
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (FLEX-RMF)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2565
กองทุนเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (FLEX-RMF)

ประเภทกองทุนและอายขุองโครงการ : กองทุนรวมผสม ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ก ำหนดอำยุของโครงกำร
จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ลำ้นบำท
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ควำมเสีย่งปำนกลำงค่อนขำ้งสงู)
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม วรรณ จ ำกดั
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี้

และ/หรอืเงนิฝำก ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ฯลฯ ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอื
ใหค้วำมเหน็ชอบใหล้งทุนได ้โดยสดัสว่นกำรลงทุนขึน้อยู่กบักำรตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรกองทุนรวม
ตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนทีด่แีละเพื่อเป็นกำรกระจำยควำม
เสีย่งในกำรลงทุน อน่ึง กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี จะมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืตรำสำรทีเ่สนอขำยในต่ำงประเทศ ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) และตรำสำรหนี้ทีม่กีำร
จ่ำยผลตอบแทนอำ้งองิกบัตวัแปร (Structured Note) 

จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 2,000 บำท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก ำหนด
วนัและเวลาส าหรบัการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์ระหว่ำงเวลำ 9.00 - 15.00 น.
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 3 ธนัวำคม 2546
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวำคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 1.94954% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.06955% ต่อปีของ NAV (ขัน้ต ่ำ 300 บำท/วนั)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.1177% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่ำหน่วยลงทุน ในกรณีทีเ่ป็นกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพีภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำรอื่น
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2022 - 30/06/2022) :  0.33
หมายเหต ุ:  ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่แลว้
NAV หมำยถงึ มลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ำกดั ชัน้ 9, 24 อำคำรสยำมพวิรรธน์ทำวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ำยลกูคำ้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบลจ.วรรณ



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2565 - 30 มิถนุายน 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ำกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ำกดั (http://www.one-asset.com) 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นำยมณฑล จุนชยะ 2. นำยชยัพฤกษ์ กุลกำญจนำธร      3. นำยสนัธำน เฮงสกุล 4. นำยบญัชำ จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จำรุภทัร ์ศรจี ำเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมำ เทวำหุดี 8. น.ส.ประภำภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. นำยสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันำนนท์ 10. นำยสทิธิ ์จ่ำงตระกลู 11. นำยธชัธรรม วจิำรณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลำ่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรบนัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลำ่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช ำระหนี้

หรอืมพีฤตกิำรณ์ว่ำจะไมสำมำรถช ำระหนี้ได ้(ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• รำยงำนขอ้มลูกำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนำมกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่ำสุด : -ไมม่-ี

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำรที ่http://www.one-asset.com



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-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 เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-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) 2,142.34             0.88
ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 38.86                 0.02
ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 129.54               0.05
ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 23.80                 0.01
ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 1.01                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 2,335.56                0.96
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 244,118,014.64     บาท

กองทนุเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 42,402.49            15.65
2 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 37,423.64            13.81
3 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 37,344.86            13.78
4 บล.ทสิโก ้จ ำกดั 29,361.77            10.84
5 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 23,358.40            8.62
6 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 21,411.57            7.90
7 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 16,733.35            6.18
8 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 15,459.82            5.71
9 บล.กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 15,336.36            5.66
10 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 13,401.31            4.95
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 18,736.78            6.91

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 270,970.35             100.00



กองทุนเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 24.9994 บาท

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ 11,195,710.00 4.85%
แฟชัน่ - -
ธนำคำร 29,147,424.00 12.63%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 7,992,186.25 3.46%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 3,837,175.00 1.66%
บรรจุภณัฑ์ 3,762,900.00 1.63%
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 8,762,223.50 3.80%
ยำนยนต์ 862,830.00 0.37%
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง 5,236,000.00 2.27%
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 1,544,340.00 0.67%
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 16,321,003.00 7.07%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 50,295,982.50 21.79%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 11,682,603.60 5.06%
กำรแพทย์ 12,122,050.00 5.25%
สือ่และสิง่พมิพ์ 2,225,146.80 0.96%
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร 1,799,600.00 0.78%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 21,111,705.00 9.15%
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 24,137,400.00 10.46%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 4,137,050.00 1.79%
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 216,173,329.65 93.66%
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์และกองทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ 9,457,000.00 4.10%
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 2,998,146.90 1.30%
เงนิฝำกบมจ.ธ.กสกิรไทย 3,291,571.34 1.43%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ (1,122,624.39) -0.49%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 230,797,423.50 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 228,628,476.55
     เงนิฝำกธนำคำร 3,291,474.26
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 97.08
                    รวมสนิทรพัย์ 231,920,047.89
หน้ีสิน
     เจำ้หนี้
          จำกกำรซื้อเงนิลงทนุ 717,848.70
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 393,175.32
     หนี้สนิอื่น 11,600.37
                    รวมหนี้สนิ 1,122,624.39
สนิทรพัยส์ุทธิ 230,797,423.50

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 92,321,014.27
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (15,970,983.78)  
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน 154,447,393.01 
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 230,797,423.50

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 9,232,101.3803
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 24.9994

กองทุนเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 3,849,841.69    
        รำยไดด้อกเบีย้ 10,951.18         
              รวมรำยได้ 3,860,792.87    
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 2,142,335.38    
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 38,863.28         
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 129,544.17       
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 23,803.31         
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 1,012.35          
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 270,970.35       
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 2,606,528.84    
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ 1,254,264.03    

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (601,351.17)      
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (10,698,971.79) 
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (11,300,322.96) 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ (10,046,058.93) 
หกั ภำษีเงนิได้ -                  
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ (10,046,058.93) 

กองทุนเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้ำ่นกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

พนัธบตัร 2,998,146.90      1.31                       

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,998,146.90     1.31                 

    ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB22818A 18/08/2565 3,000            2,998,146.90     1.31                 

หน่วยลงทนุ 9,457,000.00      4.14                       

ทรสัต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์ แกรนด์ รอยลั ออคดิ โฮสพทีำลติี้ ทีม่ขี ้อตกลงในกำรซื้อคนื 965,000         9,457,000.00     4.14                 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

หุ้นสามญั 216,173,329.65  94.55                    

     การแพทย์ 12,122,050.00    5.30                       

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 381,000         9,525,000.00     4.17                 

          บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 64,800          1,211,760.00     0.53                 

          บรษิทั โรงพยำบำลจุฬำรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 181,700         672,290.00       0.29                 

          บรษิทั เอกชยักำรแพทย์ จ ำกดั (มหำขน) 92,000          713,000.00       0.31                 

     ประกนัภยัและประกนัชีวิต 3,837,175.00      1.68                       

          บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 79,100          3,183,775.00     1.39                 

          บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 13,200          653,400.00       0.29                 

     บรรจุภณัฑ์ 3,762,900.00      1.65                       

          บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 67,800          3,762,900.00     1.65                 

     ยานยนต์ 862,830.00          0.38                       

          บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 22,500          409,500.00       0.18                 

          บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน) 20,700          453,330.00       0.20                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 8,762,223.50      3.83                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 83,557          3,801,843.50     1.66                 

          บรษิทั อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) 105,540         4,960,380.00     2.17                 

     พาณิชย์ 11,682,603.60    5.11                       

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 61,300          1,839,000.00     0.80                 

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 52                3,120.00           -                   

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 114,700         4,014,500.00     1.76                 

          บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 26,600          457,520.00       0.20                 

          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 58,600          1,904,500.00     0.83                 

          บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 54,304          999,193.60       0.44                 

          บรษิทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 70,422          2,464,770.00     1.08                 

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 2,225,146.80      0.98                       

          บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ำกดั (มหำชน) 76,400          500,420.00       0.22                 

          บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 28,900          635,800.00       0.28                 

          บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 218,660         1,088,926.80     0.48                 

กองทนุเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้ำ่นกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     พลงังานและสาธารณูปโภค 50,295,982.50    21.99                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 195,720         9,100,980.00     3.98                 

          บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 34,695          2,237,827.50     0.98                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 32,400          1,668,600.00     0.73                 

          บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 19,200          600,000.00       0.26                 

          บรษิทั บ้ำนปู จ ำกดั (มหำชน) 100,600         1,267,560.00     0.55                 

          บรษิทั บี. กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 36,000          1,260,000.00     0.55                 

          บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 64,500          519,225.00       0.23                 

          บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 350,000         11,900,000.00   5.20                 

          บรษิทั ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลกี จ ำกดั (มหำชน) 166,000         4,233,000.00     1.85                 

          บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 75,100          11,978,450.00   5.24                 

          บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 58,600          4,775,900.00     2.09                 

          บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 1,300            17,550.00         0.01                 

          บรษิทั สตำร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ำกดั (มหำชน) 60,900          736,890.00       0.32                 

     ธนาคาร 29,147,424.00    12.75                    

          ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 39,300          5,226,900.00     2.29                 

          ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 312,400         4,842,200.00     2.12                 

          ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 48,200          7,254,100.00     3.17                 

          ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 15,700          973,400.00       0.43                 

          ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 853,800         1,050,174.00     0.46                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 12,500          1,106,250.00     0.48                 

          บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) 83,600          8,694,400.00     3.80                 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 24,137,400.00    10.56                    

          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 604,200         2,779,320.00     1.22                 

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 50,300          2,238,350.00     0.98                 

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 403,400         1,815,300.00     0.79                 

          บรษิทั แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 71,500          13,906,750.00   6.08                 

          บรษิทั ฮวิแมนกิำ้ จ ำกดั (มหำชน) 290,400         3,397,680.00     1.49                 

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 4,137,050.00      1.81                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 36,200          2,181,050.00     0.95                 

          บรษิทั ฮำนำ ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ำกดั (มหำชน) 48,000          1,956,000.00     0.86                 

กองทนุเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

หมายเหต ุ: *งบกำรเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้ำ่นกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 7,992,186.25      3.49                       

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ำกดั (มหำชน) 37,185          2,723,801.25     1.19                 

          บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 6,000            67,200.00         0.03                 

          บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ กรงุเทพพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 85,400          1,485,960.00     0.65                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 56,300          2,406,825.00     1.05                 

          บรษิทั ศกัดิส์ยำมลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 124,500         933,750.00       0.41                 

          บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 11,800          374,650.00       0.16                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 11,195,710.00    4.90                       

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 96,100          2,498,600.00     1.09                 

          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 61,100          1,044,810.00     0.46                 

          บรษิทั น ้ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 18,900          595,350.00       0.26                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 113,200         3,848,800.00     1.68                 

          บรษิทั อำร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 66,000          1,023,000.00     0.45                 

          บรษิทั โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 63,800          2,185,150.00     0.96                 

     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 1,799,600.00      0.79                       

          บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 40,900          1,799,600.00     0.79                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 16,321,003.00    7.13                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 107,900         6,581,900.00     2.88                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 536,800         1,642,608.00     0.72                 

          บรษิทั บรทิำเนยี จ ำกดั (มหำชน) 48,300          487,830.00       0.21                 

          บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 187,500         1,565,625.00     0.68                 

          บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 59,000          1,097,400.00     0.48                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 115,100         2,106,330.00     0.92                 

          บรษิทั ออรจิิ้น พรอ๊พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 54,100          546,410.00       0.24                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 139,800         1,398,000.00     0.61                 

          บรษิทั แอสเซทไวส์ จ ำกดั (มหำชน) 114,000         894,900.00       0.39                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 21,111,705.00    9.23                       

          บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีอินโฟโลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 67,900          937,020.00       0.41                 

          บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ จ ำกดั(มหำชน) 52,700          716,720.00       0.31                 

          บรษิทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 209,900         1,836,625.00     0.80                 

          บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 233,400         16,571,400.00   7.25                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 122,800         1,049,940.00     0.46                 

     วสัดกุ่อสร้าง 5,236,000.00      2.29                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) 14,000          5,236,000.00     2.29                 

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 1,544,340.00      0.68                       

          บรษิทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) 28,800          581,760.00       0.25                 

          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 78,900          962,580.00       0.43                 

หลกัทรพัยไ์ม่จดทะเบียน

ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                        -                         

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร -                  -                   

          บรษิทั อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 80,680          -                  -                   
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 221,992,959.82 บาท) 228,628,476.55  100.00                  

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565

กองทนุเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด เฟลก็ซิเบิลคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF)

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั (บลจ. วรรณ) ขอน ำส่งรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรก ตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินำยน 2565 ของกองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)

ในรอบระยะเวลำ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF) มผีลตอบแทน
ร้อยละ -4.17 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มำตรฐำนอยู่ที่ร้อยละ -1.74 ซึ่งค ำนวณจำกดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 50.00% กบั อตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำ 1 ปี เฉลีย่ประเภทบุคคลธรรมดำวงเงนิ 1 ลำ้น
บำท ของธนำคำรกรุงเทพ, ธนำคำรกสกิรไทย, และธนำคำรไทยพำณิชย์ สดัส่วน 25.00% ดชันีตรำสำรหนี้ภำครฐัระยะสัน้
(ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สดัสว่น 25.00% (รำยละเอยีดจำกตำรำงผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนยอ้นหลงั (%)

ในส่วนของตรำสำรทุนพบว่ำช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ดชันีตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยปรบัตวัลดลง จำก
ระดบั 1,657.62 จุด ณ วนัที ่30 ธ.ค. 64 มำอยู่ทีร่ะดบั 1,568.33 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 65 หรอืปรบัตวัลดลง 5.4%

ในช่วงต้นปีดชันีฯ ยงัคงปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องจำกปลำยเดอืนธ.ค. สอดคลอ้งกบัทศิทำงตลำดหุน้ทัว่โลก ประกอบ
กับรำคำเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังช่วยหนุนรำคำหุ้นกลุ่มน ้ ำมัน รวมถึงได้รับปัจจัยหนุ นจำกกำรกำรรำยงำนผล
ประกอบกำร 4Q64 ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัทีร่ำยงำนก ำไรดกีว่ำคำดมสีดัสว่นรำว 40% แต่ควำมกงัวลต่อกำรใชน้โยบำย
ทำงกำรเงนิทีต่งึตวัขึน้ของเฟดท ำใหต้ลำดปรบัตวัลง อกีทัง้ควำมขดัแยง้ระหว่ำงยเูครนและรสัเซยีทีรุ่นแรงขึน้ กำรเดนิหน้ำเจรจำ
สนัตภิำพระหว่ำงรสัเซยีและยูเครนท ำใหบ้รรยำกำศกำรลงทุนกลบัมำดขีึน้เพยีงระยะสัน้ เนื่องจำกกำรเจรจำไม่ ไดข้อ้สรุปและมี
แนวโน้มยดืเยือ้

ในช่วงไตรมำส 2 ดชันีแกว่งตวั sideways down หลงัรำยงำนประชุมเฟดบ่งชีว้่ำคณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ใหใ้ช้
นโยบำยกำรเงนิทีต่งึตวัขึน้อย่ำงชดัเจน ตลำดหุน้ไทยยงัถูกกดดนัจำกกำรระบำดของไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้ในหวัเมอืง
ใหญ่ของจนี โดยเฉพำะในเมอืงเซี่ยงไฮ้ส่งผลใหร้ฐับำลประกำศลอ็กดำวน์และใช้มำตรกำรควบคุมอย่ำงเขม้งวด นักลงทุนเริม่
กงัวลต่อภำวะเศรษฐกจิถดถอยจำกกำรเร่งขึน้ดอกเบีย้นโยบำยของธนำคำรกลำงทัว่โลกเพือ่สกดัเงนิเฟ้อทีย่งัคงท ำสถติสิงูสดุใหม่
ในรอบหลำยปี โดยในเดอืนม.ิย. เฟดไดม้มีตขิึน้ดอกเบีย้นโยบำย 75 bps มำอยู่ทีร่ะดบั 1.50-1.75% ดำ้นธปท.เริม่สง่สญัญำณว่ำ
อำจขึน้ดอกเบีย้นโยบำยในปีนี้

ส ำหรบัตลำดหุน้ไทยในครึง่ปีหลงั มองว่ำตลำดจะยงัคงมคีวำมผนัผวน คำดว่ำปัจจยักดดนัตลำดหลักจะมำจำก
กำรปรบัขึน้ดอกเบีย้มำกกว่ำคำดของเฟด โดยตลำดคำดว่ำเฟดมโีอกำสปรบัขึน้ดอกเบีย้ขึน้มำกถงึ 1.0% ในกำรประชุมเดอืนก.ค. 
และควำมกงัวลกำรเกดิ Recession นอกจำกนี้ ยงัคงมปัีจจยัเสีย่งจำกสถำนกำรณ์รสัเซยี-ยูเครน ทีย่งัคงยดืเยื้อ ท่ำทขีองจนีหลงั
กำรคลำยลอ็กดำวน์ และค่ำเงนิบำทที่อ่อนค่ำต่อเนื่องอำจส่งผลกระทบให้เงนิทุนไหลออก อย่ำงไรกด็ปัีจจยัหนุนจำกกำรเปิด
ประเทศรบันกัท่องเทีย่ว กจิกรรมทำงเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ริม่กลบัเขำ้สูภ่ำวะปกต ิช่วยใหต้ลำดม ีDownside จ ำกดั

บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่ำนที่ ได้มอบหมำย
ควำมไว้วำงใจให้บรษิัทดูแลเงนิลงทุนของท่ำน  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิำรเงนิลงทุนของผู้ลงทุนด้วยควำมรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิำพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคุณค่ำ เพื่อกำรเลีย้งชพี (FLEX-RMF)


