หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป

กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้
ONE VIETNAM EQUITY FUND

ONE-VIETNAM-RA

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
Vietnam Equity

ความเสีย่ ง (Risk Profile)

ข้อมูลกองทุนรวม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนทีม่ ีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมอีทเี อฟต่างประเทศ
ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนามหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจ
ในประเทศเวียดนามเป็นหลัก โดยเฉลีย่ ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging)
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน

13 มีนาคม 2561
13 มีนาคม 2561
ไม่จ่าย
ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
นายสุทธิโรจน์ สิทธิวฒ
ั นานนท์
นายสิทธิ์ จ่างตระกูล

ตั้งแต่จดทะเบียน
ตั้งแต่จดทะเบียน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ดัชนีชี้วดั

2560
2561
ONE-VIETNAMN/A
N/A
RA
BENCHMARK
N/A
N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุม่ เดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุม่ เดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

YTD
-18.13
-26.68
-15.75
20.46
24.12
3ปี
8.62
4.99
10.05
24.24
24.26

3เดือน
-17.01
-22.15
-15.3
25.75
27.39
5ปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2562
-2.39%

2563
13.13%

2564
40.73%

1.21%

17.16%

36.33%

6เดือน
-18.13
-26.68
-15.75
20.46
24.12
10ปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1ปี
-12.29
-23.81
-14.36
17.82
21.52
ตั้งแต่จัดตั้ง
-0.63
-0.98
N/A
22.02
22.57

อัตราผลตอบแทนของ FTSE Vietnam Index
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำ hedging
ประมาณร้อยละ 85 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
และอัตราผลตอบแทนของ FTSE Vietnam Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่ หลือที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกัน
ความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น

คำเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ONE-VIETNAM-RA
การซื้อหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ :
เวลาทำการ :
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :
การซื้อครั้งถัดไปขัน้ ต่ำ :

ทุกวันทำการ
09:00 - 14:00 น.
5,000 บาท
1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทำการขายคืน :
ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :
09:00 - 14:00 น.
การขายคืนขั้นต่ำ :
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+6 คือ6
วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

Maximum Drawdown : -36.86%
Recovering Period : N/A ปี N/A เดือน
FX Hedging : 60.55%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.53
Sharpe Ratio : 0.4
Alpha : 3.64%
Beta : 0.81
Tracking Error : 10.73%
อายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้ : N/A ปี N/A เดือน
Yield to Maturity : N/A

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.67
1.6
รวมค่าใช้จ่าย
6.42
1.74
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ว

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
Country
ฮ่องกง
เวียดนาม
ลิกเตนสไตน์
สิงคโปร์
ลักเซมเบิร์ก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.14
1.5
การรับซื้อคืน
2.14
ยกเว้น
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
2.14
1.5
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
2.14
ยกเว้น
การโอนหน่วยลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
Assets
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ
เงินฝาก และอื่นๆ

93.69
6.31

Assets
JPM VIETNAM OPP FUND
LUMEN VIETNAM FUND USD I
Lionglobal vietnam fund usd
VFMVN DIAMOND ETF
SSIAM VNFIN LEAD ETF

37.38
19.8
18.47
13.09
4.96

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม / ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
Sector

%

หน่วยลงทุน
ธนาคาร

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
%

%

%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
37.38
18.47
13.09
11.63
5.18

93.69
7.64

ONE-VIETNAM-RA
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองทุนในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน : JPM VIETNAM OPP FUND
ISIN Code : HK0000055811 Bloomberg Code : JFVNOPP HK Equity

คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ชว่ ยให้ทราบถึงความเสีย่ งที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพือ่ เป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาทีเ่ งินทุนเริม่ ต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มกี ารป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถีข่ องการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV
ของกองทุนรวมเฉลีย่ ในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีม่ ีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บอ่ ยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีตน้ ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง
จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพือ่ ประเมินความคุม้ ค่าของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสีย่ งจากการลงทุน
โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนทีก่ องทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึน้ เพือ่ ชดเชยกับความเสีย่ งที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนทีม่ ีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิม่ ที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือ่ เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วดั
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผูจ้ ัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1
แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชวี้ ัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด
กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ห่างจากดัชนีชี้วดั มากขึน้
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ
ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นทีจ่ ะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของ
Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี
จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีท้ ี่มนี โยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุ นที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
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