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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

รายงานประจาํปี     2
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชีและรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนหลงั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

ในรอบระยะเวลา 1 ปี ทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้ (1AM-GEM) มผีลการ
ดําเนินงานยอ้นหลงั 1 ปี อยู่ที ่3.32% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่คํานวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี MSCI Emerging 
Market Net TR USD Index (NDUEEGF) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ํานวณ
ผลตอบแทน อยู่ที ่7.65% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้ (1AM-GEM) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งทุนที่ลงทุนในประเทศที่เป็นตลาดเกดิใหม่ในภูมภิาคต่างๆ ของโลก (Emerging Markets) เช่น ภูมภิาคเอเชีย ยุโรป
ตะวนัออก และละตินอเมริกา เช่น จีน อินเดีย เกาหลี ไต้หวนั อิสราเอล รสัเซีย สาธารณรฐัเช็ก ฮงัการี ตุรกี บราซิ ล เม็กซิโก 
อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา ชลิ ีฯลฯ ทัง้ที่จดทะเบียนในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่และที่จดทะเบยีนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทัง้นี้ 
กองทุนยงัสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารแห่งทุนทีม่นีโยบายลงทุนในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดด้ว้ย โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมี
ไวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ฯลฯ

ดชันี MSCI Emerging Market (MXEF) ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระดบั 1,291.75 จุด ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 มาปิดที่
ระดบั 1,244.31 จุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ปรบัตวัลดลง 3.67% ทัง้นี้ ดชันีฯ ปรบัตวัขึน้ ในช่วงต้นปี จากปัจจยัทีส่นับสนุนการ
ลงทุนโดยภาพรวมคอื การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ความคบืหน้าของการแจกจ่ายวคัซนี และการเขา้รบัตําแหน่งประธานาธิบดสีหรฐัฯ
ของ นาย Joe Biden โดยคาดว่าจะมกีารผ่านมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาดใหญ่ 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั นอกจากธนาคารกลาง
หลายแห่งกม็มีตคิงดอกเบีย้นโยบายเพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิต่อไป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงการผ่อนคลายทาง
การเงนิ โดยคงอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก (Deposit Facility) ที ่-0.50% อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(Marginal Lending Facility) ที ่0.25% และ
อตัราดอกเบีย้ Main Refinancing Operations ที ่0.00% สว่นทางดา้นธนาคารกลางสหรฐั (FED) มมีตเิป็นเอกฉันทค์งอตัราดอกเบีย้
นโยบาย Federal Funds Rate ไวท้ีร่ะดบัตํ่า 0-0.25% อย่างไรกต็าม ในช่วงกลางปี ตลาดหุน้กลุ่มประเทศ EM เผชญิกบัความผนั
ผวน เมื่อนกัลงทุนยงัคงเน้นการลงทุนในตลาดหลกั เช่น สหรฐัฯ และยุโรป เนื่องจาก มสีญัญาณการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอย่างชดัเจน 
ประกอบกบั มาตราการดา้นกฏ ระเบยีบต่างๆ ของรฐับาลจนี ออกมากดดนัตลาดอย่างต่อเนื่องทําใหต้ลาดหุน้กลุ่มประเทศ EM นัน้
ไดร้บัผลกระทบ

ส่วนในช่วงท้ายปี 2564 ตลาดปรบัตัวลง เนื่องจากการค้นพบการกลายพนัธุ์ของโควิดสายพนัธุ์ใหม่โอไมครอน 
ทีม่อีตัราการแพร่ระะบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ อกีทัง้ยงัไม่มคีวามแน่ชดัว่าวคัซนีทีม่อียู่จะสามารถรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของ
โควดิสายพนัธุน์ี้ไดห้รอืไม่

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้กลุ่มประเทศ EM ยงัคงกบัภาวะความผนัผวนในช่วงสัน้ เนื่องจาก Fed มี
แนวโน้นทีจ่ะใชม้าตราทางการเงนิทีเ่ขม้งวด อย่างไรกต็าม ตลาดมโีอการทีจ่ะปรบัตวัสงูขึน้ไดใ้นอนาคต โดยมปัีจจยัสนบัสนุนจากการ
กระจายวคัซนี และการพฒันายารกัษาโรค COVID-19 ทีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ต่อเศรษฐกจิใหน้กัลงทุนมากขึน้ 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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สรปุภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ดชันี MSCI Emerging Market (MXEF) ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระดบั 1,291.75 จุด ณ วนัที ่1 มกราคม 

2564 มาปิดทีร่ะดบั 1,244.31 จดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ปรบัตวัลดลง 3.67% ทัง้นี้ ดชันีฯ ปรบัตวัขึน้ ในช่วงต้น

ปี จากปัจจยัทีส่นับสนุนการลงทุนโดยภาพรวมคอื การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ความคบืหน้าของการแจกจ่ายวคัซนี 

และการเขา้รบัตําแหน่งประธานาธบิดสีหรฐัฯของ นาย Joe Biden โดยคาดว่าจะมกีารผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ

ขนาดใหญ่ 1.9 ลา้นล้านดอลลารส์หรฐั นอกจากธนาคารกลางหลายแห่งก็มมีตคิงดอกเบีย้นโยบายเพื่อสนับส นุนการ

ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิต่อไป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงการผ่อนคลายทางการเงนิ โดยคงอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก 

(Deposit Facility) ที ่-0.50% อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ (Marginal Lending Facility) ที ่0.25% และอตัราดอกเบีย้ Main 

Refinancing Operations ที่ 0.00% ส่วนทางด้านธนาคารกลางสหรฐั (FED) มมีตเิป็นเอกฉันท์คงอตัราดอกเบี้ย

นโยบาย Federal Funds Rate ไวท้ีร่ะดบัตํ่า 0-0.25% อย่างไรกต็าม ในช่วงกลางปี ตลาดหุน้กลุ่มประเทศ EM เผชญิ

กบัความผนัผวน เมือ่นกัลงทุนยงัคงเน้นการลงทุนในตลาดหลกั เช่น สหรฐัฯ และยโุรป เนื่องจาก มสีญัญาณการฟ้ืนตวั

ทางเศรษฐกจิอย่างชดัเจน ประกอบกบั มาตราการด้านกฏ ระเบยีบต่างๆ ของรฐับาลจนี ออกมากดดนัตลาดอย่าง

ต่อเนื่องทาํใหต้ลาดหุน้กลุ่มประเทศ EM นัน้ไดร้บัผลกระทบ

ส่วนในช่วงท้ายปี 2564 ตลาดปรบัตวัลง เนื่องจากการค้นพบการกลายพนัธุ์ของโควดิสายพันธุ์ใหม่

โอไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระะบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ อกีทัง้ยงัไม่มคีวามแน่ชดัว่าวคัซนีทีม่อียู่จะสามารถ

รบัมอืกบัการแพรร่ะบาดของโควดิสายพนัธุน์ี้ไดห้รอืไม่

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้กลุ่มประเทศ EM ยงัคงกบัภาวะความผนัผวนในช่วงสัน้ 

เนื่องจาก Fed มแีนวโน้นที่จะใชม้าตราทางการเงนิที่เขม้งวด อย่างไรก็ตาม ตลาดมโีอการที่จะปรบัตัวสูงขึน้ได้ใน

อนาคต โดยมปัีจจยัสนบัสนุนจากการกระจายวคัซนี และการพฒันายารกัษาโรค COVID-19 ทีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ต่อ

เศรษฐกจิใหน้กัลงทุนมากขึน้ 
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กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารแหง่ทุนในต่างประเทศ (Fund of Fund)
ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

จ านวนเงินทุน : 420 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 2 ธนัวาคม 2548
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหง่ทุนทีล่งทุนในประเทศทีเ่ป็นตลาดเกดิใหม่ใน

ภูมภิาคต่างๆ ของโลก (Emerging Markets) เช่น ภูมภิาคเอเชยี ยุโรปตะวนัออก และละตนิอเมรกิา 
เช่น จนี อนิเดยี เกาหล ีไตห้วนั อสิราเอล รสัเซยี สาธารณรฐัเชก็ ฮงัการ ีตุรก ีบราซลิ เม็กซโิก 
อารเ์จนตนิา เวเนซุเอลา ชลิ ีฯลฯ ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศทีเ่ป็นตลาดเกดิใหมแ่ละทีจ่ดทะเบยีนใน
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ทัง้นี้ กองทุนยงัสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารแห่งทุนทีม่นีโยบายลงทุน
ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดด้ว้ย โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  ฯลฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ปีละไม่เกนิ 2 ครัง้  โดยจ่ายในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชี
ทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้  ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จาํกดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ. วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 5,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่กาํหนด
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 1.68525%* ต่อปี ของ NAV (รวม VAT) 
*ค่าธรรมเนียมการจดัการน้ีไมร่วมถงึค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนต่างๆ ทีก่องทุนน้ีไปลงทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.0642% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.107% ของ NAV (รวม VAT)
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2021 - 31/12/2021) : 0.76
หมายเหต ุ: NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 11.8692 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุในต่างประเทศ
     GS EMRG MARKET EQTY IA 3,970.00   3,594,892.17   35.91%
     ISHARES MSCI EMERGING MARKET 1,910.00   3,126,021.75   31.23%
     ASK INDIA OPP FD 1-I 19,769.04 1,070,378.03   10.69%
     UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC 206.14     917,158.40     9.16%
     PREMIA CHINA NEW ECON ETF HK 16,000.00 859,184.38     8.58%
รวมหน่วยลงทนุในต่างประเทศ 9,567,634.73 95.57%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO 244,930.64 2.45%
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 128,778.18 1.29%
รวมเงินฝากธนาคาร 373,708.82 3.73%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  268,300.98 2.68%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (198,457.63) -1.98%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 10,011,186.90 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์ก็ต เอควิต้ี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์ก็ต เอควิต้ี (1AM-GEM)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 128.53                  1.07
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 4.82                     0.04
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) - ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 12.85                   0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 60.00                   0.50
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 37.87                   0.31

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 244.07                      2.03
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 12,011,561.94          บาท
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ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 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. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. น.ส.กวศิา เหมเวช 10. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 11. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 12. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Goldman Sachs Asset Management, L.P. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 BlackRock Investments LLC ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ASK Capital Management Pte Ltd ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 UBS Asset Management (Singapore) Ltd ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 Premia Partners Company Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

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



รายงานประจาํปี     10
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     11
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     12
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     13
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     14
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     15
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     16
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     17
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     18
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     19
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     20
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจาํปี     21
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจ าปี     22
วรรณเอเอ็ม โกลบอล
อีเมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต เอควิตี ้



รายงานประจาํปี     23
วรรณเอเอม็ โกลบอล
อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี้



รายงานประจ าปี     24
วรรณเอเอ็ม โกลบอล
อีเมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต เอควิตี ้


