
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึง 28 กมุภาพนัธ ์2565
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds / กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) : ชือ่ย่อ ONE-ALLCHINA-RA
2. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (IA) : ชือ่ย่อ ONE- ALLCHINA-IA (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)
3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) : ชือ่ย่อ ONE- ALLCHINA-RD (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (ID) : ชือ่ย่อ ONE- ALLCHINA-ID (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) ในการเสนอขายครัง้แรก โดยการเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดอื่น บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการเสนอขายอกีครัง้ โดยตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ 
และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 7 กนัยายน 2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 สงิหาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : • กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วย CIS  และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศจนี หรอืทีผู่อ้อกตราสารมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี ซึง่ผูจ้ดัการกองทุนเชือ่ว่ามศีกัยภาพในการเตบิโต และ/หรอืมแีนวโน้มการ
เจรญิเตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอืน่ใดทีผู่อ้อกตราสารด าเนินธุรกจิเกีย่วขอ้ง และ/หรอืทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืทรพัยส์นิส่วนใหญ่มา
จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศจนี และ/หรอืตราสารทุนของผูป้ระกอบการจนีทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ย
ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ หน่วย CIS และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุนนัน้ จะม ีexposure ในหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัประเทศจนี เช่น หุน้ A Share, B Share, H Share, Red Chips, P-Chips, S-Chips, ADR เป็นตน้ รวมถงึหลกัทรพัยอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศจนีในอนาคต 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณา
จากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ ฯลฯ
การซ้ือหน่วยลงทุน
มลูค่าข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้แรก 5,000 บาท
มลูค่าข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้ถดัไป 1,000 บาท
Fund Gift Card ขัน้ต ่า 1,000 บาท
เวลาท าการ ซื้อ 09:00 - 16:00 น. ทุกวนัท าการ
การขายหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า 100 หน่วย
การขายคนื ไมก่ าหนด
มลูค่าเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า ไมก่ าหนด
เวลาท าการขาย 09:00 - 16:00 น.ทุกวนัท าการ
วนัรบัเงนิค่าขายคนื ภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ทัง้นี้ เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึง่วนัหยุดท าการของกองทุนรวมต่างประเทศ
ทีก่องทุนไปลงทุนอาจไมต่รงกบัวนัหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน และ/หรอื ระยะเวลาในการช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.605)
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  (% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0214)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.498)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321)
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ
รวมค่าใชจ้่ายทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/09/2021 - 28/02/2022) : 0.20
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี ้(ONE-ALLCHINA)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กนัยายน 2564 - 28 กมุภาพนัธ์ 2565)
-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. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. น.ส.กวศิา เหมเวช 10. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 11. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 12. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

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



แบบ 117-5

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

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี ้(ONE-ALLCHINA)

กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Schroder Investment Management (Europe) S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 Premia Partners Company Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 Allianz Global Investors GmbH ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ASSF 3,799.28             0.26
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 7,134.67             0.48
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 234.30               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 1,561.99             0.10
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 19.84                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 102.19               0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 12,852.27              0.87
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,471,761,598.33  บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)



กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 11.8067 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี ้(ONE-ALLCHINA)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
     SISF ALL CHINA EQUITY-C USD 116,400.00    576,916,806.68    42.96%
     TROWE PRICE-CHINA EVO EQ-Q9 695,000.00    195,357,258.10    14.55%
     UBS EQ-ALL CHAINA USD-SD IA1A 53,880.00     186,063,432.23    13.86%
     PREMIA CHINA NEW ECON USD ET 2,730,000.00 128,726,636.22    9.59%
     ALLIANZ CHIN A SHRS-RT USD A 204,000.00    117,811,099.56    8.77%
     UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC 25,796.97     106,977,111.49    7.97%
รวมหน่วยลงทนุ 1,311,852,344.28 97.69%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  1,290,258.89 0.10%
LGT BANK AG, HONG KONG  425,590.49 0.03%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  11,829,030.93 0.88%
รวมเงินฝากธนาคาร 13,544,880.31 1.01%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  22,399,112.17 1.67%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (4,886,665.72) -0.36%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,342,909,671.04  100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี ้(ONE-ALLCHINA)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 1,311,852,344.28
     เงนิฝากธนาคาร 13,542,972.75
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,907.56
          จากการขายเงนิลงทนุ 27,259,814.75
                    รวมสนิทรพัย์ 1,352,657,039.34
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 2,944,714.51
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 4,860,702.58
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,877,970.93
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 286.13
     หนี้สนิอื่น 63,694.15
                    รวมหนี้สนิ 9,747,368.30
สนิทรพัยส์ุทธิ 1,342,909,671.04

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 1,137,410,312.56
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 225,817,361.86     
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (20,318,003.38)      
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 1,342,909,671.04

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 113,741,031.2415
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 11.8067

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ASSF 11.8068                
หน่วยลงทนุชนิด RA 11.8066                

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ASSF 45,374,320.1481   
หน่วยลงทนุชนิด RA 68,366,711.0934   

รวม 113,741,031.2415 

กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี ้(ONE-ALLCHINA)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 5,931.05            
              รวมรายได้ 5,931.05            
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 10,933,950.01    
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 234,298.88         
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,561,992.75      
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 19,835.79          
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 102,191.62         
        ต้นทนุการท ารายการ 195,617.28         
              รวมคา่ใชจ่้าย 13,047,886.33    
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (13,041,955.28)   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (44,225,566.11)   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (133,539,153.43) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 14,162,832.22    
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (7,780,135.71)     
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (171,382,023.03) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (184,423,978.31) 
หกั ภาษีเงนิได้ (889.65)              
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (184,424,867.96) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด ASSF (68,588,601.27)   
หน่วยลงทนุชนิด RA (115,836,266.69) 

รวม (184,424,867.96) 
-                    

กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี ้(ONE-ALLCHINA)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 1,311,852,344.28  100.00                  

     ALLIANZ CHIN A SHRS-RT USD A 204,000         117,811,099.56    8.98                 

     PREMIA CHINA NEW ECON USD ET 2,730,000      128,726,636.22    9.81                 

     SISF ALL CHINA EQUITY-C USD 116,400         576,916,806.68    43.98               

     TROWE PRICE-CHINA EVO EQ-Q9 695,000         195,357,258.10    14.89               

     UBS EQ-ALL CHAINA USD-SD IA1A 53,880          186,063,432.23    14.18               

     UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC 25,797          106,977,111.49    8.16                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 1,474,690,433.32 บาท) 1,311,852,344.28  100.00                  

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิต้ี (ONE-ALLCHINA)

ณ  วนัท่ี  28 กมุภาพนัธ ์2565



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

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้ (ONE-ALLCHINA)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั)  ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 
2564 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2555 กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้ (ONE-ALLCHINA)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป 
(ONE-ALLCHINA-RA) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -11.93 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -11.12 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ 
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความ เสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิ
บาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI China All 
Shares Net Total Return Index (USD) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลือทีไ่ม่ไดท้ า
สญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 
(ONE-ALLCHINA-ASSF) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ -11.93 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -11.12 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ 
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความ เสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิ
บาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ MSCI China All 
Shares Net Total Return Index (USD) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลือทีไ่ม่ไดท้ า
สญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี้ (ONE-ALLCHINA) • กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วย CIS  และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 
(ETF) ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศจนี หรอืทีผู่อ้อกตราสารมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี ซึ่ งผูจ้ดัการกองทุน
เชือ่ว่ามศีกัยภาพในการเตบิโต และ/หรอืมแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดทีผู่อ้อกตราสารด าเนินธุรกจิ เกีย่วขอ้ง และ/หรอืที่
ได้รบัผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรพัย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และ /หรือตราสารทุนของ
ผูป้ระกอบการจนีที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศอื่น โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ 
หน่วย CIS และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุนนัน้ จะม ีexposure ในหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศจนี เช่น หุน้ A 
Share, B Share, H Share, Red Chips, P-Chips, S-Chips, ADR เป็นตน้ รวมถงึหลกัทรพัยอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศจนีในอนาคต 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณา
จากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กนัยายน 2564 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2565 ดชันี HSCEI (H-Share) ปรบัตวัลดลง 12.59 % ในขณะทีด่ชันี 
CSI300 (A-Share) ปรบัตวัลดลง 4.64% โดยในเดอืนกนัยายนตลาดหุน้จนีปรบัตวัลงจากแรงกดดนัจากวกิฤตสภาพคล่องของ China Evergrande สรา้ง
ความกงัวลต่อนกัลงทุนว่าจะส่งผลกระทบในวงกวา้ง โดยธนาคารกลางจนีไดอ้ดัฉีดเงนิ 90,000 ลา้นหยวนเขา้สู่ระบบการเงนิผ่านการท า Repo หรอืการ
กูย้มืระยะสัน้อายุ 7 และ 14 วนั เพื่อป้องกนัสภาพคล่องตงึตวัจากปัญหาของ Evergrande ในขณะที ่GDP ไตรมาส 3 ของจนีเตบิโตเพยีง 0.2% QoQ
ชะลอลงจาก 1.2%  ในไตรมาสก่อน และต ่ากว่าทีต่ลาดคาด เนื่องจาก จนีเผชญิปัญหาดา้นการผลติจากวกิฤตพลงังานขาดแคลน การขาดแคลนไฟฟ้า
ส่งผลใหโ้รงงานหลายแห่งตอ้งลดการผลติลง โดยทางการจนีไดแ้กปั้ญหาดว้ยการสัง่หา้มรฐับาลทอ้งถิน่ปิดเหมอืงถ่านหนิโดยไมไ่ดร้ ับอนุญาต ทัง้นี้ ในการ
ประชุมนโยบาย 22 พ.ย. 2564 ธนาคารกลางจนี (PBOC) ตดัสนิใจคงดอกเบีย้นโยบาย 1Y loan prime rate ไวท้ี ่3.85% และเป็นการคงดอกเบีย้ตดิต่อกนั
มาถงึ 19 เดอืน 

ในเดอืนธนัวาคม ตลาดหุน้จนีปรบัตวัลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลงัจากทีท่างการจนีไดส้ ัง่ปิดเมอืงซอีาน ทีม่ปีระชากรกว่า 
13 ลา้นคน อย่างไรกต็าม ธนาคารกลางจนีไดป้รบัลดอตัราดอกเบี้ยเงนิกูส้ าหรบัลูกคา้ชัน้ดี (LPR)อายุ 1 ปี จาก 3.85% เป็น 3.80% ทัง้นี้ เดอืนมกราคม 
ธนาคารกลางจนีไดม้กีารปรบัลดอตัราดอกเบี้ย MLF และ Reverse Repo อายุ 7 วนั ลงอกีครัง้ โดยปรบัลดอตัราดอกเบี้ยส าหรบัลูกคา้ชัน้ด(ีLPR) อายุ 
1 ปี ลงอกี 0.1% สู่ระดบั 3.70% และLPR อายุ 5 ปี สู่ระดบั 4.60% 

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้จนีอาจเผชญิความผนัผวนในระยะสัน้ เนื่องจาก การจดัระเบยีบต่างๆ ของรฐับาลทีผ่่านมาและผลพวงจาก
ปัญหาอสงัหารมิทรพัย ์อกีทัง้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์ Omicron ประกอบกบัความตงึเครยีดระหว่างรสัเซยี และยูเครนทีย่งัคงมี
อยู่ แต่อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้จนีในระยะยาวทัง้จากมลูค่า (Valuation) ทีอ่ยู่ในระดบัทีน่่าสนใจ รวมไปถงึไดร้บัแรง
สนบัสนุนจากเศรษฐกจิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัขึน้ ซึง่จะท าใหก้จิกรรมเศรษฐกจิของจนีสามารถกลบัมาด าเนินการไดต้ามปกต ิ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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