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รายงานประจาํปี     1
วรรณ STOXX อาเซยีน
ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์อินเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ STOXX อาเซยีน
ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชีและรอบระยะเวลา 
6 เดือนหลัง ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของ
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN) 
มผีลตอบแทนยอ้นหลงั อยู่ทีร่อ้ยละ 5.75 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 5.45 ซึง่คํานวณจากค่าเฉลีย่ของอตัราผลตอบแทนของ 
STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวนเป็นสกุลบาท ณ วนัที่
ลงทุน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN) เป็นกองทุนรวมทีม่นีโยบายลงทุน
ในตราสารแห่งทุน และ/หรอื หุน้สามญั จํานวน 30 บรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละเป็นส่วนประกอบของดชันี STOXX ASEAN 
SELECT DIVIDEND 30 INDEX โดยลงทุนในสดัส่วนหรอืน้ําหนักทีใ่กลเ้คยีงกบัดชันี (Fully Replication) เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกลเ้คยีงกบัการปรบัตวัของดชันีดงักล่าว ซึง่กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นภูมภิาคอาเซยีน ตามที ่Standards 
of Qualifying CIS กาํหนด หรอืใหค้วามเหน็ชอบใหล้งทุนได ้และที ่Standards of Qualifying CIS จะประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั โดยลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลีย่นแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนไปใชด้ชันีอื่นใดแทน ในกรณีทีด่ชันีดงักล่าวถูกยกเลกิหรือไม่มกีารคํานวณ โดยดชันี
ทีใ่ชอ้า้งองิจะตอ้งเป็นดชันีทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนการลงทุนหุน้ในภูมภิาคอาเซยีนตามวตัถุประสงคข์องกองทุน ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มถุินายน 2565 ตลาดหุน้อาเซยีนปรบัตวัผนัผวน โดย ดชันี MSCI South East
Asia (MXSO) เปิดตลาดมา ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ทีร่ะดบั 700.26 จุด และปรบัตวัลดลงมาปิดทีร่ะดบั 613.53 จุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 
2565 หรอืปรบัตวัลดลง 12.39%

ทัง้นี้ ตลาดหุน้อาเซยีนไดร้บัผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกั คอื ความกงัวลเรื่องการขึน้ดอกเบีย้ของ Fed ทีม่มีากขึน้อย่างต่อเนื่อง 
และสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยเูครน  โดย Fed ไดป้รบัดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.25% ในการประชุมเดอืน มนีาคม 2565, 0.50% ใน
เดอืนพฤษภาคม 2565 และ 0.75% ในเดอืนมถุินายน 2565 เพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ (CPI) ทีย่งัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องมากกว่ารอ้ยละ 8 พร้อมทัง้ส่ง
สญัญาณในการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ในช่วงเวลาอนัใกล ้โดยจะลดขนาดงบดุลในอตัราสงูสดุที ่9.5 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
ต่อเดอืน อกีทัง้ยงัพจิารณาถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพื่อปรบัลดเงนิเฟ้อใหเ้ขา้สู่ เป้าหมายทีร่ะดบั 2% อย่างมี
เสถียรภาพต่อไป ในขณะที่สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างรสัเซยี -ยูเครนยงัคงไม่จบลงจนถึงปัจจุบนัทําให้กดดนัราคาพลงังานทรงตัวใน
ระดบัสงู ทัง้นี้ การใชน้โยบายการเงนิทีผ่่อนคลายของ Fed และความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยีและยูเครนไดส้รา้งความกงัวลต่อโอกาสในการเกดิ
เศรษฐกจิถดถอยมากยิง่ขึ้น ส่งผลให้ค่าเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ และสกุลเงนิในอาเซยีนอ่อนค่าลงอย่างต่อเ นื่อง กดดนัให้หุ้นใน
ภูมภิาคอาเซยีนปรบัตวัลดลงตลอดช่วงเวลาดงักล่าว

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ คาดการณ์ว่าตลาดหุน้อาเซยีนยงัคงมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ทัง้จากความกงัวลต่อ
เงนิเฟ้อทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลต่อการดาํเนินนโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ Fed และธนาคารกลางใน
ประเทศอาเซยีนใหใ้ชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้ ซึง่จะส่งผลต่อเศรษฐกจิโลกใหช้ะลอตวัลงได ้อย่างไรกต็าม บลจ .วรรณ ยงัคงมมีุมมอง
เชงิบวกต่อตลาดหุน้อาเซยีนในระยะยาว จากการทีปั่จจยัฟ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มอาเซยีนยงัคงมคีวามแขง็แกร่งเมื่อเทยีบกบัตลาดเกดิใหม่
อื่นๆ อกีทัง้กาํไรของบรษิทัจดทะเบยีนในหลายๆ ประเทศยงัคงแสดงใหเ้หน็ถงึการขยายตวั เช่น ในเวยีดนาม ในระยะยาวเงนิทุนจึงยงัคงไหลเขา้
ตลาดหุน้ในกลุ่มภูมภิาคนี้อยู่

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้
บรษิทัดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวังและมปีระสทิธภิาพ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



สรปุภาวะการลงทุน

ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ตลาดหุ้นอาเซียนปรบัตัว
ผนัผวน โดย ดชันี MSCI South East Asia (MXSO) เปิดตลาดมา ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ทีร่ะดบั 700.26
จดุ และปรบัตวัลดลงมาปิดทีร่ะดบั 613.53 จดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 หรอืปรบัตวัลดลง 12.39%

ทัง้นี้ ตลาดหุ้นอาเซยีนได้รบัผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกั คอื ความกงัวลเรื่องการขึน้ดอกเบี้ย
ของ Fed ที่มมีากขึน้อย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยูเครน  โดย Fed ได้ปรบั
ดอกเบี้ยนโยบายขึน้ 0.25% ในการประชุมเดอืน มนีาคม 2565, 0.50% ในเดอืนพฤษภาคม 2565 และ 0.75% 
ในเดอืนมถุินายน 2565 เพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ (CPI) ทีย่งัเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองมากกว่ารอ้ยละ 8  พรอ้มทัง้ส่งสญัญาณ
ในการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ในช่วงเวลาอนัใกล ้โดยจะลดขนาดงบดุลในอตัราสูงสุดที ่9.5 
หมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดอืน อกีทัง้ยงัพจิารณาถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะใชน้โยบายการเงินทีเ่ขม้งวดมากขึน้
เพื่อปรบัลดเงนิเฟ้อให้เขา้สู่เป้าหมายที่ระดบั 2% อย่างมเีสถยีรภาพต่อไป ในขณะที่สถานการณ์ความขดัแยง้
ระหว่างรสัเซยี-ยูเครนยงัคงไม่จบลงจนถึงปัจจุบนัทําให้กดดนัราคาพลงังานทรงตวัในระดบัสูง ทั ้งนี้ การใช้
นโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายของ Fed และความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยีและยเูครนไดส้รา้งความกงัวลต่อโอกาสใน
การเกดิเศรษฐกจิถดถอยมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหค้่าเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ และสกุลเงนิในอาเซยีนอ่อน
ค่าลงอยา่งต่อเนื่อง กดดนัใหหุ้น้ในภมูภิาคอาเซยีนปรบัตวัลดลงตลอดช่วงเวลาดงักล่าว

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ คาดการณ์ว่าตลาดหุน้อาเซยีนยงัคงมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวน
ไดใ้นระยะสัน้ทัง้จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ ซึง่จะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางการเงนิของ
ธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ Fed และธนาคารกลางในประเทศอาเซยีนให้ใชน้โยบายการเงนิที่
เขม้งวดมากขึน้ ซึง่จะส่งผลต่อเศรษฐกจิโลกใหช้ะลอตวัลงได ้อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวก
ต่อตลาดหุน้อาเซยีนในระยะยาว จากการทีปั่จจยัฟ้ืนฐานของประเทศในกลุ่มอาเซยีนยงัคงมคีวามแขง็แกร่งเมื่อ
เทยีบกบัตลาดเกดิใหม่อื่นๆ อีกทัง้กําไรของบรษิทัจดทะเบยีนในหลายๆ ประเทศยงัคงแสดงให้เห็นถงึการ
ขยายตวั เช่น ในเวยีดนาม ในระยะยาวเงนิทุนจงึยงัคงไหลเขา้ตลาดหุน้ในกลุ่มภมูภิาคนี้อยู่

รายงานประจาํปี     3
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กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์อินเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ : ไม่กาํหนดอายุโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 5,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 29 มถุินายน 2558
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันดเ์ป็นกองทุนรวมทีม่นีโยบายลงทุน

ในตราสารแห่งทุน และ/หรอื หุน้สามญั จาํนวน 30 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละเป็น
สว่นประกอบของดชันี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX โดยลงทุนในสดัสว่นหรอื
น้ําหนกัทีใ่กลเ้คยีงกบัดชันี (Fully Replication) เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัการ
ปรบัตวัของดชันีดงักล่าว ซึง่กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นภูมภิาค
อาเซยีน ตามที ่Standards of Qualifying CIS กาํหนด หรอืใหค้วามเหน็ชอบใหล้งทุนได ้และที ่
Standards of Qualifying CIS จะประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั โดยลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่
ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนไป
ใชด้ชันีอื่นใดแทน ในกรณีทีด่ชันีดงักล่าวถูกยกเลกิหรอืไมม่กีารคาํนวณ โดยดชันีที่ใชอ้า้งองิจะตอ้งเป็น
ดชันีทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนการลงทุนหุน้ในภูมภิาคอาเซยีนตามวตัถุประสงคข์องกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิารณาจา่ยในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธนิัน้ๆ 
ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 มถุินายน ของทุกปี
มูลค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก : 10,000 บาท
มูลค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป : 10,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ต า่ : 100 หน่วย
มูลค่าเงินคงเหลือขัน้ต า่ : ไม่กาํหนด
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 14.00 น.
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 14.00 น.
ระยะเวลาการช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  : ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.00% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (ไม่รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.00% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (ไม่รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.50% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (ไม่รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.15% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (ไม่รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.00% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (ไม่รวม VAT) 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2021 - 30/06/2022) :   1.32
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์อินเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 91.0385 บาท

รายงานประจาํปี     5
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ และต่างประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในประเทศ
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 2,042,070.00 6.02%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 1,028,862.00 3.03%
ธนาคาร 1,007,925.00 2.97%
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 964,600.00 2.84%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในประเทศ 5,043,457.00 14.86%
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในภมิูภาคอาเซียน
CAPITAL GOODS 3,992,264.02 11.77%
HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES 3,485,831.89 10.27%
ENERGY 3,141,188.68 9.26%
FOOD & STAPLES RETAILING 2,610,609.41 7.69%
BANKS 2,475,789.14 7.30%
FOOD, BEVERAGE & TOBACCO 2,460,701.34 7.25%
TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT 2,416,638.09 7.12%
TELECOMMUNICATION SERVICES 2,292,310.44 6.76%
REAL ESTATE 1,252,455.45 3.69%
MATERIALS 1,195,498.80 3.52%
UTILITIES 1,162,178.47 3.43%
RETAILING 1,076,435.91 3.17%
DIVERSIFIED FINANCIALS 876,238.13 2.58%
รวมหลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในภมิูภาคอาเซียน 28,438,139.77 83.81%
เงนิฝาก STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)  LTD. 270,842.77 0.80%
เงนิฝากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 393,236.19 1.16%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (213,782.18) -0.63%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 33,931,893.55 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์อินเดก็ซ์ ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
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กองทนุเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์ อินเดก็ซ์ ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.อาร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 13,192.57            29.60
2 บล.กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 8,145.95              18.28
3 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 7,995.96              17.94
4 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4,250.38              9.54
5 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 3,932.42              8.82
6 บล.ทสิโก ้จ ากดั 3,121.70              7.00
7 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 2,363.44              5.30
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 831.16                1.86
9 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 372.40                0.84
10 บล.ดบีีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 360.89                0.81
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ -                     0.00

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 44,566.87               100.00



แบบ 117-5
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กองทนุเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์อินเดก็ซ์ ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 227.67               0.54

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 68.30                 0.16

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 45.53                 0.10

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 80.00                 0.19

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 668.97               1.57

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,090.47                2.56

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 42,552,507.94       บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์อินเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN) ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี  (1 กรกฏาคม 2564 - 30 มิถนุายน 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถนุายน 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์อินเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 0.84
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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