
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 15 กรกฎาคม 2553
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 มถุินายน ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : • กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(Feeder Fund) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะ
น าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprise Index ETF (กองทุนหลกั) ซึง่เป็นกองทุนรวมอทีี
เอฟ (Exchange Traded Fund) ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง และมนีโยบายการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบั
ผลตอบแทนของดชันี Hang Seng China Enterprises Index (ก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุน) บรหิารและจดัการโดย
Hang Seng Investment Management Limited ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprise Index 
ETF โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง 
(Hedging) ดา้นอตัราแลกเปลีย่น โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non – investment 
grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted securities) ฯลฯ
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 5,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น.
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น.
การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั : บรษิทัจดัการ จะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัใินสดัสว่นไมน้่อยกว่า

รอ้ยละ 70 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย ในกรณีทีม่ลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนในหลกับาทเพิม่ขึน้มากกว่าหรอืเท่ากบั 1.00 บาท เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้า

ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.247% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.107 % ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2021 - 31/12/2021) :   =  0.17
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

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



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

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 ไชน่า ออโต้ รีเดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Hang Seng Investment Management Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณไชน่าออโต้รีเดม็ชัน่ฟันด ์(ONE-CHINA)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณไชน่าออโต้รีเดม็ชัน่ฟันด ์(ONE-CHINA)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 57.05                 0.81

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1.33                  0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 3.79                  0.05

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 20.16                 0.29

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 19.19                 0.15

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 101.53                   1.32

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 7,035,495.05         บาท



กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 7.0288 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
     Hang Seng China Enterprise Index ETF 20,610.00 7,234,323.11   97.35%
ผูบ้รหิาร - Hang Seng Investment Management Limited
รวมหน่วยลงทนุ 7,234,323.11 97.35%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO 98,702.65 1.33%
บมจ.ธ.กสกิรไทย  125,832.26 1.69%
รวมเงินฝากธนาคาร 224,534.91 3.02%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  8,748.44 0.12%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (36,048.00) -0.49%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 7,431,558.46   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณไชน่าออโต้รีเดม็ชัน่ฟันด์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

2564
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 7,234,323.11     
     เงนิฝากธนาคาร 224,527.76        
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 7.15                 
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 8,748.44           
                    รวมสนิทรพัย์ 7,467,606.46     

หนี้สนิ
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 35,714.28         
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 1.07                 
     หนี้สนิอื่น 332.65              
                    รวมหนี้สนิ 36,048.00         
สนิทรพัยส์ุทธิ 7,431,558.46     

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 10,572,873.09   
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (2,229,943.74)    
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (911,370.89)       
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 7,431,558.46     

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 1,057,287.2993 
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 7.0288              

กองทุนเปิดวรรณไชน่าออโต้รีเดม็ชัน่ฟันด ์(ONE-CHINA)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

2564
รายได้
        รายไดเ้งนิปันผล 73,137.09       
        รายไดด้อกเบีย้ 96.68             
        รายไดอ้ื่น 9,962.94         
              รวมรายได้ 83,196.71       

ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 57,054.83       
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,326.79         
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 3,791.09         
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 20,164.56       
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 19,191.58       
        ต้นทนุการท ารายการ 4,889.27         
              รวมคา่ใชจ่้าย 106,418.12     
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (23,221.41)      

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (238,027.96)    
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (1,627,128.81) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 137,845.30     
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (84,208.78)      
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (1,811,520.25) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (1,834,741.66) 
หกั ภาษีเงนิได้ (14.50)            
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (1,834,756.16) 

กองทุนเปิดวรรณไชน่าออโต้รีเดม็ชัน่ฟันด ์(ONE-CHINA)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 7,234,323.11     100.00                  

     Hang Seng China Enterprise Index ETF 20,610          7,234,323.11    100.00              
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 9,242,875.46 บาท) 7,234,323.11     100.00                  

กองทนุเปิดวรรณไชน่าออโต้รีเดม็ชัน่ฟันด ์(ONE-CHINA)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด  (บลจ.วรรณ จ ากัด)  ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตัง้แต่วันที่
1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่ านมากองทุนเปิด วรรณไชน่าออโต้รีเด็มชัน่ ฟันด์  (ONE-CHINA)  สร้างผลตอบแทนได้
รอ้ยละ -23.42 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -22.76 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ Hang Seng China Enterprises Index ซึ่งเป็น
ดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกัปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการ
ท า hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ Hang Seng China Enterprises Index ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจาก
ตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รเีดม็ชัน่ ฟันด์ (Feeder Fund) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprise Index ETF (กองทุนหลกั) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) ทีจ่ดทะเบยีน
ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง และมนีโยบายการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี Hang Seng China Enterprises 
Index (ก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุน) บรหิารและจดัการโดย Hang Seng Investment Management Limited ทัง้นี้ กองทุนจะ
ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprise Index ETF โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้นอตัราแลกเปลีย่น โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่กองทุนอาจ
พจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 ดชันี  Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) ปรบัตวัลดลง 
22.75% จากระดบั 10,662.20 จุด ณ ตอนเปิดตลาดในวนัที ่2 กรกฎาคม 2564 ไปปิดทีร่ะดบั 8,236.35 จุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทัง้นี้ ตลาดหุน้จนี
ปรบัตวัผนัผวนอย่างมากในช่วงเวลาดงักล่าว จากความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ (Regulatory Risk) ทีร่ฐับาลจนีพยายามเขา้มาควบคุมดูแลในหลายภาคส่วน 
เช่นการออกกฎหมายใหโ้รงเรยีนนอกเวลาต้องจดทะเบยีนเป็น Non-Profit Organization หรอืการออกกฏเกณฑ์ทีเ่ขม้งวดเกีย่วกบัประเดน็กฏหมายการ
ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล และกฏหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งกระทบหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยขีองจนี ประกอบกับภาคอสงัหรมิทรพัย์
ของจนี โดนผลกระทบจากการขาดสภาพคล่อง เช่น บรษิทั China Evergrande ท าใหร้าคาหุน้ของบรษิทัในอุตสาหกรรมดงักล่าวปรบัตวัลดลง อย่างไรก็
ตาม ธนาคารกลางของจนี (PBOC) มกีารใชน้โยบายการเงนิแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง อดัฉีดเงนิ 90,000 ล้านหยวนเขา้สู่ระบบการเงนิผ่านการท า 
Repo หรอืการกูย้มืระยะสัน้อายุ 7 และ 14 วนั เพือ่ป้องกนัสภาพคล่องตงึตวัจากปัญหาของ Evergrande อกีทัง้ PBOC ไดม้กีารลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย 
1Y loan prime rate ไวท้ี ่3.80%  ในการประชุม ณ วนัที ่20 ธ.ค. 2564

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ H-shares มโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนในระยะสัน้ จากความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ (Regulatory Risk) ที่
ทางการจนีพยายามเขา้มาควบคุมภาคธุรกจิอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็าม ในระยะยาว จากมลูค่าของตลาดหุน้จนีทีอ่ยู่ในระดบัทีไ่ม่สูงมากนัก ประกอบกบั
การใชน้โยบายการเงนิทีย่งัคงผ่อนคลายอยู่ และอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีด่ขีองประเทศจนี จะเป็นปัจจยัทีจ่ะมาสนับสนุนตลาดหุ้ นจนีต่อไปไดใ้น
อนาคต

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชัน่ ฟันด ์(ONE-CHINA)


