
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (F-RMF)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2565

ประเภทกองทุนและอายขุองโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ก าหนดอายุของโครงการ
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 4 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งต ่า)
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทีม่คีวามมัน่คงเป็นหลกั และใหผ้ลตอบแทนสงู ทัง้นี้ จะไม่ลงทุน

ในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรอืกองทุนรวมผสม 
ตลอดจนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารทุนหรอืกองทุนรวมผสม 
อน่ึง กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง
(Hedging) หรอืเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร
(Structured Note)
ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในทรพัยส์นิประเภทตราสารหนี้รวมกนัทุกขณะไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 2,000 บาท หรอืน้อยกว่า ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
วนัและเวลาส าหรบัการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 25 ธนัวาคม 2544
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 0.92769% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.06955 % ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.1177% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2022 - 30/06/2022) :   0.34
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2565 - 30 มิถนุายน 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 กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

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



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (F-RMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

แบบ 117-5

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
18 บล.อำร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (F-RMF)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 300.09               0.27
ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 14.76                 0.01
ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 59.04                 0.05
ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 20.83                 0.02
ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 1.76                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 396.48                   0.35
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 111,258,666.04     บาท
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กองทุนเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มูลค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทนุ 15.7628 บาท

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

ตัว๋เงนิคลงั - -
พนัธบตัรรฐับาล
อำยุคงเหลอืน้อยกว่ำ 1ปี - -
อำยุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อำยุคงเหลอืมำกกว่ำ 3 ปี
พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รฐัวิสาหกิจ / กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
อำยุคงเหลอืน้อยกว่ำ 1ปี 32,986,344.66 30.24%
อำยุคงเหลอื 1-3 ปี - -
อำยุคงเหลอืมำกกว่ำ 3 ปี - -
หุ้นกู้ - -
Rate AAA(tha) 5,036,611.25 4.62%
Rate AA+(tha) - -
Rate AA(tha) 6,972,637.96 6.39%
Rate AA- 3,024,309.66 2.77%
Rate A+ 8,207,115.64 7.52%
Rate A 14,941,621.96 13.70%
Rate A- 6,057,105.74 5.55%
Rate BBB+ 10,090,796.70 9.25%
Rate BBB - -
Rate T1+ - -
Non-rated - -
ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 19,970,062.40 18.31%
เงนิฝำกบมจ.ธ.กสกิรไทย 1,867,514.25 1.71%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (83,386.83) -0.08%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 109,070,733.39    100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

กองทนุเปิดตราสารหน้ีคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
รายละเอียดการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบคุคลไทยหรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย

ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้/ผู้รบัรอง วนัครบ อนัดบั จ านวนหน่วย / มลูค่าตาม % NAV
ผู้สลกัหลงั ก าหนด ความน่าเช่ือถอื มลูค่าหน้าตัว๋ ราคาตลาด

1. พนัธบตัร ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22707B 07/07/2022 10,000.00       9,999,342.50     9.17%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22908A 08/09/2022 12,000.00       11,993,606.28   11.00%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22811A 11/08/2022 6,000.00         5,996,968.68     5.50%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22929A 29/09/2022 5,000.00         4,996,427.20     4.58%

2. หุ้นกู้ บรษิทั คำรำบำวกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 16/07/2023 A 1,000.00         1,001,055.34     0.92%
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) 02/04/2024 A 1,000.00         1,016,741.16     0.93%
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2022 A 5,000.00         5,018,568.80     4.60%
บรษิทั พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 27/05/2024 A 1,000.00         988,279.18       0.91%
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 14/01/2023 A 3,000.00         3,037,025.75     2.78%
บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 22/07/2024 A 1,000.00         990,244.54       0.91%
บรษิทั ควอลติี้เฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 27/11/2022 A- 2,000.00         2,013,385.02     1.85%
บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 15/08/2022 A- 4,000.00         4,043,720.72     3.71%
บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 11/03/2024 A(tha) 3,000.00         2,889,707.19     2.65%
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 03/08/2022 A+ 2,000.00         2,058,314.26     1.89%
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 16/06/2023 A+ 2,000.00         1,999,882.32     1.83%
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 27/03/2024 A+ 2,000.00         2,126,447.46     1.95%
บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 15/10/2022 A+ 2,000.00         2,022,471.60     1.85%
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 18/07/2022 AA 3,900.00         3,941,413.60     3.61%
บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ำกดั (มหำชน) 05/07/2024 AA 2,000.00         2,020,797.06     1.85%
บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 15/09/2022 AA- 3,000.00         3,024,309.66     2.77%
บรษิทั อีซี ่บำย จ ำกดั (มหำชน) 22/07/2022 AA(tha) 1,000.00         1,010,427.30     0.93%
บรษิทั โตโยตำ้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 08/12/2022 AAA 5,000.00         5,036,611.25     4.62%
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2022 BBB+ 10,000.00       10,090,796.70   9.25%

3. ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 16/08/2022 A 10,000.00       9,988,701.90     9.16%
บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 01/09/2022 A- 10,000.00       9,981,360.50     9.15%

4. เงนิฝำก บมจ.ธ.กสกิรไทย AA+(tha) 1,867,514.25     1.71%
5. สนิทรพัย์อื่นๆ 0.00 0.00%
6. หนี้สนิอื่นๆ (83,386.83) -0.08%

รวมมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 109,070,733.39 100.00%



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
ตราสารหน้ีระยะยาว
AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 

เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ

มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ

และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่
BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 

และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ี่ไม่เพยีงพอ
B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้

ตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ
C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ

เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้
D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นได้ตามก าหนด
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายตุ า่กว่า 1 ปี
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุนจะไดร้บัความคุ้มครองจากการผดินัดช าระหนี้ที่ดกีวา่

อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้
T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ
T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตรำสำรภำครฐัไทย  และตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ 32,986,344.66        30.24%

(ข)  ตรำสำรที่ธนำคำรที่มกีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้ำประกนั
1,867,514.25          1.71%

(ค)  ตรำสำรที่มอีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) 74,300,261.31        68.12%

(ง)  ตรำสำรที่มอีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตรำสำรที่ไมไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื
- -

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 109,070,733.39        BAHT

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

รายงานสรปุเงินลงทนุ เฉพาะการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศไทย

Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund : F-RMF



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 106,897,542.35
     เงนิฝำกธนำคำร 1,867,472.81
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 389,105.06
                    รวมสนิทรพัย์ 109,154,120.22
หน้ีสิน
     เจำ้หนี้
          จำกกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 150.00
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 81,464.06
     หนี้สนิอื่น 1,772.77
                    รวมหนี้สนิ 83,386.83
สนิทรพัยส์ุทธิ 109,070,733.39

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 69,194,708.12
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (9,681,448.07)  
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน 49,557,473.34 
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 109,070,733.39

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 6,919,470.7961
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 15.7628

กองทุนเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (F-RMF)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

2565
รายได้
        รำยไดด้อกเบีย้ 779,983.53  
              รวมรำยได้ 779,983.53  
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 300,092.94  
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 14,759.16    
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 59,036.40    
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 20,827.67    
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 1,761.35      
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 396,477.52  
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ 383,506.01  

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 12,041.26    
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (315,061.55) 
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (303,020.29) 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ 80,485.72    
หกั ภำษีเงนิได้ -              
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ 80,485.72    

กองทุนเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (F-RMF)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

พนัธบตัร 32,986,344.66    30.86                    

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 32,986,344.66    30.86                    

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22707B 7/07/2565 -               10,000          9,999,342.50     9.35                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22908A 8/09/2565 -               12,000          11,993,606.28   11.22               

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22811A 11/08/2565 -               6,000            5,996,968.68     5.61                 

          ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22929A 29/09/2565 -               5,000            4,996,427.20     4.68                 

หุ้นกู้ 53,941,135.29    50.46                    

     บรษิทั ควอลติี้เฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 27/11/2565 2.300            2,000            2,008,974.06     1.88                 

     บรษิทั คำรำบำวกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 16/07/2566 1.270            1,000            995,279.45       0.93                 

     บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) 2/04/2567 3.000            1,000            1,009,343.90     0.94                 

     บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2565 0.970            5,000            5,001,029.05     4.68                 

     บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 3/08/2565 6.000            2,000            2,009,656.72     1.88                 

     บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 16/06/2566 1.530            2,000            1,998,624.78     1.87                 

     บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 27/03/2567 5.140            2,000            2,099,409.66     1.96                 

     บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 18/07/2565 2.200            3,900            3,902,862.37     3.65                 

     บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ำกดั (มหำชน) 5/07/2567 2.840            2,000            1,993,252.94     1.86                 

     บรษิทั โตโยตำ้ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 8/12/2565 2.370            5,000            5,029,144.15     4.70                 

     บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 19/08/2565 2.430            10,000          10,002,917.20   9.36                 

     บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 15/09/2565 1.930            3,000            3,007,177.62     2.81                 

     บรษิทั พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 27/05/2567 1.730            1,000            986,620.28       0.92                 

     บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 15/08/2565 2.410            4,000            4,007,801.80     3.75                 

     บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 14/01/2566 2.000            3,000            3,009,409.32     2.82                 

     บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 15/10/2565 2.120            2,000            2,006,673.24     1.88                 

     บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 22/07/2567 1.790            1,000            982,397.96       0.92                 

     บรษิทั อีซี ่บำย จ ำกดั (มหำชน) 22/07/2565 2.240            1,000            1,000,853.60     0.94                 

     บรษิทั เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 11/03/2567 3,000            2,889,707.19     2.71                 

ตัว๋แลกเงิน 19,970,062.40    18.68                    

     บรษิทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 16/08/2565 10,000          9,988,701.90     9.34                 

     บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 1/09/2565 10,000          9,981,360.50     9.34                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 106,932,146.74 บาท) 106,897,542.35  100.00                  

กองทนุเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (F-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด ตราสารหน้ีคณุค่า เพ่ือการเลีย้งชีพ (F-RMF)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 ของกองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืน ทีผ่่านมา กองทุนเปิดตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF) มผีลการด าเนินงาน

ยอ้นหลงั 6 เดอืน อยู่ที ่0.07% ต่อปีเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่ค านวณจาก ThaiBMA Government Bond 1-3Y Total 

Return Index สดัสว่น 50.00% และอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ประเภทบุคคลธรรมตาวงเงนิ 1 ลา้นบาท ของธนาคาร

กรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย ์สดัสว่น 50.00% ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่-0.52% (รายละเอยีดจาก

ตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิดตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทีม่คีวามมัน่คงเป็นหลกั และให้

ผลตอบแทนสงู ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม 

ตลอดจนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรอืกองทุนรวมผสม 

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพื่อเป็นการเพิม่

ประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่าย

ผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note)  ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในทรพัยส์นิประเภทตราสารหนี้รวมกนัทุกขณะไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

โดยในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2565 ถงึเดอืนมถุินายน 2565 คณะกรรมการนโยบาย

การเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย มกีารประชุมจ านวน 3 ครัง้  โดย กนง. มมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบายระยะ 1 วนั จากไวท้ี่

รอ้ยละ 0.50 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกจิและรกัษาขดีความสามารถของนโยบายการเงนิทีม่จี ากดั ส าหรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากและ

อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2565 ถงึ เดอืนมถุินายน 2565  อยู่ในระดบัทรงตวั โดย ณ สิน้เดอืน

มถุินายน 2565 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.250 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 

0.320-0.375 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 6 เดอืนอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.400-0.500 อตัราดอกเบีย้ เงนิฝากประจ า 1 ปี อยู่ทีร่ะดบั

รอ้ยละ 0.400-0.500 และอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืแบบมรีะยะเวลา (MLR) อยู่ทีร่ะดบั 5.250-5.470%

ส าหรบัภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ในช่วงตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมถุินายน 2565 อตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรฐับาลช่วงอายุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 4-58 Bps (Basis Point)  ช่วงอายุ  2 - 7 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดย

เฉลีย่ 102-117 bps ช่วงอายุ  7 - 10 ปี  ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 90-102 bps ช่วงอายุ 10 - 20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 95-

114 bps ช่วงอายุมากกว่า  20 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 104-154 bps

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ด้มอบหมายความ

ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (F-RMF)


