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รายงานประจาํปี     1
วรรณ เวยีดนาม อคิวติี้



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

รายงานประจาํปี     2
วรรณ เวยีดนาม อคิวติี้

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี้ (ONE-VIETNAM)

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั 
ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2564 ถึงวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2565 และวนัที ่1 กนัยายน 2564 ถงึวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565  ของกองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม 
อคิวติี้ (ONE-VIETNAM)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี้ (ONE-VIETNAM) สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ 26.11 เปรยีบเทยีบกบั
เกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 20.47  ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ FTSE Vietnam Index ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัรา
ผลตอบแทนของ FTSE Vietnam Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืที่ไม่ไดท้ําสญัญา
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี้ (ONE-VIETNAM) กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ 
และ/หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในประเทศเวยีดนามหรอืไดป้ระโยชน์จากการประกอบธุ รกจิใน
ประเทศเวยีดนามเป็นหลกั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน กองทุนมกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้
ทัง้นี้ กองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดแ้ก่ 

1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund บรหิารจดัการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของ
ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ทัง้นี้ กองทุนมวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุน้ของบริษทัทีจ่ดัตัง้หรอืจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศเวยีดนาม หรอืบรษิทัทีม่กีารดาํเนินงานหรอืมกีารลงทุนทางตรงหรอืทางออ้มในประเทศเวยีดนามในสัดส่วนรวมกนัไม่
น้อยกว่า 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 10 เปอรเ์ซน็ต์ ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัทีล่งทุน 

2. db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF บรหิารจดัการโดย Deutsche Asset Management ซึ่งจดัตัง้ตามกฎเกณฑ์ของ 
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศลกัเซมเบริ์ก (Luxembourg) ทัง้นี้
กองทุนมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลการดําเนินงานของดชันีชี้วดั คอื FTSE Vietnam Index ซึ่งสะท้อนผลการ
ดาํเนินงานของหุน้บรษิทัในประเทศเวยีดนามทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจมินิห ์ ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2565 ดชันี FTSE Vietnam Index TR USD ปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ 17.33% 
ทัง้นี้ ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัลดลงอย่างมาก หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์เดลต้า ที่มคีวามรุนแรง
ในหลายประเทศทัว่โลกเช่นเดยีวกนักบัในเวยีดนาม ทีม่กีารรายงานจาํนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง โดยดชันีฯ ไดป้รบัตวัลดลงไปตํ่าสุดในช่วงเวลาดงักล่าว
ทีร่ะดบั 485.03 จุด ณ วนัที ่17 กรกฎาคม 2564 ก่อนจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ โดยมปัีจจยัสนบัสนุนคอืนโยบายการเงนิ และการคลงัของประเทศต่างๆ ทีย่งัคง
ผ่อนคลาย อกีทัง้สถานการณ์การกระจายวคัซนีทีด่ขี ึน้ จํานวนผู้ตดิเชื้อเริม่ลดลง และตวัเลขทางเศรษฐกจิทีด่ขี ึ้น แต่อย่างไร กต็าม ในเดอืน พฤศจกิายน 
2564 มกีารคน้พบการกลายพนัธุข์อง COVID-19 สายพนัธุใ์หมโ่อไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุ์เก่าๆ ทีท่ําใหต้ลาดปรบัตวัลดลง
อย่างหนกัในช่วงแรกเพราะยงัไมม่คีวามแน่ชดัว่าวคัซนีทีม่อียู่จะสามารถรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุน์ี้ไดห้รอืไม ่

ในช่วงต้นปี 2565 ตลาดหุน้เวยีดนาม ปรบัตวัลดลงต่อในเดอืน ก.พ. โดยตลาดไดร้บัแรงกดดนัจากความกงัวลดา้นเงนิเฟ้อทัว่โลกที่มี
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่จะกดดนัใหธ้นาคารกลางในประเทศต่างๆ ทัว่โลกต้องใชน้โยบายทีต่รงึตวัมากขึน้ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ อย่างไรกต็าม 
เศรษฐกจิของเวยีดนามมกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง โดยสํานักงานสถติแิห่งชาต ิเผยว่า กจิการกว่า 19,100 ราย กลบัมาดําเนินงานในเดือนมกราคม 2565 
หลงัจากทีต่้องปิดการดําเนินงานไปหลายเดอืน โดยจํานวนกจิการทีด่ําเนินงานเพิม่ขึน้ 353% จากเดอืนธนัวาคม 2564 ถอืเป็นสญัญาณทีด่ต่ีอการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิเวยีดนาม

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้เวยีดนามมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ จากความกงัวลด้านเงนิเฟ้อโลกที่จะนํามาสู่การใช้
นโยบายการเงนิทีต่งึตวัมากขึน้ในอนาคตของธนาคารกลางต่างๆ ทัว่โลก ซึ่งจะกดดนัและสรา้งความผนัผวนใหต้ลาดหุน้ทัว่โลก และตลาดหุ้นเวยีดนามได ้
อกีทัง้ปัจจุบนัตลาดหุน้เวยีดนามสดัส่วนการซื้อขายส่วนใหญ่ถูกขบัเคลือ่นโดยนกัลงทุนรายย่อยเป็นหลกั ทาํใหเ้มือ่เกดิความผนัผวนในตลาดจะส่งผลใหเ้กดิ
ความผนัผวนมากกว่าตลาดอื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบ แต่อย่างไรกต็าม ในระยะยาว บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้เวยีดนามมโีอกาสเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง จาก
การทีร่ฐับาลเวยีดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดด้ ีเศรษฐกจิเวยีดนามจงึกลบัมาฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ อกีทัง้การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ทีเ่ขา้ไปในเวยีดนาม ในระยะยาวมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้จากแรงงานของเวยีดนามเอง ทีม่คีวามคุ้มค่าในการจา้งงานเมือ่
เทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในภมูภิาค และการทีร่ฐับาลเวยีดนามไดม้กีารเซน็สญัญาการคา้กบัหลายประเทศทัว่โลก ซึ่งเมด็เงนิการลงทุนต่างๆ เหล่านี้ ส่งเสรมิ
ใหเ้ศรษฐกจิเวยีดนามเตบิโตไดใ้นอนาคต  อกีปัจจยัทีส่าํคญัคอืตลาดหุน้เวยีดนามในปัจจุบนัอยู่ในกลุ่มตลาดชายขอบ (Frontiers Market) ซึ่งมโีอกาสอย่าง
มากทีจ่ะพฒันากลายมาเป็นตลาดหุน้ในประเทศตลาดเกดิใหม ่(Emerging Market) ซึง่ปัจจุบนัตลาดหุน้เวยีดนามสามารถบรรลุตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหุน้
ในประเทศตลาดเกดิใหมใ่นหลายขอ้แลว้  และกําลงัพฒันาในหลกัเกณฑ์ส่วนทีเ่หลอือยู่ เช่น เรื่อง Foreign limit เพื่อใหช้าวต่างชาตเิขา้มาลงทุนไดง้่ายขึน้  
ทัง้นี้ หากตลาดหุน้เวยีดนามสามารถบรรลุเงือ่นไขต่างๆ ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ จะสามารถดงึดูดเงนิทุนให้เขา้มาสู่ตลาดหุน้เวยีดนามไ ดม้ากขึน้ อย่างไรกต็าม 
กระบวนการในการกาํหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบันกัลงทุนต่างชาต ิอาจตอ้งใชเ้วลาอกีสกัระยะ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



สรปุภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ดชันี FTSE Vietnam Index TR USD ปรบัตวั

เพิม่สูงขึน้ 17.33% ทัง้นี้ ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2564 ดชันีฯ ปรบัตวัลดลงอย่างมาก หลงัได้รบัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ ทีม่คีวามรุนแรงในหลายประเทศทัว่โลกเช่นเดยีวกนักบัในเวยีดนาม ทีม่กีารรายงานจาํนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้

ต่อเนื่อง โดยดชันีฯ ไดป้รบัตวัลดลงไปตํ่าสดุในช่วงเวลาดงักล่าวทีร่ะดบั 485.03 จุด ณ วนัที ่17 กรกฎาคม 2564 ก่อนจะปรบัตวัเพิม่

สงูขึน้ โดยมปัีจจยัสนบัสนุนคอืนโยบายการเงนิ และการคลงัของประเทศต่างๆ ทีย่งัคงผ่อนคลาย อกีทัง้สถานการณ์การกระจายวคัซนีที่

ดขี ึน้ จํานวนผู้ตดิเชือ้เริม่ลดลง และตวัเลขทางเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ แต่อย่างไรกต็าม ในเดอืน พฤศจกิายน 2564 มกีารค้นพบการกลาย

พนัธุข์อง COVID-19 สายพนัธุใ์หม่โอไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ ทีท่ําใหต้ลาดปรบัตวัลดลงอย่าง

หนกัในช่วงแรกเพราะยงัไม่มคีวามแน่ชดัว่าวคัซนีทีม่อียู่จะสามารถรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุน์ี้ไดห้รอืไม่ 

ในช่วงตน้ปี 2565 ตลาดหุน้เวยีดนาม ปรบัตวัลดลงต่อในเดอืน ก.พ. โดยตลาดไดร้บัแรงกดดนัจากความกงัวลดา้น

เงนิเฟ้อทัว่โลกทีม่เีพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่จะกดดนัใหธ้นาคารกลางในประเทศต่างๆ ทัว่โลกตอ้งใชน้โยบายที่ตรงึตวัมากขึน้ โดยเฉพาะ

ธนาคารกลางสหรฐัฯ อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิของเวยีดนามมกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง โดยสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิเผยว่า กจิการกว่า 

19,100 ราย กลบัมาดาํเนินงานในเดอืนมกราคม 2565 หลงัจากทีต่อ้งปิดการดาํเนินงานไปหลายเดอืน โดยจํานวนกจิการทีด่ําเนินงาน

เพิม่ขึน้ 353% จากเดอืนธนัวาคม 2564 ถอืเป็นสญัญาณทีด่ต่ีอการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิเวยีดนาม

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้เวยีดนามมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะสัน้ จากความกงัวลดา้นเงนิเฟ้อโลกที่

จะนํามาสูก่ารใชน้โยบายการเงนิทีต่งึตวัมากขึน้ในอนาคตของธนาคารกลางต่างๆ ทัว่โลก ซึง่จะกดดนัและสรา้งความผันผวนใหต้ลาด

หุน้ทัว่โลก และตลาดหุน้เวยีดนามได ้อกีทัง้ปัจจุบนัตลาดหุน้เวยีดนามสดัส่วนการซือ้ขายส่วนใหญ่ถูกขบัเคลื่อนโดยนักลงทุนรายย่อย

เป็นหลกั ทําให้เมื่อเกดิความผนัผวนในตลาดจะส่งผลใหเ้กดิความผนัผวนมากกว่าตลาดอื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบ แต่อย่า งไรกต็าม ใน

ระยะยาว บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้เวยีดนามมโีอกาสเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง จากการทีร่ฐับาลเวยีดนามสามารถควบคุมการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ไดด้ ีเศรษฐกจิเวยีดนามจงึกลบัมาฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ อกีทัง้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทีเ่ขา้

ไปในเวยีดนาม ในระยะยาวมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้จากแรงงานของเวยีดนามเอง ทีม่คีวามคุ้มค่า ในการจา้งงานเมื่อ

เทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค และการที่รฐับาลเวยีดนามไดม้กีารเซน็สญัญาการคา้กบัหลายประเทศทัว่โลก ซึง่เม็ดเงนิการลงทุน

ต่างๆ เหล่าน้ี สง่เสรมิใหเ้ศรษฐกจิเวยีดนามเตบิโตไดใ้นอนาคต  อกีปัจจยัทีส่าํคญัคอืตลาดหุน้เวยีดนามในปัจจุบนัอยู่ในกลุ่มตลาดชาย

ขอบ (Frontiers Market) ซึง่มโีอกาสอย่างมากทีจ่ะพฒันากลายมาเป็นตลาดหุน้ในประเทศตลาดเกดิใหม่ (Emerging Market) ซึ่ง

ปัจจุบนัตลาดหุ้นเวยีดนามสามารถบรรลุตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหุ้นในประเทศตลาดเกดิใหม่ในหลายขอ้แล้ว  และกําลงัพัฒนาใน

หลกัเกณฑส์่วนทีเ่หลอือยู่ เช่น เรื่อง Foreign limit เพื่อใหช้าวต่างชาตเิขา้มาลงทุนไดง้่ายขึน้  ทัง้นี้ หากตลาดหุน้เวยีดนามสามารถ

บรรลุเงื่อนไขต่างๆ ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ จะสามารถดงึดดูเงนิทุนใหเ้ขา้มาสูต่ลาดหุน้เวยีดนามไดม้ากขึน้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการ

กาํหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบันกัลงทุนต่างชาต ิอาจตอ้งใชเ้วลาอกีสกัระยะ
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กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ
กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในผูอ้อก จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมาก

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน กองทุนรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) : ชือ่ย่อ ONE-VIETNAM-RA
2. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล สาํหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (IA) : ชือ่ย่อ ONE-VIETNAM-IA
3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) : ชือ่ย่อ ONE-VIETNAM-RD
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล สาํหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล (ID) : ชือ่ย่อ ONE-VIETNAM-ID
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) ในการเสนอขาย

ครัง้แรก โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิอื่น บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการเสนอขายอกีครัง้ โดยตดิประกาศไวท้ี่สาํนกังานของบรษิทัจดัการ 
และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 13 มนีาคม 2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 สงิหาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ 
ทีม่นีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในประเทศเวยีดนามหรอืไดป้ระโยชน์จากการประกอบธุรกจิในประเทศเวยีดนามเป็นหลกั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน กองทุนมกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึง่พจิารณา
จากสภาวะของตลาดในขณะนัน้  ทัง้นี้ กองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดแ้ก่ 
1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund บรหิารจดัการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ทัง้นี้ กองทุน
มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุน้ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศเวยีดนาม หรอืบรษิทัทีม่กีาร
ดาํเนินงานหรอืมกีารลงทุนทางตรงหรอืทางออ้มในประเทศเวยีดนามในสดัส่วนรวมกนัไมน้่อยกว่า 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 10 เปอรเ์ซน็ต์ ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัทีล่งทุน 
2. db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF บรหิารจดัการโดย Deutsche Asset Management ซึง่จดัตัง้ตามกฎเกณฑข์อง Undertaking for Collective Investment in 
Transferable Securities (UCITS) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ทัง้นี้ กองทุนมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีง
กบัผลการดาํเนินงานของดชันีชีว้ดั คอื FTSE Vietnam Index ซึง่สะทอ้นผลการดาํเนินงานของหุน้บรษิทัในประเทศเวยีดนามทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจมินิห ์ฯลฯ
การซ้ือหน่วยลงทุน
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก 5,000 บาท
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป 1,000 บาท
Fund Gift Card ขัน้ต า่ 1,000 บาท
เวลาท าการซ้ือ 09:00 - 14:00 น. ทุกวนัทาํการ
การขายหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ต า่ 100 หน่วย
การขายคืน ไมก่าํหนด
มลูค่าเงินคงเหลือขัน้ต า่ ไมก่าํหนด
เวลาท าการขาย 09:00 - 14:00 น.ทุกวนัทาํการ
วนัรบัเงินค่าขายคืน ภายใน 6 วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนื (T+6)
ค่าธรรมเนียม (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.605)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  (% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.107)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.605)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321)
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามทีจ่่ายจรงิ
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2021 - 28/02/2022) :   0.60

หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนบลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนับสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 11.6101 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
     JPM VIETNAM OPP FUND 426,920.64    376,436,150.00 42.96%
     LUMEN VIETNAM FUND - USD I 28,352.03     152,519,909.16 17.40%
     Lionglobal vietnam fund -usd 4,323,151.83 121,942,214.09 13.91%
     VFMVN DIAMOND ETF 2,025,200.00 85,373,318.60   9.74%
     X FTSE VIETNAM SWAP 30,683.00     43,722,106.97   4.99%
     SSIAM VNFIN LEAD ETF 1,302,100.00 42,237,910.43   4.82%
     MAFM VN30 ETF 618,000.00    15,807,883.80   1.80%
รวมหน่วยลงทนุ 838,039,493.05 95.63%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  2,800,861.87 0.32%
LGT BANK AG, HONG KONG  439,465.95 0.05%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  49,606,778.30 5.66%
รวมเงินฝากธนาคาร 52,847,106.12 6.03%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  7,607,539.59 0.87%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (22,150,481.79) -2.53%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 876,343,656.97 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
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กองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -
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ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 12,013.58           1.60
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 240.27               0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 800.91               0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 40.00                 0.01
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 158.34               0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 13,253.10              1.77
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 748,436,378.55     บาท

รายการ จ านวนเงิน ร้อยละของ
หน่วย:บาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 1,431,972.79       0.19

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มีนาคม 2564 - 28 กมุภาพนัธ ์2565)
-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-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

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

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

รายงานประจาํปี     8
วรรณ เวยีดนาม อคิวติี้

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 J.P. Morgan Asset Management ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 Vogt Asset Management AG ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 DWS Investment S.A. (ETF) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 DWS Investment S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 SSI Asset Management (SSIAM) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT CO., LTD ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มีนาคม 2564 - 28 กมุภาพนัธ ์2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

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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