
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมผสม ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อายโุครงการ : ไมก่ ำหนด
จ านวนเงินทุนและ
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ : 1,000 ลำ้นบำท 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 7 (ควำมเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล เป็นกองทุนทีม่นีโยบำยทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุนไปลงทุนใน 

ตรำสำรแหง่ทุน ตรำสำรกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรำสำรแหง่หน้ี และ/หรอืเงนิฝำก ของบรษิทัหรอืธรุกจิทีม่แีนวโน้ม
หรอืปัจจยัพืน้ฐำนดใีนอุตสำหกรรมหรอืบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงพยำบำลและทำงกำรแพทย ์ทัง้ในประเทศ 
และ/หรอืต่ำงประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
นอกจำกน้ี กองทุนอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ 
โดยกองทุนจะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100
ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยสดัสว่นกำรลงทุนในแต่ละประเภททรพัยส์นิขึน้อยูก่บักำรตดัสนิใจ
ของบรษิทัจดักำรและตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ นอกจำกน้ี กองทุนอำจพจิำรณำลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่สนอขำยในต่ำงประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
ทัง้น้ี กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำร
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิำรณำจำกสภำวะตลำดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยั
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทำงรำคำหลกัทรพัย ์อตัรำดอกเบีย้ และสภำวะอตัรำแลกเปลีย่น รวมถงึค่ำใชจ้ำ่ยใน
กำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เป็นตน้ 

วนัท าการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 9.00 - 15.00 น.
วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 9.00 - 15.00 น.
มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ : 10,000 บำท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่ำ่ย
บริษทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนำคำร ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปีของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปีของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตำมคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2022 - 31/08/2022) :   0.92
หมายเหต ุ:  คำ่ธรรมเนียม และคำ่ใชจ้ำ่ยต่ำงๆ เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือชี้ชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ำกดั ชัน้ 9, 24 อำคำรสยำมพวิรรธน์ทำวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ำยลูกคำ้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธรุกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบลจ.วรรณ

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)



รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 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
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL) ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)

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.ดำโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 48,731.82            27.95
2 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 32,464.34            18.62
3 บล.อำร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 24,976.15            14.32
4 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 20,310.09            11.65
5 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 14,568.61            8.36
6 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 8,663.70              4.97
7 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 7,038.01              4.04
8 บล.ทสิโก ้จ ำกดั 4,407.86              2.53
9 บล.ดำโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 4,006.09              2.30
10 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 3,538.00              2.03
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 5,659.92              3.25

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 174,364.59             100.00

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

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

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 1,080.83             1.35
ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 12.97                 0.02
ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 432.33               0.54
ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 17.64                 0.02
ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 9.05                  0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,552.83                1.94
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 80,132,898.14       บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)



กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 11.8034 บาท

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ - -
ของใชใ้นครวัเรอืนและส ำนกังำน - -
ธนำคำร - -
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ยำนยนต์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ - -
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง - -
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง - -
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ - -
พลงังำนและสำธำรณูปโภค - -
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง - -
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 1,072,825.00 2.46%
กำรแพทย์ 29,416,302.00 67.36%
สือ่และสิง่พมิพ์ - -
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ - -
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร - -
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ - -
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 30,489,127.00 69.82%
หน่วยลงทุนในต่ำงประเทศ 6,757,476.54 15.47%
ตลำด MAI : บรษิทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 172,900.00 0.40%
เงนิฝำกบมจ.ธ.ไทยพำณชิย์ 6,110,663.01 13.99%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 368,099.54 0.84%
หนีส้นิอืน่ ๆ (228,193.78) -0.52%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 43,670,072.31 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 37,419,503.54
     เงนิฝำกธนำคำร 6,109,116.77
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 217,422.24
          จำกกำรขำยเงนิลงทนุ 152,223.54
                    รวมสนิทรพัย์ 43,898,266.09
หน้ีสิน
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 213,217.20
     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 231.94
     หนี้สนิอื่น 14,744.64
                    รวมหนี้สนิ 228,193.78
สนิทรพัยส์ุทธิ 43,670,072.31

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 36,997,881.72
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (6,764,423.28)  
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน 13,436,613.87 
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 43,670,072.31

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 3,699,788.1600
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 11.8034

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล(ONE-HOSPITAL)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 1,372,316.71 
        รำยไดด้อกเบีย้ 12,284.27      
              รวมรำยได้ 1,384,600.98 
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 1,080,829.84 
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 12,969.97      
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 432,331.90    
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 17,643.76      
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 9,049.61       
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 177,330.91    
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 1,730,155.99 
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ (345,555.01)   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 6,211,685.96 
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 1,560,935.13 
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 1,088,959.18 
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 8,861,580.27 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ 8,516,025.26 
หกั ภำษีเงนิได้ (448.89)         
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ 8,515,576.37 

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล(ONE-HOSPITAL)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบกำรเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่ำนกำรสอบทำนหรอืรบัรองจำกผูส้อบบญัชี

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 6,757,476.54     18.06                    

     VANGUARD HELTH CARE ETF 800               6,757,476.54    18.06               

หุ้นสามญั 30,662,027.00  81.94                    

     การแพทย์ 29,416,302.00  78.62                    

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 494,000         14,449,500.00  38.61               

          บรษิทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 117,200         2,191,640.00    5.86                 

          บรษิทั โรงพยำบำลจุฬำรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 668,300         2,445,978.00    6.54                 

          บรษิทั โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์จ ำกดั (มหำชน) 20,400          4,406,400.00    11.78               

          บรษิทั โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 75,200          1,338,560.00    3.58                 

          บรษิทั โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) 30,800          1,724,800.00    4.61                 

          บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) 392,800         1,052,704.00    2.81                 

          บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) 45,800          439,680.00      1.18                 

          บรษิทั เอกชยักำรแพทย์ จ ำกดั (มหำขน) 93,000          697,500.00      1.86                 

          บรษิทัโรงพยำบำลรำชธำน ีจ ำกดั (มหำชน) 8,400            302,400.00      0.81                 

          บรษิทัโรงพยำบำลลำดพรำ้ว จ ำกดั (มหำชน) 63,300          367,140.00      0.98                 

     ธรุกิจขนาดกลาง 172,900.00        0.46                       

          บรษิทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 26,600          172,900.00      0.46                 

     พาณิชย์ 1,072,825.00     2.86                       

          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 16,000          536,000.00      1.43                 

          บรษิทั เมกำ้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ำกดั (มหำชน) 10,900          536,825.00      1.43                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 32,167,885.04 บาท) 37,419,503.54  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ โฮสพีทอล(ONE-HOSPITAL)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล  (ONE-HOSPITAL)

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั (บลจ. วรรณ) ขอน ำส่งรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกตัง้แต่
วนัที ่1 มนีำคม 2565 ถงึวนัที ่31 สงิหำคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)

ในรอบระยะเวลำที่ผ่ำนมำกองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล  (ONE-HOSPITAL)  สร้ำงผลตอบแทนได้ร้อยละ 
16.82 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์ำตรฐำนอยู่ทีร่อ้ยละ 18.29 ซึง่ค ำนวณอตัรำผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักระหว่ำงดชันีผลตอบแทนรวม
ธุรกจิกำรแพทย ์(HELTH TRI) ในสดัส่วน 65.00% และดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ในสดัส่วน 
15.00% และอตัรำผลตอบแทนดชันี  ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index ในสดัส่วน 20.00% 
(รำยละเอยีดจำกตำรำงผลตอบแทนของกองทุน)

ในส่วนของตรำสำรทุนพบว่ำช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ดชันีตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยปรบัตวัลดลง จ ำก
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 รวมถึงได้รับปัจจัยหนุน จำกกำรกำรรำยงำนผล
ประกอบกำร 4Q64 ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัทีร่ำยงำนก ำไรดกีว่ำคำดมสีดัสว่นรำว 40% แต่ควำมกงัวลต่อกำรใชน้โยบำย
ทำงกำรเงนิทีต่งึตวัขึน้ของเฟดท ำใหต้ลำดปรบัตวัลง อกีทัง้ควำมขดัแยง้ระหว่ำงยเูครนและรสัเซยีทีรุ่นแรงขึน้ กำรเดนิหน้ำเจรจำ
สนัตภิำพระหว่ำงรสัเซยีและยูเครนท ำใหบ้รรยำกำศกำรลงทุนกลบัมำดขีึน้เพยีงระยะสัน้ เนื่องจำกกำรเจรจำไม่ไ ดข้อ้สรุปและมี
แนวโน้มยดืเยือ้

ในช่วงไตรมำส 2 ดชันีแกว่งตวั sideways down หลงัรำยงำนประชุมเฟดบ่งชีว้่ำคณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ใหใ้ช้
นโยบำยกำรเงนิทีต่งึตวัขึน้อย่ำงชดัเจน ตลำดหุ้นไทยยงัถูกกดดนัจำกกำรระบำดของไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้ในหวัเมอืง
ใหญ่ของจนี โดยเฉพำะในเมอืงเซีย่งไฮส้ง่ผลใหร้ฐับำลประกำศลอ็กดำวน์และใชม้ำตรกำรควบคุมอย่ำงเขม้งวด นกัลงทุนเริม่กงัวล
ต่อภำวะเศรษฐกจิถดถอยจำกกำรเร่งขึน้ดอกเบีย้นโยบำยของธนำคำรกลำงทัว่โลกเพื่อสกดัเงนิเฟ้อทีย่งัคงท ำสถิตสิงูสุดใหม่ใน
รอบหลำยปี โดยในเดอืนม.ิย. เฟดไดม้มีตขิึน้ดอกเบีย้นโยบำย 75 bps มำอยู่ทีร่ะดบั 1.50-1.75% ดำ้นธปท.เริม่ส่งสญัญำณว่ำ
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

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั ขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่ำนที่ไดม้อบหมำยควำม
ไวว้ำงใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่ำน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิำรเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั
และมปีระสทิธภิำพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล  (ONE-HOSPITAL)


