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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

รายงานประจ าปี     2 
วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 
 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั 
ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 และวนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 ของกองทุนเปิด วรรณ นอร์ทเอเชยี 
10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 
 ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ นอร์ทเอเชีย 10 ฟันด์ (ONE-NORTH10) มีผลตอบแทนย้อนหลัง อยู่ที ่
รอ้ยละ 1.66 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 0.98  ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนักระหว่างดชันี MSCI AC Asia Pacific 
NET TR USD Index (M1AP) ในสดัส่วน 80% และอตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอนระยะเวลา 3 เดอืน (3M-LIBOR) บวกดว้ยส่วนต่าง
อตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ในสดัส่วน 20% โดยอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ขา้งตน้จะปรบัตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ
ทีล่งทุนในต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีเหนือ โดยทีก่ารกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ /หรอื
กองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศดงักล่าวนัน้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิ
ลงทุนต่างประเทศ แต่กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ฯลฯ 
 ในช่วงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2563 ตลาดหลกัทรพัย์เอเชยีเหนือปรบัตวัค่อนขา้งผนัผวน โดยประเดน็ที่
เกี่ยวขอ้งกบัสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีที่มคีวามตึงเครยีดมากขึ้น หลงัทัง้สองประเทศมกีารตัง้ภาษีสนิค้าน าเขา้ระหว่างกนัใน ช่วงเดอืน
สงิหาคม 2562 และการชุมนุมในฮ่องกงทีย่งัคงยดืเยือ้ และมคีวามรุนแรงมากขึน้ในช่วงปลายปี 2562 เป็นปัจจยัทีก่ดดนัตลาดหลกัทรพัยจ์นี แต่อย่างไร
กต็าม ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2562 การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทีม่คีวามคบืหน้ามากขึน้ เป็นปัจจยัสนับสนุนใหต้ลาดหลกัทรพัย์จนีทัง้ H-
Share และ A-Share ปรบัตวัสูงขึน้ ก่อนทีจ่ะปรบัตวัลดลงอย่างมากในช่วงปลายเดอืนมกราคม และเดอืนมนีาคม 2563 หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 แมว้่าการแพร่ระบาดในจนีดูเหมอืนว่าจะสามารถควบคุมได้ก่อนประเทศอื่น แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่ท าให้
กจิกรรมภายในประเทศต้องหยุดชะงกัยงัคงเป็นปัจจยัทีก่ดดนัตลาดหลกัทรพัย์จนี สะทอ้นจากตวัเลขเศรษฐกจิจนีทีห่ดตวัลง ทัง้นี้ ในไตรมาสที ่1 ปี 
2563 เศรษฐกจิจนีหดตวั 6.8% YoY จากทีข่ยายตวั 6% YoY ในไตรมาสก่อน แต่อย่างไรกต็าม ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 ตลาดหลกัทรพัย์จนีกลบัมา
ปรบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดเริม่ดขี ึน้ และหลายภาคส่วนในจนีกลบัมาเปิดท าการอกีครัง้ ส่งผลใหต้วัเลขเศ รษฐกจิจนี
กลบัมาฟ้ืนตวัขึน้ แต่ความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทีเ่พิม่ขึน้อกีครัง้กเ็ป็นปัจจยัทีก่ดดนัตลาดหลกัทรพัยจ์นี  
 ขณะเดยีวกนั ตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นกไ็ดร้บัแรงกดดนัจากความตงึเครยีดในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบั
จนีเช่นกนั ประกอบกบัปัญหาการค้าระหว่างสหรฐัฯ-ญี่ปุ่ น ก่อนทีส่หรฐัฯ และญี่ปุ่ นจะบรรลุขอ้ตกลงกนัในช่วงปลายเดอืนสงิหาคม 2562 และความ
คบืหน้าของการเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีกเ็ป็นปัจจยัสนบัสนุนใหต้ลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นปรบัตวัสงูขึน้ตัง้แต่ช่วงเดอืนกนัยายน 2562 ถงึเดอืน
กุมภาพนัธ ์2563 ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นจะปรบัตวัลดลงอย่างมากตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึมนีาคม 2563 หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี้ประเทศญี่ปุ่ นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทัว่ประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่
ระบาดทีเ่ริม่อยู่ภายใต้การควบคุม ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลอื และกระตุ้นเศรษฐกจิทีท่างภาครฐัไดม้กีารประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง แล ะการ
ยกเลกิสถานการณ์ฉุกเฉนิทัว่ประเทศในช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม เป็นปัจจยัสนับสนุนใหต้ลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ นปรบัตวัสูงขึน้ แต่อย่างไรกต็ าม หลงั
การยกเลกิสถานการณ์ฉุกเฉนิ กลบัเริม่มกีารพบผูต้ดิเชือ้ในประเทศเพิม่ขึน้ เป็นปัจจยัทีก่ดดนัตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นในช่วงเดอืนมถุินายน 
 บลจ.วรรณ มมีมุมองเชงิบวกต่อตลาดหลกัทรพัยจ์นีในอนาคต ตลาดหลกัทรพัย์จนียงัคงมคีวามน่าสนใจในระยะยาวจาก Valuation 
ที่อยู่ในระดบัต ่าเมื่อเทยีบกบัตลาดหุ้นทัว่โลก หลงัจากมกีารปรบัตวัลงไปค่อนขา้งมากในช่วงที่ผ่านมา และประเทศจนีมแีนวโน้มที่จะฟ้ื นตวัก่อน 
เนื่องจาก มกีารผ่อนคลายมาตรการ Lock down ก่อนประเทศอื่น แต่อุปสงค์ในตลาดโลกที่ยงัคงอ่อนแอ ก็อาจท าให้การฟ้ืนตวัช้ากว่าที่คาดไว ้
ขณะเดยีวกนั ความตงึเครยีดทีเ่พิม่มากขึน้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีจะยงัเป็นปัจจยัทีก่ดดนัตลาด และความเสีย่งของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบ
ที่ 2 ยงัเป็นปัจจยัที่ต้องจบัตามอง ในขณะเดยีวกนั เศรษฐกจิญี่ปุ่ นยงัคงมแีนวโน้มที่จะได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเทีย่ว นอกจากนี้ การเลือ่นการจดั Tokyo Olympics ออกไป ท าใหเ้ศรษฐกจิญีปุ่่ นขาดปัจจยัหนุนในปีนี้ไปอกีส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรกต็าม มาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิ และช่วยเหลอืภาคเอกชนต่างๆ จากภาครฐั รวมถงึการผ่อนคลายการทางเงนิอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลาง จะเป็นปัจจยัสนับสนุน
ตลาดหลกัทรพัยข์องจนี และญีปุ่่ นในระยะถดัไป 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ด้มอบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทั
ดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่ม ัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 



สรปุภาวะการลงทุน 
 
 ในช่วงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ตลาดหลกัทรพัย์เอเชียเหนือ
ปรบัตวัค่อนขา้งผนัผวน โดยประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทีม่คีวามตงึเครยีดมาก
ขึน้ หลงัทัง้สองประเทศมกีารตัง้ภาษสีนิคา้น าเขา้ระหว่างกนัในช่วงเดอืนสงิหาคม 2562 และการชุมนุมในฮ่องกง
ทีย่งัคงยดืเยือ้ และมคีวามรุนแรงมากขึน้ในช่วงปลายปี 2562 เป็นปัจจยัทีก่ดดนัตลาดหลกัทรพัยจ์นี แต่อย่างไร
กต็าม ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2562 การเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีที่มคีวามคบืหน้ามากขึน้ เป็นปัจจยั
สนับสนุนให้ตลาดหลกัทรพัยจ์นีทัง้ H-Share และ A-Share ปรบัตวัสูงขึน้ ก่อนที่จะปรบัตวัลดลงอย่างมาก
ในช่วงปลายเดอืนมกราคม และเดอืนมนีาคม 2563 หลงัได้รบัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
แมว้่าการแพร่ระบาดในจนีดูเหมอืนว่าจะสามารถควบคุมไดก่้อนประเทศอื่น แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่
ท าให้กิจกรรมภายในประเทศต้องหยุดชะงกัยงัคงเป็นปัจจยัที่กดดนัตลาดหลกัทรพัย์จนี สะท้อนจากตวัเลข
เศรษฐกจิจนีทีห่ดตวัลง ทัง้นี้ ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 เศรษฐกจิจนีหดตวั 6.8% YoY จากทีข่ยายตวั 6% YoY 
ในไตรมาสก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 ตลาดหลกัทรพัย์จนีกลบัมาปรบัตวัสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดเริม่ดขีึน้ และหลายภาคส่วนในจนีกลบัมาเปิดท าการอกีครัง้ ส่งผลให้
ตวัเลขเศรษฐกิจจนีกลบัมาฟ้ืนตวัขึ้น แต่ความตึงเครยีดระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีที่เพิม่ขึน้อีกครัง้ก็เป็นปัจจยัที่
กดดนัตลาดหลกัทรพัยจ์นี  
 ขณะเดยีวกนั ตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่ นกไ็ดร้บัแรงกดดนัจากความตงึเครยีดในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีเช่นกนั ประกอบกบัปัญหาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ -ญี่ปุ่ น ก่อนที่สหรฐัฯ 
และญี่ปุ่ นจะบรรลุขอ้ตกลงกนัในช่วงปลายเดอืนสงิหาคม 2562 และความคบืหน้าของการเจรจาการคา้ระหว่าง
สหรฐัฯ กบัจนีก็เป็นปัจจยัสนับสนุนให้ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ นปรบัตวัสูงขึน้ตัง้แต่ช่วงเดอืนกนัยายน 2562 ถึง
เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่ นจะปรบัตวัลดลงอย่างมากตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์
ถงึมนีาคม 2563 หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี้ประเทศญี่ปุ่ นได้ประกาศภาวะ
ฉุกเฉินทัว่ประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เริม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุม ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลอื และกระตุน้เศรษฐกจิทีท่างภาครฐัไดม้กีารประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง 
และการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ประเทศในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เป็นปัจจยัสนับสนุนให้ตลาด
หลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นปรบัตวัสงูขึน้ แต่อยา่งไรกต็าม หลงัการยกเลกิสถานการณ์ฉุกเฉิน กลบัเริม่มกีารพบผูต้ดิเชือ้ใน
ประเทศเพิม่ขึน้ เป็นปัจจยัทีก่ดดนัตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นในช่วงเดอืนมถุินายน 
 บลจ.วรรณ มมีมุมองเชงิบวกต่อตลาดหลกัทรพัยจ์นีในอนาคต ตลาดหลกัทรพัยจ์นียงัคงมคีวาม
น่าสนใจในระยะยาวจาก Valuation ทีอ่ยู่ในระดบัต ่าเมื่อเทยีบกบัตลาดหุน้ทัว่โลก หลงัจากมกีารปรบัตวัลงไป
ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา และประเทศจนีมแีนวโน้มที่จะฟ้ืนตวัก่อน เน่ืองจาก มกีารผ่อนคลายมาตรการ 
Lock down ก่อนประเทศอื่น แต่อุปสงค์ในตลาดโลกที่ยงัคงอ่อนแอ ก็อาจท าให้การฟ้ืนตวัช้ากว่าที่คาดไว ้
ขณะเดยีวกนั ความตงึเครยีดที่เพิม่มากขึน้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีจะยงัเป็นปัจจยัที่กดดนัตลาด และความเสีย่ง
ของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 รอบที ่2 ยงัเป็นปัจจยัทีต่อ้งจบัตามอง ในขณะเดยีวกนั เศรษฐกจิญี่ปุ่ นยงัคง
มแีนวโน้มที่จะได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การเลื่อนการจดั 
Tokyo Olympics ออกไป ท าใหเ้ศรษฐกจิญี่ปุ่ นขาดปัจจยัหนุนในปีนี้ไปอกีส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรกต็าม มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิ และช่วยเหลอืภาคเอกชนต่างๆ จากภาครฐั รวมถงึการผ่อนคลายการทางเงนิอย่างต่อเนื่อง
ของธนาคารกลาง จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนตลาดหลกัทรพัยข์องจนี และญีปุ่่ นในระยะถดัไป 
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กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 
 
ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสมแบบไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารแหง่ทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
   และมกีารกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑม์าตรฐาน (Specific Fund) 
อายุโครงการ :   ไม่ก าหนดอายุโครงการ หรอืเมื่อเกดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน  
   คอื 1. เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 11.03 บาท และ  
   2. มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตอ้งไม่ต ่ากว่า 11.00 บาท และ  
   3. บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอ เพื่อรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
   อตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :  16 กรกฎาคม 2558 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 5 (เสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู) 
นโยบายการลงทุน :  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟทีล่งทุนในต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
   กบัประเทศในภูมภิาคเอเชยีเหนือ โดยทีก่ารกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  
   และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศดงักล่าวนัน้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยกองทุน 
   จะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ 
   มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี 
   ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
   กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ  
   โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ไม่น้อย 
   กว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ ฯลฯ 
ผูด้แูลผลประโยชน์ :  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ :  บลจ.วรรณ จ ากดั 
รอบระยะเวลาบญัชี :  30 มถุินายน ของทุกปี 
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ :  5,000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด 
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 12.00 น. 
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 12.00 น.  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)  
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)  
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ :   ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)  
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ :  ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)  
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2019 - 30/06/2020) :   0.44 
หมายเหต ุ:   ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 
 NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 
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กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 8.9591 บาท 
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หน่วยลงทนุ
     DAIWA ETF NIKKEI 225 2,320.00 15,397,922.48 37.28%
     ISHARES ASIA TRUST - MSCI CHINA INDEX ETF 53,620.00 5,933,676.60 14.36%
     CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 23,800.00 4,421,812.47 10.70%
     db x - trackers MSCI TAIWAN TRN INDEX UCITS ETF 2,675.00 2,799,295.08 6.78%
     DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN 1,370.00 2,789,820.32 6.75%
     HANG SENG H-SHARE INDEX ETF_2828 HK 4,930.00 1,945,012.39 4.71%
รวมหน่วยลงทนุ 33,287,539.34   80.59%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  146,940.81 0.36%
เงนิฝากบมจ.ธนาคารกสกิรไทย 6,974,395.45 16.88%
รวมเงินฝากธนาคาร 7,121,336.26 17.24%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  1,064,874.29 2.58%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (166,671.76) -0.40%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 41,307,078.13   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563



รายงานประจ าปี     6 
วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์

กองทนุเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



แบบ 117-5 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 1,117.04             2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 20.11                 0.05

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 446.82               1.07

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.08

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 61.40                 0.15

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,680.36                4.03

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 41,690,643.30       บาท



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถนุายน 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 

รายงานประจ าปี     8 
วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
- - - -
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รายงานประจ าปี     9 
วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2562 (1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถนุายน 2563)
ของกองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

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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