กองทุนรวมสําหรับ
ผู้ลงทุนทัวไป
ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขตางๆ ของกองทุน ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูล
ในรายละเอียดจากหนัง สือชี้ช วนฉบับเต็ มกอนการตัด สิน ใจลงทุ น ซึ่งสามารถขอไดจากผูสนับสนุนการขายและบริษัท จัด การ หรืออาจศึ กษาขอ มูลไดจากหนังสื อชี้ช วนที่
บริษัทจัดการยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของ สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผูลงทุนมีขอสงสัยควรสอบถามผูแนะนําการลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน
โดยควรลงทุนเมื่อเห็นวา การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได
กองทุนเปด หุนคุณคา เพื่อการเลี้ยงชีพ : VALUED STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND (V-RMF)
ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารแหงทุน

ได้ รับอนุมัติจัดตังกองทุนรวมโดย

สํานักงาน ก.ล.ต.

ประเภทกองทุนรวมตามทีแสดงใน
ข้ อมูลทีใช้ เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Equity General

ชือบริษัทจัดการกองทุนรวม

บลจ.วรรณ จํากัด ไดรับการรับรอง CAC

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแล

สํานักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมมีประกัน
หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น หรือไม่

ไมใช

นโยบายจ่ ายเงินปั นผล

ไมจาย

ชือผู้ประกัน

ไมมี

ความถีในการเปิ ดซือขายหน่ วยลงทุน

เสนอขายหลายครั้ง

วันทีจดทะเบียน

25 ธันวาคม 2544

ค่ าใช้ จ่ายรวม

ปจจุบัน [2.29% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ]

อายุโครงการ

ไมกําหนด

RISK SPECTRUM

ความเสียง/มีความซับซ้ อนตํา
กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ทางเลือก
ทีลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ทีลงทุนใน
ต่ างประเทศ
บางส่ วน

ความเสียง/มีความซับซ้ อนสูง

ของประเภทตราสารที่ลงทุน
กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี

นโยบายการลงทุน
ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
ลงทุนในตราสารแหงทุน โดยเนนการลงทุนในหุนที่มีมูลคา ปจจัยพื้นฐานดี และมีราคา
ที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม
เนนการแสวงหาผลตอบแทนจากหุนปจจัยพื้นฐานดีในระยะกลางและยาว โดยมุงหวัง
ใหเกิดผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม
 การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่กองทุนไดลงทุน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม
ตลาดทุน และตลาดเงิน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้
ดัชนีชี้วัดที่ควรใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)
กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใด
 เงินลงทุนของบุคคลธรรมดาสวนที่ตองการลงทุนระยะยาว เพื่อสิทธิในการลดหยอน
ภาษีเงินได
 เงินลงทุนสวนที่ตองการผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุน
 เงินลงทุนสวนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน และความผันผวนของมูลคา
หนวยลงทุนไดในระดับสูง

กองทุนผสม

กองทุนรวม
ตราสารแห่ งทุน

V-RMF

กองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ทีลงทุนใน
ทรัพย์ สินทางเลือก

ระดับ 6 : ความเสี่ยงสูง
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

 ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)
 ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงจากสภาพคลอง (Liquidity
Risk)
 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk)
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน
ตอบแทน
 ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีที่มีการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนา)
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติสัญญาของคูสัญญา (Counterparty
Risk)
คําเตือนที่สําคัญ
 ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย
โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
 ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้น
จะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมือภาษีไดที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน

ผลการดําเนินงาน (%)

(1) สัดสวนประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน

ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ตั้งแตจัดตั้ง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
3 ป
กองทุน
V-RMF
-2.18%
6.53%
11.13%
7.73%
612.00%
SET Index
-1.86%
6.49%
7.22%
3.66%
395.26%
Information Ratio
-0.02
0.00
0.07
0.02
0.03
SET Total Return Index
-0.88%
7.96%
10.85%
14.29%
Information Ratio
-0.09
-0.05
0.01
-0.03
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
19.04%
15.55%
15.22%
14.24%
20.85%
* Information Ratio : แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ย ง
ผลการดําเนินงาน (%) ณ วันที่ 28 ต.ค.59

สินทรัพยและ
หนี้สินอื่น,
7.52

หมายเหตุ *การวัดผลการดําเนินงานนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio

ตราสารทุน,
92.48

(01/01/2016 - 30/06/2016)

0.42

ผลดําเนินงาน (คํานวณตามปปฏิทิน)

(2) ชื่อทรัพยสิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :
1
2
3
4
5

กลุ ม อุ ตสาหกรรม
พาณิชย
ธนาคาร
พลั งงานและสาธารณูปโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร
วัสดุ ก อ สราง

%
18.99
14.07
13.96
8.14
5.71

1
2
3
4
5

หลั ก ทรัพย
บริษัท ปตท. จํากั ด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล จํากั ด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ อิ นโฟร เซอรวิส จํากั ด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากั ด (มหาชน )
ธนาคารกสิ ก รไทย จํากั ด (มหาชน)

%
7.46
5.82
4.93
4.59
4.39

หมายเหตุ : เปนขอมูลของ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดูขอมูล
ที่เปนปจจุบันไดที่ website www.one-asset.com

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)*
 คาธรรมเนียมการจัดการ
ไมเกิน 1.914
ปจจุบัน 1.73
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
ไมเกิน 0.065
ปจจุบัน 0.03
 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกิน 0.115
ปจจุบัน 0.10
 คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
ตามที่จายจริง
ปจจุบัน 0.41
 คาใชจายในการสอบบัญชี
ตามที่จายจริง
ปจจุบัน 0.01
 คาใชจายอื่นๆ
ตามที่จายจริง
ปจจุบัน 0.01
 รวมคาใชจายทั้งหมด
ปจจุบัน 2.29
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาหนวยลงทุน)
 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ยกเวนการเรียกเก็บ
 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ยกเวนการเรียกเก็บ
 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เปนไปตามคาธรรมเนียม
การขายหนวยลงทุนและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน
*คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวขางตนเปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษี
อื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของกองทุนรวม
- คาใชจายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากการคํานวณที่แตกตางกัน
- คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ ดังนั้น ผูลงทุน
ควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูลการซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
การซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (หลัง IPO)
 วันทําการขายหนวยลงทุน
ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 9.00 - 15.00 น.
 วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 9.00 - 15.00 น.
 มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
2,000 บาท
 มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป
2,000 บาท
 มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ไมกําหนด
 ยอดคงเหลือขั้นต่าํ
ไมกําหนด
 ระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการ (ปจจุบัน 4 วันทําการ)
นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดที่
 เว็บไซต บลจ. วรรณ
 หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการรายวัน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด
989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร ชั้น 9, 24
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2659-8888 กด 1 (ฝายลูกคาสัมพันธและสนับสนุนธุรกิจ)
หรือเว็บไซต www.one-asset.com
 ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและ
ขอผูกพัน ไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

รายชื่อผูจัดการกองทุน






นายวิญู ศรีวิริยานนท
นายบัญชา จึงวัฒนกิจ
นายสันธาน เฮงสกุล
นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล
นายสิทธิการย พงษพัฒนศึกษา

ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน
ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน
ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน
ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน
ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน
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ขอมูลอื่นๆ

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุน
คืนเต็มจํานวน
 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
 ผลการดําเนินการของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 แลวดวยความระมัดระวัง ในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของกองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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