
  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 

กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ 
ONE DELIGHT FUND 

หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงินปันผล สำหรบัผู้ลงทุนทั่วไป 

ONE-DELIGHT-RD 
 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมผสม 
 Aggressive Allocation 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
• กองทนุเปิด วรรณ ดีไลท์ เป็นกองทุนที่มนีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ 
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทนุกองทนุ 
อสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทนุกองทนุโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยลงทนุกองทนุอทีีเอฟ (ETF)เป็นต้น โดยอาจ 
ลงทุนทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า 
ทรัพย์สินสทุธทิั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สนิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิี 
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความ 
เห็นชอบ โดยกองทนุจะพจิารณาปรับสัดส่วนการลงทนุในตราสารข้างต้นตั้งแตร่้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิของกองทนุรวม ซึ่งสัดสว่นการลงทนุขึน้อยู่กับดุลยพินจิของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสม 
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 

 

 2561 2562 2563 2564 2565 
ONE-DELIGHT-RD N/A N/A -3.72% 2.73% 0.3% 
BENCHMARK 3.19% 5.61% -2.2% 1.63% 0.13% 
PEER AVG 4.34% -1.73% 3.47% -1.01% 3.3% 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)                             

 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป ี
กองทุน -0.86 -1.59 -0.01 -0.52 
ดัชนีชี้วัด -0.06 -0.9 1.06 0.73 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -4.08 -2.94 -4.08 -3.23 
ความผันผวนกองทุน 1.92 1.73 1.66 1.55 
ความผันผวนดัชนีชีว้ัด 1.54 1.25 1.34 1.29 

 3 ป ี 5 ป ี 10 ป ี ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน 0.37 N/A N/A -0.08 
ดัชนีชี้วัด 0.34 1.37 2.57 0.26 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -0.33 0.61 2.23 N/A 
ความผันผวนกองทุน 2.79 N/A N/A 3.77 
ความผันผวนดัชนีชีว้ัด 2.62 2.9 2.26 3.18 

 

ระดับความเสี่ยง 

 
เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งสูง 

ลงทุนในตราสารทนุ ตราสารหนี้และ/หรอืทรัพย์สนิทางเลือก 
โดยมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ  19 กรกฎาคม 2562 
วันเริ่มตน้ class  19 กรกฎาคม 2562 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล จ่าย 
อายกุองทุน   ไม่กำหนด 
 
ผู้จัดการกองทุนรวม 

 น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี  (ตั้งแต่จดทะเบียน) 
 นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร (ตั้งแต่ 3 มกราคม 2564) 
 นายสทุธโิรจน์ สทิธิวฒันานนท์ (ตั้งแต่จดทะเบียน) 

 

 
ดัชนีชี้วดั 
              ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคม 
ตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดัชนีตราสาร 
หนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ 
ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1-3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้าน 
บาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ใน 
สัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total 
 Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คำเตือน 
 การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมไิด้เป็นสิ่งยนืยนัถึง 

ผลการดำเนนิงานในอนาคต 
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 
จัดอันดับกองทุน Morningstar      

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ 
บริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  

 
www.one-asset.com 

 

  

https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Q&A%20Prospectus/ONE-DELIGHT-RD_Q&A_Prospectus.pdf


ONE-DELIGHT-RD 

 
การซื้อหน่วยลงทุน 
วันทำการซ้ือ : ทุกวนัทำการ 
เวลาทำการ : 09:00 - 12:00 น. 
การซ้ือครั้งแรกขั้นตำ่ : 5,000.00 บาท 
การซ้ือครั้งถัดไปขัน้ต่ำ : 1,000.00 บาท 

การขายคืนหน่วยลงทุน 
วันทำการขายคืน : ทุกวนัทำการ 
เวลาทำการ : 09:00 - 12:00 น. 
การขายคนืขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน : T+2 คอื2 วันทำการ 
หลังจากวนัทำรายการขายคืน 

 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
การจัดการ 2.675 0.4815 
รวมค่าใช้จ่าย 6.42 0.6206 

 

หมายเหตุ : 
1.ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นข้อมูลของรอบบัญชีล่าสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
2.กรณีกองทุน ONE-DELIGHT (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท 
จัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมต้นทางซ้ำซ้อนกับ 
กองทุนรวมปลายทาง 
3.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 
4. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www. 
one-asset.com 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
การขาย 2.14 0.25 
การรับซื้อคืน 2.14 ยกเว้น 
การสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนเข้า 2.14 0.25 
การสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนออก 2.14 ยกเว้น 
การโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ 

 

หมายเหตุ : 
1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2.กรณีกองทุน ONE-DELIGHT (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร ของบริษัท 
จัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนของกองทุนรวมต้นทาง 
ซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง 
3.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 

 
สัดส่วนประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

ประเภททรัพย์สิน %NAV 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 54.25 

ตราสารหนี้ภาครัฐ 24.17 

หน่วยลงทุนในประเทศ 18.16 

เงินฝาก และอื่นๆ 3.42 
 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

ทรัพย์สิน %NAV 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 7/91/66 18.14 

หุ้นกู้ของ บริษัท บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ่จำกัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน 

2567 

6.13 

หุ้นกู้ของบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563ชุดท่ี2 

ครบปี 2566 

6.09 

หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 

2/2565 ชุดท่ี 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

6.05 

หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) คร้ัง ที่ 

2/2564 ชุดท่ี 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 

6.04 

  

ข้อมูลเชิงสถติ ิ
Maximum Drawdown : -3.89% 
Recovering Period : N/A ปี 7 เดือน 
FX Hedging : N/A 
อัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ : 0.11 เท่า 
 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 

ประเทศ %NAV 

ไทย 100 

 
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม %NAV 

รัฐบาล 24.17 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 18.05 

เงินทุนและหลักทรัพย ์ 15.03 

พาณิชย ์ 11.89 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 11.64 

 
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV) 
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คำอธิบาย  
Maximum Drawdown เปอรเ์ซ็นต์ผลขาดทนุสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทนุกรณทีี่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV 
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจดุต่าสุดในชว่งที่ NAV ตอ่หน่วยปรับตวัลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ชว่ยให้ทราบถึงความเสีย่งที่อาจจะขาดทนุจากการลงทุนในกองทนุรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพือ่เป็นข้อมลูให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตก่ารขาดทนุสูงสุดจนถงึระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาทีเ่งินทนุเริม่ต้นใชร้ะยะเวลานานเทา่ใด 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทนุในสกุลเงนิต่างประเทศที่มกีารป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถีข่องการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลกัทรัพยข์องกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV 
ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทนุรวมทีม่ีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทนุและทำให้มีตน้ทนุการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่สูง 
จึงต้องพจิารณาเปรยีบเทยีบกับผลการดำเนินงานของกองทนุรวมเพือ่ประเมนิความคุม้ค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราสว่นระหว่างผลตอบแทนสว่นเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสีย่งจากการลงทุน 
โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ง (risk-free rate) เปรยีบเทยีบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม 
ค่า Sharpe Ratio สะทอ้นถึงอัตราผลตอบแทนทีก่องทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึน้เพือ่ชดเชยกับความเสีย่งที่กองทนุรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio 
สูงกว่าจะเป็นกองทนุทีม่ีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการลงทนุที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิม่ที่สูงกว่าภายใตร้ะดับความเสี่ยงเดยีวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทนุรวมเมือ่เปรียบเทียบกับดัชนชีี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วดั 
ซ่ึงเป็นผลจากประสทิธิภาพของผูจ้ัดการกองทุนในการคัดเลอืกหรือหาจังหวะเข้าลงทนุในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย่นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอรต์การลงทุน โดยเปรยีบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอ้ยกว่า 1 
แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า 
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพยข์องตลาด 

Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสทิธิภาพในการเลยีนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทนุรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกับดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมอีัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ห่างจากดัชนีชี้วดัมากขึน้ 
Yield to Maturity อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถอืจนครบกำหนดอายุ 
ซ่ึงคำนวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตน้ทีจ่ะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใชว้ัดอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน้ำหนกัของ 
Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตวัที่กองทุนมกีารลงทนุ และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี 
จึงสามารถนาไปใช้เปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนีท้ี่มนีโยบายถอืครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ ใกลเ้คียงกันได ้
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