
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์

อินเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ
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 จ านวน 30 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละเป็นสว่นประกอบของดชันี STOXX ASEAN 
SELECT DIVIDEND 30 INDEX โดยลงทุนในสดัสว่นหรอืน ้าหนกัทีใ่กลเ้คยีงกบัดชันี (Fully Replication) เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกลเ้คยีงกบัการปรบัตวัของดชันีดงักลา่ว ซึง่กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นภูมภิาคอาเซียน ตามที ่Standards of 
Qualifying CIS ก าหนด หรอืใหค้วามเหน็ชอบใหล้งทุนได ้และที ่Standards of Qualifying CIS จะประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั โดยลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนไป
ใชด้ชันีอื่นใดแทน ในกรณีทีด่ชันีดงักล่าวถูกยกเลกิหรอืไมม่กีารค านวณ โดยดชันีทีใ่ชอ้า้งองิจะตอ้งเป็นดชันีทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนการลงทุนหุน้ใน
ภูมภิาคอาเซยีนตามวตัถุประสงคข์องกองทุน
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 มถุินายน ของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 10,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 14.00 น.
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 14.00 น.
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.00% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.00% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.50% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.15% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.00% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2021 - 31/12/2021) :   =  0.08
หมายเหต ุ: NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

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



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 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 :

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเลค็ ดิวิเดนด ์อินเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN) 
ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
- - - -

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

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.ทสิโก ้จ ำกดั 3,121.70              34.94
2 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 1,532.61              17.15
3 บล.กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 1,508.64              16.88
4 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 1,068.67              11.96
5 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 872.95                9.77
6 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 831.16                9.30
7 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ -                     0.00

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 8,935.73                 100.00

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

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 126.36               0.27

ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 37.91                 0.08

ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 25.27                 0.05

ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 80.00                 0.17

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 498.44               1.07

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 767.99                   1.64

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 46,851,907.83       บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก



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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 101.1352 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ และต่างประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในประเทศ
ธนำคำร 3,671,115.00 6.02%
กระดำษและวสัดุกำรพมิพ์ 1,956,500.00 3.21%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 1,748,448.00 2.87%
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 1,726,551.00 2.83%
รวมหลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในประเทศ 9,102,614.00 14.93%
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในต่างประเทศ
BANKS 11,986,411.04 19.66%
CAPITAL GOODS 11,070,286.07 18.16%
DIVERSIFIED FINANCIALS 4,133,885.41 6.78%
MATERIALS 4,072,020.88 6.68%
REAL ESTATE 4,044,391.94 6.64%
FOOD, BEVERAGE & TOBACCO 3,918,080.32 6.43%
ENERGY 3,599,747.51 5.91%
TELECOMMUNICATION SERVICES 2,194,913.44 3.60%
HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES 2,013,650.06 3.30%
AUTOMOBILES & COMPONENTS 1,957,334.40 3.21%
RETAILING 1,886,992.36 3.10%
รวมหลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในภมิูภาคอาเซียน 50,877,713.43 83.47%
เงนิฝำก STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)  LTD. 712,452.16 1.17%
เงนิฝำกธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 319,357.67 0.52%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 224,124.17 0.37%
หนีส้นิอืน่ ๆ (282,082.70) -0.46%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 60,954,178.73 100.00%

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

2564

สินทรพัย์

     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 59,980,327.43

     เงนิฝำกธนำคำร 1,031,611.99

     ลูกหนี้

          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 224,322.01

                    รวมสนิทรพัย์ 61,236,261.43                

หนี้สนิ

     เจำ้หนี้

          จำกกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 25,000.00                      

     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 252,295.89

     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 29.68

     หนี้สนิอื่น 4,757.13

                    รวมหนี้สนิ 282,082.70

สนิทรพัยส์ุทธิ 60,954,178.73

สินทรพัยส์ุทธิ:

     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 60,269,951.21

     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม

          บญัชปีรบัสมดุล 52,287,862.85                

          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน (51,603,635.33)               

                    สนิทรพัยส์ุทธิ 60,954,178.73

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 602,699.5057

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 101.1352

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

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

2564

รายได้

        รำยไดเ้งนิปันผล 888,159.21    

        รำยไดด้อกเบีย้ 197.85          

              รวมรำยได้ 888,357.06    

ค่าใช้จา่ย

        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 126,364.81    

        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 37,909.44      

        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 25,273.00      

        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 80,000.00      

        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 498,442.08    

        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 68,070.08      

              รวมคำ่ใชจ่้ำย 836,059.41    

รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ 52,297.65      

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 1,267,493.09 

        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 4,791,899.53 

        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกสญัญำตรำสำรอนุพนัธ์ 799.48          

        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 1,070,862.20 

รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 7,131,054.30 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ 7,183,351.95 

หกั ภำษีเงนิได้ (29.67)           

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ 7,183,322.28 

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

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในประเทศ 9,102,614.00     15.17                    

หุ้นสามญั 9,102,614.00     15.17                    

     พลงังานและสาธารณูปโภค 1,748,448.00     2.91                       

          บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 420,300.00    1,748,448.00    2.91                 

     ธนาคาร 3,671,115.00     6.12                       

          ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 141,700.00    1,870,440.00    3.12                 

          บรษิทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 47,700.00      1,800,675.00    3.00                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 1,726,551.00     2.88                       

          บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) 1,403,700.00  1,726,551.00    2.88                 

     กระดาษและวสัดกุารพิมพ์ 1,956,500.00     3.26                       

          บรษิทั ยูไนเตด็ เปเปอร ์จ ำกดั (มหำชน) 107,500.00    1,956,500.00    3.26                 

เงินลงทนุในต่างประเทศ 50,877,713.43  84.83                    

หุ้นสามญั 50,877,713.43  84.83                    

     ENERGY 3,599,747.51     6.00                       

          SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD 607,000.00    1,695,627.19    2.83                 

          UNITED TRACTORS TBK PT 36,800.00      1,904,120.32    3.17                 

     MATERIALS 4,072,020.88     6.79                       

          PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ 38,200.00      2,032,881.76    3.39                 

          PHUOC HOA RUBBER JSC 19,700.00      2,039,139.12    3.40                 

     CAPITAL GOODS 11,070,286.07  18.46                    

          AKR CORPORINDO TBK PT 212,400.00    2,039,243.90    3.40                 

          COTECCONS CONSTRUCTION JSC 15,800.00      2,483,207.00    4.14                 

          HOANG HUY INVESTMENT FINANCI 57,070.00      2,348,732.97    3.92                 

          SIME DARBY BERHAD 116,300.00    2,125,635.69    3.54                 

          YANGZIJIANG SHIPBUILDING 62,400.00      2,073,466.51    3.46                 

     AUTOMOBILES & COMPONENTS 1,957,334.40     3.26                       

          ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 147,000.00    1,957,334.40    3.26                 

     RETAILING 1,886,992.36     3.15                       

          JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 3,700.00        1,886,992.36    3.15                 

     FOOD, BEVERAGE & TOBACCO 3,918,080.32     6.53                       

          INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 127,600.00    1,885,315.52    3.14                 

          VINH HOAN CORP 22,000.00      2,032,764.80    3.39                 

     HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES 2,013,650.06     3.36                       

          TOP GLOVE CORP BHD 103,400.00    2,013,650.06    3.36                 

     BANKS 11,986,411.04  19.98                    

          BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB 623,300.00    1,943,798.45    3.24                 

          BPD JAWA TIMUR TBK PT 1,119,900.00  1,962,064.80    3.27                 

          DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,500.00        2,009,716.77    3.35                 

          MALAYSIA BUILDING SOCIETY 469,400.00    2,004,335.89    3.34                 

          OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 7,400.00        2,072,777.33    3.46                 

          UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,000.00        1,993,717.80    3.32                 

     DIVERSIFIED FINANCIALS 4,133,885.41     6.90                       

          HO CHI MINH CITY SECURITIES 31,300.00      2,102,699.57    3.51                 

          VIET CAPITAL SECURITIES JSC 18,800.00      2,031,185.84    3.39                 

     REAL ESTATE 4,044,391.94     6.74                       

          ASCENDAS INDIA TRUST 58,700.00      2,051,658.69    3.42                 

          YANLORD LAND GROUP LTD 73,600.00      1,992,733.25    3.32                 

     TELECOMMUNICATION SERVICES 2,194,913.44     3.66                       

          PLDT INC 1,795.00        2,194,913.44    3.66                 

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 53,836,946.15 บาท) 59,980,327.43  100.00                  

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

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

หมายเหตุ : *งบการเงนินี้ยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี



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

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

บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ.วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตัง้แต่วนัที่
1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซีเล็ค ดวิเิดนด์ อินเดก็ซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN) มี
ผลตอบแทนยอ้นหลงั อยูท่ีร่อ้ยละ 16.87 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ 13.79 ซึง่ค านวณจากคา่เฉลี่ยของอตัราผลตอบแทนของ 
STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ค านวนเป็นสกุลบาท ณ 
วนัทีล่งทุน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซเีล็ค ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ์ ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอื หุ้นสามญั จ านวน 30 บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์และเป็นส่วนประกอบของดชันี STOXX 
ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX โดยลงทุนในสดัส่วนหรอืน ้าหนักที่ใกล้เคยีงกบัดชันี (Fully Replication) เพื่อสรา้งผลตอบแทนของ
กองทุนให้ใกล้เคยีงกบัการปรบัตวัของดชันีดงักล่าว ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ในภูมภิาคอาเซียน 
ตามที่ Standards of Qualifying CIS ก าหนด หรอืใหค้วามเหน็ชอบใหล้งทุนได ้และที่ Standards of Qualifying CIS จะประกาศเพิม่เติมใน
ภายหลงั โดยลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงดชันีที่กองทุนใช้อ้างองิในการสรา้งผลตอบแทนไปใช้ดชันีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดชันีดงักล่าวถูกยกเลกิหรอืไม่มี
การค านวณ โดยดชันีทีใ่ชอ้า้งองิจะตอ้งเป็นดชันีทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนการลงทุนหุน้ในภูมภิาคอาเซยีนตามวตัถุประสงค์ของกองทุน ฯลฯ

ในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา ตลาดหุน้อาเซยีนปรบัตวัผนัผวนอย่างมาก โดยดชันี MSCI South East Asia ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 
0.46% จาก 700.26 จุด ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564  ไป 703.49 จุดในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  ทัง้น้ี ในช่วงเดอืนกรกฎาคม ตลาดหุ้นฯ
ปรบัตวัลงอย่างหนัก จากความกงัวลเรื่อง COVID-19 สายพนัธเ์ดลต้าที่ระบาดมากขึ้นในหลายประเทศทัว่โลก หลายประเทศในอาเซียนก็มี
การระบาดทีเ่พิม่ขึน้เช่นกนั เช่นในไทยและมาเลเซยี กดดนัใหต้ลาดหุน้ในประเทศต่างๆเหล่าน้ีปรบัตวัลดลง

อย่างไรกต็าม ในช่วงเดอืนสงิหาคมถงึตุลาคม ดชันี MSCI South East Asia ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 6.61% สนับสนุนโดยตวัเลข
เศรษฐกจิที่ฟ้ืนตวั เช่นสงิคโปร ์รายงานตวัเลขการว่างงาน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ที่ 2.7% ต ่าสุดนับตัง้แต่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลงจาก 
2.9% โดย ตวัเลขการว่างงาน เคยพุ่งไปสูงสุดที่ 3.5% ช่วง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563  และ การฟ้ืนตวัของภาคบรกิารที่สนับสนุนดว้ยการเปิด
เศรษฐกิจ จากการฉีดวคัซีนที่เขา้ถงึประชาชนไดเ้ป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี ธนาคารกลางหลายแห่งมมีติจากการประชุมนโยบาย ว่าจะคง
ดอกเบีย้นโยบายไวเ้พื่อสนบัสนุนเศรษฐกจิ เช่น การประชุมนโยบายกนง.ของไทยในวนัที่ 29 ก.ย. 2564 ตดัสนิใจคงดอกเบี้ยนโยบาย 1-day 
repurchase rate ไวท้ี่ 0.50% และ ธนาคารกลางมาเลเซยีประชุมนโยบายในวนัที่ 9 ก.ย. 2564 ตดัสนิใจคงดอกเบี้ยนโยบายไวท้ี่ 1.75% ซึ่ง
ต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ทัง้คู่

ในเดอืนพฤศจกิายน 2564 ตลาดหุ้นฯ ปรบัตวัลง เน่ืองจากการค้นพบการกลายพนัธุ์ของ COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่โอ
ไมครอน ที่มอีตัราการแพร่ระะบาดที่รวดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ อกีทัง้ยงัไม่มคีวามแน่ชดัว่าวคัซนีที่มอียู่จะส ามารถรบัมอืกบัการแพร่ระบาด
ของโควดิสายพนัธุน้ี์ไดห้รอืไม่

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณมมีุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นอาเซียนทัง้จากการที่หลายๆ ประเทศเริม่กลบัมาเปิดเมอืง เปิด
ประเทศไดอ้กีครัง้ หลงัจากการฉีดวคัซนี COVID-19 เริม่ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่โดยรวมของเศรษฐกจิ 
ใหม้มีากขึน้ ท าใหใ้นอนาคตมแีนวโน้มที่เงนิทุนจะไหลเขา้ภูมภิาคน้ีอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็าม ในระยะสัน้ตลาดหุ้ นอาเซยีน มโีอกาสเผชิญ
กบัความผนัผวนได้ ทัง้จากการที่ COVID-19 ยงัคงมโีอกาสกลายพนัธ์ได้อีกในอนาคต และจากการที่ธนาคารกลางหลายแห่งทัว่ โลก มี
แนวโน้มที่จะใช้นโยบายการเงนิแบบตึงตวัมากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงนิดอลล่ารม์โีอกาสแขง็ค่าและ
ผนัผวนมากขึน้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าเงนิและตลาดหุน้ในประเทศเกดิใหม่ (Emerging Market) เช่นในกลุ่มประเทศอาเซยีนได้
เช่นกนั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความไวว้างใจให้
บรษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่ม ัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN)


