติของ
คนในอนาคตได ้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอกองทุนฯ ในระยะยาว

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 ถงึ 31 มกราคม 2566 ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ โดยดชันี  MSCI 

ACWI ปรบัลดลง 9.6% จากวนัที ่31 มกราคม 2565 ที ่717.38 จุด ไปอยู่ที ่648.37 จุดในวนัที ่31 มกราคม 2566 จากความกงัวลเรื่อง

สงครามรสัเซยี-ยูเครน และการปิดเมอืง ปิดประเทศในประเทศจนี ซึง่เป็นสาเหตุทีท่ําใหร้าคาสนิคา้บางอย่างปรบัตวัสงูขึน้ เช่น ราคา

พลงังาน เป็นปัจจยัทําใหเ้งนิเฟ้อเร่งตวั และส่งผลใหธ้นาคารกลางในประเทศต่างๆ ใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึ้น โดยเฉพาะ

ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ทีใ่นปี 2565 ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายทัง้สิน้ 7 ครัง้ ทําใหอ้ตัราดอกเบีย้นโยบายอยู่ที ่4.25%-4.50% 

ณ สิน้ปี 2565 ทัง้นี้ ในเดอืนธนัวาคมมกีารชะลอการขึน้ดอกเบีย้ โดยขึน้อยู่ที ่50 bps เนื่องจาก ตวัเลขดชันี CPI ของสหรฐัฯ ในไตร

มาสที ่4 ทีป่ระกาศในแต่ละเดอืน อยู่ที ่7.7% YoY, 7.1% YoY และ 6.5% YoY ตามลําดบั โดยตวัเลขทัง้ 3 เดอืนตํ่ากว่าทีต่ลาดคาด

และลดลงตดิต่อกนั รวมถงึตวัเลขค่าจา้งรายชัว่โมงของเดอืนธนัวาคม อยู่ที ่0.3% MoM ลดลงจากเดอืนก่อนหน้าที ่0.6% MoM ทําให้

นักลงทุนมองว่าเงินเฟ้อมีโอกาสผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้อตัราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มลดลง แต่นาย Jerome Powell 

ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ยงัคงยนืยนัว่าการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดนี้ยงัคงมคีวามสาํคญั เพื่อดงึเงนิเ ฟ้อสู่เป้าหมายที ่

2% 

ทางฝัง่เอเชยี ประเทศมหาอาํนาจอย่างประเทศจนี ในปี 2565 ในบางช่วงเวลา จนีปิดเมอืงใหญ่ๆ ตวัอย่างเช่น ปักกิง่

และเซีย่งไฮ ้รวมถงึใชน้โยบาย Zero Covid ที่เขม้งวด ซึง่เป็นปัจจยัทีท่ําใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวั เหน็ไดจ้ากตวัเลข GDP ปี 2565 ที่

เติบโตเพยีง 3% ถือว่าตํ่าที่สุดหลงัจากปี 2563 และตํ่ากว่าที่รฐับาลจีนวางเป้าหมายไว้ที่ 5.5% ส่งผลให้รฐับาลจีนเริ่มผ่อนคลาย

มาตรการ Zero covid ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2565 และประกาศเปิดประเทศในช่วงปลายเดอืนธนัวาคม 2565 โดยเริม่วนัที ่

8 มกราคม 2566 ทาํใหต้ลาดจนีปรบัตวัขึน้ทนัท ีรวมถงึรฐับาลเร่งออกนโยบายฟ้ืนเศรษฐกจิ เช่น การคงอตัราดอกเบีย้ไวใ้นระดบัทีต่ํ่า

เพื่อช่วยเหลอืบรษิทัภาคเอกชน นอกจากนี้ IMF คาดเศรษฐกจิจนีปี 2566 เตบิโตประมาณ 5.2% แมต้วัเลขผูต้ดิเชือ้รายวนัจะเพิม่ขึน้

เป็นจาํนวนมากหลงัการประกาศเปิดประเทศเพยีงไม่นาน

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลภาวะเศรษฐกจิ

ถดถอยและส่งผลใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวัลง ตลาดกงัวลโดยเหน็ไดจ้ากการเกดิ Inverted Yield Curve ของพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 

10 ปี กบัอายุ 2 ปี อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ คาดว่าความกงัวลดงักล่าวน่าจะเป็นผลกระทบระยะสัน้ เนื่องจาก ตวัเลขเศรษฐกจิที่

เปิดเผยออกมามแีนวโน้มว่าเงนิเฟ้อไดผ้่านจุดสงูสดุไปแลว้ และคาดว่า Fed จะชะลอการขึน้อตัราดอกเบีย้เหลอืเพยีงแค่ 2-3 ครัง้ ในปี 

2566 รวมถงึการเปิดประเทศของจนีทีถ่อืว่าเป็นปัจจยับวกสนบัสนุนเศรษฐกจิทัว่โลก รวมถงึผลประกอบการไตรมาสที ่4 ปี 2565 ของ

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในสหรฐัฯ ยงัออกมาไดด้กีว่าทีค่าดกาณ์ แมจ้ะตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 5 ปี บลจ.วรรณ จงึยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาด

หลกัทรพัย์ทัว่โลกในระยะยาว โดยเฉพาะหุ้นทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานที่ดแีละมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถเติบโตไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ บลจ.วรรณมี

มุมมองเชงิบวกต่อการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึง่เป็นกองทุนหลกัของกองทุน

ONE-UGG โดยกองทุนเป็นกองทุนทีเ่น้นการลงทุนในหุน้ทีม่กีารเตบิโตสงู และมนีวตักรรมทีส่ามารถปฏริูปอุตสาหกรรมและเขา้ไปมี

บทบาทต่อวถิชีวีติของคนในอนาคตได ้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอกองทุนฯ ในระยะยาว

รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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กองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีล่งทนุในกองทนุต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (feeder fund) 
กองทนุรวมมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 6 ชนิด
1. หน่วยลงทนุชนิดไมจ่า่ยเงนิปันผล สําหรบัผูล้งทนุทัว่ไป (RA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-RA
2. หน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงนิปันผล สําหรบัผูล้งทนุทัว่ไป (RD) : ชื่อย่อ ONE-UGG-RD 
3. หน่วยลงทนุชนิดไมจ่า่ยเงนิปันผล สําหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (IA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-IA 
4. หน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงนิปันผล สําหรบับุคคลธรรมดา และนติบิุคคล (ID) : ชื่อย่อ ONE-UGG-ID 
5. หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบไมจ่า่ยเงนิปันผล (ASSF) : ชื่อย่อ ONE-UGG-ASSF
6. หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบจา่ยเงนิปันผล (DSSF) ) : ชื่อย่อ ONE-UGG-DSSF
ทัง้นี้ ก่อนเปิดใหบ้รกิารชนิดหน่วยลงทนุ RD, ID, DSSF เพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบลว่งหน้า โดยตดิประกาศไว้ที่

สํานกังานของบรษิทัจดัการ และสํานกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
อายุโครงการ : ไมก่ําหนดอายโุครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 18,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 4 กุมภาพนัธ ์2559
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Master Fund) คอื กองทนุ Baillie Gifford Worldwide Long 
Term Global Growth Fund (กองทนุหลกั) ในหน่วยลงทนุชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมลูค่า) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทนุ โดยกองทนุหลกัอยู่ภายใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบรหิารจดัการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทนุหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้
ทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนุมตัขิองธนาคารกลางแหง่ไอรแ์ลนด ์(Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS กองทนุหลกัมนีโยบายลงทนุในตราสารทนุจาํนวน 30 ถงึ 60 
หลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย (regulated market) อย่างน้อย 1 แหง่ โดยตราสารทนุทีก่องทนุจะลงทนุสว่นใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สามญั และหลกัทรพัยท์ี่สามารถเปลีย่นมอืได ้
(transferable securities) อื่น ๆ เชน่ หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิ ์หลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิแ์ปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง 
หรอืในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalisation) เกนิกว่า 4,000 ลา้น USD ณ ขณะทีล่งทนุ ทัง้นี้ กลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุหลกัคือการลงทนุใน
ตราสารทนุทัว่โลกเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีแ่ขง็แกรง่ในระยะยาว ในหุน้ทีพ่จิารณาแลว้วา่มศีกัยภาพในการเตบิโตทีแ่ขง็แกรง่ โดยการพจิารณาคดัเลอืกแบบรายตวัจากทมีผูจ้ดัการกองทนุ ฯลฯ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 มกราคม ของทกุปี
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทกุวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ : ทกุวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2022 - 31/01/2023) :   0.22
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1
ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธรุกจิ หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

หมายเหต ุ: *เริม่ตัง้แต่วนัที ่บลจ. วรรณ ไดร้บัโอนกองทนุ ONE-UGG คอื วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 (กองทนุจดัตัง้วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2559)

ชนิดหน่วยลงทนุ RA

สทิธทิี่จะไดร้บัปันผล ไมจ่่าย

มลูค่าข ัน้ตํ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1 บาท

มลูค่าข ัน้ตํ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1 บาท

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.177)

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321)

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.2675)

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน(Front-end Fee) (%ของมลูค่าซือ้ขาย) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.50)

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน(Back-end Fee) (%ของมลูค่าซือ้ขาย) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) (%ของมลูค่าซือ้ขาย)
อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั 

และจากบรษิทัจดัการอืน่

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) (%ของมลูค่าซือ้ขาย)
อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้กรณสีบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอืน่
ชนิดหน่วยลงทนุ ID (ยงัไม่เปิดให้บริการ)

สทิธทิี่จะไดร้บัปันผล จ่าย

มลูค่าข ัน้ตํ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 25,000,000

มลูค่าข ัน้ตํ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000,000

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน(Front-end Fee) (%ของมลูค่าซือ้ขาย) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน(Back-end Fee) (%ของมลูค่าซือ้ขาย) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) (%ของมลูค่าซือ้ขาย)
อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั 

และจากบรษิทัจดัการอืน่

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) (%ของมลูค่าซือ้ขาย)
อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้กรณสีบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอืน่

RD (ยงัไม่เปิดให้บริการ) IA

จ่าย ไมจ่่าย

5,000 บาท 25,000,000

1,000 บาท 1,000,000

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.177)

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321)

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.2675)

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)

อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั 
และจากบรษิทัจดัการอืน่

อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั 
และจากบรษิทัจดัการอืน่

อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้กรณสีบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอืน่

อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้กรณสีบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอืน่

ASSF DSSF (ยงัไม่เปิดให้บริการ)

ไมจ่่าย จ่าย

2,000 บาท 2,000 บาท

2,000 บาท 2,000 บาท

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.177) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.2675) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั 
และจากบรษิทัจดัการอืน่

อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการเดยีวกนั 
และจากบรษิทัจดัการอืน่

อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้กรณสีบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอืน่

อตัราค่าธรรมเนยีมเดยีวกนั ทัง้กรณสีบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอืน่

รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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กองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 21.8810 บาท

รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 10,972,272.73 8,750,568,092.68   93.50%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund 1,153,407.77   406,768,899.33     4.35%
รวมหน่วยลงทนุ 9,157,336,992.01 97.85%
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสกิรไทย  424,279,872.22 4.53%
รวมเงินฝากธนาคาร 424,279,872.22 4.53%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  104,561,735.10 1.12%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (327,316,213.47) -3.50%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 9,358,862,385.86    100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566
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กองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2566

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2566 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ASSF 11,671.31             0.13
    -   หน่วยลงทุนชนดิ IA 418.25                 0.01
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 93,969.56             1.04
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 2,892.52              0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 24,104.35             0.27
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 80.00                  0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 1,230.15              0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 134,366.15              1.49
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 9,010,206,557.02    บาท

รายการ จ านวนเงิน ร้อยละของ
หน่วย:บาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั -                     -                      

รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 กมุภาพนัธ ์2565 - 31 มกราคม 2566)
-ไม่ม-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรง
หรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ ์กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. นายคณิน นามโคตร 7. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 8. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์
9. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 10. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 11. น.ส.วราภรณ์ ไกรวรรณ 12. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์
13. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 14. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมส่ามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2565 (1 กมุภาพนัธ ์2565 - 31 มกราคม 2566)
ของกองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้ (arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย

รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

13



รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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รายงานประจาํปี
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
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