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          (ONE-ENHANCED3M3)  
 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั)  ขอน าสง่รายงานประจ าปีและรายงานรอบระยะเวลา  
6 เดอืนหลงั ตัง้แต่วนัที่ 1 มถุินายน 2562 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 และวนัที่ 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563  
ของกองทุนเปิด วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (ONE-ENHANCED3M3)  
 ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  
(ONE-ENHANCED3M3) มผีลการด าเนินงานยอ้นหลงัอยูท่ี ่1.90%  โดยดชันีชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้ : กองทุนไม่สามารถ
เปิดเผยดชันีเทยีบวดัผลตอบแทนกองทุนได้เนื่องจากไม่มีดชันีเทียบวดัที่เหมาะสมส าหรบัพนัธบตัรของประเทศที่ลงทุน ซึ่งการไม่
เปิดเผยดชันีเทียบวดัดงักล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากกองทุนถือครองตราสารจนครบ
ก าหนดอายุโครงการ (Buy and Hold) 
 กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรู เมนท์ฟันด์ 3M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-
ENHANCED3M3) กองทุนมนีโยบายลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ที่มคีุณภาพและให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ที่เสนอขายใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้ (Non ‟ Investment 
Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และกองทุนอาจพจิารณาลงทุน
ในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุน
มกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแหง่หนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อลดหรอืป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมด (Fully Hedge) กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความ
เสีย่ง (Hedging) ดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) แต่อาจพจิารณาลงทุนในตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารจาก
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
Grade) โดยในกรณีทีต่ราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ(Subordinated Debt) ตวัตราสารนัน้จะต้องไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เท่านัน้ ฯลฯ 
 โดยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่ านมาตั ้งแ ต่ เดือนมิถุนายน 2562 จนถึงสิ้น เดือนพฤษภาคม 2563 
คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทยมกีารประชุมจ านวน 9 ครัง้ โดย กนง. มมีตปิรบัลดอตัราดอกเบีย้ตลาดซือ้
คนืพนัธบตัรระยะ 1 วนั จากรอ้ยละ 1.75 เป็นรอ้ยละ 0.50 จากภาพรวมเศรษฐกจิไทยทีม่แีนวโน้มหดตวั จากผลของ Covid-19 ส าหรบั
การเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงเดอืนมถุินายน 2562 จนถงึสิน้เดอืนพฤษภาคม 2562 ปรบัตวัลดลงตาม
อตัราดอกเบีย้นโยบาย อตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.500-0.625 ดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ย
ละ 0.370-0.375 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 6 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.450-0.500 อตัราดอกเบีย้ เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ทีร่ะดบัรอ้ย
ละ 0.450-0.500 และอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยู่ทีร่ะดบั 5.250-5.470%  
 ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดือนมถุินายน 2562 จนถึงสิ้นเดอืนพฤษภาคม 2563 พบว่าอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรอายุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัตวัลดลง 124-128 bps. อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรอายุ 1-3 ปี ปรบัตวัลดลง 123-
128 bps. ช่วงอายุไม่เกนิ 3-7 ปี ปรบัตวัลดลง 117-125 bps. ช่วงอายุ 7-10 ปี ปรบัตวัลดลง 115-119 bps. ช่วงอายุ  10 - 20 ปี 
ปรบัตวัลดลง 107-123 bps. และช่วงอายุมากกว่า  20 ปี ปรบัตวัลดลง 113-125 bps  
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
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ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหน้ีในไตรมาสท่ี 2 (เมษายน - มิถนุายน) ปี 2563 
   
ภาวะตลาดเงิน  
 ไตรมาส 2 ปี 2563 กนง. มมีติลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75% เหลอื 0.50% และประเมนิว่า เศรษฐกจิไทยปี 2020 มแีนวโน้มหดตวั
มากกว่าทีค่าดไว ้โดยเฉพาะจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเทีย่วทีจ่ะอ่อนแอกว่าทีค่าดไวจ้ากผลของ Covid-19 และ ธปท. ส่งสญัญาณว่าพรอ้มทีจ่ะด าเนิน
นโยบายการเงนิเพือ่สนบัสนุนเศรษฐกจิเพิม่เตมิ  
 ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) คงอตัราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดบั 0.00-0.25% และพร้อมใช้เครื่องมอืทางการเงนิอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกจิ  และประมาณการอตัราดอกเบีย้นโยบาย (Dot Plot) ชี้ว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบี้ย 0-0.25% อย่างน้อยจนถงึปี 2022 นอกจากนี้ เฟดจะรกัษาระดบัการ
ซื้อพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ณ ระดบัปัจจุบนัเพือ่สนบัสนุนเสถยีรภาพของตลาดการเงนิ (พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ $ 8.0 หมืน่ลา้น/เดอืน และ MBS $4.0 หมืน่ลา้น/
เดอืน) 
 
 
 
 
                    
                * อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าวงเงนิต ่าสุด และอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MLR ของ 5 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ 
 
ภาวะตลาดตราสารหน้ี                                        
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ความเคลือ่นไหวของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร (Bond Yield) ในไตรมาส 2 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไทย (Bond yield) ปรบัตวัลดลง
ทุกช่วงอายุ 10-30 bps โดยพนัธบตัรระยะสัน้ปรบัตวัลดลงเนื่องจาก กนง.ปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เป็น 0.5% ในเดอืนพฤษภาคม ขณะที่
ผลตอบแทนพนัธบตัรกลุ่มระยะกลางและระยะยาวปรบัตวัลดลงเนื่องจากความวติกเกีย่วกบัการระบาดของไวรสั COVID-19  Bond yield ทัว่โลกเริม่ปรบัตวัลดลง
ตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนเมษายน หลงัการระบาดของไวรสั COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกเริม่มสีญัญาณว่าได้ถงึจุดเลวร้ายที่สุดแลว้ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทัว่โลกยงัคงด าเนินมาตรการทางการเงนิแบบผ่อนคลายเป็นพเิศษ (Ultra-accommodative) โดยการปรบัลดอตัราดอกเบี้ยและอดั
ฉดีสภาพคล่องเขา้สู่ระบบการเงนิเพือ่ช่วยพยุงเศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19  โดยเฉพาะ Fed ทีป่รบัลดอตัราดอกเบี้ยลงเป็น 0-
0.25% และด าเนินการซื้อสนิทรพัย ์(QE) ทัง้พนัธบตัรรฐับาลและตราสารหนี้เอกชน  
ส าหรบัแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในไตรมาส 3 ปี อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไทย โดยเฉพาะพนัธบตัรระยะยาวน่าจะปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปรมิาณพนัธบตัรรฐับาลที่
มเีพิม่มากขึน้ในไตรมาสหน้า โดยปรมิาณ Bond Supply ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 (ก.ค.-ก.ย. 2563) มจี านวน 157,000 ลา้นบาท + Green Shoe และยงัมี
วงเงนิการท า Switching Bond  
              Yield Curve ของพนัธบตัรรฐับาล ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 กบั ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 

Q2/2020 Q1/2020 Chg.

Fixed 3 Mth 0.3738     0.5200     -0.1462 

Fixed 6 Mth 0.4875     0.6550     -0.1675 

Fixed 12 Mth 0.4875     0.7400     -0.2525 

MLR 5.3050     5.9310     -0.6260 

FX Q2/2020 Q1/2020

USD/THB 30.91       31.29       

GBP/THB 37.92       40.07       

JPY/THB 28.69       28.73       

EUR/THB 34.64       34.49       

ThaiBMA Market Q2/2020 Q1/2020 %Change

(Mln Baht.)

Total Trading Value 4,736,087.73    6,557,068.66    -27.77%

Daily Average 78,934.80        104,080.45      -24.16%

Total Return Index (Gov. Bond) 326.04             318.22             2.46%

Foreign Trading Q2/2020 Q1/2020 Change

(Mln Baht.)

Outright Trading - Total 4,627.73          101,770.85-      106,398.58    

Outright Trading - TTM>1 Yrs. 572.02             68,795.17-        69,367.19     

Net Holding 819,302.00      810,849.00      8,453.00       



กองทุนเปิด วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชียล อินสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-ENHANCED3M3) 
 
 
 
 
ประเภทของกองทุน : ผสมแบบไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารหนี้ 
อายโุครงการ : ไมก่ าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 28 มถุินายน 2560 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 6 : ความเสีย่งสงู 
นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีม่คีณุภาพและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม ทีเ่สนอขายในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non ‟ Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอยา่งทีไ่มข่ดัต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. และกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ ใน
กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรหรอืตราสารแหง่หนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ลดหรอืป้องกันความเสีย่งดา้นอตัรา
แลกเปลีย่นทัง้หมด (Fully Hedge)  
 กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ แต่กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) แต่อาจพจิารณาลงทุนในตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) โดยในกรณทีีต่ราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ(Subordinated Debt) ตวัตราสารนัน้จะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสาร (Issue 
Rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เท่านัน้ ฯลฯ 
มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ : 500,000 บาท 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมม่นีโยบายในการจ่ายเงนิปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วนัท าการซ้ือขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดอืน ถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนครัง้ล่าสุด โดยบรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนรอบถดัไปใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั หลงัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ภายใน 15 วนั
หลงัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนครัง้ล่าสุด โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ  สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ
ประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  
การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั : บรษิทัจดัการอาจด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัหิรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิทัง้นี้ ในกรณทีีม่กีาร 
 รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิณ สิน้รอบการลงทุนแต่ละรอบ 
 จากจ านวนเงนิทีจ่ดัสรรจากเงนิสดรบัทีไ่ดจ้ากดอกเบีย้ ของพนัธบตัรหรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ตามหวัขอ้ “ประเภทของ 
 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน” ของโครงการ หรอืจากส่วนเกนิมลูค่าเงนิลงทุน (Capital 
 Gain) ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 หลงักนัเงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่ปรากฏ 
 อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิโดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วย
 ลงทุนแลว้  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไมเ่กนิ 1.10% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการขาย : ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน : ไมม่ ี  
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  ไมม่ ี
หมายเหต ุ:     ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้     NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(“non-investment grade”)  
หรอืทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (“unrated”) ซึง่ท าใหก้องทุนมคีวามเสีย่งดา้น credit risk และ liquidity risk ทีม่ากกว่ากองทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมส าหรบั 
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเท่านัน้ 

รายงานประจ าปี     4 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    5 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี - -
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1ปี 5,997,170.70 2.09%
อายุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อายุคงเหลอืมากกว่า 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA - -
Rate AA - -
Rate AA- - -
Rate A+ - -
Rate A - -
Rate A- 10,013,113.70 3.50%
Rate BBB+ - -
Rate BBB - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 269,003,081.70 93.92%
เงนิฝากบมจ.ธนาคารกสกิรไทย 4,563,469.13 1.59%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (3,167,215.23) -1.11%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 286,409,620.00 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ เอ็นแฮนท ์ไฟแนนเชียล อินสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-ENHANCED3M3)

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563



กองทุนเปิด วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชียล อินสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 
ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ONE-ENHANCED3M3)  
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 10.5953 บาท 

รายงานประจ าปี     6 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

กองทนุเปิด วรรณ เอ็นแฮนท ์ไฟแนนเชียล อินสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-ENHANCED3M3) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย
ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้/ผู้รบัรอง วนัครบ อนัดบั จ านวนหน่วย / มลูค่าตาม % NAV

ผู้สลกัหลงั ก าหนด ความน่าเช่ือถอื มลูค่าหน้าตัว๋ ราคาตลาด
1. พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20702B 02/07/2020 3,000.00       2,998,879.32       1.05%

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20723B 23/07/2020 3,000.00       2,998,291.38       1.05%
2. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 30/07/2020 BBB- 50,000.00     49,695,429.00     17.35%

บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จาํกดั 30/07/2020 BBB 50,000.00     49,859,713.50     17.41%
บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 30/07/2020 A- 50,000.00     49,887,547.00     17.42%
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 30/07/2020 BBB+ 20,000.00     19,945,452.20     6.96%
บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 30/07/2020 BBB- 50,000.00     49,763,364.50     17.37%
บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จาํกดั 30/07/2020 BBB 50,000.00     49,851,575.50     17.41%

3. หุ้นกู้ บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 30/07/2020 A- 10,000.00     10,013,113.70     3.50%
4. เงนิฝาก บมจ.ธนาคากสกิรไทย AA+(tha) 4,563,469.13       1.59%
5. สนิทรพัย์อื่นๆ (0.00) (0.00)
6. หนี้สนิอื่นๆ (3,167,215.23) -1.11%

รวมมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 286,409,620.00    100.00%



ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร 
ตราสารหน้ีระยะยาว 
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มคีวามเสีย่งต ่าทีส่ดุ บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูสดุ 
 และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก 
 แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบ 
 จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่ 
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
  แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี 
 ความสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมือ่เทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 
BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง  
 และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจสง่ผลให้ 
 ความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 
B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมด 
 ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ 
C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีส่ดุ บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตามก าหนดอย่างชดัเจน 
 โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้ 
D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติ 
ภายในระดบัเดยีวกนั 
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายุต า่กว่า 1 ปี 
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุน 
 จะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบั 
 ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 
T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ 
 ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 
T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 
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วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ 5,997,170.70          2.09%

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน 

เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั
4,563,469.13          1.59%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 279,016,195.40      97.42%

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
-                       -

NET ASSET VALUE          286,409,620.00 BAHT

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย
ONE ENHANCED FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 3M3 NOT FOR RETAIL INVESTORS (ONE-ENHANCED3M3) 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563



แบบ 117-5 
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หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทนุเปิด วรรณ เอ็นแฮนท ์ไฟแนนเชียล อินสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-ENHANCED3M3)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 1,952.32             0.40

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 157.83               0.03

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 736.15               0.15

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 30.00                 0.01

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 3.35                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 2,879.65                0.59

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 490,777,742.95     บาท



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี 
กองทุนเปิด วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชียล อินสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย  

(ONE-ENHANCED3M3) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มิถนุายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 
-ไม่ม-ี 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรง 
หรอืที ่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. นายวญิญ ูศรวีริยิานนท ์       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 เทวาหุด ี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ  10. น.ส.กวศิา เหมเวช  11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท ์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์  
„ กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไม่ม-ี 
„ ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :       -ไม่ม-ี  
„ ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี :       -ไม่ม-ี  
„ รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :    -ไม่ม-ี  
„ ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี  
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 
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หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บล.ภทัร จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณชิย์ จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จาํกดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานประจ าปี    10 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

รายงานข้อมลูการท าธรุกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ของกองทนุรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2562 (1 มิถนุายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ของกองทนุเปิด วรรณ เอ็นแฮนท ์ไฟแนนเชียล อินสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (ONE-ENHANCED3M3)

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



รายงานประจ าปี    11 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    12 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    13 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    14 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    15 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    16 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    17 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    18 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    19 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    20 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    21 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    22 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    23 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    24 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    25 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    26 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    27 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    28 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3  
หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 



รายงานประจ าปี    29 
วรรณ เอน็แฮนท ์ไฟแนนเชยีล อนิสตรเูมนทฟั์นด ์3M3 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 


