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วรรณ ดสิคฟัเวอรี่



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ ดสิคฟัเวอรี่

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่น

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั  ตัง้แต่วนัที่
1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2564 และวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2564 ของกองทนุเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป (ONE-DISC-RA) สร้าง
ผลตอบแทนได้รอ้ยละ 8.41 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 46.69 ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country World Small Cap Index ซึ่ง
เป็นตวัชีว้ดัของกองทนุหลกัในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทนุ ตาม
สดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country World Small Cap Index ในสกุลเงนิ
ดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
(รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมากองทนุเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี่ หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงนิปันผล (ONE-DISC-ASSF) ผลตอบแทนได้
รอ้ยละ -4.39 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 23.64 ซึง่คํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country World Small Cap Index ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัของ
กองทนุหลกัในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทนุ ตามสดัส่วนการทํา 
hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ และอตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country World Small Cap Index ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ปรบั
ด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (รายละเอยีดจาก
ตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

กองทนุเปิด วรรณ ดสิคฟัเวอรี ่(ONE DISC)  กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Master Fund) คอื 
กองทนุ Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทนุหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class F USD Accumulation (ชนิด F สกุลเงนิ USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ ซึง่กองทนุหลกัเป็นกองทนุทีอ่ยู่ภายใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบรหิาร
จดัการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทนุหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนุมตัขิองธนาคารกลางแห่ง
ไอรแ์ลนด ์(Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS

กองทนุหลกัมนีโยบายเน้นลงทนุในตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทัว่โลก เพื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาว 
ซึง่ตราสารทนุทีก่องทนุจะลงทนุส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สามญั และหลกัทรพัย์ทีส่ามารถเปลี่ยนมอืได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลกัทรพัย์แปลงสภาพ 
หลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิ ์หลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิแ์ปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิทีไ่ม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หรอืในประเทศใดประเทศหนึ่ง  
ทัง้นี้ กองทุนหลกัจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกจิขนาดเลก็หรอืในกจิการทีเ่ริม่ดําเนินการทีม่แีนวโน้มการเติบโตทีด่ีในระยะยาว โดย เป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาคดัเลอืกจากทมีผูจ้ดัการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ

ส่วนทีเ่หลอืจากการลงทนุในกองทนุหลกั กองทนุอาจพจิารณาลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
และ/หรอืเงนิฝากในสถาบนัการเงนิ รวมทัง้อาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใดตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
ประกาศกําหนดใหล้งทนุได ้ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก www.bailliegifford.com ฯลฯ

ในชว่งระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2564 ดชันี MSCI ACWI มกีารปรบัตวัจากระดบั 550.92 จุด ไปสู่ระดบั 745.23 จุด 
หรอืเพิม่ขึน้ 35.27% โดยในชว่งปลายปี 2563 หลงัการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ สิน้สุดลง ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้จากความเสี่ยงทางการเมอืงทีล่ดลง อกีทัง้ยงั
ได้รบัแรงหนุนจากความสําเรจ็ของการพฒันาวคัซนี COVID-19 ต่อมา ในเดอืนมกราคม 2564 ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้ต่อ โดยมแีรงสนับสนุนจากความคาดหวงั
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ และมตกิารประชุมประจําปีของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ทีย่งัคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่ะดบั 0-0.25% ทัง้นี้ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์
ตลาดหุน้ปรบัตวัลงอย่างหนกัอกีครัง้ หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้สูง เนื่องจาก นกัลงทนุกงัวลว่าอตัราเงนิเฟ้อจะพุ่งสูงกว่าตลาดคาด และอาจทาํให ้
Fed ปรบัอตัราดอกเบีย้สูงขึน้ ส่งผลใหเ้กดิ Sector Rotation โดยนกัลงทนุได้กลบัเขา้ซื้อหุน้กลุ่ม Cyclical โดยเฉพาะกลุ่มการเงนิอกีครัง้  อย่างไรกต็าม  ประธาน Fed  
นายเจโรม พาวเวลกล่าวในวนัที ่4 มนีาคมว่าเงนิเฟ้อจะเพิม่ขึน้ชัว่คราวในช่วงเศรษฐกจิฟ้ืนตวั โดย Fed ยงัคงไม่มนีโยบายขึน้อตัราดอกเบี้ย ทัง้นี้สภาสูงสหรฐัฯ มมีติ
ผา่นกฏหมายงบประมาณ USD1.9 พนัลา้นสําเรจ็ จงึเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหต้ลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้ต่อการทีป่ระธานาธบิดโีจ ไบเดนเตรยีมประกาศรายละเอยีดแผน
ปรบัขึน้ภาษกีําไรจากการลงทนุ (Capital gain tax) กบัผูท้ีม่รีายไดสู้งขึน้ กดดนัตลาดหุน้ทัว่โลกในช่วงปลายเดอืนเมษายน ก่อนจะปรบัตวัขึ้นต่อเนื่องถงึเดอืนสงิหาคม 
จากการทีแ่นวโน้มการเตบิโตเศรษฐกจิทัว่โลกดขีึน้ เนื่องจากการกระจายวคัซนีทีค่ลอบคลุมมากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาแล้ว คอืสหรฐัฯ และยุโรป ทําใหค้วาม
เสี่ยงทีม่ตี่อเศรษฐกจิลดลง นอกจากนี้ อย่างไรก็ตาม ดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่างหนักในเดอืนกนัยายนก่อนการประชุมของคณะกรรมการกําหนดนโยบา ยการเงนิสหรฐัฯ 
(FOMC) ในวนัที ่22 กนัยายน โดย Fed ไดม้กีารปรบัเพิม่คาดการณ์เงนิเฟ้อทัง้ในปี 2021 และ 2022  อกีทัง้ Dot Plot ชีว้่า Fed อาจขึน้ดอกเบี้ยนโยบายเรว็ขึน้ คอืเริม่
ในปี 2022 จากเดมิทีเ่ริม่ปี 2023 และคาดว่ากรรมการจะส่งสญัญาณเริม่มาตรการ QE Tapering ในการประชุม FOMC ในวนัที ่2-3 พ.ย. สรา้งความกงัวลแก่นักลงทุน 
ทาํใหต้ลาดทัว่โลกในชว่งเดอืนกนัยายนปรบัตวัลดลง ทัง้นี้ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศต่างๆ ออกมาดกีว่าคาด เป็น
แรงหนุนใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้ในเดอืนตุลาคม

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อ ซึง่จะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทาง
การเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ ประกอบกบัประธานาธบิดีโจ ไบเดน พยายามผลกัดนัการปรบัขึน้ภาษีของบรษิั ทจด
ทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะกดดนัใหต้ลาดเกดิความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ อย่างไรกต็าม บลจ. วรรณ ยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ทัว่โลกในระยะ
ยาว จากตวัเลขเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัอย่างต่อเนื่อง จากการเรง่แจกจา่ยวคัซนีในหลายๆ ประเทศ ซึง่จะเป็นปัจจยัหนุนใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาดําเนินไดต้ามปกตอิกี
ครัง้ และส่งผลบวกต่อหุน้ทัว่โลก โดยเฉพาะหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานทีด่แีละมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่นทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้ริษทัดูแลเงนิลงทุนของ
ทา่น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทนุของผูล้งทนุดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุ

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



สรปุภาวะการลงทุน

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2564 ดชันี MSCI ACWI มกีาร

ปรบัตวัจากระดบั 550.92 จุด ไปสู่ระดบั 745.23 จุด หรอืเพิม่ขึน้ 35.27% โดยในช่วงปลายปี 2563 หลงัการ

เลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ สิ้นสุดลง ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้จากความเสีย่งทางการเมืองทีล่ดลง อกีทัง้

ยงัได้รบัแรงหนุนจากความสําเรจ็ของการพฒันาวคัซนี COVID-19 ต่อมา ในเดอืนมกราคม 2564 ตลาดหุ้น

สหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้ต่อ โดยมแีรงสนับสนุนจากความคาดหวงัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ และมติการ

ประชุมประจาํปีของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ทีย่งัคงดอกเบีย้นโยบายไวท้ีร่ะดบั 0 – 0.25% ทัง้นี้ ในเดอืน

กุมภาพนัธ ์ตลาดหุน้ปรบัตวัลงอยา่งหนกัอกีครัง้ หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้สูง เนื่องจาก 

นกัลงทุนกงัวลว่าอตัราเงนิเฟ้อจะพุ่งสูงกว่าตลาดคาด และอาจทําให ้Fed ปรบัอตัราดอกเบีย้สูงขึน้ ส่งผลใหเ้กดิ 

Sector Rotation โดยนักลงทุนได้กลบัเขา้ซื้อหุน้กลุ่ม Cyclical โดยเฉพาะกลุ่มการเงนิอกีครัง้  อย่างไรกต็าม  

ประธาน Fed  นายเจโรม พาวเวลกล่าวในวนัที ่4 มนีาคมว่าเงนิเฟ้อจะเพิม่ขึน้ชัว่คราวในช่วงเศรษฐกจิฟ้ืนตวั 

โดย Fed ยงัคงไม่มนีโยบายขึ้นอตัราดอกเบี้ย ทัง้นี้สภาสูงสหรฐัฯ มมีตผิ่านกฏหมายงบประมาณ USD1.9 

พนัล้านสําเรจ็ จงึเป็นปัจจยัสนับสนุนให้ตลาดหุ้นสหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้ต่อการที่ประธานาธิบดโีจ ไบเดนเตรยีม

ประกาศรายละเอยีดแผนปรบัขึน้ภาษกีําไรจากการลงทุน (Capital gain tax) กบัผูท้ีม่รีายไดสู้งขึ้น กดดนัตลาด

หุน้ทัว่โลกในช่วงปลายเดอืนเมษายน ก่อนจะปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องถงึเดอืนสงิหาคม จากการที่แนวโน้มการเตบิโต

เศรษฐกิจทัว่โลกดขีึ้น เนื่องจากการกระจายวคัซนีที่คลอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศพฒันาแล้ว คอื

สหรฐัฯ และยุโรป ทําใหค้วามเสี่ยงทีม่ต่ีอเศรษฐกจิลดลง นอกจากนี้ อย่างไรกต็าม ดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่างหนัก

ในเดือนกันยายนก่อนการประชุมของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงนิสหรฐัฯ (FOMC) ในวนัที่ 22 

กนัยายน โดย Fed ไดม้กีารปรบัเพิม่คาดการณ์เงนิเฟ้อทัง้ในปี 2021 และ 2022  อกีทัง้ Dot Plot ชีว้่า Fed อาจ

ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเรว็ขึ้น คอืเริม่ในปี 2022 จากเดิมที่เริม่ปี 2023 และคาดว่ากรรมการจะส่งสญัญาณเริม่

มาตรการ QE Tapering ในการประชุม FOMC ในวนัที ่2-3 พ.ย. สรา้งความกงัวลแก่นักลงทุน ทําใหต้ลาดทัว่

โลกในช่วงเดอืนกนัยายนปรบัตวัลดลง ทัง้นี้ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของบรษิทัจดทะเบยีน

ในประเทศต่างๆ ออกมาดกีว่าคาด เป็นแรงหนุนใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้ในเดอืนตุลาคม

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุ้นทัว่โลกมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ ทัง้จากความ

กงัวลต่อเงนิเฟ้อ ซึง่จะส่งผลต่อการดาํเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะ

ธนาคารกลางสหรฐัฯ ประกอบกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน พยายามผลกัดนัการปรบัขึ้นภาษีของบรษิัทจด

ทะเบยีนในสหรฐัฯ ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะกดดนัใหต้ลาดเกดิความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ อย่างไรกต็าม บลจ. 

วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุ้นทัว่โลกในระยะยาว จากตวัเลขเศรษฐกจิที่ฟ้ืนตวัอย่าง ต่อเนื่อง จาก

การเร่งแจกจ่ายวคัซีนในหลายๆ ประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจยัหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัมาดําเนิ นได้

ตามปกติอีกครัง้ และส่งผลบวกต่อหุ้นทัว่โลก โดยเฉพาะหุ้นที่มปัีจจยัพื้นฐานที่ดแีละมีแนวโน้มที่จะสามารถ

เตบิโตไดใ้นอนาคต 
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กองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC)

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีล่งทนุในกองทนุต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (feeder fund)
กองทนุรวมมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทนุชนิดไมจ่า่ยเงนิปันผล สําหรบัผูล้งทนุทัว่ไป (RA) : ชื่อย่อ ONE-DISC-RA 
2. หน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงนิปันผล สําหรบัผูล้งทนุทัว่ไป (RD) : ชื่อย่อ ONE-DISC-RD 
3. หน่วยลงทนุชนิดไมจ่า่ยเงนิปันผล สําหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (IA) : ชื่อย่อ ONE-DISC-IA 
4. หน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงนิปันผล สําหรบับุคคลธรรมดา และนติบิุคคล (ID) : ชื่อย่อ ONE-DISC-ID 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดไมจ่า่ยเงนิปันผล สําหรบัผูล้งทนุทัว่ไป RA 

(ONE-DISC-RA) ในการเสนอขายครัง้แรก โดยการเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดอื่น บรษิทัจดัการ จะประกาศใหท้ราบก่อนการเสนอขายอกีครัง้ โดยตดิประกาศไวท้ีส่ํานกังานของบรษิทัจดัการ 
และสํานกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 20 พฤศจกิายน 2562
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ตุลาคม ของทกุปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Master Fund) คอื กองทนุ Baillie Gifford 
Worldwide Discovery Fund (กองทนุหลกั) ในหน่วยลงทนุชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงนิ USD ประเภทสะสมมลูค่า) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ ซึง่กองทนุหลกัเป็นกองทนุทีอ่ยู่ภายใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบรหิารจดัการโดย Baillie Gifford Investment Management 
(Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทนุหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนุมตัขิองธนาคารกลางแหง่ไอรแ์ลนด ์(Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS

กองทนุหลกัมนีโยบายเน้นลงทนุในตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย (regulated market) ทัว่โลก เพื่อสรา้งผลตอบแทน
ในระยะยาว ซึง่ตราสารทนุทีก่องทนุจะลงทนุส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สามญั และหลกัทรพัยท์ีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้(transferable securities) อื่น ๆ เชน่ หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หลกัทรพัย์
บุรมิสทิธิ ์หลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิแ์ปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง หรอืในประเทศใดประเทศหนึ่ง  ทัง้นี้ กองทนุหลกัจะเน้นลงทนุใน
ตราสารทนุของธรุกจิขนาดเลก็หรอืในกจิการทีเ่ริม่ดาํเนินการทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ใีนระยะยาว โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกจากทมีผูจ้ดัการกองทนุ นอกจากนี้ กองทนุ
หลกัอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัการกองทนุ

ส่วนทีเ่หลอืจากการลงทนุในกองทนุหลกั กองทนุอาจพจิารณาลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในตราสารทนุ ตราสารหนี้ ตราสาร
กึง่หนี้กึง่ทนุ และ/หรอืเงนิฝากในสถาบนัการเงนิ รวมทัง้อาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใดตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศ
กําหนดใหล้งทนุได ้ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก www.bailliegifford.com

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทนุในอนาคตเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of 
Funds หรอืลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลกัทรพัยต์า่งประเทศ หรอืเปลีย่นกลบัมาเป็นกองทนุรวม Feeder Fund ไดโ้ดยไมท่าํใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) 
เพิม่ขึน้ โดยใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อนึ่ง บรษิทัจดัการจะดําเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการหรอืชอ่งทางอื่นใดก่อนดําเนนิการเปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว ฯลฯ
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 5,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่ําหนด
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทกุวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00-16.00 น. 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน : ทกุวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00-16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :   ไมเ่กนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ :  ไมเ่กนิ 0.535% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2020 - 31/10/2021) :   0.43
หมายเหต ุ:     ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้      NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธรุกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



กองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC)
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 16.5097 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
     BG WORLDWIDE DISCOVERY-FUSDA 4,643,893.43 3,911,763,364.52 97.62%
ผูบ้รหิาร - Baillie Gifford & Co Limited
รวมหน่วยลงทนุ 3,911,763,364.52 97.62%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  85,826,848.06 2.14%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  40,988,870.14 1.02%
รวมเงินฝากธนาคาร 126,815,718.20 3.16%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (814,103.78) -0.02%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (30,530,877.27) -0.76%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 4,007,234,101.67  100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564
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กองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564

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

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ASSF 557.67               0.02
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 55,527.01           1.59
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1,121.69             0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 5,608.47             0.16
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 38.00                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 477.73               0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 63,330.57              1.81
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 3,494,422,626.15  บาท



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE DISC) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตลุาคม 2564)
-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. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2563 (1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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