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รายงานประจําปี 2
วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
รายงานความเห็นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
ในฐานะบริ ษทั จัดการของกองทุนเปิ ด วรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
เรียน ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของรอบปี บญ
ั ชีและรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง
ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 กุมภาพัน ธ์ 2564 ถึงวัน ที่ 31 มกราคม 2565 และวัน ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวัน ที่ 31 มกราคม 2565 ของกองทุน เปิ ด วรรณ อัล ติเมท
โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่ านมากองทุน เปิ ดวรรณ อัล ติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่ ว ยลงทุน ชนิดไม่จ่ายเงิน ปั น ผล สําหรับนิติ บุค คล
(ONE-UGG-IA) มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง อยู่ท่ี -22.43% เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งคํานวณจากดัชนีช้วี ดั คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total
Return USD ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อ คํานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
อยู่ท่ี 15.18% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)
ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมากองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่ วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่
(ONE-UGG-RA) มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง อยู่ท่ี -22.29% เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งคํานวณจากดัชนีช้วี ดั คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total
Return USD ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อ คํานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
อยู่ท่ี 15.18% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)
ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่ านมากองทุนเปิ ดวรรณ อัล ติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่ ว ยลงทุนชนิดเพื่อ การออม แบบไม่จ่ายเงิน ปั น ผล
(ONE-UGG-ASSF) มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง อยู่ท่ี -22.40% เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึง่ คํานวณจากดัชนีชว้ี ดั คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total
Return USD ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อ คํานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
อยู่ท่ี 15.18% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)
กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดีย ว
(Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่ วยลงทุนชนิด Class B net accumulation
(ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภ ายใต้ Baillie Gifford
Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ทัง้ นี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตัง้ ทีป่ ระเทศ
ไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมตั ขิ องธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ฯลฯ
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ตลาดหุน้ ทัวโลกปรั
่
บตัวเพิม่ สูงขึน้ โดยดัชนี MSCI ACWI ปรับตัวขึน้
11.65% ทัง้ นี้ ปั จจัย หลักที่ส่งผลต่ อ ตลาดหุ้น ทัวโลกในช่
่
ว งเวลาดังกล่าว คือ การเติบโตเศรษฐกิจที่ดีข้นึ จากการกระจายวัค ซี นที่ค รอบคลุ มมากขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว คือ สหรัฐฯ และยุโรป ทําให้ความเสีย่ งทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจลดลงและจากการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งในปี 2564 ก็ม ี
มติคงดอกเบีย้ นโยบายเพือ่ สนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจต่อไป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงการผ่อนคลายทางการเงิน โดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
(Deposit Facility) ที่ -0.50% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Marginal Lending Facility) ที่ 0.25% และอัตราดอกเบี้ย Main Refinancing Operations ที่ 0% ตลอด
ช่วงระยะเวลารอบบัญชี ส่วนทางด้านธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติเป็ นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Federal Funds Rate ไว้ทร่ี ะดับตํ่า 0-0.25%
ตลอดช่วงระยะเวลารอบบัญชี อย่างไรก็ตามปั จจัยทีส่ ร้างความผันผวนให้กบั ตลาดคือ การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า ในช่วงเดือน กรกฎาคม
2564 ทีท่ าํ ให้สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดทีเ่ ข็มงวดขึน้ เช่นเดียวกับบางประเทศในยุโรป เช่น สเปน อิตาลี ฝรังเศส
่
ทีย่ อดผู้ตดิ เชื้อ
เริม่ เร่งตัวอีกครัง้ และในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทีค่ น้ พบการกลายพันธุข์ องโควิดสายพันธุใ์ หม่โอไมครอน ทีม่ อี ตั ราการแพร่ระะบาดทีร่ วดเร็วกว่าสายพันธุ์
เก่าๆ อีกทัง้ ยังไม่มคี วามแน่ ชดั ว่าวัคซีนที่มอี ยู่จะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์น้ีได้หรือไม่ ทําให้ ตลาดปรับตัวลดลงในช่วงเวลา
ดังกล่าว
ในช่วงต้นปี 2565 ตลาดหุน้ ทัวโลกปรั
่
บตัวลง นําโดยหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี จากความกังวลการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวของ Fed เพื่อ
ต่อสูก้ บั เงินเฟ้ อ โดยเงินเฟ้ อทัวไป
่ (CPI) เดือนธ.ค. 2564 ขยายตัว 7.0%เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ทแ่ี ล้ว นับเป็ นการขยายตัวสูงสุดนับตัง้ แต่ปี
2525 ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน (core CPI) เดือนธ.ค. 2564 ขยายตัว 5.5%จากปี ทแ่ี ล้ว
บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ ทัวโลกมี
่
โอกาสเผชิญกับความผันผวนได้ในระยะสัน้ ทัง้ จากความกังวลต่อเงินเฟ้ อ ซึ่งจะส่ง ผลต่อการดําเนิน
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึง่ ถ้าเงินเฟ้ อสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ Fed ก็มโี อกาสในการ
ใช้นโยบายการเงินทีต่ ึงตัวมากขึ้น เช่นการนํ าการลดขนาดงบดุลมาใช้ (Quantitative Tightening) หรือการเพิม่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่ าที่ตลาด
คาดการณ์ ประกอบกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน พยายามผลักดันการปรับขึน้ ภาษีของบริษทั จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ จะกดดันให้ตลาด
เกิดความผันผวนได้ในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม บลจ.วรรณ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นทัวโลกในระยะยาว
่
โดยเฉพาะหลังนโยบายการเงิน มีการ
ประกาศออกมาชัดเจนและมีความแน่นอนแล้ว เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวัคซีนในหลายๆ ประเทศ ซึ่งจะเป็ น
ปั จจัยหนุ นให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดําเนินได้ตามปกติอกี ครัง้ และส่งผลบวกต่อหุน้ ทัวโลก
่
โดยเฉพาะหุน้ ทีม่ ปี ั จจัยพื้ นฐานทีด่ แี ละมีแนวโน้มทีจ่ ะ
สามารถเติบโตได้ในอนาคต ทัง้ นี้ บลจ.วรรณมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund ซึ่งเป็ นกองทุน
หลักของกองทุน ONE-UGG โดยกองทุนเป็ นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นทีม่ กี ารเติบโตสูง และมีนวัตกรรมที่สามารถปฏิรูปอุตสาหกรรมและเข้าไปมี
บทบาทต่อวิถชี วี ติ ของคนในอนาคตได้ ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อกองทุนฯ ในระยะยาว
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ ด้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษทั ดูแลเงิน
ลงทุนของท่าน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะยังคงมุง่ มันบริ
่ หารเงินลงทุนของผูล้ งทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของท่านผูถ้ อื
หน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด

รายงานประจําปี 3
วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
สรุปภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ตลาดหุน้ ทัวโลกปรั
่
บตัวเพิม่ สูงขึน้ โดยดัชนี MSCI
ACWI ปรับตัวขึน้ 11.65% ทัง้ นี้ ปั จจัยหลักทีส่ ่งผลต่อตลาดหุ้นทัวโลกในช่
่
วงเวลาดังกล่าว คือ การเติบโตเศรษฐกิจที่ดขี น้ึ จากการ
กระจายวัคซีนทีค่ รอบคลุมมากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว คือ สหรัฐฯ และยุโรป ทําให้ความเสีย่ งทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจลดลงและ
จากการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งในปี 2564 ก็มมี ติคงดอกเบีย้ นโยบายเพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจต่อ ไป ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) คงการผ่อนคลายทางการเงิน โดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Facility) ที่ -0.50% อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
(Marginal Lending Facility) ที่ 0.25% และอัตราดอกเบีย้ Main Refinancing Operations ที่ 0% ตลอดช่วงระยะเวลารอบบัญชี ส่วน
ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติเป็ นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย Federal Funds Rate ไว้ทร่ี ะดับตํ่า 0-0.25% ตลอดช่วง
ระยะเวลารอบบัญชี อย่างไรก็ตามปั จจัยทีส่ ร้างความผันผวนให้กบั ตลาดคือ การระบาดของ COVID-19 สายพันธุเ์ ดลต้า ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2564 ทีท่ าํ ให้สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดทีเ่ ข็มงวดขึน้ เช่นเดียวกับบางประเทศในยุโ รป เช่น สเปน
อิต าลี ฝรัง่ เศส ที่ยอดผู้ติดเชื้อเริ่มเร่ง ตัวอีก ครัง้ และในเดือนพฤศจิก ายน 2564 ที่ค้น พบการกลายพันธุ์ข องโควิดสายพัน ธุ์ใ หม่
โอไมครอน ทีม่ อี ตั ราการแพร่ระะบาดทีร่ วดเร็วกว่าสายพันธุเ์ ก่าๆ อีกทัง้ ยังไม่มคี วามแน่ชดั ว่าวัคซีนทีม่ ีอยู่จะสามารถรับมือกับการแพร่
ระบาดของโควิดสายพันธุน์ ้ไี ด้หรือไม่ ทําให้ตลาดปรับตัวลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว
ในช่วงต้นปี 2565 ตลาดหุน้ ทัวโลกปรั
่
บตัวลง นําโดยหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี จากความกังวลการใช้นโยบายการเงินแบบ

ตึงตัวของ Fed เพื่อต่อสูก้ บั เงินเฟ้ อ โดยเงินเฟ้ อทัวไป
่ (CPI) เดือนธ.ค. 2564 ขยายตัว 7.0%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ทแ่ี ล้ว
นับเป็ นการขยายตัวสูงสุดนับตัง้ แต่ปี2525 ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน (core CPI) เดือนธ.ค. 2564 ขยายตัว 5.5%จากปี ทแ่ี ล้ว
บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ ทัวโลกมี
่
โอกาสเผชิญกับความผันผวนได้ในระยะสัน้ ทัง้ จากความกังวลต่อเงินเฟ้ อ ซึง่ จะ
ส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึง่ ถ้าเงินเฟ้ อสหรัฐฯ
ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ Fed ก็มโี อกาสในการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึน้ เช่นการนํ าการลดขนาดงบดุลมาใช้ (Quantitative
Tightening) หรือการเพิม่ อัตราดอกเบีย้ นโยบายเร็วกว่าทีต่ ลาดคาดการณ์ ประกอบกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน พยายามผลัก ดันการ
ปรับขึน้ ภาษีของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึง่ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้จะกดดันให้ตลาดเกิดความผันผวนได้ในระยะสั ้น อย่างไรก็ตาม
บลจ.วรรณ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุน้ ทัวโลกในระยะยาว
่
โดยเฉพาะหลังนโยบายการเงินมีการประกาศออกมาชัดเจนแล ะมี

ความแน่นอนแล้ว เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวัคซีนในหลายๆ ประเทศ ซึ่ งจะเป็ นปั จจัย
หนุนให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดําเนินได้ตามปกติอกี ครัง้ และส่งผลบวกต่อหุน้ ทัวโลก
่
โดยเฉพาะหุน้ ทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐานทีด่ แี ละมี
แนวโน้มทีจ่ ะสามารถเติบโตได้ในอนาคต ทัง้ นี้ บลจ.วรรณมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Long Term Global
Growth Fund

ซึง่ เป็ นกองทุนหลักของกองทุน ONE-UGG โดยกองทุนเป็ นกองทุนทีเ่ น้นการลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารเติบโตสูง และมี

นวัตกรรมทีส่ ามารถปฏิรปู อุตสาหกรรมและเข้าไปมีบทบาทต่อวิถชี วี ติ ของคนในอนาคตได้ ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อกองทุน ฯ ในระยะยาว

รายงานประจําปี 4
วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ประเภทโครงการ :
กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่ งทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ (RA) : ชือ่ ย่อ ONE-UGG-RA 2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ (RD) : ชือ่ ย่อ ONE-UGG-RD
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สําหรับบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล (IA) : ชือ่ ย่อ ONE-UGG-IA 4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สําหรับบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล (ID) : ชือ่ ย่อ ONE-UGG-ID
ทัง้ นี้ ก่อนเปิ ดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน RD, IA, ID เพิม่ เติม บริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ทส่ี าํ นักงานของบริษทั จัดการ
และสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
อายุโครงการ :
ไม่กาํ หนดอายุโครงการ
จานวนเงิ นทุนจดทะเบียนของโครงการ :
18,000 ล้านบาท
วันเริ่ มต้นโครงการ :
4 กุมภาพันธ์ 2559
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :
ระดับ 6 (ความเสีย่ งสูง)
นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global
Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้
Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ทัง้ นี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตัง้ ทีป่ ระเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมตั ขิ องธนาคารกลาง
แห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนจํานวน 30 ถึง 60 หลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขาย (regulated market) อย่าง
น้อย 1 แห่ง โดยตราสารทุนทีก่ องทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุน้ สามัญ และหลักทรัพย์ทส่ี ามารถเปลีย่ นมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์บุรมิ สิทธิ ์ หลักทรัพย์บุ
ริมสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีไ่ ม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) เกินกว่า 4,000 ล้าน
์
USD ณ ขณะทีล่ งทุน ทัง้ นี้ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักคือการลงทุนในตราสารทุนทัวโลกเพื
่
่อสร้างผลตอบแทนทีแ่ ข็งแกร่งในระยะยาว ในหุน้ ทีพ่ จิ ารณาแล้วว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง โดยการ
พิจารณาคัดเลือกแบบรายตัวจากทีมผูจ้ ดั การกองทุน ฯลฯ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
บลจ.วรรณ จํากัด
รอบระยะเวลาบัญชี :
31 มกราคม ของทุกปี
กาหนดเวลาในการขายหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
กาหนดเวลาในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ชนิ ดหน่ วยลงทุน
สิทธิท่จี ะได้รบั ปั นผล***
มูลค่าขัน้ ต่าการสั ่งซือ้ ครังแรก
้
มูลค่าขัน้ ต่าการสั ่งซือ้ ครังถั
้ ดไป

ชนิ ดหน่ วยลงทุน RA

ชนิ ดหน่ วยลงทุน RD ชนิ ดหน่ วยลงทุน IA
ยังไม่เปิ ดบริ การ
ยังไม่เปิ ดบริ การ

ชนิ ดหน่ วยลงทุน ID

ไม่จ่าย

จ่าย

ไม่จ่าย

จ่าย

5,000 บาท

5,000 บาท

25,000,000 บาท

25,000,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (%ต่อปี ของ NAV)*

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.675

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (%ต่อปี ของ NAV)*

ไม่เกินร้อยละ 0.535

ไม่เกินร้อยละ 0.535

ไม่เกินร้อยละ 0.535

ไม่เกินร้อยละ 0.535

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (%ต่อปี ของ NAV)*

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)**

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) **

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) **

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่เกินร้อยละ 2.14

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2021 - 31/01/2022) : 0.57
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :
บลจ.วรรณ จํากัด ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือทีผ่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ร ับการแต่งตัง้ จากบลจ.วรรณ
หมายเหตุ : *เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ บลจ. วรรณ ได้รบั โอนกองทุน ONE-UGG คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (กองทุนจัดตัง้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)

รายงานประจําปี 5
วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
หลักทรัพย์
มูลค่าตาม
หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
จานวน
ราคาตลาด
(บาท)
หลักทรัพย์
หน่ วยลงทุน
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
รวมหน่ วยลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203B
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสิกรไทย
รวมเงิ นฝากธนาคาร
สินทรัพย์อน่ื ๆ
หนีส้ นิ อืน่ ๆ
รวมทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน

% NAV

9,819,272.73 10,312,284,098.44 92.54%
1,523,407.77
710,146,320.19 6.37%
11,022,430,418.63 98.91%
8,000.00

7,999,846.56
7,999,846.56

0.07%
0.07%

327,239,637.00 2.94%
327,239,637.00 2.94%
31,283,765.42 0.28%
(244,871,691.01) -2.20%
11,144,081,976.60 100.00%

กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่ วยลงทุน 29.2195 บาท
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กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
รายชือ่ บริ ษัทนายหน้ าที่ได้รบั ค่านายหน้ าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบปี บัญชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
อันดับ

-

รายชือ่ บริ ษัทนายหน้ า

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด

ค่านายหน้ าจากการ

ร้อยละของ

ซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้ า

(หน่ วย : บาท)

ทัง้ หมด

-

-

-

-
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ของรอบปี บัญชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
จานวนเงิน
ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses)
หน่ วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
- หน่วยลงทุนชนิด ASSF
14,110.83
0.09
- หน่วยลงทุนชนิด IA
2,464.55
0.02
- หน่วยลงทุนชนิด RA
210,043.81
1.36
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
4,941.12
0.03
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)
69,390.20
0.45
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
80.00
0.00
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
904.97
0.01
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด*
301,935.48
1.96
*ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ค่าเฉลีย่ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน 15,391,208,687.50
บาท
รายการ
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก

จานวนเงิน
ร้อยละของ
หน่ วย:บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,240,326.78
0.01%
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ข้อมูลอื่นๆ ที่ผถ้ ู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมรอบปี บัญชี (1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565)
-ไม่ม-ี
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบ่ี ลจ.วรรณ จํากัดโดยตรง
หรือที่ website ของบลจ.วรรณ จํากัด (http://www.one-asset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ ดั การกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ
2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร
3. นายสันธาน เฮงสกุล
4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ
5. น.ส.จารุภทั ร์ ศรีจาํ เริญ
6. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์
7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ
9. น.ส.กวิศา เหมเวช
10. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวฒ
ั นานนท์
11. นายสิทธิ ์ จ่างตระกูล
12. นายธัชธรรม วิจารณกรณ์
• กรณีทก่ี องทุนฯ ลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ ในรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทัง้ เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นศูนย์ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไมสามารถชําระหนี้ได้ (ถ้ามี) :
-ไม่ม-ี
• ข้อมูลการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น (ถ้ามี) :
-ไม่ม-ี
• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) :
-ไม่ม-ี
• ข้อมูลการดําเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่าสุด : -ไม่ม-ี
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ http://www.one-asset.com

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่
กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) ใช้บริ การบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

1

บริ ษัททีใ่ ห้ผลประโยชน์
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ข่าวสาร และบทวิเคราะห์

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจัดตัง้ และจัดการของบลจ. วรรณ จากัด
ประจาปี 2564 (1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565)
ของกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
สัดส่วนการทาธุรกรรม
แต่ละประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประเภทธุรกรรม

เมือ่ เปรียบเทียบกับการทาธุรกรรม
ประเภทเดียวกันนัน้ ทัง้ หมด
(ร้อยละ)

1. การซือ้ ขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้า

-

ซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ โดยตรงกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
3. การซือ้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีอ่ อกใหม่

-

ทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย (underwriter)
หรือผูจ้ ดั การโครงการประมูลตราสารแห่งหนี้ (arranger)
4. การซือ้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นผูอ้ อก
5. การซือ้ ตราสารแห่งหนีท้ บ่ี ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นผูร้ บั รอง
รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี้ย

-
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