
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ทีม่นีโยบายการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด
จ านวนเงินทุนและ
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท หรอื  200 ลา้นหน่วย 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 7 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการ

ระดมทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีอ่ยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property 
Sector Fund) โดยกองทุนจะกระจายการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารดงัต่อไปนี้
(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) ทีเ่ป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ และ/หรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ โดย
เฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน โดยอตัราสว่นจะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานก าหนด
(2) สว่นทีเ่หลอื อาจลงทุนในหลกัทรพัยด์งัต่อไปนี้
2.1. หุน้ของบรษิทัทีม่รีายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยห์รอืทีม่ลีกัษณะเทยีบเคยีง
ไดก้บัหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในและต่างประเทศ
2.2. ตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตราสาร
ของกองทุนอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ หรอืทีใ่หผ้ลตอบแทนอา้งองิกบัหน่วยลงทุนของกองทุน
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตราสารของ
กองทุนอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ หรอืกลุ่มของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตราสารกองทุนอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ

วนัท าการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.
วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัที ่1 และวนัที ่16 ของเดอืน (หากตรงกบัวนัหยุดท าการใหเ้ลื่อนไปเป็นวนัท าการถดัไป)

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ
ก่อนหน้าวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น.

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ : 2,000 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
บริษทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.4717 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.23799 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้าวนัสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

หรอืขัน้ต ่า 200 บาท โดยจะเรยีกเกบ็เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2022 - 30/06/2022) : 0.03
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2565

กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์
เพื่อการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF) 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2565 - 30 มิถนุายน 2565)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
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



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)  ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-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) 1,291.33             1.11
ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 18.45                 0.02
ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 645.67               0.56
ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 17.36                 0.01
ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 0.90                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,973.70                1.70
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 115,867,890.31     บาท

กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

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

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.ทสิโก ้จ ำกดั 2,766.92              17.14
2 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 1,868.83              11.57
3 บล.กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 1,736.16              10.75
4 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 1,534.69              9.50
5 บล.เคทบีีเอสท ีจ ำกดั (มหำชน) 1,356.35              8.40
6 บล.ทรนีตีี ้จ ำกดั 1,069.61              6.62
7 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 1,027.95              6.37
8 บล.ดบีีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 1,009.69              6.25
9 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 927.57                5.74
10 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 819.89                5.08
11 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ 2,029.72              12.57

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 16,147.38               100.00



กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.3450 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ ช่ือย่อ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุท่ีลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท CPNREIT 603,300 11,462,700.00 10.22%
     กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดจิทิลั DIF 828,300 11,099,220.00 9.89%

     ทรสัตเพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART 1,093,000 11,039,300.00 9.84%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่อุตสำหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ FTREIT 1,008,300 10,990,470.00 9.80%
     กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำโลตสัส ์รเีทล โกรท LPF 784,400 10,746,280.00 9.58%
     กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนบรอดแบนด์อนิเตอรเ์น็ต จสัมนิ JASIF 960,100 9,216,960.00 8.22%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์อมิแพค็ โกรท IMPACT 530,400 8,274,240.00 7.38%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ แกรนด์ รอยลั ออคดิ โฮสพทีำลติี ้ทีม่ขีอ้ตกลงในกำรซือ้คนื GROREIT 470,700 4,612,860.00 4.11%
     กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ควอลติี ้เฮ้ำส์ QHPF 282,800 2,771,440.00 2.47%
     กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบขนสง่มวลชนทำงรำง บีทเีอสโกรท BTSGIF 635,500 2,719,940.00 2.42%
     กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์เอรำวนั โฮเทล โกรท ERWPF 616,300 2,711,720.00 2.42%
     กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ฟิวเจอรพ์ำรค์ FUTUREPF 185,200 2,592,800.00 2.31%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดยัเทรยีล โกรท AIMIRT 213,400 2,560,800.00 2.28%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ดบับลวิเอชเออนิดสัเตรยีล WHAIR 301,900 2,218,965.00 1.98%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ อลัไล ALLY 314,900 2,172,810.00 1.94%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ BOFFICE 236,300 1,925,845.00 1.72%
     กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำ ควอลติีเ้ฮ้ำสแ์ละโฮเทล แอนด์ เรสซเิดน้ซ์ QHHR 320,200 1,633,020.00 1.46%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำดุสติธำนี DREIT 241,500 1,473,150.00 1.31%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ เคทบีีเอสท ีมกิซ์ KTBSTMR 118,900 1,093,880.00 0.98%
     กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำฯ เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์ไลฟ์สไตส์ MJLF 114,300 902,970.00 0.80%
     ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำไทยแลนด์ ไพรม์ พร๊อพเพอรต์ี้ TPRIME 98,300 776,570.00 0.69%
     กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำเหมรำชอนิดสัเตรยีล HPF 167,700 771,420.00 0.69%
     กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์สนำมบินสมยุ SPF 318,700 92,040.56 0.08%
รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 103,859,400.56     92.57%
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธนำคำรกสกิรไทย  8,673,667.77 7.73%
รวมเงินฝากธนาคาร 8,673,667.77 7.73%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (341,659.30) -0.30%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 112,191,409.03     100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 103,859,400.56
     เงนิฝำกธนำคำร 8,673,502.23
     ลูกหนี้
          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 165.54
                    รวมสนิทรพัย์ 112,533,068.33
หน้ีสิน
     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 332,235.83
     หนี้สนิอื่น 9,423.47
                    รวมหนี้สนิ 341,659.30
สนิทรพัยส์ุทธิ 112,191,409.03

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 108,449,359.44
     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 16,924,561.37   
          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน (13,182,511.78)  
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 112,191,409.03

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 10,844,935.8862
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.3450

กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 

2565
รายได้
        รำยไดเ้งนิปันผล 2,851,798.13  
        รำยไดด้อกเบีย้ 1,763.68         
        รำยไดอ้ื่น 931.22           
              รวมรำยได้ 2,854,493.03  
ค่าใช้จา่ย
        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 1,291,332.69  
        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 18,447.67       
        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 645,666.25     
        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 17,356.09       
        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 900.00           
        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 16,147.38       
              รวมคำ่ใชจ่้ำย 1,989,850.08  
รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ 864,642.95     

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (2,310,192.80) 
        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ (7,337,114.02) 
รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (9,647,306.82) 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ (8,782,663.87) 
หกั ภำษีเงนิได้ -                 
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ (8,782,663.87) 

กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 103,859,400.56  100.00                  

     กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดจิทิลั 828,300         11,099,220.00   10.69               

     กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนบรอดแบนด์อนิเตอรเ์น็ต จสัมนิ 960,100         9,216,960.00     8.87                 

     กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบขนสง่มวลชนทำงรำง บทีเีอสโกรท 635,500         2,719,940.00     2.62                 

     กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ควอลติี้ เฮ้ำส์ 282,800         2,771,440.00     2.67                 

     กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ฟิวเจอรพ์ำรค์ 185,200         2,592,800.00     2.50                 

     กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์สนำมบนิสมุย 318,700         92,040.56         0.09                 

     กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำฯ เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์ไลฟ์สไตส์ 114,300         902,970.00       0.87                 

     กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำ ควอลติี้เฮ้ำสแ์ละโฮเทล แอนด์ เรสซเิด้นซ์ 320,200         1,633,020.00     1.57                 

     กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำโลตสัส ์รเีทล โกรท 784,400         10,746,280.00   10.35               

     กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำเหมรำชอนิดสัเตรยีล 167,700         771,420.00       0.74                 

     กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์เอรำวนั โฮเทล โกรท 616,300         2,711,720.00     2.61                 

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่อุตสำหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 1,008,300      10,990,470.00   10.58               

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท 603,300         11,462,700.00   11.04               

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ อลัไล 314,900         2,172,810.00     2.09                 

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ดบับลวิเอชเออนิดสัเตรยีล 301,900         2,218,965.00     2.14                 

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศ 236,300         1,925,845.00     1.85                 

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์ แกรนด์ รอยลั ออคดิ โฮสพทีำลติี้ ทีม่ขี ้อตกลงในกำรซือ้คนื 470,700         4,612,860.00     4.44                 

     ทรสัตเพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 1,093,000      11,039,300.00   10.63               

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำดุสติธำนี 241,500         1,473,150.00     1.42                 

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำไทยแลนด์ ไพรม์ พรอ๊พเพอรต์ี้ 98,300          776,570.00       0.75                 

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ เคทบีเีอสท ีมกิซ์ 118,900         1,093,880.00     1.05                 

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดยัเทรยีล โกรท 213,400         2,560,800.00     2.46                 

     ทรสัต์เพือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์อมิแพค็ โกรท 530,400         8,274,240.00     7.97                 
รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 118,726,882.54 บาท) 103,859,400.56  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONEPROP-RMF)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าสง่รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกตัง้แต่

วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF)   สร้าง

ผลตอบแทนได้รอ้ยละ -7.29 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่้อยละ -6.04 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนัก

ระหว่างดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (PF&RIET Total 

Return Index) สดัส่วน 50.00% และดชันี FTSE Strait time REIT Total Return Index สดัส่วน 50.00% ปรบัดว้ยอตัรา

แลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของ

กองทุน)

กลุ่มกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองรทีส ์และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ผ่านจุดต ่าสุดแลว้ และเขา้สู่ระยะ

ของการฟ้ืนตวัหลงัจากที่ได้รบัผลกระทบอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจากโรคระบาดโควดิ19 โดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่

ทยอยกลบัมาเป็นปกตติัง้แต่ปลายไตรมาสที ่3 ปี 2564 หลงัรฐับาลทยอยผ่อนคลายมาตรการโรคโควดิ19 อย่างต่อเนื่อง และ

เดนิหน้าเปิดประเทศตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ิย. 2565 เป็นต้นไปจากจ านวนผู้ป่วย COVID-19 บรรเทาลง โดยกลุ่มธุรกิจที่พึง่พงิการ

บรโิภคในประเทศจะฟ้ืนตวัเรว็กว่ากลุ่มธุรกจิทีอ่งินกัท่องเทีย่วต่างประเทศทีฟ้ื่นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรกด็ ีความกงัวล

การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟด อตัราเงนิเฟ้อทีท่รงตวัในระดบัสงู และการปรบัขึน้ของ Bond Yield ยงัคงเป็นปัจจยัหลกักดดนั

ภาวะการลงทุนในกลุ่มนี้ โดยแนวโน้มดอกเบีย้ทีเ่ป็นขาขึน้ อาจสง่ผลกระทบกบัตน้ทุนดอกเบีย้ทีอ่าจปรบัสงูขึน้ โดยเฉพาะกองที่

มกีารกูย้มืเงนิจ านวนมาก อย่างไรกด็ ีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองรทีสส์่วนใหญ่มสีดัส่วนหนึ้สินต่อสนิทรพัยร์วมไม่ไดส้งู

มาก ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลของกลุ่ม SETPREIT อยู่ที ่6.6% และ 7.9 % ส าหรบั Infra 

Fund โดย Yield spread ระหว่าง REITs และ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี (2.90% ณ สิน้เดอืนมถุินายน) ยงัคง

อยู่ในระดบัสงูกว่าค่าเฉลีย่ในอดตีที่ 3.7% ในขณะที ่Yield spread ส าหรบั Infra fund ที ่5% ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ค่าในอดตี 

ส าหรบัสถานะปัจจุบนักองทุนอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (Property Fund & REITs) ณ วนัที ่

30 มถุินายน 2565 มทีัง้หมด 59 กอง แบ่งออกเป็นกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์35 กอง กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

24 กอง และกองทุนรวมในโครงสรา้งพืน้ฐานอกีจ านวน 9 กอง โดยมลูค่าตามราคาตลาดของกลุ่มนี้คดิเป็น 3.4% ของ SET หรอื

มมีลูค่าเท่ากบั 6.24 แสนลา้นบาท

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความ

ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONEPROP-RMF) 


