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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้ (ONE-ALLCHINA)

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6
เดอืนหลงั ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 ถงึ 31 สงิหาคม 2564 และวนัที ่1 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ 
ออล ไชน่า อคิวติี้ (ONE-ALLCHINA)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้ หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล สาํหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป (RA) 
(ONE-ALLCHINA-RA) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -19.98 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -14.41 ซึ่งคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนของ MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความ เสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัรา
ผลตอบแทนของ MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
คาํนวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้ หน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออม แบบไม่จ่ายเงนิปันผล (ASSF) 
(ONE-ALLCHINA-ASSF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -19.98 เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -14.41 ซึ่งคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนของ MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความ เสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัรา
ผลตอบแทนของ MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
คาํนวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้ (ONE-ALLCHINA) กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วย CIS  และ/หรอืกองทุนรวมอทีี
เอฟ (ETF) ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศจนี หรอืทีผู่อ้อกตราสารมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี ซึ่ง
ผูจ้ดัการกองทุนเชื่อว่ามศีกัยภาพในการเตบิโต และ/หรอืมแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดทีผู่้ออกตราสารดําเนิน
ธุรกจิเกีย่วขอ้ง และ/หรอืทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืทรพัยส์นิส่วนใหญ่มาจากการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศจนี 
และ/หรอืตราสารทุนของผูป้ระกอบการจนีทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ หน่วย CIS และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุนนัน้ จะมี exposure ในหลกัทรพัย์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศจนี เช่น หุน้ A Share, B Share, H Share, Red Chips, P-Chips, S-Chips, ADR เป็นต้น รวมถงึหลกัทรพัย์อื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัประเทศจนีในอนาคต ฯลฯ

ตลาดหุน้จนีปรบัตวัผนัผวนตลอดช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 กนัยายน 2563 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2564 โดยดชันี Hang Seng 
China Enterprises  (H-Share) ปรบัตวัลดลงมา -7.87% ในขณะทีด่ชันี CSI 300 (A-Share) กลบัปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยที ่+0.05% โดยในช่วง
ตน้ปี 2564 จนถงึปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 ทัง้ 2 ดชันีไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการเตมิโตของเศรษฐกจิจนีทีไ่ดข้ยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดย 
ไตรมาส 4 ปี 2563 เศรษฐกจิจนีขยายตวั 6.5% YoY (+2.6% QoQ) เร่งตวัขึน้จาก +4.9% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัต่อเนื่อง
สู่ระดบัก่อนหน้าวกิฤต จากมาตรการสนบัสนุนจากภาครฐั ทัง้นี้ ภาคการส่งออกของจนียงัคงขยายตวัแขง็แกร่ง (+18.1% YoY) ในเดอืนธนัวาคม
ทีผ่่านมา นําโดยการส่งออกอุปกรณ์การแพทย ์และสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์และการส่งออกไปยงัคู่คา้สําคญัขยายตวั เช่น ยุ โรป (+4.3%), อาเซยีน 
(+18.4%) และสหรฐัฯ (+34.5) และ ทาง PBoC ไดม้มีตคิงดอกเบี้ยนโยบาย Loan Prime Rate ไวท้ี ่3.85% ในเดอืนกุมภาพนัธ์ เป็นอกีปัจจยั
หนึ่งทีส่นบัสนุนตลาดในช่วงทีผ่่านมา

ในช่วงปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 ดชันีฯ ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องจนถงึเดอืนสงิหาคม 2564 หลงัจากนักลงทุนคาดการณ์
ว่าทางการจนีอาจจะลดการผ่อนคลายมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิลง เนื่องจากเศรษฐกจิจนีฟ้ืนตวัไดด้ใีนช่วงทีผ่่าน นอกจากนี้ ทางการจนีไดเ้ขา้
ควบคุมการดาํเนินกจิการของบรษิทัเทคโนโลยขีนาดใหญ่ของจนีเพื่อควบคุมการผูกขาด และใหม้กีารแข่งขนัในตลาดอย่างเป็นธรรม สรา้งแรง
กดดนัหุน้กลุ่มเทคโนโลยขีนาดใหญ่อย่าง Tencent และ Baidu เป็นต้น และออกกฏหมายใหโ้รงเรยีนทีม่บีรกิารตวิเตอร์ต้องจดทะเบยีนเป็น 
‘Non-Profit Organization’  กดดนัหุน้กลุ่มธุรกจิการศกึษา เช่น TAL Education ใหป้รบัตวัลงหนัก ในฝัง่ของธนาคารกลางของจนีได้ปรบัเพิม่
สดัส่วนเงนิสาํรองเงนิตราระหว่างประเทศ 200 bps จาก 5% มาอยู่ที ่7% ซึง่มาตรการนี้มแีนวโน้มจะชะลอการแขง็ค่าของเงนิหยวน

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้จนียงัคงมคีวามน่าสนใจอยู่ในระยะยาวโดยการเลอืกลงทุนหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานที่แขง็แรง ลกัษณะ
ทีโ่ดดเด่นของตลาดจนีคอืมหีุน้ทีน่่าสนใจเกดิขึน้เรื่อยๆ ยกตวัอย่างเช่น หุน้กลุ่มเกีย่วกบัการพฒันายา ทีไ่ดร้ ับความสนใจมากในช่วงหลงั และ
รฐับาลจนียงัม ีBudget surplus อยู่จากการทีร่ายจ่ายน้อยกว่ารายรบั ทําใหส้ามารถยงัช่วยประคองเศรษฐกจิไดห้ากเกดิเหตุที่ไม่คาดคดิ อกีทัง้
จนีสามารถควบคุมการระบาดของไวรสั COVID-19 ไดเ้ป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม จุดประสงค์ของรฐับาลจนีในการออกมาตรการทีเ่ขม้วดนัน้ คอื
การพยายามลดผลกระทบทางลบกบัความมัน่คงของชาต ิซึง่ส่งผลดใีนระยะยาว แต่อาจเป็นปัจจยักดดนัตลาดหุน้จนีในระยะสัน้ได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  วรรณ จํากัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่ านที่ได้มอบหมาย
ความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผู้ลงทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมี
ประสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



สรปุภาวะการลงทุนในประเทศจีน

ตลาดหุน้จนีปรบัตวัผนัผวนตลอดช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 กนัยายน 2563 ถงึวนัที่ 31 สงิหาคม 

2564 โดยดชันี Hang Seng China Enterprises  (H-Share) ปรบัตวัลดลงมา -7.87% ในขณะทีด่ชันี CSI 300 

(A-Share) กลบัปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยที ่+0.05% โดยในช่วงต้นปี 2564 จนถงึปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 ทัง้ 

2 ดชันีไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนจากการเตมิโตของเศรษฐกจิจนีทีไ่ดข้ยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดย ไตรมาส 4 ปี 2563 

เศรษฐกจิจนีขยายตวั 6.5% YoY (+2.6% QoQ) เร่งตวัขึน้จาก +4.9% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งสญัญาณ

ฟ้ืนตวัต่อเนื่องสู่ระดบัก่อนหน้าวกิฤต จากมาตรการสนับสนุนจากภาครฐั ทัง้นี้ ภาคการส่งออกของจนียงัคง

ขยายตวัแขง็แกร่ง (+18.1% YoY) ในเดอืนธนัวาคมทีผ่่านมา นําโดยการส่งออกอุปกรณ์การแพทย ์และสนิค้า

อเิลก็ทรอนิกส์ และการส่งออกไปยงัคู่ค้าสําคญัขยายตวั เช่น ยุโรป (+4.3%), อาเซยีน (+18.4%) และสหรฐัฯ 

(+34.5) และ ทาง PBoC ไดม้มีตคิงดอกเบีย้นโยบาย Loan Prime Rate ไวท้ี ่3.85% ในเดอืนกุมภาพนัธ์ เป็น

อกีปัจจยัหน่ึงทีส่นบัสนุนตลาดในช่วงทีผ่่านมา

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ดชันีฯ ปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดอืนสิงหาคม 

2564 หลงัจากนกัลงทุนคาดการณ์ว่าทางการจนีอาจจะลดการผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิลง เนื่ องจาก

เศรษฐกิจจีนฟ้ืนตัวได้ดีในช่วงที่ผ่าน นอกจากนี้  ทางการจีนได้เข้าควบคุมการดําเนินกิจกา รของบริษัท

เทคโนโลยขีนาดใหญ่ของจนีเพื่อควบคุมการผกูขาด และใหม้กีารแข่งขนัในตลาดอย่างเป็นธรรม สรา้งแรงกดดนั

หุน้กลุ่มเทคโนโลยขีนาดใหญ่อย่าง Tencent และ Baidu เป็นต้น และออกกฏหมายให้โรงเรยีนที่มบีริการตวิ

เตอรต์้องจดทะเบยีนเป็น ‘Non-Profit Organization’  กดดนัหุน้กลุ่มธุรกจิการศกึษา เช่น TAL Education ให้

ปรบัตวัลงหนัก ในฝัง่ของธนาคารกลางของจนีไดป้รบัเพิม่สดัส่วนเงนิสํารองเงนิตราระหว่างประเทศ 200 bps 

จาก 5% มาอยูท่ี ่7% ซึง่มาตรการน้ีมแีนวโน้มจะชะลอการแขง็ค่าของเงนิหยวน

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุ้นจนียงัคงมคีวามน่าสนใจอยู่ในระยะยาวโดยการเลอืกลงทุนหุ้นที่มี

ปัจจยัพืน้ฐานทีแ่ขง็แรง ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของตลาดจนีคอืมหีุน้ทีน่่าสนใจเกดิขึน้เรื่อยๆ ยกตวัอย่างเช่น หุน้กลุ่ม

เกี่ยวกบัการพฒันายา ที่ได้รบัความสนใจมากในช่วงหลงั และรฐับาลจนียงัม ีBudget surplus อยู่จากการที่

รายจ่ายน้อยกว่ารายรบั ทําให้สามารถยงัช่วยประคองเศรษฐกจิได้หากเกดิเหตุที่ไม่คาดคดิ อกีทั ้งจนีสามารถ

ควบคุมการระบาดของไวรสั COVID-19 ได้เป็นอย่างด ีอย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของรฐับาลจนีในการออก

มาตรการที่เขม้วดนัน้ คอืการพยายามลดผลกระทบทางลบกบัความมัน่คงของชาต ิซึ่งส่งผลดใีนระยะยาว แต่

อาจเป็นปัจจยักดดนัตลาดหุน้จนีในระยะสัน้ได้

รายงานประจาํปี     3
วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้
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กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds / กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) : ชือ่ย่อ ONE-ALLCHINA-RA
2. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล สาํหรบับุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล (IA) : ชือ่ย่อ ONE- ALLCHINA-IA (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)
3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) : ชือ่ย่อ ONE- ALLCHINA-RD (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล สาํหรบับุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล (ID) : ชือ่ย่อ ONE- ALLCHINA-ID (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) ในการเสนอขายครัง้แรก โดยการเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดอื่น บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการเสนอขายอกีครัง้ โดยตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ 
และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 7 กนัยายน 2561
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 สงิหาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : • กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วย CIS  และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศจนี หรอืทีผู่อ้อกตราสารมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี ซึง่ผูจ้ดัการกองทุนเชือ่วา่มศีกัยภาพในการเตบิโต และ/หรอืมแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดทีผู่อ้อกตราสาร
ดาํเนินธุรกจิเกีย่วขอ้ง และ/หรอืทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืทรพัย์สนิส่วนใหญ่มาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศจนี และ/หรอืตราสารทุนของผูป้ระกอบการจนีทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ หน่วย CIS และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุนนัน้ จะม ี
exposure ในหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศจนี เชน่ หุน้ A Share, B Share, H Share, Red Chips, P-Chips, S-Chips, ADR เป็นตน้ รวมถงึหลกัทรพัยอ์ื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเทศจนีในอนาคต 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ ฯลฯ
การซ้ือหน่วยลงทุน
มลูค่าข ัน้ตํ่าของการซือ้ครัง้แรก 5,000 บาท
มลูค่าข ัน้ตํ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป 1,000 บาท
Fund Gift Card ขัน้ตํ่า 1,000 บาท
เวลาทาํการ ซือ้ 09:00 - 16:00 น. ทุกวนัทาํการ
การขายหน่วยลงทุน
จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ตํ่า 100 หน่วย
การขายคนื ไม่กาํหนด
มลูค่าเงนิคงเหลอืขัน้ตํ่า ไม่กาํหนด
เวลาทาํการขาย 09:00 - 16:00 น.ทุกวนัทาํการ
วนัรบัเงนิค่าขายคนื ปัจจุบนัสามารถรบัเงนิค่าขายคนืได ้3 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื 4 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึง่วนัหยุดทาํการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนอาจไม่ตรงกบั
วนัหยุดทาํการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื ระยะเวลาในการชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.605)
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  (% ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0214)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.498)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321)
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ
รวมค่าใชจ้่ายทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/09/2020 - 31/08/2021) :   2.13
หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 13.4058 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
     SISF ALL CHINA EQUITY-C USD 106,600.00    609,405,069.87    39.89%
     TROWE PRICE-CHINA EVO EQ-Q9 759,000.00    238,264,513.41    15.59%
     UBS EQ-ALL CHAINA USD-SD IA1A 53,880.00     209,364,518.19    13.70%
     UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC 38,596.97     180,300,337.54    11.80%
     PREMIA CHINA NEW ECON USD ET 3,090,000.00 150,137,161.02    9.83%
     ALLIANZ CHIN A SHRS-RT USD A 195,000.00    118,401,983.70    7.75%
รวมหน่วยลงทนุ 1,505,873,583.73 98.56%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  50,169,843.20 3.28%
LGT BANK AG, HONG KONG  36,278,623.97 2.37%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  5,516,886.14 0.36%
รวมเงินฝากธนาคาร 91,965,353.31 6.02%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (19,023,534.80) -1.25%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (50,917,659.15) -3.33%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,527,897,743.09  100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564
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กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี  ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ASSF 4,541.23             0.27
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 20,857.26           1.23
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 544.25               0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 3,628.36             0.21
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 40.00                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 373.49               0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 29,984.59              1.76
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,696,852,321.18  บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)
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ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 กนัยายน 2563 - 31 สิงหาคม 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. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหนี้

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

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2563 (1 กนัยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

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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