
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565
กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

กองทนุตราสารทุน กองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds กองทนุรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ
กองทนุน้ีลงทุนกระจกุตวัในผูอ้อก จงึมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนดิ
1. หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) : ชือ่ยอ่ ONE-VIETNAM-RA
2. หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนติบิุคคล (IA) : ชือ่ยอ่ ONE-VIETNAM-IA
3. หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) : ชือ่ยอ่ ONE-VIETNAM-RD
4. หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนติบิุคคล (ID) : ชือ่ยอ่ ONE-VIETNAM-ID
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิไม่จ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) ในการเสนอขาย

ครัง้แรก โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิอืน่ บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบกอ่นการเสนอขายอกีครัง้ โดยตดิประกาศไวท้ี่ส านกังานของบรษิทัจดัการ 
และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 13 มนีาคม 2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 สงิหาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทนุ : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ
ต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนในหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในประเทศเวยีดนามหรอืไดป้ระโยชน์จากการประกอบธุรกจิในประเทศเวยีดนามเป็นหลกั โดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน กองทุนมกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการ
กองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้  ทัง้นี้ กองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุนเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดแ้ก ่
1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund บรหิารจดัการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ทัง้นี้ 
กองทุนมวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุน้ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม หรอื
บรษิทัทีม่กีารด าเนนิงานหรอืมกีารลงทุนทางตรงหรอืทางออ้มในประเทศเวยีดนามในสดัส่วนรวมกนัไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 10 เปอรเ์ซน็ต ์ของสนิทรพัยร์วม
ของบรษิทัทีล่งทุน 
2. db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF บรหิารจดัการโดย Deutsche Asset Management ซึง่จดัตัง้ตามกฎเกณฑข์อง Undertaking for Collective Investment in 
Transferable Securities (UCITS) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ทัง้นี้ กองทุนมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกลเ้คยีงกบัผลการด าเนินงานของดชันีชีว้ดั คอื FTSE Vietnam Index ซึง่สะทอ้นผลการด าเนินงานของหุน้บรษิทัในประเทศเวยีดนามทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิ
มนิห ์ฯลฯ
การซ้ือหน่วยลงทุน
มลูคา่ข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้แรก 5,000 บาท
มลูคา่ข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้ถดัไป 1,000 บาท
Fund Gift Card ขัน้ต ่า 1,000 บาท
เวลาท าการ ซือ้ 09:00 - 14:00 น. ทุกวนัท าการ
การขายหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า 100 หน่วย
การขายคนื ไมก่ าหนด
มลูคา่เงนิคงเหลอืขัน้ต ่า ไมก่ าหนด
เวลาท าการขาย 09:00 - 14:00 น.ทุกวนัท าการ
วนัรบัเงนิคา่ขายคนื ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียม (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน)
คา่ธรรมเนยีมการขาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.605)
คา่ธรรมเนยีมการรบัซื้อคนื ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ เป็นไปตามคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นออก เป็นไปตามคา่ธรรมเนยีมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  (% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.107)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.605)
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321)
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ
รวมคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2022 - 31/08/2022) :   0.19
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 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 กลุกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกลุ 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารภุทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหดุี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซือ่เจรญิกจิ
9. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แหง่สทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์วา่จะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิลา่สดุ : -ไมม่-ี

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



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)

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

กองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 6,275.95             0.81
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 125.52               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 418.40               0.05
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 20.16                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 39.25                 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 6,879.28                0.89
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 775,595,456.57     บาท

รายการ จ านวนเงิน ร้อยละของ
หน่วย:บาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

รายไดค้่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลกั 1,292,376.85       0.17%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)



กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.1995 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
     JPM VIETNAM OPP FUND 345,320.64    279,770,628.45 37.35%
     LUMEN VIETNAM FUND - USD I 26,152.03     138,154,452.09 18.45%
     VFMVN DIAMOND ETF 2,555,200.00 110,529,775.36 14.76%
     Lionglobal vietnam fund -usd 3,693,151.83 101,173,812.98 13.51%
     X FTSE VIETNAM SWAP 41,183.00     51,540,143.60   6.88%
     SSIAM VNFIN LEAD ETF 1,502,100.00 42,094,189.48   5.62%
     MAFM VN30 ETF 968,000.00    23,240,789.44   3.10%
รวมหน่วยลงทนุ 746,503,791.40 99.67%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  6,800,193.20 0.91%
LGT BANK AG, HONG KONG  8,517,157.75 1.14%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  52,856,874.11 7.06%
รวมเงินฝากธนาคาร 68,174,225.06 9.10%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (13,815,959.66) -1.84%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (51,903,569.57) -6.93%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 748,958,487.23 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 746,503,791.40
     เงนิฝากธนาคาร 68,171,380.26
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 2,844.80
                    รวมสนิทรพัย์ 814,678,016.46
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 50,725,592.02
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 13,815,959.66
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,135,251.14
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 426.72
     หนี้สนิอื่น 42,299.69
                    รวมหนี้สนิ 65,719,529.23
สนิทรพัยส์ุทธิ 748,958,487.23

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 734,309,364.06
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 37,896,600.94     
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (23,247,477.77)    
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 748,958,487.23

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 73,430,936.3319
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.1995

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด RA 10.1995              

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด RA 73,430,936.3319 

รวม 73,430,936.3319 

กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 10,522.39          
        รายไดค้า่ตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุหลกั 1,292,376.85      
        รายไดอ้ื่น 462.40               
              รวมรายได้ 1,303,361.64      
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 6,275,954.14      
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 125,519.04         
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 418,396.91         
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 20,164.56          
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 39,249.81          
        ต้นทนุการท ารายการ 427,637.79         
              รวมคา่ใชจ่้าย 7,306,922.25      
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (6,003,560.61)     

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 13,713,101.39    
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (130,870,544.95) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (21,423,499.25)   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 40,249,976.40    
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (98,330,966.41)   

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (104,334,527.02) 
หกั ภาษีเงนิได้ (1,578.36)           
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (104,336,105.38) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้
ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด RA (104,336,105.38) 
รวม (104,336,105.38) 

-                    

กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 746,503,791.40  100.00                  

     JPM VIETNAM OPP FUND 345,320.64    279,770,628.45 37.48               

     Lionglobal vietnam fund -usd 3,693,151.83  101,173,812.98 13.55               

     LUMEN VIETNAM FUND - USD I 26,152.03      138,154,452.09 18.51               

     MAFM VN30 ETF 968,000.00    23,240,789.44   3.11                 

     SSIAM VNFIN LEAD ETF 1,502,100.00  42,094,189.48   5.64                 

     VFMVN DIAMOND ETF 2,555,200.00  110,529,775.36 14.81               

     X FTSE VIETNAM SWAP 41,183.00      51,540,143.60   6.90                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 711,530,359.42 บาท) 746,503,791.40  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิต้ี (ONE-VIETNAM)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



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

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั)  ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ
วนัที ่31 สงิหาคม 2565 ของกองทนุเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อคิวิตี้ (ONE-VIETNAM) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -12.15 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ทีร่้อยละ -20.06 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ FTSE Vietnam Index ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ FTSE 
Vietnam Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน 
(รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทนุ)

กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี้ (ONE-VIETNAM) กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรอื
กองทนุรวมอทีเีอฟต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในประเทศเวยีดนามหรอืไดป้ระโยชน์จากการประกอบธรุกจิในประเทศเวยีดนามเป็นหลกั 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ กองทนุมกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้
ทัง้นี้ กองทนุรวมต่างประเทศทีก่องทนุไปลงทนุเกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุรวม ไดแ้ก่ 

1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund บรหิารจดัการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศฮ่องกง 
(Hong Kong) ทัง้นี้ กองทนุมวีตัถุประสงคใ์นการลงทนุเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเน้นลงทนุในหุน้ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์น
ประเทศเวยีดนาม หรอืบรษิทัทีม่กีารด าเนินงานหรอืมกีารลงทุนทางตรงหรอืทางออ้มในประเทศเวยีดนามในสดัส่วนรวมกนัไม่น้อยกว่า 50 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื 10
เปอรเ์ซน็ต ์ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัทีล่งทนุ 

2. db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF บรหิารจดัการโดย Deutsche Asset Management ซึ่งจดัตัง้ตามกฎเกณฑข์อง Undertaking for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ทัง้นี้ กองทุนมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนของกองทนุใหใ้กลเ้คยีงกบัผลการด าเนินงานของดชันีชีว้ดั คอื FTSE Vietnam Index ซึง่สะทอ้นผลการด าเนินงานของหุน้บรษิทัในประเทศเวยีดนามทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจมินิห ์ ฯลฯ

ในชว่งระหว่างวนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ 31 สงิหาคม 2565 ดชันี FTSE Vietnam Index TR USD ปรบัตวัลดลง 21.61% จากระดบั 536.81 จุด ณ 
วนัที ่1 มนีาคม 2565 ไปทีร่ะดบั 420.83 จดุ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2565 โดย ดชันีฯ ปรบัตวัลงอย่างตอ่เนื่อง โดยไดร้บัปัจจยักดดนัมาจากการปรบัตวัลงตามทศิทางของ
ตลาดหุน้โลก หลงันกัลงทนุกงัวลว่ารายงานเงนิเฟ้อของสหรฐัฯ ทีย่งัคงปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง จะท าใหธ้นาคารกลางสหรฐัฯ ใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้ซึ่งจะเป็น
การเพิม่ความเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิโลกจะเขา้สู่ภาวะถดถอย และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิเวยีดนามได้ต่อไป นอกจากปัจจยัเงนิเฟ้อแล้ว ดชันีฯ ยงัได้รบัแรงกดดนัจาก
ความเสี่ยงด้านกฏระเบยีบ (Regulatory Risk) ทีเ่กดิขึน้ หลงัจากทางการเวียดนามได้เขา้ไปลงโทษผูบ้รหิารของบรษิทัทีม่กีารปัน่ราคาหุน้  ประกอบกบั ตลาดหุ้น
เวยีดนามมจี านวนนกัลงทนุรายย่อยอยู่ในระดบัสูง และมกีารใช ้Margin Loan ในการซือ้ขายในปรมิาณมาก นักลงทุนรายย่อยเหล่านี้ได้มกีารขายหุ้นเวยีดนามออกมา
เพื่อลดความเสีย่ง ท าใหร้าคาหุน้ในเดอืนเมษายน ถงึเดอืนพฤษภาคม 2565 ปรบัลดลงอย่างมนียัส าคญั

ในเดอืนมถิุนายน ถงึเดอืนสงิหาคม 2565 ดชันีฯ ยงัคงเผชญิกบัความผนัผวน และท าจดุต ่าสุดทีร่ะดบั 387.18 จดุ ณ วนัที ่6 กรกฎาคม 2565 โดย
ไดร้บัปัจจยักดดนัมาจาก Sentiment ของตลาดหุน้ทัว่โลกทีม่คีวามกงัวลถงึการขึน้ดอกเบีย้หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (FED)  ซึง่อาจท าใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกถดถอยได ้
อย่างไรกต็าม ตลาดหุน้เวยีดนามยงัไดร้บัแรงสนบัสนุนจากเศรษกจิภายในประเทศ ทีย่งัคงรกัษาเสถยีรภาพเศรษฐกจิมหภาคในปีนี้ได้ แมเ้ผชญิสถานการณ์โลกทีผ่นั
ผวน 

ในระยะยาว บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้เวยีดนามสามารถเตบิโตได้อย่างต่อเนื่อง  ทัง้จากตวัเลขเศรษฐกจิของเวยีดนามทีย่งัคงเตบิโตได้ด ีโดย
ตวัเลข GDP ของเวยีดนามในช่วงครึง่แรกของปี 2565 ขยายตวัที ่6.42% ใกล้เคยีงกบัเป้าหมายทีร่ฐับาลเวยีดนามก าหนดไว้ อกีทัง้ GDP ในไตรมาส 3 ปี 2565 ก็
ขยายตวัถงึ 13.67% สูงกว่าทีต่ลาดคาดการณ์เป็นอย่างมาก ส าหรบัปัจจยัดา้นอตัราเงนิเฟ้อนัน้ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ประจ าเดอืนมถิุนายน 2565 มกีารปรบัตวัขึน้ 
3.3% ต ่ากว่ากรอบทีร่ฐับาลเวยีดนามวางไวท้ี ่4%  อกีทัง้ เวยีดนามยงัสามารถดงึดดูฐานการผลติของบรษิทัเทคโนโลยยีกัษใ์หญ่ทัว่โลกจากจนีได ้ท าให ้เมด็เงนิลงทนุใน
รปูของ FDI เขา้มาในเวยีดนามเป็นจ านวนมากจากตน้ทนุทีต่ ่ากว่า ประกอบกบั ตลาดหุน้เวยีดนาม ซึง่ในปัจจบุนัอยู่ในกลุ่มตลาดชายขอบ (Frontiers Market) มโีอกาส
อย่างมากทีจ่ะพฒันากลายมาเป็นตลาดหุน้ในประเทศตลาดเกดิใหม ่(Emerging Market) ในระยะเวลาอนัใกล ้ ซึง่ปัจจบุนัตลาดเวยีดนามสามารถบรรลุตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหุน้ในประเทศตลาดเกดิใหมใ่นหลายขอ้แลว้  และก าลงัพฒันาในหลกัเกณฑส์่วนทีเ่หลอือยู่ เชน่ เรื่อง Foreign limit เพื่อใหช้าวต่างชาตเิขา้มาลงทุนได้ง่ายขึน้ 
และลดกฎเกณฑต์า่งๆ ทีไ่มส่ าคญัออก เพื่อท าใหธ้รุกจิต่างชาตทิ างานไดส้ะดวกขึน้  ทัง้นี้ ถา้ตลาดหุน้เวยีดนามสามารถบรรลุเงื่อนไขต่างๆ ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ จะสามารถ
ดงึดูดเงนิทนุใหเ้ขา้มาสู่ตลาดหุน้เวยีดนามได้มากขึน้กว่าเดมิ  อย่างไรกต็าม ตลาดหุน้เวยีดนามอาจเผชญิกบัความผนัผวนได้ในระยะสัน้ ทัง้ในแง่ก าไรของบรษิทัจด
ทะเบยีนในเวยีดนาม ทีม่โีอกาสปรบัตวัลดลง ตามการใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้ของธนาคารกลางเวยีดนาม ประกอบกบัค่าเงนิ VND ของเวยีดนาม แมว้่าจะ
แขง็แกรง่จากตวัเลข FDI ทีย่งัคงไหลเขา้ และ Trade Balance ทีโ่ดยเฉลีย่ยงัคงเป็นบวก แต่ค่าเงนิ VND กย็งัคงเผชญิกบัความเสีย่งทีจ่ะออ่นค่าไดอ้กี ดงัเชน่ค่าเงนิของ
ประเทศตลาดเกดิใหม่อื่นๆ เผชญิ จากการด าเนินนโยบายการเงนิของธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่อื่นๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ ที่ ยงัคงใช้
นโยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดอยู่ ซึง่จะกดดนัตลาดหุน้เวยีดนามไดต้่อไป ทัง้นี้ ปัจจุบนัตลาดหุน้เวยีดนามสดัส่วนการซื้อขายส่วนใหญ่ถูกขบัเคลื่อนโดยนักลงทุนรายย่อย
เป็นหลกั ท าใหเ้มื่อเกดิความผนัผวนในตลาดจะส่งผลใหเ้กดิความผนัผวนมากกวา่ตลาดอื่นๆโดยเปรยีบเทยีบ โดยเฉพาะในชว่งทีส่ภาวะดอกเบีย้ขาขึน้ดงัเชน่ในปัจจบุนั 
และอตัราดอกเบีย้เงนิฝากในเวยีดนามทีม่แีนวโน้มจะปรบัตวัสูงขึน้ในอนาคต อาจไมจ่งูใจใหน้กัลงทนุรายย่อยเหล่านี้ลงทนุในตลาดหุน้เวยีดนามไดต้่อไป

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุทา่นทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้ริษทัดูแลเงนิลงทนุของ
ทา่น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทนุของผูล้งทนุดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุ

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM)


