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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (ONEPROP-RMF)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบัญชี
และรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF)  สร้าง
ผลตอบแทนได้ร้อยละ 0.61 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่รอ้ยละ 5.37 ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน้ําหนัก
ระหว่างดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (PF&RIET Total 
Return Index) สดัส่วน 50.00% และดชันี FTSE Strait time REIT Total Return Index สดัส่วน 50.00% ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของ
กองทุน)

ในรอบปีทีผ่่านมากองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสงัหารมิทรพัยเ์ผชญิกับปัจจยัลบกดดนั
ดชันีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ระลอกที ่2 และระลอกที ่3 ทีม่จีํานวนผูต้ดิเชือ้รายวนัเพิม่สงูขึน้
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ทางภาครฐัประกาศควบคุมเขม้งวดหลายพื้นที่และหลายจงัหวดั ทําให้หลายๆภาคธุรกจิได้ รบัผลกระทบ 
จากนัน้ในช่วงกลางสงิหาคม 2564 เป็นต้นมาสถานการณ์เริม่ปรบัตวัดขีึน้หลงัจํานวนผู้ติดเชื้อรายวนัปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ควบคู่กบัอตัราการฉีดวคัซนีทีม่ากขึน้ ทาํใหใ้นช่วงเดอืนตุลาคม 2564 รฐับาลประกาศมาตรการคลายลอ็คดาวน์ ยกเลกิเคอรฟิ์ว 
และมาตรการควบคุมต่างๆ ประกาศใหห้ลากหลายธุรกจิกลบัมาเปิดใหบ้รกิารไดต้ามปกต ิรวมถงึการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
ในร้านอาหาร นอกจากนี้รฐับาลได้เริม่มกีารทยอยเปิดประเทศรบันักท่องเที่ยวจากบางประเทศ โดยประกาศเปิด 17 จงัหวดั
ท่องเทีย่วและอนุญาตใหน้กัท่องเทีย่วต่างชาต ิ63 ประเทศทีไ่ดร้บัวคัซนีครบแลว้สามารถเดนิทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัดงักล่าว
โดยไม่ต้องกกัตวั ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2564 เป็นต้นไป ภายหลงัจากการเปิดประเทศตลาดกลบัมากงัวลอกีครัง้หลงัการ
ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ (Omicron) เริม่ทวคีวามรุนแรงขึน้ ซึง่ตลาดมองว่าจะส่งผลกระทบต่ออตัราการเช่าและค่า
เช่าของหุน้ในกลุ่ม ทาํใหร้ายได ้ผลกาํไร รวมถงึเงนิปันผลของหุน้ในกลุ่มปรบัลดลงในไตรมาส 4/2564 ถงึ 1/2565 นี้ 

อตัราผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) 
ปรบัตวั ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2564 ที ่6.2% และ 7.3% สาํหรบั Infra Fund โดยอตัราผลตอบแทนของกลุ่ม REIT ยงัถอืว่าสงูกว่า 
10-year bond yield ณ สิน้ ธนัวาคม 2564 ที ่1.89% ถงึ 4.3% สงูกว่าค่าเฉลีย่ในอดตีที ่3.1%
สาํหรบัสถานะปัจจุบนักองทุนอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (Property Fund & REITs) ณ สิน้
ธนัวาคม 2564 มทีัง้หมด 59 กอง แบ่งออกเป็นกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์34 กอง กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์27 
กอง และกองทุนรวมในโครงสรา้งพืน้ฐานอกีจํานวน 9 กอง โดยมูลค่าตามราคาตลาดของกลุ่มนี้คดิเป็น 3.4% ของ SET หรอืมี
มลูค่าเท่ากบั 6.65 แสนลา้นบาท

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั
และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
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วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพือ่การเลีย้งชพี

สรปุภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัย ์และแนวโน้ม

ในรอบปีทีผ่่านมากองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต์เพื่อการลงทุนในสงัหารมิทรพัยเ์ผชญิกบัปัจจยัลบ

กดดนัดชันีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ระลอกที่ 2 และระลอกที่ 3 ที่มจีํานวนผู้ตดิเชื้อ

รายวนัเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง ทาํใหท้างภาครฐัประกาศควบคุมเขม้งวดหลายพืน้ทีแ่ละหลายจงัหวัด ทําใหห้ลายๆภาค

ธุรกจิได้รบัผลกระทบ จากนัน้ในช่วงกลางสงิหาคม 2564 เป็นต้นมาสถานการณ์เริม่ปรบัตวัดขีึน้หลงัจํานวนผู้ตดิเชื้อ

รายวนัปรบัลดลงอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กบัอตัราการฉีดวคัซนีที่มากขึน้ ทําใหใ้นช่วงเดอืนตุลาคม 2564 รฐับาลประกาศ

มาตรการคลายล็อคดาวน์ ยกเลิกเคอร์ฟิว และมาตรการควบคุมต่างๆ ประกาศให้หลากหลายธุรกิจกลบัมาเปิด

ให้บรกิารได้ตามปกติ รวมถึงการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในร้านอาหาร นอกจากนี้รฐับาลได้เริม่มกีา รทยอยเปิด

ประเทศรบันกัท่องเทีย่วจากบางประเทศ โดยประกาศเปิด 17 จงัหวดัท่องเทีย่วและอนุญาตใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาต ิ63 

ประเทศที่ได้ร ับวัคซีนครบแล้วสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดดังกล่าวโดยไม่ต้องกักตัว ตั ้งแต่วันที่ 1 

พฤศจกิายน 2564 เป็นต้นไป ภายหลงัจากการเปิดประเทศตลาดกลบัมากงัวลอกีครัง้หลงัการระบาดของ COVID-19 

สายพนัธุใ์หม่ (Omicron) เริม่ทวคีวามรุนแรงขึน้ ซึง่ตลาดมองว่าจะส่งผลกระทบต่ออตัราการเช่าและค่าเช่าของหุน้ใน

กลุ่ม ทาํใหร้ายได ้ผลกําไร รวมถงึเงนิปันผลของหุน้ในกลุ่มปรบัลดลงในไตรมาส 4/2564 ถงึ 1/2565 นี้ 

อตัราผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(REIT) ปรบัตวั ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2564 ที ่6.2% และ 7.3% สําหรบั Infra Fund โดยอตัราผลตอบแทนของกลุ่ม 

REIT ยงัถอืว่าสงูกว่า 10-year bond yield ณ สิน้ ธนัวาคม 2564 ที ่1.89% ถงึ 4.3% สงูกว่าค่าเฉลีย่ในอดตีที ่3.1%

สาํหรบัสถานะปัจจบุนักองทุนอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(Property Fund & REITs) ณ 

สิ้นธนัวาคม 2564 มทีัง้หมด 59 กอง แบ่งออกเป็นกองทุนอสังหาริมทรพัย์ 34 กอง กองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์27 กอง และกองทุนรวมในโครงสรา้งพืน้ฐานอกีจาํนวน 9 กอง โดยมลูค่าตามราคาตลาดของกลุ่มนี้คดิ

เป็น 3.4% ของ SET หรอืมมีลูค่าเท่ากบั 6.65 แสนลา้นบาท



กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF)

ประเภทกองทุนรวม : กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs 
อายโุครงการ : ไมก่าํหนดอายโุครงการ
จ านวนเงินทุนและ
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท หรอื  200 ลา้นหน่วย 
ระดบัความเส่ียงของกองทนุ : ระดบั 7 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุทีม่นีโยบายทีจ่ะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีอ่ยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ (Property Sector Fund) โดยกองทนุ
จะกระจายการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารดงัต่อไปนี้
(1) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
และ/หรอืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (REITs) ทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยหรอืตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ และ/หรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ
โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
(2) สว่นทีเ่หลอื อาจลงทนุในหลกัทรพัยด์งัต่อไปนี้
2.1. หุน้ของบรษิทัทีม่รีายชือ่อยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยห์รอืทีม่ลีกัษณะเทยีบเคยีงไดก้บัหมวดอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในและต่างประเทศ
2.2. ตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตราสารของกองทนุอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ หรอืทีใ่หผ้ลตอบแทน
อา้งองิกบัหน่วยลงทุนของกองทนุอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอื
ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ หรอืกลุม่ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืตราสารกองทนุอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ

วนัท าการขายหน่วยลงทุน : ทกุวนัทาํการ ภายในเวลา 15.00 น. 
วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทกุวนัที ่1 และวนัที ่16 ของเดอืน  ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งส่งคาํสัง่ขายคนืลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัทาํการ

กอ่นหน้าวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. (หากตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ลือ่นเป็นวนัทาํการถดัไป)  
มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ : 2,000 บาท
นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไมจ่่าย
บริษทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั  
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จาํกดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.4717 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.23799 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :
(1) กรณกีองทนุเป็นกองทุนตน้ทาง

- โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น : เรยีกเกบ็ 0.2675% แต่ไมต่ํ่ากวา่ 200 บาท          
- โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ : ยกเวน้การเรยีกเกบ็

(2) กรณกีองทนุเป็นกองทุนปลายทาง : เป็นไปตามคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2021 - 31/12/2021) : 0.39
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้
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มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 11.1574 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ ช่ือย่อ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุท่ีลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์
     ทรสัตเพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART 1,058,400 13,441,680.00 11.19%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ FTREIT 944,600 11,901,960.00 9.91%
     กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF 844,200 11,734,380.00 9.77%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท CPNREIT 565,600 11,425,120.00 9.51%
     กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท LPF 737,000 11,128,700.00 9.27%
     กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเตอรเ์น็ต จสัมนิ JASIF 944,200 9,725,260.00 8.10%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อมิแพค็ โกรท IMPACT 509,000 8,958,400.00 7.46%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ แกรนด์ รอยลั ออคดิ โฮสพทีาลติี ้ทีม่ขีอ้ตกลงในการซือ้คนื GROREIT 473,400 4,734,000.00 3.94%
     กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า ควอลติีเ้ฮ้าสแ์ละโฮเทล แอนด์ เรสซเิดน้ซ์ QHHR 690,600 3,763,770.00 3.13%
     กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ควอลติี ้เฮ้าส์ QHPF 276,600 3,014,940.00 2.51%
     กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เอราวนั โฮเทล โกรท ERWPF 665,200 2,886,968.00 2.40%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดยัเทรยีล โกรท AIMIRT 207,900 2,785,860.00 2.32%
     กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทเีอสโกรท BTSGIF 623,500 2,705,990.00 2.25%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เหมราช HREIT 293,600 2,657,080.00 2.21%
     กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอรพ์ารค์ FUTUREPF 180,400 2,633,840.00 2.19%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ อลัไล ALLY 303,400 2,123,800.00 1.77%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ BOFFICE 225,900 2,033,100.00 1.69%
     กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์ LHPF 298,700 1,627,915.00 1.36%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าดุสติธานี DREIT 236,200 1,251,860.00 1.04%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เคทบีีเอสท ีมกิซ์ KTBSTMR 119,700 1,173,060.00 0.98%
     กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาฯ เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์ไลฟ์สไตส์ MJLF 109,500 914,325.00 0.76%
     กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าเหมราชอนิดสัเตรยีล HPF 187,300 865,326.00 0.72%
     ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร๊อพเพอรต์ี้ TPRIME 92,500 814,000.00 0.68%
     กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์สนามบินสมยุ SPF 318,700 92,040.56 0.08%
รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 114,393,374.56     95.26%
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  6,700,605.55 5.58%
รวมเงินฝากธนาคาร 6,700,605.55 5.58%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  7,833.32 0.01%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (1,015,461.32) -0.85%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 120,086,352.11     100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ
ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด
1 บล.กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 15,054.10            11.22
2 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 14,528.65            10.83
3 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 14,269.82            10.64
4 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 12,273.67            9.15
5 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 10,379.36            7.74
6 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 9,870.05              7.36
7 บล.ทสิโก ้จ ากดั 8,789.77              6.55
8 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 8,615.10              6.42
9 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 8,550.23              6.37
10 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 7,340.28              5.47
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 24,480.25            18.25

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 134,151.28             100.00



แบบ 117-5
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ
(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 2,608.98             2.25
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 37.27                 0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 1,304.49             1.12
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.03
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 22.02                 0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 4,007.76                3.45
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 116,087,360.32     บาท



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเลีย้งชีพ (ONEPROP-RMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี  (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรง
หรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ ์กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. น.ส.กวศิา เหมเวช 10. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 11. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 12. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ากดั ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564)
ของกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 6.37
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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