
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่งทุนในกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (feeder fund)
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) : ชือ่ย่อ ONE-UGG-RA 
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) : ชือ่ย่อ ONE-UGG-RD 
3. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (IA) : ชือ่ย่อ ONE-UGG-IA 
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (ID) : ชือ่ย่อ ONE-UGG-ID 
ทัง้นี้ ก่อนเปิดใหบ้รกิารชนิดหน่วยลงทุน RD, IA, ID เพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบลว่งหน้า
โดยตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ

อายโุครงการ : ไมก่ าหนดอายุโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 18,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 4 กุมภาพนัธ ์2559
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Master Fund) คอื กองทุน Baillie Gifford 
Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมลูค่า) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุนหลกัอยู่ภายใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบรหิารจดัการโดย Baillie Gifford Investment 
Management (Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทุนหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนุมตัขิองธนาคารกลางแห่งไอรแ์ลนด ์(Central Bank of Ireland) 
และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS

กองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนในตราสารทุนจ านวน 30 ถงึ 60 หลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) อย่างน้อย 1 แห่ง โดย
ตราสารทุนทีก่องทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สามญั และหลกัทรพัยท์ีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้(transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิ ์หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิแ์ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรอืในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมี
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalisation) เกนิกว่า 4,000 ลา้น USD ณ ขณะทีล่งทุน ทัง้นี้ กลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนหลกัคอืการลงทุนในตราสารทุนทัว่
โลกเพือ่สรา้งผลตอบแทนทีแ่ขง็แกร่งในระยะยาว ในหุน้ทีพ่จิารณาแลว้ว่ามศีกัยภาพในการเตบิโตทีแ่ขง็แกรง่ โดยการพจิารณาคดัเลอืกแบบรายตวัจากทมีผูจ้ดัการกองทุน

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในรปูของเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ ซึง่กองทุนหลกัจะน าเงนิไปลงทุนต่อในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัหรอื
ในสกุลเงนิอื่นใด โดยกองทุนจะท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอืไดร้บัเงนิลงทุนคนืต ่ากวา่ทีล่งทุนเริม่แรกได ้นอกจากนัน้ กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุนหลกั ฯลฯ
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 มกราคม ของทุกปี
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2021 - 31/07/2021) :   0.25
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
หมายเหต ุ: *เริม่ตัง้แต่วนัที ่บลจ. วรรณ ไดร้บัโอนกองทุน ONE-UGG คอื วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 (กองทุนจดัตัง้วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2559)

กองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ชนิดหน่วยลงทนุ ชนิดหน่วยลงทนุ RA ชนิดหน่วยลงทนุ RD ชนิดหน่วยลงทนุ IA ชนิดหน่วยลงทนุ ID

ยงัไม่เปิดบริการ ยงัไม่เปิดบริการ

สทิธทิี่จะไดร้บัปันผล*** ไมจ่่าย จ่าย ไมจ่่าย จ่าย

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000 บาท 5,000 บาท 25,000,000 บาท 25,000,000 บาท

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (%ต่อปีของ NAV)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV)* ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ** ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) ** ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564)
-ไมม่-ี
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. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. 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



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
- - - -

แบบ 117-5

กองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ASSF 7,246.97              0.05
    -   หน่วยลงทุนชนดิ IA 1,401.29              0.01
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 126,259.29           0.79
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 2,529.52              0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 42,158.61             0.26
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.92                  0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 472.73                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 180,104.33              1.13
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 15,888,766,968.75  บาท



กองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 39.0487 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 11,525,272.7330 15,930,747,203.17 93.49%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 1,663,407.77      1,021,288,409.33 5.99%
รวมหน่วยลงทนุ 16,952,035,612.50 99.48%
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสกิรไทย  734,693,216.63 4.31%
รวมเงินฝากธนาคาร 734,693,216.63 4.31%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (168,903,700.23) -0.99%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (476,942,000.78) -2.80%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 17,040,883,128.12  100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564



1 ก.พ. 64 - 31 ก.ค. 64

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 16,337,981,182.89 บาท) 16,952,035,612.50   

เงนิฝากธนาคาร 734,642,831.94       

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 50,384.69               

จากการขายเงนิลงทนุ 248,804,046.81       

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 84,714.48               

รวมสนิทรพัย์ 17,935,617,590.42   

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 441,918,642.43       

จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 417,792,461.52       

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,700,861.19         

หนี้สนิอื่น 1,322,497.16           

รวมหนี้สนิ 894,734,462.30       

สนิทรพัยส์ุทธิ 17,040,883,128.12   

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 4,363,997,539.65     

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 8,857,409,164.87     

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 3,819,476,423.60     

สนิทรพัยส์ุทธิ 17,040,883,128.12   

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 39.0487                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 436,399,753.9524    

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ASSF 39.0008                  
หน่วยลงทนุชนิด IA 38.9852                  

หน่วยลงทนุชนิด RA 39.0525                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ASSF 25,656,222.8021      
หน่วยลงทนุชนิด IA 4,622,308.9256       

หน่วยลงทนุชนิด RA 406,121,222.2247    
รวม 436,399,753.9524    

กองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2564

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

1 ก.พ. 64 - 31 ก.ค. 64

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดด้อกเบีย้ 309,274.55              

รายไดจ้ากการใหย้มืหลกัทรพัย์ 2,240,326.78           

รวมรายได้ 2,549,601.33           

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 134,907,552.57       

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 2,529,516.70           

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 42,158,610.07         

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 35,918.36               

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 472,734.63              

รวมคา่ใชจ่้าย 180,104,332.33       

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (177,554,731.00)      

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 154,862,884.88       

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 265,624,446.68       

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (389,048,207.02)      

รายการก าไรสุทธทิี่่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 756,087,917.54       

รวมรายการก าไรจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 787,527,042.08       

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 609,972,311.08       

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้

ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด ASSF 40,187,206.06         

หน่วยลงทนุชนิด IA 14,411,020.45         

หน่วยลงทนุชนิด RA 555,374,084.57       

รวม 609,972,311.08       

กองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในต่างประเทศ 16,952,035,612.50  100.00                  

หน่วยลงทนุ

     BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC 11,525,272.7330 15,930,747,203.17 93.98               

     Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 1,663,407.7730   1,021,288,409.33   6.02                 
รวมเงนิลงทนุ  (ราคาทนุ 16,337,981,182.89 บาท) 16,952,035,612.50  100.00                  

กองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2564



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564
ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (ONE-
UGG-RA) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 3.85 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 15.23 ซึ่งค านวณจากดชันีชี้วดั คอื ดชันี MSCI ACWI Net 
Total Return USD ซึ่งเป็นตวัชี้วดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ย นเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
ประมาณรอ้ยละ 15 (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล ส าหรบันิติบุค คล (ONE-
UGG-IA) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 3.67 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 15.23 ซึง่ค านวณจากดชันีชีว้ดั คอื ดชันี MSCI ACWI Net Total 
Return USD ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 
15 (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงนิปันผล (ONE-
UGG-ASSF) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 3.70 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 15.23 ซึ่งค านวณจากดชันีชี้วดั คอื ดชันี MSCI ACWI Net 
Total Return USD ซึ่งเป็นตวัชี้วดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ย นเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
ประมาณรอ้ยละ 15 (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิดวรรณ 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 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุนหลกัอยู่ภายใต้ Baillie Gifford 
Worldwide Funds PLC และบรหิารจดัการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทุนหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ที่
ประเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนุมตัขิองธนาคารกลางแห่งไอรแ์ลนด ์(Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS ฯลฯ

ดชันี MSCI ACWI ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถงึ 31 กรกฎาคม 2564 ปรบัตวัขึน้ 12.72% โดยดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่าง
หนกัในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกุมภาพนัธ ์หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ กดดนัใหน้ักลงทุนขายท าก าไรในตลาดหุน้ 
โดยเฉพาะหุน้ในกลุ่มเตบิโตสูง  (Growth) ก่อนดชันีฯจะปรบัตวัขึน้อกีครัง้ในช่วงต้นเดอืนมนีาคม โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากค ากล่าวของคุณพาวเวลล์ว่า
เงนิเฟ้อนัน้เพิม่ขึน้เพยีงชัว่คราวในช่วงเศรษฐกจิฟ้ืนตวัเท่านัน้ และธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ยงัคงไม่มนีโยบายขึน้อตัราดอกเบี้ย  ประกอบกบัสภาสูง
สหรฐัฯ มกีารผ่านกฏหมายงบประมาณจ านวน 1.9 พนัลา้นดอลล่าร์สหรฐัฯเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิไดส้ าเรจ็ อกีทัง้ในเดอืนเมษายน มกีารประกาศแผนการ
ลงทุนครัง้ใหญ่ของประธานนาธบิดไีบเดน มลูค่า 2 พนัลา้นดอลล่าร์สหรฐัฯ ทัง้นี้ ประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศ มอีตัราการฉีดวคัซนีทีค่ลอบคลุมมาก
ขึน้ ท าใหเ้ศรษฐกจิมแีนวโน้มเตบิโตทีด่ขี ึน้ ส่งผลใหด้ชันีฯ ปรบัตวัขึน้ตามมา
การประกาศ CPI เดอืนเมษายนทีพุ่่งขึน้ 4.21% สงูกว่าทีต่ลาดคาดการณ์ กดดนัใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงอกีครัง้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม อกีทัง้
ในเดอืนมถุินายน ทีป่ระชุม FOMC ไดป้รบัเพิม่คาดการณ์เงนิเฟ้อขึน้เป็น 3.4% และ Dot Plot ชีว้่า Fed จะปรบัเพิม่ดอกเบี้ย 2 ครัง้ในปิ 2566 เรว็ขึน้จาก
คาดการณ์เดมิ ส่งผลใหด้ชันีฯ ปรบัตวัลง อย่างไรกต็าม อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัลง หลงันักลงทุนคาดว่าการปรบัตวัขึน้ของ CPI เป็น
การปรบัตวัขึน้เพยีงชัว่คราว ส่งผลใหค้าดการณ์เงนิเฟ้อลดลง และหุน้กลุ่ม Growth ปรบัตวัขึน้อกีครัง้ ต่อมา ดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่างหนักอกีครัง้ในช่วงต้น
เดอืนเดอืนกรกฎาคม จากความกงัวลเกีย่วกบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหมท่ีส่ถานการณ์การแพร่
ระบาดยงัควบคุมไมไ่ด ้

ทัง้นี้ตลาดหุน้จนีปรบัตวัลงต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์จากนโยบายการควบคุมของภาครฐั โดยในเดอืนกรกฎาคมมแีรงกดดนัจาก
มาตรการของรฐับาลจนีทีเ่ขม้งวดมากขึน้ในบรษิทักลุ่มการศกึษานอกเวลา อกีทัง้บรษิทัเทคโนโลยขีนาดใหญ่กไ็ดร้บัผลกระทบจากการทีท่างการจนีออก
กฏเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมากขึน้ ทีมุ่ง่เน้นไปทีป่ระเดน็กฏหมายการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล และกฏหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัของข้อมลู

บลจ. วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อทีอ่าจปรบัตวัเพิม่ขึน้ใน
ระยะสัน้ ซึง่จะส่งผลต่อการด าเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ ประกอบกบัประธานาธบิดีโจ 
ไบเดน พยายามผลกัดนัการปรบัขึน้ภาษขีองบรษิทัจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะกดดนัใหต้ลาดเกดิความผนัผวนได้ในระยะสัน้ อย่างไรก็
ตาม บลจ. วรรณ ยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ทัว่โลกในระยะยาว จากตวัเลขเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวคัซนีในหลายๆ 
ประเทศ ซึง่จะเป็นปัจจยัหนุนใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาด าเนินไดต้ามปกตอิกีครัง้ และส่งผลบวกต่อหุน้ทัว่โลก โดยเฉพาะหุ้นทีม่ปัีจจยัพื้นฐานทีด่ี
และมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ บลจ.วรรณมมีุมมองเชงิบวกต่อการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global 
Growth Fund  ซึง่เป็นกองทุนหลกัของกองทุน ONE-UGG โดยกองทุนเป็นกองทุนทีเ่น้นการลงทุนในหุน้ทีม่กีารเตบิโตสงู และมนีวตักรรมทีส่ามารถปฏริปู
อุตสาหกรรมและเขา้ไปมบีทบาทต่อวถิชีวีติของคนในอนาคตได ้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอกองทุนฯ ในระยะยาว 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)



• ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลงั ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)


