รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่ งทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ (RA) : ชือ่ ย่อ ONE-UGG-RA
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ (RD) : ชือ่ ย่อ ONE-UGG-RD
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล (IA) : ชือ่ ย่อ ONE-UGG-IA
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล (ID) : ชือ่ ย่อ ONE-UGG-ID
ทัง้ นี้ ก่อนเปิ ดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน RD, IA, ID เพิม่ เติม บริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
โดยติดประกาศไว้ทส่ี านักงานของบริษทั จัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
อายุโครงการ :
ไม่กาหนดอายุโครงการ
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
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment
Management (Europe) Limited ทัง้ นี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตัง้ ทีป่ ระเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมตั ขิ องธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland)
และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนจานวน 30 ถึง 60 หลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) อย่างน้อย 1 แห่ง โดย
ตราสารทุนทีก่ องทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุน้ สามัญ และหลักทรัพย์ทส่ี ามารถเปลีย่ นมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ
หลักทรัพย์บุรมิ สิทธิ ์ หลักทรัพย์บุรมิ สิทธิแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีไ่ ม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมี
์
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) เกินกว่า 4,000 ล้าน USD ณ ขณะทีล่ งทุน ทัง้ นี้ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักคือการลงทุนในตราสารทุนทัว่
โลกเพือ่ สร้างผลตอบแทนทีแ่ ข็งแกร่งในระยะยาว ในหุน้ ทีพ่ จิ ารณาแล้วว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง โดยการพิจารณาคัดเลือกแบบรายตัวจากทีมผูจ้ ดั การกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ กองทุนหลักจะนาเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ
ในสกุลเงินอื่นใด โดยกองทุนจะทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และ/หรือได้รบั เงินลงทุนคืนต่ากว่าทีล่ งทุนเริม่ แรกได้ นอกจากนัน้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุนหลัก ฯลฯ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
บลจ.วรรณ จากัด
รอบระยะเวลาบัญชี :
31 มกราคม ของทุกปี
กาหนดเวลาในการขายหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
กาหนดเวลาในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ชนิ ดหน่ วยลงทุน
สิทธิท่จี ะได้รบั ปั นผล***

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

มูลค่าขัน้ ต่าการสั ่งซือ้ ครังแรก
้

5,000 บาท

5,000 บาท

25,000,000 บาท

25,000,000 บาท

มูลค่าขัน้ ต่าการสั ่งซือ้ ครังถั
้ ดไป

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 - 31/07/2021) : 0.25
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :
บลจ.วรรณ จากัด ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ
หรือทีผ่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบลจ.วรรณ
หมายเหตุ : *เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ บลจ. วรรณ ได้รบั โอนกองทุน ONE-UGG คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (กองทุนจัดตัง้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผถ้ ู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564)
-ไม่ม-ี
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ทบ่ี ลจ.วรรณ จากัดโดยตรงหรือที่ website ของบลจ.วรรณ จากัด (http://www.one-asset.com)
และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ ดั การกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ
2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร
3. นายสันธาน เฮงสกุล
4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ
5. นายเกรียงไกร ทานุทศั น์
6. น.ส.จารุภทั ร์ ศรีจาเริญ
7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์
8. น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ
10. น.ส.กวิศา เหมเวช
11. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวฒ
ั นานนท์
12. นายสิทธิ ์ จ่างตระกูล
13. นายธัชธรรม วิจารณกรณ์
• กรณีทก่ี องทุนฯ ลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทัง้ เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นศูนย์ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไมสามารถชาระหนี้ได้ (ถ้ามี) :
-ไม่ม-ี
• ข้อมูลการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อืน่ (ถ้ามี) :
-ไม่ม-ี
• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) :
-ไม่ม-ี
• ข้อมูลการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่าสุด :
-ไม่ม-ี
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ http://www.one-asset.com

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัททีใ่ ห้ผลประโยชน์
-

-

ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั
-

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-

กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
รายชือ่ บริ ษัทนายหน้ าที่ได้รบั ค่านายหน้ าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
อันดับ

-

รายชือ่ บริ ษัทนายหน้ า

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด

ค่านายหน้ าจากการ

ร้อยละของ

ซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้ า

(หน่ วย : บาท)

ทัง้ หมด

-

-

-

-

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
จานวนเงิ น
ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses)
หน่ วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
- หน่วยลงทุนชนิด ASSF
7,246.97
0.05
- หน่วยลงทุนชนิด IA
1,401.29
0.01
- หน่วยลงทุนชนิด RA
126,259.29
0.79
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
2,529.52
0.02
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)
42,158.61
0.26
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
35.92
0.00
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
472.73
0.00
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด*
้
180,104.33
1.13
*ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ค่าเฉลีย่ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน 15,888,766,968.75
บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
มูลค่าตาม
หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
จานวน
ราคาตลาด
(บาท)
หลักทรัพย์
หน่ วยลงทุน
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund
รวมหน่ วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อน่ื ๆ
หนีส้ นิ อืน่ ๆ
รวมทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน

% NAV

11,525,272.7330 15,930,747,203.17 93.49%
1,663,407.77
1,021,288,409.33 5.99%
16,952,035,612.50 99.48%
734,693,216.63 4.31%
734,693,216.63 4.31%
(168,903,700.23) -0.99%
(476,942,000.78) -2.80%
17,040,883,128.12 100.00%

กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่ วยลงทุน 39.0487 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
1 ก.พ. 64 - 31 ก.ค. 64

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 16,337,981,182.89 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบีย้
จากการขายเงินลงทุน
ค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชีตดั จ่าย
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
เจ้าหนี้
จากการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
จากสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สุทธิ

16,952,035,612.50
734,642,831.94
50,384.69
248,804,046.81
84,714.48
17,935,617,590.42

441,918,642.43
417,792,461.52
33,700,861.19
1,322,497.16
894,734,462.30
17,040,883,128.12

สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผู้ถือหน่ วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไรสะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ

8,857,409,164.87
3,819,476,423.60
17,040,883,128.12

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายแล้วทังหมด
้
ณ วันสิน้ ปี (หน่ วย)

39.0487
436,399,753.9524

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่ วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่ วยดังนี้
หน่ วยลงทุนชนิด ASSF
หน่ วยลงทุนชนิด IA
หน่ วยลงทุนชนิด RA

4,363,997,539.65

39.0008
38.9852
39.0525

จานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายแล้วทังหมด
้
(หน่ วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่ วยดังนี้
หน่ วยลงทุนชนิด ASSF
25,656,222.8021
หน่ วยลงทุนชนิด IA
4,622,308.9256
หน่ วยลงทุนชนิด RA
406,121,222.2247
รวม
436,399,753.9524
หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยงั ไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผูส้ อบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
1 ก.พ. 64 - 31 ก.ค. 64

รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย้
รายได้จากการให้ยมื หลักทรัพย์
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จา่ ย
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ

134,907,552.57
2,529,516.70
42,158,610.07
35,918.36
472,734.63
180,104,332.33
(177,554,731.00)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากสัญญาตราสารอนุพนั ธ์
รายการกาไรสุทธิท่เกิ
่ี ดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไรจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

154,862,884.88
265,624,446.68
(389,048,207.02)
756,087,917.54
787,527,042.08

การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

609,972,311.08

การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิด ASSF
หน่วยลงทุนชนิด IA
หน่วยลงทุนชนิด RA
รวม

40,187,206.06
14,411,020.45
555,374,084.57
609,972,311.08

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยงั ไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผูส้ อบบัญชี

309,274.55
2,240,326.78
2,549,601.33

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
งบประกอบรายละเอี ยดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงิ นลงทุน
เงิ นต้น /

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

จานวนหน่วย

(บาท)

มูลค่าเงิ นลงทุน

เงิ นลงทุนในต่างประเทศ

16,952,035,612.50

100.00

11,525,272.7330

15,930,747,203.17

93.98

1,663,407.7730

1,021,288,409.33
16,952,035,612.50

6.02
100.00

หน่วยลงทุน
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 16,337,981,182.89 บาท)
หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยงั ไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผูส้ อบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

รายงานความเห็นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
ในฐานะบริ ษทั จัดการของกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด (บลจ. วรรณ) ขอนาส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ในรอบระยะเวลาทีผ่ ่านมากองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่ วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับผูล้ งทุ นทัวไป
่ (ONEUGG-RA) สร้างผลตอบแทนได้รอ้ ยละ 3.85 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15.23 ซึ่งคานวณจากดัชนีช้วี ดั คือ ดัชนี MSCI ACWI Net
Total Return USD ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ย นเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 15 (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)
ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่ วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับนิติบุค คล (ONEUGG-IA) สร้างผลตอบแทนได้รอ้ ยละ 3.67 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15.23 ซึง่ คานวณจากดัชนีชว้ี ดั คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total
Return USD ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ
15 (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)
ในรอบระยะเวลาทีผ่ ่านมากองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปั นผล (ONEUGG-ASSF) สร้างผลตอบแทนได้รอ้ ยละ 3.70 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15.23 ซึ่งคานวณจากดัชนีช้วี ดั คือ ดัชนี MSCI ACWI Net
Total Return USD ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ย นเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 15 (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)
กองทุนเปิ ดวรรณ 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 โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้ Baillie Gifford
Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ทัง้ นี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตัง้ ที่
ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมตั ขิ องธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ฯลฯ
ดัชนี MSCI ACWI ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ปรับตัวขึน้ 12.72% โดยดัชนีฯ ปรับตัวลงอย่าง
หนักในช่วงครึง่ หลังของเดือนกุมภาพันธ์ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว กดดันให้นักลงทุ นขายทากาไรในตลาดหุน้
โดยเฉพาะหุน้ ในกลุ่มเติบโตสูง (Growth) ก่อนดัชนีฯจะปรับตัวขึน้ อีกครัง้ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากคากล่าวของคุณพาวเวลล์ว่า
เงินเฟ้ อนัน้ เพิม่ ขึน้ เพียงชัวคราวในช่
่
วงเศรษฐกิจฟื้ นตัวเท่านัน้ และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงไม่มนี โยบายขึน้ อัตราดอกเบี้ย ประกอบกับสภาสูง
สหรัฐฯ มีการผ่านกฏหมายงบประมาณจานวน 1.9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้สาเร็จ อีกทัง้ ในเดือนเมษายน มีการประกาศแผนการ
ลงทุนครัง้ ใหญ่ของประธานนาธิบดีไบเดน มูลค่า 2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ทัง้ นี้ ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ มีอตั ราการฉีดวัค ซีนทีค่ ลอบคลุมมาก
ขึน้ ทาให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตทีด่ ขี น้ึ ส่งผลให้ดชั นีฯ ปรับตัวขึน้ ตามมา
การประกาศ CPI เดือนเมษายนทีพ่ ุ่งขึน้ 4.21% สูงกว่าทีต่ ลาดคาดการณ์ กดดันให้ตลาดหุน้ ทัวโลกปรั
่
บตัวลงอีกครัง้ ในช่วงกลางเดื อนพฤษภาคม อีกทัง้
ในเดือนมิถุนายน ทีป่ ระชุม FOMC ได้ปรับเพิม่ คาดการณ์เงินเฟ้ อขึน้ เป็ น 3.4% และ Dot Plot ชีว้ ่า Fed จะปรับเพิม่ ดอกเบี้ย 2 ครัง้ ในปิ 2566 เร็วขึน้ จาก
คาดการณ์เดิม ส่งผลให้ดชั นีฯ ปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลง หลังนักลงทุนคาดว่าการปรับตัว ขึน้ ของ CPI เป็ น
การปรับตัวขึน้ เพียงชัวคราว
่
ส่งผลให้คาดการณ์เงินเฟ้ อลดลง และหุน้ กลุ่ม Growth ปรับตัวขึน้ อีกครัง้ ต่อมา ดัชนีฯ ปรับตัว ลงอย่างหนักอีกครัง้ ในช่วงต้น
เดือนเดือนกรกฎาคม จากความกังวลเกีย่ วกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุเ์ ดลต้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทส่ี ถานการณ์การแพร่
ระบาดยังควบคุมไม่ได้
ทัง้ นี้ตลาดหุน้ จีนปรับตัวลงต่อเนื่องตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ จากนโยบายการควบคุมของภาครัฐ โดยในเดือนกรกฎาคมมีแรงกดดันจาก
มาตรการของรัฐบาลจีนทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ในบริษทั กลุ่มการศึกษานอกเวลา อีกทัง้ บริษทั เทคโนโลยีขนาดใหญ่กไ็ ด้รบั ผลกระทบจากการทีท่ างการจีนออก
กฏเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวดมากขึน้ ทีม่ งุ่ เน้นไปทีป่ ระเด็นกฏหมายการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยของข้อมูล
บลจ. วรรณ มองว่าตลาดหุน้ ทัวโลกมี
่
โอกาสเผชิญกับความผันผวนได้ในระยะสัน้ ทัง้ จากความกังวลต่อเงินเฟ้ อทีอ่ าจปรับตัวเพิม่ ขึน้ ใน
ระยะสัน้ ซึง่ จะส่งผลต่อการดาเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับประธานาธิบดี โจ
ไบเดน พยายามผลักดันการปรับขึน้ ภาษีของบริษทั จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึง่ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้จะกดดันให้ตลาดเกิดความผันผวนได้ในระยะสัน้ อย่างไรก็
ตาม บลจ. วรรณ ยังคงมีมมุ มองเชิงบวกต่อตลาดหุน้ ทัวโลกในระยะยาว
่
จากตัวเลขเศรษฐกิจทีฟ่ ้ื นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่า ยวัคซีนในหลายๆ
ประเทศ ซึง่ จะเป็ นปั จจัยหนุนให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดาเนินได้ตามปกติอกี ครัง้ และส่งผลบวกต่อหุน้ ทัวโลก
่
โดยเฉพาะหุ้ นทีม่ ปี ั จจัยพื้นฐานทีด่ ี
และมีแนวโน้มทีจ่ ะสามารถเติบโตได้ในอนาคต ทัง้ นี้ บลจ.วรรณมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global
Growth Fund ซึง่ เป็ นกองทุนหลักของกองทุน ONE-UGG โดยกองทุนเป็ นกองทุนทีเ่ น้นการลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารเติบโตสูง และมีนวัตกรรมทีส่ ามารถปฏิรปู
อุตสาหกรรมและเข้าไปมีบทบาทต่อวิถชี วี ติ ของคนในอนาคตได้ ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อกองทุนฯ ในระยะยาว
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ ด้มอบหมายความไว้ว างใจให้บริษทั ดูแล
เงินลงทุนของท่าน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะยังคงมุง่ มันบริ
่ หารเงินลงทุนของผูล้ งทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของท่าน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
• ตารางแสดงผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

